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 انانلأ ةماعلا
0-8 

 لضفلاو ةزيضفلا بداض باك مَع ا

 يشل نصت ل الور ا ىتع املا

 راو ماك لاو

 عنجد صج يردك دمك جعجع ءددمعسما»



 اان
 هتاي !مهيلعواتي مهنم ًالوسر نيم ّالايف ثعب يذلا هلل دجلا

 ريش قلخلا ةفاك ىلإ اراك و باتكلا ا مملعيوم ا

 هب ىدهو ة ةمسنأا هب , متاو ةمخ 0 ا ريذنو

 كان نم ىلع نالكألا نامتالا مالسلاو ةالصلاو ةمألا
 ماريخ ىلا هلسراو تارهابلا تازهجملا, هدياو باطلا لصفو

 نيد نم لطابلا هبت ايإل ديمع زيزع ركب اتك باعك ل ضفاب

 ُ هللا 4 1ك عييت يجب دع ميكح ل نم ليزات هفلخ نم الو هيدي

 هيف ف هنا دامعَو ةاضقم 3 تالي اهيلع قافو ةلزنملا

 راك ار ءانإلاو هشفل ةيفو راصتسالا وذل رابتعالا قرط

 نع راصبالا يوذأل ةريعوه ام راصعالاو روهدلا فلاوس نع
| 2 1 0 : 

 ازه ف 3 امنع ىلاعت هللا يصر دوعسم نبأ
 | نييولع 0 َن ارقلا

 نبا هجرخا ن ارقلا يفانل نيب اع رصقي انلع نكلو ءيش لك هيف

 دارا م لاق هنا اماعر هلا يف اك متاح ىب 2 نباوريرح

 7 ا” يرسل رنج هنا نائلابذلف عا
 هل ١ لعو سيلا كد ىلع هبتارغ قانتن الو روهدلا 03 لعبت اجت

 ظ ٍ مايالاو يلابللا نيس اك ماركلا ةرريلا هتاعكو مالعالا ةعالا
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 ىوح نملضافالا ناوخالا ضعب 86 دف « دعب أما »

 نءارقلا فا ةقرازلا ومضت يفةكما نعلضاوفلاو لئاضفلا

 أه باوحلا ريرحت سملاواههابشاو مالسلا هيلعىسوم ةصقكم ركلا

 دجا لو هتفراصم ينعفنت ملو هتفلاذ ينعست م ثيحو باوصلا قفاوي

 هبولطمو هسمتلل هتبجا هيلا بوتكملا درو هيلعةباتكلا نم ادب

 كرام كر هتاوعو نم لاس ةوع دنا حر اهي رد 1

 لئساو زيركتلا يق ربت" انيس ةلانز كنا ار

 لازلاو ةياوغلا نم ظفحلاو للخلاو أطخلا نع ةمصعلا ىلاعت هلل
 سو هلع ىل انت هلآ لص دمحم انديس ىددبب يدحلاو

 ةغللا يف هاصاو 3-5 هضعب ريخلا عابتا صصقلان | اللوا ملعا

 ىلاعت لاقو هر | يعبت (ىا(ةنسق نحال تلاقو) ىلاعت لاق ةعاتملا

 3 كانت علف تعا ماو اعابتايعا(اصصقا|هراثا لع ادتراف)

 الت لايام اني نزف ةيمقلا نلت كدب ليدخل عدلا
 اذكةيا دعب ةياهنم ظفح ام عبتي ياولتي ناله 5 : ارقلا
 نوننجيا بلع مرا 1 ل كو رذتلا ريسفت يف

 كلل انا سف نم هصولخ مالكلا يف ةحاصفلا نا معا

 وهوراركتلا ةرثك ندو لبق اهتحاصف عم ديقعتلاو تالكلا فان
 ظفللا ةلالد راركتلا تلق تدرا اذاو ىرخا دعب ةرم يذثلا 0



 مج 1

 الكس قوف نوكي نا 0-5 ظفللاو 0

 دهاوش اهيلع اهنم اهل حوبس هر لق 6 لذعتلو

 ظفللا لق نا راوكتلا ةرثك نال حاتفملا بحاص هيف رظنو
 لخن الف الاو رفانثلاب هنع زارتحالا لصح دّقف ناسالا ىلع هببسب

 اهمحلافاهاوس امو سفنو لثم ليزغتلا يف عقو انكو فك حا صملاب

 هد دل شلل دي لمع نارك 15 ءاهارهتو اهروج

 ثيدحلا يف كر يعض ريغ وا اهيلع اهنماحل هلوقيف اك اريمض زر
 يركلالسو هيلع هللا لص ميتا 0 يف الا

 نبي قمل نب بوعي نإ ديفسوي مركلا كلا نبا ميركلا نبا

 3 | ىنعبب مالكلا وع نم راركت هنا 0

 نا اذه نم مزاي الو هيلع لقشل ام لوشن نا كتل نع ىلع أم

 ةحاصفلاب الخم راوكتلا نكي

 لضفازاكتلا نعواخيام لإ لذ ريغ راركتلا نا ملع اذهبو
 ناك ناف راركتلا لاخلا ىضتقم نكي ملاذا ١ 0 رابكتلا ةيفناإ



 ىلع مالككا يف دازي نا هتقيقحو ابانطا نوكيو ةغالبلا نيعوهف

 0 ةرابعب دوصقملا ءاداوه وا ةدئافل دارملا لها

 ' ظ انلا نم طاسوالا فراعتم يف

 ءىش نايبب ىا ماهبالا دعب حاضيالاب اما نوكي بانطالاو

 نيتروص يف ىنعملا ”بطاخملا 'ركتملا ىريل « هماهبا دعب ءايشالا نم
 نلصشم را اذه هاو ةفص وم ئرخالاو ةئلم هاذه نيتفلتح

 كاردا هيف نال ملعنم ريخ نالعو نيسابل يف انسملا ضرتكهنال
 سفنلا يف نكمتتأ واليصفتلا ةهج نم مث مايبالا ةيعحا وما نيفلا

 (عبم ركذ اذا ءيشلا نا نم هيلع سوفنلا هللا لبج امل نكت لضف
 ىضتقي الاجا ء غلاب زاعسالا ناكل فد عقوا 5 - 3

 عوقو لضف 000 قوشتلا دعب ءاج اذ 2

 الب قاسنملا نم زغا بلظلإ دعب لصاحلا نال نكت لضف نك
 0007 0 2 .كهلا كلذ ماقملا ءاضتقا دنع اذهو بعت
 7 مدعو مم ظءتل لف ناوا وا ةبغرأ هب -

 نإمرحلا ةلازا ببسب عماسال ىنعملاب 9 ةذالكتل وا:
 | عمهنم نأم اان ةقلزكل 3 كلذوهليصفت هلع يبدل

 ١ لصح ايناث هليصفتب فا هل لصح اذأ ذولا اام هجوب لوهجللاب روعشلا

 ظ ملا اهمدقتي مل يتلا ةذللا نم متا لالا بقع ةذالا نال ةلماك ةذل هل



 يع

 0 / م

 باقلايف حودملا نيك ةدايز ؟هب دصقي' ناو نوئفلتخم نيتزوص
 دارت ثيحت هن !ةذلنلجقي دصقي ناو هحدم ةدايزنم كالذو

 يرسم هلك وو حودملا ة متتف مالكلا اذمل عماسلا ةلافا

 ةمدقتملا ةثالغلا للعلا هل يذلا ماهبالا دعب حاضيالا نم ا

 ضحل نالييم هيف نسل لادتعالا ضرعم يف م ال31 زاربا هيفنا

 اف ضحلا حاضيالا نم سيل هنو , اما مجالا نعل الو حاضيالا

 ضمنا ءاهبالا م سلول | ماوتريكلاو اًادجافذحي زاحيالا نمديف

 هيفو حاضيالا هب عقو يذلا صوصخملا كذب بانطالا نم هيف الف

 برغتسي امم امهنم لكو بانطالاو زاجيالانييفانتملا نيب عمجبا ماهبا

 زجم يف نوي ناوهو عيشوتلا ماهبالا دعب حاضيالا نمو
 لع فوطعم اميهناثن يعماب رسسفم ىنثب هطسو وا هلوا يف وامالكلا

 اف لد هدير: دليم هوه رضاع جماع زعبل ماع وا زوال

 ريكيو مدا اش |يضر سناثيدحنم ىراخبلا هاو

 | اننا دالة فزد يف[ دورفك و حلا: لوط نءارامب نفاد
 ليفل راصتخالا ديراول ورلخلاو ةءامبتلا و ا ةديمح لاصخ

 ةءاججشلاو مركلا نالف اي ا لوطو صرخلا هيف كو

 نيِلع وير لعو ةتياسلا زارا نايلرخ هر فو لا

 تب || َدلْخَما نمو م اءأ مقل لاك نب هلا ىف نيكفلا هالك



 اضل وة
 ها

 بقر ريغب اهدخ ةهبش ١ اهرعشب هيش لي يف ىنتقس
 9 3 7 ا 0 هك

 تا حلاو رك ني ناسخ ةلظو وغسيل 52 تلز ام

 يرتحبلا لوقو

 دودقو دي نايبصق جفاطعا ى .تيان ك1 لإ ص دتملا

 دورب يشوو ىبر يشو نايشو 22يقتلاف ضورو ربح ىتلح يف

 دودخ دروو ىنح درو نادرو ابقار نويعت التمافنرفسو |

 ضنا ةنمو

2 

 داولاو لهالاناقفشما يري ١ ابصوكراكذت نم بصأو يسمأ
 كدت نم ىدخ عمذلا ددخ دق

 دكلاو دجولا نايئضملا ينداتعاو

 رك
 أ

 هك ىون ىلقم يي باغو

 دإلاو ريصلا نادعتسملا ىتناخو

 دككلاورلقلا نائفاطلا هتحنو  هبراوغ يرجنا عمدإا ورغال

 لتس لاو بئذلاناي داضلا امان ةعبسع ولش يتجبم مناك

 يدسح ف حورلا ىنخ رتغ ّ م

 دسجلاو حورلا نايقابلا كادف ٠



 مج ١ . كب يه ردو

 ىلع هيبنتلل ضفطعلا ليبس ىلع ماعلا دعب "صاخلا ركذب اماو
 اليزنث ماعلا سنج نم سيل هناك ىتح صاخلا ةيزم يا هلضف

 رئاس نعزاتما امل هناىنعي تاذلا يف رياغتلا ةلزنمفصولا ين رياغتلل

 لعجةسيسخ وا ةفيرش تناك ءاوسفاصوالا نمدل اهب ماعلا دارفا

 هكح فرعي الو ماعلا ظفل هلعّشش ال ماعلا رياغم رخ ١ *يش ةناك

 يف نوكي دق كلذو هب ميرصتلاو هيلع صيصنتلا بجي لب هنم
 « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا لع اوظفاح » ىلاعت هلوق وحن درفم

 1010 ار ل هن اودع نا يوم زد لا هوك

 نوعدي ةما عكتم نكتلو) ىلاعت هلوقك م الكيف نوكي دقو ( لاكيمو

 ىلاعت هلوق هنمو ( ركنملا نع نوبنيو فورعملاب نورماي و ريخلا ىلا

 هدعب رك ذريصلا . :رم باب ةرباصملا نال ( اورباصو اوربصا )

 هتبوعصو هتدشا ًاصيصخت
 نوكيةتكتلا نودي. ذا اليوطتال انانطانوكيل ةتكنل ريركتلاب اماو
 ف عدرااو راذنالا دك اتكةكللا كلتو اًبانطا ال اليوطت

 لاثم اذهو ( نول فوس الك مث نول" فوس الك) ىلاعت هلوق

 ايندلا يف كامهنالا نع عدر الكهلوقف راركتلاب ةلصاحلا ةتكنبإ
 ًأطخلا نوملعت فوس يا فيوختو راذنا نوملعت فوسو هيدنتو

 لا صاخلا ركذب اماو حاضيالاب اما نوكي بانطالا يا )١(

 ظ 0
 ا



 نيبطاخلا ن اعرب ١ لوهنم 3 دفاعات ناع اذاهللع 92 اهف

 | 0 ىتج هللا ةدابع نع كلذ ماحلاو 1 ىف. اورتاكتال

 لاومالا ليصحت يف كاممالا نعهناعس ىلوملامهرجز اوتام يا رباقملا

 مم اطخ ةرح الا نع مهضارعاو اهايصحتب رخاغتشا نا لع مهينو

 نوملعت فوس هلوقب اطخلا كلذ باكترا لعوهفوخو الك هلوقن

و غلب يناثأا راذنالا نا ىلع ةلالد مث فو
 دلي لؤالا ننرمشا

 يف جردتلا درجم يف مث فلل 0 نامزلا دعب ةلزنم ةبترملا دعبل

 دقو ينامزلا دعبلاو يخارتلا ةداف مآ يف لصالا ذا ءاقتثرالا جرد

 معا نحل 5 نأ 1 دعبلاوا نخارتلا ناعتست

 توافتلا ةلزنم ةبئرلا يفتوافتلا الولع 222 ىلعا

 تناكر وكذملا ليزنتلا لجال كلذك مث تاممعتسا اذاو نامزلا يف

 كلاذك نط لدا اقوال جرد يف جردتلا درجم يف ةامعتسم

 ملكتملا دنع العا اهبوحصم ناب نذوي ةروك ذملا ةلبخلا ىلع الوخدف

 ةيناثلا ةلمجانوعتم وه يذلا راذنالا ةيغلبا لع ةي . الا تادكلذلف

 ناك اذا | تلق ناف» مكتمل دصق يف ةّبرلا 7 ةيغلبالا نال

 ةدايز رابتعاب غلبا هنوك تلق « اًريركت نكي غلبا يفاثلا راذنالا

 موونلا ف 0 داز هن ب 0 ماها

 ديفي اج تيبلا مت > وه ليقف هانعم يف فلتخاو لاغبالاب اماو



 عا ١

 ةيل ص يف لاك كلبا ١ لوق 2 هع ا ةداي ا لبا 2 50

 يصوت

 ران هسار يف ملع هناك هب ةادحلا متأتل ارح ناو

 دوصقملاب فاو ع هناك اًهَوَمَف اران هسار يف تاعج ىتح ةيادحلاب

 ةغلابمةدايز ران هسار يف اهوق يننا الا هب ىدتي اء هيبشتلا ىنعا

 كتايانرينملا» اها وهيذلا عن عقل ر غلاب رص اهبل يفنا هلصاحو

 عج كفدلا) 5 ءادنهالا ىف 06 00 هن ءادنهالا ىف

 0 م ءا 2 ف هروهظ ف غلب ١ هنا عك دوحوب

 صتخال ليق اهب ع اهكهالاز , حودمما ١ هشأا ىلا ةغلاملا رنتك

 01 اهنود ىعملا م :, ةنكت ديفي اب مالكلا 0

 حا اجب غلف لئاوسللا قيلشولا اومن |موق اي 2 ىلاعت هلوقب.

 0 نال هنودبب ىنعملا م هنود مودلوقنأف (نودتبم ع

 كرا يف بيغرتو عابتالا ىلع وي دا نكلذلا< ماشخل

 مظتنيف ند ةوصك نوحبرت 4 كان ,5ن م 5 انيشم عم نورسخت اي يا ْ

 ةفسلاو اينرلازيخ 3

 اهايلك َْط لقشت ئرخا ةلمجي ةلمخلا بيقعت وهو ليبذتلاب اماو



 بهي ١١ عنهم

 ل د قام وتقل اسدافا قارا ينو ل , 5 3

 ىلاعت هاوقاذه: لعنوكي الفرذئايحواراركت كلذ ناك الاو ةقباطملاب

 ةمالعلا لاق اذلو الببذت (نولعت فوسالك مثنولع فوسالك)

 راوكتلا جرخيف نيتللجا يتبسن نيب فالتخا عقب نا دب ال ىبوقعيلا
 ممرفك هللا تازج ًابسلانا هنوع تم (اورفك اتاني زج) ىلا عن هلوقف
 لهو ىلاعت هلوقو ةصقل اهيلعتلد باع رفكلاب ءازجلانامولعمو

 ناكل الا ع ؛ ال صوصخلا اا (روفكلاالا ىزاخي

 ءازجلا 59 ىرجي الو انلوقو اذك بسب هتيزج انلوق نيب قرفو
 يناثلا ليج نإ مسصيز (هريادتلو بسلا كاذب اًمضتماناكن مالا
 هس ال ءازجلا 1 كاذب هتيزجلاةيفلوالل هلع

 عني ال بموهفم فالتخا يوكو كيرلا كاقتطد ءئاراوعالا

 نقوش ةررقا انك رسم: اسيا يورللا لح الإب اعاقملا دك

 لب دارملا ةدافاب لقنسي منا, لثملا جرخم جرخي مل برض نابرض وهو
 لهو ( اورفك اب ثاني زج كلذ ) ىلاعث هلوقك هلبق ام لع فقو'

 اذ ىزاجي لهو ىنعملانوكي ناوهو هجو ىلع روغكلا الا يزاحي
 ىلاعت هلوق وهو هابقأب ا نو ف 5 لإ و علا ار

 مين ليدبتو هلع مرعلا ل ركن 3 كاس | موضحا ءازخلا 0090
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 لاقي ناوهو رخ الادجولانعهب زرتحاو« مرعأ | ليس مهلعانلسراف»

 يف ىرخاو ةبقاعملا ىنعم يف ةراث لمعتسإ اذاكم لكك ماع ءازجلا

 مانيزج ) للاعت هلوق يف ةبقاعملا ىنعم يف لمعتس لذ ةباثالا ىن

 روغكلا الا يزاجي لهو لبق 7 متانبقاع ىنعمت ( اورفك
 اذه ىلعف صوص باّعب ال باقَعَق ولطَع يا بقاعي لهو ىنعم

 جرخا برضو * دارملا ةدافاب هلالقتسال يناثلا برضلا نم نوكي

 ايراجابلبق اع الصفنم ايلك كح ةيناشلا ةلولبا نوكك ناب لثملا جرخت
 | ىلاعت هلوقوحم لاعتسالا ّوشفو لالقتسالا .يف لاثمالا قرح

 نا ىنخي الو «اقوهز ناك لطابلا نالطابلا قهزوقحلا ءاجلقو»

 ىنعم هنعمل عم ىلوالا لما ئنعم ىلع اهانعمل فقوث ال ةلمججا هذه

 نيتبسنلا موهفموهباهذو هلالحمتاى ا لطابلا قوهز وهو للوالا

 ادد ب عم ةيعماةينانلا نال فلتخم

 ديح نم هيف أمل انه يسانملطابلا قوهز 1ك يناثأا برضلا

 هب رارتغالل ةبجوملا هماكحا نم سايالاو هنعرجزلا

 ينايبذلا لوقو

 بذمملا لاجرلاي 0 ىلع 34ج قبتسع 0

 ةئمظخلا ل أوقو

- 

 دمحم : زراا نامعا طي دو 0 0 ضعت ىتف رو
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 نمرشبل انلعج امو ) ىلاعت هلوق كي نادر غلا هتجا دقو

 هلوقف ( توملاةقئاذ سفن لك نودلاخلا مهف تم نافا دخلا كلبق
 اهابقاع اهطابترال لوالا برضلا نمليبذتنودلاخلا مهف تم نافا

 يذلا ؟لا كلذ ينتنيا لبق هناكف ىلوالا ىلع ببيت هلل ءافلا نال

 نودلاخلامهف تم ناكناٍبترتيفمهيلاةبسنلاب رشبل دولخال ناوه

 كلنا ٍبئرتي الف محلا كلذ يفتني ال كيسا راكتالل ماهفتسالاو

 رو ليدت توملا ةقئاد سمن لك هلوقو نودلاخلا مهف تمم نا

 ىلع ليبذت اهينم لكف يمللظ كلذاو' اهالقتسال عقاتلا ثريغلا

 ماو :يقوطفم دك ماتا مزن يرحل هيف يدنا مسقتيو « هلبق ام

 موهفملاب وهتدامي قطن ىذلا ىنعملا انه قوطنملاب دارملاو موهفم ديك ان

 ةيلع حلطصا أم انه امهب دارملا سيلو هئداع قطني م يذلا ىنعملا

 انهن قيطتلل دك اك هللا ىف نقم قم العلا رادو نوت

 اعيفةسنلا فالاخا عم ةدحاوةدام ىف نينلملا ظافلا كرتشت نا

 ا نا ال ةيلمف يرخآلاو درك وه ةيعما | مارح! نوكت ناد

 5, نولعت فورم الك يف م ةيناثلا ظفل سمت ىلوالا ةلجل
 25 7 الضف اليذت سل اذه نال«ن ولعت فوس

 نيتلمللا فارطا كرتشت ال نا انه موهغملا ديك اتب دارملاو قوطنلل
 سل

 ةقئاذ سفن لك ةلمح لالقتسا يا اهلالقتسال' هلوق )١(



 ىدك(© ب هرم

 ل 1

 الوا ةيلغفلاو ةيعمالا ىف نيتلما ةروص داحتا عم ةدحاو ةدام ف

 ةفلادع را ةادجب هنع ربعي ممن ب كوالا داش قاب كاتو

 هلوق ينثو ةروكذملا ةي الاك لوالاف .موهغملاو ظافلالا يف ىلوالل

 نا( افوهز ناك لطابلا بت لظابلا قعزو ىملا:ةاذلا قو > ملاعت

 ةدام نم امهيف لومحملاو لطابلا وهو دحاو نيثلما يف عوضوملا

 ةيناثأا َةلبملا ةيلع تلد يذلا لطابلا قوهزذ قوهزلا فو ةدحاو

 6 0 يناثااو لطابلا قهزو هلوق يف قوطنم

 فدي لاغلا ىاكعش ُُط هاققخل 2 فلو

 5 ع ءاوهف نآتدئاز ءاتلاو نيسلا قبتسع

 2 هتدوم 5 3 اخاقبع تسل وا خا ةدوم قبع

 عمج <يشلا نم ماللا مضو ءاتلا حتف هللا ال هلوقو هتلصا

 هتافصو هبويعب كاضر مدعل كيلا هئىصت ال يا ضعب ىلا هضعب

 هعوقو نم دافتسملا همومعل اا نم لاح وهو قرفتلل ةبجوملا ةهمذلا

 ىععملاو ا لا 0 غوس همومتو ينلازيح ف |

 هثعشعم كيلا موهمتم ريغ هنوك ةلاح خا ةدوم قبع تسل ئئايح

 ذئليح ىنعملاو تسل يف بطاخن ما ريمصنم لاحوا ةميعذلا هلاصخو

 ها عم هي | موعتم ريغ 0 ١ 0 3ك
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 اسوالا وهو همزال يف لمعتشا مث هخاسوا رثكتف نهدلا ورستلاب

 هتنزاجملا ظفللا ريعتسا مث موزللا هتقالع لس م زا وبف ةيسحلا

 ةراعتساوهف مسبقا عماجي ةميمذلا لاصألا يقو ةيونعملا خاسوالا

 لاجرلا نم لماكلا ينن ىلدهموهغمب لد مالكلا اذهف زاج ىلعةيذبم

 نعىماعتتو هبيع لاح كيلا اخا مضت ملاذا كناتييلا ىنعم نال

 سياهنال سانلا نم دحا كرشاعي الو ايذلا | يف خا كل قبب م هتلز

 كشرالب لاضللا ىديرمت لالا همس دة ل لإ نابدااو
 نه لماكلا ىنأ ىلع هنم مهغي اك لدفو لوالا رطشلا نا

 موهفملا تاذل 2 بذهملا لاجل يا كاذ دعب هلوقف لاجرلا
 ليج لاعفلا مع هنم بزي لاجرلا ىت:سيل كلوق ننعم يف هنال

 راكتالا ىنعبماهفتسالاو لاصخلا
 مالك يف تاي نازوهو ..ضاوتتحالا.. علو ليكتااب اماو

 يا دوصقملا فالخ ماما ف ذدي يا هعفدي اب دوصقملا فالخ مثوي

 ةلنمشل ناك لمح وابا درفف ص كال ناكل ار ارا دسف ديل وقما عقو

 مالكلا طسو يف نوكي دق مفادلا كلذو الوا بارعالا نم لح

 ني ةذاتقدازب حدمي ةدييصق نم ديعلا نب ةفرط 0 هو

 مل لذيف هوت ادد يايات ناك ::1 ا ةليسم

 ىح# يفي عيبرلا ديف اهانونمم ريغ 2 أيد سف
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 ريغ هلوقب ىتا اهداسفو رايدلا بارخن ىلا لوي دق رطملاناك الو

 فالخ ماهال اعفد هلءافو لعفلا نيب مالكلا طسو يف اهدسفم

 رخ الا لوقو ؛ دوصقملا
 الضتل قفؤم دنع ملا ف ومملا نقم سنا دعوا

 نوكي دقو ريك قفوم .هلوقف قفوم كدع ملطتل ك3

 (نينمأرملا ىلع ةلذا) وحن مالكلا رخ ١ يناعقاو روك ذملاماهيالل مفادلا
 فوسف ) ىلاعت هلوقب ميلا راشملا ىرعشالا ىسوم يبا موق فصي

 محل ةلذا كيسا ( نينمأرملا ىلع ةلذا هنوبحتو مهب موقب هللا تاب

 مهضري 6 مهتلماعمو نينمؤوملا ةالاوم ىلع كد مهح دهدصقلاف

 فصولا اذه ناو ناوملاو ةلذلا نم الءعوضخلاو للذتلا نم ةخان

 ةزعادلوب ماهيالا اذه عفد مهفعضل كلذ نوكي نا مثوي امم ناك ال

 ني مهلاذتفر ذئنيحو مهيلع ءادشاو ءايوقا يا نيرفاكلا لع

 ح لاذتلاو نينمؤلل مهنم ًاعضاوت لب مهتوف مدع و مهفعضل سيل

 ىنعمهنمضتا ىلعب لذلا ه2 رع اذحلو ة ةعفر نعنو اغا | عضاوتلا

 نيفطاع هنوبحو مهبح موق هللا يتاي فوسف ليق هناكف لعظتلا

 دعنااب دصقي نازوجحيو مضاوتلاو للذتلا هجو لع نينموملا ىلع

 نيِنمْؤَملا ىلع ل مهتقبط ولعو مهفرش عم مهنأ ىلع ةلالدلا ىلعب

 ىلا هب كعك ايف يمورلا نبا لوق هنمو ( مهتحنجا مهل نوضفاخ
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 ريغنم هتدوم كيلا داقنت لازي ال يذلا كيلو ىلا هل قيدص

 ةبهرلا كيسنإو ابلطم ةبغرلا كسسذإ تنك ناو عزج الو عم
 وسلا فدل رت نك نا

 0 هلها ني محلا ام اذا يلح

 نكي ملفزبع نع هلح ن نا مثوأل لاب هفصو ىل ا. لضغقا از[ مناف

 ةيقلافاو مولا اذه لازاف هلها نيز محلا | م اذا لاقف حدم ةفص

 نم هلها نيز لغلاب اذا هلوق نم مهغي أَم مزالل دنك انف تبل

 نوكي ال نم ناف هلهال انيز للا نوكي ال نيح 0 هنوك

 لوق هنمو سانلا ضعي معز مايك تنصل ردن هةعب ا

 : يماملا

 ليتق ناك ثيح اثم لطالو' ٠ .. :هشارف ىف ديس انم «تامامو

 نا مهول هيا لتقلا لوم هموق فصو لعرصتقا ول هناف

 نم راصتالاب مهفصوب أاضنا م ولا اذهلازاف مهتلقو مبهعضل كلذ

 : بيطلا يبا لوق اذكو .مهتلتاق

 أب وبه اهنم يدنلا يف عرساو اثظ جوملا حا ايرلا نم دشا |

 ا وا فلل يا ذطلا ةدشب هفصو ىلع رصضتقا ول هناف |

 زواحت“ م مو 0 تابداصوب مثولا اذه لازاف ذ ءابتعتا وظل الو 2

 - -- روس
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 يدنلا يف عرساو هلوقو . اهب هش يتلا لا يتفص هلك كلذ يف

 ناك ءاميدع ليه محا يضر سابع نا لوق نم هن كاب وده بط

 دوجا ناكو. سانلا دوجا لسو هيلع ىلاعت هناا لصااطللا وسر

 ةلسرملا يرلاك ناضءريف نوحييلم

 دوصقملا فالخ مثوي ال مالك يف توي ناوهو مهاب اماو
 راربالا حدم يف ىلاعت هلوقك حدملا يف ةغلابلاك ةتكنل ةلضفب
 وهو هجو يف ( هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ) ماعطلاماعطاو مركلاب

 هل 0( هللا هبح عم يا م أعطنل هبح يف ريمصلا نوكي 5

 عم ماعطلا ماعطا نا كشالو هيلا جايتحالاو هايا مهئاهتشاو
 ةياهنلا ىل 0 هنال هماعطا درجم نم حدملا يف غلب | هيلا جاتحالا

 نمدصقلا نا لصاحلاو | 0 مومذملا لخبلا نع هزختلاو مركلا يف

 ىنكي اذه نا كش الو. مركلاو ءاخكلاب راربالا دم درج ةي.الا

6 

 5 وادنون اوناك:ءاوس مادطلا نوع طب مهاب منع رابخالا د دروع هيف

 هلوق نوكي لمديَخَو مل ابوح ماعطلا نك ىلع كلذ فقوتي الو

 ينم اوق هوو حدملا يف ةغلابملا ةدافا هتتتكتو ابانطا ( 00

 الا يف لبق امو لالا ريعتلاو هبح عم يا «هبح لعلامات

 انقل ج-ربلا اولانت نأ ) ىلاعت هلوق اذأ و هذه يف لاقي 0

 نحن امم نوكي الف هللا بح ىلع ضايع نب لييضفلا نعو(نوبحت ام



 يدي ب لودي ارم

 ناسنالا نال مركلاو٠ ءازمسلاب مهحدم وهو دارملا لما ةيدأتل لب هيف

 ةادام ل ع نركوف كام لجال لعف لع الا اعرش عقال

 امم نوكي الف ابانطا ال

 ميو مدقت أم وهو يفاعملا ميم فابررع ميقا نا لعاو

 ىنعملا هيلا جاتحي الو نزولا هب موقي اموهو اوشح ىو ظفللا

 قتالي بطلا ا لنك

 انهج هيف تدج ول ىتنجاي 2 هبي تيار ول ىبلق قوفخو

 لاقواو نول ىلع هلاتشا عم ةيفاقلا نزو ىتنج اب هلوقب لصخ

 اهدعجشم ناكل تينم اي

 لنمو وا مالكلا ءانثا يف توي نا وهو ضارتعالاب اماو

 ارعالا نم اهل لحم ال "7-3 وا ةلمجم ىنعم نيلصتمم نموا

 نولعجي و) ىملاعت هلوقيف ميظعتلاو هب ,زختلاكم اهيالا مفد ىوست كسل

 لاصتالانيمالكلا تا داما و( نيبشف اه " ميس تانبلا هل

 هنم الدب واهل دك اتوا: لوالل انايب يناثلا نوكي ناب يونعملا

 هآنعم نملعف ريدقت 70 ةلمج (هناحس)هلوقفهيلعافوطعم وا

 مو هلوق نال مالكلا ءانثا يفت عقو اهيزنت يا هناحس ههزنا يا

 ءاعدلاو نيمالك نيب ال تانبلا هلل هلوق ىلع فطع نوهتشي ام

 : ينابيشلا لح نب فوع لوق وحن يف



 م ا .هعرومهز

 021 د

 نامجرتىلا يمس تجوحادق 2اهتلبو تبناءلا نأ
 0 57 هللا دبعل اطلاق ىتلا هتديصق يف هفعض وكشي

 هدشلاو هنم اندف كذب ولعاذ معسإ دي 0 هيلع لد دق

 اهواو ةديصقلا هذه

 نابرغأا هل ناد نااقأر ناقرششملا هل ناد يذلا نبااي

 نامجرت ىلا يعممستجوحا دق 2اهتغلابو نيالا
 ءافالاادعغنلا وكلا ماا يف ضارتعأ اتم هلوقت ةدفيشتلا لن
 بطلا يبا لوقوحنو
 اينادف خاف ونا مح امرك لاا اي تريز اننا ءايندلا نت

 هيبات نا يا ه.ذتلاو هعضوم يف نسح.ءاءد كاشاحو هلوق ناف

 سعاشلا لوتك هب م هب سما ام لعلابقالادك وي سعا لع بطاخل

 اردقام ركنا فيرأاق ذا هعفني هرلا ملف معاو

 فنرا ىنعي ةلوعفمو 0 كجم بل ءرملا 0 هلوقف

 هيد سس 8 !كاننب هيف عقو نآو ةتباات ارودقملا

 نمِزلالاط دب الو ةاتاجلا هدم ام نال ذا ناسنالان الك لذو

 لبهسو ىلست ةبلط ن ناري او نجبا اهواي[ ةاؤيليساو

 راذقالا' ةعزاتم + كرتوأ رضي وفتلاو -ريصلا نعي نمالا هلع

 رخ الا لوق يف !كةبارغ هيف ىما بيسوع هيبنتلا وا
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 همراكتف ]زا وقضت: ةليعو حلوو ا هجر سن قود وقح

 هيولطم دحا بيبحلا رجم نابرعشي ودب هرجث الف هلوق ناف
 سايلا يفو لاقف بحلل ابولطم بييحلا رجم نوكي نا بدرعو

 ىلاعت هلوق يف « ميظعنولعت ول » ىللاعت هلوقو '"هببس لع هبنيل ةحار
 «مركن ارقل هنا ميظع نولعا ول مسقل هناو موحجنا عقاومب مسقا الف »

 ضرتعاو ةقصااو فوصوملا نيبهب ضرتعا هن اف ضارتعا يف ضارتعا

 اذه ءاخ هيلع مسقملاو مسقلا نيب ميظع نوملعت ول مسقل هناو هلوقب

 اعقوم هنسحاو ءىش فطلا ضارتعالا اذه نعح ىف ضارتعالا

 دارها قلع اق دكر انا وكاتب نر كا نيا تسلل

 يف هلاصفو نهو لعانهو هما هتامح هيدلاوبناسنالا انيصوو » ىلاعت

 ريسفت يل ركشا نا هلوقف «ريصملا يلا كيدلاولو يل ركشا نا نيماع

 ةيصولل دكّوم هب ىصوملاو ةيصولا نيب ضارتعا اهدعب امو انيصول
 انو اهتم اهملرل اًركذنوليناش: اذه تلا ةلماخ ةدلاولا ب قح ىف
 ةالصلا هيلع لاق كلذلو بالا هفلككي 1 هومر هجم هكداق

 كلذ دعب لاق مثكمامث كما مث كما ربا نم هللاق نمل مالسلاو

 0 »ع 8

 لئاس لاس هن اكردقم لاوس باوج هبادضق تلق تئش:ناو 01(
 اما نيرعا دحا بولطملا يا ةحار سيلا ينو لاقف هرجش كنع ينغي امو

 0ااااك1ك1ك1#1ك1ك1#1#1#1ك1]1#1كذ#1ك#ك#ك1#1#1ك1ك11111111ك1كك1ك1ك111اك1كككككك1كك1ك1 وي ييي111كذ11ك1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ]ذ1ذ1ك1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ك1ذ1ذ1ذ1كذ1ذ1ذ1]1ذ11]1ذ1]1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1زذززذ]ذ1ذ1ذ]ذ1ذ1ذ1]1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ز1 كك1كك[ سما ا ا ١ رعود جيتا يقااجا» يسع املا 10ه اسست فاق منت مف عك يشتم حواشي. اداسألا 12" + كما
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 طيش ارداف هع اناس متلتق اذاو ) ىلاعت هلوق ةنمو كابا مث

2 

 نارام الاعإ ضعب لع اهم ق هعب كح ذوطعملا لممجا ناب كك راب منك

 هللاف هناّتك يف مل 2 كل املا 1 م ىف م مهعفا كيو 1

3 ١ 

 يرش ترم نان كير ويظل لهن نودييك 2 م

 دب الو هرهظي

 3 أوس رع ب 0 4ب دصقب ىلا «طارتعالا“

 اولاق لزني امم ملعا ازيقي كح هيك الط اذ 7

 وطنا +: "رم, ”وضارتعا 3 5 هللاو ةلوثد « كفه ننال

 نكي بارفيوم لاول 4 روما دافا هباَوَْلو

 كح لزنم هريعل ىلاو نا قدا نا 3 مو 2ك امو 0 *أ|

 كلبا هلع َنَء 0 ردصم نا ا مهوب 5 ايخالا ف

 يناثلاو لوالاب نامالاو ميلستلا ع لزتم |عنم ناك ناو ىلاعتو

 : بيطلا يبا لوق يف مك فاطعتسالا غم ةقباطملاو

 يف يتنج اي 2هبيهلل تيارول بلق قوفخو

 موج ديل نيب ةقاطلل ءادرخلا واط هرشلا نيب ضارتعا ىتدجاي هل وقف

 هب هل قريل ةنح اأو ءاملل ةفاضالاب هب ويح تفاطعتسإلاو

 لاصوألاب هداف 5 ىلا 2 نم



 مهم 55 كوب

 رم
 نهو شرعلا نولمح نيذل | »ىلاعت ه وقت كلذ ريغب اماو

 كر ىارصتخا ول هناف « هب نونمأوي و مهبر دم نوحسا هلوح
0 

 هنميشون نم مركتي ال مهامها نال هب: نومي و زك ذي ل بانظالا

 بانطالا ١ نيف َن و هيف انشر نامالا فرش رابظا 5 نسحو

 ينيعب هتبار مطوقكو رهاظ ةقباسلا هوجولا 1. نيس

 57 سبي ف هاو كأن نيل اوقلو يلا هنوقلا دا» ىلا عت هلوق هنمو

 روديو ما |ء يرحب اللوق الا سي كفالا اذه يا م

 م حرل «اذا مولعمل ١ كل اهلا ىف يف لعنع ةمجرت "ريغ نم كهاوفا يف

 قرا

 انلوقيف م ةحامالا موتةلازال ة ةرشع كلت هلوق | اذكو تالله

 الصلت ملع اك ةلمج ددعلا ملعيلو نيريس نباوا نسملا سلاج

 50 هلا كاتم فو م 00 نيتهج ن :رم هب طايل

 اهعوفو ف ةلماك يا ليقورخا 0ك داماك هلوق اذكو ملع نم

 دعب حاضيالاب اءا نوكي تانطالا ينعب كلذ ريغب اماو هلوق )١(

 رابخالا ىلا ةجاح الف يا (؟) كلذ يع نار, اذكك زك هودي
 افلح زن 0>ج ظن هكر للككبلا قر #) كول هول نلت م
 7 نا ىلع ةلالدلاو ديك ائلا يش 00 هيف لا دق ذا يقتل
 ذك هلوق ا لع نع ةمحرت 5 را ريغ نم مهتنسلا ىلع

 01 نك نع تلا ال رظن هيفو لوطملا تي ةلماك ةرشع كلتهلوق

 هأ دوضقملا كاع م اع نايسالا ىنعا ليمكتلا



 ميدو 5 +

 | ول ىتح ةيككلا ال ةيفيكلا ديك ات هب ديرا لبقو ىدحلا نع الدب ظ

 ةلوق اذكو ةلماك نكت مل روكذملا هجولا ريغ ىلع ةرششعلا موص عقو
 كلنا ملعي هللاو هللا لوسرا كنا دبشن اولاق نوقفانملا كءاج اذا »

 هلوذ.كرتلر صتخا ول هناف «َنوبذاككن يقفانملا نا دبشي هللاو هلوسر

 ىوعد يس مهيبذكتا ةياالا قاسم نال هلوسرل كلنا ملعي هللاو

 نيذكتلا نا موت عفد هنسحو ع معذور دج ءا داولا

 "هللا كيلصاو الا ءاغابلا لوق هوحنو « مالا سفن يف هن دوهشلل
 يلو يمنغ ىلع اهب ش هاو اهيلع كوتا ياصع يث»ىلاعت هلوق اذكو

 لا 6 هللا مهفد الا ااوةالصلاهللع هنا د ا امال

 اتافصل هبني نا يغديف اصعلا يف ىلاعت هل هللا هثدحن ميظع ىعا هبقعي

 لظنف اكياغيتا دبعن >هلوق 5 اذكو نيت |اهلا نيب توافتلا هل ربظي ىتح

 اتيظاوب 58 راق الاو اهتدابعب جابتبالا رابظا هنسحو «يفك لع ال

 حاضي.الا يف ادد 5 دادزيل |

 ف دحوي دق ءانملا لثلا يف 4 ام ىلع راركتلا نا مث

 يبا لوق هنمو عرسا عرسا هتعدتسا ؛ 2 لغفللا

 كلا
 ضارتعالا نم وا ليكتلا ليوق نم ًاضبا هن ال رظن هيفو لوطملا يف ١(

 ها ماهيالا عفد هيفةتكتلا نوك زوجي نم دنع



 هب 00 5
 ىو و 0 0 . : 0

 ماقم مهلثم 32 1 يلثمو يناريح 5 را و

 ينصعت الو ينعطا تاوقك ظفللا نود ىنعملا يف نوك

 ديفم ىلا مسقني امبنم لكو ةيصعلا 5 هن ةعاطلاب . مالا 0
- 

 00 نا ديفملا ريعبو ل ا 7 دا ارملاو ديعم ريغو

 قغم غل
 هل اديكات مالكلا يف و ند ديفملا نأ ملعاو

 ءىشلاب ةيانعلا ىلع ةلالرل كلذ لعفي امناو ه سصأ نم يانا

 قعملاو ظفللا ةهيف:رركتي مل هن ال, كح ريغ تييلاب ليثمتلا »نا .هف (1)

 عرشأ/ةعرتملا فو لطلتلاب لدور قدا و ميخاملاب ديفا و هزات نما

 نيب مو هناريج لثمو ةاس هيناب اا تلا ردص يف ركذي مل هنال

 دا( ىنعي 0 ا نمت 2 ! 2 ا 0 اذاهف

 ماقم ميلثم دنع 1 تيبلا 0 الف انتنايد يف وا هيب

 لفمررإ ل هدوض#م نا ناباوب مايقالا كاذ لاراو لال زيعلا د١ كنك

 ةناغ ىلع هناو هترشعل 0 اللا هب اغ ىلع مهنا ىنعب يل يناربظ نيد امقم

 اة ارك حتي ال يظع هماقم ناوا مل لاتح الاو مهيلع ربصلا

 اندجو الو ةب الا ظانلا 0 5 رعت م رعاشلاف عاعرلا ءالوه نبب

 دم طقتالا لوا نيل[ [قف ىو نيءرركك < دحر عراعلا ب لل
 0 كالد نكي ملف ليل كلذ حرش 1 د ىعم يفاغلاو الم

 يف هركذو رسقلا اذه ىف هلاخدا زي رف اعم ىنمملاو ظفللا ةداعا ىلع الهم
 ها هتلغما ةلمح



 هيج "1 كيت 00 كر

 ريغ واممد قاوا#هدوما ف اةغلانم انآ :كتالكهف"تررك يذل

 طسولاو ركّذلاب دوصقملا *ىشلا قرط دحا يف الا ىت أي الو كلذ

 وا مذوا حدب اما فلام اما ناو او اف و احذف
 ف 1 ال ديفملا ريغو ةغلاملا طرش رم سيل طسولاو اهريغ

 ذلا ريركتلا اماذ هيلا ةجاحر يغ نمالطخو ًايعالا مالكلا
 ىنعم ىلع لدي ام لوالا عرفلا ناعرف وبفىنعملاو ظفللا يف دجوي

 دوصقملاودحاو ىنعم لع لدي ام يناثلاو ناضرغ هبدوصةملاودحاو

 دارا دوعن 1 | دعب ذاو) يفك والافدحا اوضرغ هب

 نا هلل كح 57 قا ةكرششب تاو نودونو ل اهنا

 لطابلا لطبي و قملا قميل نيرفاكلارباد مطقي وهت كولا نم

 لظفللا اف ودكتو لا اهدي وجا قح هلوقف (نومرخ 520

 نردتدارالا نيب زيي لوالاف دارملا فالتخ الل هب < *ىبج ىنعملاو

 اهريغ ىلع ةكرشلا تاذ رايعخل نع ا قير نإ ياا
 لقا كلمت ةلرمك ل لطارملا اديك لا كلا وا لذخعو ميرصت م هناو
 نوكأ نال هع ًاءاجيفلا اقل اما ابل 00 يفا

 لق مظع موي باذع يبر تيصع نا فاخا يفا لق نيلسلا لوا

 ىلاعت هلوقف ( هنود نم 5 اماوديعاف ينيد هل اصلخم دبعا هللا

 دعا هللا لق هلوقو نيدلا هل اصلخم هللا دبعا نا ؛ترمأ يفا لق »



 مهد 4 ا
 هع

 كاادوز اغا ناضرغهب دارملاو ىنعملاو ظفنللا يفر ه«ىنب دهلاصلخ

 يف ص الخلاب هل ةدايعلابهللا ةهج نمر ومامهنابرابخا ل والا نا

 ًاصاخ هندابعب هريغ نود هدحو هللا صخب هناب رابخا يناثلاو هنيد

 يناثلا 2 ةدايعلا لعف 0 دوبعملا مدق كلد لع هتلالدلو هنيد هل

 هداجياو هسفن لعفلا يف مقاو لوا مالكلا نال لوالا يف هرخاو

 متثشأم اودبعاف هيلع بتر كلذأو هلجا نملعفلا لعفي نهف ايناثو

 هللاب 7 ١ نيرذلا نونمأوملا امنا ) ىلاعت هلوق درو هيلعو هنود نم

 نا هونذ اتسي ىتح اوبهذي مل عماج ىما ىلع هعم اوناكا 1 هلوسرو |

 صهاظو ( هلوسرو هللا, نوئموي' نيذلا كلوا كنونداتسي نيذلا ظ

 هيف ىناثلا نال كلاذك سيلو ىنعملا يف اوس اهنا ىناثلاو لوالا |

 لضفالا ديز انلق اذا انا ىرت الا لوالا يف دوجوم ريغ صيصخت |

 اذهو لضفلاب هل صيصخت يناشلا يف ناك ديز لضفالا انلقو '

 زوجيو لضفالا ديز وه يذلا لوالا لولا يف دجوي ال صيصختلا

 وا لمجالا ديز لاةيف اهدضب وا اهريغب لضفلا ةفص لدبت نا |

 مو لضفلاب هصيصخت بجو ديز لضفالا انلق اذاوصمتنالا ديز |

 هللا نافذ ةيلكلا يع ِف ؟لا عرج كال ذك و هييفرح ربات نكي ظ

 اوبهذي مل لاق مث هلوسرو هللا اونم ١ نيذلا نونماوملا امنا لاق ىلاعت

 ةهللَد»و هنذاب الأ باهذلا نع عانتمالاب مهفصوف هونداتسإ 5
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 مسموم ف ىلاعت لاق م تافصلا نم اعرف د نازو< ة ةموص

 ةعصب اذ «اوباتريول مهو سر هللا ا ف نا ,ذكلانوتموملا ا ان رح 71

 نقولا كئاوا كنونذا تبل نيذلا نا 0 8 الو ةعفصلا كات ريغ

 1 هريغ نود فصولا كلذب مهصيصخم ب بحو هلوسرو هللاب نونمأوي

 هلوقب ايلا اذه نم 2 امو. يفاعملا راكت ىف نج عضوم اذهو

 نودباع متنا هالو نودبعت ام دبعا ال نورفاكلا اهيا اي لق ) ىلاعت

 ْ د ؟7 دبعا ام نودباع م الو دبع ام داعانا الو دبعا ام

 نافكلذك سيلوهيف ةدئافال ريركت اذهنا موق نظ دقو( نيد يلو

 نولعافرتنا الوكتمل ١ ةدابعنم ليقتنملايف ينعيدبعا ال هلوقىنعم

 أمو يا مدبع ام ديباع انا الو يلا ةدامع نم 38 هيلطا ام هيف
 ل

 ين دبعي مل هنا ىنعي هيف متدبعام فلس ايف طق يباع كار

 ىف ينم لاذ. جبري كف فيكف ام تقو يفةيا 1 م

 5006-5 عانا |ام اسيتنقو ينيشاملا ف نودباع 9 :االومالسالا ظ

 هلا دبجلا ميحرلا ن محرلا هل هللا مسإ ) ىلاعت هلوق ىرجلا اذه يري امو

 ميجرلا م ركك ( نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر
 ظ ا انينقلا ناب قلغتت لوالا ناكلذوف ةدئانأاو 2و

 علب عيال ملدا عجري اندلا صاب قلعتيإ قة ننال

 ىتخهيلا جاني ام عيمجداطعاو ةفص 7 عمم الك ق 0



 م ١

 اهريغو قازرالار ازداك قلخلا ريغ'ىلا مجري دقو بابذلاو ةقبلا

 موب اقرب لاقل لا ةراشاب ورخام لزعا ظ جانو
 مرق .ازقلا ف سلال ملءاف ةلمجابو نيدلا مويوهىذلا ةهقلا

 كاطلا فح زم #0 تيان هيج قيمتك جل

 هيمو كل فكس ةقج اواو مشان هلل اق يفك ارظن معناف

 نقب ذك )ىلاعت مع ن ارقلا يف دروامبو

 فنريما لوسر 4 نومتن ال مثوخا ملل لاق ذا: نيلسرملا

 ع يرجا نيارخلا جرم هيلع م مو. نوقيطاو دنلا ]وقف

 نوعيطاو هل هلل الاف هل وق 2 ( نوعيطاو هللا ١ ١ اوقئاف نيملاعلا بر

 ةلعب امبهنم دحاو لك قيلعت عم مهسوفن يف هررقيو مثدنع هذك وي

 هعبط مدح يناثلا ةلعلعجو مهنيب امف افنما هنيكد كوالا ليي لعل

 هلوق ومنلا اذه نمو « هن || مثوعدي اهف ن ضارغالا نه هولخو مهنع

 موقو دوو داتوالا وذ نوعرفو داعوسون هوقمهأبق 06 شايع

 لسرلا ب ذك الا * كنا بازحالاكئلوا ةكيالا باصصاو ظول

 بولسا لع هب تأ ل هنال انهه مهيبذككر وك امئاو( باقع ”قْخ
 ةا#لجا يف ًالوا هركّذف ةعنصلا نم بورضب هيف عونت لب دحاو

 ناب هحضواف ةيئانشتسالا ةلممجاب ءاج مث ماهبالا هجو ىلع ةيربخلا

 اويذك اذا مهنال ليسفزلا 2 101 نم دحاو 2-1
 ضظذ111111111111011001011500900000 ااا ا ااا“ ل-لل||-٠((|(|(|((|(|(٠ر|(|(إوإوإوو |

. 
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 دل + ع

 0 بيدكماوب ا و مهعيمج او كب 1 مم 2000

 ةسمانتتسالابو 7 35 ريخلااًولمتلاب هر ءركت يف عون كاوهماما دعب

 ةغلابملا صيصختل أو د بلا هحو ىلع عضولا] 5 ءاضسأللا قامواينات

 ا رم بأن ادهوهغلباو باذعلا 3 قاقحم- اب مههلع راىسملا

 هنيب قرفلاو ري ركتلا مقاوم فرعي هبو ضماغ نسح ىنعملاو ظفلا
 ىلاعت هللا ءاش نا همبفاف هريغ نوبو

 دحاو ضرع هب دارملاو دحاو قىنعم ىلع لدي اموهو يفاثلاو

 >َ : ًُ 2 . 5 م

 انياوكتلاو نكدق 2 مر لق نكي ) ىلاعت هلوقك

 هلتق لاقي م اذهو ضرغلا ةباصاو هريدقل نم بممتا ىلع ةلالدلا

 رغالا لوق درو هيلعو هرعشأ امعوا عملا و هليأ

 ريرقتل هب ءاي اذه لكَد ةمالسلاب اهل ءاعدلا يف ةغلابم اذهو

 ىلوا ملول افكلل ىلوا ) ىلاعت هلوق لثم اذهو هتابثاو دارملا ىنحملا

 نامل ءابونقال مدخلوش رع نمو (ىلواف كل

 ىلا تاهو هل كيرش ال هدحو انل اوق لخم هللا ال الا هلا ال انلوق

 0 ا فلا رميسإل رجب اهلككاماو

 لثميف ءاج امو أعقوم "ون شلاورابكلا نم غاب ا ع
 يف هطسيف اكسر يغتف حايرلا لسري يذلا هلل ) لاعت هلوق اذه
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 اذاف هلالخ نم جرخ قدولا يرتف اهدكهلعجيو ءاشي فيك ءامنلا

 لبق نم اوناك ناو نورشيتسي ماذا هدابع نم ءاشي نم هب باصا
 لبق نم هلوق دعب هلبق نم هلوقف ( نيسلبمل هلبق نممهيلع لزني نا

 ا , «حتساف لواطتو دب دق رطملاب مدهع نا ىلع ةلالد هيف

 نقلا . كاذب ع لعراشبتسالا ناككف مهسالبا ىداعو

 1 لا مولا الو هل هللا :نوؤشتوتال نيذلا 0 دروكلد

 ال 0 قملا نيدنونيدي الو هلوسرو هلل مرحام نومرحي الو

 قل ان.دنونيدي الو هاوق رع :الا هي الوهاب نونمّؤي
0 

 5 اًعاو والود دنيا ال رخ الامويلاب الو هللبن 000

 مكاظعلاب بهجرو مذلاب مههلع نيمسلاو ملاعب اررقملا| اع نطفلل انه

 5 كانا انلق دقو مهب رحو اير طا كلإد نولي 1

 | اذزققر وتلك هيلا ةياحلا فرص يذلا مالا نم "هال, يني
 اناوخ | 201 : طوق 20 يحع' ناو !ىلاعت هلوقدرو كلذكو

 لالغالا كئلواو مهبرب اورفك نيذلاكئاوا ديدج قلخ ينل انثا

 ةظفا ري ركتف ( نودلا> اهيف مث رانلا باصصا كئلواو موقانعا يف

 طظاللغاو ريكتلا ةدش ناكك ةيلا انرشا يذلا بابا: اذه, نم كلوا

 تائاوا )ىلاعت هلوق درو نر

 انا هناف ( نورسخالا مث ةرخ الا يف ثو باذعلا وس مهل نيذلا ظ
 اسس ل سسسسسلس

0 



 ف مثو اهب و لصالاو اواسكلا قيقحمي ناذيالل مم ةظفل طر

 هتقتوركعلا ةىل كادررك افقي واللي لكلا رمل

 ايضا تقف ناك ا ىلاعت هلوق تارنك ورضا . املا اراشأا ةظفللا

 ريغك ناارلا: فانه لاقتاو هايف قيتلاح راتلابقف

 ىلا افاضم هيف ىنعملا نوكي امسق عونلا اذه نم نا ملعاو

 دقو ةفدارتملا ظافاالا تال كالذو ظفللا فالتخا عم هسفن

 الاد ليقف ءالكلا يصف ىف لمتساو يركلا نارقلا يف درو

 « مب اذحوأ وع باذعمه كنئاوأ نيزجم انثايا يف اوعبس نيذلاو »

 مات يلا لوق درو هيلعو . باذعلا وه زجرلاو

 تلجو بوطخلا هيفتمظعناو هب علطضم سلا فق نم

 لوغدروا كادوا زهق اوني سل او كفل وه لقتلاو
 ظ : يرتحبلا

 رجلا اهظحلب لوصوم نينيعب . تلسو عادولل تاث' مويو

 ريب مفاظعاب ت'اموامونل نا ِي ركل اننا هانت ولا !ا(علهو

 هيفةدئاف ال ام مضوملا اذه نا نظي اعرو مونأ اوه ىرحلا نآف

 هيف ةغاابملاودوصقملا ىنعم ١ يأت اتا ةدئاف هيف لب كلذك 1

 باذع يا «زجر نم باذع » ىلاعت هلوق ُض دوصقملاف ذ هب الا ام

 ف ةغلامملا نصت هنأف ما يبا تب أماو باذع 0 0

5--- 
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 نا دارا هناف يزتحيلا تني اماو لاقثالا ةلمحب حودملا فصو

 فاضملا قب رط ىلع هيف ىن ل 1 00 هروتم 0 طهشي

 هلوق دحاو ىنعم لع 67 نفق د نمو

 داتشإلا ليس كدها نوعبت | موق اي نم ه١ ىذلا لاقو» لجو زع

 هناف« رارقلا راد 00 نأ عاتم ايندلا ةامحلا هذه امغا موق اي

 ةلفغا|ةنس نع ظاقيالاو مهل هيبنتلا ةدايزل نبه هموق ءادن ررك انا

 ههو ملعيوهو لالضلا ن ,م مهل وي ايف مثو هتريشعو 0 مالو

 مب فطلتيو مه ةينردلد ما ورف ةبحاو هيلع مهتيداو مهصالخ

 همع 5 هرو رس مثرورس ناف هومهّتي ال. نا كلذ يعدتسإو

 نم غلباو وه يذلا رز 90 نم اذهو مط هت لع 2 اولزأي ناو

 ىلإ عت هلوق ءاح 1 لعو راصتخالا ن 0 دشاو 5 زاجالا

 نلبهفر < نإ ن١ اعلا انرمس دل وردنويباذعا اوقودف » 000

 اوددحي نا هنادب او ا ريل ةروشلا 40 هناف 6 نم

 ع _ ِ "1 ع

 اميتاب ناو ظاقباو اراك دل ندلوالل كانا ىلاذأي لك ع امتسا دنع

 2 نأو هيلا ثعبلاو كلذ 0 ا اوععم | 3 يبن

 هول 1 2 8 ع 17 4



1" 2 

 أ اذه لاثماو هدابع لع اهدع ةممن لكدتع كلذو «نابذكت

 نك يي رفا

 لوق كلذ قف دنيفم ريغ وهو ئغل ظفلل ١ ينريركتلا اماو

 ! :رغصالا نأو سمع

 دعبلاو يتلا لع دجناذبحايو دجن ل ئمالسلاو ادجن هللاَقَس

 دجن نم تاهيهوا دج ىراىل امل» ابو دو ادكو كج عملا ,توطن

 كوالا ثدبلا قدك 2 هناف فيعضلا يلا ن هاذهو

 دن ىلع ءانثلا لوالا يف هدارمو ثالث فانيلا ثالث

 ةدجومو قرحنو قوشت ماقم هنالر .ركتلا نم قئاجل لع لمحو
 تفلت هنا يناثلا يفووُيَر 590 ةواا كل هك ناك ىلا قزف

 ىلا جاتح ال ىنعملا اذهو ديعب ىىرم كلذو دادغ نم را ايلا

 ظ ردا ةنحافإك

 ايفل ة نود: لمقخ فلاب يف دجرت يذلا ليكوكشلا امو

 نكات لو الل 6 اعز هنا ع فاديا انك يلم ريعو هيه اضيا

 ىنعم لع لدي ينأنلاو نيفلتذ# نيينعم ىلع ء لدي: قعلل ف نيركتلا

 ةوزغ يف ةعتلب يبا نب بطاح ةصقك وهف لوالا عرفلا اما دحاو

 |. ىلاط يبا نب يلع سما سو هيلع هلل 6 يبنلا نا كاذو معلا

 خاخ ة ةضور ىلا اوبهذالاقف مهنع ىلاعت هل هللا يصر دادقأ او ريب زلاو



 حو را

 ديمي كام , تما كدا ال 2
 2 م 3 ةحر

 هنغىلاعت هللا يضر ىلعلاق هب ينوت أف بات اهعم ةنيعظ اهب ناف

 م

 انذخافةنيعظلا اهيف اذاوةضوزلا انيتاىتح انليخ انب ىداعتن انجرفن

 لسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا كوسو هب ائيتاو اهصاقع نم باتكلا

 1 نيكرستلا ننزل نا قع النو ا نب بطاح نم وه اذاو

 انعناج هايف رار ملقا اد نور ناش

 ع

 ًاقضلم ارما 0 لعلجعت ال هللالوسر اي لاقف بطاح اي

 نيرجاهلا نم كععم نم ناكر و مهسمنا قدروا مو شارف يف

 نم كالذ ينئاف ذا تيبحاف ةكمب مييلهاو مطاوما اهب نومحي ةبارقره

 كلل 5 امو يقبارق اهيفا رتكعلا قل مدنع دخما نا سسنلا

 نم مالسالا دعب رفكلاب اضر الو يفيد ن ند نا ةيوانالوا تك

 قمكلا ناف هتف دئافإل اري كي هئاظي نطل او نشل وي ركل

 مالسالا دعب رفكلاب اضرلا كلذكو ءاوس نيدلا نع دادترالاو

 اناو كلذ لمفا مل يناوه ظفللا هيلع لدي ىذلاو كلذك سيلو

 ىمالسا انوي ترانا نا لال" ١ هالو رفكلا ١ ىلع قاب يا كك

 0 امل ار انياالو يامالسالا دعن رفكلاب اضر الو

 املا نال هعقوم يف عقاو 2 نسح اذهو نيلسملا فاج

 8 اة يظعلا | ةعراقلا كلت, نم هب يمر اع لصنتو راذتعا ماقم

 ينال رقاد ات دق ردا ىفىنعملا رركف رفك وقامت
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 اكو قسط لبب انيززط هكر | لمحي دقو هب ىدر ام هنع

 ةويعلدعو :ءلا يف ريركتلا ناك اذا كاسلا اذهب مظتني اممو

 9 نكتلو » ىلاعت هلوقك ماع ر +الاو صاب 3 نرينعم

 هك نع نوبنيو 6 نو رمي و .ريخلا ىلا نوعية
 | مالا نال ريخلا ىلا ءاعدلا تحت لخاد فورعملاب مالا ناف
 لك سيلو ريخ فورعملاب سما لكف ماع ريخلاو ساخ فورعملاب

 مالا ايتامجت نم ةريشك عاونا ريخلا نا كلذو فورعملاب سما ريخ
 || هيدنتلا ماعلا دعب صاخلا ركذ هنا انههريركتلا ةدئافف فورعملا

 «ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» ىلاعت هلوقك هلضف ىلع
 انا » ىلاعت هلو كار ة«ناغزم لخنو ةبك اف هيف » ىللاعت ةنوعكو

 «اهنلمحي نا نيبأف لابجلاو ضرالاو تا اومسلا ىلع ةنامالا انضرع
 7 ءاع ضرالا ظفن نك ضرالا ةامج يف ةلخاد لابجلا ناف

 سما ميخناو اهيلا راشملا ةنامالا ناش 0 هتدئافو صاخ

 7-10 اريثك يركلا نا رقلا يف اذه درو دقو

 ادجْزلتخيمعينبنيبوىندو ىبا ىب نيبو ينيب ىذلا ناو
 ادجم ملت ينب يدجم اومدهناو ممول ترفو يح .!ولكا اذا

 ١ مهبويغ تظفح يبيغ اوعيض ناو

 ادور مه تيوه ىبغ اووه مث ناو



 موس

 عييضت وهف ناسنالل لكي مْ لكناف ماعلاو صاخلا نم اذبف ظ
 وه محللا لكا ناىرت الا همحلل الك هبيغل عييضت لكس يلوهبيغل
 يللا هنمو با تغالا هنثكيفلا عيرضل اماو بايتغالا نع ةياتك.

 انئاك عفنلاب دوعي ام لك يف يعسنا لامها هنمو ةناعالاو ةرصنا نع

 راشملا ماعلاو صاخلا نم نيتيبلا نيذه ناف اذه للعو ناك ام

 خيلبلا ءالكلا يف دري عضوم وهو اهركذ مدقتملا ةيالا يف هيلا

 ننعم لع لودي ضال ىف ركتلا ناكاذا يناثلا عرفلا

 غن ةعاطلاب مالا ناف ىنضعت:الو ىنعطا كلوقك ربغ.ال الجاو

 0020 1 نا 8 ةدئافلاو ةيصعملا نع

 ضرغلا ناكاذا ىنعملاو ظفللا ريركت يف مالكلاك هيف مالكلاو

 0 اتا الإ 10 اا | درا

 مجاوزا نم نا اونها نيذلا اهيااي » ىلاعت هلو كم , دوصقملا ضرغلا

 ناف اورفغتو اوحمدتو اوفعت ناو مثورذحاف مكل اودع ؟دالواو
 ىنعمب عيمجلاو ةر :هلاو حةصلاو وفعلا روك انا هناف «ميحر روفغ هل

 هتحور نع جوزلاو هدإو نع دلاولا وفع نيسحن ف ةدايزلل دحاو

 ريركتلانوكي عضوم وهو هب دوصقملا ضرغلا يف رظني هلاثماو اذهو
 ن ارقلا يف درو دقو لاهتسالاب .لواو زاجيالا ةحل نم زجوا هيف

 امنا لاق » مالسلا هيلع فسوي ةروسيف ىلاعت هلوقك اريغك ميركلا



 5-5 جحر 4 هوس
 مج َ + هليل 2

 نزمحلاو ثبلاناف «نوملعت الامهناا نم ملعاوهللا ىلا يفز حو شبوكشا

 ىنعملا اذهو هب لزانلا سطل ةدشأل انبه هررث امئاو دحاو ىنعم

 كلذف روقانلا يف رقت اذاف » ىلاعت هلوق درو اذكهو  هلبق ىذلاك

 هلوق دعب ريسي ريغ هلوقف «ريسي ريغ نيرفاكلا 0 ريسع موب د

 نوكي الريسعلا نا ملع دقف الاو هيلا راشملا عونلا اذه نمر يسع

 يف مويلا كلذ نأش ميظعتل هجولا اذه ىلع انه رك امئاو اريسي
 0 0 نلاعت هلو 5 در و كلذكو ل رفاكلا ىل اعهتدشو هرسع

 7 | مهموقل اولاق ذا هعم نيذلاو 1 ١ يف ةنسح ةوس امك

 سرام ادبوكب انر هكسوللا نود“ هن قوذتست اكو" 5 9

 ا وضل قاف اةيراصو نانو تللاوت// حاكما ءاضغلا 1

 هداك د باز ياارب داررا اعلا هرقل تن

 سلامك ينو كولا نيذلاو هيلع هلل تاولص ميهأربا نيب

 ةعيطقلا رابظا اح ةغلاشأو هدحو هللاب امو ا مهموق

 :.ةرئاطا ١تاكأكف يف مهضعل لوقا 2 هنم درو امحو

 لحنا نمز يفن اطوالا نع يصب اعل اناف الابل 0 ىلع تلزن

 0 مهتبسح ىتح مهناسحاو مداقتفاو ا 2 ل5

 كلذ ررك امئاو ناسحالا تحت نالخاد داقتفالاو ماركالا ناف

 ىشعالا ل وق درو اذه لعو هقحل تاحيالاو عينصلا ا هيونتلل



 "لسوديلع لات نا للص يبنلا اهب حدم يتلا ةروهشملا هتديصق يف

 : امنم لاقف

 ايع قالت: حلا جاور نمو 0 ا

 راعشالل انبه هريركت ن :سح امئاو ءاوس |هانعم ةلالكلاو ىحولا ن

 0 ةفاسملا دعب

 100 هو ظفللا نود طقف ىنعملا ١ ينريركتلا ]او

 : ةئطملا لوق كلد

 ايلغ دق ربصلا ناو .ءارعلانا 2 امل تلقف عزجم ال ةماما تلاق

 ايقضيوا مالا يندب نال ةقدانص ربك ناقلات كي

 مو دحاو |هانعم ذا ربصلاو ءازعلا | ارزك مقال, للم لوألا الا تبلاق

 بيعمب سنلف يناثلا تمبللا اماو ...ءانلا يف ةيفاقلا نال ةيفاق ادزي
 ةيفاق وهو بشنلا يف ةاريركتلا نال

 نبا هل مجرت دقف ءاينالاو صحصقلا ري نكت يف ةكيلبا أماو

 ءابنالا راز | اما : لات دل ىلع باب يف نارقلا لكشم يف ةبئتق

 نيرشعو ةثالث يف امون نارقلا لزنالجو زع هللا ناف صصقلاو
 16 قلارهل يجرنتنو اعل ب لما ريت زخرف ركض لزجة
 مهبولقل 0-5 ةلففلا ةنس نم 2 م !ططدرالم ةكر طق

 مرئامب ناموا
1 



 را هياسالرم الراو 5< نين للاي روج هتانياولا
 عليو اب عادات رى ةاوقادب تت كالذكك .ةديحاو هج

 7 ني !اوؤه تضل ا ذارملاو سو هيلع ىلاعت هللا لصين

 ةلتادنل ا.تنام ةظعوللاب هباعتا اا 1 هيلع هل هلا الصد اليكس

 نارقلا مهاتاولو بولقلا روثدو ةلفغلا دنع اهب مثدهعتي يا مهيلع

 ا ل هنا ىلافلابا كاسل الا يتنو فشلا يتكا دعلو اين

 لطبلو نيدلا يف لوخذلا دارا نمىلعو نومسملا ىلع ضئارفلا ةلمج

 لمعي م ةدم هب لمعي 0 9 خسنلاىنعم دف ويفييقلا لَم

 ل ل داو ةماو ةقاقك لوليك مرا سك ىل دي اهات

 نا الو هلك ن نارق ١| وظف نا هداحبع لع هللا ضرفي موه 5

 اور زاب اند رتسارلو دك اولسلل درت اناورزفلل يدوم

 ار هوا رااقخلا هداه 1و أو رجا ونا طوعنيإو هيرعأت
 نعد ىالتأ نئانلا نخايدب لعمل نارقلا لون :نكنتجلا لاق رؤس

 مثو منع هللا يشدو سو هيلع هللا لص هللا لوسر باصصا ناكو

 006 ف امنا ماا هحنمو مانالا ةداقو ضرالا حيباصم

 اًينالا ن ارقلا نم رطشلاو ضعبلاو مدرالاو ثالثلاو نيتروسلا

 : كلام نب سنا لاق هظفح مهلع ع لبهسو هعبإج هللا مهقفو مهنم

 انثودع يف لج يا انيف دج نارمت ل او ةرقبلا ارق اذا لجرلا ناك



 هللا يضر يلعو رمعو ركب وبا يفوت يبعشلا لاقو انرودص يف مظعو

 ريغ ٠ اميل نم دحا هتخ الهر هلا اوعمجي ملو مهنع ىلاعت

 كفيف لاف لاح ىنانولا لاقلملاا رع فاو يوغ قو ووأ؟ ناقض

 تناكوذ ارقلا ظفح امو هترفح ع لخد دقل هللا, فلحي يبعشلا

 ماللسالل ٍلسو هيلع هللا د هللا 97 ىلع در برعلا دوفو
 ناكو م ايفاك الخ. نكشف نارتلإ ةزم نات قرلساب عوق

 صصقلاو ءابنالا نكت ملولف ةفلتخلا روسلاب ةقرفتملا لئابقلاىلاثعبب

 موق ىلا ىسيع ةصقو موق ىلا ىسوم ةصق تمعقوأ 50 ةأنثم

 نادتمحرو هفطب هللا داراف موق ىلا طول ةصقو موق ىلا حون ةصقو

 اميشيو معم ل اك يف ايةليوضرالا فارطا ف صصقلا هذه ربشي

 صصقلا تسيأو ريذحتلاو مدهغألا تولوماجلا ديزيو بلق لكيف

 ىلا ذفتل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتك نال ضورفلاك
 ةاكزلاو اهتاقواواهددعو ةالصلا نم مهياءىلاعت هللاهضرف اميءوق لك

 هتيفيك فرعت ال ام اذهوتبيلا و ناضمررهش مه اهناسو

 نم مثريغو حونو ىسيعو ىسوم ةصقب دفنت نكت و باتكلا نم

 هللا لاك لبق مالسالا ردص يف اذه ناكو مالسلا مهيلع ءايبنالا

 ضرالا قاف ١ يف هغبو رطقركّيف ىلاعتوكرابت هللا هرشن الف نيدلا

 ىنعملا اذه لاز نيتفدلا نيب نارقلا عمج و َرغاصالا ريباك الا ع و



 0-3 كاك مدع .6 6 كلو

 يش هدرو . ىهتنا موق لك دنعو رصم لك يف ءابنالا تعمتجاو
 ةصقلا هذه هللاركد دق لاق ثيح هللا همحر ةيهآ نبا مالسالا
 نيب نارقلا نم 3 اوم ةدع يف ( مالسلا هب هيلع ىسوم ةصق يا )

 الا عونلا ريغ اعون لالدتسالاو زابتعالا نم أهنم عضوم لكيف 2

 ىلع لدي مس 35050008 ءاهساب 51 هلوسرو هللا 0 5

 عيون ل نايك احل اووخاللاو الا هيلع 38 عم

 دمحاو دمم ليق اذا سو هيلع هلل لص يبا ءاملبا لغم تالا

 يف ةمحلل | ينو ةبوتلا ينو ةمحرلا ينو ىنقملاو ةيضاعلا ونزل ثاخاو

 تالا تناك ن هارت 5 يف سبل ىنعم ىلع ةلالد مسا لك

 ن ارق هنأ هيف لبق اذا ١ ا لا

 ةركف عدمو ةمحرو رونو ءافشو رئاصبو ىدهو نايبو ناقرفو

 ىلاعت برا هاهسا كلذكو رخالا ىنعملا وه سبل ىنعم ىلع لدي
 ١ ريكا رابجلا زيزعلا نموملا مالسلا سودقلا كلملا لبق اذا

 جاليدملا رع ديل وجم وحيل: مز كم رو سلا تقول
 كيلا يناذهف ةددعتم تافصلاو ةدحاوتاذلاف رخالا+ سالا يف

 9 لدت ل ةصقلا نع ربعي ةييدلا لي امي كللاذكو ةدرفملا

 ايبا رمش لعالم ىرخا 0 ا نع ربعي من انف ناعم

 لك ىف اة مالا لأ ا عدشلاو اعاد جووجل ةلطقلا تناك
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 راركت نارقلا يف سيلو رخألا لمخلا يف سيل ىنعم 4 ةاج
 0 جرم سانلا ضني هك د اماما الصا

 وشو لع درت تناك بزعل دوقوأ نا 0 كفا

 00 51 ,ءلسل | عثورقيف ملسو هيلع هللا ىل اص هللا

 مولف ةفلتخملا روسلاب ةقرفنملا لئابقلا ىلا ثعبب ناكو ايفاك كلذ

 موق ىلا ىموم ةصق تعقوا ةرركم ةانثم صصقلاو تايالا نكت

 هاله ريس كاملا داراف موق ىلآ حون ةصقو موق ىلا ىديع ةصاقو'

 0 املي ناو ضرالا فارطا يف صصقلا
 يناثمهلوةيفباوحلا اذه |ءرصتقا جرفلاوباوهردق ن ارغاار دقي

 جراعم يف هركذ ام للا رخ ؟عضوم هل اذه طسوت يبث مل لقال

 ىلص لوسرلا اهنيب دق هعورفو نيدلا لوصا نا ةفرعم ىلا لوصولا
 اولوف » ىلا هلوق دنع هريسفل يف ىطرقلا ركّذو .ملسو هيلع هلل
 اعنع ىلاعت ل يضر دن نب رمعج نا ىوري « هرطش ؟هوجو

 نك نا هللا ملع لاقف .ن ارقلا يف صضقلا نيركت 0 لثس
 نازاجل ةرركم ةصقلا نكت ملولف ن ارقلا ظفحي ال سانا
 نم عم نوكتل تلك و دنع نوكت الو سانلا ضعب دنع

 ةروسكر ركت نع صةلا ضعبناكلذ لع دري زو ه١ ضعبلا ظفح

 ىلاغت هللاءاش نا كلذ نع باوملا كييلعدريسو مالسلا هيلعف سوي



 مي 1 هك

 اذ مالكلا نبق دقو زير رقتلا اهتم ديئاوفزي وكعللانا ملع ظ

 هلال يذلا ببسلا ىلع. ىلاعتو. هناعس هبن دقو .ررقث 1

 ديعولا نما اهرصو» ىلاض:هلوقب نتارقلا ف ناذنالا] ره ضاقالا

 ا ا ريدك الاانا يك دانا الإ نرتج جامل
 انلمابتزو قوبل مالكلا قلت نكي ةسلا ينني ام لع هيبنتلا

 اديدجتو هل ةيرطت اناث ديعا لوالا يسانن يشخو مالكلا لاط

 «ةنئاقام كلك قاف اف اكلا يفيربشتزلا لاق ناهتث الا يفاذك هدبرعل

 نملبف اك تلال ارقلاانرسي د هلو رذنو يباذءاوق ا 9

 نيلوالا ء ذو 9 ايزك عمم ديفاوذرج ى ١١ هتادكاذ.: 5000

 لع ثحلا اوعمس ١ اك ا ا 7 دل ناو ظاستاو اىلكشا

 نشلا مهل قعقيو تارماصعلا مل عرقي ناو هيلع ثعبلاو كلذ

 مكب اذكهؤ ةلغنلا ةهنلع .يلوتتت الوروهسلا..ههبادي الكل تازات

 عل 0 تا رجل( انفرد قلع ةليقكلا رن كلا
 دنع « ندب ذكلل ذئموي ليو » ىلاعت هلوقو نمحرلا ةر وس يف اهدع

 ضصصقلاوءابنالا ريركتكلذك و تالسرملاوةرو-يفاهدرواةي لك

 ناهذالل ةروصم بولقلا ةرضاح ةربعلا كلت نوكتل اهسفن يف

 ضو ذل 2 م كافل هاااق اذ لك ناي سم .هغ ةروك ذم

 نبا لاقو نراازدلاطب | تك ىزملاب ءضوم :يرشعو ةئام يفمءالسلا هيلع



 د 27

 نيرشعو سم يف مالسلا هيلع حون ضان 6 ماوملا يئيبرعلا

 1 ةعامحنب ودك فلادقو ة هب 1 نيعسل يف ,ىسدوم هصقوشي 7

 م دئاوف صصقأ اريركت ف رادو نضصصقلاراؤ تاكا اوفيفرصختملا)

 يفرا " ذي ءى 2 ١ زعضو هلك يف نان با نأ امنا لالجلادن ع هْإَهَن

 ءاغابلا ةداع هذهو وابل ا 4 ا" لاداو | هلق يذلا

 مث هلها ىلا دوعي مث ن ارقلا نم ةصقلا عمد ناكل جلا نا اهنمو
 الرق سال قا رودس دط لزم نوكش نزلا تام

 [ وة نمل صدقا 0 ةصقو موذ ىف |

 ةدافادف نون ألق عيبا كارقكا هللا داراف صّصقلا رئاس اذكو

 دحاولا مالكلا ذاربايف نا اهنمو: . نيترخسال دك أت.ةداياذو موعل
 ةحاصفلا رم ىنخ الام ةفاتخم بيلاساو ةريغك نون يف

 ماكحالا لقن لع طرفك اهلقن لع 0 ىئا اودلا ن اانمو

 ذه لزتا ىلاعت هنا اهنمو ماكحالا نود 1

 هناب مزيع يف ىمالا مضوا مث هلثب نايتالا نع موقلا زجعو تنال

 هلخبنايتالا ن عب نووي ل امالعا عضاوم يف ةصقلا ركذ ريك

 اهتاف»؛ل لاق ادحت الل هنا اهنمو " اوربع ةزابع ياباث واج مظن ياب

 هللا ىيض ,متاثاؤ روسلا .داذعتا .يف ىلاعت:هللا لزتاف.«هلثم نم ةروش

 نم مهتجحل ًاعفد ةصقلاو مظنلاو ى 9 ىلا يف ةلثام روسي ملسو هيلع



 بيب 1 قوص

 اهظافلا يف ناك تر ل ةدحاولا ةصقلا نااهنقو هحو 0 ظ

 بولسا ىلع تل او ريخأتو ميدقت و ناصقنو ةدايز عضوم لك يف
 جارخا يف بيلا مالا روهظ كلذ دافاف ىرخالا بولسا ريغ

 امل ابعامس ىلا سوفنلا بزجو مظنلا يف ةنيا.تم روص يفدحاولا ىنعملا

 اهب اهذاذلتساو ةددحتلا ءايشالا يف لقنتاا بح نم هيلع تلبج

 ةنجث هيف كلذ ريركت عم لصحي مل ثيح نارقلا ةصاخ راهظاو

 ىهتنا نيقولخملا مالك كلذ نيابف هعامس دنع للم الو ظفللا ىف

 ةقئار قلع ننالم يق لجت لوركا ايلا قلبت اعرفي فا

 لبتاق ىرخالا ذل ر اذأف هذه تلق ةدحاولا 0-5 اذا ةقئاش

 0 حل دل نايل 1 رج الاعو ارو تطال عاما ذاقتع
 كالد ىلع ةحاصفلا يف دفان الو غبأب ردقب الوىرخ الا ىلع ةدحاو

 ةصق الثم ضراعا فيك دحاجلاو دناعملا لوقي نا اهنمو |دبا

 ل وتطل با وملا مصفا ىل ع اتدرواو اتدرس دقو ىسوم

 قاس افي قاع الف 5 كاد لا د 3 3 5 في3 كلذ

 د ا هدا 50 ةداعا ن 3

 هع نجلا ب ةمعل كقلا قش لس ىدألا للطفملا كالا "كلذ

 او ةتوافتمتابيترت ىلع صصمقلا نم ريغك دعا اذهو ةغاللا



 لونيم>م 4 مسوررم
 يا ا 5 كو

 3 ولو ارركتمو ه.ةادتبم هلثع نايتالا نع مرح ىلع كذب

 كالت كل دوت / ظافلاب ابهنع و ريعو ةصقلا كات اودصقل ةصراشلل

 اظوح ىلع 5كم لل, دحا ك7 نا اهنمو 5 اهوحنو اعلا

 ىوق ردق ىلع صصقلا هذه اهيف روسلا هذه تداخل ةروس لك

 نا ىرح ٠١ ظدح نط 1 خ:نمو 8 ظوح هده ف ع ةاطا نشرشرلا

 قيقحت يف ةغلايملاو ريرقتلا ةدايز اهنمو ٠ ىوقلا لان ام فيعضلا

 دداولا ىنعملا داريا ىلع هر دعأا !١ناجظااب مهو هرب وصنو نعمل

 ةغالبللا نعش يدحاوهو بانطالاو زاحيالا يف ةفلت تارابعب

 ةرا ركذتف ةريثك ووما ىلع لشت دق ةدحاولا ةصقلا نا اهنمو

 ئرحا نس عبو اعد اصعب و م روهالا كلت صعب 3 دصفعبو

 ىلع ابنمو بفهقاومل 6 ف 5 باجا ةراخالا هز الثا هذهو

! 7: ' /' 
 تال هد.عوو هدعو راركحلو 3 هصصق راك ّك ةوبنلا مالعا يفام

 ا 0 : 7 3 1

 ابظافلارياغتت اهنا اهندو ديزاةغلابملا يو يافا رجا يف اهنا اهنم |

- 3 

 5 07 در ا 2 كَ
 هأ 0 عر 0 لخي لف هردع ديف 1 مع ق اهيلع

 .٠  5ا 3 - روع | 3

 هوحو ند ةنعاباوحاف محا دحاو صوم

 ؤ ظ



0 

 ككل يقر ادد 00 كوالا هداقأ ايدو مالا لال تراك ظ

 هافانا 1 دا راقكلا دكت ايركل كلو ىلا ةيعاذ ظ

 لع لح !«باذعلا لولحي ةرالنم ةصق تازنا اويذك الكف ملسو ظ

 ا نود ١

 م مالسلا هيلع فسوب ةصقو ( نق 3 . 6 علا 5 ظ

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ

 م كا 2-2 با اولا لصح اض 55 دهبو 4 كاد 00 دصعفب ١

 1 نالؤألا هي تمن عفا تانأ ىف ىل
 أ

 (ىدؤوم ةتصقو نإالنر هلأ ىَد ةصقو 1 بائخا ة_صق 00 |

 هليأ 31 ينيارفسالا قمحسا و ١ لاقو حيبذل | ةصقو رضخلا عم 0

 للا و 0 فسوي ةصق قاسو ءايبنالا صصق ْ
1 7 

 9 |انأك نا مه لاق م ماتو هّلع ا يبلا 0 0

 رئاس يف تقام فسوي ةصق يف اولعفاف ىسفن ءاقلت
 نطو ن آلا هيل رتدنآَم اذهو وك

 هلاودمم انديسىلع لاعت هللا

 دجلا و مس راد

 نيملاعلا بر هلا



 8 اها

 ىزاحي

 ةئيطحلا

 0 قابطلا لع

 ىوتحاام ن5 نيصسملاو عملا

 لوقت عيدبلا نه 2 ىلع

 |عنيب امو

3 
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