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 « (ىزا رلار فلا ريسفن نم ل والاه زا تس روذ)*

 الام ةحتافلا:روس مولع ىلع هسننلا ىف لالا لهل
 علان لدم مذ نوضنتنت سونملاج نع ةراكس
 "هلل قلا طافلالا نم ةريثكلاا لئاسملا اطامذتسسا ناكما نعضتي ىناشلا لصفلا
 ةروس نم ةريثكسلا لئا ملا طابشتسا نم ماذا ميمصنأر ثآ ع رسشمرب رقى ثلاشثلال صفلا

 ةءعافلا

 ناسم-ةوهو ةذاعتسالا نم ةطمنةسملا مولعلا ىف لالا باكا
 با وبأ همفو ةذاعتسالا ةملكب ةةلعتملا ة دالا ثحايملاىف ل والا مسقلا

 اهارك ىرعامو ةماكلاب قلعت ا ثسامملا ف لوالا اسما |

 اهنا 15قورطار توسل نمةطيتسملا تس انلاقناثلا بالا
 فرحلاو لعفلاو سسالاب ةَملعتملا ثح ابا ىف ثااشلا باسيلا

 هعا ؟ءاوفألا ءالا تام سق”ىف عبارلا بابل
 ةقةشااءامسالاو سانحالا اهنا ءاكعأ فر مافثا بالا

 نيقلانيذه ىلع ةمرقاماكحالاو لاو رعملا ىلا مسالا ميسقت ىف سداسلا بالا
 لعفلا بارعا ف عباسلا بابا
 با وب همفو ةدلقنل اوةملقعلا ثح ابملا نمد اعتسالاريسفت ىلع لمسنا مف ىلاشل ا مسسقلا
 ءاصالا تت نق ةذاعتسالا نم ةطبنت_.ملا ةهةفلا لئا ملا ىف لوالا بابلا
 ةداعتسالا نم ةطبنةسملا ةملقعااثحابملا ىف ى ناشاا باسبلا
 ةذاعسالا ٠ نمةطات ملا فئاطلا ف كلاغلا نانبلا

 ةذاعتسالاب ةقصتلا لّاسملا ىف عبارلا بالا
 باوبأ همفو ميلا نجلا هللا مسي ثح اي هى ىناشلا باككلا
 تامّدقملا ىرغةيراج لاسم ىف لوالا باسبلا
 ةراَكَلاَو:ءارَقلا نم ةملكل اهذ ب قاب اعف ىلاشلا بالا
 مسالا ث امم ىف باكا اذه نمثااشاا بالا

 ةمقيقطلاتافصلا ىلعةلادلا«امسالا نماتصلاقلا رلا نابلا
 ةفاضالا ثافدلا ىلعةلادلاءاععالا ىف سم ايلا باسبلا
 ةسلسلا تافصلا بحي ةعقا ولاءاهمالا ف سداسأ !باسلا
 لوصف هدف ةو ةمفاضالا ١ عم ةيقيقلا تافصلا ىلع ةلادلا ءاعءالا ىف عباسلا بابا
 0-59 ءلداطاءاععالا فلوالا ل صفلا

 || به سن "لدا ا ءاممالا ىف ىفاشنالسفلا

 هارمك رعامو مالكلا ةفص بسه ها | ءاععالا ىف ثلاشأ | ىلصغلا

 اهن«ترةيامو:دارال ا ىف عبارلا لصفلا

 رصبلاو عمسلا ىف سماؤتا لصفلا

 ةبباسلا عم ةمفاضالا تافصاا ىف سداسلا لصفلا
 ةدساسلاو ةءفاضالاو ةمقبَش :.ةلا تافصلاو تاذلا ىلعةلادلا ءام«الؤؤف عب اك لشفلا|
 تافصلا ءاه-أ ع ا نمو أثاذلا» ءام“أ نارا ىف فاةذفاءامسالا ناس ىف نماشلا للمفلا
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 ها لطي دبعلا لعف نأ ىءةنسلا له جامنحا ناي ىفةئاشلا لكس ا

 ةوجىلاةه- نمالقلا لد وك ةمكح نابب يف ةدماملا 'هلكساا

 ' ”هلقلا ل !رالد نا. .قةعب ارلا هلا

 لكمهلا اًذهارباغحو رلانأ ناس ىف ةثلاسشلا هلم ا
 هلئاضف نان فو ناسنالا ص او نمرجصا ١ نا ناس يف ةعبارلاو ةثلاشلا هل ملا

 دح اوىلاهثو هناصس هنأ ناس ىفةمدارلا "لوما

 دحأو هلل مكهلاو ىل عت دل وق عم ناس ىف ةنماشلا هلم ملا

 هريغمأ قولخلنيع قاما نأ ناس . ىف ىلوالا "لعسملا
 لوسن هشو تاوهسلا لاوحأب ؛لالدّسالا عناصلادوجو ىلعلئالدلا نملرالا عونلا

 ظ كالفالا بيترتنا فل والا لصفلا
 ٌكالفالا ةنرعمىف ينال الصفا
 تاكرح اريداقم ىف ثااثلا لصفلا

  مئاسلادوجو ىلعلا والا ءذ يال دساا ةيفيك وبال لها

 نالسف همفو ضرالا لاوح أ ىثالدلا نمىناثا عونا
 ضرالا لاو أنا ىلوالا لهفلا

 مناهلادوجو ىلع ضرالا لاوحأب لالدسالا نا ىىلاشلالهغلا

 راهنلاو لمللا فالتخا لأ لولا نسينا ثااشلاعونلا
 رحلا ىف كإذل ناب رج لئالدلا نم عبارلا عونا |
 رودلاعض ومنا .ىفةثلاقلا ليلا

 عئاصاادوجو ىنعر هلا ىف كفل انامر ملالدتسالا مفك ىف ةعبارلا هلي ملا

 ءاهسلا نمءاملا ل ازنا لئالدإا ئم هسماخناعونلا
 ضرالا ىف باودللا.ثي لئالدلا نم سداسلاعونلا

 حابرلا في رمد لئالدلا ند عباسلا عونلا

 ضرالاوءا ىلا نيب ناهسلاريخست ل ئالدلا نمنماشلاعونلا

 هقد لا ةبحم ةهام نع ثصلا ىفىلوالا "هل ملا
 هتناىلاقو ثلا نعم نا ىفةيناسشثلا :لئسملا
 ّْ هسواسوو ناطمثاازطا وخناس ىفىلوالا هللا
 اهرخآ ىلا مدلاو ةّماامكمطع م رساعتا قامت وقريسفتن اس فلوتالا عونلا
 لوصف هشضو ةنسالا هذه نم ةطبنتسملا ةمهقفلا لئاسملا ناس فىنانلا عونلا
 ةتماانقاعتبامفلوالا لصفلا
 مدلا ير ناس ىف فاشل! لصفلا
 ريؤنخلا رك ناب تلال لمفلا
 هقاريغل ذب لهأ امي رح نام اق عا رلالصغلا

 المأ رصملا دي امن اظفل نأ ناس ىف سماالا لصفلا

 هماكح أو ٌرطْطملا عما .قسداسلال هفلا

 . هلال هطنااالا طاسفلالا فو بهعتلا ةقشح ةدس-ىف ىلو الهلع ملا

 ل 0 ُ

 0 ا تا نس احس اا

2 

 ل د مو دممسمو ريع يحسم د ب دن هس مح حمم دمج



22 

1 

 1[ ؟ /

 ك8

 مسا

 نات

84 5 

544 

57 

60 

0 

+ 

06 

58 

 ؟ 1 8

8 

 نال

 قارا

4" 

 ؟ 1

 غ ءم

25275 

 6١+

18 

41 

 ا

 عال

28 

117 

 قافالا ةّةءةح نا ىفىلوالا هلكسملا

 قئانا ار فكمأ مثأ ىلءالارفاكملارفكنأ ناسف ةيئاشلا "هلك لا
 ا مو 0 تاو /وكلاؤع مدلعلا فرش دحوتلا لع نأ ناس ىف ىلوالا" هلدملا

 هماعلالدةسالا ةفيكو عناصلاتايثا ىلا قد رطلاناس ىف ةثلاشلا "للا

 اهتافصو ضرالا مذانمن اس ىف ةسماخلا "هلئسملا
 ءامسلا لئاظف ناس ىف ةءنانثلا ”هلكسملا

 ءانيءامسلا نوكن اس ىف ةعدارلا هلم لا

 ةقرف لكح مشو نايدالا لهأ قرفناس ىفىلوالا "هلا
 ارهمنآرقلا نوكن اس ىفىلوالا "هلم لا
 ريشنلاو رمشملا تابثا ناس ىف ىلوالا "هلسملا

 امويف نيفادا هاذ ح رش فو لالضالاوةيادهلا ناسف شع اوال :لعملا

 هنع ةذسلا لهأ باوحو دامعلا لبق نمرفك-لا نا ةلزتعملا لوقن اس ىف ىلوال "هلم سلا
 3 .هلا لعن مةدت نا ه:قةصضاللاة ا ءىلا

 ةكرالا ا ةةدقس ناس ىف ةثلاثلاهلمسملا

 هكنالملا ةركعرشفةعازا لكما
 معلا لضف نايف ةسداسلا "هل ثسملا

 رمشلا مآ لضفأ دك” الملا نأو نسا نم مأ ةكتاللا نم سدلب نأ نا ىف ةئلاشل ا"هل ملا
 ءاببنالا ةيدعىف فال :خالا ماسق ناس ىف كوالا [+ ملا

 مح رلاباوتلاو» هناىلا هت هلوقدئاوذنا - ىفةنمانلا "ليسا

 ةهعنلا ذ- ناس ىف ةمناشلا'هلئملا

 ليثارسسا ىدب ةصوصخملا عنلا ناس ىفةثلاشلا هللا

 هللاةيؤرزاوس ف ةلزتمملا نيبو ةنلا له نيب ف انا ىفىلوالا "هلة ملا

 ةعافشلا وص لوقا! ةسىفآل زتعملا نيب نكس له أن ب فالملانايبف ةيناشلا ءييلعمملا

 ريكا لال
 من لكلئالدن ابوي: ءبرملاو ةلزتعملاو ةنسلا له دنع دمعولا ىلع مالكل ىف ىلوالا 'رلعثلا

 هماسق أ ورصسلا ةقمق ناب ىف ةيناشلا "رلبصملا

 ال م لد ق بع لهو الما رحاساار ةكي له هنا نام ىفةعباسلاو «بدكنلا 0 ءملا

 ىلعزاوجلا مدعو َر رهن ا بهذم ىلع مدنلا زاود ىلءلالدت_الان انى ةسماملا ”ةةسملا

 0 مهريغلوق
 هل ديلا مذ قعالادلارابخلالا نام يف والا لمملا
 هع دسلا ةةقتن ا ىفةمئاشلاهلسملا
 * 6 ةهاساودسلا ب ارم ناد .ىفةعبارلاو ةدلاسشلا هلمملا
 هلل 2 ءاودلا نا ىفو همءضر هنوقو هالقو د 1س | ةرثك ب دس نا ىفةسداسلاو ةسماولا هلة #لا

 اهاضفو دحاسملا ماكح 1 ناس ىفى والاهل ملا

 مار ارا تسلا لئاضة نا ىف ةعدارلا هناا © 3
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 هلضف ناس ب ىفوال مأ | عفر لهءاعدلا نأ ىف فالانا ناب ىةيناشلا هلئسملا 1

 لزنملا نم ح دوف لبق حالة باد“ الانا .ىف ةعبارلا"لعملا 314

 ٠ اييهسمو» دن /ياوضف جيلا لاعأ بدئرتنا- .ىف ةعبارلا هلة ىلا آب ٠ أ

 لطاملا ىف مأق للا ىف :دححاو ةمأ اوناكس الا نأ نا ىف ةناشلا هللا و

 ه:ةيقد ناس ىفو همغنو طابحالات أ ءادلوقلانا- .فةمنا اال ملا ؟ +

 ْ رهنلامب وو الد لااا ١ بف ةمناشلا عملا ؛

 ولا رلصو للا يضم . هد هال
 6ك ا ١ ل م هع
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  ممسق لكن اي ىفو ةنسور وشو موبو ةعاس ىلا نآمزلا م -ق:ثاآ .ىفةمئاشلا لعل هام
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قعلانوفو هوم نيعبسلاو نيثثالاّتا ىلعلدباذهوةدحاو ةقر ذالارأ: 11 فم واكة كر ةنيعبسو ثالث ىلع
 | دئا

 وه لب ةدحاو هلا صخر بس ق رفا !كئاوأ نمةدساو لكل الضّامث ”هلطابلا بهاذملاو ةدسافلا

 .هلاعفأبو هسأاكح و هنافصبو ىلاعت هلل |تاذب قلها ثحاسملا نمسك لاصق
 هان و

 ماكحالاو ءاهمالاو دعولاو دءولاو داعملاو باوثلاو روااو ليدعتااو ردقااو ريل !لئانسعو

 لصاخل اددعلا غلب ةريثكلأ لئاسأ اهده ىلعنوعمسلاو نانئالاودوةلاذل!قرااددعاةءزواذاف ةءامالاوأ||

 تالالضا|قرفنأروهللانكاضيأو ةَمالا قرف هلدالاتالالضااعاونأ كلذ ل كصو .انمظعاغلمم

 تالالضلا عاون أ ىلا سمالالض عاون أ تعضا ذاف اهعنسس ع نءنوب رعي ةّمالا هذ-هنع نيعراشلا ا |

 تافصلاو تاوذلا ماكحأب ةةاعتملاو تامد هلالابةقلعتملا ةيلقعلا لأ املا عسجبف ةّمالا قرف ةدونج وملا |

 عاونالا كلذ عجب نم ةذاعتسالا لوانت هتلدذوعأ انناوةّنا كشالو ددعا ىف ( ىطع اغلبم غومدجلا غاب

 ادقو الطاب هيشلا كل نوك ةفرعمد_هبالاو هنم ذاعّمسسملا ةأر «مدعتالا كمال نلا ن م ةداعد_فالاو |

 لانعال ام وو ةدايقبلا ةيقيقللا لكاس ا نمفولالا ىلع لّقثم هقئامذ ذوعأانل وقْثاقن رطل |اذهم رهظذ |
 ذاع الا رامخ ىف وأ ةرئاواملارابخالا وأ ثأر دانا قاما هيَ ايونلا ذفواه لك نعةرامءىههذ هلطاملا |

 ١ هدد برع وس ج

 ديزاوأ هاف حسا ةرغش < ىلع لقشهتااذوعأ اناوقّن اق رطلا اد_م,تشفابتاجو اهعيجل لواذنه

 ١ « ثلا نم ناعوت همغق ( ميحرلا نوحرلا هنا مسب)هلالج لج هلوق ماو هةر ريتعملا ةمسمملالئاسملا ء”لقاوأ |

 هدو>-وم ىو ةرهطملاة سدقملا# ايهءالا نما لص اووافا 1قاعت قا (لعلا دع عرمم هادقلوالاع وتلا

 م-الابلعلافاضيأو ذب ةلاع هد ١ مس ا م اولكر ءثصلاّنكالو ةنسسلاو باكلاىف

 1 هلا وأ انلوقو قولالا ىلَع ذيرت تابهنملاك|ننا كالو ةددصلا تاساسقلا ىفوأ ةمالا عاج وأ

 : ا امون ىلع هلادلا لت الدإا .٠ نعود تاعسملا كلت تود ع نعشحأ ىو ى لانلعلاناهو سم تاك اذاالا لسحال |

 نمىناشلا عونلا # فولالا ىلء ديزياهءوو ةرث كت لئ ا ماهفأ فرك ذتىتاتاهشلاة نود نعو

 ءادأ ىف عرشأ هللا مءارردَعُما او لعذب قلع ىهوقاصلالاءايهننا مسلوق ىف ءانبلا شادن الاهده ثحابم

 ةقلعا دئاق_ءلاىفو تاعاطلا ماسسقأ ىلع ف ودول ادعدال اامولعم اصح هريبصتال ى وعملا اذهو تاعاطاا

 ةرمشع ىلءداز اعر عومتجلا ادهو تاهسشاا ع مرعي وتميل عمو: تانييل افلا الدلا عمد نامصا|لامعالاو

 ربو 0 الام ىنث ىلا ةراشا هللا دوعأ هلوقّنافئاطللان مو لتبضفا :

 عج ىلع فوقولادب .«بال ام وأ همرم_صدال هللا مسي هلوقف تامامعلاو ّتاداّتدءالا ٠ ن* جس امىلا ةراشا ٍ

 5 #* حيرصلا قااو ريعصلا لقعلا ه«تصعبد وشي ىدلا بيترتااوهاذهو ةفادلالاسعالاو ةقطادياةعلا

 دعبالا ن ندعال ةمعنلا ىلع دجل او ةمعنلا ىلعادج نوح ءامنادجلاّن العا. (هللدحلا) ( هلال- لج هلوق

 نادي اودعتناو ىلا هتلاق(مءاد-الاو ديدعخأ ا نع ةجراج هللا عن مان :بقأ نكمل ةم- كلت َه هذرعفإ||

 ندنو سقت ن ”فاؤم هنال كلذو هتاذربةءينأ بح لقاعلاّن أو هوداو لاثم ف تححتتاو اهومعال ْ

 هج نما 0 رشنلا باح نام ندءلاو ههعمممو :للمضت ا.عاقأو نيءزطلا نودأّت ا كالو

 ىلع فةونمَّنا 5 ناسنالا ندي قملذق ىف همك ىلبوزغ هللا اهرب د ىتلا للاصملاو عفانملا ن نمعون فال[

 ركذي ملام وملءدلام ىلاروكذملا مولعملاردقا | اًذهَةِبْنَّنا فرع حر رمتنلا لك لود وك ذملا فان ءالا هذه
 ةرمدع ىلء لمت ناسنالا قلاش ىف نوسرلا ةءكح مايسقأ ةفرعم نر وطي اذه دنعو طرا ارعلاىف ةرطقلاك ||

 | قانطأو ىمَز لاو سشرعلا قءا ىفىلاعتهللا مكحرام هوبا هذه ىلا تعضاا مرثك وأ لئيم فالآ

 ضرورة لا 0 رأي تازعلا

 رثك أ وأ يي فل ىلع ةشم عومسخلااذهنارلع يل ف[ فان_ماو تاناوسشاو

 امو تاووءلاىفام م ؟ءرصمو ىلاسهت لاه نانسنالا ةعفنا وادم اهرثك أَنا ىلع هن ىلاسعت هنا مث لقأوأ ||
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 « تاداعسلا لك أبادتكص امك ىلعانفقوو « تاعاطلالضفا ادالانقفو ىذلا ( هقدجلا)

 (مي-رْلا نحرلا هللا مسإ تا ركمملاو ىصاسملا لكنم ميجرلاناطيسشلا نم هلادذوءأ اناوقىلاناددو

 تو (نيلاعلا بر) » تاووسلاىفام هلىذأا (هللدحلا) * .تارومأملاو تاريخا لك ادأىف عرمشت

 موب كلام) * تارورضا] ٍبايرأو تاساملا باصصأ ىلع (م-رلانجرلا) ه تافدلاوتاوذلا لكأأ

 (قعتسل لاباو ديعتْلانا) *» تاكرد|!ىفراعفلا لاغداو « تاحردلاىلار اربالا لاصداىف (نيدللا

 طاربص) ه تانادهلا عاونأ لك بسحب (ميةتملا طارسصل اندها) « تافيلكدلا هلءادأب ماسقا ىف

 تالاهللا لهأ نم م (نيلاذلاالو مملع بوضغا اريغ) 5 تاماقملاو تالاخلا لكىف (مملع تمعن نبذلا

 بقاعت بس هيصصوهلآىلعو * تاناالاو تازد#ملا لضفأب دي وما د2 ىلعةالدا او » تالالشلاو

 اىلستإ مو > تان الا

 ١و ةدعافلاةروس مولع ع نم ىلاعت هللا امقزرام ضء؛ حرش ىلع لش ب امك اذهف (دعباما)
 ميظعلا هللا لأ

 فاعسابو # نيعمو قةوهرغش هنا *» هماعناو همارك الالدأ نب راداا ىانلعم نأو 37 هماتالا:ةفون نأ :

 وي ةمدةم ىلع بتم باكل اذهو »* نية نيبلاطلا

 (لاجاالا|ليب_س ىلع ةروسلا هذه مولع ىل< هم هسنمأ | ىف لوالا لسفلا)

 اهئافنو اهذئاوقن ه طبقت سد نأ ن كة ٍركلاةدوسلااهذهْنتافوالا ضعيف فاس بل ىلع ٌرم هنا لعا

 ىلع كلذ اولجو دانعلاو ىجلاو لال الهانم عوقب دانش للا ضعب اذه دعيتساف ةلأ م فال | ةرمثع

 5 ىنابملاو دقاعملا مة ن ءهيلاكلا تاماكلاو هم ىناعملا نءةهعرافلات اَةلعتلا نم «مهسفن أ نم هوفلأ ام

 لودحلا نكي هأ هانركذ امنا ىلع هسنتلاكرمصتل ةءّدقملا هذه تم دق باكا اده ف.دصت ىف تعرشاناف

 هنمدارماّن ا دي كلا ميرا !ناطمسشلان نم هتلادذوعأاناوئّنا قفوتلا هتلابو لوف: لودؤلا تد رق

 وأن اداقتعالا باينمنوكتن اما تايبنلاتا شالو »* تاروظحلاو تامهنملا ع -.»- نم هلل ايد داعتسالا

 اقم لبو نعد لم اا ايي تناسب #* حر 7 لاع!باننم ْ

 ىلع 5



 تت

 نم - اهب نم برا الاخ 2 :ال ثحامملاهدهو اّمداعا ىلع "لجوزع هللا ةردقناسو 1 مواَدْشو
 مابقدنعدجؤ ىنالاوحالا اه خد 0 وع لقمان

 قد رو ةئلب اى اقف رقباهدو لامعالانزو ةءفمكو باسل اةيفمكو مالا اىيلعءاسبل الاو نحر اللا

 ملاك "الل يظل لمس ىلع هيدومأملا لع فلا, نابت ىدلان نعءةرايعةدابعا انا ملعأف (نيعتسن لاو دبل ٠ْ ١

 نعاينع اهلها مال تامولهعاملاعاهل ب امنال تارو دقم ىلءار داق ا دح !واهل!ملاعلا اذهل ثا لول دلاب تدثو | :

 دامةنالاو هتعاط قث النا ىلع بيع هناو اهذ ع: نع مهاهنوءام_شالا ضع هداسع صأ هناف تاجاسلسا لك :

 نم دي الروك ذملاماقملان هغار هاادعبّنا مث دمعت انا ىلاعت هلوق مزاولي مام هلا نكح ال هناف هفيااكا 1

 همفلخ دياضيأو نيم دما ايبنالا ىلع ىلاععت هلق اهلزنأ ناك دق تلا عارم هلا تسناف لاعلا هللا

 تاداسعلا ا لاغت الان ه سهأو و الملا قاض د ئمتاو ممل ا ىف: تصحص؟ الماجم هللا فاك ىّتلا ع ارمشل | ١

 ماسقأامأ حراوخلا لايعاىف ةيحومملا فتمااكتلا ج رمش * ىلع "يل ةسشس» هقفلا تكفاضبأو تاعاطااو 1

 7-2 بك اهيلع لهشت ىناا ىهو "لج أو ملظع اريك أ ىبهذ بولت الاسعاف ةدو>حوملا فءااكذشلا

 اهنالعو ثحاسملا هده ع و#ناسالاريتعءااذاو هب ايتملا معالاو فاما للملا بسم تاسامسسلا ب بتكو

 لادن وع هناةلكو * لكفو « لقاك هد دم لالخ هتزع ةزدبو هتهالا لاكب :دهاش تذل كلتوالا لذمالاو ١

 مزاولوأ ةيهنل ا لجال ةئيدملا هتفصي مسج لكس صاصتخا نوكي :«نأ لسن ولا ىحالاولاك

 صصخلا كال دو رب مريب دثو ص -هذغ ص :سختأ كاذ نوكي نأ ب جوة« اودسالا لوصح مزلالاو ةرهسالا

 لب ,ارداق اااعاسمد ن نكي ناذوجوملا كلذ مث نولطلاو وقاسم مج ن نكي )ناو همف مالكل اداعان م ناكنا

 اذا نول كيااوهف ارداف اما اعاس>ناك ناوءاومسالا بوس وى مازلالاداععسطلاو ض.ةلاندرعث انت ناك |]

 هلالادوب وب قطانربو قدا.ص داش ضرالاو ثاوعدلات |” رذنمدسحاو لك نارهظ دنأذهتفرعأ|
 درفر “وج لكف ىلاعت هللَّنالوثي هلثا ةمحر ربع نيدلا ءامضدأ اولا مامالا زيشلا ناكو و ييلعلا يك ارداقلا |

 نكح هناقدرؤرةوح لكّنال كاَدو ةملراَو ةمكنللاو ةردقلا ىلعةلاذلا لت الدلا نم ةهانسريغاعاونأ

 انك داع تيثف مي>رلا يكمل عذاصلادوجو كاراقتفالا ىلع ل دب عوقولا يدق هاف ةرّدفملا لاوحالا كال

 0 2 1 0 اال ا

 لاوحأ حرمشو ةءاسقلا مامة دهب دجو ىنا لاو الا اهلانو * نس :(ىسللاو ني: اسورلا تومو تكاوكلاو

 ' روضح ةمفيكو هنو ده اشي ا !لاوحالا ةيفيكو قلخنا فوقو ةيقبك اهي لخدي ةرئسك ى ىهو فتوملا لهأ :

 ًارانلا لهأو ةنحلا لهأ لا أحرم بالا ادهن نمو ٌزانلا لغأ ٌةْدَصو ةنملا لهأ ةذص ةءفمكو رانلاىلا

 ل ل :اسااهدهعوجت لعلو امورشا ىتأا لامعا اواهنورك ذي ىتلا تاملكلا حرمت اهبلام-هاوصو د - هد ْ

 ْ ىلاعتهلوقامأو "5 نيدلا موي ثام ةوق تح < اداهرسأب ى هو لت اس نمفولالا .!ب ىةيلقتلاو ةساقعلا

 : هّمفلا بكن نم نيدلا ىف فذصام عمو ىش اونلاو يعاوالا كات عاون أن او فيلاكتتلا كات ماسقأ ليضفا ؛

 ْ هدف لح دي كاَذكف عب رمثل ا هذه بس ىلاعت هلا فءلاكدت هو ل دياو تح مث هللا فلاكت همق ل دي

 ْ طبخ ردأاك اهيلعانا لاأ.ذه تلقا ىلا لت :اسملاَن اذا ىلع ديعن لانا ىلاعتهلوق تت لد اد اه ا

 0 هنارلءاف(ميقتسملا طا رمضلا ان ددا) هلالح لج هلوقاما * اهنململقا!ىلاالاراكفالاو لوقعلالصنال ىذا

 : ىناشلاو 5 ةحخاو لادلابةفر ءمللا تاطامهد-أ 31-0 ناعي رطبا دهاا لمصتخأو دن ادهلا بلط خ نءةرانع' 1

ىلءالا اعلا تا“ رد ندد تذال هلالَد ىهاممريغأم محافل ال دةسالا قرطاما ةضاررلاو نطابلا مهدت :
 2 

 ٍ ناولالا ىهو تافضلا ىف ةفات#و ةييدللاة هام ىفةيواسستملاعلا ماسح أَن اةريرشتو 35 دحاو هنا ىلع

 ا نمد»او لكو لدملا ىلع ةه انس مرغ تافصن هئاضت | اضيأ ندعو ل دنلا ىلع ةهانش هريغزانأف هعوقو

 ا < كلذفة. .ةصئلاو ةظارزا قد رظشساوول رسل هانتمريغ ثحاسملا ند .عونلا اذهّنا



4 

 عدس ؟ هثااىلاع ثا! هفاضاو هلا فاضم نيملاعلا لوو فاضمبر هلوقّنأ لع اف ( نيماعلا برز هل الد لج

 ةفرعمدعب الا نيملاعالابر ىلاعت هنوكيلعلا لوصح لاسم انذ نيفياضتملالعلا لوصح دعنالا امتةرعم

 تازيسضتلا ماسقأ :ئالث ىلع ىهوىلا_ت هاىوسدوجوم لكن ةراسسءنيملاعلاّنا مم ه نيملاعلاو بر

 بكاوكلاو كالذالاىهذ طئاسبلاامأ تاكرموأ طئا ساما ىهفتازيصتملاامتا « تافصلاوتاهرافملاو
 هنالثلا مانسقالا هذهالا سجال هنا ىلع لماد ميل هنا ل-ءاو هئالثلادملا رااىهفتاكرملاامأو تاهّمالاو

 تاككم | عمبج ىلءر داق ىلاعت هنا لدلدلان تيثو هلذي اهنالءالخ لاعلا جب راش لص هلا لمادلاب تبث هنال كلذو
 م.جأو مظعأ لاو علا كالت نمدحاو لكن وكي ثيحي ماعلا جرا ملاع فا فنا[ ق لذ نأ ىلع ر داف ىلاعت وهذ
 ثتاووسلاو ىء.ركتحلاو شرعلا نم ملاعلا اذه ىف لص ام لثم اهتم د او لك ىف لهو ملاسعلا اذه نم
 ىلع ةينيم ةكيكر ةفيعض لئالددحاو ملاغلاّت أت ابئاىفةفسالفلالئالدو رم_ةلاو سءثلاو ننضرالاو

 ”ىّرعملاءالعل اونأ لاق ةهاوتأم دعم

 رءقلاوسءدلاو هيمودلاىرجت « كلذنف هتمكس سانا اهيأا
 ١ راطخ هريغ ىحاو ىف اذلاك + انرباعو انيضام هللا ىل_ءنمه

 ناسنالا لب لث اسما نمفولأ فولأ ىلع لةشمنا زيمتملل اهانرك ذىناا ماسقالا ذه نع ثا انا مولءمو
 ةيفاصااراالاو تازلفلا نم لامحلا ماحر ىف :دإ ودا نداعملا بتادب هلع طخ نآدارأو لكلا لرتول

 راونالاو راهزالا نءاهيفامعمنانلالاوسأ بئاع فر_هينأو حالمالاو عنارزلاو تيراكلا عاونأو
 نم ل.اقا|"لفأ ىف هرعدفنتارشحلاوروطلاو شو-ولاو الا نمتاناو.للاماقأ بئاعو رامأاو
 هدله:نم هذع رهلاو مالقأ ةرصم نمضرالاىفام أولو ىلاعت لاف ام اهررغىلا ىهتةءالو بااطملا هذه

 ندرلا )ىلاعت هلوتامأو « نيملاعلا بر هلرق تحت لت ا داهءجبأو اهرمسأب ىهو هللا تالك ت دفن امرأ ةعمس
 تاجالا باصص أ ىلا ثاريخلالاصيانعءوتاف الا عاونأ نم ص,لختلا نع ةرابع ةرلاّت ا لءاف ( يحرلا
 هللاالا اهفعنالةري_:5ىهو تاق "الا ماسقأ ةفرعم دعبالا هتفرعم نكع الف تاق'الا ماسسقأ نع صملختأ اامأ

 نكي ىتلا ماةسال ا ماسفأ ىلع هلقع في ىتح "بطلا بنك علاطملف اهنم ل لق ىلع فقي نأ ءاسشس نمو ىلع
 ماسقأ ةفرعمىلا قالا لوةعىدهفيكىلاعت هنا ىف لما مءازجالاو ءاضعالا نم داو لك ىفاهداو |[

 هلل-اسال اري هدجو بايلا اذه ىف ضا اذا هناف ناومملاو تابنلاو نداء !نمةيودالاو ةيذغالا
 ىلاعت هللا ةمكحرك ذب ساننلا ىلع تلخم لاه ن يعل ءاضعأ عفاستم ىف هياّكف نصا هنا( سونبلاج كح دقو )
 لاوو ءامدلا نم لزناكلمّن اك مون! ىفتءأرف دحاو عضوه ىلع نيسق لم نيذ ولا نغبسمعلا قلت ىف

 تااضيأ لاهو +ءاباَك همف تفنصف تهد اف لاف ىثمكحرك ذي ىدابع ىلع تا ل لوك هلاّنا سوملاجان
 قرعلا دصفب ىف مر ءامعسلا نم لزناكتلم ناكل كولا ىف تيأرف عفت لذ تفر عام لكب هتلن اعفظاغدق ىلاعط |

 ثاماهلالاو ثاوينلا هذه لاثم أ ىلا ىهتنتاهلئاوأ ىف بطااتامالءرثك أو «ريصاملاو رسمنا نيب ىذلا

 طيخلا نءةجراخ هدامع ىلع ىلاعت هل ةحر ماسقأ نأ فرعث-امملا هذه لاثمأ ىلع اسنالا ف قواذاف

 حءارفلاكمونسو ايندلاهذهىفرفاسلاكناسسنالانالعاف (نيدلاموب1م)ىلاعت لوف امأو ٠ ءاصحالاو
 تايقالابزوفاا لص لانه ّنالارخأ لاعىلالوصولا هيصقمد تا واف ناكهسافنأو لامءالاك هرووشو
 نوكي فك هنأ رظاملف تاومسلاو ضرالا توكل مىف ب: اهعل ا ءذه عارف قب رطااىفده اشاذاف تاهاصلا
 ىلا ةراشانيدلا مو. كالام هلوق لو ةنف اذه تةرعاذاةداعسلاو ةعهملاو ةطيغلا ىف ةرخ الا لاع لاس بئاحم

 اذهاناوةكفةذحلا ةملةعلااما ةسءءاهضعو ةذ# ةءلقءاهضءن نام-قىشورشنلاورمشحلاو داعملا لئاسف
 بانلااذهو ةئداعان كت هتومدعنانالا اذهّأو ىرخأ :َرم هنداعا نكع م همادعاو هبي رذت نكمي لاعلا
 اممداعس ةيضفيكو ن ديلا دعب ا ماَقب ة.ة.كراتافصواهلاوحأ ةمفمكو سفنل ارهوج ةَققس نع ثحل انالا ميال

 .امواهدو

دخل اهلالس "لو هلوقّنأ رهاب دشن. و ضرالاىف ١
 هلوقاماو لة أو أرثك أوأ هلم فل فا أ ىلع لق ثم ت



 لون هعباونو همزاولو هةماوسأ + نعيد هماسقأو ضرعلا ةلوةم نعل ا يدق ضرع ةيسنلا ةلوةمو :

 ناكيشم بجاولاو نكمماو لا ور رهوحلاو ضرعلاَناةعساشتلا ةئرملاو |||

 بنا رما هدهريمعا نم م نا ملعاو لاحم كل ذو امولعم مول عمال لد , املا نوكي ذ نرش امواعم مولءملا ريغ نوكي ظ

1 
 هوحولا كلن هدصساو لك ةرمع هو+ وبات 5 اذهقةد-او لمان ذاذاانالغا| ١

 ٍبايلا عستاو بطألا ءانعفور1 اوتاودالل هثدحلا تالضعلا ةمقيكو هودنسةضكو توابل :

 . جركل بوالاذه لا لوسولا 0 0

 عورغل و لوصالا لهب قاع لا ثايب املا ٍ :

 هودولا 0 ان نمد او لكناك اافريرقتلاو لاؤسلا عضومالا اهل ىنعمالا ءلع_لاتالك رن .:

 تساي روك سعدنا رع وادملابلاعفالا ميسقتب ةَما ملا ثح املا ىلا اهتم لزن: مث لعفلاو سسالاب ةقلعتلا
 ضرءلاورهولابةقاعملاثح ا.ملاو نكمملاو بجاولاب ةقلعتملاثحاسملاو مودسعملاو دوج ولايةةلعتملا

 ١ ا فرحا لوقلاو م ةقلعنلا تجي 5-00
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 ةساحب ةسوسحم نامف.كىهفءاوضالاوناولالا امأو عمسلا ةساح ةسوس<# تادفكتوصااو فرملا
 مديل وذ ةس وسل اتاي فكلارثاس ف لوتلا ادكحو قوذا|ةسا# ةسوس# تامفرك موءطلاورمصبلا

 امن كراشمال هنا ةهاملا مانقب ةئيابتص ىهو دحاو ساد تدل اد عاونأ تامفمكلا هذهل اقيتأ
 نءدحاو عون ةدوسغأ تاض,كحنلا نا ندلا نم ةعباس !اةمرملاو لون :غالمأ ةمجراشلا مزاوللانالا
 ىلعه-عوقو نأ ثلا ببي مفركلا لوقف رعت نعش مملا بويفروو_ثااىق فيكلا سن عاوفأ

 هلوقمو سكلا ةلوةمّنأ ديما فاه رااولوةنمث الم عاونالا ىلع سنللالوةوه ل_ هدم

 ىلع دوخوملاعوقو هم هاد سم ىو مدعأ و دو+ولاق حاول ن ءثدأ| سد قدوبواا تدق لوخدااىف

 ثحاسملار/ انو انافو صوم ىلع مزاوالالوةوهوأ ه_ ءاونأ ىلعس :١1لوقو هله هنأ نكمل لاو ب>اولا

 اهيفىلخ دب هئءريخلاوروك ذملاو مولع اتاك يشال ل وهن نأ ةرشاعلا ةترااو لوشن م باسملا اذهب ةقلعتملا

 نميعأ نوذافملا لود نم ساشلانمو دوحوملا 0 فيكش مودجلاو هروح لا

 00 ءيشلان 4 مولعملاريغ هلو اقم مولءملاّن ات شالو مواعااو ٠ تارابتعالا ءأ نا بهفاضنأ و مولع ا

 نأ ب حو مولعمال الب ؛ امم هنوكب مولعملا ريغ ىل# ءائ كحالة هريغا الب اقم هنوكي. هل ءاعمكسحلا عنمما هتشيقح 7

 هلدع ط_.يالو اهلذيانالثحابم باو هلع تكن اقف تادوجوملا تاي" رحم ءءبلك قرماعلا

 ملقا ظافلالا نم ةريثكلا مولعال طامنةسالا ةفدك اذهب رهظف اهتم لقا ىلقأب
 ةروسلاهدهنر ءةريثكلا لئاسملا طايقتسا ع نءهانركذام ميمصتلرخآ عرش ريرقت ىف ثلاثلا لصفلا

 اهسفم ولا تمل -هاضدأ اهتهدصاو لكف هس تاهبسث الثم اهيفانمكح اذام م اهسفللا 'هلةس مل" الدإاو

 ال_ثمانلق اذاو هنالث لئاسماضرأ هثالثلاةيوجالا للف ةثالثوأ نيب او ع اهتم دحاو لكن ع انبحااذامث

 نوتسةةدشللاىفمالكلا اذهفهوجولا كلتانمهذو اهجو نيس ىلعت“ اح برعلا مالك ىف ةدراولا ظافلالا

 ثحام ملا انريسع اولانال ومنو ةقيقدإا هد »ىلع تفقواداو ةد> ىلع "هلة سم اهم دح او لكما كالذك

 ثحامأ او ةسوسحلاريغو ةمو سول ةيكلاىلا هيايقلا ةكصتشوءةؤبلا ةلوقع ةقلعتاا ثحابملاو

 ىلا اهتم لزتن ٌةرابعلاو ظذالاولوآةلاو مالكلاو ةماكااب ةقلعتملا ثحابملاب ناّكلا اذ_هىف اديناكلو

 ىلاملاو 5 ل ناعوت ةماكسلا ذاع مقلب تس ا مولعلانارلعا

 باوبأ همفو ةماكلاهذ ميةقلمتلا ةيدالا ثحنابما ق باتا اذه نملوالا مهلا

 + (لئاسمهيفواهار ىرج امو ةملكلاب ةقلعتملا ثحابملا ف لوالا بايلا) *
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 اهاومود ةوجو لكدو لاق اك ننعم برسشمو سا مب-هنف ىلا هللا ىلا نيريئاسسلا نمسح او لكمو

 ثنوفراعلاو راونالا كالت نيداسم ىداسم نءماهذالا دنعريخالو :رارسالا كالت ىلء لوةءال فوقوالو

 هلال لح هلوقامأو + نيرثكالا م اهف أ اهيلا ق رتالق هققدار ا هق.عنخايمامفاوظأل نوةةحلا

 هذه بناه ماظعأو تام ااا هذه لح اا (نيااضلا الو موماع بوضغملاريغم علع تمعن ن يذلا طارمص)

 ناسلابرهظ دقق تال اخلاء ذه ىدابم ىلع عا اطد نأ هنكمأ تانادس 1. ن نه هان رك ذام ىلع فقو نءو تاحردملا

 ةروسلا ءذ» لود نمل رقتاواهلامالراب رسأو اهادن نال ا ىلع 'لةشمةروسلاهذهّنا قس ىذلا

 « نيعماسلا ماهفان قءاءام ىلع رخ مالك "لمس فال آةرمشع ىلع هلة شم

 «"لدلقلا ظافلالا نم ةريثكدلا لئاسملا طابنتسا نكي هنا ىلع ل ديرخآ عرش مرر ةتىف ىفاشل لصقل «

 عا ون نم ع ون عراضملا لعفلاو عراضملال عفا! عاونأنمعونذوعأل وةذنهتتاءذوعأاناوةىف ماكتنلو

 عاونأن م عونٌرطلا فورحوَر را! فورح عاونأن عون ىهو قاضصلالا“ أن ىهف هلئانهلوق ىف“ املاامأو لعفلا

 |١ فال_:> ١ ىلع ةَقمشملا ءافمالا ن نموأ مال_عالاءام“أ ن ماما نيعم مسا وهذهللاادوقامأو فورألا

 مولعلا ف تنثدقو مسالا قلطم عا وأن ءع وامممدساو لك قسما مسالاو للعلا مسالاو هنقنياوقلا

 ملعلاو عونل ا ةسهام نمءزب سلا َّنأل س ط1 رعمدعبالا اهلوصح عني ع ونااةفر 2 ةلمملا

 ةفرعم د ءدالا ىجش .اكدي للا ل مست نكمل هتلاذوعأأ ناو ةذ ةلاحمال بكرملابلعلا ىلع مد ةمطمس» لان

 دال هنمغار ةأادعب مث اهصاو>واذدوددرك ذدعبالا لصعال هه رعماهذهوالو أ ف رملاو لعفلاو س.الا

 ماسقالاهذهن مدداو لكش رعتو سنخلا مساىلاو قدما من: 0 الا ميسقت نم

 نأ ردت وم مادأ لع مهلة أ مالكلا ببي نم رهلادعب مث هصاوشو هةءرو د

 ثحأا بعاضبأ داو اهم داو لكن ىلءق ىتأ اةريثكلاءوجولا هفرك ذيواذام نم قّدثمووفاقتسشم ٍنوكي

 ها اوخوه دحر ذب نو عراضملا لعفلا اهلج نمو لعفلا ما نة دعب ر <ج ذنمن قاطملا لعفلا هَقَدقَح نع
 فرالا ةققح نعثحلا بع اضيأو صسصخا !ىلءذوعأ ا:لوذيةتاعتملا ثحايملاه دعب ركذيم هماسقأو
 داعو دعا رو دينو قابلا انهدعب رك ذيع هماكحأو هصاوخو هّدحو را | فرح هدعن رك ذب م قلطملا

 هقنايذ وعأ دل وقب ةقلعتملا ةرظفللا ث-اسملامات ىلع فوقولا ل_ه<ثح ابملاهذ_ه مات ىلع فوتولا

 لوقي نأ ب ثارملا نم ةعبارلا ةءكرملاو لوةنمئتا دج ةريزك اهدقاعم ىلا ان مث ىتااثحامملاّن ا مولغملا نمو
 اهتينوةندكلا ةنهامن ءاضي تصل بدق ةملكلا سا تدك و تب

 || بصف ةرانمعلاو ةغالاو ظفالاو ل لا و مالكللا ره هو ةماكلا بشك رخآ طافلأ انههفاضنأو اهصاوشو

 كارد وةئيراتملا ظاففاالا نموأ ةفدارتملا ظافلالا نم امنوكن علا بح مت اهنم دساو لكن عشا

 نمةسماخل همر او لوة' ممم لي_هعلاو لم غم ا ىلع قورفأ أ ؟الرك ذ بع هناف نس أسم اظافلأ ن وكت

 نعثدأ ا بص كل ذدنعف ف ور_1لاوتاوصالا نملمئاننا تاماكلا هذهَنا شال لوقن نأ ثحاا

 سفنلا ورش سد ناك امناناومملاى توصلاثو د- ناك الو :دوجو بامسأ نعو توصل هع

 لمس ىلع اسفام نان الا نو كسصص ىف ةمكسلل ام هناو رمفنلا ةقبق-ن ءثدلا بع اه د:عفر دصا| نم

 ثحاملا هذه ادم اذهدنعو هارخا بهسو أس فنلا لاح دّدسا بيس ل هد ت وهدلااذهّناوةرورضاا

 تالضءلارياسةذر ءمو توصلا هكرط ل والا دبلاودىذل!تاخل !ةفرعمو ةئرلاو باقل لاو فر «مىلا

 ةئهو أت وصلا سفنوه لههناثحلا بصف فرااامأو نيتفشلاو نا.سللاوةركلاو نطدلا هكرملا

 حراخ ىل مو تودلا عبطقتد ع داوتتامنا فورملا هذه كئالاضي أو 1ةرياغمتوددا | ىفةدوجوم

 ثحاااضيأ بخو سام اكل :لاو- نع ثلا ين نيتةشلاو زن انسالاو ناسللاو قالا ىف ةصوص#

 دوخولاف سنا نمةريشكلااعاونالا لاخدا نمتاناو للا نكمتاهر اهتعان ىتل!تالضعل!لاوحأ نع
 | ناىه ثلا نم ةسداسلا ةمتر او لوشن مث ب ريشتلا لع ىلع فوقولا د_:ءال ا اهتاالد ميال ثح اماه دشو

 فرحا ْ
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 هلاعف أ ىعب ىلا عت هنا ىناثلاو كلذك ةملكل !ث دعت اك لالق نامز ف ث د هنالوأ نك هلو ,ث د هنالاما |
 فر تاك دفنت نأ ل بقر هلادفنا رتاماكل ادادمرصلا ناك ول لقد ركلاهي , الا ف ىلاعت لاه اكتالك

 بس نيكرتلا اذهل وقلا ف (ةسداسلا ةلكسملا) لعأ هللاومقت اهفناروك ذم ان اهجولا هيف تدسلاو |
 ىباشلا ناسلل ا ىلع لوس مه كلذ نال لوقا اهنخ لو ق لّدالاف غل اوذك ردا ىلع لدي هن“ لا هسا '

 ّنالناواةمام_هذ قب وسلاوريلا توأق هنمو دكرخلا ىف هتف كاذو ثول راسو هووا_ةأاهنمو و لق
 ل قو ثااثلاو شسئاطلا فءفاناوهو ىلولةلاهنمو هكرط ا ىلا عرسأ ناكنف فدو ف حج ىلتاذائثلا |

 عرس ءااذاق وأ قلو لا.ةي ق لو عباراو هيفدعص اذا لبا فل قو لاقيو هتكرلكلذو لءولا لولا

 ماعلا لك االثيدلاىفءاجاك قو ل سماملاو نوعرستو نوف ىأ مكتنسأأب هنوةاثذاعرقو |
 عارم . اواتفلن لل ذاهل لف ةدبزلا ىعو ةقوالا هنو لص ىتدح هقيمانو هكر ةفدملاتلعأىأىل قاامالا

 اّمنلن كل ذاهل لق باعلا ىهوةؤةللاهنءو و ق ل سداسلاو لدااو نيا !ةكسمام 0
 قاد يي ف هش هن كنف هلكش برطضا هجولاّن اله بولا ىف ةوقالا هنمو ا ءارعط ةءرسو

 تماكت ىأت وخلا نم"هلعف ةغللا ىلاسعت هللا هر ى-نبالاق (ةعباسسلا هلئمسسملا) حاشالا ة ةعبرشلا
 ىجل هدف لدقو :هلقلاب تولقو ةركلاب توركم واو ة لل ديتاواواهلكا امال اف هلو رك تس وخلال

 ريكصالا ق قاَك سال اريتعا دق ىح نب اَنا تاق اماركاوّرموغالاءاوّرماذاو ىلا هت هلوق هنمو ىذه اذا ىعَل 1

 وخألا مالك اااضيأ هنموةغللاهنمو .و غ ل لؤالاف هدف ل_دطاحوهوانهاه هريتعب لو لوقلاو ةملكلا ىف
 اذكح ىفواغ نالها لاب هنمو و ل ع ِبلاشلاو هنع ثحيو غو ل ىباملاو وغللا لم_غل ا

 نالفلاةد هدمو ل غو سماشلاو لوغاهتال امتد وكدسشمو لوغ عبارلاو :راتغلاةئو

 لكدلا نييك ثملار دل! نوكي نأ هيشيوءان الا ىف باكل غاو لاقي هنمو علو سداسااو اذكى لغوأ

 ظذللاقالطا نا ّنظألوقأو ظفالاىف (ةاماثلا هلم لا) هبفّمانلا ص واناو يذلا ف ناعمالاوه ا

 ردصلال ادنمسفنلاحارخا دنع ث دما امال كل ذوزاسملا لدس ىلعفوراساو تاوصال ا هذه ىلع |||
 لنزمث ةانعملا سانا ىف هس جرا1 !ىلار هدا! ىلخاد نم سفنلاجءارخا د :ءنانالاف جيراخاىلا ||!

 وه ظفالا ّنا ل_ةقاحلاو هقالطانامز لوأو سفنلا سح نامز رخآ ىف فورا كإ:داوتنف سدطلا كلذ

 نمسفنلا كل :ىرناسنالاّنالوالا نيه+و نمفورلاو تاومالا هذه ىف لضاح عملا اذهو ىترلا
 ظفالا عما قلطأت تاماكلا هذهثو دل برس ظفالاو حارخالاوه كاذو هظفليو هجراخ ىلارددلا لخاد
 لخادا!نمءاوها !كلذطظةا سس ناك .1فورحلا داو: نا ىناثلاو بسلا اذها تاماكلا هده ىلع

 ةهباشملاو جراخلاا ىلا لخادلا نءاهبءربو فورد كلت ظفاي ناس الان !اعاهدش كلدراسص حراس ىلا

 اهسلاةتىفىغو راب ع نماه يكضصرتو ةرايسلا (ةعساتلا لدفلا) زاملا تا.سأ ىذا
 اذاالا اهم ماك نأ هنكءعالنانالاّنالةرايعااهنمو د ب ع لؤالاف لاقتالاورورعلا دمفت ةتساا
 عماسسلا نهذ ىلا هسفن نه ذ نم ىندملا لقي ةزابعلا كلت بدس هن اك ضيأو رخآ فرح ىلا فرح نمل ّتننا
 دهاشلا نم همفلةدنن نا بالا َنالربغلا هنمو حير اذا ىلا نيعل | لح اد نم لة ةننةهمدل كاإنَن ال ةربعل اهنمو
 هنالريسعتلا هلمو ىناسشثااىلا اركلا فرط دان «هتطساوب لمدن نان الا نال ريسعأا همم بئاغلاىلا

 مهالاقلا ةرثكل برغلاب برعلا ة فت هنمو بر ع ىناشااو ةيئاغلاىفاءللاىلا مولا ف هاربامم لقت

 ”زانالروخ بو كيسا ءالا لبق ظفللاّنالهمالكك ىف برع نالف هنمو فرسصلاو ءاتشااةل-د بسب |
 ديازتو لماكت اذا اد كح ىف عرب نالف هنمو عد ب ثلاشثلا ناسلاو ةفرعا|ىلا لة 1نارعالاهلدد

 لاقي همو ب عر سماللا جراسا ىلا ل ادلا نم الدم هنوكل رعماا هنمو رعد عبارلا

 :رلا بهو عابر سداسااو ىرخ أ لاع ىلا لاح ن م هنودح. دس :عل ةني نان الاّن ال سعر فوذلا 0

 ةماكلاف مالكا اريغةماكلا نبي وح ارك أ لاه ( ةرمشاعلا هلكسملا) اهلااواهتمنولةدشإ سائلا نال |
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 نام قافتسشالا قي رطوه ظافلالا تالوا دمي رعتىف قرطلا لك أَنا لءا ( ىلدالا ةلثسلا)

 ةغيسصم قاقتشا لثةرغصالا قة: الا امآربك 0 رغصالاق اةثالا نيعون ىلع قاتم الا

 اقتل دالا اماو هنماههريغو لوعفملا م ءاو لعافأا مس قاقمسدال؛موردصملا : ن*لبشم:سملاو ىذاملا

 بنتارع لو أ لوةنةةلا هال تاءالقنالال 0 اكاذا ةملكل ناو ريك الا

 بيلقتلان 7 نيعونالا ل.ةنال ةماكل !ءذهل مو نيؤرح نه 4 كسه ةماكلا نوكتنأ ب.كص ملااذش

 ةماكلا هذ ودخل انكوةكف رح[ ثالث نم بكرم ة ككل |نوكت نأ هس رأاهذهدعبو غهبلقو نماناوةك

 كلتلءاد اةئال-ذلا فورحلا كلت نم داو لكل عجن < هنال كلذو تارياقلا نم عاونأ ةمدس لاق

 ٍِب دره كل نهج و ىلعنيدقابأ !نيفرخلا عوقو نكميهناف ثالثلا تاريدَمَتلا نء داو لكىلءوّةءاكلا
 هجو أ ةتس ىلءاهعوقو نكس تارئالثلا تاماكلا ىفةع ةاولا تاسلةَداا هذ هذ ةمس ننثا ىف هنالثلا

 نم اهو نب رمشعو ةعررأ لمت ىب هو بلعتو برةعانا وةك َة عابر ةءاكلانوكتنأ َة ع رأاةده دعب مث

 ا اولا لدور ةقلطملا تانج ادت اةسورالا فورا كاتم دعس او لك لس نكم هنالك اْذو ثاساقتلا

 برشو تاسلةثلا نم عاونأ ةّ:#س ىلعةمقاسبلا ةثالثل | فوراا عوقو نكي هنا ةءرزالا تاربدقتلا :ْئَم

 لدحر ةسانلوقك ةءساج ةماكلا نوكتن أ ةئرملاهذهدعب مث اهبوني رشعو ةعبرأ دغر ةّمسْفف ةعررأ

 ءاذدب اةسهنا فورا كلن نم دحاو لكى هس نك<ي هنالك ذوتاساةّلا نماعون ني رمشءو ةثام لق ىهو

 ةءررأ ىلءةيقابلا ةعنرالا فورا عوقو نكس« هنا تاريدةلا هذه نم دحاو لك ىلعو ةءاكلا كلذ ||

 كابالا ف طباضااو ني رشعو ةناعْني رمشءو ةعبرأ ىف خس برضو هريرق: قءسام ىلع اهحو نب رمشعو

 | هتوف ىذلا ددعا ١ىف ةنكمملا برلاَمَدلا ددع فرعت نأ تدرأ مث لقالا ددعلا ىف ةنكلا بيل اقتلا تفرعاذا
 معأ هللاو “”ىناقوفلا ددعلا ىف نكمل! بملاقتلا نم ل_ما.1 اددعااىف «ناووذلاددد ءلا ترمذأف ّْ

 ركالاق اقتشالاامأ ف ولأ هداّتعم لههر تلا قات مالا اع رايتعاّن العا 3 0-000

 ٠ تانعابرلاامأ ةمسلا ىلعدنزتالاعتا اقتتال هم *الثلا تاماكلا ىفالا هّاعر نكعال هن“ هن اكو ةيعص هاعرق ||

 ش .نءعوذلا اذه ةباعر نكعالف لن له منو كت راس كهسرللا كنراك أ اواددعةرمةكا ؛انانا تانؤلاو

 ةنكمملا اهيبلاقت ع نوكيام ابق دع واناقة ةنثالثلا تاماكلا اضيأو ةردثلا لمس ىلعالا اهي قاقتشالا
 هباغلاوه هنمنكملاردقلاّناو كلذ عمو الهجوم اهضعو الهع<_سءاوضعبراك الا فنركج: لل ةريععم

 فاكأا بدك رن لعا(ةماكلاريسفتف ةْث اغلا لكس )ذب وغالا ثحامملا ف مالكا ق.ة2 ىف ىهقلا

 لوالاةعئاضدحاووةره_ةعم اهتم: دشلاوةوقلا دقت د هاتالا حب كما اهنسا ان بدم ماو

 حرعلإ ماكلا هئمو ىءملاةدافا ةظساوت ند ذلا قرثؤي اضيأوهنف رثؤيو عهسلا غرقت هنال مالكلا 43 م 7 َّك

 كلابثلا صقانلا نمىوق أ لءاكلاّنآل لم ىناسثلا هند ثا كلذو صرالان ماقاغام مالكلاو ٌهَدش همفو
 ناكص اذاواهؤام «لقاذالاوكمرتب هنمو لل 6م مدارلاو رهاطظم اا ىف ةدامأا هنو 3 ل ل

 نيدقلا تكلم لانة, كل ل م سمانا اهدورودنءةددع رفا سلسل 2 طدزوو نال تا

 اهباعر دشن اهلغي تالئيرانملا تكدمأو ةردق عون هنال نان ساالا كلم هتءمو ىوقو 3:-.ثاف هنك تنعمأ اذا

 طسرادق ىذا اريثكلا مالكلااهيداربو ةدح اولاةانذالا فل معة دقة ءاكلا ظفا 0 ا ١

 اأو ةقدصة دال هملك لا لانقنو ةداهذلا لكل انةءامو ةلكاهرم٠أ 5 ؛ ةدامصقأ أمهم عدلا ل ضع هضءب
 بكرا اّن ان والان وحول كل ذوز اخ بكرملا ىلء ةدلكدلا ظذا قالطااّناانلعل ارش »الا نمىلو زاسملا ناك
 « لكلا لع ءزلا م ال اهتالطا نوكب بكر ا علاكلا ىلغةحاكلا ظفآ قالطأف ت تادرغملا نم تكرتبامنا
 هو>ولاكإ:ىف د ركام راصذ ةذدو هل اصح ضعبي هذءعطمرأ اذاريثكحلامالكلا نا ىناشلاو
 بسلا اذها لب والا مال تحلا ىلع ة.ءاكلا ظذل اطاف ناسا نبسح ب بابسأن هسسةماشملاو
 هللا ةطكىسدعل لاقي اءهددسأ ني رخآ نيمو ذل نآرقلا ىف ءاج ةماكللا ظذل ) ةماشلا هلم )

 م



0 

0 
 تاه ذَح

 هر سمح دس دع ءاح دعس احساس يي معسل اكيسلا ١ ل يشاع لاا تحط حشا

 "دل هبا ضتذش مالكل اظفلاما ةةدقللا لس ىلعةدحاولا ةماكلا | ىلعو ماسلا مالكدلا ىلءعقي لوةلا ظذا
 ' ىلء لدي لوقا !بدكزت نا ا:ء اذا ان أ نيب لا نيب قرغلا ىف همالكل داحو درةملان ص: ةءءاكلا ظذاو ةماتلا

 نمالا لص#الٌكلذو ريثأتلا دفق مالكلا باكر راماةد-اولا ةماكال اوان نأ بج وف ةلوهسلاو ةفالا ||

 || « فاق تاا.ةذىئقاواتلق « رعاشلالوقكلذىوةءاموةءاكلا ظفلب لكي اذه تأ الا ةّماتلا "هلا
 || نعازاجم هلءج حدي لوقلا ظفاتااضيأ لاقت (رشع ةسداسلا لدسملا) الوق فاسقاا درس اهقطأ ىع#
 || هنانراناكامدةّءدىأ كلام لوقىلاب هدو ةفمت- ىألوةبلوة,نالف كلوقك ءار الاو تاداتعالا
 || ةازتءملا لوئاذه لوةدف هتورزوة ال لاقخ ىلا سعت هللا يور ةدك نعالج تلًاسول كن !ىرتال أ هءنالوقيو
 مهةيال داقدعالانازاحما اذه نس- ىف برشا اًناركذو فدسعتلا لءدس ىلعالا هزم ما مالك اذه لوئالو

 (رشع ةعباشسلاةلكملا) هتعاز ا هل هج بدس لصح مرجال هح ولا: اذه نمةمباشما تاص>انإف هريغبالا

 1 ظ م وبأ لافت قلنل ابغ لمعتسي دق لافاظفل|
 1 اد_ءاحالا عج رئال كنا « اذار مد ةتريطااهل تلاق لل

 [ : (رخآلاهو) (
 بقئياملردلاكحاترت-و « ةءاطواعم«ناتبعلا4تلاقف © 2 |

 || دتوالرادلا لاه لثافلاتيو * طبت الم دقاديوراله م ه« ىنطقلافو نضوحلا الما » لاقوأا ٠
 | ءاندرأ اذاءوئااناوقامنا ىلا عت ةوقهنمو ئئاروى الخام ىباروىذلاّناف قدي نملسلاه دش ل

 || لكسملا) نيعث اطانيتأ ا .ةلافاهركواعوط ثا ضراللو اها لاق :ىلاعتهلوقو نوك.فنك هكوشن تأ
 |١ تاماكلاو ظافلالاهذها مسأ لوقا اوم الكلان ا ىلعاو قنا سكنا مالك نورك. نيذلا ( رمشع ةمءاشأا
 || نآرقلاب هملعاو 5 او لوقا ايو مالكل ان ىهس ىفاسفنلا نعم اكل ذَنا ىلعاوةفنا دّقف سفنلا مالكوم ماما |

 ظفللا فنييذاك | اوناكام مهما رهاطظون وبذاكل نيةفاثملا نا دهشب هلل او ىلا هت هل اوةننارةااامأ رعشااورئالاو | ظ

 أأ ىوسرخمالكى ني ذاك اوناكممنالاقينأب جوف همفناقداداوناكو هلال وراد نأ اوربي ممنالأ]]
 اوريخ أهلوق .ىلاسللا لوقا ف نيب ذاك اوناك ام مهنا لفاللوة.نأ لئاقاو سفنلا مالك ال اوهامو ظفالا
 : كنادومشت اولاهاوناكم منال هللا لوسرا د ّنأب نيدها5 مهنوك ن عاوربخأ لن ل فالانلق هلال وسداد تن

 ٍ هنءاورشً انهن نب ذاكح اوناك مها تدثف هينيملاع اوناكام مهو معلا عمالا لص ال ةداهشلاو هننا لوسرل

 اا ركيولأ هيلا ىقيسفام الكى سفن ىف تروز دق تنكة فضلا مول لافرع تأ لة:اةرثالاامأو ىناسالا لوأأا
 2 ' :لطخالالوقفرعكاامأوأ[

 0 الءاد داؤغلا ىلعناسللا لعس ه« امغاو داؤفلا قل عالكلا نا ل
 | ظفا لو قطن نمنآب «تاءاوصحادقف مالكلاب ىمس سفالاعالا ن-هملانوك اوركن أ نيذلاامأو
 || لوقلا مسا لاه نم اس اضأ نمو ظاشفلالا 3من قاعي ذيلاؤ تحل اضيأو ملك ل هنا لاقي فورذا
 : تاماكلا هذه( ردع ةعساماا"هلكسملا) ىاسدالا ظذللا نو ىناسفنلا| عملا نبل رت. مالكحللاو

 || دهن اةرمسلا هذه بدسااو ' هلم ثزذن _عاو الف ىلاعت هللا لاق ثيداحأ ىهست دق تارانعلاو
 | هبحاص ب قءثدح فورا كال: نمد خاو لكف ةءااوتملا ة ةاعتملا فورهلا نم تكرتناسمنا تاملكلا

 ْ بولقلا ف ث د« اوءام-نا مقل اءذعىف سسلا نوك, نأ اضيأ نكمو ثد دخان تدعم 00

 || اهئلاثو مالكلا اهتانثو ةءاكلا اهدحأف 5 رثكظافاأ اميه (نورشعلا هلكسلا) لع هللا و ىاملاو مولعلا |

 قطنلا اهعباسو اهرسسأب اها حرش دقو ثيذلااهس داسو ةراسعلا هس ماو طفلا اهعبارو لوقلا |
 ريدَعْبو !١ نيايموأ ةروك ذا ظافاالا كلت ضعمل فدا ضوه له هناو هقاقةثا ةفكنعشصلا بو |]
 لدغلا لزأ ىف ئرسشعرلا لاه ةماكلا د ىف (نورمشعلاو ةيداحلا هلسملا) قف رفاا اه ةئياسملالودح |

 .ش اهنا عم هم ىضاملا ةغ:منال دم سل تي رعتلا اذهو عطولاندرةمىعم ىلءتلادلا اثقال اىح ةماكلا |

 لب حج نص مجسم ديسحم هموم
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 اهم داو لكشف ا هش قر ةالهناني_ءلومالارك أ |لاوو ةدمفملا' ل طاوه مالكا او ةدرغملا ةاغفللا ىف 5

 ةيوق ةج مالك ىف ترا رامو نيماكملا لوةدعبت ءاؤ نييولا قذاو نب نياو بكرملاو درقملا لوا,

 الا ىرخأ تانلكركذو ةدمغملا "للاب ا, صةخم مالكا اظفا نأب ار «ثمامالكه يومدس نءلذأ هنا ىوسقرفلا ف
 ىلءاوةفتادقءالقفلاّت ا لالا هوجؤا مهأو أ ةص ىلعاود-ا دقق نو. ءاو.مالا امأ فعضل اةيامنىفاهنأ |

 ناثلاامالكتاكذ توكدلاو سرفلاداخبةدحا ولا ةءاكلاب ماكتلاو توك |او سرا ٌءاضيام مالكلا ْ
 اند اهفاهانعممسهوفي هاف ةدحاو ةلكمعمن منا مول عمور املاو ج رااو هوماكلان . ةماكلا قاقّمشاْنا

 ةدخاولا ةماكلاهذبم ماك .:انال فال اقي نأ حدب ثلاشلا امالكنوكي نأ ب وذريثأ:ا| نعم له دق

 الاو حالكتد .> اولا داك اانا ىلعلديكلذ لكو ةدحاولاة ءاكلا هدهبالام اكننام هنا اضن لام. نأ مك:و

 نأ ىلع لدي كل ذو َمانريغمالكب نالفماكت لاقي نأ مصب هنا عدارلا ةدحاولا ةداكلارماكت لاقي نأ مديل

 روك ذم ا فال: خالا ىلءع رن( ريشعةيدالا هلم ا) مالكا مخاق ةيتبرغ ة غانا عدافالا ل وَدَح

 لاه اذا لحرلاّن ا ىهوىلاهت هللا هجر نسما نب دقريبكلا عم ادانامعألث اسهلوأ ىغو .4ةف اهل سم

 ةناشلاةّرملا ىف مالكلا اذه ركصذ نا اولا َتاَرم ثالث ؟قلاط ثنأذ كنلك اهب لدي ىلا هنأ مال
 دقعتتال رفز لافو دوعلل لسان ةفش-و أ لاف ةقاط ةداشلا هذه دقعنت لذو ةد-او ةةلط تآلط

 مسا مالكلا سساّنال طرمشأا لصح مالكلا نمرذقلاا اذهدنعت كتلك اةئاشلا: زا ىف لاه ام هنارفز ةصو
 نا هلوقد:ءتةلطو ءازللا ل-د-طرشلا لدحاذاو كال ذك نكي لو اة دئاف دافأءاوساعثداقأام لكل
 | ةفن- ف ؟ةخبو دفعتتال نأ بح وف هيلا فاضمريغو حاكت ا كلم مامت حرا قل اط تنأ هلوق مامت عقوذ كلك
 لكنا هاوق مات دنعالا الطلا عت عقيلة همانلا "يل لل مس !مالكلاو ماتريغْك لكن اهلوةودو 0

 نايرقز لوق لاول نأ دس اول ةدنكل لوا مالكلا ساّنااناق ناانام الاكل ل_صاحو قااط تنأف

 كتلكناةناغلاةراا ىف لاقول هنارفز لوق ىؤتءاممو ةفمنس ىألوقلوقلاف لبا الا لوانتءال هناا اق

 لوةئوةياممو تقاطاملالاو مالكردقلا اذهَناالولو تلطقااط تأ فهلوق هد ءبركذي لو هماع تكسو

 راركتلا تح والك ةماكفة 2 امااةْرا|ىفةماكلاهذ#_هرك دمثقلاط تأ :أف كلك لك لاق ول هنا ةخ.:- ىلأ

 الك ةئاشلا ٌءَرا ىف هلوقدنع ثالثلا تاقلطلا هلع عددنا بجولام الك ةدحاولا ةءاكتلاب ملكستلا ناكولف
 ةرثكلا تاماكل اركذ ىلع ةثمعوم_لا اذهّنال قلاط تأ ًافهلوةءدعبركذي لو هلع تكسو كدلك
 فالللا لع ( رشع ةديئايقلا هلمملا) كلذ مزتلير فز لعل لوفأو قالطلا عوقو بج وناهتمدحاو لكو

 نالاهول اما قلاط تنأف كتلكن الاف اذاامب اصو ه2 نوكي نأ جدني رذزو ةقن- أرب روك ذملا
 توق ااط تن افالوق تاقنا لاهو أ ةظفاب تظفلت نا لاهوأ تةطن نا لاو أ ق لاه تن أف ة ماكي ثماكت
 ةماكلا ظفل (رش“ هيلاثلا هلكسسأا) ملعأهناوا دح اوالوقرف هز لوقل' 'اسملاهذه عج فقلانوكينأ

 .لمءم سمه“ مولده هنم مالاكتلا لاقي نأ من هنالهلو ان لاف نم هم ال مأ لوما لوانتب لهمالكااو

 الساس مالكلاو ريثأتلا ىنعمن وكف يف عمسلا قروي له-هملانالو موهغم ريغ مالكب ماك: لاقي نأ حب هنالو
 تاوصأ ةيعبل زب ودع مزادمقلا ادوريدعي مولذادم.ةااءناصتخم مالكلاو ةءاكلا لاكن م ءبهندو همق
 ىناسشملا ىلع لديا سك رتةكرتم تا وطأ تابع اذا (رشع ةعبارلا هلمملا) ماكاو ةءاكلاروطلا
 ناسنالا تأ لمه ام الكو ةلكت'وصالا كل: لثم ىع دب ل_وذ .عضوالامعيبط ابيك تناك ب .كرتلا كلذ نأ الا
 ةفاومفورجو ةيكىضتاؤصأ ءذ-هفحأ ؟حأ لوةيدقلاعسلادئعو خألوقي دةعجولاو أ ةحارلاد ع

 تانلك اهلاثمأ ىعست لهف جوال ينل اءابئالوأ دب ىفع ءاي ماالد كحا ةهو هذ ناع٠ ىلع ةلاد ىدو

 لهتاومالاهذهلاثمأف قالوا لود هن "اكميشي قلقال تو هواطق لوقي هل "اك هيشئاطقلا تو هكلذكو
 ةلك تعم«ن الاه اذا رهظت ثحا ا اذه ةدئافو ةريتعم ةح نيد السا ىف ثيأرامو هنذاو ادن اتاك عسا

 ىف نيا لاق ) يشع طايألا ”هلكملا) ال مأ ظافلالا ذه عام“ ىلعربلاو ثأ الاب تري لوري -ى ذبعف ْ

 اعدل



 اا +

 ىعملا كلدإ ةءوضوم ةلظفالا كلت توكل عي لام هنال ءاسعسم تلا ديال درقملا ظفألا ( نوثالثلاو ةثلاثلا 1

 ريبعتلا ىلا ةجانلاّنا هياعليلدلا و صوصخلاو موم_ءلاو ىهاوذلاو صاوالا مدمص ل#ثم ىلوأ هناازانأ ْ
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 | ةريثك هلثمأ بابلا اذهلو سباسلائثلا لك تود هبشي فاسقلا فرحو بطر( ئدلالك 7؟تود همشد

 مهئمو ةسيفقو ظافلالا هلالد :ّنأب عطقل اننكع عال (ن ودام ل ةعنكلا ) صئاصالاىف ى نيااهرك ذا

 ةصضوصخلا لا يرسل اة قاال مهره اوما لكما ا لقنلاو لةعلاب «بف جاو هي عطقنم

 ىلاالرخا عض واقوم سم عضو لكن زكي نأ مزلمهناجن مرح .اعضون: لوقا كلذ ناك ولو لوةلاالان ال

 ءابمسالا مدآ لسعو ىلا. هلوتف ل قنا! امو ىلاهت هنا ف. قو لد ام ىلا* اهنالا يوفق لاحوهو ةيام أ

 | ىناشلا نءو تاراشالابل_هحيىناعمال ظافلالا عضو ن 5 نأ وعالم هنأبل والان رعبجأو اهلكأ|

 هيلع مدا لبقاوناكم اوقأ اهعضو تاغللا هذه لعل اضيأو ماهلالا ميلعتلا ن ءدارملا نوحي نأز والم

 تاصح اننأب «مطقلان كءال (نوثالثلاو ةيداسحلا هلكسسملا) مالسلا هيلع مد ال اهاعىلاعت هنا ممالسلا ||
 انرورذ اًضيأ فو مومن .لا ناك ايرورمض ناك اذا ةفصلا يلع اًنآباوصح و ةلزتعمالاف الخ حالط الاد

 اارورضض هتلابلعلا نوكسب نأ مزا ىدملا اذهل ظفالا اذه عضو هنأب لق اعلا باق ىف للعلا ىلاعت هنا قا ول ||
 بالا ىف اروريذام ع قاذ ىلاعت هنا لاقي تأز وال مل هنأب هذع بدجأو فداكدتلا ةص قحدقب كاذوأ
 اذهىلعو ىلاعت هتناوه عض : ضاولا كلذ نأب )عا ا قل نأ ريغ نم ىعملا ادهل ظفالا اذه عضواعضاو ناب |

 لكن وكت نأ ابرز و> ل' ها (توفالإلاو ةسيئابفلا هلكسسملا) لاكش الا لوزيردقتلا ٠

 هلةسسملا) اسم اسح الط ص ااه عنو امهاقو واهذعنز رك نأو5 وهمح آلط_صااهلكن وكت نأ | رةمفق ةوتاغالا |
 هيج جول

 ملعلاو عملا كلذو ظفالا كال ذنيب ةصوصخم ة.سسأب ملء ىغملا كلذا ةءوضو ماجن وكبلعلا نكل اعيش دف ل

 مزلظفللا كال ذ نمادافّةسسه ىن ىنعملا كا ذي لعل ناكو لف امهتمدحاو لكي قوبسم ني رعأ نيبةصوصخملاةيسلاب
 دعت نيعملا ىعملاو نيعملا ظفال ا نيب ةنراقم لاسخلا ىّرةدسا اذاهنال < هناي هنع بمجأو لا#وهورودلا :

 1 (نوفالثلاو ةعبارلا هلكسأا) رودلا عود. كش .-و عملا ىلا لاسم القني ظفالاب روعشلا لوض |[

 امأ ةدعضو ةداقااهءئاع1ةدرفما ظافلالا5 داق!ث ال سكر رأا ف ل_طاحربغدرفملا ىف ر 3 ذملا لاكثالاو

 تايسكرتلا 1و د . لصوت م انكسر لئماا زخات اد رفملا كة عاسمس دنع مرج الف ةملةهف تاسكرتلا آ

 ىفام ىلع تالالد ظانفاالل (نوثالثلاوة هال هلكسسملا) قرفلارهظفتاكر ا كال لءلا ىلا ةيلقعلا

 اهانع ىلا يه قامعملاّن ال ىنا.عملا ىلع لدم طافلالا لاشي سدسلا ادهاو نايعالا ام ىلعال ناهذالا

 || ةرضدهاننطودعرلا نم اهسحاي اراذاان !لوتالا نيون همانرك ذام ىلع لملدلاو ةمنهذرومأ ى هوقاعلا

 ا هنا انلع برقلاداذزا | ذافريط هناا لقاريط هاننظو هتكرح ان دهاشؤ نمار ةاذاق ةرضص نان

 وه طافلالا لول دمّنا ىلء لدي ةينهذلا تار دصتلا ف التشادئءءامسإلا التاق ناش ا
 2 ناسنا لاقاذاناكلل ىبراملادوجوملا ىلع لدول ظفالاّناىناثلا ةسراسملا ناسعالاال ةمنهذلا !
 ىلايعللا نع ةلادام ااناقا ذاامأ لان وهو عماش اسامي دقملابعلانوكمّرل ثداح لانعل رخل اهو ميدق

 ضقاس نءال كل ذو ناين سل وص ىلءنيلاد نال وعلان اذه ناك ة منهذلا ظ

 ريغ تاسهاملاّنال ظايفلالا, تاع تان هاما عمن :وكت نأ نكمل )ن وثالئلاو ةسداسلا له 4١

 5 : ارأ مسالا عضو نر او جريس عقر ءالهلةياجنالامو ةيه انسه |

 امال عضو ناك ”م_هأ هنءري_بعتلاىلا ة اا تناكى عملك (ثونالثلا وةعباسلا هلْمدسملا)|
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 < لعفلا ناك الئازعذملاوايوق ع ادلا ناك ذاوالئازعناملاوالماكعضولا كلذ ىلا ىادلا وكي 3 ةام

 هنوكسح عزو ه4 ا دنع ايف نوكي ىذلا ىف تملا (نوثالثلاو ةنماشلا "هلك سلا لودللا ىجاو

 مولعم ىهأ بئاج ىلا بن اح نمالةّدنَم مسا نوكو ةروهثم ةظذا دكرلسا ةظذا هلابثمرو ع شما ظفللاب نودسم
 ىح م أو هذ لاقتالا كلذ بجو ىذلا ىءملاوهو نيداكت لا ضءهيلوة.ىذلاامأ دسأ  كحاا
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 ال
 هي صحم تايد

 لرةلااذدكدحو نامزو ث د ني سهأ ىلعتلا داهمال طاغ ف رعد! دهذ عضولاب درفم عم ىلعل دتال

 طلغف فال ةفصدرفملال عج هلع ب ناك هلا طاغلا بسو هضو هماناوةك لاءذالاءام«أ ىف

 الهء5_بموأ مولعموشو المهمنوكي نأ اما ظفالا (نورشعلاو ةئاشلا هل م_لا) ىءمالة ص دلعسو

 درفملا ظفالا وه اذ_هو ةثبلا ىلا عملا نم؟ىث ىلع هنازحأ نمءوث لدبالن أه دحأ ماسقأ هثالث ىلعوهو

 هنأف رخاراسءاناما هوارح وه نيحالصأئث ىلع هيارحأ وهو لديال نأ اهانثو لجو سرفانلوةكح

 نءئثا لس لع مساع ومسجلا اذه انريتعا اذااناق هللا د. عانلو كى اعملا ىلع ةلال د هيئازحبال لص

 ىلءةلالد هنا زح نمدحاو لكل لم هاف هما افاضموافاذم ءانلءد اذااَمأ الصأ 'ىث ىلع فال د هيازحأ

 عج ىلعرخ الوادم ىلع ةل الد هب ج نم داو لكا لض ع نأ اهثلانثو بكرملاب همم مسقل ا اذهورخآئث
 ةثلاثلا هلكسملا) فاؤملاب هرمسناذهو قاطثم ديزو ةركءاممأاو ثداح لاعل!انار ةكوهو تارايتعالا

 افاوم ى-هملاو افلوم ظفللا نورك نأ اماهنال ماسقأ ةعبرأ ىلا مسقا د فلا عومسملا (نورمشعااو

 ةدحولاا:اومكوهو ادرفم عملاو ادرغم ع ومسملا نوك نأ اماو ديز مالغو ناوم- نانالاانلوك

 افنان اكلوةكوهو افلْؤم ىنعا اوادرةمظفللا ن وكي نأ اماو ىلاعتو هناصسهللاااوق لب ةطقنلاو

 لاحم وهو ادرفم ىدملاواكر ظفللانو كح. نأاماو ةريثكرومأ نم ةبكسم ةمهام ىنءملاو درفم ظفللا

 فني رعتلا اذهو ىعم ىلع حالط_صالا, ةل ا دإ هد رذملا ةظفالا ىف ةملكلاا (نو رشعلاو ةعنا رلاةهلثسسملا)

 الادهنوك ثلاشلاو اههتفرعدقو ادرغم هنوك ىناشااو الفا هنوك لوالادمقلاف ةعبرأ دونم بك

 ةيعضو طاقلالا تالالدّنا ىلعةلالدلا يشنسو حالط_طصالادالا د هنوك عبارلاو تالم هما نءزارتد اوذو

 نب ”ىلءوبأ لاه عضولا, نعم ىلع لاد درفم توص ةملكلا لمق (نورمعلاو ةسماخلا 'هلْئملا) ةيئاذال
 هلو ةداملاركذ نم ىلوأ سنلاركذو سن ظفللاو ةةام توصل اَنالزءاجري-غ اذهو طسوالا باى اندس

 لوقأو تاملقءلاىفاهفعض هحو اندب دق ةةعض ىهفابتةد عمو سنك او :ٌداملا نيد قرغا ىف ةقمقد تاسأك
 ناس ال' توصو هريغىلاو نادل توصىلا مسةني/تودلاَّنأ توصل ارك ذزوال هنأ ىف ىدنعب سلا
 اصوصخم هثودح نوكيامىلا مسني قالا نم ثداسحلا تودل او هريغىلاو هقلح نم ث دع ام ىلا مسني

 تاحارلاو عابوالا دنع ثدالا تاوصالا لدم كلذكنوكيالامىلاو فورحلا هذه لثم ةصوصلاوحأب
 دبعيلا سلا نم ىلوأ بي رقلا سنا دارباو ند رقسنج ظفللاو دعب سنج توملاف اهريغو لاعسلاو

 نيفرح نم ةبك م نوكتنأ ةدسغم ةماكل!نوكف طرشلا ةلزتعملا تاه (نورمشعلاو ةسداسلا لمس لا)
 ىوقلاسة.نأ لدالاَن ارب دعتلا ىف بكم هنأ هنع بمجأو عو ق مهاوشهوضقنف ادعاصف

 اضأو دحاو فرغ عقاولا امر دقمكلذّنأب ب اولا اذه نع بج أو ايعوابق لاق. ة.ثتل ادنعْن أ لمادب

 تحت لح اد عون فرحلاو ةدمةمفورحاهرسأب امناف ةفاضالابو ني وذملا نوي و في رعتلا مالب هوضق:
 هلكسملا) ةيكسمرب_غاهنا عفت الك فورحلاهذهف سنللا قدصدقف عونا فدص ىتمو ةماكلا سنج
 لخدي ريدقتلا اذه ىلعو ةلكوهذعضولاباثيشدافأ هبقوطنم لك لاقي نأ ىلوالا (نورمشعلاو ةعباسلا
 (نورشعلاوةنماشلا هلك_تملا) ةراشالاو طلخا نءزارتحالا عشب هءقوطنماناوةبو بكرألاو د رفملا هيف

 ةئمزالاو ةنكمالا فالت>انريغتتامماانل دابعلاف الخ ةمقمشح ةيئاذ تسيل اهتالولدم ىلعط اهناالا ةلالد
 ةئسعملا ىناعملاو ةئعملا ظافلالا نب ةصوص#تامسانم له لول هنأ دابعة < كلذكنوكتالتامتاذلاو
 ضن هنا اني اوجو لاح وهو حب هريغ نم نكمملل اي جرت ءامسمي اهنمد- او لكص بص نوكي نأ مزلالاو
 نابسنا لك صاصتخاءاضيأ لكشيو جر لالاو ءدعب امو هل, قام نو دنيعم تقوب اعلا ثو دس ص[ هتخاي

 لثم ءانعم امس انم هنو كسص ظافلالا ضعي فقهي دقو (نوريشعلاو ةعسالا هلّدسسملا) نيعملا هلك ساب
 مضخلا اظفل اوهضواضي او قاةلل!ىفلوقلا اذكو هتوص هيد طفألا اذهّنال مسالا اذهب اطقلا مهتمعست

 ءاللا فرح نال اهريعش ةيادلا تعضقوغ سرابلا لكال مضقتلا ظفاو ءاشقلاو طبلاودف بطرلا لك ال

 ةدسنلا
 2» .٠
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 باقل ارادقا عق وو ةثلاثلاة راا ىف هيرب رغلاةرا رعلا اعينم هل هج وباقلا قَد عت و وهن ولطملا نمةناشاا

 رادقا عقوو ةعبارلا ةشرحا ف 2 ورا ل>ال حدابلتا ئ هبيطلاءا وهأابادغال بجوملا طاسنالا ىلع

 ْ ءاوهلا كلد فرص عقوو ةسمالا ةدرملا ف قرتملا» ءاوهلا كلذ جورفنب جوملا ضايقنالا ىلع باقلا

 لعج ميحرلا ريدملاو ميكطاردقملاّناعةضداسلا هير اا ىف ثوصا ةّدامىلا باَقلا ضامن ا دنع حي راذلا
 ا ساس نانو تودلل ةّذام ةعباسسلا خرا ىف عقاؤلا ضرخأ لس ىلع بواطا ا نمالا اذه

 ثد#و ةفادخلا فو رطاودهب سا! كد, ث د دما سو نيدفشاا ونا:ءالاوناسللاو قالا ىفتودالا]] ش

 تزعت رهانا را رسأو ةااعاكس مالكلا و قطالا اذ هى عدوأ ماهل ة يامال ىتلاتاءاكلا | اهت اسمك رند

 ةمك-حلابرب دما قل انا ناص_سفاه هش نمل شو اهر< نمةرطَقب ةطاحالا نعني رخ الاو نيالا لوع
 ىناسللا مالكنل ىنعمال هنأ ءاملقاع رهظ ( نوءبرالاو ةئااثلالّدسملا) ةهانتمريغل ار دّملاو ةرهاسبلا

 امر دةولو رام | ىف تاقرغم ةيكرملا فورطاو ةعطقملات ا و مالا هذه لهب ىلع سانلا نم حالا الا الا

 اذاو اضي ام الكءام شالا كلن تناكلر لا اعذلاىناملت اذ رعم اهربءءامأ هج ىلعا وهذاو دقاوناكج مم ١

 قيقضلاو انحالط_مااعضوا يمأ لبةدارالاو ةردقلاو لعل لثم ةبقرق ةفد مالكلا نك ل كل ذكر 5

 هريسخ ىفام هريسغ فرع تأ لح الو داقل | ا سار لال :

 هنوكدّرش فورالا.ذماماك< ءناسنالا ن وكن مدارملاٌّنارهظب اذه دنعو تاداةتعالاو تادارالانء أ
 مولعلاك شيش ديه ىو ةسفنلاب ةمئاف ةذد ود ىذلا مال تحااامأن صولا ض رغلا اذهل اهلالعاف

 بولةااورثثامضلا ىفام ىلع ل: الد طاسفلالاّن ا تدناسأ (نوهدرالاو هعبارلا هلّم_تأا) تادارالاوردةااوأ]

 ةظفل لءفاةغم_صةلزتءملا تلاه رخآع ووأتاداةدعالاو تادارالاوه ظافلالا,ذم. هلع لولدملاو أ
 اذكى الذاا مالا نا دةّدعد لئاشقلا كلذ اف رعتل ةءوضوم ةظفاربخلا ةغمصولعفلا:دارال ةءوضوم' َ

 نانان. ام « داقتعالل رباغ مسه أ ىف ةهذأ م كشط اوةداراللر باغ« ىاسةنا!بلطلا انام لاهو اذكوأ||

 هلم درب ل ل نكاو 8 قفتم اذه ناسعالابرفاكلا يحأ ىلاعت هثاهملع ليل داق ةدارالا رب اغم <ىناسفتلا باطلا[

 كالت قاع ناكرفكلا ةبسوم ثناكذ ارفاكلا ةر دقت الوالا ناهجو هياعل ديو عقول .دارأولو ناسوالا ١

 نادر عْسما ناعالاورف ه تححجال ةكطانص تناكناو لول عمال ديره ةرلعلا ديه َن الر غكملل ادي مةردملا ٍُق

 يلاعت هللا نم ناك ناو هيف لوالا مم سهما اداعدمعلا نهناكن اج رملاكلذو مج رجالارخ الا لامه دسأ ٍ

 دب ع ىلاسعت هنا تدق ل ا ”نلءلآدب هور ذكمالاسمس ومةسيعادلا عمةردقلا عوج ن وكيذشن
 نيب عمل او ناسعالا ل ودا ضرما اذهل ودحورفك رفاكلان أب لاعىلابعت هنا فاشلاو رفاكلا نم .رمكلا ١

 5 تينوناءالاب رذاكلا م ىلاسعت هنا تيثف لا ديرمنوكيال عوقولا عادم ئثلانوكب ملاعلاو لاهم نيدضا ١ ا

 بولط اوه كلو ةدارالا ىوسرخ اى * لل« ذىلاعت هللا نم لولد ءنوكي نأ بو ناميالا هدم ديربال هنا .ش

 لولدك مدقملاعلا لاهاذا ل اهلا هيلع لسا دلاةلهلاو داق ءاارراغمى»ذلا م حسا اناناسن اأو ْ

 مدعي سل لاعلا نأ دةدعي هنا عماذه هناساب لئاسقا لوب دقو اعلا مدقي لئاسقلا اذه مكسودظفالااذه |||
 ةسماللاهلْمسملا) داةّدعاالرباغم ىهذلا مكلساف لصاحريغداةّدعالاو ليسا نهذلا كاان ال

 اتالوادم نوكتدقو ضرالاو »املا ةلم ةكاظافا 21 ةرباخءاسشأ ن وكت «دقط فلالا بالولد( تونا ا

 اضيأاهت ايهصوءاعسأ ظافلالا ءنهّن امد زييمو لهثو صاخو َماعو فرحو لهذو مسااناوةك اظافل اًضِأ

 لقا ااماو لاحمموهوهد-و لقعلا اما تاغالا مذ رعد ود رط (نود.رالاو ةيواسدلا ملكلا) ظاذلأ ْ

 نم ةغيص ىلءءانئتسالالاخداز اوس لة ئلا, تى قاذا مام ءبكرتءاماماو مصر د ودا الاوارتاوألا |[!

 كال: نو تسع لمعلا م ك؟ام-عءو نم مزمل#.ف هيف لش دإهالولام حارا «انئ.ىالا مّن لةئلا,تدنو ا

 ادعَنال ف.هطوهو تالا ارثك أتايئافنيرثك الالي وعتقيرطاا اذه ىلعوم وهما ةع وضوم ةغيصاا
 ضقانلا مزلالا وةمزالل اذ يافرتعمن وكي نأ بج ونيت دق كذبت عضاو نا اذ :لقول عصيان أ لال دّدسالا

 وسهم. هريس
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 لاقتالا اذه رمفنل مساةكصرالا لاقي نأ ب جو كل ذكن اك اذاو ساشا! نمصاومل:االاهرّوهّمال
 ةيرداشالاه«ا ةردقلا وةيملاعلا سفئلامعا لعلان وكس, نأ ب« كلذكو لاق الا بح ون ىذلا ىنءمالال

 ةينهذلا ةرودال مما ىفءملا ىئءملاىف(نوثالثااو ةعسانتلا 'هلّمملا) ةيرداقلاو ةرملاهال بجوملا نعمالال

 وهتاذإانّلا ذو دصاقا هد صقو ىناسعلا هانع ىذلا؟ئشا| نع ةرامع ىعملاّنال ةمجراخلاتادوجومالال

 هنأ دارملاف ىنعملا اذه ظذالا اذ ميدارأ لئاسقا انا ل قاذاف ةءسراذناءامثالا صرعلابو ة.نه ذاارومالا
 هنا ىفاعملا ضءب ىف لاي دق (نوءبرالا ةلكسأا) روستملا مالا كلذ شرفت طذالا كلذ رك ذي دس هق

 نم دكردملا ةوالطاو تابنلا نمدكردملا ةوالدل-ا نيب ةقرغ:ةرورمضلاب'لر دئافا له ظافا الاداهغب رعت نكميال
 سفنىف لاوحأ لودح قفتااعراضيأو ظفللا بس ةقرفتلا ذه في رعت ىلا لدسال هنا لاف ذزربطا ا
 مسقلااما لوقنفاذهتفرعاذاةظفالا تافي رعتلا تس لالا نالت فد ٠ رعت هنكعالو سانا! ضءد

 لإ ةئمعم ةظفا ةغالا ىف هلاوهضوام ذزربطلاةوال_-نمتاسنلاةوالجز امم هبامّنا ه- ا

 ةقرفدل اكاد عضو ملاسلف ذزربطلا ةوالسو تاب منا اةوالح لاقي نأ ل ثم ةفاضالا لمس ىلعال اه ا
 ىلع اناا اهعيرعت نكي ناك دوال ةااهأ اوعذو م_مناولو ظفالاب ها زي ١ نا ةوريربا عت

 سا للارئاسو ةصوم# هلا نءئلردأ اذانانالاّناوهو ىناثلا مسقااامأو ربدَقم ةدااكلد

 ىهعسسملا فر عد ملام عءاسسااّن ال هسفي رعد اظغل عضو الر دلا!ذسهل لا ةءادد وما ةلامخلا كلتا وكردأ ام
 مهنم عن | نيعماتسا ادنع ىاعملا كإةروست لص مالت هلاعوطوماغقللا اذه نوك م-هفي نأ هنكع لالوأ

 اورّوصت ةءاججّن أ انسضرذ ولامااهةي رعت عنتما مرحالفاهل ةعوضو م ظافاال ا هذه نو كسصاور وصي نأ

 تاناسلا.لاوالا ال: فني رعت نكمي ناكر دةدلا اذه ىلعفةصوص# اظافاأ اهل اوعضو مىفاعملا كالت
 ةلثسملا) اطافلالاباهفي رعت نكس ال ىف اعملا ن 5 اريثك َنالاقرام ىع«مرو هنأ بحاذكهف ةماففالا

 ليسص#ب لقمس الث مم قاخ ناسنالاّن أ ىهو ىناعملل ظاهاالا عضو يف ةمكسللا ىف( نوعبرالاوةيداالا

 كلذا دب الوريغل ادناعةسالا ىلا هب لسوتلا هنكجول هرمعذ ىفام هريغف رعب نأ ىلا حاحا هتاههم عج

 تالا ءاضعالارثاسسب د ةكرلاو ديلا قدفصتلا وةراسثالاو ديالا لثم ةريثك قرطااو قي رطن مشي رعتلا
 داع سفثل اًنااه دحأ هوجو هملع ل ديو طظافاالا هذهب يتامغلاو بوأتلا فام تن وعتوه ابو اهاهسأ
 ىناسعملاهذهو داتا فورا ثودل نايس اه:اهطقت دنعتاوصالاو تودا١ثودهل بيس ارخ الا

 ىنفتدج ون كت اوصالاهذهّنا ىناشلاو امهريغو:راشالاو ةباّكا فالذ ةنوعمو ةفاكرغ نم لص
 تاودمالاَّنأ ثلاشااو ىضقاتو ىف: ةجاحلالاوز دعو له هيلا اسم الا دنعف لانإلا ىف هبشع

 تس: ريشكلاف ورا كلود رثكلاف ورا ااهمداوت فورحلا حرام: رثكلا تاعيطقتا بس

 ادساو ىناعملا نمد او لكل اذاعج اذاف ةمهانممريغ رمصتنأ داكن تانك اممدلوت: ريثكلا اهئاسك رث

 ةراشالا ىف دد وبال اذهلمو هانتشاو ساستلا ريغنم ىلا-ءملا ىلع ظافلالا تءزون تاماكل ا كالت نم

 ظاسفلالاوه بولةلا فاما تاي رعتلا نسحأ ناب ةملسا|لوقعلا تضقةثالثلا با.سالا هذ هلف قمفصتلاو
 ننفنلا ارهوجو هب لءعأ ا لج الرباثاو هياذإ ىلا فرعين ىف ناسنالا لاك (نوءبرالاو د اشلا هلكس 1١

 قدطراصف ندملا اذه ةاعسا وبالا تالاكلا هذه باستك !امنكعالو نيلاكلا نيذهنعراعة ةلللا لصأ ىف

 ةرارعللاعوش املا ناكسخاذاالا تتناك امندبلا اذهملاصمّناْمةمكحلا:ذهلاابواطم ندا اذه
 ميكحلا مب محرلا قامت اريدف ليدعتلا لجال عب ورتاا ىلا تح احا وقةرارطاهذهت ناك او , زيرغلا

 كلذ قباذا م هسقتىلا ندبلاح راخنمدراسلاءاوهلا بد عاهب طا اة وق باقل لعس نأيدودقملا اًذه

 وه كل ذو ىرخأ :ّره هعفد ىلا تاقلا نباتحاف هترارح تدوقو دة او نفس ةافلطىاةلاىف ءاوهلا

 لهجة هك اوه اذهذحراذتاىلا جرخوءاوهأا نهه.ةامرصعتا ض.ةنا اذا باقلاّن اف ضامقنالا

 ةمره اى نديلا قلن عق وف للهءلاو لعاب سفما اره وج ل.هكتو»لوالا دصةاايدو هقملاو اسفة مناومللا
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 انيتكىلا وو عجريو عل ةلاوهو فيشع قب رفتوأ عرةلاوهو فينءساماقحوقلا ب سامأو

 تود نءاجبذب زيت, توصلل ةضراع هم هنا فرم ا قد ىف سد“ رلايشلا لاه (ةسماخلا لكس لا) ةملقعلا
 وما اىف ىعست ىلا ىهو ةوصمامافوردلا ( ةسداسأا هلْلا) عومسملا قاربت  لقنلاو ةملت اى هلم رخآا
 تائيمهلا ن نماهنكشالف نا وص اأما اهادعام ىهو ةمءاصو أ اهمءادتنالا ن تس ,الو نال اودملا فورح

 ىفالادخ - وال ىهو ءاطلاو لادلاو ءانلاو ءاسمل أكملي كلت ع نكمال امان تما اوصلاامآو ت ثودال ةضراعلا

 ىلاةبسنلا ةطقدااك توضلا ىلا ةبسسنلاب ىل دفا تلم و سفنلا سد نامزرخآ .اوهىذلان الا |[

 قثدعرو٠أ ىهاماو تارض) ضواوم الوتاو ءأت تما زو 1 !اهذهو نامزلا ىلا ةيسنلاهت , الاوطللا

 ْ تاودالا فارطأ فور اهدهو فرطلاوه فر اّنال ةندح فورم ااهتستنو تاوصالا ثودحأ دم

 ةنا امان لاغلا نافل ااماهنم نيمسق ىلعمذه مث رهاظا بس اهدي دقت ن ؟ءامتءاودلا نمو اييداسو
 0 ءاحهدهّن' نانااّناَ ءا1ن او ءامللا لم سأل بس ةنيئامز تااثجاو صالا سدن:ىقدو-ولا

 افرح اهنغدف ضءد نعاهضءعبز امم ءانرعشي ال سلا نكسل سهالا سفن ىف د وجولا<ىنآاهتمدحاو لك ةيلاوتم
 تودال ةضراع تائه امم اف نيش ءءااو نياك ةقشال!ىفةل امز اه وكت لانغا١نافاااماهتمو انانيادحار وأ

 كرا لول هيديرتالو اكدت وانك اسامات وك ناو كيال قرا ع املا'ةلثلا) هرارقشاب ةّرَوسمأ
 اهلسملا) صوم توصي تماصلا بيع دسول هنا دار 11 لإ ماسحالاتافص نم امهملال هيفنوكسلاو |

 فرطالو ناصقتلاو ةدايزال هلا تا وضملا هذه ناهنلع لسلدلاو تان ومالا ضاعت تاكرذلا (ةنماشلا |
 ا.ةاوق ىلع لديكإلدو تانوصملا تدهس تدءاذاتاكر !اءدهّنالوتاكر لغاؤ طم هالا ناضقنلا تناحىفا

 هدابهب ماكمتلا نأ ل ءأدب كرا عمن ىذا ارو مةملا توسملا ىلءقباس تءاصلا (ةعساتتلا هلغ_ملا) |

 وهورودلا مزال تما تملا ىلع ةقب اس تاكرطلا هذه تناك ولف تماصل ان ملكستلا ىلع ف وقوم تاكرتلا |
 هنوكلةهلا ةهيدب ىف امو هناق تاوصالاو فوراس ا نم ترك هوذىذلامالكلا (ةرم *اعلاهلكسملا) لاحم |

 1 نال ث دحم يذقئملاقداسا اق +-لاوةماهفورح تأ اكاذا الا ةاكنوكتال ةماكلاّن'لؤالا نيس ولابهدقا |

 ىباافورحلا نا .ىناملاو ثداسهناك_ثال لوالاءاضةنادعن ثدانللاىق ٠ الا هءدق عننا همدعتيلام |

 اهغعوقو نحس ةالثلا ةماكلاّن ال ةماكلا للمخ ملةدحاو ةعفدتاهحنا ةملكلا تذل ًاتاهنم |

 لءاهعوقو نم ليانورص لاو ضعنب ىلءاهءوقو نك, لاه مفورأا تاه-واذ كينلا بدلاقتلا ىلعأ

 وهو : لدعلا ام لقتلاو لةءلا,فورملا مدة, نولئاقلا جحا هثداس تناكتقاععتا | ىلع تاص-ولواهري'اس | ظ ْ

 لاوزلا ليقنال تايهانماو اهاوساعز اع اهرابتءأن ةدو هك ة »أم فورمط | هدد خ نهدشاو لكلا

 لوقا بخوذ فورملا هذهالا سدا هللا مالكو ميدقهتامالكّن اوهذلةنلاامأو وو |

 ملا مالك كيل اف صقن ة فص همدعو لام ةف مالكم الف مي دق هللا مالك َنااما فورا '”.ذد له مدقق 1

 امتاو لطان نيل-ملا عام اكل ذو الءاك َ 'زبالاسفراسم ملايصقان لزالا ىف ناك ىلاعت هنا لاهي نأ مزلانع دق

 ظ لراصسأ نيكرمشملاا ع نم دحأ ناو ىلاعت هلوقاه دأ هوبول فورا اهذ_هالا سل ىلاعت هللا مالك نا الق ظ

 هللامالك فورألا هدهَّنا ىلءاذه لدف فورا .ذهالا سداع وعملا ا مولعمو هنا مالك عسي و هرجأف

 لكن هنااهشلابو فورا هذه عام س ثلملاو َربلا قاع. هن اف ىلاعت هلنا مالك ع اسم ىلع تاس ن ”تااهدانو

 الكس ركذش هللا مالكوهولذملا ع ومسملا نارا ادهّنالوةد ناكل سو هلع هللا ىلص”ى :لانأانماا رتاوتلاب 1

 صرع مترك ذامنالوالا نءباوتاتاو رفكلا ءزامف مالسلاو ةالاهلا هملع د نيد نمرتاوتلاب فرع

 تاءهيديلاهلباقمىف شمال داسالاب نم ءىذامنافاشلاز ءو لكلا مدت مك زف سادي

 ىلاغت هللا مالكا ةنانا سلموا وتملافو رذعاهذهلانلقا ذا( دعي داحلا لئملا) الط ان وكف |

 امو زاخنا ل. .دس ىلء ا يلع مالاكلا مم ىاط أف ىلا عت هللا تا ةُماَعلاةغصلا ىلعةلاد طافل أ اهتادار ا ناك

 ةهملاكإنالا هب نعن م 0 انلقاذاو فرعلا ىلعناءالا ىفءمّالكلَدف ربلاو تناك يو |

 أ

 ل أر 8
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 هع محل اسخم

 الوكلذ بحمل سالا وهناك ولام ةضقاسملا نع ههيزنت بو ىلاعت هلل اوه هنا تدل ول تافل عضا ولان كلا||

 اهضعب خبل ذل وقذملاتاغللا(ن وعبرالاو ةمدانسلا ةهلشسملا) لم ليلدلا كلذ ناك اكو كةملصالا اذه ناك

 ض هتلانثلوقره ظافلالا رهشأ لاق ةرئاو: 4 الاالوة:ءاهضعت و رئاوتلانلوةذم

 ةقدسشملا“ ايام مانا لق لع ما اهنا لءقو هيربع ع لب <- رع تدلاملا ل قف امو اوفلتخادقو

 نامعالا ةظفلفاضد أون , الاىلاافوةومتافالةخالا,دذهىف مالا قنوةريثءاهو>واهق[ةةثاىفاورك ذو

 دشأامناعمسضومالاو مومعلاو ىهاونااو اولا غمصاذكواديدشافالتخ ا اميفاوفاتخادق رفكلاو
 ظافاالاهذ_هدو روْناقطاواهاوساع كنطاقىوقالارهظالا ف كذبك لالا ناك !ذاو5 رمش طافلالا |

 حدقنال كلذو اهيناوفلشا ىتلاىهف اهتاراتءاو !هماهاماَمأف رئاولانموا_همدراوملا هذه لوصأى

 هده ضء:ىفرتاودلالود> ل-نم مهن« (نوعبرالاو ةنماسلا لمسلا) لصالاقرتاوتلا لوهح ىف

 راودالا ضءبىف ىهتش لةنللعلف مولعم ريغةمسضاملاراودألالاحْنا معز هناالا تقولا !زهْىفطافلالا

 نا ةمّدقااءد» نال رتاوتلا ة-ىلا غابور بتال كلذ عقوول لوي نأ لئاقل سدو داح الا ىلا ةبضاملا ||

 ىرورضلا معلا ناقل او ةيقح عئاعو ىو ظافلالا ف تاق ًيدتل امو ةيطعلا علا كولا ىف صتانغاف تح ٍ

 || اهلا ةمضاملا ةئءزالا ىف اههابشالاحو اهااح ناكرادلا ورا دد-ا 0 اهدَنَأِب لضاحأ)

 دحاولا ةياوزو داع الاب لوةنمتاغالارثك أنا مال (نوعيرالاو ةعماسلا ةلكسملا) نامرلا اذهى اا

 ةدهاوطرش : ساننلاّْ املي دغتلاو ج رخعانم-هلاوحأ جفطتو ةاورلا لا اوأرايتءادنعّنظلا ديفتاما ||
 انمو ثيداحالل لوصالا ىرن ىرجت تاغللاثاعمتاغالا اورفادوريتعي لو ثيداعالاةاوز ىف طنارشلا :

 'لصاجلاةوادعلاو ىرشأق ء_.سفتلابو ةرانت لولب ا ضعب ىف مهذب نعط ءا ايدالاّتالاؤسلا اذ_هدكؤد||

 كلدكن اك اذاوةروهشم ىنيشال ام ىلا ءايدالارثك أ نيثتهلارثك أ ةبسنق ةرر وهشم نيب ريصيااو ني. فوكلا نيب |
 تاغالارثك أ نا قالاو لو. ىلا !تاحرد نع تاغللارثك أ طوست قدر امأأ اذهبو ةلورقمرغ مان اور تراص ٌ

 اهياعم ىلع ظافلالاةلالد (نوسلا "ل 4-لا) نعطلا اذه طقسي قي رطلا اد مبورتاودلا نم بن رقأ|

 مهنا نيلقانلا كل ىلإ وحأ لو أَن أ عمتافي ردتلاو تادارعالا لّدنو تاغللا لق ىلع ةنوقوماممالة نظأ|

 اراجامدعو لارتشالا مدع ىلع ةفوقوم ل؟ الدلا كِإءذاضد أو ّرظااالا دمفنال داع الا ةباورو اداسااوناك

 | لعأهنناوانظن وك نأ ىوأ نافاا ىلءفوقوااو ض#َّن ”ظ تام دقملا هذه داقدعاّنا كة الوزاحلا ىلا

 ل اسم همفوامهماكح أو فورطاوتودأان مةطيشةسسأا ثح املا ف ىناشلا بالا

 نيبطغضاملاءاووهلا وت نمثدحت ةمفاكهنا تودلا في رعت ىف !ندسنب ىلع ولأ سدا رك( والا :ةلكسملا)

 ىتد سو حملا صروطظ أ ئث دودجولا ىف سيلو عمسلا سو :كردم توصل ةيهامّنا لوذأو عورشمو عراف ١

 "هلملا) هنهأم فدر «:ىلا ال هنودخ بيسىلا راش وهف ديالو ناكناهركذ ىذل | اذه لد هن سو سهلا فرد

 :دكرتم ماسجالا نا اهم هووب هولطباو مسج توصلاَنأ م عرب ناكم لكما ماظنلا نا لاقي (ةيئاشلا

 كلذك ت وصلا س دلو امن انثوالوأ ةسوامو ةرصيم ماسسجالا نا! هنمو ثولشلاف "دك رك ثمريعو ةسعساعا ىف

 نا هنغذم نوكي نأ دعو سافلا» اك ذآ ن هناك ماظناا لرقأو كلذك سدلتوصلاو قاب مسكات ااهنمو

 هنالوق هنأ هنلاهللا نظع اوهلاجوتتوصا!ثود_>- نسسّنأ ىلا : يهذاملهناالا مساس ة:توصلا :ء

 ناللطابودو ةيلصلامانسجالاْ ل اكططا توصل ا م_عضعبلاق 1 (ةثلاثلا ةلث_تلا) ءاوهلا كل ذنيع

 لءقو عاقلاو أ عرقلا سف تودلا ل. قو ال ذك س دل توودااو ةرمصمم ىب مو ةسامملا نع ةرا .ءالاكط مالا

 هلةسملا) لعأ هللاو رصيمرغغتوصلاوةرمه.م لاو الاهذهّنال لطاب د3 ل كيسا

 ىودمم نأ هئيعيدحاو ادا خ نم همااَقَدلا ههكرح حوقلان ىدئالوءاوهلاح وعد ردا هيدس لق (ةعبارلا

 نوكسدهبنوكسو مد ص دعإ مدهش ا اوهلاح وق ةييبش ةلاح لإ هّيعن دسأو

 - كسه يعل ادم سوالي - هدسييسلس د - -هشس نيه سس ع ومش سسسهلا سس سل 7-0 ء 5-ا

 اماو -
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 رجح ,- ل

 هو خسيسملا ذهوهربا اذهب هن ريش اولاقناف هنعاربم لعق هنا ثدحت نم لعفل !ناكى الا ناكناو /

9 : 

 ظ لاو لاا ده لصاح عد 3 رفاعناا لعف هنأي هنعربخلا توكيربدقَتلا اذه ىلع هنالك نكر لاًوسلاا اذهانلقءاسجسأ

 لعفلان :ءانرش اذا قاتلا ةانلظت :أذقو لاكمال اذه لوى فني دوك ذملا نيمسقأ ع ن٠ لوالا مةلاىلا

 هم :ءرضخال هنأب هنعر أ هخاهةءريخضال لعفلاا.ملوقن اد كللشلا مدقتام نيعر رقتااق سمان سل هنأي فرطاو

 لوةناناف لاؤلااذهن ءانمج أدق لود. ةظفللا اذه وه هنعربال ةنأب 1 هنعرب لا اولاه ناف ضقانمم كادوا

 ١ ناو ما هنأب هنعرب نأ هتاجوذ لقأ و هنعرب مسا لكتال لطادو هذانم 1 ناكنا هنءربذحال هنأب هنعزبخما

 ةنهام فرحوه تح ن نم فرحلاو ل_هةو»ه ثءح نم لعسقلا عب :ارلا هنعارب لعفلاراص دّةذالعق ناك ْ

 لعفلا نع انريخأ اذاق ٠ رغ نع ازا هن ركب هنعرابشالا عصا كنك أم لكواها دعابع ةزيقم ةمولعم
 نوكينأاما لعفلا سماق زاتءالا اذهب هنءانربخ أ دقن مسالا نعةزاتم ةيهام هنا لعأ وه ثدح نم
 وهىزلما صويمل نتمملا كلذ نع ةرابع نوط هل انو صوصخلا ىعملا ىلع لا دل ةغيسملانعةرايع

 ٠ هنعانريخ دقت ىلاثا | ناك ناو عملا ىلءالمل د هنوكم همعانريخ أ دّشف لوالا ناكناف ةغ» بهلاءذهأ لولدم| :

 مسولوق موق نعط (ةئااقلا هلكسملا) ماقملا اذه ىف ةيعص تالا سه دف ةغمصلا كالتل الولدم هنوكب أ

 دس©باجأو اهنعرابخ الا حصيال هنا عم ءاسأ اذاو فيكو نأ ةلغفل اولاهن أي هنءرابخالا صيام مسالا | |

 رابخالا هدو هانعمن عراب الازاجام هياندرأ هنعرابخ ال ازاجام مسالا اشاقاذ ناب هن :ءىوضلار هع ا
 ا

 : مدي تقولاو سما عولط تقوك: ا "1 ىدملا ناك سمشا ا تعلط اذا كمت" اتافاذاك نال اذا عم نع

 لبطةف تقولا انعم سدل اذا نالف. ذردعلا اذهلوقأو تقولا باطلو ةثكنال ادي هتءرامخالا

 || رابخالا كحال هنافرخاث داس -افرط لحام لاح تقولاورخاءىشا اهرط ل« تام لاح تقولا هانم

 اذه كنا هناللطاناذ- هلوةنفام«ا هنوكب جوامع“ هتمهام ءازجأ دس أ ناك املاولاهناف ةتبااهئعأ]]
 ناك او م اوهورد ملا هتيهاامءازنب أ دح ل فا !نالامعتا لعفلا نوكيت أب جواسمسا هنوكىردقلا| :

 ةماكلا لوة:نأ ةماكلا ميقتنمىناشلاعونلاريرق:ىف (ةعبارلا هلعملا) هولاقام اذكف الطاءاذه أ
 طالا كلذ ل د,نأاماق لوالاام!ف رطل اوذ ىناشأاو نوكيالوأ ةءدولءاانالةّمسماهانعم نوكد نأ اما

 م يدان اهرك ذن تال اوس مقا ]ل هىفو م-الاوهو ل ديالوأ لع _فةااوهو ذ اء نيعملا نامزلا ىلع

 مسالانالوتالا فيرعتلا .اهوجو هيفاوركذ سايالا مسالا في رعتف (ةسءاملاةلثسملا) لعفلاو |
 هدمه أم ما. دعب هل لصف م كح ملا ةده ام ن نءدانمحالا ة#ناملءاو ءانعو نع رابخالا مص: قلل

 للءفلانا لوالا تف نما الاو دود لا بان نمالموسرلا باب نم فد رعتلا اذه نوكمف | ا

 ( نرد هريرقن ىمسس دقو اهعرابخالا مصنالنيأو فيكواذانا فاسلاو امنع رابخالا عصي فرطساو |

 عجري ل هاحنا ملعاو اهاض هوأ ال وعفمو الع اف أي نأ مدي ىذلاوه مسالا نا ىفام'ا في رعتتا نيلاؤلا
 عضولا لوأ ىف بار ءالا قس ةلكمس الاناث ثلاث اا رعتلاو هئعرابخالا عصي ىذلاوه مسالا ناهلا |

 ا عضولا لو فان :اوقو ةمهاملا مان دعب مسالا ىلعةئداطالاح بأر هيوم - د

 ةبسانلا وذيل ولو فوز! !نيبو اهب ةميسائم بيس بارعالا ل _.ةنالاهناق تاندملا امدهبسلا للا

 اذ_هو م اللامجاسيم هنو كبدسإ لب هناذل ال ن حسا برعم عراض ل !ناىناشااو ب نا رعالا تشاو

 تلال د هسفن ىف قعد ىلع لدام مسالا ل_صفاا ىف ىرمشة لا لاف عبارلا فقير هلا نتيعضاشبآ رش زها 1 ١

 ظفالا اها ةماكلاف ب رعتىف لاه هنا لوالا هودو نم ل22 في رعتلا اذهنا لسعا و نارتقالا نع ةدد# ا

 انلقولانال انغالارك ةييج واما هنا لصاؤللا نشا وز نم يتكسسف ابنك دم عضولابدرذمىعم ىلع لادلا | ا

 هحوةهوهذاقد ناك نا مالكبا ادههللاةفةراشالاو طقناو دّوملاب ضقت ا ةديلطلا 1 ا

 ىنامااو ءامسأ تسيل ا عمشل ذك ةراسشالاواحاناودقعلاناف ه سفن ف ىنعم ىلع لدام مسالا ناو ة ىلع ظ

 لادلاىلا داعز اف ثاا“ عش ىلاوأل ول دملا يلاوأ لا دلا ىلا | دئاع نوكي نأ امنا هسة :ىف 4 وقىف ريعذ/!نا
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 بست
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 ا

| 
 ظ

 هيأة يشع سو هيلع هللا ىلص دمت ةزدعم هللا مالك اناناذاو تارابعلاو ظادلالا ده لواذمىهىثاا ةعدقلا

 فيك مالسااو ةالدلا هيلع دم ىلةادوب وم ناك ميدقل!َناف هن داح ىه ىتا | تاوصال اهذهو فورم اذ
 هذه هراثنمع .ىبؤ هللا مالك اننلقاذاو فورانا هذه هياشنع تاناوروسهللا مالك اهلفاذاو هةزهتمنوكد

 تعز (ريثع ةيناشلاةلكسملا) ظافلالاءذهاضيأ هيانينع ىلاعت للا مالك ريسفتىفانءربش اذاو ظافلالا
 نأ ةهيدبلا معن انال لطانا ذهو ىلاعت هنا مالك نيعناسنالا اذه نماوءعس ىتلا تاومءالاهذهّنادن وثحلا

 مالكيمعان أب انلقولف هنا وصأو هناسسلب اه فض ناسنالا اذه نم اهعم-ن ىتلا تا ودالاو فورا هده |

 اذ_هونا.نالا اذه نديىفةلاحو ىلاعتهتناثاذب ةمئاف اهتمعر ةدح اولا ةذصلا َنأب لولا انمزا ىلاعت هللا |
 توسان ىف تاح ةماكلامو:ةأَتأن م ىراسنلاهلوةءام نيعاذ_وفاضبأو ةرورضاايداسفلا موأ_عم
 نيعادهو هدعتملا ازريغوىلاعت هلل ةغص ىهف كل ذ عمو مالا هملع ىسع توسان ىف ةلاح امنا اوعءزوحيرمص

 الوىلاعت هات اذ نعل ازريغهنا عمناسنالا اذه ناسا ىف لاس ىلاعت هللا مالك نا نم هيؤدحلاةوةنامأ]

 لوقا اذماولا# جلا ءالؤهو هدحو ىسعق-ىف لوقا !ذ_ماولاه ىراصنااّنأالا نياوَةلا نيب قرف
 ممعأم الكلا ةيمازكلا تااه (رشعةثلاشلا"هل5 سملا) برغ:ا ىلا قرمشاا نم سانا لكقح ىف ثيشلا ظ

 اضيأو لوةااءالغةشم لالا ىف نكي لناو ماك:م هنا لاقي قطنلا ىلعر داةلا نأ لسلدب لوقلا ىلعةر دلل
 نعةراسعمالكلا ن وكس, نأ بجوف لولا نعزدعلا نعةراسعءسرالا نكل سرالاوهمالكلا دضفأ|

 ام ةيدق لولا ىلع هتردق نأ ىنعم يدق ىلاعت هللا مالكن ا نولوةب مهفاده تنئاذاو لولا ىلع ةردقلا ||
 ناكناةبرعشالا ةيوشلا تلاه (رمشء ةعبارلا "هلع سملا) هاناطنأ دقو مهلوق ليصفت اذه ثداح هنافلوقلا ||

 تارومأملا عم ةقاعتم ةعدق ةفص ىلع لادنآرقلا اذ_هنأوه ميدقن ارا انا مكلوق نم كدا ض

 هناحسدتنامالكو مو ونمو لولد هل باكا | كل ذّنالاع دقن دلا ىف فنص باك لكن وكي نأ بحو تامر لاو ||
 قرفالربدةنلا اذه ىلعف باكا كلذ تالولدم نءاربخ ناكت اقلعتملا ع... قاعتلا ماعناك اا ىلاعتو

 اعدق هنوكنم دارا ناكناو ريسسفتلا اذ_مباعدق هنوك فوءبهلاو سمفأ | يةكرئاسنيوو نآرقلا نيب !

 ىلعو تاربخلا عسمج اًاعّتمىلاعت همالكنوكمزتلنالاناباوحلاو هناس نم دي الف اذ ىوس رخا اهو
 بذدكلااو اءذك موك تاريخا عدمه قاعتال همالكن ا لوةنالانا لعاو لاول |!ذهطةسفرب دمت اذه
 اءذكنوكيال اذهف تامثسهلاو يوذاك الاكل :نعاوريسخ أ اما اوقأ نأربخأ ا ىلاعت هنال لام هللا مالكىف

 تايفضسلاو تام فلا هذه نع رابمخالاو صناقنلا نع ىلاسعت هللا هيزغت ىلا عجرب هال هم عنماساو

 تالعافلا تالضعلا عب رشنتو تودااو فرملا ثحاممنامل_ءاو لاحم هقاىلءوهو صقل | ىرك ىردت

 هللاو ءانرك ذا.عءافتك الاىلوالاف ةميقد ةيعصروم أنآرقا!مدقىف ةروكذملا تالاكشال ارك ذو فورعلا

 باودلاب لءأ
 لاسم همفو فرطاو لعفااو مسالاب ةةلعما ا ثحابا ىف ثااشلا بابلا

 َنالوتالا نيه و نم هداربا نمي هئالثلا عاونالا هذه ىلا ةملكتلا مي_سقت َتالعا (ىلوالاهلمكلا)
 ىفو اهبرايخالا عدن نكلا اهنع رابخالا مصاالنأاماو مالا هو اهبواهنعراخالا مص نأ مما ةملكلا ْ

 لعفلاو فرمان أ ىلع ىءم ميسق:لا اذهنألءاو فرخلاوهو !مجالو اهنعرابخالا مدنال نأ اماو للعفلا |
 (ةياثلا ةلكساا) ماسه ىف نيئصلانيذع رك د ناف هنءرابخالا ممن مسالا نأ ىلع داهبنع رابخالا مدبال |

 لئاسقلاو لقب رش ل اة. تأزوةعال هنال اولاه امهنعرا.خالا حديال فرهساو لعفلا نا لع نويوفأ | فنا ا

 ظ ىلع كلذ لدي ملوءام-را دج لاقي نأ مصنال هنافاضبأو ماعلا مكسلسا تارث ىف ىنكيال د-اولا لاثملا لوةينأ ظ

 لءقمن انهاهاذكف ماعلا يكل تايثاىف ىمالدحا ولا لاثملا نا لجال هيو هنءرامش الا حهنال مءالانا |

 اهنآب برضابرضت نرش نءانربخ أ اذاانأ لوالا هوجو فرهلاو لعفلا نعرابخ الا ةعص ىلع لذديئذلا |
 كلذكس ءاواب ذكرا اذه ناك لوالا ناك نافافرحو الهذو ا امءا نوكي نأ اماربإن || ذه ىف هنءريخ ام لاعفأ ا



 هلا

 دنقلا كلذ لطي لدي )نافل ديالو ىلاعتو هنارعسهق قلفنا ت وت ىلعل دن نأ اما قاخاتا وةفلاعلاَتا قلخ |

 لا ساستلا مزاورخ[ق اخ ىلا ةدفا ان' د2 ناكناودو قولخخألا باغ نوكي نأ < قال اكِإَدف لدن او

 دووأ الود ىلع كلذ لد ل-هن؛و كاد واثقاذاانا ىناذلاو قوافل مدق مزلا.ء دق نا حض ناو

 بربغلا كلذو هريغيذلال_ماحد وحول ثوكي نأ زل دناودمقلا اذهلطب لدي ناف لدي أ ىذا |
 لوم نوكين أ مزلسم هريغ لوصح عدم اه سفن ىف 4لوصحالام ثالا هسفن الصاع نوكح, نأ

 ىذةشاذهف ذو ئثاامدعانلقاذاان'تاايثلاو لا وهوة اه ااريغ ىلارخ .الود<افومسءهلدوولا ٠

 :لّقعد فركحو ض# ىنءانفلاو مد هلا نال لام كلذو ةهاملا كاذل» امفلالوص-ومدعلا لوص»-

 لد> هنااناوق قد سد هناف ةمهاسملا ىلءادئازدوجولا نوك. نأ ريدة ىلءّنا عبارلاو ام_هريغا امواود- |
 نريده: ىلعامأو لا وهوة امن ريغىلادوسولا كلذا رخادو+و لوص- مزال ةهامملا:ذهادودولا |

 مزلالاوئثلكلذا دوو لود >- ىذدةيال هناف لصحوئلا ث دس اناوةناف ةضاملا سةندوجولا نكي
 ديقلا|ماو) ةمهامللا س ةندوحولانأ ري دقت ىلع ماك امان ىلا( نحو ةيهاملا ىلءادئاز دوجولانوكي نأ ١

 اًذهذ نامزلا ىذاتلقوأ نامزاادح وانقاذ اهدحأ تالاؤس همففنيعمنامز فا:اوةوهو ىناشلا |
 ىاعقاون املا توك 32113- تنجو كارلا نافل سلستاامراورتا ناز فانامزلا كوس ا

 امو دعم نت َنادعيله-ونامزلا ث دان و هنا ىلءاوهجأ سائلا انلق بذاكل !مهولا بن عرخنامز
 ماعلا ناكانلقاذاانااهنانثو انذكوالطاب هنوكم كر عافاك ناكرلو بذك الو لطب هيف سم داود مالك |[

 لاحم وهو لزالا ف نامزلا لوم م:)نامزلا لوم كلذ ذرعث أ ولذ ل_ءفناكانل ودة لزالا ىف امو دعم .

 ناك قباطي ل ناو لاؤلاداع حرراسلاقباط نا هذا اريدقتلا انلققة#الر دة نامزلا كلذاولاهناف |

 وهوايئامز هللانوكىضتةياذ_هذلزالا ىفادوجوم هتلاناك انلقاذاانااهثلاثو تطاداسمزلو ايدك
 نامز ف ثدح عوقو ىلع لدن نأاما ةصئانلا نإاكح ّنافّدصق ةانلا لاعفالاب ضةدن هنااهعنارو لام 8

 |امالكاذ_هناك نيسعم نامز ف ث دح لوص- ىل اء انفال لد ىتم هنالاصقانالام انت ناك تاد نافل دنالوأ ْ

 طافا ىلع لدن اهنافلاعفالا» امهسان لطي هناامسماخو ال_ءف نو كيال نأ بجو لدي ناو اصقانال امان :

 نيعملا نامزلا ىلع هلادءامءالا :دهنء ءيشا اكل ذ ىلع اد'ئ ثاا ىلعلادلا ىلع لادلاو نيعملانامزلا ىلءةلاد ٍ

 نامزلا نعل ادوهف ٌهتبلا ىذاملا لوانتءالو لاب: سالااماو لاخلا اما لوا لعافلا مسانااهسداسو
 ةثالثلاو ءيذلر د_صملا تو.ث ىلع ل ديلعفلانلوق ىلعةروك ذملا ةعبرالاتالاؤسلا اما ىلساو «نيعملا |||

 امس ناكءاوس موهفملارودت هلعىف نكي ىوغالاّن ا !مماوذ-نامزلا ىلع لد. لءسفلاانلوق ىلع ةروك ذا

 هدأ ناك ظنا نا هلا بهذاو ه. لوقأ ىذلا اانالق ةسقانلا ل اعفالا, دما اذه لكشب هلوقامأو الا الطابوأ ١

 ءيشلا نأك اسنلوق لثم اه -ف>.'هل ةّدد.سمةدرفم ةمهام نوكب دق ناك ظفاهمل ادني ىذلا مسالا ناال ااتاطم ||
 اقاطذ مديز ناك اذاوق لثمرخا ئدائثةششودومن ءةرايعةد ضهانأاكإت نوك دقو ل-ه>و ثدح نع :

 هدهنأالا عوتولاو ثودلا اضرًأ ءازعمانهاه ناكحص اهفاف قالطن الاءديز ةمفوصوم ثودح ءانعمناف

 انهاه امهركذ بجو مرحال نيم_بتنملارك ذدعب الا اهرك ذعذتوةيسنلا وبسنلاباننمتناك اا ةهاملا |||

 ةبةوصوم تاصح هناهانعم اقلط: مديز ناكاناوقاذكف دجوو لص هتاءانعم ديزناك انلوقنااكف |||
 لايعفالاءامءان رك ذاملط_اسماخةلوقو هنعنولوالا لفغق مقدس. ع ق.عث كاذهو قالطنالاءديز
 لا ان صدت لع افلا مءااس :اسهلوقو ةطساوبالءادّب !نامزلا ىلع هتلال دالعت طفللا نوك ىريثعملا انلق

 لالا ىئءعناك اذاو لعفا لي لم_.د ل قداملا ىدقناك اذا اولاف مهما ليادب لالا الق ل امة ةءسالاو

 نوكيالوأ ةمسولءملاب الةد_سماهانعم نوكب نأ اما ةملكلا (ةئماشلا هلئثسملا) لغقلا لع لمي هناف
 : نأ اما ةيم قلعملاب لقب ملاو لوة:مىدعدمقب لعفااو مسالا نع فرحلاز اش ءاف فرحلاوهريخالا اذهو
 امأو ىدعدنب لعفاا نع مسال از امءاف سالاوه ل ديال ىذااو لديالوأ هما كذا نيعلا نام زل ىلعلدب

 م

 ل ر
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 ١ اذهو هلوادم وه ىعم ىل< لدام مسالا ى هللا ريم مسالا ىف له ىئوم ىلع ل دام م .الا ر دقلاراَص

 مسالا ريدنغتلاراص لولدملا ىلا داعناو واد ىلع لدي غفل هلاقلعفل او فران ضةن ف كلذ عم مث ثيع

 ىقءماولاه نا لاحت وهو +. فن ىف الصاع ْئدلانوك ى ضد كل دو ىوعملا كلذ سف: ىف ل ءاح ىفءم ىلءلذام

 تافصلا»اء-أب دا شضةةنيري_سفتلا اذه ىلع فلوق هريغ ىفال هاح س دأ هنا سفن فال طاح هنو كس

 لقسم ىعم ىلع ةلاد ةلكر مسالا لاقي نأ س.اخلا ف يرعتلا اهريغففةلساح تاممسملا ك:ناف بسنلاو

 دقعلاوطلعا جرذبل ماكل انزكئاسغاو ىنعملا كلذ بف عقو ىذل نيد نامزلا ىلع ل ديت ريغ دع .موأعملا

 سج ةماكلاو ةءاكلا منح اغذللا :لعحانالانلق اذكو اذكىبع ةلا د ةلغذل اولوةي لل اولاه ناف ةراشالاو
 ادرط لطاب هنا لدقف ةيسولعملاب لالةتسالا طرشامأو ديعبلا البي رقلا سلاوهد ا !ىفروك ذملاو مسالا
 ْئذذلاثال ةممولعملار الق سهن وك نو ةبال هتافامواع: ناكأم لكنا لوألا ةوحو نكدرطلاامأ اكعو
 وس ب ةسغ' :ىقهرودنناك اذاو هريغ عمرْوهي نأ عنا ةنئفاموؤو هنت ملام

 ثلاشلا لالقتسالكلذو ةممولع ملا لة سءريغ هنوك معي نأب لقتسي ف رطاموهفءنافاثلا ةمسولءملاب

 ةيضولعملاءالقتسم ناكا قاصلالا ىف ةرئمدعبالا دقت ءوقادلالا دمؤتءاسبلاّن ا ىلءاوةف:ا نيد ولان ا
 ناك ة..مولعملاب ل ةّةسمريغناكن او اه«اف رحل ارمصمف ة.هولءملانالقة#هعابل ان نممووذملانوكي نأ حو

 ىدهو فكر مكانلوقناوهف نكمل امأو افرح مسالاريهف ةمول لان لقةدس ريغ قاصلالا نمموفملا

 تالوسوملا كلذكو -لةم_بمريغ اهتاموهف نا عم ىتاسأ اهاك ة-.طرشلاو ةيماهفتسالاامو اذاو
 ش حابط_.هالابو مو.ابو دغلاونامزلا طفل لك شد ىودعملا 0 نامز ىلء ةلالدرعسغ ن نمءماةوقنا ثلاثلا

 1 انلوقىف ءاببلا فرح نيو قاصلاالااناوق نب ةقر هتلر دنانالوآلالاوسلان ء ناوألاو قابتءالابو

 ْ ظافلالا هذ_ه ىمنناهباوك دع او موملاو نامزلا اظذاامأت ردد "!اذه لالقتسسالابديرق لاب 0

 1 ىذلاوه لعفلاو نامزلاهوزف قاينغالاو حاس طصالاامأو هامكرخ رخآنامز ىلء اتم ةلالدالو نامزلا سن

 ليف لاو ىذاملا اول دأف قردغي ق بغا مهلوق مددقنام ىلع دب ىذلاو ىعسملا نع راخنامز ىلعل دم

 اماةظالافةبونعموأ ةملظفانركتنأاما مسالا تام الع( ةسداسسلا "هلم لا ) ىف امتغالاو حابطصالا ىلع
 هرخآ ف وأريسكشلا فرسوريق هالا» ءاك هو شح ىفو ارح ف رحوأ في رعت فرحر هو مسسالا لوأ ف لهتت نأ

 هنعاربختو هبلاافاضموالوعفمو الءافو ةفصوافو هو. هنو كح ى 43 , ونءملااماو عمللاو ةنثتاا فركع

 لاه لوالا 3 ردملا تاقد : رعت لعفلل اوركذ | عضولا لص أ يبار ءالل اة سمو

 هلافاشلا في رعتلا لوعفملاو لعافلا ظذلب ضقتنو ءامسألا ثادحاطغفل نمت ذخأ  هلثمأ اهخأ هي ؤمدس
 مدنيو رخآ ف * ىلا اهد انستا بدت ءاهمالا ءده ناف فيكوا ذان ضةةنيوْئث هملادتالو نللادتسأ ئذلا
 ف.يعضوهو نامزب ث د نارتقا ىلع لدام ىلعفلا ىرمشرلا لاق ثاانشلا فد رعتلا | ملارخائثدانتسا

 ايو ةماكلا ركضت ذ ىحامناو نامزب ثد_> نارا ىلءئلاد ةلكل قب نأ ب هنا لونالا نم هجؤل

 نازئفا لعلاد اطانقلالا هذه ع و ناف نامّزب ث دس نا رتقاانلو دب ضةدال تارا لولا اهدمحأ

 هذه عومي ناللاؤدلا اذه عقدلا ةملكلاب ءاندسمق اذااما لعب سبل عودنا اذهنا عمن امزب ثدح
 ةملكلان ا اهثانثو ةراشالاودّةعلاو طلتان ضةّنال كل ذرك دنلول انا اهنانأو ةدحاو ةلكرسدا ظافلالا

 كلذ دع ءركذنامقاثلا هجولاتأسا ىفركذلا بجاو سيرا! سلاف ةثالثلا هذيوا بي رش! سناك تناك ا
 |[ سنا ىهابنال هلك [نلقامناو نيعمنامز ف نيعمريغئتلر دما ثو.ث ىلعةلاد ةلكل عملا عنارلا في رعتلا
 انتوقك اناا هن وكب دقرد دحلان الئ توبث ىلع ةلاد لش: لوز دصملا تو.ث ىلعاللا دانلقامتاو بد رقلا

 نيعهرتغأو ثائلقامناو مدعلاو*ءأن :مل|.هرد صم نأت مدعو ىفلثءام دعنو حصحر دقو ىلا ةوسرمد

 | هده نالءاوءاممالان ءاز ارتسا نيعم نامز ىفانلق امن اورب_تعم را دقملاا ذه نأ ىلع ىل اذلا مشن ءانال '

 كفاذاانال والا ' تالاكشاه_ ئثارددمات وشى ءلدياناوقو» لوالاد.ذاا تائ-اسممدومقلا



| 

/ 

| 
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 : 0 4 ا يك ناهيك رواش وك األ وف دارا

 ا قةءماوهو ةةالفااةفداان فوصومامئ ؛هناهموهقمنوك نأاماو ا 0

 و ءامسأ هنالث عاونأ همن سنح م٠الانا هانرك ذ اعاششت داوسالامْئش هناهموهفمناف دوسااماو تك

 ١ (مالعالا ماكس أ لوالا عونلا) ماسنق الا ءذه ماك ارك ذنلف 2 اهسالاو سان-الا» ءاممأو مالعالا /

 ٍ ةفصدنفنال علا نان سلوقأو ال مأةدئاف دمقب ال لعلا م ءانوماكملا لاق لوالا م ,؟ب-أ ةرياكسص ىب مهو 0

 ْ اوقفتاىناشلا مكلا ةصوصخلا تاذلا كلت فيرعت هي رهو ل يواشع د خال هامه يلام ممسملا ىف 5

 | 2 ةقيقطاهدهل للعم 5 ةماسأ لوقو ةقرقلما ذهل سنج مس ادسأ انو ةذمالعأ اها سانجالان | ىلع

 ١ لع نيبو سنا مس اهب قرفل لوقأو اهل لعمال اعثاضاو تو ةقرقلسا هذول سفج مس !باعئاناوق كل ذكو

 ا انعم اذاف نيسعملا كلذ هن !ثءح نءنيعما صخشلا دس ىذلاوه للا مءانالوالا نمهيدو نمسخلا

 ٍ ضان الاكل نييلرتشملار دّةلاةدافالعوضومديزاناوق نا لج الك اذ سلف دي معان ذا رثك اصاضشلأ

 ١ ىعدلت ام اثءح نم كلت فد رعماو هدمهاما كثددح ن نم تاذإا هده فد + رعمأ عضو ديز نالدالالزإ 1

 ا نمدخاو لكم تاو: ةارالع ل ينخر عضاولا لاق ذا لوةنفاذه تفر ءاذا لارع راسل | لمفس ١

 ١ اناا تعضو لاهتاّذاو سنا لع كلذ ناكرلظللاكار الا لمدس ىلع ىه ىه تح نماهتمدسالا صا |

 ا ىلع ةلال داربف نوكح» ناربغن م طف نص امال هَذه نيب كرت ثمل اردت, ىهىتأاةيهامملا ةدافال دسالا

 ٍ اوددحو مهنا فاعلا سنكلال_ءنيبو سلا مسا ني تى ةااريطدلل سنا مس 1 اذه ناكَن عملا صخشلاا

 1! اودحومن فرصلا نع حرذم ل نائيد مم مالا ف لب ص« لام هام ,هدنعر رة: دقو ف رص :هريغاس#ا ةنماعأ أ

 الأ ثلاثلا مكحلا ىئعملا اذ هلالع هنوكاودقةءاف ةلعلا ىوس رخاء ثاو د لو ثدنأتلا ظفالا اذه ىف | 0

 ْ مكمل كلَ هنعرامخالاىلا جيتحاو مكحتب عوف صنخ هير هنا مالعالا عضو ىلا ةدعادلا ةمكل ا ثاراسعا ْ
| 

: 

 نطو يللا لدن لع تمرتفو حلل أ نكممريغ ص. 7 صايل ا

 سا 0 ىنا# تبث ةفلتتملا تايباخلا تناك هلا عبارلا مكلا كد 0 سول 1

 ئءومو مهارب 8 نوكي نأ اما معلا لوألا هوو نمىْخو ا مكحلا ْ ١

 لالا مكن 1-أ ماكس أ هنلععّوذ ردي ميسقتلا اذهنا لعاو + بها فاك ةينكوأ ليمارسساك اهقاوأ ىسعو | ظ

 ةينكلا عم مسالاوأ بقل عموسالاوأ طقف ةينكلاوأ هك لارإ اقف مسالا هلنوكي لأ ا ىلا

 ىو مسدالاو ةينكلا بيكرتنمةووك ذملاماسقالا لغم درفأ هيوسسنأ لعاو +: كحاا عم بقللاوأ || ظ

 ْ لانش . كاز كحو ضاععأاهم :كورحاض اهعسا ناف ميضلاك ةينكل او مسالا هل ىذا اهد أ دي

 مسالاهل لصخ نآ اه. انأو طي رعمأو ةومش برعالو نيم اونو ةلاعث بلعئللو ثرااونأو ةءاسا دسالل
 ْ انرتشمل هلساالو هد: :كلا هلتاص- ىذا! اهئلاخو و هل ةينكالو عبشلا 0 مقاناوةك ةينكلا نود

 ٍ نيذيلاىلاو تاهّمالا ىلاوءانأ الاىلاتافاضالا»ن وكت دق ةمنكلا ثااشلا م هيظا دعا سقاربونأ يعملان ا وسلا

 ا تاهّمالا امأو نوما ربا ل 5 وأ باذا1لاقياك الاب كسا تانيا 1

 ١ افشكتمالا-نوكيىذلا لجرللوةيأ دنيا بارغل لاقي كف نينيلاامأو ىلياعأرمدللو ىركوبح مة يهادلل| |
 ظ ةينكلا ىف ةفاضالا عبارلا مكمللا ضرالا تن ةاصءلأو لد 11ش ىدافل لاق امكف تانملا امآو الدنا

 مي ثتنرو نوءائاوغ بدلا ةموأم نركتدكو نافزاحو سرق ناوغ دبل لوو نوكَتَدَق 1 0

 : ةنسدعبالا اض ات ريصتالا مف اخد لردع ايل لع ارت الانا د تضر 1 أ

 تداواذا مث مسا تو , ىبيذ ى ناك .اوضاخم نباوهفارك ذناكن ااهداوف برقا لماما ضاخاو

 ' 'بقالاو مسالا عمج | اذا سما ,تكحالا ة.ىلعمةفاضاناملادأولا فض ةانوبل تر اصيل اهاراصو 0



 ل وهذب برشا ئاقاذا (ةعسانتلا هل سملا) ةيدوجولا دولا نم ةءكرتم هتهام ناف لعفلا |
 هيلع ل ديو لا ادهاولا# ناف افللا اذهب نييعتلا لع روك ذمريغأي ؟لاكلذنأ الا ام*ب *نع برضلا

 تادرلامنىفاثلا بيذكتلاو قيدصتلل' هلة اه دسو لعذل ةغمص تناكل كل ذكن اكول هنا لرتالا ناهجو
 تادولو ضف اننا! مزلال اونيعمْئشىلا» دانسا عنو نأ بجورمالا سفن ىف مبمْئث ىلا برمضلا دائئسا ىلع

 برضا ادانةسال عضوام برضا.:او قدّر نا ةرورضلاب مل_عنانال لطابو وذ نيعمئث ىلا برضل ا دانا ىلع

 ةعوضو ءريغةغ.ص برش ناوهوداوباو<نيلاؤسلانيذهنءباوكلاو هنمهنورعوا هتمعبديزىلا

 نأ ىل,ةف لئا هلا كلذ مركذي نيعم'ىث ىلا هدام_سال تعضو لإ سال سفن ىف مجم ئث ىلا برضا ا دام_سال
 | لئاز لاو تاافري دقَدلا ا دد ىلعو بسب رك لاو وب د_ه:0الق# الوامان ءاكلانوكد ال لئاةلا» 1

 لادا فرالا نا اودارأ نا مهملال بم طع اذهو هريغىف وعل ءاجأم فرخلا اولاق ) ةرش هايعلا ةلكسملا)

 افورح اهلك تافصااو ضارعالا ءاعمأن وكت نأ مهم هزل ريغىف الاحو هريغىف ال_صاس ىنءملان رك ع« ىلعأ ||

 اودارآ ناو داسفاارهاظ أذ هف عملا كل ذرعغاظفلا كلذ لول دم نوكي ىنعم ىلع ل د ىذلا هنا هءاودارأ ناو ٍ

 مسالا ةّدسس ةئالثل ا ءذ هن .ةتكملا تاسسكرتلا (رسشعةيداها 'لع#ملا) هناس نم ةيالف اثلامث ىنعم هب
 لعافلاو لعفلان 0 هل اوهو لعفلا عم مس الاوريإلناوادتباان هايلصاخلا "هلل اوهو سءالا عم

 ةروصلا نيتروصىف ديف» هنا ل.ةؤ ف رأسا عم مسالاو هوثلاشلاامآو قافت الانا ديفمن اان انادو ْ

  نيهجولم-هلوق ةمص ىلعاو داو ىداناردق:ىديزاءاناوقنال داف اانا كلذ لةةديزا كالوقىلوالا ظ

 قلعت رطامالزا ىناثلاو لعبا اوأ مسالا ىفالا نوكيأل ةلامالا لو دو ةلامالا هل دئا ظفا نا لوالا !
 راعاملالاو لعفلا ماقم عاف انانناوق نكي لولوٌرح فرح ىب مو هناغَمسالا مال ماللا هدف ناف ديزلاب ل اقمقاهم

 جحاو ىدانأ ىفءع | نوك» نأ ر كس أن م م-منمو فرحا ىلع: ديال فر نالّولا فرح اهب قاع نأ

 نوكي نأ ب جوف ه:ءريخصلارباغمئشلا نعراسخ ال اوءادنلا نعرابخا ىدانأهلوةنا لوتالا هوجوبهملع
 بيذكتلاو قيد هلل لة< مالك اديز ىدان انا وقنا ىناشاا ديزاءاناوةل ارباغمادي زىدانأاناوقأ|

 ص:ة#ريغاديز ىدان انلوقو ىداسنملاعمالا اباطخ سدا ديزاناملوقناثااشلا امهلقحال ديزاءانلوقو
 00 اديزىدان أ انلوقو لا اىفءادنلالوه> ىلءلديديزاءاناو قنا عبارلا ىداثلا

 لنا هودولا هده تلد ااه زال قيد عصرالواناديز ىدانأ اتي نأ عصب هأماشلا لاحلاب

 1 ادتيم ديزانا وةذرادإا فديزاناوق ةئن املاةروصلا نظفللا نيد ه نيب هق 1ليص

 ةنف ةراغل هذه تفسض اذ دصسلا وار ادل | ىف نوكي دق ةمفر نأ عم ءح م وهذا ا نأ الا ىفانل اوق هءاعلدام

 'ء رادلاىفرةّدسا ديزربدفتلا نال دافأ امن امالكلا اذهاولاهنافاهعاون ار ثاست ءدش رظلاهدهزيملرادلاىلا 1

 د. هنفالوق ناكفر ارةم_سالا ىف لصح هانعم ةةسااناوةناللطاءاذه لوةنف راداا ىف رسم ديزو

 اناوقنا تدشن لاحموهو ىلءاستلا ىلا ىضفي كل ذورار ةءاءالا كل 3 لود> همف لص» هنا اودورخ[الود>

 نأاماةيكرملا هللا ) سشع ةئاشلا للكسملا) رهذمر دعم لعفب هشملعت ن نكس الو ان مالكرا دلاىفدنز

 "هلي انا هيثالاو ةءاعفااوأ ةممسالاهلولعا ىميفانأو سكرت ةيكرملا ام ابونانثو املأ اسكت ةبكنوكت

 بكرألا ىلع مدعم طمسلاو دك لعمل او طمس مم ءالانال ةيلعفلا هلهج !نم ةمترلا ىف مدقأ ةمعسالا

 لمص ريغ مسالا نال مدقأ ةءلعفلا لب لاش نأ نكميو ةيلعفلا"هل4ب ان مدقأ نوكت نأ بوي هيعمالا هلواف ش

 "هلا ىمذايوناب" اسكرتةيكص رااامأو ةمعسالا "هللا نم مدقأ ةيلعفلا لانا تناكف هريغىلا دس نأ ىف

 راهناا كلوقو "هل ةعلاط سمثشلا كل وقنالدوجومراهلاف ةعلاط سهلا تناكنأ كل روةكح شط رو
 نمل. ىرخالا "لبا ىفءازاا فرحو نيئاهللا ىدحا ىف طرششلا ف رح تل دأمم ىرخأ "لجدوجوم
 لءاهتلاوةدحاو هلجامهعو#

 هوجو نم هو هعاون أ ىلا مسالا تا.هسقتىف عبارلا باسبلا

0-3 
 3 ا 0

 ا 0 نيك يل اك كل لا نار عدو

 - جويبر 0 ا 5 ا
 ع 7 2 ”معوس ورتخا 03 ” :
 نا اج او اللا" مع وس فر

 ميه ١



 ؟يموأ
 يحس ع 3 لل ءةيستس 3 ا ا ا

 م ارةةسالا ب سي تنثو لدفلا ىف بكرملا ىل,ةطمسفلا نا سمسا فط.سنلا لبق بكر اناتاملقعلا ف
 ىلع ةقب أس ةبكأ رملات اها! ءام- أن وكت نأ ب جوف ةوقلاو :ّدْسا ىف لهذا ادَوق ىلع ةقباس سنملا وقنا |

 |١ مءالانال هعمل ٠اعسالا ىلع ةيترلاب ةقياس صانحالا ءاععأ (ىناقلامكحلا) ةطءسنلا تا.ةاملاءاه-أ

 نالاحام_هورودلملا وأل_لستلا اما مزلاة:-ثماضبأ همماناك ولف هنمقتشما مسالا ىلعع رهمم قدسملا

 ىلا جاتحم قدسثملاو نك نع ىنغ عوط واق :دماحةعوط و٠ اعسأ ىلا تاه اة_ثالا ىف ءاهتنالا بف
 نو وغللاهدادعب ىذللا اذهنا اذه رهظيو قدا ىلع ة.ترلا باس عوضوملا نوك بجوف عوضوملا

 مكسحملا) عئاضلعولطان ىمرخاى أ نماق:ثم ظفا لك اوم نأىف غ.لبلا ملا نمنوب ومتلاوأ
 أمأ زيصتملا ف لاالوزي هتمالو از يختأا يف لاسو ازيكم أم | نكمملاو نك«اماو بجاؤاما دوسوملا (ثلاشلا
 تازيضملا نا ل_لدلاب تث هنا ْمثنيلوالا نيمار وعشا | ل_ذهاساو ىلذق هيروعشلاف ثلاشأا مسسقلا اذه
 ىلعةءق ارلاءام-الاف اهم ةاقلا تافصلا بيسب عقيامت امم فالتخالا ناو امتاو ذ مام ىفةيواستم

 وهاذه اهب ةَعاَقلا ةصوصخملا تافضلا عمتاذلا عون ام ىعسملا نوكي ماس الا عاونأ نم داو لك

 مالا طرمش نم سدل لوتالا مكمحلا ةعبرأ ىهيذ ةقدكملاءام-الا ماك أامأو باغالارثك الا فمك ||
 ماه ريغ للان ' عم ملعلا نم قم م واعملا نأ لديه نمى:-كملا,ةفو هوم تاذإان و ته: نأ ق:-كملا

 ىناشلامكللا ىئارلاو ق'اللافلوةلااذكو عومسملاو ىرملاو روك ذااىفل وتلا ازكخر مول_ءلاأ]
 هباء قدصب هاف لأ مارفاكن ا حس نم نا لدل دي لاا ىف هنم قدا !لو هد ىةشملاقدص طرش|]

 قدسشملاتلاشلا كرما قئسشملا مالا قدصىف طرم: همم قدشملاءاقب نا ىلء لدي كِلدو رفاكت سل هنا

 ناف ةالصلاو لوةلاو مالك! لدم عابقجالا ىلع اهتازحا لو .ه- ن كحال كس ة.هامناكنأ هه

 عبارلا مكمل ءازحالا كإ7نمريدخالاءزطا لوص- دنع ةةيقللا لس ىلءقدصب اما قدما مءالا

 مازتاالا ةلالديالا |||

 نيذه ىلع ةعرفملا ماكال ارك ذو ماو برعملاىلا مسالا ية :ىف سدا-لا باسبلا

 لتاسم4هفو نومه |

 ا جت تبة بر ب تاس تس هس سمس

 ند اذا هدف'نعبرعأ مهاوق نماذوش أ منوكي نأ ٠ دحأ ناهسو بارعالا اغذاىف (ىلوالا هلكسلا) :١

 || لجرلا ةدعم تبرع مهلوق نءالوة نم برعأ نوكحب نأ ىناشااو عما خاضنا بارعالا نق مريم ام ||
 تمنع ثا 8 ىهعباكلا تءعأ لم ماعمالا 0 روداسفااةلازان ارعالان مدارملا ناكف تدسف اذا ا

 ظفالا نوكي نأ بجو ةدانخ 2 لاو الادر روم ةمهاملا كل: تناكو ةمهاسملا ظل عضو اذا (ةزانلا 'هلكسلا) ْ ْ

 رفوج ناك ةيونعملا ةقاتحْملا لاوحالا ىلعةلاد ةدظفالا ةءامالاو-الانوكلتا ةئامملاوحالادروءأأإ
 لاوحالا كتبو لا لاوحالا فالتخا ىلءالادهلاو أ ف الا ناك ة مه ملا لصأ ىلءالا دناكامظفللا
 فورااو لاعفالا(ةثلاشلاةهلدكلا) بارعالاى هب وندملا ةفاتففا لاوسالا ىلءةلادلا ة.ظفالا ةفلتلا
 ىذلاامناو ىرثك الا مكاو هاذه ىرخأ ضر اوءاها ضرعتال ضراوعلاو تا.هامال ةضراعلاوحأ

 لوالا عضولاب بارعالل قدما ءامسالا ىهابياعتملادلا ظافلالاو تاوذلاىهةفلدلالاوالااها ضرعنأ]]
 نالوالا نيوبولةماكلانمريشالا فران بارعالا صامتا (ةعبارلاةلئملا) ءامسالاوهأ|
 || هنمرخالا فرح ادوسو دعبالا + وبال اذالاو تاذل دودج ود الا دسونال تاذاةضراعلالاودالا

 ناىفاثأا ةماكلا مانت دعبالا ل صالتي ونعملا ةفلثْلالاوحالا ىلءةلاذلا تامال_علا نوكأ بوف
 ظ .لاوحالا لوقا ق لذ ةماكلا نازوأ فالدخا ىلع ةلالدلل ةملكا| نمىاشلاو لوالا فر ا لاس فالتخا

 تاثكسلاو تاكرلا نع ةراسع سدا بارعالا( ةسءاخلا هلك دسملا) ةماكلا نمريخالا فرحا الا ةسارعالا
 ةرادعتارعالا لب اهيفدو-زضريغ بارعالاو تادملافةدوجومامنالءلدبتاماكلارخاوا ف ةدود>وأ ا

 ا 1 ا ا ا اا ادم ام معاج وام سس حيع و وع اج هامستر يم يبممسم حم

 . 03 ١

 ل ار 3:



 ةافب سقوزرك ديعساذه ل اهي بقالا ىلا مسالا فيس ض أ افاضءنكي ل نافالوأ اه اضم نوكي نأ اما م ءالاف|

 هللا دبعا ذه نولوةمف قالا نو در د هاف اضم رسألا ناكناامأو دي-اولا مال ا هلع عوم_ل اريصب هنال

 | هناق تااطونأاناوةكرمالا سفنن رءرامخالا اهدأ ر ومأةنكلا ل وصل ىضمدقألاسداسلا مكذللا ةلمد

 وجيز لضعلاوبأو رع لوطراداووج رينا در هوب مهلوتكلاجرلاولقانتلاهيناثو بلاط هانى 1

 وسما لج رلان ركين أ اهعبارو توءال ىعىباك دضااىلاءاعالااهمانو لئاضفال اهم احاداو |

 امماخو فدووبأ هديك بوقعزو بوقءيون[هتبتك فم نام ةنكل ناضراقتسضرو عدم بأ لو

 قالا ميسسقتلا) ديعبوأ بير و هجوناهلا هءاستناو أ ام هفاصتا بس اما اهب ىكم .ةلهذض لح رلاراتثا

 اما نو ةقالعام_بن 1 .اعبكأم_ م ةقالعال نياك ماكهوا ذيزكاد رغم نوكي نام لعلا(مال ءالل

 بالا اذه عورف نمو ةيلعنو أ ةنعسا "لاما ىعهودان_نالا ةقالعواديز ىلأو هللا دمعك ةفاضالاةؤالع

 ملعلا(ثلاشلا ميسقتلا)هرحش قربو ارش اهب الكم اهل احجي اهكرتتل ,ةتيلااهريغت للعم ءا"ءل- تلعس اذا كنا
 نءلوقثملاو د.غمريغوأ دمفم اذا نءالوق:ءنوك نأاماف ل وقنملاام اليت مو الوذ وقنمن :وكينأاما
 نأاماف مسالا نعلوقنملاامأ 5 :ءاموأ فرملاو أل ءفااوأ مسالا نءالوةنمنوكين أ امادمفملا
 ةفصنءذأن تللاك ة.ةيقح ةفص نعو اريضنو لضف كج عض مما نعو ارؤثو ذاك ع مم !نغت زكي

 نو ار مشكى طاملا ةغسص نعالوةنمنوكينأ اما لفلان ءلوقاملاو دود رااوروك الام ةئاشا
 امو فورملا غمص نم ةغص» هتسعم لح رك فر ١نءلوة:لاواهرط كرمال نع نيون خدها ةعنم

 | دنقم ريغ ناكن او ىناذلا ميسقتلا ىف روك ذا اوهفادن ذم بكرملا ناكّناف هئالثلا ذه نم بكر رملانعلوذملا

 اساسسقن اوكي دقذ ل-قر ماامآو ايطابطي ةيواعلا ضعي ةروست لدم وهذتود نع ل اوةنملاامأو دقن وهف

 لثمريظتهلدج ورامأق اذا نوكيدقو نام دينو ناح رسل همس اندالا« اه«أ نما مناقنادجو نار علذم

 تو :نأام اف نيريد#قتل | ىلع وىناعملاوأت او ذل نوكتنأام !مالعالا(عبارلا ميسمَدلا) بهومو بست ||

 نالت نأ بن مابسقالاءذه حرش ضوملا قو ةدبرأ ما انهاهنسنملاءوأصنعشلالعسلا

 نءراسخالاب ضرغلا ىلع ىيلا وو حا ب ياحي يرو حو

 ماسقالا ماك ألا عجراو باغالا ف كاذك تسلف تا ؤصلا ص امم امأ نيرعدلا لس ىلع اهلاوح

 تافولأملا ف لصالاو عضاوللافولأم ىعسملا ن وكس, نأ ه.ةطرمشلاو تاوذلللعلا لوتالا م تةلاق 0
 د_عنو هعونرع_غب هولا نم مع ه-ءومثىذلافلاو نا. فتالاوو مالعالا» ا

 اقحالو جوعا اوعضو بيسل اذه واو اهلهتدهاش مرثكتواهيلا ناسنالا جانح ارثكم ىتلاءاسشالا ناسسنالا
 ناسنالا اهفاأنال ى 1 امسشالاامأو ةناكل باسكو باكا نارعذو نيلعغلاملعو ا ةَذسو نيسرفل نع

 ةلاعثو دسالل ةماس أ لدم وهو تاوذلل سلا لءوهذ ىناثلا م.ةلإامأ اعداضعال مالعالا نوعضي املقف
 ةدئاغلامد-ءادوةةمودو تافصلان ءةئعملادار : الل مال_ءالا عضوو هذ ثلاشلا سسقلا امأو بلعلا
 باي سالا نذ داو بس لوص>حاتب ًراذاانا همفطب اضلاو ىباعمملل سهلا ل-ءوهذ عبارلا مسقلاامأو

 لم ال فرعها نم عملا ناتيثا_لا اع مولعج مس منان فرصل !هوعنم م فرمصلا ن هةعئاملاةعستلا

 1 ردو اودع اريحا يرسل ىل موبانلا اذهل هلم أى نبارك ذو 0

 مسقتلا) ن ناشسلا م ميل ةيلعلا ل اود- نم دب الو لصاح نو:لاو فال اوهو دد اولا بدسااهف نيفرص:م ريغ

 نال اطاسانك أ لانس مووقلا ناكأذ ما باقي دق سلس مس انارلعا(مالعالل سم ءاملتا

 ْ صخخ مث م لكل مس ١ للصالا ىف هنأف مها | لثم هلمعب صةعّشل صنع فرعل | ىف هنا ثنو ريثك ه مف لرخشب

 نيعم بكو كب ص-خا مث عاف:رالا نم قةشم مسا لاملا نال ذكو اررغلاب فرعلا ىف

 ةريثكى هو شما ءاسفسالاو سانجالا٠ ا.-أ ماكحأ ىف سماخلابابلا

 ترثدقو ةطمس نو كت دقو ةبكىم نوكتدق ةهاملا (لوالا مكمل ) روماى هذ س ا:ءالاءاعماماكدااما



 ىعلا ار اروغابالا ل_هدالك ولا فلا وان وق اعف مهلا خف نمالدبال هناف ريدكحلان اظذلتلا دارأن مو

 | مرللا امأو رسدكلا بوت ىوقلاز ار انال اريكو اذ ذو ادد لاا ذ منن مرجالف هضاختغلاو لفسالا
 جتفلانامعز نممهنم ( رشم هيفا كعانملل) .ةرهاظ هتلعنانوكسو اققو ىممل هنأ ام عطقااز هنأ
 | مهنمو ةببارعالا لاوحالا ءانم-أ ةئاثا!ةعيزالا ناك ةين'انيلا لاوس اللءاممأ فةولاوزمسكلاو مضلاوأ
 ءاىغأ هل ناث11ةعيرالا لهو ةشبلا رعاوأ امن تناك“ اوسلاو> الا كلل امسأ لوالا ةعبرالا لع نمأ

 عونلا ىلا ة.-بىنلا سناك : ةئاثلا ةعنرالا ىلا ةيستلاءىلوالا ةغيرالا نوكتف ةبسا رعالالا والا

 ىع*لملؤالا تالا ةداق ىراملالوةدو ىراجلاب اهيهنل ةيومشنا ( رمشع ةعباسلا! لم دسملا) |

 نااشانا هنا اونو ىر# نوكنال دكر اف ىرذا عضوم ىرجنلاو ىرخلا اه سفن ءركرخلان أك ىرالاب تاكرالا |

 ماكتملاف لوالا فرملاب ظفاشل أ دعب هب ' اعف تود وهام هكر سيل هسفن فو هذ .دكرخاءانه اه ىمسي ىذلا

 ةدادةماو هتمفن نا واش دان! وسلا فرفلا اذ_عففرحلا اذه ىلا تءاضاافزخلانم لقتال

 ةمامل لا تاكرلسا هترعست ىف هي ,ومساظلغ”ىئزاملا لاه ىنامثاالاولا ىزجلاهتممست تصب. اذهلف |
 ند ىراتلاب هتيهستز ارو لذ هلاح ع نع لوزال قبملاو ةران مدعو زان دجونامنوكيامنا ىرحخلانال ىراجملاب ظ

 جردلادنءلر دق تاينبملا نات اولاو سار ءالال او>الا ىو ةعبرأ ىراحملا لاقن نأ بجاولا تاك ْ

 فالءخابارعالا(رسشع ةئماشاا "هلّمملا) اًتاطماوا ةمزاللا وحال اكل: نكن مذ فتقولادنعل ردتالو |

 ةيفودومنعةرابعوه:فال_:خالاامأ اريدقتوأ اةمقت ف رحوأ كركي لماوعلا فالتخاب ةماكلارثآ | ْ

 ةلوّقعم "لاح ةسفو وملاك: نا الواهريغباثوهومن ا حصه نادع»نو كسوأ دكر < ةماكلاا كاةرخ . |

 || فالتش ا, هلوقامأو ةسو<الةلو ةعمالا- نارعالا ىزخل ارهاقأا دبعلاه عما اذسهلف را ٌ
 امدهدحأ؟ نا.دقف رخ[ف ان ىذلاامأو ىلا اوهادبأ :دحاو ةلاس همزلتىذلا اظفللا نالعاف لماوعلا |

 تذخأل وة ةنك اس نمنوكتن ديز نم لاملاتذخ أ كلوةك ةئاتل !لاوحالل الباق هانعم نوكيأل نأ |
 هذ_هرخآ فاتخ اانهاهف ةروكم نوكتف كن أخ !نملاملا تذخأل وقت نونلا تفتف لج رلانملاملا|

 فاشلا مسقلاامأو . عملا ىف ةفاتلا:لاوحالا لمقدال ن ٠ ةلك نم مهلا نال بارعاب رسما هلاالا ما
 (سشع ةعسانلا هلكملا) با ارعالاوهكلذن اهانعملاوسأ فالّةشادنع ةءاكلارخا فتم يل

 افرح هرخا نوكيال يذلا م كلا ةثالثرومأ ىف ىهو دكرحلاببارعالا لوالا هثالثٍبا رعالاماسقأ |

 "1 ١ نوكس, نأاه.ن 78 بوثو دغوو لحرو م ن نكي لوأ الّتعم هطسوو أ هلأ ناكءاوس" هلعلا فورح نم |
 نمو وزغو ىظادس هلوقته لع تاكرلا بقاع: ف يسأاك | زهناك اسيل قام نوكيوءايوأ اواو ةماكلا | ا

 |اودعنمواولاو ىس .ركنمءاسلا نو روكسف انت زكت وكن مءدملان الو دعو ى- .رككلوةكامهبق مغدملا بابل اذه |

 ةداكللا نمريخالا فرملا ىلع ٌةءَدعَتملا ةكرشلا ن 2 نااهئاانثو وزغنمىازلاو ىطظن "ايلا نوكسك أ

 روما عفرلا ىف ناك ة رسك اهليقءانةماكلارخآ ناكاذاو ءانريخالا فرط ا نكي ذم: و ةرمسا كس ظ

 هللا عاد اودحأ ىلاعت هلل آر لاهت :كفلاب كرش ءاسملا ناق تصنلا ىفامأو نوكدلا ىهوةدحاو ةزوض ىلع

 كلذو ةفاضمةكسلاءاعءالايف اهدقلا ةثالئروم ف وهو فرالا نوكيام بازعالاّن م ىفاشلا معلا

 الك اهنانأو قاونلاف اذكو هدأ تزموهايأتنآرو لاموذو هوو هومهو هوجو ءوأو هؤلأ ىءاج

 ىفءاج لوقت عجلاو ةينثتل ا اهئلابثو ايا تيأرو امهناكب تر حو امهالك' ىلءاح لوقت رمد ىلا افا

 ىرثد_ةللا ٍبارعالا تااثلا ميئتا او: نيمو نيإ سب تر صو نمو نيس تيأرو نوم مونامسم | ١
 لاو>الاىف ةملكلا هذه با زعافةمها هلاك ءاادكرلا نوكتح واذا اهرخآن وك. ىتلا ةماكلا فؤهو |[

 لأ (نوريثعلا هلكتسملا) راشد وسرور داود باو نوط |
 ىلع لئالداغغال ةضراعلا لا وال ا لمع نأ نار غالا ىف ل_صالا ناانرك امال كرا: نوكي نأ بارعالا ْ ٍ
 اونعب ءامخ < ناار قنا امأ و ىفاشااف راد : ىلا وعيا ةرعلا ضراعلا د ىهحلا ةضرابلاولا والا |
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 ظ تارعال اوسو دال لرةعمقاتهسالا ذو ةدوسلال_هاوعلاتىسب ثاكرطا ذوااهقاقتسا نع
 | دكرمل ا نالزاجتو وفن كاسو أكرم هنا فردا ىفانتلق اذا (ةسؤاسلا "هل سملا) .ةسو سال ةفوقعمةلاح
 | دج دي صو توصف ردا دكر نم دارملا لب مسمي سيل فردطاو ماسسجالا تافصن منو كسه ذدااو
 ظ ىهسملا ص يدخلان ودل كلذ هبقءينأريغ نمفراادبوب نأ نءةرابعنوكسلاو فراسايغذلتاا بقع
 ةدرفملاف ةدرفمريغوأ ةدرغماما ةحي رمصااو ةسلةةثوأ ةعرصاماتاكرشلا (ةعباتسا "هل سملا]ةكرطاب

 ةحمفلا: نا.مسق: داو لكل ةّس ىهو نيب نيب ناك ام :درغ ا ارعغو ةيضااو ةري.كححوا او :كفلا ىهو "هال

 | اذه ىلع ةمضل او ةكدلا نيبو اهني اموأ ةعضنا نيبو اهنه امةرمكمالو ةعضأ نيبو امن اموأ ةرمدكلا نيدو ابن أم
 | ىهو ةلتل اريثع ةمسانلاو رشعةئامن ىهف ةعيش ءريغوأ ةعيسشماما ىهو ةعستع وم_جلاف ساسقلا
 ظ ا الا وبوةةدرعوب أر ثاجبو ةلو هج كرا ىعستوأ دمماهل ساسا زمن ناو دكرس نوكتآه

 |بابلا اذهفن وكسلاو دكرملاب عج را ناكاس (ةئماشلا هلّدملا) اهب ةرهاظري_غو مكتراب نمتكرملا

 حاتفملا مسا ىنج نبا لاهروك ذا ددعلا فت اتكسر اراسغ اي عطقلا بوي ل ةندوصْ# تاودأ ىلا

 اهله تعسف ةدلي تاخد لاه ىلع وبأن د-و لاه نك اسوأ كَرهتم هلو أنا فرءيال دماكوهو ةسسراغااب

 ةدابلا كلت تقرافانإفاهباضيأ تءاكتف امانأ كانه تخأو اهنم تددعتتف لبقا يعمم لة رغةدصكشب نوقع

 |لوالا .ناهجو هياعل ديو نامزلابارخأتفرلسا نعةرخ أتءةيب ارععالا ةكرشلا (ةعساتلا هلثدسملا) اهتيسن
 | كلذو هلاسر !لوأو سفنلاسد- نامز رخآ ىف ث دحت امنااهلاثمأو لادلاو*تكاوةاسلاكةيل هلا فورا نا
 ظ مدقتمن الا كلدنا مولعمو سةنلاالاسزا دن عش دعت وماكرالاو مق ريغني'امزلا نيب ام لضاف نآ

 ظ هلباغ كرجل او ديد بقتال ةبلضلفورشنا نا نناسلا كرا ا ىلع مةختم فرقنا نامزلا كلذ لع

 ارذ !ىولعام دَةّممفرحلا نوكي نأ قف فرملا ىلع مدقدنال هكرخلا نكل اعمنادجوب ال دكرلساو فرملاف

 ظ نيللاو دافور نالوالا هوجو هيلع ل ديو نمالاو د١1 فورح نم ضضاعبأ تاكرذا(5 رش اعلا "هلمسملا)

 | تاكرطلاهذ_هال اناسقنلا ىف اها فرطالو نافرط هلذ كاذكن اكسس ام لكو ناسهةنل او :دارزالةهلباه
 | لئاوأالا تسل تاكر هذ هنا اناعفنيالاو #3افورح ترهظ اهانددم اذاتاكرطاهذ_هناىناثلا
 | تناك اذااهنالا بابن ءافتك الازاجامل فورم هذهل اضاعبأ تاكرلسا كالت نكتترلول ثااشلا فورحلا كلت
 نابهف ل4 انو مظ:!اورثتلاو نآرقلاءارةّد المل دب اه:مايءافتكالا مدي لف اهدسم ةست مل اهل ةفئااخ
 هسلعمالكلا لج بحوف ىلوأ هضعب نم ءىثلا لا ديانا ال ازئئاج «فمم تد رقلا هفل اك نمءىشاا لادبا
 ةراسمءتهكرخلا نالني رخآ دن ءزءاحو موقدنعلا# نك اسلاف رحل اءادسالا (رسثعةيداحلا هلمسسملا)

 | ةهلث_ل1) لاحم هدعب لصدام ىلع ىلا فقونو فردلاب ظفاتلا دعب هيظفاتا لص ىذلا توما نع
 نيتيلدل|ني_ةلضعلا لمعبالا كاذ جالو نيّمفشاامضنالا ٌمئالاهخالدعضلا تاكرملا لقثأ (سثع ةناشاا

 اهيف نكي ةصقلا مديرا ةدحاولا 'هلضعلا اهلمصحت ىف ىنكي هناف ةرسدكلا امأو ةفشا!ىفرطلا نيتلصاولا

 لاخلا ناملعاو اضي أ هروطت هب رحكأ ف ءانرك ذام ىلع ةمي رمشتلا ل اعمل ا هذه تاداهو:هلضعلا كإتل فيعض لع
 ةعضلا ماعما مسهطاهلا ع. ىلع باغي ناب رذا له أ ناف ن ادلب | ةب نمأ بسحب فلتاحي ءانرك ذا:
 | عمتتالثلا تاكرملا(رشعةثلاشلا هلّمسسملا) ملعأهتلاود !مانهثا محاسغل ىلع باغي دالبلا نمرعسكو
 ْ فلاب ت يعم ةيئاتن تن اكس ناو مزمباو ٍضفشن او رلناو بسنلاو عذرلاب تو ةيبارعا تناكنانوكساا

 ا

 ْ دي سالاف ةهاا ىفلثاقلا وهناكن ا لثاقلانمداراا ناف ىذا فالن!اذ_هو٠ وعلا وقابلاو
 دهشد لقعلاف ةةاتلا لماوعلاب سح ةةهسا موك ىف لئاقأالوذءدارأاناك ناو كل ذك س الان أب
 الوأ هم فش من نم هبال هناف ةااراظفا نأ دازأ نع ( رمشعة سماسلا ه5 ملا ) كلدك سل هنا
 حفلا كل ذدنعايلعلا ةفشلا بصتنت ثيحص هلا حف نم 4 ديال هناف ةحتشلاب ظفلتل ادارأ نموايت انئام_ععنرمت

 ندر
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 أما عم١اعمالا ىلع لش داما مث ءانعمالا صاوخ نم ةبلوعفملاو ةيلعافل اوّرطسا فور اضبأو ةهجاشملا
 هذهىفاءادحاذافءاع٠الا صاوخ نميرعتلا مالو ةفاضالا نا لوالا نع باولاو ةفرصتنمربغ قي

 ضاو لودح تنس تيوقامناالا ل هلل ةرباشم امنوكتدسب ةمهمالا ق تفعض ناو ىهذءاسم-الا ْ

 ةهماشملا ناالا هوبولا لك نه بارعالالويق ىذتقي ةممسالا لها لوقنذاذهتفرعاذا اهيفءابمتالا
 ىذتقملا دانعف ضراعملا فعضرخاءيثداضراعم ضراعملا اذهراص اذاف ىذتةءال ةضراعم تراص لغفلل |

 مالتالةبل وعفملاو ةيلعافلا نم ى وق ةفاضألاا دب رعتلامالنا هءاوذس فاشل لاؤسلاامأو هلع الماع
 ةوَدلا لاك ىلعاليل د ني وننلا ناك انف : وقلق نابواستمنادضا اوني وذماا ناد اضن ةفاضالاو تق رعملا 0

 هفرصت لرأي الجر تدعسول (نوريشعلاو ةسداسلا "هل شملا) فيرعتلا فرحو ةناضالا كاَدكف

 نالعاو هفرصا سفخالا لاقو هفرمأالهيودنس لاقف هتركتاذااما لعقلا نزوو ةملعلا عابقجال قافتالا ْ

 ةونساب تر سه تاق ف٠ ؟سةخالا تاق لاه ىنز املا نا د ام ىلع هب وبدش به د مري , رقت نولوةب دوه

 لجر مسارج آف رصتال اكو تاقف ةمه٠ال اهل ص نال لاقت لعل نزوو ةفصلا دودجو عم تفرمضف عيرأ

 فرصا نال فرعض فزاملامالكلو آو عنب سفخالا تأي لف ىنزاملا لاه ةمهدولا هىلصأ نال هثركناذا

 قال بسىنذاىل_هالا مكح ىل ئثلا دوعىف ىنكي هلال عنر أ ةوسنب تر م هلوق ىف صال قذو ىلع تن :

 بهذم ةعص لعل _ءادلالوقأو ىوقاا بسلا الا همق ى : الف لصالا فالخ ىلع هنافق فرضدلا نم عملا 1

 ىهنىوالاةمدةملاامأ فرص هريغ هنوكت جوذةءلصال ا ةمغصولاو لعفل ا نزو هالو ل هج ةناهن ب ويس |[

 ادارعلا نا هماع لمادأآو ةضصولا ىناشلاو رهاطو هو لعفاا نزوت و. لوالا ءاشأ هثالثرب رقت متابعا : ظ

 ديز مان ىف مسم صخش بر انعم ناك هني ار ديز بر ل_قاذاف مسالا كل ذب ىمس ىذا ىثا وا :همر اصركت
 هيلع ليلدلاو ةيلصأ .ةصولا نا .تااثلاو تاذال ةفصرسالا كاذب ىعمم صخخشلا نوك نا مولعمو هّندار

 ادسوب .ىهبص دا نم تاك رك الع عج اذاف ةز جا فاصتالاة انعم ناك امصو ناك نيس رجالا ظفا نا

 لالا ناالا ةفصام,ممدخاو لكن وك ىفاكر تا نام ,ووةملاقدل ةطراع ةيفاضاة فص كالذك هنوكو وكو مسالا

 لد هناانرك ذامب تنثف ةفص هنوك امه كرت لا ردقلاو هيف اضأ هغص كش ىلناثا اود هقرقح ةفص دش

 ىذلا ماب مترك ذام لك شب لق ناف ءانررك ذا فرسصنمربغ هنوكب ج وذ ةبلصالا ة.فصولاو لعفلا نزو همف

 را.صن او هناائلق مترك دىذا!ناس اا .ةصولا د.ةيريكتت لا دئعهثا عم فرمصنيريكذسلاا دنع هناغافصو ناكام 0

 لبق ةفص ناك هناقرحالا فال 000 اماهنال ةملصأ تسنل هتءفصو نا الا افصوريكتتلا دنع ْ

 كلذك نوكبالا# ةمفصولا ىف ىوقأ ناك ةفص كلذ لق ناك هنا عم ةفص لالا ىف نوكي كذا ئش *ااو كلذ ْ

 0 مصيال دو>وملا راعلاو ةيعمالاوهو ماه فردت ىضتتملا تي شجشالا عتابا ا 1

 ةمئاف ةلعلاف ةفصلادوجودنعقافوصوأ اوار كلم هنوك فضول فوصومر كتملالعلاو ركن لع هلال | ظ

 نم عنجالذ اوابدسلاو لعفا!نزو ىوسؤمب مذ ةيفص ولا تلاز دف ةمفص ولا ىف انت ةيلعلاو ةلاكساهذهىف |
 مالكلا|ذه ظةسف مما ف !فدوراصاركتم لع اذا لغلا نا ىلقعلا ل ءادلانانانا باوذساو فرصلا|

 هب ومس دج نيرفوكسالافالخ فرصا  عنيالدحاولا بيسلا هيوبيسلاق (نورشلاو عاب بلا هلكسملا)

 : تجودحاولا بسلا لود دئعف دجاولان هىوقأ نام هسلاو ةس.د*الاودو تاق فرصصلل ىذةملا نا

 اضيأ ل. قدقو مقل ا مهلوقنينفوكلا ةحو لالا ىلءءاقيلا ظ

 1 عنف ساد ناووةد * سداحالو ند> ناكامو ٠

 لاق (نورششعلاو ةئماثلا هلشسلا) عمم ىف ئيش نافوةيتبلا اذهىفةديدعلاةياورلا نا باوك ْ

 فرض: :دالامو ءانَملا بان نم متصلا ناي هلعاوضرتع اواسو همر |عضوم فن وكي فرمدذي الام هن ومس ٍْ

 ةعسانملا ”هلّمسملا) قا وأهم رعااهتا نان ريغ نم كس را تاذإ مد ١ حفل! نا هيا وجو ىبمربغأ

 لع عفرلاف ىءم ىلع همالع اهنمدحاو لكسجو راو بصنلاو عفر ةثالثءامعالا بارعا (نورمشعلاو ٠

 3 ع ل
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 ب ل ص ا ممل اعل ل سس حمس سا

 (نوريشعلاو ةيداحلا هلْمسلا) تاكرلا كل: س نس نهفورااهذسهنا ىلع هسنما كال ذف فورا
 ||| فرسة ملاوهو ني وذتااو بارعالا تاكرحفو:ساماءهدنسأ ناعون نكسه: اهل لا ة بو برعملا مسالا
 فيضأ اذ االاّرلسا عضومىف فلا, كر عو نيوذمااو راسا هنع فذ < لب كلذكن وكيالام ىفاثلاو نكالاو
 نانذلا مسالا ف لص- ىتكةعست فرصا! نم ةءئاملابامسالاو فرصا ريغ ىمديو فيرعتلا مالا دوأ

 || لعفلانزوو ىعءواظفل مزاللا ثءنأتلاو ةيلعلا ىهو فرمصلا نم عنمءاهمفدحاو بيسرر تضهتوأ اهنم
 || مالعالا ىفةيعلاو بيكرتلاو دحاو َدنَز ىلع سيل ىذلا عههباو لدعلاو ةءفصولاو هملع ب ااغلاوأ هب صال
 نم نتا عاةجازاصاننا (نورشعلاو هيث اثلا "هلك لا) ثدنأتلا ىفاالن اتعراضملانونلاو فا لاو ةداخ

 ن+نابدس مسالا ىف لص اذاق مسالا نع عرف لعفلاو عرفا هتمداو لكال ىرساا نءاعنامةبءستلا هذه
 || تام 3ةءمذ كهف فرصا عنم ىضتقت ةيماشملا كلنو ةيعرشلا ىف لعفااباهوش سءالا كل ذراسص ةعستا امذه
 م-الاعضونالف عرف ةيلعلا نأ ناب اَمأ عرف ةعستلا هذه نمدساو لكنا نا- ىف (ىلوالا مَا ) عبرأ
 ثدأتلانا امأو امولعمري_دب مئامولعمنوكيال لصالا ف٠ىدلاوامواءمهترو ريض دعنالا نكمال' ىثال
 مقتاهماف ةمفامل تعضو ةظفالكنالف اللا ب ساما قءلا بسم ىرخأو ظفالا بس ةران هئاسك عرف

 || لك ارك ذا! نالذ ىنعملا ب سامو ثدنأتلا ةمالع ةدانزب ىث'الا ىلع وةدابز الب ةهاملا كالت ن م رك ذللا ىلع

 || بااغلاوأ لعفاان صام انزولاناامأو ضرعلاددوسة١صقاننااو تاذلاندوهةم ىلءاكناو ىثالا ند

 نالف عرف فصولانااماو عرذعرفلاع رفو م-الل عرف لعفلاو لعفلل عرف عفا !نزو ّنالف ع رف هملع

 0| كلذ دود ول ٌقوم_سم هريغىلا ئذلا نع لو دعا اّنالذ عرفلدعلا نااماو فودوملا نءعرفف دولا

 هنال عيل ادو-و ىلءعرةنزولاكلذّن الذ عرف دحاو هّز ىلع سدل ىزلا عه انااماو هلع عرتولفالا

 ْ قدرطلا اذ+بو عر عرفلاعرفو ةد-ولا ىلعع رفةرثكلانالد-اولا ىلععرف عاجاو هقالا دوتال

 | عرف م_هريغةغابو لصأ م-هسفنأ ةغلب ةفئاط لكماك:َتالفع رذةمدعلانااغاو عرف ب.كرتلانارهظ

 ةماك!ارهوس ىلع نادءازنونااو فاالاّنالذ ةمعرفا! نا دمغي هلاثمأو ناركس ف نونلاو فاالانااماو

 لعفلانا ناسف (ةئاشااةمّدة11) ةبعرفلا بجو ةعستلا بايسالا هذه ناانرك ذاسع تنثف عرف دئازلاو
 هنو تس بوف ئيعمنامز ىف رد_هأاعوقو ىنءلادلا اهفالا نع ةراسع ل عفلا نا ةءلعىلءادلاو غرف

 روءالا كات نم نيضأب فوصوأا مسالا نا تنثءان ركذام تيثامل هنا( ةئاانثلاةم21و) ردصملا ىلءاعرف
 مدع لعفلا ف ل_مالاو هنادىفامعا هنوك ىف ةلافلا ذو ةمءرفلا ىفلعفالا باش نو كت: ةعدنلا
 نيراتءالا نم داو لكصس بد نارثأ مالا اذ هلث.فل_هينأب جوف انزك ذاكبارعالا

 لكىلءرذوتسا هو بولا ضعي نماهبارعانم عنو هوجولارثك أن ماهبارعا نأ هقيرطو نيدوك ذملا
 نيودتلا غنم رثالا ذه رهطظانغا (نورمثعلاو هئااثلا هلة لا) 'هب قمابامني رايتءالا نم داو
 ةثع لوزأ ةمعرشلا هده لوصح بع مسالا فعضاذاف م.الا لاس لا ىلعل ديزي ونا | نا لج الرلساو
 تراصانلق ملف ل داس ر يغفر امو بصنلاو عفرلا هسف ل_ هد لعفا !نالفّرلسا امو هلاح ل اكىلع لل دام
 (ثورمخلاو ةهدارلا هلم ا) ءاعمالا صاو نموه ىذلا را اهتع باس مرسال ىلءفلل هرم اشم ءامسالا

 ىلع اهيدنتىل رأ كب رغلا و'لَردوأ را لاس ىف ة: كصهاس لرتت نأ ما ٌرطااممءباسنا دعءاممالا هذه
 ||| را ىلع لس تصل نا ان ار انال ناكر !ىلوأ بدنا مث ”ىفادال ىذ رعدكرطاءهذهنم عام اا
 (تورمشعلاو ةسم اللا "هلكسلا) ةضراعمال قمة بصخاا ىلءّرسا لانه مزاف ماسلا عمجلاو نقلا ىف
 دخا لاوروالاب ترسم هلوةك فرصا ف.ذأ وأ ماللاو فاالا فرص. الام ىلءىلخ داذا هنا ىلع اوةقتا
 جرخ مسالا ىلع ام-هاو ددنعت ةفاضالاو ماللا وفالا هيلع دئال لعفاانا هف بسلا لق مث مكرمعو
 اف لضحامل لاعفالا ترب امام ٠ءامالا هذه نال فيعذ اذهرهاما !ددعلاه لعفل اةمماشم نع مسالا
 تااز هلامهلوف لطف اه.فةناضالاو ماللاو فلالا لو دنع قاب ىفاعملا هذهو لعفا !نزوو ةيفصولا ند ْ

 ههجاشملا



 اني

 ةةودسل اون افلا ةمئاقةفص ةبلعافلا نأب فلخ جحاو عون هذ تافر ءلاىقاما تابجوملا ىلا ذانتلق ا

 هلءاعت ن :.مىلوأ مكحلا ل #ىفال_صاح نوكياسعم كل !لملعتو امهل نيابم لهقلا ظفلو لوعقملا ةعاف ةؤص ظ

 : بما يسرا ناتو < و راع لأ بدحأو هيا اعأ ْ

 1 وقفا از ءاىرناتنلاوب نانا |
 0 ةهلئسملا) لد املا ءذه نغ تت نأ نيل سسرف نافل قا وغلا ذا ىذ 5-0

 نم لوقنو لعدفت ملوهوديز تام لوة'انال لود الاءاناع هرك ذدام هيديرن الذ لعاقو لعفولا ىف اكقاذا

 نيعمربسغ ءيئارد ملا لودح ىلءةلادةد ردم ةظفل لعفلا نا دارملا لد هلعافديزو لعف تامودتلاّقن رط

 قساوة نا م ولعمو لعافلاو هلا دف هلر دصملا لصح ىذل ئشل | كلل ذي ان "رسما ذ اف نيعمرمغ نامز ىف

 لعفلا ولان ناف امانا تك ابتخالوأمافانوقكه اتا داي! ل صح اناوق نأ هلردصملا |[

 كلد لؤص- ىضتَة: ىهىه ثدح نم لعفل اةغمس نا انلق لوءفملا ف له دقق لعافلا ف لك

 لوع-ةللان ع هدْنَع ةمزاللا لاعفالان ا ل.ل دي لوءةمالداوضح ىضتقنالو لءافلاو هامش ارد ملا

 نوكن اممارهأ ىضتقي امفنوأ ناك انايثا لفل 'نال لعافل ا ىلع هعدقن :بح لء«-فغلا (راسلا هلةسملا) ْ ش

 هملا لةَدنااو هملا لعفلا كلل نهذل ا دنس ئش هلوص» مزة سن ن هذإ| ىف لعفلا ةدهام ل وصخ هلا ادكسم وه | ١

 ركذلا ىف هملع هم دة: بجو ندذلا ىف لءافلا| ىلع امد لعفلا نوك بجوال هنع لةدنملا نعة.شرلابرخ انتم | ش

 ديرانلق | ذاانال رهاط قرفلاانملق برضديزا-لو:نيبوديز برضا ناو ةنيبافر :لقعلا ف دخنال اولا ن اف. ا

 بش اقثل قعمانمهقاذاامأ هءاارخا عم داث_بانم كم نأ ظفالا اذه عم ىلعن هدلا فوقو نم مزلد م ظ ا

 ته دةةديز برذاشاة اذا لوةافاذهتفرعاذا امئثىلاموهفملا اذهدانساب نفذإامكح نم مزل ظ :
 نءعريخأ دقذةنمك هرك ذ مده: ىذلا ديزوهئشلا كل د انن هذ مك ممئثىلا برضموهفم داش ع | :

 ترءذا-ةلوقو هنعءاربك ديزات اوقريصيذةةمحو هلا برض موهةمنعذلادنسأ ىذا ئذل اكل ذوه هنآب دز |[

 لعفأا نم ءزالاك لعافلا اولاو (ةتلاجللا هلكسملا) ادتمملا كلذ نعاربي_خ تعقو لءافو لءف نم هلمجا ١
 عمير عاط# ال لعقلا مال اونكس أف تب رضاولاف منا لالا ةوجو هرير: ىو كلذكس نا لوهفملاو | ظ :

 اولو-اوةدئازءاتلا نالا, ف كال ذاولة>اامنافةر ةءامأو ةدحاو ةلك اهيل اون نعنوزرتك م هو تاك رمت | 0

 لوعفملاناو لعفلا نمءزج لعافلاّنا او دقتعا مهنا ىلع لدي كلذو كب ريض مهلو ةكح ل رعفملاف كلذ | |
 نأب حو برض ديز تاقاذا كا ذكو لءاغللريعذلا تروطظأ اماه نا ديزلا لوةكناىناشلا هدعل_كفتما]]

 برض كلوق موهذ نا ىلةعلا هجولاودو ثلاشلاو باسل ادرط ن كيسا اريمذلا ىلا ادنهلعفلا نوكت د :

 برش كلوق موهفمنم زب برشلاهفلصح ىذلائذلا كلذ ىشمنامز فام ئذل برشلالضح هلاوه |
 لنا 1 اعدحأ هوو لءرك ذل ليقراعذالا (ةعدارلا ةهلكسملا) لعغلا نمر للعافلا نا تدثف |

 اهقاو ناكف برمذد همالغتعفر كنالزوج ال هناروه-كملاوادبز همالغ برش كالو ةك ىعموةرود

 رك ذا لبق اريمذ هم الغ كلوق ىفءاهلا تناك كال ذكناكا ذاو هْنع هَتلاَر اْرَخ ل هعقوم عقواذا ئذااو هعقوم

 1 ةغبانلا لوقامأو

 لعفدقو تابواعلا بالكلاءازح « متاح نب ىدع قع هنار ىزح ّ

 ثبح نم لءغلا لا, نأ ءربرق:ىفىلوالا لوقأو صخل ريغ الن وطامالكر كش غل ةغاملا افالش ىدعألا ىلءةدئاع هيرهاوق ىفءاهاانوكت نأزيج انو ىنج نبا لاهو مدقتمرو كسص ذم ىلا ةدئاعءاهلا نا هياوش |[

 رثؤااو» لعافاانال كلذو لوعقملا نع ىغتسيالىد تملا لءفاا نكت لوعفملا نع امنغناك ناو لعفهلا |
 نالانق.ن أن املا ىفام ئدقأ رثتالا ىلءام_فدحال م دةتالو امهم ار شدفم لعفلا ولباقلا وهلوعفااو |

 لهدقلا نااني.نال بولا اذ_هنم لوغفملا ىلع مّدةّملعاغل اف لب انقلا نم فرعث ارثؤملاورثؤم لعافلا
 سس



 || تاعوبتملل واسس عاكس اهئاف عباوتلاامأو ةفاضالالعرتساو ةيلوعفملا لع بصنلا وةلعافلا
 هو>و اروركت هلا ف اذماو انو هم لوءةملاواعوف رهلءافاانوك قسنسلا (نو الثلا اةلقسسملا)

 ىلاو نيلوعمم ىلاو داو لوءفمىلاىدعت دق لعفلا نال ةريثكءاشأ لوعفملاو دس اولعاذلانالوالا

 فخ اهلريتشا ل.عافملا تراك انأف لا اورد هلا ىلاو نيفرظا ا ىلاو للوعفا ىلا اضدأ ىدت .مث ةئالث
 :لراشم د ءلاىفةداب ابزلا عشت تح عفرلا وهو تاكرذسا لقثأ هلريتشا لءاسفلا لقاملو ب هنا وهو تاكرالا
 'ٍ وهوكرقالاوهورت اتالم هنالث تادو-وملا بنارمّناىناشلا لادّتعالا ل دحفرادقملا ىف ةدايزال

 وهورابتعامرث ًايوراستعارثؤيثلايثو لوعكملا ة-ردودو فءطالاوهو رثؤدال رثاشءو لعاضلاةسرد

 يكل ينمو ةحفلا اهفعضأو ةضضا | اهاوقأ ةثالئاضيأ تاكر طاوهملا فاضاا ةجردوهو طسوتللا

 ىذلا خفلاو ماسقالا ىوقأ و ه ىذا! لعافلل تاكرملا ىوق أوه ىذلا عفرلا اولعفس ههبدشب عون لك اوةذسأت

 وه ىذلاه لا فاضءال طسوتملاوه ىذلا راو ماسسقالا فعض أود ىذاا لوءفما تاكرللا فءضأوه
 نءىنغتسدقو لعافلا نع ىنغم ال ىلعفلا نال لوعذملا ىلع م َدَدملعافلاثت املا ماسقالا نم طسوتملا

 فخأ اواعسو سفنل اهو دنءتاكرذا لقثأ» وطعام رح الفة بوق سفنلاو دجوب لعافااب ظلَتلاَف لو عفا
 هريخو ادتبملاو لعافلا ةعيستاعوفرملا (نوثالثااوةيداجخلا هلكسسلا) كاذيس بانملت البتار ا

 لعافلاعفرلا فل صالا لالا لان ن سبا ةيفاسنل الربو ناربشو سالب يت تماالو ام مساو ناك و

 لصد أ امهم داو لك فخالا لافو هةجبشم قاوءااوادةبااوه لصال اهب ومسلاقو هبة مشى او هلاو |

 « ةيلوالا ىضتقت ةيولوالاو ادتيمالانارع اهل عج نم م ىلو ألعافللابارعا عفرلا لعج نأ, ل للا جاو هس

 اما وه نم بورضملا وود نم براضا نا فرعي ل نيلموملا ناكسابركب دايز برمض تاقاذا كنا لوالا نا

 ىلا لءافلاراقتذانا تدثنامومًاربخلاو امهيأ ا دتبملا نا نيتظألل ا سفن نمتفرعام مناكسانمتاو ديز تاقاذا
 نوكي الريل اوادّدمملا ن نيد "كرت م ةلاح ة.عف لانا يناشلا نام ووهىل ءالانوك.نأ بوف دس أب ارعالا

 ضونضم ىلع لدي لعافلاى هناك شالات اربخ هن رك ىضوسلب لغالو أ دتس د وكصومخ ىلع ةلالداهف
 اعوف سم له همل || دسم هنوكى لءاسفلا هيأ اما ادتبملانأالا لعافلا قد عفرلا نأ ت تثق العاق هنوك

 ةعمالا "لولب تارعاق ةيلعفلا "هله | ىلع مدعم هن. مسالا "هل اناا انا هيو.دس ةدحو ةهباشملا هده ىاةراعر

 "لهب تناك فرغغلا ىلا دانسالا ف لص ل عفلاناباولساو ةملعفا !"هلبا بارع ا ىلءام دة منوكي تأ ب
 لمعافملا (نونالثلاو ةيئاشلا ةهلثسسملا) ل_.ةغللال_ءادمالكلا اذ له ريدي كل ءامسو ةمدقم ةيلعفاا

 6 ضرع و ري و ا هدادال لعامفا!نال هس

 همقو ل.عافملاهذهف لوقا طمضاذوف رخا ُىد * عمو ناكم وهب لوءفخاوهورخأ ئئىلعفلا كلذ عدو

 ناكولملاعلا قا نافملاعلا هللا قا :لوةكدب لوعفاا سفنوهنوكي دقر ددملا نا اذدسأ ةبلّقع ثحامم

 ان'داس ناكناو اهوا هنوكى اند كلذو لاعلا مدق دق نم مزلاع دق ناكنا هل رياغملا كل ذ ناكل ل اعلل ارباغم

 بج>ونامز ىلا ةةفاول هنالن امْزلا نع ىنغتسي هللا لع نا اهيئانثو ىلساسثلا مزور قاض ىلا هقاخر شفا
 كلذ نال ضرعلا نع ىنغةسس هللا لعف نا اهثلانثو لساستلا مزلورخآن امز ىلا نامزلا كلذ ثو دحر مفي نأ
 (نوتالثلاو ةثلاثلا ةلكسأا) لاحمودو ل .باستلا ملا" داح ناكناو ىلعفلا مدق مزلابي دق ناك نا ضرعلا

 ىذ:ةيهدحو لءفا!نأنب رمهيلالوقوهد لالا لاوقأ ةعبرأ ىلع لوء اب هذ ىف ماعلا فاوفاتخا
 لوعفمألا بصن ىض ةةيلعاسفلاو لعفلاعو#نانيشضوكلالوقوهو ىناشااو لوعفم ا بصنو لععافاا عفر
 رجالا فاخ لوقوعو عبارلاوطةذ لءاسفل اوه لماعل !نا نيمفوكلآ ن نمةبوامم نب ما.ثه لوقو*و تلاشلاو

 ٌدبال لماعل ان انيبرصبلا ة< ةءلوعفملا عم لو عملا ىفو ةملع اذلا نعم لع اغلا ىف لم اعل انا نييفوكلا نم
 لمعلا. ل طقساذاو هما لع همفدل نو كيالفرخ الابل قاعنالن ب مالا دا ولومءملابق راعتهلنوكي نأو

 دحاو رثأالا هنعردص.الد>اولا تا تدنامإ ن ارث اهنءرددبالد-اولا ل ماعلا نا فلان اة لعفالالا

 انذلق



 يبا

 ترشد دذلا ل ريذو تارمض ذ تاق ىناسثلا لعفلا تلع ؟نافاع وتو أ يئثم نيلعفا | دعب داش الا
 هلك ملا) نيدي زلا ىفويرمضو تب رمضو ني دزلا فايريضو تب ريض تاق لقال تع أ ناو نو ديزلا ىبرضو |

 سلا ىسالوف (ةنماشلا |

 لالا نم لءلق باطأ لو افك . » .ة-ثدعم ىندال ىسأام ناولف ظ

 لاش أ لاؤملا دكر دي دقو :» لئؤ.دحلوسأنفكحاو يا

 هلوقو لاملا نمل اق ىلا هجو ءىف اف حص هلوقنال د اوئث ىلا نيهجوتماسبا بلطأ لو ىنافكهلوةف ْ ١

 نمالسلق باطأ ل ةشدعم ىندال ىهسأ ام ناولذريدةالاراصلالاو لاملا نمل _ءلقىلا هحوم رغباطأ وأ

 ال_لق بط دقف كلذ دعمو ةدعم ىف دال ىسأم ا كي مزامف هريغ“ اهتنال ذل !ءاغننا دمغتول ةلكو لاما |

 كلا باطأ لو لاسم نم ل_..لق ىن افك ة شده ىندال ىسأ ام ناولو ىنعملاّتا ترث ضقا ذم اذهو لاما ا نم |
 صضوالا لبق رعلا لعن نمر دنقلا اذ مب فكلو داو ئث "ىلا زيهجو هرمغ نال. هاف رِدَقَيَلا ادد ده ىلعو

 ريسفتلا ف 0
, 

0 

 7 لقنلا ثحابملا ميجرلاناطب ثلا نمقايوءأريسفت ىلع لقشثملا بالا اد١ نم ىناثلا ميال 7 9

 ١ .باوأ همضو ةماقعلاو

 ميجرلا ناطيستللا ن ن٠ هطانذوعأ انا وقرمةطضسسملاةمهقفلالئاسلا ف قولا نا ١
 هنأ ىذذلا نعو: ةعافلاةءارق 0 لق ةذاعم_بالاةءار ةتقو نا ىلءنورثك الاى ذنا ( ىلوالا ةلكسسملا) ظ ا

 ةحشافلا ةروسرقاذا لحرلا اولا“ الؤدونيريمنبان ءنياورلا ىد-او ىفاهفدالادواد لوقو هواه دعن |

 هللا ىلص "ىلا نأ مط نير يدمج ىوراع اوت !نولوالاو هتلاذ وعأ لوقي كل ذدعمف نيمآ لاقو اهماقث |

 ةركي هللا ناصسسو تاّرمثالث اريك هتلد+ اوتاّتمثالثا رييكربك اهلنا لاو د ةالصلا مف ني ملنو هيلع | ا

 ةك ىلع فلانا جاو كفو هذقنو هز مه نم مي رلان :اطيشلا نم هللانذوعأ لاه مث تار ثالثالمصأو |
 نارقلا ةءارقنا ىلع هنا الاءدهتاد مي>رلا ناطمشلا نم هتلاذعتساف آرقلا تأر هاذا نايتس اةرتاارل |:|

 كار لس :ءارك نع ةرناتمةذاعتسالا نوكتأ بينو فطرمثلا عاش !اوءازج ةذاعم

 ءادأ ىف بععلا ل2 دولف يظعلا باوثا!بحوتس ادقفنآرقلا ارق ن منال لعل ىفادا قفاوماذهو اوان
 اًذهلفدسفم» رملا باع اهمركذو تاكلهمشاللث مال لاوةالصلا هيلع ةوقل باوثلا كل امش ةعاطلا كن

 لعءىلءنآر لا رقدعي ناطم_ثلا لمد الع ءاناطمشلان هذيعت_سي ناب ىلاعتو هناكس هللاه يم بيسلا |' ٍْ ١

 اذا ىأ هتلانذع:سافثآر لات ةاذاؤ هلوق نمدار 1151 لاشب تازومالو اولاه ةءاضلا نا :باوت طمع | ] 5

 ىلا مايقلا تدر اذا ىنعملاو مككوج واوا سغاه ةالصا اىلا ممْماذ | ىلاعن هل وق ىفائذعتساف ناآرقلا ةءا رقتدنأ| ٍ

 ءاهةفلاروهجامأ 4 ل دريغل عضاوم ارا امى كرت هال لال دلا عضو ءىفرهانتلا لرتلاشب هلالةالصلا | 1

 ! بجو لاّمحالا تيناداو تدرااذا هنمدا راانوك نا لة<دءتسافنآرقلاتأر ةاذافهاوقنا نثالاولاةَأ

 1 دوصقملان ا ةيلقعلا تايسانملان نهثكا ذىوةب امو هان ور ىذلاربإن ا نيبوهب  الاهذهنيد اقيفو هيلعظفللا لح

 1 اذاالا ةقئالو لوسر نم كالمق ن مائاسرا امو ىلات لاق ة* ءاَو أذ :عناطسد ثلا سو اسو ىف ةداعمسالا نم

 |١ ادهلوءا رقلا ل يق ةذاعتسالا مية ىلاعت سه اهناو ناطبشلا قيام هقلاعسننف هتينما ىف ناطبشللا تل ا

 نآرذلا ىضدقم اهدعبو ريخنا ىضتقع ةءارقل!لبقةذاعتمالا ار ق.ن أو دو ثاان' لوقانهاهلوقأو تبيسلا | 9

 تناكءاوسةءارق لكت ة: .-اوةداعتسالا اطع لاق (ةئاشلاةةلكسسلا) ناكمالاردقب نيل دلا نيناع ١

 لاهو بروج ولاط ام سا ىف ىف دققو: رعى ةدحاو ٌةّرَم ل- رلاذوعتاذاني ريس لاقواهريغىفو أ ةالصاا ىف ْ

 لاعاةلج ىف ةذاعتسالا ىلا رعالا لعب مل لسو هملع هلل ا ىلص ”ىب ىنأ ان أروههلا ةةبجاوريغاهنا نوقانبلا |

 ةداعمسال اركذ م داع ن نم مزلي لف ةالصلا تابجاو ”هلج ناس ىل ءلتشمريغرمملا كلذ نا لوةينأ لأ اًماودالصلا ْ

 نوكمف هيلع بظاو مالسلا هلع هنالوالا رجل زائل بوجع العا جتحاواهتوجو مدع |

 ا
 ٠

 ١

3 4 3 
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 «"ةييبيسسلا

 زاوعاضيأ ب>و لوعفملا ىلع لع اذلا معيدة: زا اك اذه تيناذا واعملباشلا ىلاورْوَأ ا ىلارقتفمىدعتملا

 ىنسءاافالةروصلا فل _عافلا ىلع لوعفملا مد نأوهو (ىناشلا مسةلا) لعافلا ىلع لوعفملا يدق:
 ناو هناالا لعافلا ةرن سه دعب لوعفملا تسمو لعاف ديزو لوعفم «مالغف ديز + ءالغ برمض كوكو هو

 ذاو ىلا عت هلوقك ةر ودلا فال ىنعملا ىف عت نأوهو (ثا- ءلامسقلاو) علا قرخأتم هنكل اظفالاف مدة

 لءاشفلان ال ىئعملا فل صاح هنكل ةرو دا اف ل ماسريغركذلا لمةراسمخالا انها هف تاماكب هير ميهاربا ىلا

 ارهظمنوكدق لءافاا( ةسماخلاا"هلّءسملا) ركذلا لق رامخالا مزل هع دقن حرص ىتمو ىنءملا ف مّدَمم

 ىوذنت برش ديز كلو قك انكسار هضمو انبرضو تبرمذ كا وةك اًزرابارعذن*نوكي دقو ديز برعذ كلو ةك

 هيلع نام ناكا ذا ىأ ىئت أفا دغناكاذ ا كلوق لعافل ار امض نمو ديز نع اريخ "هل له ئ والعاف برعض ىف
 ىلاعن هلوق هنموديز لءذربدقل او ديز لو ةّدف لعف ع نم لاقي ارهك*+نوكي دقلعفلا(ةسداسلا هل لالادغ

 نيكرشملا نمد لراس ناوربدَقَتلاو هللا مالكع مس تس هرج أف كلر اتسا نيكرمشملا نم دحأ ناو
 نوكد.نال ملا الل را الا لعلم دع اة رالوس نالعتاجياذا (ةعباسلا هلّمسسملا) ْ

 نأامافن ,ربدَمَتلا ىلعو نيفلتعو انيباشتمنلع ام نم :نأاما نيلعفا !نال نيمسق ىلعءاذهذ امهلالومعم

 نالعذركذي نأ (لوالامسغلا) ةعبرأ ماسق أهذهفرثك وأ ادحاو امه دعيرو كصذملا مسالا نوكي

 نيلعفلاّنا ءاّرفلا معزن ديز دعقو ماهكلوةك ادحاواعساامهدعيروك ذا نوكيو ادحاوالعنامضتش أ

 برقا بدسد حار برةالاو نيةلعب د اولا م كيلا لل ا اروي اود ديزىف نالماع اعمج

 تاف ردا قام تلو رولا عذنم نيتلعب حاولا كلا لملعت نبا رفلا باجأو هيلع كلا ةلاحاس جوف
 دحاولا نيالا نير موا عامجا ىلا ضالا دوعمف ةفرسعملا بحول فرعا نأي هثع بدجأو زئاخ

 لوالا لءفلاب هعفرت نأ امانه اهنا وخ أ دعقو ماه كل وةكوهود رفموبغ مسالا ناك اذا (ىاشاا مسقلا)

 تاعأاذااماادءقو لاو أماقربذةتلانالثلاوخأ ادءقو ماو تاق لوالاب هّتعفر نأف ىلاشل !ل«_فاابوأ

 دءقو امأف لو ةةروظموأ رعضف لءاف نمولذال لعسفلا نال لءاسةلاريعمذ لالا لعل !ىف تلعج ىناشلا

 32 امهلاعاَنانيب هرمدملا ة>< ىلوأ لوالا لاسعانيذذ وكلا ادعو ىلوأ ىناثا !لانعا نيد رصيلا دعو كاوخأ
 "0 3ب مرقالا انللع أ اذاانا نيف كلا ةدو ىلو أبرقالا لاسعاف جبسم برقا وامهدسأ لامعا نمي الف عنتماعم |

 : هنءزارتعالا بوو ىلو أ كا ذو كذا! ل_.ةراسذالا ل وصح مزلي ورععشلا ىلا مَعَ لعفلاد استمابيجو

 لوقيذادرةمامهدعيروك ذملا مسالا ناك نيضق اذن نيريث أت نالعفلا ىضتقااذاام (ثلاشلا مسقلا)

 || غرذ أ ىنون!ىلاعت هلوقلؤالا ه وجو نب ريصيلا ة نيف ةوكللاف الخ ىلوأبرقالا لا اّنا نونرصلا |[
 هلوةوغارطق هلوةا بصا خل! نوك كا امان الوهن ىضتقيإ امهتمدحاو لك نالن.ءفانهاه لصفسارطق هملع أ
 نكي لاو هملع هغرفأ لاقي نأ بع ناك دشنسحو ا ارطقى نول اريدةةااراصالاو لطاب لوتالاو غ رفأو أى ونا ا

 وهل ماعلا ناكولف هاك اورق ا مواهىلاعت هلوق ىناثلا غرذأ هلوقوهارطق هلوقل بصانلانا انلعكلذك |!

 ُكِلْذو برقالا لامع از او ىلع نال ديا ملأ: :نيلمل دأ اني دهن نءنو.ةوكلا باسأو هؤرقا مو ا» + ةلدعبالا

 ظ ةثلاشااةغاو عنملا ىلع لديام#ن الا ف سلو هنوعتع مما :اودقبالا لامعا انا ىف عازنلا امناو همف عازئال

 ناةعبا اة رقالاوه هنال راما حرب مث راج فرحلاو عفار لءفلاف دحأ نم ىنءاجام لاقي هنا نبي رمصبلل |
 نويفركلا جحاو ىلوأ برقالا لاس اف حب نم برقلاو مجرتلا ن ءتءالوزوالامهلانعاوامهل امها

 لالا ف يوب ىناثلا لاسعافاع وشو ثم ناك اذا نلعفلا دهدروت ير ا هودول
 ْن 5 وادرغد مس .الا ناك اذاف لانه لالا لا-عاءلوقلا بجوفزوج ال هناو رك ذل! لبق راعذالا

 نمل ةبال لمفلا تال كاملا ن ءاملاخالو هعمدجو لالا لعفلا نا ىناشثا بايالادرط كل دك مالا |
 هم ىناشاا لعن عقثاعهسف لوالا لعو هسفلرال العناد لومسملادجو ىنانثلا لعفلاو لوعمم ٍ

 ن اذا (عبارلا مسقلا) ق:اسعلابن و رقملا لماعلا لاسعا ن هىلو أ قداسعا ! نءىلا ل !لاسعانا مول«مو
 رع

 صصص ب3 _ _ خلت -_--

 مهد هيبج

 مالا
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 دو ادو أ ىور دّمذىلو ألد ”رخاا ناك: مخي + لو موقد [ةع رسااناهأ ًرقاذاو ىناعملا كل: هريغمهفأو ظاسفلالا |

 2 5 لترو قراوأرقانا را بيحس لاي لس هيج لأ ىل+ هلال وسو لاف لاهر عنان دا أ

 ئراشإل لاقد ؛ ةنلاح رد دنع لعنار ةااىآد دع ٌنارثالا ىفءاج "ىباطلن !ناملسوأ لاق اندلا ىف لترت |

 ىصكتأ ىلءىلو سان رقلا ىآعمجةءار :ىد انكنآر هلا نم يسم

 ءاربلانعدو ادوأ ىور ةءارقلا ف دمح نأ ةن_افاره- نارةا!ًأرقاذا (ةعساملا للة دسملا)  ةنخلا |

 ف رطندن مدح رع ناكنأوءالتلا نا عبارلاو 5 ةقرطملا ورشا نس اجل ا# ثلاشثلاو ةو>رلا فورا نما

 له هناالا سارشالا نم اهمابامو ناسسللا ةفاح لأ نمداضلا حريواسلعل انامل! فارطأو ناسسألا |
 فر قطالانا سماسألاو ءاظااح رش نددحر م برقي بسلا اذ بو اهتواشر لال طاسبنا داضا ىف |

 نيب ةهباشمل ناانركذاسجت يثق داضاا« نان حدف نأ ماللاو ةالصلا هياء لاف برعلا,صوصةداشلا | 0

 ع :ءلاؤسا اعقولارب_:«مقرفلا اذه ناكول لوةنف ا ده تبن اذاورمسعزعم ّجلاناو ةديد_ثءاظااو داضلا |

 عوقو لة ملال مالسالا قمل لوخ ددنع اسال ةياصتلا هم أ ىفولسو هيلعهللا ىلدهلئالوسرنامز |

١ 

 ميما فاو ةروهلا فور 11 نمام-ملالوالا هوحو نم ةماشملان اس قرفل ابا 60 كلا

| 
 د

 تانغللا ٠ نم امنوك تشي نأر دوال مأ ةدصف !تاغللا نم ىع له ةظاغملا ماللا نا ىفاوفلتخا (سشعأ ْ

 ظفلتلا ىلا ةرمسكلان ,.لامح الادالا رو كانو لاياهت ور ىلم يا ةعصفلا | 0

 هنأ ىلع اوةفتا (رشع ة-ناش 1١ كس 11١ هل له نع همه بجو ناسالا ىلع لمشت * ةلفلغملا مالل نأ 0

 هلل هلل نء مالنا مس خذوا دحلا ع نه لا داارم لكي هنا دا مهلوق لثم ةذاش ثا اءوولابنآ رقلا ةءارق ةالصاا ىف زوجال | 3

 تأ رقل'ّنا لع نورفأكحصالاو م (ريدع ةثلاكلا هلك سملا) عنملا لدأ ىلعةالصلا ف اّمءار ةقمنأ | ٍْآ

 ٍْ ةلوةنمنوكتنأاما ةدوهشملات ار هلاءدهلوةنانالذل ذو لاك. اه.فورت 0 ةروهشملا | 5 ١

 هده نيب نيفاكملاريخ دق ىلا بعت هللا نار اود ا ىلة ذل ان تدن دقذن.فلوالان اكسراف نوكتالوأ ربا وع لا لةنلاب | ا 3

 ١ 0 ١ | كح ا فالخ ىلءاعقاد ضعبأا ىلءاهشعب جرت ناك اذكتاك اذاوزاولا ىناهس ىوسو تاارقلا ْ

 ِ | ملْثاقسسف" ا نايدومسسم ضبا ىلع ضعبلا ميجرتىلانورهاذلا نوكي نأ بجوف رتاوتلا تبا :

  | | 1اهماع سانلا لم_2وةءارّولا نم نعم ع وي صت<ءاّردلاءالؤه نمدحاو لكنا ىرتاكلريغكتلا مهمزلب :
5 

 سس نتاوتلا تتيئام تآار ةااودهّنا الق ناامآو 0 ركسحص ذام مهق> ىف مزلي نأ بج واه ريغ نم مهعنعو

 لئاتةاو عاجالاب لطاب الد دو نيةيلاو عطقااو مزن علا دمقم هنوكن ءنآ رقلا جرت دنس داع - الا قد رطن

 ا بأن ع نسل هسم راو مدح او ليل ايلا و و همف ةّمالا نيب فالخ الو رتاوتم اهضعب لوقف هنع بيج نأ

 لعأ هتلاواعطق هنوكن ع هتملكب نآر ةلاحورخ ىذتةءالداح الا بان ماع ١ ارم ظ ضد نوكو داج" الا ْ
 3-5 م . : ٠ ل ْآ 0 : ٠

 ميجرلا ناطمشلا ني هتلانذوع أ[ ئاوق نم ةطينتسسملا ةياّعلا ثحابملا ف ىناشا! باسبلا ظ

 'ئشااو هنمذاعةسملاو هيذاعتسااوذمةسملاوةذاعتسالا سخن ناكرأبق واعس باملاادهىف مالكلاَنالعا 0

 راسل ىف (ىوالا ةلسملا) ص [سمهمقو ةذ اعتاستالا ف لوالا نك را ةذاعتسمالا لدحت ءل-الىذأا

 ا.هددأ نامئعم هلو دوعاا نم قدشم ذوءأ ةلوق لوةئف ةغللا بسك مب محرلاناطمشلان ههللأب ذوءااشاوق |

 لوالابهجولا ىلغذ م طرأ اب هر :مقصتلا اموهو هدْوَءمجلل |يدطأ لاقي قاصتلالا ىناثلاو ةرايصتسالاو ءامتنالا

 ا

حولا اذه ىلعةءار هلا تعقواذا هناهشةدافلاو ةرهاط ةنيمم تاماكلاو فو ردك
 و ماما يحال ممهف ه

 راما (ةرشامعلا لك ىلا) مكن ارض اعنا ريتا ارزينزسم هيلعدقا لست لول بزاعنبا |

 : بجو ذر مسعزم + ىلاو اد امين ل وي ا ءالغلاءداضلاءابتشاتاان دنع 2

 | ةدامحلا هلكسأا) فراك لحم ف سدل نير 11 ني ده نمد زيبقلا نا الع هيلا: لد ملاهذه نعلا ولا |

 3 ااورتاوتلا د- ىلا ةرهمشا !ىف اهغولب بحول نأ رقلان م تناكول امال اةاط ماه ةءار ةاازاوج ىئنيلءادلا نال 1

 || بجوفةالدااحراشةءارقلازاوج ىف لادا !اذهن ءانلدعانأ الا تارقأا نمل امناانلع كلك وا ظ .ِ



 | هنعوودو لوتاا بع هنامبوج وللوغو سم نعتساف ىلاغت رق نا ان || هوهمتاوىلا عت لوقلابحاو
 ىلع لدي بسانا اف صولا ب.ةء مك اركذو هللابذ«:ساف نآرغلا تأرقا ذاق لاه ىلاعت هنال تآآارقلا لك
 نال مي رلا ناطمثلا نمرمثلا فدل ةاعتسالابمألاعنهلاش املا ”هلعلار ركن ل جالر وكت م كو لماما

 رولا بجاولا م :الامو بدجاو ناطمء_أا” شس مدي رشم رأا نأ ظمأ ا ندهق ا ذعتساف ةوق

 اذهف ةذاعت الا يجون طامتحالا رطشا عيارلا ة ََه جاو ةذ اعتسالا نوح :نأ بجوف باو

 ذو يال كلام لاهو نيرثكألا دنع ا ارثلا لبق بسم ذ زعتلا (ةئلاسثلا لئلا )ةلأسملا هيف ءانصالام
 ظ ظ نودحولا ديف امه اكو هامور ىذلاريلناو اهان ولت يتلا هي الاانا ناضمررع م ماسقفف ذو عودي ون 51 ف

 مالاىف هس :+ هللا ئذر "ىمفاسشلا لاق (ةعبارلا لش ملا) بدا ند ه”لقأ الف بو-ولا تدثي ل ناف

 0| هب «يعأن او راج هيرهج ناف لاق مث هيررهج هلا ةرير» لأ نعو ذو: اايرممأ أ ارقام عنب هللا د.« نا ىور

 ١ ؟ةاعتسالا لوف أو ىلو ا ءدسعر هلا نأ نيب رمل *ميبآ نا ذوعئلانرودو ءال الاى لاهو زاجايضبأ

 لأ رولا مزل ةحت افلاداه امةلأ ناورارسالام لاهل. اعاه انقل ناف ةحتافلا ل.قو حاتتنالاد هب ارت امنا
 ةيدوجو ةيقمك روآ١نالو ءاهتفاا ددعهلفان اههتمدساو لكن وكما ”منأ حاةتفالا نيب واهب ةبباشأاّنا الا

 : أى ةانْشلا لاق (ةسمءاخلا ل ةدسأا) مدعل اوه لصالاو ةية. كححلا لإ مدع نع ةراسمع ءاؤحالاو

 ادي ةعكحراىنالاذوءّال هناهلوقأ ىذلاو لاق مث ةعكر لك فذوعم هلا لقّمالا ىف هنء هللا ىذر ْ

 | نارقلاتأر قاذاف هلوقوه ةذاعتسالاركذبان مما لجالامو مدعلاوهلصألا نأب هلع تحب نأه لوقأو |
 لدي ب سانا صولا ىلع مك اب دترتنأ ابرك ذدق لوةي نأ لئاسةلو مودعلا دمغن الاذا هلكو هللان ذه: ساف ْ

 أل ةروسىف لاق ىلاعت هنا (ةسداسلا هلك سملا) لءأهقتاو لعل ارزكك مكسعلل ارزكتينأ مزلمف لعاا ىلع
 ييلعلا عيرمدلا وه هنا ىرخأ :ةروسف لاقو ميج راناطينثلان هللا ذع:سساف نارقأاتأرقاذاف لعخأا

 1 نوت نارها «ىفانشلالاةف ءايلعلا فاة> امبيسلا اذسهاف يلع عملا ةثلاثثةروسىفو

 نءمهتلابدع: اف ىلا عة هلوةلقفاوممظنلا اذ_هّنال اولا ٍةمن- ىألوق وهو ميجرلا تاطيسشلا نم
 لوة.نأ والا د لاو معطمنبريسسج ن ءوأن دور ىذلاربللا رهاطلاض [قفاومو ميجرلا ناطءد يلا

 لوة.نأى والا ايا. أ ضعب لاقو نب . الانيراعمب ميلعلا عيرمسلا ود هنا ميجرلا ناط. ثلا نم هللابذوعأ
 باك ىف قهلا ىزرز ني: الا نيب عدم اضيأ | ذبه نال مم ارق الوب بشل نم + ميلعلا عنب .هدلا هللابذوعأ
 ان'الثربكل مالا نم ماقاذالسو هملعهّلنا ىلص هللا ل وسر ناسا هنا ىردللاد.هسبأن ء هدانساب نئيلا

 ذوءأ لوب نأ ىلوالا "عازوالاوىروثا!لاقو ميجرلا ناطمدشلا ند يلعلا عسملا هتلانذوعأ لاهو
 لع لدرس لزنام لأَن ا سابعا نعلاضذلا ىورو ميلعلا عيمسلاو ه هللا نا يلا ناطمشلا نم للان أ

 هلنأ مس لق لاق مث ميج رلاناطم_ثلا نم يللا مرسلا قا ذيعتسأ داب لقاد مالسلاو ةالمل هل ءد

 قارذتسالان ءاعنامن نك امتلك ءيلذا اروطق ةذاعتسالافهلبانو قاش ىذلا كير مسانأر قا ميدكرلا نجرلا
 000 ةالمإل او ذوعبلا (ةعباشسلا هلخملا) ىداوا | هلناو هننا ل الد ةمه ىلا بلقلا هو :.هنيئاومتن ّى

 عرف وةالداا لجال هنا سول ىأدن عزذدأ رقلا لجالهلادهتو ةفينح يلا دنعةالسملا لجالمأةءار هلا

 ًارشال هلال ذوعدال امسهدن ءالمأ أ مامالا ف اخ ذوعتي لد توما نا لوالا عرفلا ناعرذ ٠ ىلءالا | ده ىلع

 ةداعمسالا قاع مجرلا ناطمشلان م هللا ذعتساف نآرقلا تأر :اذافىلا.ءت هلوقاههاوقهحجو د دوعن هددعو

 روكسي ناكل ةءا رق ناك ولذا اف و ىنأ ل وق هجوو ذو ءّيالف ىدستفالا ىلع ةءارقالو ةءارقلا ىلع

 جفا اذافأنلا عرفلا ةءارقالالت ال_صلل امنا ىلع ل دةالضل ارّركسرزكلب كالذك نكي ملاساوةءارةلارزك
 ذوعتي م تاريبكتلارب < تلاه فلمال اركوم قايذزع ا الوقب لهل د. .جو هللا كي ادعس ل اذذ دبعلا ةالص

 انهاه اهركذن امش ةحكاسفلا لئاسم نم قبو تاريبكسحتلا ىلع ذوعتلا مدي ف سوي أ دنعوةءار ةلادملا

 ركذي لارج ليرات نآرتلاو:رمدلان ةوقئ كرا فت فارقأأد ياس بحسم هلتشملا)



 مول

 | ناك تارودقملا غب ىلءارداه تامولعملا لكبا-ماعالالانوكي الن أريد ةتبف امي كلنع ىنغيالو رمد الو
 درعلا ز>امإو هج ه1 | ىلءان يع مالسلا هيلع ميهاربملعجام تدتالخ اد ناكورمد يلو ععسال ناالاؤس هلاؤس

 نأري دقت هنااضيأ ملعب نأو ماسقلا لويس ىلعهسفن لاهم ةياعر نع هروصفو هزعملء:ناو كي الف «سفن لا 1

 اذا اهدوحو دع اهو اًعياالو اهم دع د :عاهلص هن كعال هنكل ةيمكل او ةيفيكل ابحي ملاصملا كاني

 لد نأ نجح داهف انقمتعاهل اذهامراصودرعلا باقى مواعل ا هذ هت ! قال لوة:ةاذهتفرعأ]]

 كلذ ىلع لا ذل اظفالا هناس !ىفو باطلا هبلق ىف ل ه<ذئئ.و عو ثلئاور ا كلل اي ةاسعسملا ةلانلسا كات هملق ىف ا
 مل اصم لمست ن نءازحجاعناسنالانوكيلءلدي ىذلاو ميجرلا ناطشلا نم هنتايذوعأ هلوةود كلذو بلظلا |

 ةراغىف عملا ىف ندا. لاالك وهو ملعلااّماو لمعلا اماناسنالا ن ءردادااناةرخ . الاوانم دلاىف هسقن |

 تنال مدنا ود> نعزا رتحالا ىو هتان ةذاعتسالااىلاول صدق ىف ةجانلا تش أه لعل امتازنعلا 1

 وذرءن لد مه 'نعلوط ةدحاو ة هش ىاوقي نية لا ساكالا نمشي ًاروكانا(ىلوالا ةجخلا)ءوجو هيلع ل ديو ْ

 كح همه دعب *أو ءاه مهراعأءاضقنادعب الج اناهربو اهني العاهونظواهبلعاو ءاضألا امتع اولا ا

 .بدسلا اذ هالوأو لدم لكلا ىلعزاج ساشلا ضعب ىلع كلذ ز اجا ذاو اهدا. سف هجو سانالرهظأو اههف طلغلا |
 لضفو قلنا الرواف ف زصشل حالا ب ا رسل علا لهأ نيب عقوابملالاو | ْ

 لكنا (ة.ناثااةطا) تالظا | اردو تالالطلا جاومأ نم هركف ةنمغسب صاخب ىذلا اذ نذالاو هداشراو |
 ناكولفرفكلاو لهدا هسفنل ىذربال اد[ ناو ىدصا اد اةّدعالاو قالا نيدلا هل لص نأ دصقي اننا دعخأ ظ
 ىف نية بخ لب كل ذكسمالا نكي ل ثءحو نيقدا هنية لكل !نوكب جول هنداراو هيعن بس ىهالا |

 ضرالا هلا ةئاعابالا تالالذلا تاطظ نم ص الخال هنا اناعدوساروث دل بى ءاضدبلا ةرعشلاكنيلطبملا بح أ
 الا اهم مزلسا ىل هل لءدسال هناقاه اسف واجمص ىف ناسنالا قو ىلا ةمضقلاّنا ( ةئلاشأا ةغا)تا ومتلاو ا

 ادةغنم ساسّقل !ناك' هلةعىف ارمذاح ناكن ا طسوال امس ل1كلذ لون .طسوالاّذ لسا امش افلخداذا ||

 || اذه اهفاغق تيما رق دهر مب امزاج نوكي لب ةمضقل !كل:ىفافقوتم لع! نوكأ الذءنيغ ةمزال ةصتتلاو|

 نا هناللظادلوالاو هيلط هنكبالوأ هبلط نكي لذ لتعرف راس غطسوالا تن كلذ تاانلثناامأو فاش |

 بد هذمعل هو رعينأكن أو هيرو عملا دعب نكعامنا هنمعب ثلا بلط نال هبلطي فدكف هنسعد هئرعبال ناك ْ

 قيرطلا لمص ن :رعازحاعن وكيد م:ف هملط هنكمال ناكنا ام أو لص البا ل صت بلطي فرك هنهذ قرضا
 ةشهدلاو ةرح ايام دبع توكل ل دياذهو ةريخا لال ةاظ نم جرضو فقوتلا كلذ نمي صلختي ىذلا |

 هدهذنيط اءسشلا تاره نم كي ذوع أ بر لقو مال اوةالصا | هملع هلو برل لاه ىلا هنا: (ةعباراةجغلار

 ردعامأو مولعلاو دئاةعلا لمص ن ءدرعلا رع لامناماذهن ةصو مه هلا هد ةمريغةقاطمةذاعتسالا ْ

 لديو كلذك اضيأاذهف هسفننعررضلا اهب عف ديو هسفن ىلا عمن ١: امرك ىتلا ةرهاظلا لابعالان ءدرعلا

 || بان ىلع ساج هنا موا فشكناو ميخجا هبي ندبلا اذه نارئاصبلا بابرال ف شكلا دق هنالوال اهوُجو هيلع
 ةوهشلاو ةنطانلا نس+:1س اواو ةرداظلا سونا س اولا ىهو هن : ايزلا ن نماعو رمثع ةعست مي خا اذه

 لخدي هناالا سلا بس دس ادو هذ رشع ةعستل هذه نم داو لكو عم بياتعسللال وقلاو بضغلاو | !

 ىتلا ءامش الا ناد رصاسبلا ولا كل ذريتعاو ددعلاو صخب اهلا ادع عمد هلكت تق

 تاقلا ىقضاخ رث أ اهتمدححاو لكراضاا نملص<و ةصهانئمزيغرومأ اهك ار دا ىلعةرمداسبلاةٌوَتلاىوقت
 ! عم نر هظ اذه تذر ءاذلاو تان ناسا ملاع نب .تحىلاتابيئاحولاملاعجوأن م نلقااردع :نالاكر

 الو هتناغاو ىلاعت هللا ةناعابال ا تامل هذ هن. بقال الخال هنأ ئالعلاوقثاوعل ذه ةراكسصاأ

 هللاب ةداعت_سالانا تدل هتمكحو هنو دقو هللا ة جبر لكل دي امنالو دبعلا تان ادقن تاهل هيام ال هنأ تن

 قي ةطلو ةظفا لك ًادممو للعو لوق لك لو ىفاماعب < بدسلا اذهاف ل هسا ْ

 اههدحأ نامسق لاعلان اهذهىف'ل مال اتاذللاّنا ةيئاشلا ةلا . مجرلا ناطمشلا نم هللانذوعأ

 لل ار و



لا ىلعو هييدعو ىلاععت هلئا دحر ىلا ىذ ما ىأ هتايذؤم اهو ىه*أ
 هللا لذفد ىسفن قدا ا هانعم ىلاشل ا هحو

 هده ىلعوه نما لوي ديعلا ناكذ دس اهءاع علطي الو ناسنال ا باق ىف ة ةف>ف ورح اهن'اك ةاشودولا

 رباش نم طوملا اذ_مب ىلو أ ميلعلا ع ,وسلارك ذ ناك بدلا اد_غاف كل ذفب وع اهعفداف ىع اهءفد ىل<“ ْ

 كدْغْرْد اماو ىلاعت هلوقو»و كرقلا اعف ادنقا عضوملا اذ_مرك ذلا ادهنيعتاآ هنا ىلاشلا ركذالا :

 ديعلان وكوهذللاامأل ع ولاحو ملءبالا تالة ذاهدسالا نا لعا ةذاع:#سالا ةمام نع ىلتعلا ثحااىف |أ

 راسكنا ىف بلقلا ىفةلاح لوصح للا اذد ٠ نءداوب بالا ىفملعلا اذهلصح ا ذاق هنعاهعفد ىلع هاوس ش

 بحوباقااىف ةلاملا كإ:لوه> نا مندل ع وضال او ىلاسعت هللا ىلا يضالابالا ط1 كلت نعربءيو عض طاونو 2

 هلاوح بالو هناملاع هلل انوكيال نأر اد كل ذكسهالا ن نكي لول هناف تامول ملا عم ام اع ملاعتو هناك :

 ناكحامل ازاج هملع للا ناكولذاًهاطم اداوج هنوكاضيأ لعين أد بالو دبعل دا سم ل. 9 نوع ازحاع ,

 هسسقف لانعتاب لقةمريغدبعلانااضيأ لعب نأودح اوما ها اريده نالء:ا9 أ قلطملادبحوتلاب ىف نعأو م

 مرجالف دعب ىأ لاذ نانث لاقي دعبلاوهو نامشلا نم قةشمهئانرالا نالوك هن نااعاأو هدهسرو

ااو دادرلان هودذع لاناط_شةبادو رسثاو رح نهد رَمَم لك ىف
 ١ ”ى'لكل انلعس لا ذكو ىلاعت هلل الاه دادس

 دادزي الف يرضي لف هيرتذتي قذاطفانو ذربرع بكرو نيط امش سئالا نم ىل هك: ناساو سنالا نوط[. اودع

 طمشيط اش هلوق ن«ذوخ أ هناط. ْمااَنا ىلاشأالوقلاو ناط.ش ىنعالا ىنو دا م لاو هو هع لزم اركدتالا

 يجر ام اناطش ىعم سفن اصمهوجولالط.م هثوك بيس هسفنىف لطاسلاكد ريم لكن اك امو لطااذا

 هنوك نمور عانس قيتزو بنوع 1! دحد مواوقك لوعفم ندع :لمعتوهتم و-رملا هأنعؤ

 كناف اهم حب رخا ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا ىل ق ن ءانوعلمهنوك امو ع هنوكن الوالا ين

 لمق كورال هلت ل نئادل لاق هنامال_سلا هيلع مهاربادإاو نعىلاعت هللا ىكو اجرئ سل نعللاو مجبر

 ةروسىفؤ نيمودزملا نم ننوكمل ولان هتف ل نكااولاه مهما حوت موق نءىلاعت هللا ىو لوقلانم - رلا هن وع

 ”ةكثالا!ىهأ ىلاسعت هنال امو سه هنوكب فصواغ ناط. 1 :1!هدولاو مك: جرا اوهتذت لنا سن

 هللاّداهلوقامأو دةهرب رمث لك الذب فدو مث تاو تلاع م مهل ذولي ف اوثلاو نهشلال ريطام لاح

 ل !مواعمو ة-بوسولا هش نمزارتحالاة داهم_سالا نم.صرغلا نا لوالا ناهسو هفف يلعلا عبمدلا وه

 رداَقلا 6 اههقهضرف غللعتو ناطيشلا ةسوسو عمسأ تاأ ىخ 00 ىناةقصلا

 (ةيناثلا ةلكسملا) ميلعلا عممكاوههناةدصسلا مس ىف لاهو ميلع عس.م# هنا هتئاءذ.«ةساف غ رت ن اطمشل ا نم

 ىلاعتهللاناوةيوددلاو ةشر لإ ير وح م دلا عف املأ بلس ن نءازحاع هنوكام اع

 زود الكرد هيوذ دااو هي دلا ٌراضاا عمج عفد ىلعو هيو دلاو هش ,دلا عفانملا ع. دادا ىلعر داق

 نال !ديرم ديعلاريصد نأ ىهف بلقلا ىف لص الل | ةفصلا اما نا. الا ىف ةذصو بالا ىف ىرخأ فص ل وه

 ريصتتأ ريننامللا ف ى !1ةفدلاامأآو تان لاو تاريخنا ةضاقان هصدعو تاف< الا ٠ نعىلاعت هللا هنودد

 0 ءاذا هللا ذوعأ هوقودو ةذاع:.ءالاوهىلطاا كالذو ىلاعت هتان ءهناسأب عملا ادوااسل اطدمعلا

 | هنوكل هيأ هف هلا هلعامأ هسفب هلعو ها. هاعوح ةذاعتسالا ظعالا ن 5 رلانا كال رهظبانركذام

 ناك اعرف ؤذالاو تاكا عمج ىلع اردأق هن هنو ك مهين أو دبالو اًةيعدبة داعتسالا نوكت ردَقَتلا اذه ىلءذ

 زاحولذا هدماّمم ىلع هنمعب نأ ىلع ىلاعت هللا ىوس در دقيال هنا لهب نأو اضرأ ديالو ةدئاف ةذا ءةسالا ىف

 00 د كانالا نبال كانوا ناعجسالا ف ةيوك ةبغرلا نت ل هدصأق ٠ ىلع هامعد هللاريغنوكي نأ

 و فرعي لام دسعلاناانرك ذاع تدثف ةدئافريغ ايد اعتسالا ىف نكي ل هسذن لاغفأب القدس ناك ولذا

 ةحاحال لوب نم ساشا ن و ميخرلاناطمشل ا نما ذوعأ لقي نأ هنم مصيالةيدورعلا ةلذو ةسونرلا

 ذوءألوةدنأ الإ اسس لل ذك رمالا نوك زوج اذا نايثنألا لب امد .اهذبم لعلا ىلا رك ذل! اذه

 5 دب هلوقىف ءانأ باع مال_ىلا ا هءلع ميهاربا نال اد ف ءض اذدو لاسحالا ل دس ىلع هللأت

 هو



1 

 ْ || لعفءامدتعت ىلاغت هلاوه ناك ناو هيفلوالامسقتلا داع دعا او»ناكححص نا جب رملا كلذ لعاغن لالا 1

 || مكحح ءزلي داو وفول مي نم ىل فل ارث_صي هل ءفيالام دعو عوةولا بجاو لءفااريصن حرا كلذ

 | اذه ع ىلع فقول وس - 91 ىلع نيقراعلا دع ناحجبو نا لاشي اوه و نا تا هوْعَرر ذاهلك“

 ||| دوجو لع رخ . الا لعن تس لا فرط دح أ ميجرمب لال دتسالا لطبل كل ذزاسول هنا لالا نيهجول 5

 نعارداضنوكيالو قاسفتالا لس ىلءاعقاون ارلا كال ذ نوكي ريد-هثا | اذه ىلءّتأ ىناسألا و جررألا
 ْ دراوووهذ ا: .لءهوت درو ام لكتاناببلا اذهب تدثف ضخم اريحا داع دقن كاذكص مال ناك اذاودبعلا م

 فال ىلع ئذلا عوةوو تامولعلا عسماملاع ىلاعت هل وك لس مكنأ لاؤسل | ىفىناشلا هجولا مكلع | ظ
 ءانضقلاوف انلعهوقدروأ ام لكناكن لاحت لاسحلا ىلا ىضلاو لاحت كا ذوالهج هلع بالقنىضتقي هلع '

 ْ ناطمسلا ن نم هللا ذوعأ هلوق ةعاس4او نا لهأ لاك مهنع باوج الاموزل لعلا ىف مكماعامزالردقلاو

 : تاما مب مجرلا ناطمشل نم هناء وءأ كلوةنم بولطملانالوالا هوجو نمردقلابلوقلا لطب ميجرلا
 لالا“ ربساو رهقلا ل. بووأ ريذتلاو ىهنلاباعئم ةسوسولا لع نم ناطمشلا هللا عني نأوهنوكي
 أ ءاملالا نالزناسرغوهف ىناشل ا اًمأَو لاحم لصاخلا ل_مخت نالال اك هللا نم هيلط ناك هلءفانملو هلعف دقف

 لعف ةذاعتسالاب بولطألا اولاةف هع ةلزتعملا تباحأ نيفلكم م وكت ان دقو نيفاكم نيطامشلا نوك ىلا ْ

 ْ ةدئاسفلا امن اهرمسابدقنا لعف فاطلالا كلف لا يال ريبقلا مرتو نسا لعذنملا فاكملاوعدت تلا فاظلالا

 ْ نسحب مل ءاعدلا اذه مدا ءاعرإا ادهدنعالا لعت نس عالامفاطلالا ن هنا لو: انال ىلطلا ىف

 ا ىلع لهذا بناج ميج رتففرثأ هنوكي نأ اما فاطاالا كلت لف نأب لاؤسا| اذه نع ةممبلا لهآ باجأ هلعف
 : 4 لعلم ءادااو عوقولا نح الا هسمف هلرث أ الوا كرثلا بن اج

 | دوجولا بئاج نار دنع له نأ مزاي ذ_5ن.خ مدسعلا لص-ول دوجولا بن اهنا>»رلوص- د :ءنأ أ
 كلذو بوحولا لص نادعرلا لو د- دع ناتنثق لا وهو نيض.ةذلا نيب عجوهو مدعأ|بناج ناز

 || اهلعفا نكت ل دوج ولا فرط ناحجر ف اطل الا كلت لف بس لص لنا اماو لازت_ءالاءلوةاا لطي |||
 |١ نآاما ىلاعت هتانا ل اة نأ ىناشاا هحولا لا ىلاعت هلل اقف كل ذو اشم اثبعاهلعف نوكمف رثأةثبلا |||
 || دبعلاداسفا هنم عقو نااّما ناط.ثلاف لالاوه قا ناكن اف نوكال وأ ديعلا لاح حالا هل ادد سرك
 || د.علا ىلع هطاس لو هقلخ ملف دبغلا لاخ حالا ذي ع ىلاعث ةلف هللانا عم ديعلا داسف همم عقول ناف عق ةوالوأ

 | هتانا ليقاذاامأو هنمةذاعتسالاىلا د_,علل ةاس”ىأف دبعلاداسفاناطمسثا !نم عقال ناك ناامأو |||
 || ثلاثلا هحولا ناطءشلا رمش نم ماصتعالا دمت فمك هتئاءةذ اعتسالاف ديعلا لاح حالسوهام ديرالىلاعت | ٠

 أ دتنلوالا ناكافاعم ريذناو”رمشا ا للعذ ىلعا زداهنوكز ؤأم ثلا ىلفف ىلءاروب# نوكينأ اما ناطمشل انا ]

 رداق هناوهو ىفاشا !ناكَناوريفناو حالصلاال ا ديربال ىلاعت هنامهاو5 ف حدي كلدو ”رشلا ىلغهلقا دولا

 |١ ىلاعت هللا ٠ نم نوكي جرملا كلْذو رعالا رشا ا ىلءف ىلءريمللا ىلعف جب رتي نأ عنمي نهفريف او ريشا لذ ىلع ا

 (| ةسوسو بسن ىداعملا ف !وهقوا ارم لانا به عبارلا هس ولا :ذاعتسالاى :دئاف -ىأف كل ذكناكاذاو

 || الق ناو ل ماستلا مزلرخناطيسث ةسوسوب اهيف عقو هنا الق ن اف ىصاعملا ىف عقو فدكناط.ثلاف ناطيششلا

 ا داق الف ريدَعَملا ا ه ىلءو رمشلا ىف ل: ءزوجعال لذرخآ ناطر لجالال ىداعملا ف ناط.ثلا عقو

 1 رخاان اطيشن اطءثناا ىلعطا س ملورمشل | ىلع ن اطم_ثللا طلاس ىلا هت هناانلق ناو ناط ثلا نم ةداعتسالا ف ١

 هجولاهدايعلاريصانا.م>رهلالانوك ىف اني كل ذورارمذالاو ىلةثلا دي زعل صيصةخورمشدلا ىلع فن اذهعا

 ناوهئمةذاءّدسالا ف :دافالو عوق ولا با اووهذ ع وقولا مولءمناكنا هنم ذاعد_دسملا لعفلانا سمالا

 هنا لع لدن ةرظاالاهذهنا ىلع وهم ةذاعةسالا ىف ةدئاق الف عوقولا منن ناكع وةولامولعم ريغ اك

 لود.رلاهلاكام همق ماكنا! لصاو هتئابو هللا نم لكل انا دنبعلل ف شكتم نأ الا هقتانذوعأ هلوقل ةققحال
 كيلعءانث ئدحأال كنم كي ذوعأو كيضغن الوفه ذوعأو كامضم نم لاضرب ذوعأ لسو هيلع هللا ىلَ



 | نانسنالا نيمدقلا نيذه نم د--او لكى فو ةساررلا ذا ىهو ةسلابخلا تاذللا قاشلاو ةيسسطاتاذالا

 4 .غرلا ل. .اةناكامبروعشلاميدعناكاذاواهيروعشمل نكي ملاهاو اً لو تاذالا كات لصق سراي نكي ملاذا

 ىت> نان الادهتبااطكواهف هتنغر سد وقامذاذتلالا لصحاذاواهبذتلا املعفتوو ام-راماذا مث اهيف
 ناك ام ىلع أر خا ماهم ىلا صر اةوقو غرلا ة دش ىف لصو تابياطلاو تاذالا لمه ىفرخآ ماقمىلالصو

 ديازلا ل.ص2 ىف ةيغر3_ثأو اصرح ملغع أ ناكب !اطااناز وفرثك أ ناك لكنا الاّ اى ءاطاف كلذ ىلآق

 تالاكتل ا لم_مق نكميال هن امو: صرملا تاجر داب اهمال كل ذكسف تالاككلا تناك ةي اهمال ناك اذاو اهماع
 ىلءد.ءلل ةر دقال س صم ادهّنا تدثف باقلا ن نعصرطاو قوشلا ل[ ةلازا ن نكمال ل ذك اهل ةباهمال ءل|

 ميجرلا ناطيشلا نم هتناذوعأ لاق. فهدابعلريصانأ مب ركصاا يدرلا ىلا هبت عوجرلا بوو هجالع

 3 اوقوةالصلا ةزاتلاءاوتستساوف وقو نيعتنلاا وديع لما ىلاعت هلوقءانركذامرب رت: ىف ةثلاشلاة حا
 ضءبفو شماله .قانعلاو هداسع نمءاشي نم اهثروب هلت ضرالاّنا اوريصاو هللانا وني عة ساه مودل ىوم

 بوله" سل ”الوس ألان ىريغ ل مؤ م لك لمأَّن ءطق ”الىلال-و قْزعو لوة» ىلاعت هلل ' ناد ة.ياالا تكلا

 دءادشلاىف ىريغ ىلءؤد ناريح اركقتم هناعجالو ىلصو نء هندعبالو ىبرق نم هند الو سان اة ؟هلذملا

 ىشوباوالا متافمىد بو ىريغبا وبر كفلا/قرطيو ىربغ ررغوج ربو مومشلا”ى 5 وىدس دئادتلاو

 ريملا لهأ بهذم ىلع عدت فك ةذاعتسالا نا ىف (ةئااغلا لعلا) فاعدنأح وتفمئلانو ةقلخم
 فارتءاهتاءذوعأ هلوقنالوالاهو-ونمربأاءلوةلا لط. هلئان ةوعأهلوق ةلزتعملا تااف دير دّملا بهذ مو

 نالالعاف درعلا نوكس عننمال ىلا عتهتاوه لا.عالا قااخ ناك ولوةذاعتسالا كِلَدا العاف دبعلا نوكب

 تف هليصخت عنشما هيف هلئا هقلخ ملاذاو هعئد عنشمادرعلا ىف هللا هقلخ ا ذاف اضيأو لادم لصاملا ليك

 هللا نم نسا ا ةذاعت_سالا ناىناشااو هسفنلاعتال اددومد_علانوكب فارتعا هلاءذوعا هلوةنا

 ما ىلاع:هتلاوه اها لءافلا ناك اذااماذاعت_ساهنمىتااروماللاةلاخ ىلاسعت هنا نكي لاذ! ىلادعت

 ْناثااشآاو هللا ءلعفي ام نيع ىف هللا نم هتادذ اءدسا دعا ناكر يصبرب دّةّماا اذه ىلع نالاهنم هقادذ اعتب
 ىلاعت هللا قدلخب لصق ىصاعملا ناكص ولواهب ضار ريغدبعلاّنا ىلع لدن ىداعملا ن منان ةاغتسالا

 نأ عبارلاو بجاو هنن!ءاضةي اضرلا نا عامجب الاب ت الاه امس طار هنوكديعلا لف نحو ةمكتو ةلاشفو

 # تناكا دام ناطمشثنل العف ةسوسولا كل: تناكول نست و لةعتامنا ناطرشاا نمهتنانةذاعتسالا

 اذه ىلع ذاعتسسي نأ بح اولا لب ناطرشلاةرشن مد عم سد فقد .كف ةتيلارثأ اهدوجو ىف ناطمشال ن كو

 ةلضا اذه تلغففام تاك اذان وقيام لاق اؤساللا لبق ءالا”رشال هنال ىلاعتهننا "رش نه ربدقتلا

 لور دقالو ةىلءامب تمكعو كتر دق فا اذغ ىلع ىف ةرادقالو قع ةسوشولا زو دنع كاع قلقثاهلا اء تنأو

 تاقورمسعلا م كب ديربالورمسلا مكسب هلا ديرب تاقواهءسوال ا سفن هللا تئاكيال تلقمث كمكح ةفلا

 اة كعفت و فيكن ءوقلا بام_ءالاو ةرهاظااراذعالا هذه عك 0 ول

 ردص مرح تدسالوا 1قدردص مغ تل تانوملم امو م قلق نت دانلا ١ قتملتو قة ذتنا درو

 فيكفدابعالالظدي رب هقفاامو تلق تنأو ماغلا ضد ا ذهف ىناثلا ناك اوريمجا لطب دقف لوتالا ناك ناف ىتم

 ردةااءالوريطالوقأ الان أَو ريا, لوةء نم لوق ىلع مزلةاسغ اتالاكش الا هذه لثأف لاف ناق كباده آد

 ةزدنشانوكم نأاما هنال ف.عض اذ_هلوةننتكلاوهوردقا اوربا نم ةطخبسوتم لاول !لوقأ ل

 ناك ناولازتءالال وقلا ما وهفلوالاناكن افن وكيالوأ لالةدسالا لابس ىلءلعفاا ىف رثأدبغلا

 ةطساولا لوص- ل ةغي فيكن لوقلا اذه ىلعةدراو يراسل !يالاودلاو ضغءاربلاوهذىناثلا

 لوالا نيهجو نم مكملع ةدراواهرمسأب ىوفانباعاه و قمزلأ ىت لا تالاكشالاام أ ةءام+لاو ة:سا١ لد لاق
 ريلساف لوالا ناك ن اف انعم نفرطلل ةلاض بتناك نشا ر املا دال ةئبعم نو كن نأ اما ديعلاةردقنا
 ناك نان فتوالوأ حرا لج ضو نمار الا ىلع نمفر املاد- ناد رذىلانثلا نكن او مزال



 مسح محم حمس اممم حامل ةماعلا هس محلا

 ةراآدع هلدنو ٌكددب ىذلا (ذاق سات (ننخ لاب فدا نادصنلاو د لا ميلع عبسمم هثاهقلايذ عتسساف غزت

 تان "الا ءذهف ييلعلا عييمسلاو ها هتاءذعت اف عزنناطبستلا نم كنغر اماو لاه نأ ىلا ميج "ىو هن 1

 رابخالا امآو ناو سنالا نيطا“ هشوشدو ءةذاعةسالاىفادبأ اوناكمالسلا مهماعءاسال انا ىلءةلاد

 لاذ هفاق رغأو ل-.و ه.لع هللا ىلص”ىب لادن عن الدر ”ستسا لاق لد نب داعم ن ءلوالاريالا ةرثكف

 اذه لوقأو ميجرلا ناطمشل ان نم هتااءذوغأ هلوق ىهد كلذ امهنع بهذل اهلاقتول ةلك لع *ال ىتا مالسلا هيلع

 انا هناواٌذِح ىلءاق هدسافمو ملاعلا اذه ماس هلعّنا لع ناسفالا نا لوالا هوجو نء لمعلا ىفر رشم عملا

 نواقلا ىلع ن نكي هلوةبو هلعفدام لكف لقعلا لوزب بضغل ادعو ىلةعلاد دع لملقا كال ذ فرعي نأ هنكي ْ

 كاوقالاك لا و لاعفالا كلت ىلع مادعالا ن ءةلاعثام ىعملا اذه راصا ده لة فرم سا اذاقدسحلا

 "ثا ىناعلا هتلادذوعأ لود مرح الف تاق ' الا عذدو تاريذللا ليصحت ىف ىلانعت هلت ىلا مجرب نأ ىلءهلالمأحو

 هنلاىلا ةعقاولا هذه ضوفأ لو كلذ لعاذاق همصخ باج نمالو هبناج نم قلما نأب اهطق لاعريغناسنالا 1

 هلطأالنأى والافىب عه تذاج ع نمد !ناكناو ىبدح طخ نم هومز هتلاق ىناج نم قا ناكاذ اف ىلاعت

 نسحأ اذان ذغيامنا ناسنالا3َّ[تلاقلا هتاذوعأ لوةيو هتللاىلاةم ركل اك ل :ضوفب اذه دعو أ
 ىمردق او ىوقأ ملاعل اهلا الة ء ف رضتسا ا ذاف مصختارهق ىلع ىوةياتطساوبةدشو وق طرغب هسقن نم |||
 رض أ! ذاف هملغب وضغملا اذه نءزواتأ نأ لىوالاف ىءزواست لذ ذب هناو تاّركو تاّرم هتيضع ىناغأ|

 ّْناىلاعت هلوق: نم ةطبند ص ىناسعملاهذه لكو هللا ذوعأ لاهو ةعزانملاو ةموصاناك رت ىف تفمااذه هلتعؤ

 ىلاعملاور ارسالاةذهركذتاذا هنا ىن ىنعملاو نورصيم مها ذاف اوركذتناطمشلا نم فدط مهسماذا اونا نيذأا

 واس ركام ىلاعتهتلاءاّضّدي ىضرو عافدلاو عازتلا ل رتفدشرلا قيرطرصاأ ||
 أرقو يِجرلا ناطيشلا نم هتتادذوعأ تار "مثال: ” بص نيس لاق ن رم لاق هنا سو هيلجي هللا ىلص ”ىنلا نع هنغ

 تام موملا كلذ ىف تام ناف ىسي ىت-هملع نولصي كلم فان يعبس هي هننا لكورشملا ةروسرخن ”تانآ ثالث ْ

 لاككا ةدهاشم هتاذوعأ هلو نا لّوعلا بناج نم هربرةةوت لق ةلزتملا كلَ . ناك ىسي نوح اهلاق نموا دمه ئ
 لاو هّممظعو هلالو هللا لاكن ةدها ثهرمشملا ةروسرخ آن هثالثلا تان الاو اهرودقةياعو سغنلاز ع
 هبالسو هلع هللا ىلص "ىلا نع س ذأ ىور ثلاثل اريدلا نيماقملا نيد مالا لددعال ةيدوتعلا ماقم لاا

 لاقامل هنا هيف يدسلاو تاق ناطي_#ثل اهنع دوذي اكلم هيىلاعتهقنا لكو تار مرمدع موملا ف ذاهدسا نم لاف ْ

 هرم أنام ىلا تفل لهسفن نم كلذ فرعاذاو هلع ناصقنو هتردق ناصقن هم فرع هانعم فرعز هتلاب وعأ 00

 هذهةءارقّنا تثق س فللاوهربك الا ناطثلاواهملا هسفن هوعدت ىتلا لاسعالا ىلعمدةيلو سفنلا هنأ
 | هلامالتلاوةالصلا هملع "ىلا نع ءربكح تنبةلوخ نع عباراربثتاو ناسنالان نع ناطنسثل ادوذت ةماكلا
 تاقلزنلا كلذ نم لت رب يح وشن هريضإ ف قاخام”رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذ رم ل الزغملزن نم لاق

 ناو ة.نامسلسا صا ضنالا ةرثكق وذ ةءناحوزلا نص اخضمال اة 11 نا ةءلقملا مولعل ا ىف تن , هنأ هسفبددلاو ْ 1

 غض ةوماه فامطث:نآاها قو ءامسلا تطأ مالسلا وةالصلا هنلع لاق :رداطاحاورالا نم ةءولعتا ووسأ|

 هقرمم ةرغاط اهذعنو:حاورالا نم :ءوا#مءاوهلاوريثالا كا ذكسسو دءافوأ ما كلم هسفوالا مدق

 حاورالا َكِلْد ذامتسا دقن تاَماَتلا هللا تاماكب ذوعأ لجرلا اها ذاف ةرب رشي دوم ةردكاهضعدو ةريخ
 نذو ةذفاتلاةردقلا ٠ نعءةراسع ىهو نك هلوق ىه هللا تالك اضيأو ةدنيخلا حاورالا الرمش نم ةرهاطلا

 هيلع هللا ىله * ىنلاّن اه دد نع هس أن نع ب.ءشنورع نع رع سما1 اريذلاو: ءوثن» رمضرل هللا ةر دةيذاغشسا

 رول <رشو هياقعو هيسضغنم ةّمانلا هتلات املك, ذوعأ ل ةءلف مون نم كد ع زف اذ الاهل سو |

 خليل نمو ةداضع نم تي ع هترضتال املافنورمض< نأو نيطا ثلا أد ازروه“ر مش ٠

 ذوعي ناك هنال_سو هماع هّلن | ىلص ”ىبم ١١ نع ساس. عنا ن عن دا !اريخلاو هقنعفاهتلع مكى اهيتكا

 مال نيع لكن مو ةماهو ناطس لكن م ةما هلاهتنا تاملكب اك د .عأ لوةيوامهنع هللا ىضر نيس لاو نسا ْ :
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 1 نيو>و ىلع رايخالاو نا رلى درو اذهّتالعاو (هياعتسلا فشلا نكرلا) كاسفن ىلع تدنثأ < تنأ

 ثععلاب منانا هناسف هللانذوعأ هلوقاَمأ هللاتاملكن ذوعأ لاس نأىاثلاو هللادوءأ لاب نأامهدحأ

 تاماك دا رااثألءافتاماننلا هلا تاماكب ذوءأ هلوقامأو هللا مسبرو ستنال ذ فأي سو هللا ةظفل نع

 تاكسمملا ىف هتردق ذاق نكهلوقن مدار او نروكمف نك هللوة:نأ هاندزأ اذا ءىذ ةاانلوقامنا هلوقوهمقل

 هللان ةذ را را و سم را كلا ىف هتلامثم نابرغسو
 ىلعالا اهثود_-نوكيال تانئامسإلاف اذيأو:ذفاشلا ةئيشااوةرهاستلاةردقا!كإًءافوصوم هنوكلالا
 ىلااهجورنوانوكتل_افصانغاف ثانناسورلااماو.'ارمسنارعس لعمل ىلا ةّقلا نم جورتللا او دكر سا لتس
 ىذاان الاىفالا دس وبال ىذلا فرطا ثو د اهب اهثو دح نا كس كل ذكى هالا ناك ج٠ وة١:ةدلعفلا

 لوتس حاورالا لاعّناتالوقعم ا لع ف تدث اضأو ةماك اا هتر دق ذا: تدعم ةهباسشملاه دهلف مسقني ال

 تاَدلكبذزعأ لوقف !سأ ثارئدملاةىاعت لاف ايملاعلا اذهرومال تارب دما ىهاستاو ماسجالا ملاع ىلع

 ناىهرةق.ةدانهاهمم ةرهاطااةيلاعلا حاورالا كالت تاماتلاهتنا تاملكي دارحلاف ةردكلا ةزاططلا ةثينولا
 قفلت [ثاامأو هلناريسغ ىلا تاهت اةرظن ىف قيدقناك اذا هاذ نضل !تاناتلاذق تانكي ة رع اهوت

 ملو هقتادال اذ سب لىل اعتهللاالا ادح أ دوجول!ىف ىربال ثءكر امو قأ اًمللا رعقفلغونودمحوتلار ىف

 ذوعأو مالا هملع لاه كهتناب هللا نم ذوعأو هقنابذ و عأ لو مرخج الف هنن ىلعالا لود لو هنا ىل الا 1

 نئلطانوكتنأو ٌدبال ةذاعتسال انال هتلاريغب اضي أ الغ ثم درعلا نوكي ماقملا اددىف نا لعاو تنم

 نءهناسنف نعءاضدأ فذ هسفننع فو ماقملا اذه نع ديعلا ىف ةرئا ذاف ىلا_عتهظاريغب لاغتش ا كلذو برهل وأ

 انامال_اا هيلع هنا ىرتالأ هلا مس هلوقرون ىف اهر خت مري سيو هللا ذو عأ هلوق ماقم نع قرتي انها هفهسفن

 ازد ناكرأ نم ثلاسُمل اع نكرلا] كفن ىلع تنثأ 6 تنآ لاش ماقملا |" هن ع قرت ل :مكيذوعأو لاو

 نيعم صخشب ص:ةعرب_غاذهو لال ذاوأوةينأ» دابعلهنمسهأ هتلايذوعأ هلوقنا لءاو د .ىهي_سأابايلا

 نأ بع قولذم لكنا ىلع ل دي كل ذوءاساوالاوءانينالا ن نء كلذ كح ىلاعت هلال مومعل لمس ىلع مأو هذ

 هنىل سل ام كا اس ن أك ب ذوعأ ىنا لاق هن مالسلا هملع جون نع ىح ىلاعت هنآ لوالاف هتئاب اذمعةسمنوكي |
 كيل تاكرو انممالس طبها حولا ليقىلاعتهاوةوهو تاكربلاو مال انيَتءاْح هللا ءاطعأ ادهدنم لع

 0000 ياريس اول اجل يور ارق ةارئ ازا مزلنملا هيلع تسوي نم ىتسرفابلاو ٌْ

 شرعا ىلع هيونأ عفرو هلو ب ىلاسغت هنن هدرك أ اف و1 :ءانءامداندخو نمالا ذخ أن نأ هللا ذ اعملاتذ هناكم

 اورهان ذذتت أ موق لاق ةرقما ا حمبذي هدوق سهأ انا هنا مال سلا هم ءىسومن ءهللا كح عب دارلا ادصس هلاووشو

 هولرمض |اناقف كانقف لدتا !ءاسمحاو ةمهتلا ةلازا نيتءلش هلل ا ءاطعأف نيله الا نمن ِ نأ هتان ذوعأ لاق
 مكيرو ىف هربت ذعفاو لاقل تقلاب هز وشامل م لاو سال هئان م ربو ىنوملا هلثا ىدعي < كلذك اهضعبب

 ىلانعتةثاهاطغأت بالا مود ع نمؤيالزيكتم لك يك هرعت مانا وزغأ لكق ناقد نوع ثنأ

 نماهدددو كياهذمعأ ىناو تلاق ميم مانا سداسسلاو مهرايدو مهضرأ م مروأو مد دع ىئفاف هدا

 عباسلاو ناك ناهي آوننسح لوب اهمراهابشتو عب ماسويت م يف

 تنك ن ا كننَم ن+ لانذوعأ ىنا تلاه ةول1ن | ىفاه ددقد رشا ةروص ىف ليزيج ترام السا ااهباعمسمنا

 هللاد_بع نا هلوقوهو هوسلانءدلولا كل ذناسساب اهانا هللا هيزنتو باريغ نما دلو نيدمعن تدحوتامقت

 كيدوعأ برلتو لاقةىرخأ دعب ةّرمةذاعتسالا,مالسأا وةالصلا هنلع | دمت سا ىلاعت هللات أن مانلا

 سانلا برب ذوعأل فو قافلا برب ذوعأ لق لاهو نورض<# نأ بر كيذوعأو نيطامسشلا تازمهن

 ناطنثلانمنغْر اماو ننله السا ع نءضرعاو فرعلان ماووذعلاذ> فار ءالاةروسف لاه عانوا
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 : حاورالا رورمث عفد ف ةسطا |ةرهاطا | ةس ملا لااا حاورالابةيرمشبلا حاورالا ن هةداعتسا ت امال اَهَننا

 | اندح أ ذشهلليقثلاثلاو ء«اثعفلاو ءوسلا هنع فرصا لاف ثيسءاثدثلاوءو سلا فرص نيتعلش ىلاعت
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 كو اهتطي ىف لد ناطمسشاا نال مالبسلا هءلع لوسرا عمتماكست ادا ةقاسنل انا لة, تأ زوال لو : :

 ا

 نمالارثأ ىزنال اناالا ةوادعلا كل: بيس را ذا ازوهط بجو ةوادغلا تاص-ناوةتاد_دلا كاتب 1

 نوفركعي ب تدذاك الا نماوبأن اذا ميزعتلا ةغةضنوسرامعنيذلاءالؤدو ةوادهلا كل: نمالوخلا ان ْ

 نأ 50 ءاشالا هذه مدع اهلا ىلع بلغيامم كالدو نما ادهن ا اررااودهاشام طق مممأب

 تدتأ الا قئاقدلا ن هةققد تك رئامو مانالان مادك هن القا اهعز لا ىلع تيلغاو تا لاف من ىلا كلت نع

 ءانشالا ةفرعم ىلا قد رطا انا( ءااثلا طا )اريخالو ارث *أتر وك دلالا وجالا كل: ن:تدعاشأم ىف ماب
 توضااوأ ةروهاناما اهدوجو نالءايشالاء ذه دوجو ىلع لديوف سا اامأ للدل امتاوربخن امماو سام

 اهانرصبأ انا نولوةب نيذلاو ام ضاندحالا نعد: نأ ادن 2كم فدك انوداذعمسالو ةروص ىرئالاك اذاف

 اهوأر مانو ارق .رتج نم لاش بيسبء اش نوامضت نيذل اني اجلا نائم اطم-هف ماوه انعم«وأ
 تتيثولءامشال ا هذه نال لطابف لسرلاو ان الارامخ ا ةطساوب ٠ امشالا هذه تابثاامأو نوذرخلا نوناذكلاو

 لص>امنا تاردملا نمءاست الا هي أنام لك ا لا ةي تأ ود اهتوثربد# ىلع ناف ءاسبنالا ةوث تلطبل
 نطاوبىف ّناذ ا 3 روح اذا هلاثم الطاب ناك لصألا لاطدا ىلا ىدأ ع رف لكو نيطامسشلا و نسا ةناعاب
 نينحلاروظأمن عذب كل ذ ىف دفن ناطيشلا نا لجال ناك امنا علا نينس نا لاقي نأزوجيال ل ةناسنالا

 قلبا تابئانل وقلانا تثفاهعلتق اناط._ثاانالاهلصأ نم تءاقن امنا رمشلا نا لاقي نأ زوعاللو

 لسلدلا ةظسا وبءايشالا هذه تايثاامأو مالسلامهياعءاسنالا ود نالطبلوقلا بجو نيطامشلاو أ
 لل ىلا انا لدم ال هنا تييثف ن.طام_ثلاو نا دوو ىلع ل دءاماةعال ءاد فرهثالانالر ذعتموهةرافنلاو

 || نا ىركح:ءهبشدلج هذهف الطانءاءثالاهذهدوجو لوقا ان يك نأ بح -وقءامشالاةذهدووب
 0| اىدج ندب اهنبو كم عتسنا ىلء لدن مترك ذ ىلا ةجبسشلا نا لوشن انا ىلوالا نءباوكاو نيطاشااو

 اولاو نيذلا قرالا قرف لوقلا ادهبزيلثاقلانالعاو ةرئيسملا نءدّركرهوح هنا لاقي نأ زوالا

 زك اللا ىهف ةريخ تناكن اف ةرب رمش ن وكت دقو ةرمخ نب و كت دقن ا ديالا ةقز اه أد رشلاةةطانلاسوقنلا

 سوفنلا كل ند ةرباشملاديدشن دب ثدعت اذا مث ةمضزال ا نيطامشلا ىوفةريرش تناك ناو ةيضرالا ||
 ةقراغملا سفنل كلل ث دع ذ_ةرخل ةقرافملا سفما نال ة مي اتا اةديذش سف:ندبلا كاذب قاعتو ةقرافملا
 ىلع نديلا اذ_مب ةقاعتااسفنا اهذهاذنواعم ةقرافملا سفنا !كإةريصتو ثداط !ندبلا اذهب قلعت بريض

 ةدضاسقملاو هنواعملا كلت تناك ةريخلا ةقرمش ا !ةرهاطل !سوففنلا نءناسفنلا تناك ناف اهب ةقثاللا لاسعالا
 مالكلاوهاذوذ ةسوسو ةرصانلاو دن واعملا كلة تناك د ريرمشلا ةئيحلا سوفالا نم اا كض ناواماهلا

 نع ةدّردجمر هاوج نيطام_ثااو نا اولاقنيذلا ىناشلا قد رفلا ءالؤه لو: ىلع ةبوسولاو ماهاالا ىف
 عاوأ هيف حبردُد سنا كل ذنا عدي رمثلا ةقطاسن |! سوفنلا سنا فا اك اهسحو اهةثالعو ةمسلا ْ

 ىف ةريرم“. هشيم تأ :اكناو نا ىل ادد نوم ا مهو ةمضرالا هكتالملا ىهذ هع ارو ةرهاط تأ اك تافاشسا

 ةتاروالاةرهاطأ اهب ريب ا سوفا اق م ذااةلعد ء.سكطا لوقف! هتفر عاذا ةبذواانيطاندشلا

 || ىوتلاو يلاورينا باوبأن م 0 هاا( هلاعأ ىلع اهمن.هتو ةتارونلاةرهاطا!حاورالا كلن اهياا مضنت
 نم ىهىّتاا وا اعأ ىلع اهنءعتو ةريرمشلا ةشيسلا حاورالا كلت اهماا سضنلا ةردكلا ةثييكلاة بي رمشنلا سوفئااو

 اوشا مهنكلو ةءافسااحاورالادو-و نورك نيذاا مهو ثااثا!قيرفاا ناودعلاو معالاوريشلا بان ظ

 ١ اهر ها اودع هوا ىهو هب وق َةَر هاف ةسمااعحاورأ حاودالا نا اوعزو ةركلفلا ةدّرل |حاورالادوجو

 : ثدي ةكلنلا حاورالا نم حور لك-ا كلدكفاةنعمان ديدي ريشلاحاورالا خ نه حور لكلا ناك ا ا.هامو

 لكيلا حورلا كا ذرثأ ى 3« هتطساون مث باقلامالوأ ق واع ”هيرمدلا حورلان اكو نيعملا كالذاا كل ذوهو يعم ْ

 ةاكىلا حوزلا كال ذرثأ ىذ هدقالعتلا كلذ ةطساوب مث بك اوكااءالو أ قاعي كافل احورلا كلذكسف ديلا |
 زيد اريشلا ىف ىدأما حاورألا كاتو ةقيطا حاورأ غامدلاو باقل !ىداوتي هنااو ماعلا ة- اكىلاوةئالذا١ كلذ ْ

 سس
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 ةالصاا هيلع هنأ مياس !اريذلا اتابع قضعاو لمعما هيدر وعي مالسلا هيلع ميه اربا لأ ناك ل اوقدف |

 |هسماعلاقف كئم هللا ذؤعأ تا افذاهج لش دو أسمها حوزتالل هنا ى ء- ةذاعت_ىالا ىهأ م امنه ناك مالسلاو

 ( لئاسقلا ىلا هلتافلاال هقق اروي رصيتادلا لح رلا ثا ىلع ل دياذه العا و كالدأب ى ل اعع تدع .مالسأاا

 كلي الغتشم لسو هملع هللا ىلص لوسرلا بلق قبهتنابذوعأ ةلكدأ ] رملا كلت ترك ذا“ لوقا ىلاهنافتلا امناو

 برضإ لج راغنب لاق نسا! ور نما.كاريدلاو ال مأ دصق نء ةملكلا كلل: تلاه امنا ىلا تهدي لو ةماكلا
 مالسلا هيلع لاَقُف هنعْلبمأف هللا لوسرب ذوعأ لاة فهنا ”ىنءاسذا هتان ذوعأ لوي ك واما ا لعد هلاكولم
 ىذلاوامأ مال_.لا هيلع لاقذ هلتا هجولَوح هن اهلنا لوس راب" دش أ ىلاف لاقف هنع كس نأ قح أهلا ذئاع

 ىلع لوقي قي 3مل اركبأبأ تءمديوس لاك ساس ارالاو رابذلا عفس كودو عفا دلال مول هدا سقت

 ناط._ثلانمهقاذ وعد ثلسو هيلع هللا ىلص هلا لإ اوسر تعمم لافو ميجرلا ناطم_ثاانم هقاذوع ًاربذملا
 ةلرضم مالا ريذوع أمالسل اوةالصاا هنلع هلق رشاعلاربلتاو تقبام كلذ لرتأ نأ بحأ الذ مب مدحرلا
 (هنمذاعتاسملا ىف مالكأ ابابا اذه ناكرأ نم عبارلا نكرلا) كنم كب ذوعأو كرش نمالوفعب وعأو

 ةس ةسوسولا:نوكينأأ اما ناط.شلا رش ناىلعاو ناطمشلا رش عفدةذاعتسالا نمدوصقم اون اطمشلاوهو
 هكماغ لث اسم بالا اذه ىو نما نمتاطمشلا هطرخت ىذلا موقياكىلاعت هلوق ىف ه هركذاك ارت -غدوأ

 نك نيطايشااو نب ادوجو فس اننلا فاتخا (ىلوالا"هل5-للا) تام اكمل مولع ن نمو تايلقعلا نم ةقيقد
 قبطأ لو ةنةنيطام_تلاو َنإ !ةمهام ندا نمالوااةبالدلا لعاو نيطامثلاو ّنطاز كم نمسانلا
 ماهبلاو سانا! لثم بهذتو ٠ ىب مم ةفشك ةينامسج صاضشأ نع ةرامع ن.طامشلاو نسا سل هنا لع لكلا |[

 لوةءاهاو هقول لاخشأب قتابشللا لع رزان ة ياواد انا ١ لالا نالوقه.ذلدهالوقاا لب

 ةزيصمرغتادوجوماممااوتبثأ ساننلا نماريثكن ا ىنانلا لوقلاو ةق هقاش ةميعصلاعا ىلع هردقو عاهفاو

 ةشدقم ةيلاعنوكتدق تادوجوملا هذه مة سهلا ن جامد َر2تادوجوماملااوعءزو زيصتملا ىف ةلاحالو

 هن دانمع نع نوريك دال هدانع ع نو قامتدقا للا جنودا هيدا ىثو 0 .اكباان ماس الازعن ذت نع

 لمحو ىلاسعت لاق اك شرعلا "لج اهفرشأو ماس> الار ةق ةةاعتملا حاورالا همن صاعليو نورسعسالو

 نيقاح ”ةكتالملا ىرتو ىلا عت لاو اك سشرعلا لود نوفا |ةن انلاةعإ رااو ةداعدش و موقوف كير شرع

 ةمئرملاو ةقيط ةقيط تاومسا اةكئالم ةعبارلا ةمشرملاو َّىع ءركلا يو المةثلاشلا ةّدركار رملاو سرعلا لود نم

 ةعاسلاةك راو ميسنلا عيطقوهىذأا اوهلا 892 ةاماهتم د كل كن ءرحلاو مثالا را الم:ةهفاكلا

 حاورالا تع ةعساتلا ةمرااو زاصلاب ةقاءتملا حاورالا ةتىه ةئما هلاةمترملاو رب رههزرلا ةرك دكت الم
 دل اواو همامااماس- الا هذهىف ةفرعه لا ةءافسلا حاورالا ة.ث ىه ةرشاعلا ةرملاو لاسملاب ةقلعتملا :

 ىشو ه دامعس ةريش ةمهااةقريثمنوكتدق حاورالاءذوذنيلوتل الك ىلع ملعاو ماعلا ادد ىف ةدو-وملا :

 نؤركنملا جاو نيطام_كثلانةأمسملا ىشو< .ةثةرب رش ةملغس ةر دك ن وكت دقو ّنأحا نم ئه اما ةامسملا ا

 انام نرخ هاا داع ادودجومناكول ناطم- هلا (ىلوالا ةَخا) هوجو نيظامشلاو َنكنادوحول 1

 ةنال ا نوك نأ مدمع ةنااناقاغعاو هدو-وب لولا لطسف نالطان نامستلاو اه.طاو اه 1

 ارنال ٠ نو ةف.ثكماسحأ انتريض< نوكي نأزاجولذا س 1 ماسناكن ملكدا ربثآ بحول كا ذكن ك3

 0 هو اهتمائش دهان الانا عموربو اي ف او ةلاءالا مسا رض نوكأ اراك

 قزعت :نأ بحول كال دك ناك ول هنال كل ذو ةفءطلام امسح ؟اهتوكزويال هناا: اقا او لقعلان ع احراخ ناك !

 ةقاسدلا لامعالا ىلع ةردقو ةوقاهل وكمال نأ زل اضيأوذب , وهلا ةفصاعلاحابرلا بوه دنع قت ةةتوأ :

 نا اا نا: لوشلادا سف تدن ناسقلالاءاناو ةقاشلا لامعالا املا نومسنت ّن + طاوشتمو ْ

 | لمح نأ نااغلا رهاظاافريشلل نيطا ا ماعلا اذه ني رضاحاوناك اذان ا ةامسملا ض اذ الا ةده |

 ّْ خئاسملاروهظ ب جو ةقادصا| تاصح نأف ةوادعاماو ةقاد_صاماة مح [هملاو ةطاانخلا لوط بسن مهل

 2 : -5 : لا

 ةياءاسا

 ه6 .
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 1ْ ةكئاللاو جا دوغ وبل وقلانا لسنا لوقتاناؤهفةثاانلاةمسشاا نغاباوخانآو لامقحالا زيف 1
 | اذه كلذدغبامفاهوتركذ ىتااهيودالا نعباوملا رهظسو مالسلام مياعءاسبنالا ةوث ىف نعطلا بج 0
 | دوجو يي لاما لعا( ةيناثلا ةهل*لا) تاهمتل هذ: نع ب اولا ىف ءالكلارثلآ
 ! نآرقل نوعم نما نءارغن كمل انفرصذ او ىلاعت ةوةىلوالاة يالا تان اف نآرقلاامأ نيطامشلاو نا
 ْ ىءوم دعل ن 9 مهموق اواو ىشق لف اوتضن اوله ورش الف

 |١ ىلعو ثآرقلاا وعم“ مهما ىلعو مذ دوج 07-1 ا ىلاو قالا ىلا ىدوي هيدي نيب اااف كم 2

 ةملاثا اهب , الاو نايلس لال م ىلعزيطامشلا اولدام اوعساو ىلاعت هلو وق ةناشا اهنا الاو موههوق اورذنأ معا

 أ رودقو فاو طاكناغجو ل_.ئءانقو بيراك ع نمءاشيام هلو وام_هيمالسلا هملعناماسةصقىف ىلاعت هلوق 8

 1 ناولساو ىلاعت لاهو داغصألا ند ةهنب رخآو صا وغوءانب لكنيطامشلا وىلاءةلاقو١ا واعاتاسار

 : سنالاو نا رم عما ىلاعت ةلوق ةعدارلاة بأ الاو هير نان هب دي نيو لمعي نم ّنأسا نمو ىلاعت هلوق ىلا رلا

 || ةني زيا دلاءابعسلا ام زاناىلاعتهلوق ةسةاخلاة ب االاو ضرالاو اوملاراطقأ ندا ودفنت نأ معطتءانأ 1

 : نب ىئرص ن < أ طوملا ىف كلام ىور لوتالارملما ةريثكفراسخ الاامأو درام ناط.ث لكن نماافةدو بكاوكا

 هرظسنات لقت ىلصي هتدجوةلاق -ىئردالا دعس ىفأ ىلءلخدهناةر هز زب ماشع لوم بئاسلا أ نع لثأ 0

 نأ د.عسو راش: اهلتقال تم ف ةمح ى هاذافهشف هرب ريس تاغ أكد رد تءعسش لاق هنالص ىذشب ىتَد

 ْ «يقناك هنا لاسقف من تاقف توبلا اذه ىرتل اةفرادلا فتي ىاراشأ هاله نهءفرهاانف ساجا

 : تمر دال ساثلانبب ةسفقاو هنأ صا ىأر و لاف نا ىلا ثد دا قاس ل سرعد دا_هع ثددح بد

 ا ةيكوم اذاف لش دن كتب امر ظانو لذ دن ى- لدتتالت )اه ةريغل | بدسب !ممعطدأ حرلاناهبلا ىوهأف ريغ

 ع ” 21 نا اديب[ ردنا اةساوللا رخو خرلا سأر ىف ةمللا تب رطضاف هر اهيذ 00 رذ ىلع ةقوطم
 || مكلادينخاواسأ دقانج ةئيدملاْا لات ل_سو هيلع هلا ىل-د هلا لوسرا كاذت ركدف ةمخلا مأ ىتفلاانن و
 || اطوملاف كلام ىور ىناشا اريذلا ناط._ثوهامت افهولتقاف اذ دعب م ل ادينافمانأ هن الثمن د فمع

 | (لكران نم "لعشب هيلطي نسا نما رفع ىو هيعمل لهل اوسرب ىريسأ امل لاف دبر عس نب ىو نع
 || هللا هجو ذوعأ لو همفاّرْو هتا«ش تئفط ّن ملقا ذا تاك كلبعأ الآ مالسلا هسءلع لدربج لاسقفآ رَتَمِتلا

 | نمو اههف جبر مدام رمش سيءايفلاو ملزخام”رش * نمرحاف الوّرب ندرواال ىلا تاّمانلا هتاماكبو ميركلا :

 || اتراطالاراهنلاو لمالا قراوط رش نمور ا.نلاو ليلا نتف رش نهو اهنم حرت أم سو نص رال ا ىلا لزنام ترم

 : هللادجوبذوعألوقب ناكرابحالا بهكنأ أ طوأ | ىفاضيأ كلام ىور ثائلارعللاو كَ رخي قرطي

 ِْ تالعدقام اهاكمئاه-ًابورحافالو ب ّتدزو احال ىت وا تاماتلا هللا تاماكبو هنمم ظعأئ *سدل ىدلا ماقعلا 1

 ْ 1 وسراب لاق دماولا نيدااخ نا كلاماضنأ ىو 1 عبا رااربللاو ًاربوأرذو 2 0 ملعأ لام راهم

 | رشو ه.اقعو هيضغ نم تاماسدل ا هلئاث تاماكي ذوعأ لق ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر هل لاذ ىانم ىف عورأ

 «ىنلا حورخ نمرتاوتلا غل. م غلبورهت_ثاام سماخناربدناو نورض< نأو نيطامشل |تاز هن دو هداسمع
 ركبوأ ىذاسقا| ىورس داس ااريخناو مالسالاىلا مهنا هتوعدو مهلغ هنءار ةو نا هلا لسو هءلعهلتا ىلص

 'ء همر ذافلذ ءارأن مدآي نم ناطيشلا عضوم برأ هيزاعد مالسلااههلع جرس نب ىسثاتيادهلا ف

 | هنلق ةمح ىلع هسأر عا ضو هرك ذي لاذاو سن: ىلا هللار كحص ذا ذاف هلق ىلع هسأر عضاو ة.كلا سأر لدم
 ا ناطش هلوالا دحأم 53 ومدلا ىر# مدا نبان .ىرهأناط.ثااّنامالساا هيلع هلوق عباسلاربخلاو
 أ ىزاار دما اوةريثك اذ 5 , داسالاو لسأو هماع ىنأعأ ىلاعت هللا نأ الان الو لاق هنا لوسران تن الو لق |

 انما نانلساو ىلا معتدل اوقهنلع لملذإ اورانثاآ نم قول نا نانا ىف ( ةثلاشا | "هلم )١ فاكمان 0
 أ ملءاو نيط نم هتقلشو زان نم ىنتقلش لاق هناهن اهنعل سنلإ نع اك اح ىلاسعت لاقو وهلا ان نم لبق نم
 ٍ امغو حورلاو باقااو» سغنا| لالا ىناعتم ا اولاق ءابطالاّن ا ىرتال أ دعبت .مريغرانلا ف ةاءطا لص حنا |
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 | ءاضعالاءازحأ نم زب لك ىلا "كر لاو سحلاو املا ةوَق قي رطلا اذهب لهب و ندم |ءارجأ ىلا باصعالاو
 بكاوكحاا كل: ْوْق ىَدأتتو لاءلا بناو# لصتت ةمعاعش طوطخ بك | وكلاو رج نم ثعش كلذكف
 غام دلاو باقل! نمةةئافلاحاورالا ةا_ساو: ناامو لالا اذهعا نزح أ ىلا ةءعاعشلا طوطخلا كلت ةطسا وب

 دا وملاو ةيساسألا و ةيذاغا ا ىهو انة ىوقث دا كا ذءازجأ نم» نسلق لسه ندسلاءا نزح ىلا
 ةلساو إذ كن ندبلا ةماكل ةربدملا سفنلارهوذدالوالاو جت 1 ادفع ن وكت ةساسلام

 سوفن ءازجالا 1: ىف ثذت لاعلا اذهءازبأ ىلا هلصاولا ب بك اوكحلانءةثناملا ةدعاهملا طوطالا
 سوقفنلات ناكاملو ةيكلفا سوفتلا كال دالوالاكسوفنل اءذهوورع سنو ديز رسفنل ثم ة ةصوص# ||

 سوفنلاو ةفئاطالث .لحز كلذ سفن نءةدلوت لا سوفنلاك|ذكف امامهامو اهرهاوج ىف ةفاتت ةكلفاا
 ركراشتم ةسنام لسز حور ىلاٌةم-.::1ا سوفنا !نوكّتف ىرخ ف د اط ىركشم ا كلو سفن ن ٠ ةداوللا

 ةيستنملا سوفنلل ةمهاملاو عيطلا:ةفل اذه لحز حور ىلا ة,ستنملا سوفنا !نوكتو ةّدومو ةمدم اهنا لصحو
 سونا نم ةفثاط لكلذ للعلا نمىوقأن وكن لعلانااولاه لوَهنفاَذهتفرعاذاو ىرتشا ا حور ىلا
 حورلافن رتححت ةعسطلا كلو ةيكلفلا حاورالا كات نم حورلةلولءمن وكن ىف هو ةصاخ ةعسطهب , رمشدل أ

 ةفئاطل اكل: ىلا ةم_سنل ا, ةمكتطفا ا حاورالا كانو" 0 , رمل حاوزال هذه ىف اهتمريثكي اربع وقأ [ىلفاا

 نيعتة.كسوافلا حاورالاك ل :تيسلا اذهلف مي-رلان اطل_بلاو شما ب'الاك هب رشنلاحاورالا نم
 اذامث دولولا رت لع هلع قبقوخا زارا ل بيس لع مونلا ترا احدا امن قماعبالوأ

 اتم نم هاذم لمسهفت ادد تاداعال ةقراشلامو ةسعلاعذأ طا

 ادهىفاوئعط ةفسالفلا نماموقنا لعاو ةنام-جالو اماسجأ تسلت ا دوجو ماما معزبو نيطامشأ او

 معاو ةيئزحلا ل اعفالل :لءافاموكعنتوتادّرجلاو تارا اردا هيلع عن دّر ل نااوعزو بهذملا
 ىخاقلاو سرفيس لو ناسا هن اب نيدملا صضشل ا اذه ىلع مك نا اننكع هنالونالا نيهجول لطاءاذ_هنا
 نوكينأ مزلمف سفنلاوهو ى راكال كر دموهدعاو؟و انه اهفام-ملعىذةااهرمض<نأود» النيش.شا | ىلع

 عازنال نكل ءادشاتارتزملا كارد ىلع ىوقتأل ةدّرلا سفنلاْنابه ىناثاا سفنل اود ٌقزعلا كردملا |
 اعمل ةدزملا رهام كلنا لاقيت ا زوالا: ةيئامس ألا تال الا ةطساوب تايس”ز را ردت نأ اهنكم هنا

 ةنامسملات ال" هلا كآن :هطساوبا ملا مكر ب رهمزلا: ة:ركنموأ ريد الا ةركنمةن |.وسج تال ؟اهانيطامشلاو ناد

 امأو بهذملا اذه ح ريش ىف مالكا مات اذ هف نا ديالا هذه ىف ف”رممتلا ىلعو تا.:زلسا ار دا ىلع ىو:

 ا اا 00 رو 0

 ةذافتةفال ماسح ماسالا عارف ادحأ لاقي 0 ا ا ا مل ١

 سعالا ناكاذاو َقْرَملاو قرغتلللبافرمغ ىفواهتاو دق ةقاشاالاعال ا ىلع ةرداه هم اوذلهلقاع اهم او ذأ ةمد ْ

 اهقزعال ةهصاعلا حانرلا نا غفلت لاكشأب اه ف:أ ل.كحشنت ىلع ةراداع ن وكن عاسج الا إو كلذك

 ةاعللا! فذ فات قعاودلا نع لدفن ىتااراشا!نا اولا ةغسالفا|نا سل اهقرفتالة فشكلا ماسسجالا د
 اذه ىلءو ةرودااهذ هى هل ثم لدال فرخ الاب نال ع نهج رودي دا اوراحالان طاوبىف هدطالا

 ةلاعف ة.- قئاهلاو اهف فترصتلا ىلعو سانلان .طاوب ىف ذوهنلا ىلع ةرداق نوكت ّنلسا ناف رب دسقتلا

 مقيل لتسل لاو ةر هاطتالام>الاوحالاهذ _ه لكذ مولءملا تقول ار نيعملا لالا ىلاداسفلا نع هانوصد

 كإ:لوهد- بال هنا هس هيما ةمسشلان ءباوااامأو اهلاطدأب لولا ىلاريسصملاز ل اهلاطنا ىلع

 سال ذه قف اهاعبال هلا هْريغلاحام أ سفن لاخالا فرعيالدح او لكو دحاو لك ع م اول ةتتا دعب



 ال

 نفاد مص هر نوران نيطابسملاّناعبارلا نءو انهاهيلثمز وجعا لذي ها ربا ىلءامالسواد نيب وك

 0 وسوف راو كبح رقع ىف (ةعساملا هلكسملا) ضعب نود حن ابقا | ضع

 فدهىل'موا بان لكنملاوحالا اهيا ب هنئبا وب اهل ةبق ثم بلقلا لاعتءامحالا باك ”ىلازغلا نيشلا

 ةروصد هن ةروص مف ىءا رتتف صاخشالا اهماع رام هب بو هنم 21سم لثمو ا بناج لكن م ماهسل ا هسنلا رت 2
 يلقلاىف ةددخلار اب“ الاهذه لخادم نالعاو ةحوتفمرامنأ نء ةفلت# هاص هملا بصات ضوح ل؛ءوا

 قالخالاو يضغلاو ةوهشلاو لاما اكن طاويلانءاماو سهلا س اودناكرهباطلا نماما ةعاشفتصا
 : :يمسشلاةساهإذا اذكو باقلا ىف رثأ هنم لصح اًءاش ساو اي كرد اذا هناف ناسنالا اه ىف ةيكرملا
 ةرهاظلا تاك ااردالا نعناسنالا عئماذاامأو بلقلا ىفران' لاو الا كا :نمل-ه> بْذءلادأ

 نم باقلا لقلي لابجللا لاقدنا بو ىث ىلا ىذ نم لايبخل لقتنبو قت سفنلا ف ”هل_طا1ساتالاملناف

 رطا ولعاو ماما! ىف "هل صان اران* الا صخ او بابسالا هذه نم رثأتل او رمغتلا ىف اهتاد باقل اذ لاسم ىلا لاح
 دوقلا لدس ىلءاماامواعو تاكسسااردا اب ىنعأو راكذالاوراكفالان ,مهيق ضرءيامر طاوختاب قعأو

 رطاو هتاف اهنعالفاغ لقا !ناكيا دعي لامفل ابرطتخ اهنا ثيس نضرطاون ىعسلااو ركض تلا ىلدس ىلعامتا و
 ىلا مسقثتثادارالاهذهل كشر طاوذن اهذه م ءاضعالا كد تادارالاوتادارالا نات 521ه |||

 ناَماَم2# نارطاخ امهف هبقاعلا ىف عفني ام ىعأ عفش ام ىلاو ةيقاعلال «رضدام ىلا ىنعأ "رمل ا ىلا وع دبأم ْ

 رطا ولنا هذ#ه نا لعت كنا ع اساوسو ىعس مومذملاوام اهلا عمن دولار طابت اف نيفل د نيعسا ىلا رق داق

 0 اذهو.دو>ولا باو ىلا لكن ١٠اهّن!نمّدب الف لاحم ىلا ..لاو بيس نماهل ةيفاق داس ئ
 هرك ذامف مالكلا ق.ةتىف (ةرشاعلاةةلثسسملا) هنمتاليوطتلا فذ-دبكىلا زغلا مشل مالك |

 ديال لوةنق فئتل ادي مدعي نمالا ضرغلا لمال هلاالادودةملا لود راد ل+رلا اذه نا ملعا "ىبلازغلا

 لكو ابورهمو اواطمانهاهَن اكشال (ىلوالاة م ٌدَة11!) تامد_ةمءمدقن نمدودقاا ىف ضوفانال بق |
 بو زهم لكن وكن نأ وف ريغلاواطم بولطم لكن وكب نأز والو هريفاوأ هت اذلاب وأطم ْن وك نآاماف بولطم

 نوكي 'ىئدو+ وب فارتءالا نم بال هنا تنشف نالاحتامهو لل -::!امماوروذلا اما مزلالاو هريغل هنع انو رهم

 نولاطملا ناىلءلدءارةة_نمالانا (ةيئاشلاةمدقملا) هتاذا هنءابورهمن وكي ءى دوب وو هتاذإانولطم |

 نزملاو ملءالاوح تاذلاهنء بورهملاو امهيلا لسمو نوكيأم عمبتااببولطملاو رورمسلاو ةذللاوهتاذأإ |
 َى ولان مةٌوقلكدنعذي الانا (ةثااشأا ةمدقملا) اههياا "هل مسسو ن رك ,امع اان نع بو رهااو ١ ١

 ةْودلادنعديذللاورخاءيئةعماسا !ةوَملاد_:عذذلالاو:وئةرصاسلا ةّوتلا د :ءذي ذل اذرخآ ءوث هين اتفنلا
 ةمَدقلا) سماغخئث'ءلقاسعلا وقل ادنعيذللاو عبار ةسضغلا 5 وقاادنعذيذالاو ثلاث ةئاوهشلا |

 <ىرصيلا كاردالا كلذ لوضح نممزل حراسإلاف ادوبومتكردأ اذاةريضاسااةّوَدلا نا. (ةعبارلا
 نافامهنءاملاغخوأ الو موأ اذيذا هن وكيلعلا ل_هد هيلعفوقولا دنعو قرملا كلذ ةيهام ىلءندذلا فوقو |

 معلا لبصج ناو هلضت ىلا ليملال اودح داق دعالاو أملعلا اذه لود ىلء بترا ذيذا هنوكي لعل | لدن

 م علا لص لناف ه:هرارفلاو هتغدعيلا ىلا ل ملال وضح داةدءالاوأ لعتا اذه ىلع تترئاناؤم هنوكب
 ةمّدقملا) هليسمةت ىلا ةيغرالو هنعرارفلاىلا ةيغرال تاقلا ىف لص مل اذيذا هنو حس الوااؤم هن وكن |

 نعاستلاخ للعلا كلذ لصح اذادل مت ىف ةغرلاو لمملا وصح نجوبامغ ادي هنوكبملعلا نا (ةسماللا ٍ

 انلعفاذيذلام اعطاني ار اذهل اهمءاضتقالا كلذ ل_ه< مل ضراعملا اذهل دحاذااماخ قواءلاو ضراعملا

 ٍ لدح هناان دقدعا اذااممادنازررمذ هسيف لص هلل دقتعت ملاذا هلوانت ىلعمادقالا قرئؤداعا ادي دا هنوكد ْ

 ىضطتقعلع حبرأ هلا هنظ ىلع بلغام-أ عراب ةنضراحلاةيفيك لقعلارتيا ذه دن دلازدرعشا ظ

 اغا ماا فابعلا يح لا نم هسف: قلد دقو هسفن لحقت دقناس الانا ىعملا اذولرخآ ل اثمو نادعرلا كلذ :

 : لصوت وأ هنم م طع آرخآ لون ءصاد# ومال معلا كل ذ لمد بحس هنادةّدعا اذا لمعلا اذه ىلع مد



 1 هلق ىف ىبيص | تايخ دأو هبط: ىف ىدي تا دأف درق نطب هرم تردي ىلا سوما اج لاهو ةنودذسلاة باع ىف

 إ هيرب رغلاةرارز للا بسالا ل_هعالد امم انا ىلءءابطالا قبط أ لونو ديزت لإ ةنوذسلاة راع ىفهتدحوف

 انك (ةعبارلا اهلكسسملا) تان احورلا ن نمةءىام نوكنراسثلا رشا نا "ىلع بلغالا م يدع لاقو

 دا الان اهذرأ راثاسال ةنطاهنءور انةسالا نم ذوخأمَن 1 اظفاّنال والا نا اوم مُمنافنيلوق

 نينا هنموهلةعراتةسال نونا هل :مو نو. ءعاأنع مم ةراثدسال © نل!هنمو ناسنالا ةرتاسا وكل ةئطا هنمو

 ١ ٠ مرد لوقا اذه ىلع ناللعاو ارتسوة ياهو ىأ ةنحمبماعا اوذذع ىلا ءةهلوق هنمو نطل ا ىف هرادنسال

 فرعلا بيسب قاطملا دسق:باءنءاذ»َنا لاقي نأ الا نودعل نع م_هرا.::سال نا نمتك” اللا نوكتنأ
 ىرقأ لالا لوقااو ة_:11نازخ مه أ لوتأىفا ناك سيبنال مسالااذماوهمممماىناشلالوقلاو
 اوفلتخاو نيطامسشلاو نآاوسنالاو كتاللاةعبرأن :يفاكملا فن اوطتالءا (ةس اعلا هل كسملا)

 ل.ءةورخآ سن سرغ ةلاورس ناسنالاْن ام رخآ سأنج نلساو سف نيطايشلا لق نيطايش ااو دعا ىف

 نجا تاروهشملا (ةسداسلا هل كملا) َنارارشال ممانيطام_كااورا رشأ مهنموراسمخ أ منم نا

 ناهنالرتالا هوسوباود> ا دةذنوتثملاام كلذ ةلزتع ارثك ًاركنأو رشبلا نطاوب ىف ذولا ىلع ةردق مهل

 هنطانف ذوفنلا ىلعارداو هنوك ىنعمنوكي د4 <ىناهسجالو سس سدلدوجوم نعةرابع نسا ناك

 هانفصواك ذافن فيطل تاوهنا وح نع ةرا.ءناكن او دعمتسم ريغ كاد و هنطان ف فيصنلا ىلع رد هنأ

 موقياك الا نوموةيال ىلاعت هلوق ىلاثلا هري_غو سفنلا ىلعاسابق عيشمريغاضيأأ مدآ ب نطاب ف هذان:ناك

 ام مدلا ىرث مدآنبا نمى رعلناطشااَنامالسلاهملع هلوق ثلاسثلا سملان هناطمشلا هطرذتي ىذلا

 ناالا ناطاس نم م كملع ىلناكامو هللا هنعل س لبا نعةراكح ىلاعت هلوق لالا ر وماباو م>ادّتذ نوركتملا

 ةسوسولا ار مارا تلا نمالان اطلس رمشنلا ىلعل نا تصصام هنأي ح رمد ىل ةءيصتساف م كنوعد
 ةءازيلاو ناطمشلا نعل ىلا سانلا نوعدي نقلا ءاذعلاوءاسنالاّنا لش ال ىلاثلا لطاسءلا ىلا ةوعدلاو

 ذوغنلا ىلع جدا اواك وافةوادعلا عاونأم ظعأ مبمْدو نيطامثاانيب ةدادعا!نوكتنأ تجحوق هلم

 6 نمد أ مهنمءابلعلاوءاسنالار رض نو كد نأ بح ولموماا ترمشل او ءالملا لاضب | ىلءونرمشلا نطا ولف

 نواكأءال ةكئالل ان اىلعاوة فنا (ةعباسلاهلسسملا) لطا هنا انلع انت نك, لاو دحأ لك
 نولك ايم-منافننطامسثلاو نط! امو نورتفيالراهنلاو لالا نو هس نوءكحنب الون ونرمشيالو

 ىلاعت لاه نودلاو ممافاضيأو نما نم همكءئاوخاداز هنا مظعلاو ثورلا ىف مالا هيلع لاق نولرمٌددو

 ران“ الاىف دروام ىلعء اني ةس وسولاةمفمك ىف (ةئماشلا هل كسسملا) فود نمءاسلوأ هّيرذو هنو ذأ

 ىوراع هيلءاود>او ةسوسولاهملا قلو هباق ةيح ىلع هسأر عضدو ناسنالا نط اب ىف صوغي هنا اوركذ

 عوط هيدا اوةمضفالا مدلا ىرجم مدآنب !نمىرد)ناطمسشلاّن ا لاق لسو هملع هلثا ىلص ”ىنلاَنأ
 نساننلا نمو تاوعسلا توكلم ىلا اورظذل دا .اىببولق ىلءنومو< نيط امش ناالول مالسلا هيلع لاهو

 ذوفن نا لوألا. ةوجو هاء هحاداعر هاوط ىلع اهلج عش هنالاهايو أنتن هددبالرامح الاهدل. هلاو نم

 انرك دام ىلاشثلا ماسجالا كات لخا دنو أ ىراجلا كالت عاستا امثا مزلي هنال لاس ساسنلا ن طاوب فنيطامشلا
 تلاتثلا ررمذأ اديزع مهصخعال ةدوقنلا اذه ىلءر دقولذ نيدإلا لعأ نبيو هذا ةلداحةدي شل اةوادعلان ا

 هنا مولعمو ندماالخ اد ىف رانا اذغن هنكرامصا ندما ا لخاد ف ىلخ دولف رانلا نم قولت ناطمثلاَّنا

 مهيااهوجولا مظعأب عةرضتنانا ثق سفلاو رفكلا | عاون أو ىصاعملا نوري نبطاشلاّْت اعبارلا كلذ سال

 ات هتقادص مالو اررمش توا دعنمالا ىرئالف هل جاو ةدث افالوارثا ًاهنمدخ الف ىسفلا عاونأ اورهطظنل

 ىلعو لئاز لاؤسلاف د 2 سوة: امأب لوقلا ىلع نأب لوالا ل اولا نع نيطابسملا وتر م باجأو

 هللاّن الاقي نأ دعسال ىناثأ | نعو لئازاضي أ لاؤسلافءاووأاو* وضااكح ةفطا ماسجأ يئن ماب لوقلا

 رانا يا نباراناىلاعت هللا لو. نأز اجا هناثلاشلا نعورمشبلا "اذ عءاذنا نعمموعنع هتك الو

 ىلوك

. 
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 كلذكة عومسملا تاماكلاو فورا ل. ىف لاطساناملءاف تارمصإملال ءذت ىفاذهتفرغاذاواهزوصو |
 ا واسموهلهتاماكلاو فورا له م هتمم«ىذلا اذه لودي نأ لتاقاو ةفسالفااروهحلوق اذهذ

 قد ذاق لاسللا ف ل مالا نا ىلا مالكا اداعدةذةاواسملا تادخ ناف الو أ ةمه الاى ةماكلازؤ فرعلل :

 ناكسحنا ماه او رنا اهسنااو رمل !لبج دعقا لاق يساانافاواومالا ٠

 انادعو تارانعلا او تاما ااءذهانسفنأ ا اا ءدهروم انس: نمد فكاناوهوأ]

 أ مالكحص ىف مالكل | ىهنس» اذ_هف نهذلا ىلع ةيقاعتم ظاشفاأو لّقعلا ىلع ةءااوتمفورح اهنا ل كبالا

 تاوصأو فورحة. .ةاعتمااةملاوثملاو طاو1نا هده نا اوللس مناف لعلا لهأ نم :مظءالاروهج اما ةفسالفاا |[

 رخآنااوأ ناسالاكلذاما تاوص الاو فور هده لعءافاولاف لوقلا ادهم نيلث اهلا نا لعاو هعيش

 و٠ ماكتملا كل ذّنا لءقءاوسن امنالا اذه ىلا تاوصالاو فورا اهذهءاقلا هنكعنيا..ىناحوررخائئاماو

 وهو لرتالا سسةلاامأ ىلاعتهتتاوهتاوصالاو فورا ءا:قااغ لاي نأاماو كاللاو أ نيطامشلاو نا ]ا
 ناس الاراستخاب لص ىذا !ناللطاءلوةاذ هذ ناالا اود تاودالاو فورا: دع لءافنا |
 اهكرتوأ اوعفددارأاذاناسنالا ناكل ناسنالا لهي رطاودلا هذه لوس ناكولذ هكرت ىلءارداق وك ||

 ىقكءدراوسرطاو اثا كإةة:اهك رتلواحو أ اهاعذ لواح“ اوسهنافاهعفد ىلعر د ةءال هنامولعمو هماءز دل ا

 رهاظو فرخ نانا لعةبتاض>!ماوهو ىناثلا مسقااامأو هراس ا ريدغب ه:»هذ ىلع تقاعتتو هعبط |

 نيذااامأ ىلاعتهتا لعف نمو أ كلااواَن 1 !ىلعف ن نءامنا ىهو ثلاثلا قننامسقلا نا ذه لظراناوداسفلا

 نم تسدأ ةئيمقلا رطاوخلاهذ- هنا اولو ةب نأ مه ذو اللاف حن اسقلا لعقي نأز وال ىلاعت هلل هللاّنا اولاف

 ىفسدلف ئث هللا نم عقبال هنا اولاق نيذلاامأو نيطامثلاو نبا ثيداحأ نءامما قيف ىلاعت هللا ل سعف

 رخامهدخأ ناهلالاعلا تولة ونئلالعاو قابئدق رنا ىلا رطاو1لاهذهدانسا ْْن مم وعنف علام مويه دم

 دد او لكدف ماعلا اذهىف ئث لك ادبأ ناعزانّم امو نيطاسشلاه ركسءوريرش ىاشلاو هركت الملا هركسءو

 لامعا ىلاةعاد|ارطاولاو هللا رك اسع٠ ند تاد-اممناربللالانعا ىلا ةعادلارطاوطناو هب قاعث همم

 هدامسو تال ام ىلعدساف لطاب لوقنيولالا ث امنا لوقا انالءاو ناطيسا ارراسعن متاح ألا زفلا

 هذولا تن ا نه ساسةءلا نم ردعو_داقلا هلكسملا) ب تاسلا ا هى لوةاا!ىهتنهاذهن لت الدلاب أ

 ه.اصالا اميودن ءعرص انضئالاريدغت للءو مادح الا قا ىلعو ةنامالا ىلعوءانحالا ىلءةردق نيظايشلا

 دقتان اه ام لاودالا ذه نمءوث ىلعاهاةردقال هنالاقو لاو-الاهذهركنأ نم ءمهنمو ةماؤالا اممقاو ْ
 ةلكلاب بهاذملا هدهتاطرت هللالا تا ث ادحالاونب ركتتاوداكالا ىلءةردقلا نا نعال لااوماقأ

 نانا .ىلا ندا: #اوزاص مرح الف ثداوأللا ضع داا ىلع رداقناسالا نا اواسدف ةلزكهما امو ا

 ردات هنا مسخ لكو م جن اطمشا ا اولافث ا ماهلمل ذو :انملاو ماسالا قش ىلعاهل ةردكقال نيطا.شلا هذه
 دقو مج ناط.ثلانا(ىلو الا ةَمَْدَقْلا) ثالث تام 3ةموذهذ ما سجال ا دارعال ملصتال ةر دقل او ةرد#.ةءلاب

 ةمم_ُدةم 3 ا هذه تاشاىف مهل سداوزيصلا ف لاحاماوزيكتماماىلاعت هنا ىوشام نا ىلع «كةملاهذ هاون |[

 ماسجالان ا ىلءاذهاوذ دقفةردقلاءارداف نوكي امنا منخل ا مهلوق ىه وةئاثلا مد ةااامأو ةحج نءالضف ٠ْ
 لاق ىلع ةمد-ةلاءذهءانيو هناذإ ارداك لكلا ناكلا هءاذإ ارداف اه: ءءيش ناك ولذ "ولنا مزلم_.تايع | ْ

 حلصنال نأ بج وف ماس جالا نان لصتالا ف ىتلاةردقلا هذهمهلوق ىهو ةئلاشلا ثق اامأو ماسجالا |
 ةردّقل اهدها ةفلاةمةردق لو هحزوجال ملمهل لاقي هنالف.ءضاضيأ اذهو ماسجالا قلك هن داخل ةردقلا 0

 عادشما لالا فئثلادودو مدعنم مزلدال هناف ما حالا نامل ةلاصةردقلا كل :نوكتو اننا صاخلا

 نراعب لد نانا اوفاتخا (مشع ةئلاسشلا هلك سملا) ”هلّمملا هذه مالكلا مات اذه ةهدوحو :

 اوناكاممهو 3 هتوهدعب هس ىو مال هيلع ن املس دق ىف اوةب م ملا هاك ىف ىلاعت هللا نيد دقو بدنغلا
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 ةرفخ او ةيغرلابجوبامغاانؤ هوأ اذيذا هنوكذاقثع ان اانزكذ اسم تدث اهنمالاح ىلعأ ةغنم لست ىلا ه

 كال ديما ىذلاريرةلاناناس ىف (ةسداسلا ةمد311) .ضراعملان ءداقتءالاكلذالخاذا

 بيرقلا اهرذسملاسءفال اءذهنال كلذو اماقعا.موزلابتا ذاترث ةمت سه بنا عاهل ة اوم الاعفالا |

 لعفلل اردصم !متروريسم عنتمافكرتللو لعذال ةطاص ىوقلا هذ« ناالا تالضءلا ىف ةدوجوملا ىوقااو»
 دحولامنا وف ومول هج هو 00000 لدتا ن ءال ديل رئالو رتل! ن ءال دب

 هس.ف لوالا ث دااداع ناسنالا لعفب تاصح نا مولعلا كلنا مث ةاؤموأ ةذيذاا هوك« :لعلا لال ثدتو

 الفون ف لص 6# تارّوهنو تاكارداو مولعىلا“ ءاهتالاامأو نالاامهو لات ااماو رودااامامزاو

 هننانا اودو ق.ءةمللابسااوأ موةبهذم ىلع ةمكدلذااتالاصتالا اما ىب مو ة-راالا ب اسالا ع ن*سهفنلا

 نءر د_هي نركحص لهفلا نأ ىف مالكلا صرخت اذهف باقلا ىف مولعلا وأ تادامدعالا كلن قا ىلاعت

 لاعفالل بي قلاوون ةاهو ناطمستلاة افننالعاف اده تفرعاذا ناو.حلا

 كرتلاو لءفةالرداصم ريصتال ى وقل!ك لنا تدشن راتوالاو تالضعلا ىف ةروك ذملاىوةااهذ.هوه سن داو.

 اديذا ءىشلاكاذ ن نوكير وعشلا لود مزاولن ءةدارالا كلنا تن اويل ةدارالاو لولا مامن دنعالا

 لكن أش ننام طنا وو أءاد !ىلاعت هللا نا*نوك.نأو دب الرو عشا !كاذ لود نا تيثو اماؤ وأ
 لقا لع تنارملاهذعنمتحاو لكل تر نا تو ءانرتةىذلا هجولا لع دعنام مازلت ساق امتمدحاو

 هسملا هعيط لام اذاو هسلاةعيط لاما الم هنوكف رعوئدلان رم - اذا هناف ابجاو اينااذ اموزل مزال سعأ

 جرانطا ن نماناط._.ثانر دقولف ةلاحم ال ل ءفأ | ل دح بةارملا هذه تاصحاذاف بلطاا ىلا و هلا تكَردت
 ليقع روك ذل فا ارااكل تاه اذا هنالرثالا ةعدع ةسوسولا كإ:تناك ةسوسو هل تاصسس هنا انضرؤو

 لدح ءاوس لعفلا لودح عنتما بئرا اكلت عو<# لص لناو لم ملوأ ناط. ثلا! ذهل ه-ءاوسلعفاا
 نالوة:ناق+ل1ليلطابلوق ةموسولادوجوبو ناطمثاادو+وب لولا نا: |عف لص لو ناطمشلا اذه 1

 اهائمم«راضلا فرطاا ىف اهاوصح قفتانا ,ماهلالاباهانبممعقانلا ف رطلا ىف بتارملاهذهلوصح قفا

 دعال هناالاقد_كصو قحهوئرك ذام لكنا باوملاولاكشالا اًدهريرقن :ىفمالكلاما.تاده ةسوسولاب

 هملع لمملا بترتيب زك ذتلا دءمث هرك ذنائشلا كال 3 ناطمشلا هرك ذاذافْئشلا نعالف ان انالانوكب نأ

 ةراشالاهملاوركذ دنلا كا ذالا سما راما ن العمل ادب قة ىذلاف لمما كلذ ل اود> ىلءلعفلا ت”ركيو

 لئا.ةا قب هناالا ىل ميصسافم 5 وعدنا الا ناطلس نم مكم لما لالا سدلب | نعاك اج ىل اه هل وب

 2 ذنب ةيصعملا ىلع همادق ناكر ناط. كاف ناطيلا ريك ذم ةمصعملا ىلع م دقاغ ا ناسن الاف ل وددنأ

 تاطمشلا كلذ نا تثرخآ ناظد شن لدح ال س ءاناطمشل ا كلذ لع ناكناو نيطاسشلا لسمل: مرا رخآ نالعمش

 امو تبسم ثدانحلا داقتعالا كلذاَد الو هيلق ىف داةنعالا كاذ لوصلسهملع مدقأام ىلع مدقأ اغا لو الا

 قدقدلا ث هلا اذهىف مالكلا ةياغا د هذ ىلاعت هللا نم لك لاناروظيا ده دنعوىلاعتو هناحس هلناإلا لاذ

 :اهقاو كم كيذوءأ هلوقوهومالساا وةالصلا هيلع لس رلاد_سدهلاق اممالكلا لصاحراصو قيمدعلا

 هن ”اكث محير اصاب :رفهءلق فرطاوخللا ترتاوبو ةواذنا ىف سلج اذا ناسنالا نا ملع ا(سشعهي داخلا هللا
 اذهف ةيطاخانطاو هعمم كك اماكتمتناكف ةفخ انورحو فخ اوصأ هعامدو هسيلقلخادىف عمس

 ءامسشالا كلن ةفسالفلا تلقت نط اوما كلن ىف سانتلا فاش امث هسفن ن ةذيحجأ هدد ىلا دو ىعأ

 اقاعو يو ؤو وح نع ةراسعئشلا ل كو تاومالاو فورآلا الردع ىهاغاوأن اوصأالوافورح تسل
 ةدوج+ومريسغ ءانسشالا كاتناسعاف ص اضم الاؤراصلااو لا. اروم نلت اذان ام اذ هو لادتاق

 ةيزاج لئشقلا لبس ل ىهو اهموسرو اهتائم او اهر و «باقلاو لق_علا فدوج وملال ب بلقأاو لقءلاىف
 لجال كلذ سيق رمقلاو سعنلاو كافل ةرو هذ آر 1!ىفانسحأ اذااناف ةارماىف ةمسأ رااةرودلاىر

 اهتاثمأو ءام_ثالاهدهموسرت را ىف لصاطلا امناو لام كل ةناف ارااىفءامشالاهدهتاوذ ترمز هنا



 | دس قرع نم مالا يطالع وبذلا تاماكلا نم متراسكتالاو زهتلاهالاهقنا ةرمض نم برقلا ىلا
 فرع ن مورو د ةملكىلءرداقلاو 8 هنأب هير فرع ءرودةأاو فعضا ان هسة: فرع نم ى-ءملاو هنر فرع

 لالا او لكل ايديز فرع لات[ لال ايةش# فرع نمو لد بعلاو لضذ!ان هير فرع لها, «_سفت | |

 ةذاهدسال اوهِكل ذو ناط_ثاا نءرارفلا دعبالا رسيتبال تاعاطلا ىلع مادقالا نا (ةئلابنلا ةنكححجنلا) | ظ
 اهيلع ةداعسسالا يدق: بحو ةعاطلا ىلع مادقالا ناكناف ةعاطلا عاونأ ن نمعو ةذاعدس الاهذهنأالا هان | 0

 ىلا حوال ةعاطلا ىلع مادقالا ناك او ل سلنلا مزلو ىرخ ةذاعتسس ا يدق ىلا ةذاعتسسالا تزقتفا | 00

 ميد بالا رجالة الرا لع مايقال هةيدخب اكف ةدئاف :ذاعم_بالا ىف نكسر : ل اهلعةذاعت_سالا يدقت |

 الأ دون هلاط ا هذه رءاذاكنا الا كك ءسو ىف دل كلذو هلدب امال ابنايتالا بج وي كل ذو اهيلعةذاعتدسالا |

 نم هئابذوء أل ةناهيأ ضواناةسضرك كاعأو ةعاطاا ىلع نع انأف كروصقب تفرتعاو كر ع تد هاش

 نامت كدا الا عف دير داق ىلاءاصلالاودةذامعتسالارسنا (ةعبارلا ةنححلتلا) منجرلا ناطيستلا |

 ركفتو ندرلا ةداسع هءىونو نآرهلاًأرقنءنالنارقلاةءارقاهم5 هةسوسو ناطءشلا قل قلارومالال+أ |

 تراص تبسأا ادهاذتامَر ىلا ٠ نع هتبهرو تاعاطاا ىف هتبغر تدادزا هتاندو هتانآو هدمعووهدعوف | ١

 نه ىلا هبل جاستا ناكو غاب أ نع تلا ىفناطيدشلا سناك بالف تاعاطلا م انعأن مث رقلاةءارقأ

 (ةسماان ا ةيكحناا) ةداعتسس الاب نآر ةلاوءا رثتصتخا ةمكسلا هدهاف دش ناظمش !ارش نع هنودد|

 هقلاخو ناسسن الا لوم نوعرلاو او دعءوذختافو دعم كل ناط.شلا نا ىلاعت لاف كن انسنالا قدعناطتشلا|

 ىّدعن نأىف ديت افرق دعلا فان تادابيعلاو تاعاطلا ف هعورشد_:*ناسفالا اع هئامدهم م لصدو |

 ودوأا ىئئندما اركلاو ةعهبلا عاون أ دهاشو ةرمذلا ل_موانأ» قدا كلل ذ ةجز نم هصاخل هكلام اس

 مانقملاو ميجرلاناطيشلا نم هلا ذوعأ هلوقوهوزارغا اوه لوتالا انتم اف بنبحلا هم دخ ىلع ةباكلاءلبقأو | ظ
 لاف (ةسداسلا ة :كحالا) يع را رلا هللا مس هلوقو عذر انلسا لالا اةرضح ىف رارق:سال اود ىئامألا |

 الف ثوالا ند عون همف لد هلارُع كدي ىرح ا ناسالاو هقئارغب قلعتا لب اقلاق نورهطملا الا« ءالملاعت ||
 هلارك ذىهو ةمةسشهل اةالصال دعت دب كل ذد:هفروهطلا لص ةتئانذ وعأ لاه فروهطلال امءتسان مدا

 نطابرخ الاوز هاظامهدحأ ناو دعك /تاراشالا بابزأ لاق (ةعباسلا ةتكتلا) هللا سب لاق: ىلاسعت

 ّنا نطابلاوتدعلا ىف لاقو هتان نونمويال نيذلا اىلتاعرج اطلاق دعلا ىف ىلاسهت لاك ءامهيزاجروبأ يتلا
 ىلابعت لاف اكمل كل ددم ناكره اطل لو دع تيراساذ الاه ىلاعت هن اكسناو 9

 ىلاعذ لامي كلما كل ددنم ناكنط طاسااك ودع تبراخاذاو نيمودم هك الان نيس ال] ةيتسفإ 7 ردع 0

 رهاطااثدعلا نالرهاطظا .ةدعلاةبراحم نمىلو !نطابلاودغلا دير اسقاضيأو ناطلس مهيلع كل سل ىدابغت |١
 ناره اللاوو دءلافاضيأونةءااو نيدلا ىف ةصرفدجو نا نطابلاو دعلاو اسدلا عامه ىفذ ةصرفدحو نا 00 ١

 هلق نمواد.يش ناكر هاظااردعااهلَدق نذاضي او نينو تف ءاخانملغنانطالاودعلاو نيزوسأمات اًنيلغأا]
 لجرلا لوقي نأنالا توكمال كل و لو ؟نطاسلاودعلا سئ نعزارتسحالاناكشضادنرطتاكنطاسلاودعلا |

 |١ دال عاميلا فرمثأ نمؤملا باقنا (ةنمانلا ةتكحناا) ميسرلاناطمشلانمهئانذوعأهناساو هملقب || ٠
 ءافصل ىف ةارملاكع نءوملاب لق لب اهتمف رشأ نمؤملا تاقوالاة رمضان اضايرالو ٌةسهاع نيتاسسالو ٠ ةندطاراتد ا

 || ىمركلااو عمسلا تاومسلا هر بتعبال نموا باقوئث انيفري) باج اهيلع ضرعناةارملانال ذا .ارااقوفلب |
 علاطي بيغ اذه عموم عم بلقلا لو هعفرب طاصلا ىلهسعلاو بطلا ماكل دعصد هل ا ىلاعت لاق كش رعلاو | ظ
 أ| هملع هنا نرالا هو>و عاقبلا ف رش أ اقلان ا ىلعلئامويدمصلا تافملانا لع طستو ةسوررلا لال |[
 : اريرسنلقلا ناك اذاف تدمحلاص دبع ناكءراص هناالاّذلاذامو ةنلبا ضاير نم ةضوررقلا لاق مالعتلا | [|

 ىدسيعأ لود: ىلا متهتناّناك ىنالا عاقبلا فرنش نلقلا نوكي نأ بجو هدمولال اشرعءودهنئاةفرغأ ْإ

 كنلع ىنا_» لف أ فركف همف ىفر عم تازنآ لب كد امس, "ىلع لذت ملا اف كنا ست ىتن جوى امس كداق |

 ءأ
ْ 

 تي
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 لاقفوا رغم ام بمغلا نوطعن مما لود ع نم ساننلا نمو بيغلا نولعيال مهنا ىلع ديثاذو هتوم تولع ||

 لاق ٠ نم مومو ةكئالملاةنسا لءبومغلا ضءسريخو اهتم برةيوأ تاوعسلا ىلا دعصي نم مويخثا مهب |

 الا دم فرال ث سابملا هذه لاثم ىف باسبلا فن نامل -ءاو هللاالا | ىطعتال ب ومغلاةثر «م ىف ىرخأ قرط مده

 ةذاعتسالا ثداسم ناكرأ نه(سماخلا نكسر ا)ىلاعت هللا وهاهت: اة لابعلاوتاناءسلساونوئظاا

 حام وهوالا تارخلا نمريخ الف ةنهاذم ءريغدبعلا تاحاس ناب دقانا لعا ذ اعتسياواجال ىتلا بااطملا
 رو رمشلا سف عفدلو انتيهقامذ وأهل وقف هلاطباو هعفدىلا حاة#وهوالارورمشلا نم رشالو لتسص ىلا
 ض تزكيد اامازورالا لوعائام ذتايعم لل هين رخو ة هاذ ءريغرومأ اواكو ةنامسملاو ةاحورلا

 لوالا ملا امن اديالا فةدوسوملالانعالا بان نهن دوك نأاماو بولقل ىف“ هلصاخلاتاداةّعالا بان
 دقتعي نأ نكع اهتم دحاو لك ةمه انتم ريغ تامولعملا ماسسقأ ناملعا و "هلطاسلا ئاقعلا عجب هيف لح دف

 ىلال-ضااقرف بهاذم يلهب اءذه ىف لخ ديو أ طخ ا دساف اد اقتعا دةتعي نأ نكمو اصتاداوص !دافتعا

 لوانتي هتتابذوعأ هلوةذ ةّمالا هذه نع حراخرتك أو هن امعبسو ةّسالا هذه نم ةقر ةنوعمسون اتا ى هو ماعلا

 ةشردلا ةراضالا دفي ام اهنم نيعسق ىلع ىوذ ةيتدبلا لامعالاب قلعت امامأو اهنمدساو لكن مةذاعتسالا
 اهلطبشو فيلاكدلا ماسقأ عجب ف هنعهقل ىسمحام لكسف ةنمأبر دلاك امملاامأه هب وت دلا< راضملا دف اماه“ .و

 ماقسالاو مال الا ع.جوهف هبوددلا راضااولءةءامامأو اهاكلو انني هللا ذوعأ هوقوز ذهال ا كت
 لوادي هللابذوعأ هل وقف ةه انتمرءغن 00 اهءاون أو ىم_غلاو ةنامزلاورقفلاو قرغلاو قرالاو

 ىرخم ىرد اهم د او لكو ماس قأ ثالث لو اذني هقلايذوع ؟هلوق نا لم امل او اهتمدساو لكن ءةذاعتسالا |

 ةهانشسريغ تالاهطلاعا ونأ تناك ةهانشمريغتامواعملا ماسقأ تناك انو لوطا اهاوأ هلي اثالام
 قسفلا اهتئاثو اهترثكى لءةعدبلا له ورفكلا له بهاذم لبا هذه ىف لح ديو اهنم هللا ذنعت د دنعلاف
 اهلكلالو انممهتناذوءأ هلوق ناك اهباغاب ودحم ماكضالا بةكو ا دج ةريشك ف.ااكشلاعا وأ تناكانو

 هتلاذوعأ هزقذاك ةسه انتمريغاهءاونأواهماسق5تناكاملو تافاسختاو تافآ الاو تاهوركمااهئاانثو :

 ءاضعالا نمدحاو لكل كلذ فرعي ع طلا شتم علاطا اهب طم نأ دارأ ن نمواهاكلالوانتمأ|

 هذه هنه ذ فرمض هس هناف هتاءذوعأ لود نأ دار اذا هلا لقاسعلا ىلع بو ماةنالاو مال ..الا نماعاوتأ

 ميسقتل كلذ ىف غلاب و اهغا ونأ عاود اهعا ون أ ىلا س انج الا هذه نم دج اديك يدنو العلا مازال

 قثالثلا عبس ةردقنا فرعمت هلاسخ ىف اها ةعالو اا دال ىلا عاونالا كا|ةرمضحسا اذامث لم_صفتلاو

 هذي اهنالام عفد ىلعرداقلا ىلا ئينلي نأ ىلء هلدعو هعبط لم ب<ذئنيخل اترثكى لع ماسسقالا ذه عفدي نال

 تافانضاو تاف“ الا ماسسقأ عج نم تارودقم ا لكى ءرداقلا هتنامذ وعأ كلذ دنءلوقفتارودقملا نم

 ىداهلا هللاو نابلا اذه ىف ثح املا نمردفلا ادد ىلعرمهتقناو

 مب>رلا ناطستلاَن ءهلااندوءأاناوقنمةطبدسملا ئاطالاىف ثلاماا بابلا

 قدرطظلا 7101111 نكمملا نمو قااخلا ىلاّقالنا نمجورع هناذوعأ هل وقف (ىوالا ةثكتلا)

 قالادوجو ىلع قالا اثعا,لدتسب نأب الا هتفرغمىلا قدر اطال سعال لوتآ قتال الا لو ىف زمعتللا

 9 ةدافةذاعتسالا ىف ناك 1 حجاسحال ا الو) هناف م ةماعلا ة اطل اىلاة راماذوغأ هلومفرداقلا « غلا

 نر رارقا هلا هلوقو ةج احل اورةذاان هسة :ىلءرارقاذوعأ دبعلا لوقت قدا مااا ىف وغلا ىلا راش

 هذهب فوصومريغهريغناىناثلاو تاف“ الا لكعف ةدوتاريذلا لك ل د42 ىلءر داق قلل نأب اذه دحأ

 رواش عدت لأ روم كل او حج انا رمل حارا ىلف«ءالؤوخال 'ثاجاتلل عفا دالف ةخدلا
 اذامث ذوءأهوق ددء ل2 ةلالاهذهو هللا ىلا اودذذالرق“رسرار هلا اذه ق دهاثدف قدا ىوسؤئث لك

 هللانذوعأ لوَعَد كلد دنعف م-هرذ مدنا لقهلوق دهان قل !لالجرون ىاتإ رغرادوقملاةسعىلال دو

 || هلتتسؤأل هنا ىلع ل دياذعو بزرااةردقبو سفنلاز غب فارتءا هتاءذوءأ هلوقنا 60 اذلا :: تح تدسأاا)
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 لا الا فذ لود قانط# هناوخ - 7 :لباقم ف تاكلا اذه 9 1 كاقيةيركن

 ارم اراها مكيف هديك ذةنامناو م-منورتال ثمح نم لبقووه مأرب هنا ىلاعت هلوق لل دي ارثل كلو

 ناطءشلا نم هقنادذ وعأا ولوةفىلاعنو هناحسدنت اوهو ناطمثل اءاربالو ناطءسلا ىرينعاو كسوف هنوررال

 نالسندلا ان ره3ن وكمل ناطمسُ !١ىفماللا «قاالاوخن؟ ) رين تالق :تصالا) مرا

 هتاف لاه دزاني رك دلل نسف ءىكح دشا ناك اعرقرملا ل. ةم صربعو هب ” سه ةريشكن يط اسس بلا

 | ةقدصلا نم هنوء«نءو هءلقو هءلحرو هب د .نوةاعّسفاناطش نوعيس همتأب هناق قدم نآدارأاذالحرلانا

 ةطنللان م هللذ "المو لزنالا أو ددهلانم جرو نيعب ل ءالؤه ل اهلا ىنا لاق كلذ موتلا ضءب ممسالق

 عحر رد هللذن م كلذ -رخأ قدح هيراحو هعزانت تاعجو هتدوز توف هب قة -هتيو جراي نأ ا دارأو

 اسئلعح نامت و ىنتمزهفت مهمأ تءاف نيعمسلا تمزه لاقف تلعاذامرك ذملا لافف دصتملا ىلا انئاع لح رلا

 لعاشفلا ىرخ ىرع ىذارلاو ناطملا اذه ىضرب ىداسعملا عج نالز اس اضي او هذ دهعلل ماللاو فاالا

 مدح ن نم ىددقمال “ا ارق مامالاةءار 5 ةذرنح ىلأ دنع ناف ةمعرمتل "هل سمان هفرع اق كلذ تدعبتسا اذاودهل

 هيلعم 3 د دعاذا نطش ن نءدوخ مناط. ام 7و ا لا ةقلخ تكسو اي قلل 3

 كاناذاز قافتدتا لاه كدَمَسد رقهللاو برتقاو داو ىل هذ هللا لاه بدر هعيش ادمعب هنوكب

 نوصوف تااناو ةداقشلاو للا عرس انم شات قدح و غلاه رجلا امو عز ةىناف نعى داع :

 كلعحو اموج سها دعي ناطمشل ا ىل هج هلأ ىلعاذه لدف ىوقنلا ةلكهمزلأو ىلاعت هلا لاك ةداعسلا ل

 هللا ة:_سا ددت نلو لاق ىلاعت هئالابي رق دمعد وهىذلا ناط.شل ا لعمال هناريخ أ ىلاءت هنا مالو صو مابي رق
 (رشع ةعبا لا .كعجالا) هتجنرو 13 نعال دعت لو الدر طدال هناف ا رقدالء+املهنا فرءافالن وت

 نادمف ةمكط واف ذوعتيال هناف تاعاطلارئئاسامأو ذوعتلا ند ةءا زقلا لق بالهنا قدام رفعس لاق
 ًارقفارهاط هناسلرء_هءلذوعتلابدبعلا ىلا هةهقتاهأف ةمءنلاو ةسغلاو ب ذكلا هناا سفيدق دبعلا
 ناطمسش هلال وقم ىلاغت هلاك (رمشع ةنمانلا هيك هلا رهط ب بط بو نم زن ام الكر هاأط تاس 0

 ) ريهتساجا وب ذاا) مي-رلا نوسرلا ىلا لصتل ميجرلا ناطمسشلا نع دعباف ميحر نحرانأو ميجر
 ودعك اذه ىلعف ء_-مورتال ث.ح نء هل قووذ كارب هلا ىلاعت لابد الفا هنع تن أو لقدع ناطيشلا

 تدل ىلا عزذاف بئاغلاود هلال دصق اذ اف ءسم أ ىلع بلامهنناوىلاسعت هلوقل بلان بيبح كلو ب تبثاغ

 هدارع لع ىلاعتو هناحسدتلاو بلايغلا

 مي>رلا ناطيشلا نم هلا دو عأ هلوقب ةقدتملا لئاسملا ىف عبارلا بابلا

 مهل ادفياللوالاّناف دوءأ هان لاةدنأنبو هتلادذوعأ لاي نأ ناب قرف ( ىلوالا ته سأا)

 هلوةءاجو هتند+لا لوقءاجاضي وى < أ ىنان لانا اني انا عم ىناشلا نود لوتالاب سعالا درو لق هذسغي فاشلاو

 ذوءأهلوق (ةئاشلا هلكسملا) قرفلااةذوءأ هتلاهلوقءاامو هللا دو ءأءام ءام د_ةذائه امأو *د+لا هنن أ

 ثاطم_شاا ن نم اعد ذو كباه ذ.ءأ ىناو لاه هنا ىرتالأ ىنذعأ ,للاريدقتلاو اعدل ءانعموريختا هلغفل هلا

 ردت اأذهو لف نعرابخا هتتانذوعأةلوق ةنا هيلع ليلدلاو ىرشغ اهلا ىأهقلار ةدتسأ وذ تطرب مرا

 ب نأ ن اولاو فذعأ لة, مو هتلاذو أ لاق هنافبساا اف هت اهذ_.عي نأ ىف :دئافلا امنا هنقائاقال

 ناكذ كدوعب فو أ ىدو»» اوفوأو لاهو تدهاع اذا هت ادوعب اوفو و ىلا ت لاق مادهعد ءلا نيبو برلا :

 هام و تأ : اأن ا ذوعأ تلق ثدح ىتب دو.٠ .عدهعإ تءمقو هب رمدلا صنت وهل االا مول عمانا لوقيديغلا

 جر( :هلئسملا) ميج رلاناطنشلا ءالذعأ ىلا لوقف ةسورلا دهعبىتنأب ىلو ةرلاو لذفا 'ةياتو مركلا |

 زاجحملاملاىف َة هقمقع هنا قطاوا موق ةقيقوهل وذ لابقتسالاو لاعلا مصب وذو عراخم لعق دوعأ ٌْ

 نيب عقد لو لدةتتس او رض اللا نير لارتش الا عقول د فوسو نيلا فر# هب ص“ ءهاغاو لامةةسالا ف ْ

 لوهعء هناك شالو +. لماعلا فرك 9 مسال انيبو عراضملا نيبةهب م1 ا ىخةانملاو رضاحلا



 0 1و

 دنع قدص دعم ىف لاذ ةنملا نام ىف دبعل | لوزن ةيغماكص ىعىلاعت هنا ثلاثلا هنمكعنمأ فيكو
 نونوكسجي ىدعو اردةةماكللمنوك ؟موملا كلذ ىفانأ لاه هناك ةف كيلا ادنع ليلو ردتقم كملم
 تاعج ىناىد عا لوي ىلاعت 3 لوةذف ةم31!هذه تنرعاذ اق ردق تدع نونوكي م-مناالااك ىلم

 :ٍترادالدبعلا وقفا اخدلعون الاب ترد أر لله ىنتفدنأ ام كنكل ىلْك دن تاعج تنأو كل تم

 ىتنح تاخدام كاسعب كن ايانمت لوقف سرقت اود نود الف كدن» تا>د لهو ىلاغت لوقف

 ارو- دم امومذم امج رخأ هل تلفو كلون ل_بال ىتنب نمناطمس ثا !تدرخأ كلو د برقا نكلو

 ىو دعح رذتال نأ كب قملي فدك ةس نيعمس كن ات ىف كوز دعبف ثنأامأو كلوزن لبق وت دع تح رخأت

 فديعض زج اعف انأامأو كن نم هج ارخ !ىلءرداف تنأىهلا لوقيو د_.ءلا نس« اذهدنعف هدرطت 7

 ىتناج ىف لخدافان وقر اره املا كالا هبا ىف ل دا 1 اح اعلا ىلا هت هللا لوةبف هج ارخا ىلءر دقأ الو
 باقلا ناك اذاف ل,ةناف ممرلا ناطء_ث لا نمهتلاب ذوعأ للف كبلق ةنس نمو دعلا حارخا ىلعر دق ىتح
 تازرتأ ىذا! تنأ د.ءال لوةيىلاعتن اك ةراشالا له أ لافانلق همءناطمثااحرذعال اذاساف هللا ناسا
 نأوةرخغا كال سنكن نأ هسنلع بو هسف:ةرج ىفان اطلس ل زن نأ دارأ نمو كءلق ةرعح ىف ةفرءملا ناطلس
 نءهتلادذوعأ لف ةسودولا ثول نمكرلق ةرح تن كاظتف لاسعالا كلن اطال ! ىلع بجضالو اهفلغني
 ردكتئث ىالئردنأ ىنتفصذأام ىددعا,لوةيىلاعتهن اك ( ةعساتلا ةةكحنا١) ميجرلا ناطمشلا
 ىئسامردكتامناو ىءهلا اَرةَمَر هاطلا ق ناكو هكنالا ا ةدا ع لثم ىن دمعب نأك هنا ناطمثل نيبو يندب أم

 لانا ىداعام ةقية ملا ىف وهو تمد نع هتيفنربكلا لف عنتماف مدآ كيال دووعسلاب هنيمأ ىنال ذنو

 هاون تاأو تاريخا لك ىف كذا اذ وهو همك تن او ةاسنيعمس ذم كي داعي هنا مث ىتم اخ نم عم هااسعا

 ةتكيلا) ميج رلناطمشلا ن نم هللابذوعأ ىلآفهتواددعروظاو ةموءذملا ٌةَعب رطلا هذه رتاف تادارملا لكشف
 ىس هنأ سهالا كلذ ةبقاع ناك منيان نمهل هناب مسقأ هناف كل أ ةصق ىلا ترانن ناامأ (ةرهشاسعلا

 الانيءبأ مسهني وغال كتزعبف لاقذكي وغيو كلي هنأب مسقأ هناف كةحىفامأو ةشللا نم هجارخا ىف
 هنا مسقأ نم عم هتلم اعم ن وكت فدكف هدصان هنا مسقأ نم عم هتلم اعم هذه تناك ١ ذأف نيصاخلا مهنم لد امع

 نالهثاهلوقرك ذلبرخ امس ارك ذي لوهتايذوعأ لافاغا (رمئعةيدالاةنكحنلا) هيوغبو لذي
 ةدابعال نكسه وههلالا نال تافدلاو ءام-ال ارئاس نم ىداعملا نءارجاز هنوكححص ىف غلب مسالا اذه

 ياعلا رداسقااب ذوعأ لوقي نأ ئر راج هتان'ذوعأهلو ةفامكح الع ارذاه ناك اذاالا كل ذكنوكالو
 قراسلانالءلام قرسي دقو ن اطل ا !ةردق لعب قراسلا نال كلذو رجزلا فتياهللا نه تافصلا ءهو يكتمل
 نءاهعم ديال لب رحزلا ىف ةءفاكريغاهدحو ةردقااف ملاعرم_غدناالا ارداه ناكناو ناطل_سلا كلذ نأب لاع
 ركنالانع ىهنءالهناالا اركتمنم ىأراذا كاملا نالرجزلا لوص- فناء غكمآل لعلاو ةردقااف اضي أو لعلا
 انهاهفمأ علا ون ةعئاملا جدك يلم ولعل ىليسعو ةردقلإ تلض اذاامأ هنماغنإم هرودج نكي
 ئذد ىذربال ىذلا ميكا يلعلازدالاب ذوعأ لاق هناك.فهتانذوعأ د بعلا لاه ذاف للاكل ارجزلا لصد
 نم هلا ةوعأدسسملا لاما (رشعةانلا ةنححنلا) ما ارحزلا له مرحالف تاركنملا نم

 نيا ناطبشلا نال كدي رت ماا و ناطم_شثلاروا نأ ! ىذربال هنا ىلع كلذ لد مب برلاناطءستلا

 نيعراوذ ىظزبال ن أنف ى ماعلا اراو# ىذريالدبعلا ناك اذاف ةةمقللاىفلسملا اذه ب ياخ ء-هعو

 أ لب الا قعر صتقي )ا هتدنا عقم ميجرلاو مسا ناطءثلا(ريشعهئااشلا همك: دلل ىلوأ ةمدعملا

 لعفوأ ان يذ هنا تدع لهف نمسا نماف ولأ ةمدخلاىف قيناطسشلا اذهنا لو ىلاعت هناكف دولا ركذ

 كلا ةلال ةدداوهظا كعمناطيشلا اذه ساجولو تنأامأو هأن درط ىتح هاجر كلذ عدانا مث انءو دام

 ظ ةعبارلا ةيكسصالا) .ميجرلا ناطم_ثاا نم هقلاب وع[ لقف همعلو هدرطب لغتشاال ف .كسذ ةدلامتا رانلا ف
 | ناطمشلا عفد ف ىكح ,ةكثالملا نمثل «نودأ نا عمك ؛اللاذوعأل يل ل لوي نأ ل ئاسقل (رمذع
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 نم دد 'راو ْقك تفماها نذأف كا نذاناالا تسرخنا لاهولو هنذاىل 5 َرَهلك ىحام 2 امافو 40 01 ا

 : طرشلاد 7و 0و طرمش ةلك ىلع ةلفان ال ةفنح ىنأدتءئن عقب لةدح اواهسفن تقطن نال ىلعاناالت

 ننااندو وألاق أ ءايلان ةقاددم5 رثك' لد اسمان هاهو تاقفلالا تا ةدحاو عمت هم : هسا ص دنع و

 نئلاوهءاملا هيلع لش دىذلاف ذكي اذك تعب تاقاذاق هملعءانبلا فرخ لوشدب ن نمل نعوم انما

 ْ دعا و عيبلا ممر خللا نمنع سايركلا اذه تعب لاقااذا لاو هناق دسافلا عسا "لعلم ىبقرقلا اذه لع
 ْ ةرودلا فو نةرمللا ىلوالا ةروصلا فنا قرغلاو مد! ساير لا اذه رمالا اذه تع.لافاذاؤ ادساف

 || ىلَع تاذ ءايلا ا:هاههلنا اوقاش مني كلذ ىلاعت هقا لاق ةسيسأ| ىلع لدتءالا ١ قكتام 2

 | اد_ممكحملا اذه تين“ لاسةمف بدسلا ىلعءاسبلا ظفا لاخ دازو هال عمصيال هلا ل_ءقو ةيتي_داا

 || جر هناس نم ديال يشل امالخم وةسي_سلاءانزيب قرفا انك ةسيدسلا دمفتءاسيلاانلق اذا تن تفل
 : تملا كلذكو لت ذاجابلا ذه نا ىرديال هاف هنم ثلا نم الال دمحيو زا كناصتس ةوقءأببلا

 1 نمعءان ا ىاهمولعو ميسرلا نعنرلا هلا مشب ىةحت افلا مؤاعو ةحتافلا ف آر ةلامولعو نآرق هلا اهمولعو |

 ةماكلا م دك هنأف را فورح ثخ ايم بالا اذه ثخ امم ن نمثلااشأاع ولا 00 دوصقملا لاكوهف براد ٠

 : هذ»رخآ فادخ ا: هاهفتكرملا ذم ةلاح ل كحص صاصتخ ا ىلع تادلاوخالا تفاررلا اداو ةملكتاا

 لاق ًًَّث ةدازلاو نيسمااو ضرع او ةاغلا ءادع !ة١رآ هوو ىلع تدرؤ نم هلك ل ”ةنرعم ةملكلا |

 ةءرتمقاوداو ضيءيتلاود ل_دالانورخا لاقو هيلع ةعرفغمقاونأ و ةياغلاءادس اوه لصالادّربملا |

 ٍ نم دال نع نيبو نم نيب قرفلا -ه هلكرفغ دقه هم ضعب لكر فغ نمو مكب ون ذ ضعن مكر غغز لاق هن اكف

 || هللانا نولوةب نيذلاةيونثلا لوق نع أ ثنا ذهوام مخي ةاواسملا ىضنمي اذ هو يدرلا نجرلا ىلا ميجرلا|

 | ناطمسشلا قلخ لذ انع رك اسمح ر ناك ناف مج كير وه لوفالا نا ريدا لالذ ىلاري رشلا اذه نمرفي |
 أ ”م نم ف م ءانامرابت وجاسم مناودانسلا وم لفسو جرا .
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 ْ شارل زارا ذه نم تب ونتا هنآ مال لاقولناجالا باكا لافايئاثو قرتلا رم ةنالو يعول َق

 : نأ كلذو فلالا ثلثي دقو ةد ءاواهمه:تقلطف ف لأ انا ” كن بقت قلط هن سال لاهو !انكو قرغلا

 |١ كسفن قلط لاهولو فئالا تا ةقاط لكم زاير اصف ل ددملا ىل لءلدبلا عزومف ةملدبلا ىلعل دن انهاهءانيلا

 8 تءع.لاف اذا ”ىفاشلا لاق 2 زوال هاف ام لع اما زاج انع ءرو-لا ل ء-و ندر هندلئاةد كي ندع

 ْ هللانأ ىلاعت هنا لاق 2 نيعال ةفدنح ىأدن هو مج بهرذلا كد يمت مدعراللا اذم.توثلا اذه كَم

 ' لوصأ نمو لاملاو سقت الامم ةفللا لعخ ةنملا مسه نأب مسمااومأو مهسفنأ نيشمؤملان هم ىرتشا

 ْ ةعيرالا بتكللا فر دنم مولعلا لكل مق د ءاسل هده ن ناع ثلا بجي هناف ل دمج عيسأ نو هلوق نع

 درعلا قضي وميت قاصدلالا» ءانءايلا ذهو برلا ىلا ديعلا لوصو مولعلا لك ن مدوصتملا نال تلق هلل مسا

 : تذخأ لو ةنكنا َ ثدح اسدم ن نم طبنا ىف لوةنق ن مظفل اهذانأو ءايلا ا ىظدحأ اهنمنيعول ىلع يشا

 ةخ مرا نتا انهاهذنونلا عغسف لدرلان ءلاملا تذخ أ لوقت ممنون ا ريحت: كا نم هم لاما

 ئ هده نوك ب حوف تاكرل هذه قاقدسا ىلع لادا اسهال الا ىلد اعال ىنعمال هناف لماوعلا فالح انةءاكلا

 ةدئاز ةدئافديفيهلا اوي دقن مكب ذ نممكلرذغي ىلاعت هلوقامأو ةدئازا يوك مهضعب ركنأ د هيلع

 : لوالا نالا اوس همقو مواث انعم نعو مماعا نعو م عفاش ع نمو مهم ديأ نب نم مهدت الم ناطيشلا لاق 5

 تءاج ملة نع ظفلو نم ظفل ناطم- ثاارك دانا ىناشلا نع طفاب عبارلاو ثااشلاو نم طفلي نياوالا صض*غ مل

 || املا اذه ثح امم نم عنارلا عوتلا» ناطشلا سوف فاس ل ندا وعأ لاقذ نماقماب ءالامشمالا
 ا لودنس نعم لف نانا - ىف ميحرلاو ةجرلا ىف ةغااسم نورلا نا اك ةئطم ثااىف ةغلايم ناطمدشلا

 || ناطمسثلانمرارغلا ىضتقت ةماكلل ا هذ هفا ذه تفرع اذا لعاف ىنعع لعفىلاعت هللا قد ىف يحرلا ناك

 ْ 0 سيسألا سلا خال اود سدأب ,او لذ اقلا مي-رلا يركلا خالاوهدقاناالا ناوخا سلبا



6 

 : 1 ا م د 717 7

 نا ىلع لدي لوف لاما اوهو ل ةّم سلا لكى ولاا فذ مديعلانا نعل ديذوعأ هلوق رز وهاف :

 امن تاهلوةىفةروك ذملا ةعبرالا ع نه دبالو سفنلا نعدباك- ذوعأ هلوق عشنا كاعد يسال ودع ١

 لئاسسمه.فو قاصلالا» اءهشاهلوقىفءابلا أ ةريثكا ىهف هلل اءذوءأ هلوق ىءابلاب ةةاعملا ةملشعل ا ثعامالا

 لعاو نيعضتلا ءايموق هممسو ل الاءاب هنوعشت نومفوكل اوقاصلالاء اب هنوعسي نوي رمصيلا (ىلو الا اهلكسملا)

 هسفم لعفا كلذ قاصلا ٠ نكحوال هناهنذةذيافلاو ةلاغال لعفم ةقلعتمءاسلاءذهنا مالك-ا!لصاحنا

 الخاد هنركل ل" الاءابو قاصلالل ايس هنوك-ا قاصلالا ايو يفءابلا اذه هلع لش دىذلائشلا ةطساوبالا
 مقلاب تلقا ذا كناف لعفراسذ ا نم هيف ديال هلا ىلءاوقفتا (ةئاشلا هل عسملا) هل اود ىذلا ئثلا ىلع

 | هريظنو رعضع قاعتمفرللا اذهنأ ىلع ل ديئاذو للاب تك لوة:نأو دب اللب ادمغم امالك كلذ نكي '

 اهاعرلا لوز انهاهاذكفه. .اعمالكلا ةلالدإ فاس[ ف ذهن اعفال هللا فلح ا هانعمو نلعف ال هتاابهلوق :

 رامخالا ٠ نمددال هنا تدئاسأ (هئلاقلا هلكسملا) هللا مسا ىلعرسس أ هقلا م ءاىلءهرفسف هنذ أم د نأ

 قامرعأا هلو صةخالرعضملا كل ذب عب ريما عق ةوول هنا همف بيسااو مصفأ ماقملا اذه ىف فذ !لودنذ

 مدا تامهملا عنج نأر 10 5 هناف فدا دنءاما نيعملامكسحال ا كاذب

 ئذلا نمربك أهنا لدي لو ربك اهنا لاه هناهريظنو هلا سءايءادالا دنعالاو هللا ةذاعتدسالا ةطشاوبالا ا

 ءاسمأ | هذاهل نكي ل هب ويس لاق (ةءدارلا هل5لسملا) اهادكت وعلا داقازز ءدانزةانوخأل ىفنالذلا

 ةروسك«تسا امنا رسكلاا الا لعاها سا همسشتأ فاك لق ناف بدسلا اذهل ترمسكم رسكلا الا لعأ|
 بسلا هلد وو الو ف ردا ام ف عض لمعلا ف وذو مسالا اقم معاه هسا فاك اناقة ة-وتفم لد :

 تنك ام لق ىلا هلوقك ةملصأن وكتدقءابلا (ةسماخلا لك -سملا) اء وق امالك «ف ناك فرئالا اذه

 ةلوقو هتاذوعأ هلوةكحص ىب هو ناماالإ اهدحأ هحوأ ةعنرأ ىلع ود و لسرلا ن ماعد

 مالظد كيرامو ىلاعت هلوةك ىف لادا ْ ءااهئاانو هذع هللا ىذر ”يفاشل ا دنع ضد«. اهءئابثو هّللأ مسد

 0 لاف ىف قععءاسلا اهسماخو مهرون بهذ أ ىأ هروب هللا بهذ ىلاعت هلوقكةيدعتال اهءبارؤ دينعألا|

 كلة ا) قاصلالاءان سنس نموهذ هلنان هلوقوهو عقلا ءابام أو كنا دعأ ىف لد ى أ ىب ل ام كا دعان ل- آ

 00 راوك-ماوربدةالاو ةدئاز مكسورباوصتسماو هلوق ىفءاسلا مهضءع لاق (ةسداسلا :

 نوكتنأاما ءاسلاهذ_هنالوالا هوو هنءهتناىذرز ”ىذاشاا:< ضرعبتلا دبسفناجلا هنعهللاؤذرأ]
 نالكلذو دعبلا ام قوغل نيك اللا مكح أو نيملاعلا بر مالكت أب م ك1 !نال لطاءلالاو ادسغموأ اوغا ٍ

 لاف نم لكو :دثاز ةدئأف دمي هنا تدق لصالا فالخب لءوغالا ىلعهلمؤنةدئافلار اهظا مالكلا ن مدوصقملا
 تدودم هل اوق نيو لد د- ملا ىديب تصدم هلوقنمب قرغلا ن ١ىباثلا ضدعينأ | ى هةديافلا كلنا لاه لذي ْ

 | لاه ةغللا لهأ ضعيناثلاثلا لد داما ءازسأ نم ء زهدي حسم |ذاام ههق دص ةدص ىف ىفكي ليي دسمل ل ب ىدي :
 رادقءو ضعينلاد.ةةءايلانا تسثو :ةحارتانثالاة باور نك م-هطعتدر 35 او ض.ءبتالنوكتدقءاباا ا

 -سارلا ندع اح ”لقأ مس. اذدكالا بجوفاضعب ىعسرادةمىأد نأ ب جوذروك ذمرغضعبلا كاذ 1

 7 مكيديأو مكهوسوب اوحسماف لاه ىلاعت هنا هماع لاكش الاو "يفاثلالوقوه ادغوأأ

 بدع نأهلو مانتالا نم هسفدر ال ىفاشلا د: ءوم#تلا ىف ايفاك دمأ او هولاء زرحأ نمءازح ”لقأ مم |

 صنلا ىلع ةدانزلا ”يفاشلا د :ءناالا# ارخالا نمع 1 <لقأيم_هنلاىف؛ اك الا صخلا اذه ىضتقم لوقبف 1

 ماتالا بو-و لوالدي لس دع اى را مس فول ال داريا داماالا [:م-وأف اضس تسل ١

 قاصلالا“ ان ىلع ةفن- ىلأ باحصصأ ع وذ (ةعباساا هلكسملا) صخأا ادهفروك ذاار دةااب ذم: 7 أ

 قالطلا عقبال ىلاعت هللا ةميش؟ىنااط تنأ هنأ سعال لجرلا لاق اذا تادانزلا ىف نم لاه اهادجا  لئاسمأأ
 قلاط تنأ كالذكو ل_لعتاا جرذم هس رخأ هنال ا ولوهلتاءاش زن اقااط تنأ هلوةاوهوأ
 0 ا ترش قاعبو ماا لالا: اذاامأ دك والا كيرا قر دارا
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 كاكا ساس مس 1

 دب 8 : #ع . 3 7

 1 نسون اي و يح ع ١ ده : ا

 جت روش وح دج هس عب موتو وو دج يوومح طي جه ردود

 تت ا 1 0

 ةا/

 ضعم < النا كل ذو دي دل! ضعي ناسا كلذ نال سه ذمتاخو ديدح بابودكف لونالا مسقل ام هةعلطفنملا |

 ما.سق أ امأو ةم ةيلك لا فاضمالرياغم هل اف اذملا ناف ديز مالغ كلو ةكسص ىناشاا سسقلاامأو تهذلا

 ىهىناا ةصوصغلات اذا! نيبو مسالا ىعهىتلا ةصوصخملا ةظفلل ا نيب ةمسئذلالاممأ م لانو (ةءدارلا

 صوم اءيثاا كلذأ ةقَ هم ةصوم#لا ةظفالا كا: لعح ىلع اورلطصا سانلا نامل انعم ةيسنلا الدو ىمسملا

 ور دامناو لاق هللابربدةةااو ةدتاز ”هل_ص هللا مسد هلوق ىف مع ءالارك ذدسعو 5 لاه (ةتسالا هلكسسملا)

 1 ةلّكسملا) ةهانسم ريغ بسنلا عاونأ ناف ديدعملاوطمسصلاا ن نع ةسراخ امناكتف تافاّضالاو بسسألا

 : ةمسسا | هذه تاصح الف ىنالغلا ىعملا كلذاهباندرأْانا اوههفاف امم ةظفالا هد م ممم ىتماولاه مهاكف 3

 َ نلاه) هلل هللا ىلا تالا ةفاضا ن مدا رااوها دسهف ىب مسملاىلا مسالا هف اضا تدص مرحال ىهسملا نيبو مسالا نيب :

 : هللا مسي اودبا هوق هللا سب لوقن مدار !!لوقأو مقل نيبو هدب أف رفنوكملاماو ريدا مسالا

 وهل عءفلاكل دوانتلاعت آنمالهذ لواشت. امنا مالا اذييفءا دس الابان سعال امال ف.عض د سبع ىلأ مالكو

 نااك هنا هسيفةدئاسضلافاضيأو هللا مسدبأ دبادا رملاو هثئاركذ بأ دبا دار | تركي نارياوا اكل انظفل

 دوحولاىف هنااكف ءامألا فرشأ ههساوراكذ الا فرش هرك د كل ذكف .تاوذلا فرشأ ىلاست هننا تاذ

 ءاروسالا لك ىلع اًمباس همنا نوكي نأ وراك ذالا لك ىلءاّشياسدرك ةنوك نأ ب جوهاوسام لكى عقباساأ]

 'للطادن :اوذلا وده مسالا طفل ىف لصح دةفريدقتلا اذه ىلعوأ ْ

 ةيتكلاوةءارقلا نم ةماكل اه ذم قاعمامف ىناشا|بابلا

 3 صقأن مدنا هلوق ىلع فقول انا ىلءاو عج ا(ىلوالا اهلةسملا) ةروكطسه) ةءار ةاانةقلعتملا ثحاسملاام“

 ملدعاو مان مب ,ءهحرلا نوحرلا هللا مسلو ىلعو ميعص فاك نمسرلا هقلأ مسب هلوق ىلعوأ هللا مسلوق ىلعو مق

 نوكي هل بئاعاةلعمنوكيهدعبام ناالا ىناءملاموهذم مالك لكى لع فقولاو صقان هسفنيمهغدال مالك

 د42: هوجن 1

 وو لوي تا لاقل م وذ دام وذو عاب م 1 ْ هلب ده اهلنوق ل هدنأ "امل مامات افقو نوكي هنء اءطّوْرمه دعتام ن 5 الكلك ءفتولاوا.ةاك
 تاقوصدوملل ةعبات تافصلاو تافصاملال لم قاع قاعتمك لم مي ءمحرلا نسرلا وق ناال | مَن مالك نيااعلا بر

 اهلج -وفودوملان نعءةذَدلا عطق زا ناف
قد مث يآ نجحرلا هذا مس تل اولوةيمل لف ةبآام دسو

 "هنآ ميرا اولو

 : ل ىلع فقولا ف الماكر ناكر اسفان نوكي وأو هوتالثلا هحوالاءذهدح ؟ ع عقيد 3

 , هلكسسملا) هياو>ن ديال لاكش الا اذى "نة مانا ميحرلا نحرلا اولعر فركف كل ذز < ناو ةينان'

 نملاَمّدالا نا ه.ف بوسااو هتدجلاةرقودتاامسبداوق ىمالل نلفت لت ىلع اال وطأ (ةئاسثلا
 نمل اع الاو لع ني د هيفا ماللاو لغستلا يو: ةرمسكلا نال لق ةمشغملا ماللا ىلا د رسكلا

 وأ دآ ةعوذ مهام وك لاح ىف ةملكأ| هده. نايا اذار مؤللا وت اوني راو لقت دعصتلاىلا لغستلا

 (ةقلاشلا هلئسملا)مهغننينمؤل ان همىرتسا هللا نأ هلوقو د-أ هتاوه لقهدامفب فرطا هللا هلو ةكدبوصنم |

 هذهامأو ناسالا فرطدركذت امنا ةةءقرلا ماللاناثاابنا ريظقعتل ىف ةغاابملا تسي ظذالااذهو يظعتلاب

 ىفءاعاضدأو باودلا ىف لخدأ نوكم 000 0 ف لمعلا ناك ف نادل لكب ري ذتامناف ةظاغملا ماللا

 لك هرك ذب هنا ىلع ل دب وهو هتاسل لك هبرركذ, ناس ال ناك انته اهف كب لق لكب كمر بج ىسوم أن ارودلا

 ماللا ىلا ةةقرلام اللا ه.سن لو ةينا لد دال (ةعبارلا هل _سملا) ميظعتلا ف ل ذأ اذه ناكمرحالف هبلق

 ١ لكيركذ ها ةملادلا تافداصلا ىلانيسلا ةيسنكر“ ءاطأا ىلا لادم هر. تح ةلغلغا ١

 ماللاىلا ةقءقرلا ماللا ةيسسناتثةناسالا لكد 3ث داضلاوناسللا فرطدرك ذن نيسلا كلذكو ناللا

 || ءاطلاو فرح ىلادلا اولاق موقلاناان ًارانا غداصلا ىلا نيسلا ةي_بنكو ءاطا |ىلا لاادللا ةيسسك ةظيلغلا

 رعشم ميِهْفَمَل انا نام !اركذلا ىف ةاللا ظفل نيبو هل . قرغا!لوالا نأ سغأ مب ضن || ع نم دوصةملا 1

 ماللاو فرح ةقاقرلا مالا !اولوةد نأ اذ ؟يحاولاناكفرتآ فرس داسلاو فرحزسلا كا ذكو رت نار ظ

 : ماعدالاهنلاكلوق نم ماللا ديد شن (ةسماخلا هلم سل ا) قر هلا سالو كامارو زيجات و

 3 ار م



2 

 | نوديعت هبا. غاف ءوركذناف ميجرلاناطمشلا نم هتاءذوءأ نولوةيلشتاوع*ااىتكئالالا عر ناطبشلا
 ءامسنالا ه هتاءذوعأنولوةيل*ةللاىف ةنللالهأ ى ناطم_ثاارورش نءالمه سفن ًارورعش ند

 مده وعال كمر نعبف هلوق ىف ممل قاعتال أرب أ ناطيسشلانا عم ءهلتايذوع أ نولوةد نوب ك-دلاو

 امو لاه ثدح ةوعدإاد < ىفالا مهب هل قاعتال هناربخأ ناط» ندا نيسهلخلا مهم 'لدايعالا نيعسأ

 ىذلا ووفناسنالاامأو مكسفنأ أاوهولو ىنو ءولت الف ىل يحك ساف مكر وءدناالا ناس نم كيل ع ذاك
 مقناطمسشلا< رم ١" ره كر : داومسأا ٠ نءمزلأد 2 ->أ هسفن "شن مناسنالاةذاهّدسا ت اكو ءالملاىفهسفن قلأ

 »الا بناملا كر و فءعضالا بتال انأ دب

 *(باوبأ هيفو ميحرلا نجلا هللا مسب ثحابم ىفىناثل ا باكل )©

 تا ا و ب يحسم

 7 ةقرا نانو رح 0 م ا

 هللا مءانمالكلاءادلا كلوةكفام“ان اكوام 3ة:مناكاذااماو هيا ماما أ كلو ةكفالءف ناكوأم دم مناك :

 هللا اب كلوقكقاعما ناكوارخأتمنأكاذااتأوادبأ ها م .ايتاونكم العن ناكوارخ أ :مناكحا ذا اًماوأأ

 اما ارثلافدازاوامهالكلوقنفريخأتلامأىوأ يدق انا لواا نين ءانهاه ثا ابو قادما

 نوأىدنع ميدقتلالوقأو كبر مسادأرق ةاهلومكفريخ أتلااّماو اهاس هوادا رمهتلا مس هلوقكذ مدقتلا

 قباسااو هريغدوجو ىلعاةبامهدوجو نوك.ذ ةهناذادوجولا بحاو يدق ىلاعت هنا لالا هوجو ه..اعلديو :

 0 لبق نيدصإلا#لاهررت 1 ا رولا رة يطل :

 ؟اضدلاولا شكلا تدعم سماخللا دم اها مسن ردقتلان وكم كلذكدقلا م ءاردل 0 5
 مهلا أني درعسونيسشلا رخل اوقي ىراصتالا م انقلاب زيشلا تعملو او هع هللا ئذر رع نيالا |

 هللا ًاروالا اًمشان . ًاراماولاه نوقف أ ىرعشقلا ذاتسالا لاق ىريشقللا مساقلا ىأ ذاةسالا عمىئيملا ١

 اوأردقا وناكوالا ائشاو رام مهن اف نوقةحل ام نب دد هرملا ماةمألا ريكا ىلأ نب دعس وبأ عحسش كمأ| راف :

 قلاملا نملوزئلاو تالا نامر ىلا ةراشثا اال! ىلا قولا ٠ نمل اَهَس الا نا مالكللا قش هو تاق ل قدهللا 1

 نملة هناك الو لءفل ارمضأ نذاذه تدن اذاو فرش مالا ن اهرب نا مول_ءمو جالا ناهرب قوا_ لا ىلا |

 تورو ىأر هناك فال ان ان'لعفلا ارعضأ من قنا مسساب لاق نمو هللا ساب هناعتسالا بوخوةيور ىلا بعقةيؤر | ,

 مالا راصضا مأىلو أل ءفلارامضا (هئاشلا 'للة#سملا) هسفن لاو-ًاىلا همم لزرن مث هللانةناعمسسالا ١

 دعت ابا لاق ىلا هت هنال مالا وهو لعفل اوه رعذملا نا ىلع دينا رقلاةو المسن ىزاراا ركبوبأ يذلا لاق :

 اولوةريدقدلا مي>رلانجرلا هللا سب هلوق 1 ذكف زيعت:كاءاود,هنلاءا اولوق ريدقتلاو يع تيالب |

 َْئد 18 اد ها يدب مالكلا رد قئانقاذانال وأ م الاراعطا لب لوش نأ لد اها لوقأو هللا مس :

 هلم لوأ لاه هلا اوس ثأآغ اكد اعس .هب اقلاخو ثدارال-ا عمم هل دتاذ ىف أ ديم هنوكن ءارامخا اذه ناك :

 نأ نوالا نا ناس ىف“ يب هدف مالكا ماقو ىلوأ لاسة>الا اذه ناك شالو هركذي وأ ركاذ هركذءاوسو

 لئثاف هلاف هاوس دما ةصتسم سفن ىف هنوكن ءرابخا هنال هللد+لالا.ة.نأىلوالاوأ هده !اولوق لاةد 1

 ١ ىبناذلاو مانهوق ىفامكحح فر 1 انامهدحأ نيششن لبه را (هئلاشاا هلّدسلا) هل ءلدأ |

 فصولا نوكلل ل_صح اسف ميحرلا نجلا ادا ىف ل_ماملا اساامأو هللا مسسانهلوقن هللا فاك ةفاضالاب ْ
 ةفاضالا نا اهل انو رات ذتنا را فور نااه دحأ ثاحاانهاهف بار ءالاىؤ وصوم اهنان|

 عقت مسق مك ىلع ةفاضالانااهعبارو ةذاضال ا ءاضةقاوأ ىونأ فراء ءاضتقانا اهثلاثر حلا تنال

 'ئثلاتاذنعحراملاوءىثا|نيبوأ لكااوء زل نيب ةفاضالا عشت نا قيف لاس هسفنىل'ئذلا ةفاضا اولاق :

 : دعس

 سستملا



 0 ف

 !تلشو ا نكيرغتنا لل لاا ادسالانا يسب تاح داما اهنال قا سب ةوق ف لالا تنذح

 نءبوذنال# اببلا نال كير مسايأرقا هلوقىف طقسن لانو طنا ىف تطقسف فاالا نع تدان مسالا ىلع ءابلا :

 كاف احح عملا ءاقب عم كير مسايأر قا ن هابل فاش نكتب الق اويل 6ع طوم لا اذهىف فلالا ١

 ًيلُثسملا) قرفلا رولظف عملا عمي لهللا مسن نمءاسبا !تفذحولامأ ىنسعملا مص كير مساأرقاتاقولا|
 نارودأا ةرثك ىو ظفالا ف امهم اودسا عمةدحاو ماليا ١ ىذل ا هطفذل اوبّتكو نيمالب هلل ا ةظفا اوك (ةعبازلا :

 فرمو) فري هدم برعم مع .اهشاامإ اوقنا(لوالا) هوجو نمقرفلاو فير عملا موزا ىفو ةن_سل "الا ىلع ْ

 وهف ”افيمالا اف# هنال صقاان هنا لجال نيمو هف ىذلانناوقام أ ل_مالا ىلع هبا اون اذءاممالا ١

 مُناىرتالأ بدسلا اذهل ناةنلا همفاواخ دأف امنيمنوكي ةءاكلا ضء:نا مولعمو ةءاكلا ضءب كح
 انلوقن ا (ىناثلا) ىنثرال فرك ناف فورمولا ةهباشم نع هتجرخأ ةينثتل نالزيمالي ناذللا مهاوقاوبتك |

 ركذ مب خش نا(ثلاسثلا)ىذلا ا: :اوةىف لصاحريغ سانشلال | اذهو هلا هلوةب س تلال ة داو م الب تدك ول هللا

 و 3 راف ىعملا فهل ب دشن الق ىذا! اكل وقامأو مي خفت ىفاني فذخاو طمنا فاز كحتحت ناو اغذألا ىف هللا

 مهتحار كامل ىفهتاانلوقن .ءاهلا ل تفلازلا اوفذحامنا (ةسماخلا هلّمسسملا) طملاىف همدخفن اضيأ

 دّدع اذالا ىف لالا فورا عانقجا م.مهاركل ثموهواد سا لادنعةروداا ةهباشتمللا فورا عاما ظ

 ٠ هللامواوة» هواديأ انا فورح ةمسىا حو هللالا هناا: اوقىف لصالا اولاه (ةسداسلا هلكسساا) ةءارقلا

 نمءاهلاو نا سللا فرط نم ماللاو قالا ىصنأ ن نمةزمهاافءاهونامالؤ زود طللا ف فرحأ ةعيرأ تمي ْ

 ىلا الدلق ال.لق قرتي لازء ال مور ١ ظغفاتلا ادم قلبا ىدتأن اف ةسع الاس ىلا ةراث وهو قل ىمتأ ً
 نه ئدتن ,ديعلاكلذكف حو رلال و قاطلا لخادف وه ىذلا ءاهلا ىلاد وعي م نانسألا ف رط ىلا لس دن تأ

 رخاىلالىواذا تح ةيدويءلا تام اقم ال_ءلق الملق قرتيو ل اهلا و ةركسح || ةلاح ىه ىتلا هتلاح لوأ

 رع ىفءانفلا ىلا ىهتش ىت-اللقالءلق عجريذخأ راونالا او تافشاك-لالاعىفلخدو ةقاطلاو عسولا بنا نع
 لبقفلالا فذحز امامنا (ةعباسلا هلْئسسملا) ةيادبلاىلا عوج رةناهنلا لءقامىلا ةراشاوهف دمحوتلا

 ميحرلا نم ءاملا فد زودالو ند 5-3 فلالابب بدك ولو ف.فتعأ | ل.س ىلع طذلاىف نورلا نم نوغلا

 مي>رلان نءءاسلا ف ذح فال سايتلا هيأ ىل هدعالو ةءاكلان لال نوجرلان مىفلالا فد ال

 ص ل يل ع ل
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 ديا سنع - . دسبا

 ناعو ا مسالا ثحاب امىداكلا اذه ٠ نمثلاسملا بالا

 عوذلا) مءالاب ةساقعل ا ثح اسم 1: نم قاءءامىباشلاو مسالا ةلقلا صال ا امتناع

 علاق هج*مو هوعا اذه برعلا لو: ناتروهشمناتغا ظعالا اذ»ىف (ىلوالا لع ملا لئاسم هنفو(لزألا

 : ب م 0 لو برعلا نا قاسخت ال مت ماضرخنأتقل رض مما :

 هتان قر لارا 6 8 نم هلصأأ لبس ن را تال عا 9 000 :

 هعجو" #0 مالاريغصتنا ىلع اوعحأ( هز اهلا هلة سملا) انو هعمو ةعمو ةمسأو همنا لوقت برعلا تعمم

 رهظوالعاذاوعس اعد. نم قةموه نول رمصملا لاه نالوةهقاةةثماىف (ةقااشلا هلكسملا) تاساراسأ /

 و يد وجسم 2-20 هلا مساق | |

 ا هنن“ هتان مع دو نم نةثموه نوشوكلا لاهو هيلغام ةقتمو ئملا لعانل عرسال تاك شالف قران

 هريغصت ناكل ةعسأ) ن ء مسالا قات ناكول نيد مصيلا ةح ام نى ميلا هو رعملا ةمالعلاكسسالاف ةمالعلاةسلاو |

 فدو مث مسد منو نمد أ اولاهت ةمسل ا نم هق امش ةدسأ اولا نيذإا (ةعبارلا ”هلكسملا) اماسوأ هعجسو اسو |

 نزولاو فصولاو دءولا هدأ ةنرلاو ةفصلاوٌودعلاك فردحلا. نعاضؤمل سولاف فايز واو ١ ١

 لصأنالوالا نالوق مهانواعااوهووعسلا ن م هقاقنْسأ اولاهنءذلاامأو ءاهلااههةديزو و اول اهن» طّقسأ

 مما مث ثمدر نم مرا ل؛ءمساو توعد نم عداا :اوقك مسا ف سهالاو ىع علا عنو وعسل عم نم مسالا | |



 هر

 ناقرح ىتل ااذاو تهكر تم ىهو لصالا مال نامل او ةنك اس ىبتو فيرعتلا مال ىلوالا نامل اه لص» هناف

 ءاوس ةرورمضلّرملا ف نكاسلا «-غدأ اكرم ىفاشا اوان اسنيذر سل !لوأ ناكو اهاكف ورا نم نالثم أ

 هللا نم مم-وأأم ة همعل نم ممكبامو مترات ت<راخهوق ىفاكف : نيتماكلا ىفامأ : دحاو ةلكوأ نينلك اناك

 عذتماةنك اس تناك نأ اناووارلاو ماللاوف لالا نا لعاو ةداكأ هذه ىف اكفةدححاولا ةماكلا فامأو

 ارئاج ماغدالا ناكسص نالئم اذ عقجاو وك رم تناكناو بيسلا اذا ماغدالا عنمماف نيلثم عاما

 ل-مالا مالو ف رععلا مال نأ ىب مو ةقيقدانهاه تا دهاسملاوتاراشالا بابرال (ةيداسلا ع ما 1 (

 هيدنمل احح ازهو هللا ةظفامال قبو د رخام طة ىناثلا ىف ا.ه دحأ معدأف اعقجا هللا ةلغفا ن

 ناك !5 ”ىلزالا فورعملا قبو تلط»و تدنفو ةفرعملا تمس فورعملا ةريضح ىلا تاصحاذاّةذ رداع ظ
 ىكلدزاحو اظفالا فهلااناوق نم فاالا فذ زودعال (ةعباسلا هلكسسملا) ناددنالو ةدايز رمغن

 هلغملا ةناادو- دو #* هللا دنع نمءاج لمس لبقأ موضعب لاه هيلع ف تول ادنعر ع ءشلا : ةرورض

 هلع دقعلل ٠ لهذي لاول ملط ادع هنااهادحا ةعبرمشلا ىف لئاسمثحا اذ فه ىلع ع رةدو ىودنا

 لص اب هنال ب نفل ادقعتي تو رخآلاهو نيملا دمعتي الف ةيوطرلل ماهل هلوق نالال «-هضءعد لاه المأ ||

 كلذ مدن له ةصيذلا دنع ةفصلا ذه ىلع» هرك دول اهمناناو دوعتل نابح وف ف اللا ه.ىون دقوزتاو احةهغالا

 نسل ا أرقي (ةنماشلا لع لازال أ «زالسلا دعت ل هر كسسأأ أ هللا هلوقىف هللا هلوةرك ذول اهئلامثو ال مأ

 مران عزاةوقن مءارلا دبس (ةعماتلا هل سملا) ىو تاناورلا ضعب ىلهسنق ةسنقالاةلامال ايهتنا

 ريشع هيالث ىفو ماللا ىف د رعتلا مال ماعدا موز ىفءاَر ٌرَدلا نيب فال الو ءارلا ىف فب رهتلا مال ماعدا لال

 ءاثلاو ءاتلاوءاظااو ءاطلاو ىازلاوءارلاو لاذإ اولاد! !او نيا او نم_-!١اوداذضل اود ال !ىدوهاوسافرح

 نوم الا نودجاسلانوعكارلا نوح اسلا نو دما !نودياعلانو.ئاستلا ىلاعت هلوةكى هنا نونلاو

 ماعدا عانمماىفءاّرذلا نيب فالخالو ماهدالا نس هنهبرقأمو ناسألا فرط نم اهحرذت ةروك ذملا

 امم قطنلا لة ىناثل افراح ر نع لوفالا فرحا جبر دعب اذا هناف جرخللا د_عيلاهيذ ماغدالاز دل

 لكشءامهتنزيمقلانال مهاجر بري نيذللا نيفرللا ف الذ رخ الا نعامهتم داو لكري.ةبجوف ةعفدأ
 امهدحأ نيب ودللنالوقهتاامازاوج ىفو نوحرلا ظفالاعال هنا ىلعاوعج أ( ةرشاسعلا هلم لا) بعص

 دول ادنعروظالا اوهو ىلاشل !لويتاا وفلل ال ادع, نونا اراس 5 اهزاو -هلعوهنوسس لوقد] ءاوز وك هنا ١

 روروجلا نيتفص اممنوكل رب وهن يح رلا نيحرلا بار ءانا ىلعاوهمجأ (ريشع ندا هل كسسملا) زوال هنا :

 ميحرل!نحرااوه هللا مس رب دشن ىل-عف عفرلاامأ ولا بسحب امهقن اًرئاح بصخلاو عفرلاناالا لوالا :

 ةةوذعلا فاالا لعاهلوطلدلا ءاسلا هدهاولوطءاساا دعي لص ولافلأ تفذدهحامهنالوالا نادهحو

 ' لا 2 0 ءابلا تيا 3 ةااوسشك انما ىرتال اه دعيىتا

 0 ةناشلا هلئسملا) هللا باك لا ىظعت ملا | وردو ني-ااورهظاو ءابلا اولوط ءادكحلا|

 هللا مسهلوق نممساف اً اوذذح ( ةثلاشلا|"هلّدسملا) هنأشواعيو هلاج عرب نأ لج وزع هللاةم د لهنا ال

 دنع تاهوالارثك أىةروك ذءهتامسةلكنألوالا نيهبو نم قرغااوكير مس طأرقا هلوقىفهوتنأد |

 اغا لل الاه ىناثلا لملق اهركذ ناف عضاوملارئاس فال فاالا اوفذ حف .ةذعل ا لج الف لاعفالارثك أ

 تفدس

 : فورا هذه لكو مالل!ناف حرخلا برق ماغدالا اًذهزاومل ةبجوملاهلءااوركتملا نءعنوهانااو فورعملاب

 : امناور اهظالاءاهاكفورءملانو ىهالا نو دم اذا نو دياعلا هلو كر مشع هنالثلا هذ ها دعامف فني رعتل امال ْ

 ١ طخ انقاعتام بايلا اذه ثدح امم ع نءىناثلاعونلا مي-رلا نورلا عأ هللا مس رب دق: ىلعف بصالاامأو 1

 قرغلا فاورك ذو عض اوملارئاسىفاهولوطامو هنن مسن نمءابلااولؤط (ىلوالا هللا ) لئاسم هيفو ||
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 | وعدم ا تاذ نيب ةرباملاو ىلاعت هللاوهوعءدملاو ءاعدلا هلآ مسالاف هئاسم-أب هللاوعدنن آان سعأ اهبهوعداف
 صاااامأ مكاو ضنلاب ىعساوش مسالا لاف ن م مثحاو ةرورضا انمولعمءاعدلا هبله ئدأ طظفلل نيبو

 لسداواوراا ك2 !امأو فردا الو توضلاال ىلا ةهللاو » ىلاعمملالر ايتااو كبر م ا ةلرامت ىلاسعت ةلوةف

 1 مقود تاكد ىهنملاريسغ ء مسالا ناك وو قالطلا ام ل عقو هنأ سه الاؤهدا بنيزداكو قلاط باز لااا

 نآزو#عال م لامي نأ لواال ا نعباوذتاو | ملع قالطلا عقبال نأ سي ناك أ را كال ةريسغ ىلع قالطلا ا

 ظافلالا هيزنت ان :ءاع بج كلذ كف تاقآ الاو صئاقثاان ء اهزنم ىلاعت هنوك د ةتهن نأ باع بح هنا6 لاش

 بنز زانلوك نا قالا ءو ندالاءوسو ثفرلاو ثيعلا ن ءهتاف_هوىلاعت هللا تاذ ف. رعملةءوضومللا

 (ةعئارلا "هلمسملا) . اهيلع قالطلا عقو بدسلا !ذهاف قااط اظفللا اذهم اهتعربعي ىتلاتاذإ! نا هانعم قلاظ |
 ةنمغملا تادلافد رغما نيعملا ظفللا نيسسعت ن ءةراسمع ةممستلا نا هيلع لل دلاو مسا اريغات دنع ةيعسشتلا ْ

 اننبنت قولو ةنمعملا ةظفالا كالت نع ةرايغو هذ مسالا امأو هندا راو عضاولا دق ءانعم نيبعتل كلذ ا

 |١ ركصحد اعتنى اغملا كل" ىلع ةلادلا ظافأالا نأ تفر عد (ةسماتا ةلئسملا) ةرورضلاب مولعم

 ْ عضو ىلع قباس لاعفالاوءاع“الا عضو رغاظلا سا ١اذهلف ضعيل ان اهضعب ط ا. را ىلع ةلاذللا ظافلالا ا

 لديو لاسعفال عضو ىلءقباسءام-الا عضو نار هظالا قدس اهلل ءامءالاو لاعفالااّمْأَف .فورطا ا
 ءامخالا نءئشب ةيهاملا لوط ىلع لاد ظفا لعفلاو ةهانملا ىلع لاد ظفل مءالا نا ل الا هوحوهيلعأ]|
 نوك. نأ حرف ةمراو تاذأأم ىكرملا لء قداس درفملاو اكرم لعفلاواد رغم مسالا ناكفنيعم نامز ف ١

 لادلا ظفالاامأ لعام ا ىلا دان_سالا دنعالا هي ظل اعني ل فلا نا فاشلا اظفلل اورك ذل ىف هءلعاةباَس

 ١ لعفلاو لعفلا نع ءىغلعافلا اذه ىل_هفلعفلاهىلا دنس: نأريغن م هن ء ظفانل از وص دقذ لعاقلا كلذ ىلع

 || ثلاثلا ركذلا ف هدلع امءاستوكحجب نأ بحوف جاتحلا ىلع هدم للا قناس ىغلاو لعاشلا ىلا ام
 : ديغي الف لعفلا عم لعفلا برك رئاماريذتاو ادتبملا نم ةبكرملا لهب وهو ذ#تءقم مالا عم منسالا بيكر ثنا ّ

 || رهظالا ناكف. لءفلا ىلعةدرلاب م دقه مسالا نا|نطعف ةتباا دغر ل مسالا هلا ق لصع ملام لب ةتبلا |||

 1 نم ةضامالا هنا نو كتر دق مسالانا تاعدق (ةسداسلا هلكسملا) عضولا بس هلع همّدق دق

 ملاعلاك ةئالفلا ةفصااءافودو ٠ئذل!نوكخ ىلءلادلا م ءال ارهو [ةّدْشم اعنا نوكر دقو ىه ىف ثدحا ْ

 تاقّشملاو تادرغم تاسامملا نالت اقّ-ثاا ىلعةست رافق ا تايهاملا» اعسأنارهظالاورداقلاو |
 || ىلع ةترااب ةقب اس تاغصل ٠ءاهسٌأ نوكحت: نأ هدي (ةعباساا"هلكسملا) بكرا لبقدرفم او تاك |
 ظ لك مولع فرقلاو اهب ةّعاسقلا تافصلا ةطسا ولالا ”تاوذلا ف رعنألانالاهنقنأب ةعاثتلا تاو ذل اءاردل ْ
 ىلع ةعقاولاءامسالا ماسقأ ىف (4 ةماتنالا ةلكسنلا) ركذلا ىف قيسسلا بسام. ةفرءلاىفقيسلاو فرعملا ||

 || ءزح بس ئثلا ىلع عقاولا مالا اهيئاثثو تاذأا ىلع عقاولا مسالا اهاوأف ةعستام العا تانرعسملا ||
 ةءةءة- ةفص بس ىلا ىلع عقاولا م ءالااهشا اخو رهوججو مسج هلاراديإلاقاذا تا ءازبأ نس |

 ٌتافص ةدوربلاو ةرارااو ضاسنلاو داوسا|نافدرابو راحو ضعأ اودوسا هناء ؟الاماو ةكدنا ذب ة- اق

 طقةفةَنفاضا هم بس ئشلا ىلع عقا ولا مالا اهعنارو ةمح -راخلاءاشالا اهل قاعتال تاذأ ان ةمئافة.ةمقح 36
 ةلاح بس ؟ئشلا ىلع عقاولا مسالا اه_سماخو ءاواعو كل امور وك دْمَومْوِهشَمَو واخت هناكرشلالا زنك |

 || ىلععف ةاولا ا ااا نعلاختاف الا نع ياس هنااسنلوقو ريقفو ىعأ هناانلوةك ةينلس

 ةفاقع عي رؤوفا عمرا هلا نافر داهتو ملاع هنائشلل انل وفك ةيفاضا ةفص عم ةمقمقح ةذص بسعاو لا

 ىلع عقاولا مسالا اهعباسو تارودةملاىلا ةفاضااولو ةيق.ة> ةفصةردقلاو تامؤل_.هملا ىلا ةفاضا اهأو |

 كح ليصل مز وى * نءز<0#الر داو ان ذاوق عوج نم موهفماك ةدبلس ةقص عم ةمقدقح ةفص ب س<خئثلا

 ١" ع ر#2 نع ةراسدع هناف لؤالا طفل لثم ةدملس ةفص عم ةمفاضا| ةنفد بس ثاا ىلع عقاولا م هوو ا

 || ةدللس هةضوهو هربغ هقي_سالت | ىناش ااو ةيفاضاة وهو هريغ ىلع اًمياسن وكن نا تسلم نب ضأ ْ

 ل ار ل
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 اوم“ اذهو اولا لا.ءذالا دس نع اهو-رخأو بارعالا هوجوامءاواش دوام! ةغيسدا اهذه اول عج

 ىلعماللاو فاالااولخ دأ مرض ح اذا نبي نآهل_ه أ نافذ الا ل_:ءاذه سوشالا لاقو الم_عيربعيلا
 ]| الاةئةساهرخآن هم واولا تفذذد- انناو وس ل ثم وه« هأىنامثاالوقلاو احودْغمهركرتوءل*ؤنم ىذالا

 لهن ةماكلارخآوا ولا فذح بيسي تراس اهنال يلا اوورع ءااغاونار ودملا ةرثكع ءاهماع تاكرلسا بقاعتل

 'لّو-الف لرهمرخ الا نكاسامه دسأ نافرح قبوا ولا تفذح ال هلالزيسلاا وو ولا هكرح
 نكح ادا“ ءادّدالانالهلوأ ىف ةزههلتاخدأامنا ولادتعالا ل هدلذلَر تا نيكست بون 1 ١

 || عونلا) ةدابزلا فورح نماهنال كلذ ةزه-هلا تدخافاو هأد_ةببام ركض ذ ىلا اوج اًمساف لام

 مدقتدقفهعاونأو ههاسقأ رك ذ دو م-الاةحام أ لو: 5 ( ةملقعلا ل اسأا بالا | له ثح امم نم ىلاشلا

 ةنرعشالاو ةَمماَر كلاوذي وشما لاق (ىلوالا هلم ملا) لئاسءائهاه قبو ناكل اذه لو ىف 1

 مغ مسالا ناان دنءراتخملاو ةيعستل | سفنو ىمسملا ريغ مس الا هلزخوملات تااهوةمستلاريخو ىعسملا سفن مءالا

 له مسال |لئاقلا لوقنا ىفو ةم دهم ىلع همنا |ن هدب ال لئال دلاركاق ىف ضو ا لبق 3و ة.عمتلاريغو ى يهسملا

 كلذ دع راش ى-دودام ىيسملا ناو وهام مءالاناناءبيأة وسم نو كسب :نأ ]ع الم هينا فرع

 : فج تاوضأ وهىذإ | افالا اذ اذن مسالا دارملا ناكنا لوقف ال مآ ىعسملا سفن وه له مم ءالاناىؤ

 مسالا ناب صاح ىرورشل زعل نال امعأب قل د اهلا كإ:و امسفنأىفتاوذاا كإت همم وة فورحو :

 ١ ىعسلابو ىعسملا تاذ مسالايدار ١ ناكنا دائئعنوكيريدقتاا اذه ىلع "هللا هده ىف ص ولاو ىعنااربغ

 , نم هنالا ات ناكسص ناو ذهوئنلانيعئ ا اخص ا يباع سحب اذدأ

 1 اهذا نا هناسو اق.قد اطل الدو أى نك سا مسالا لوين نهلوقل اذ رظتساانا عا (ةئاشلا ةلاسملا)

 : اذان وكي نآس جوف كلذك مسالا 211011111 ريغ نم ىعم ىلع لد طا لكل مح ١ مسالا

 : الاكشا همفنأالا ىعسملا سفن مالا ةروصل هذه ىنف مالا ظمأ ىعسم مسالا افا ن وكف هسفنلا »أ م الا

 3 لل ارياغم توات اوبال نيفاضمل ا دسخأو قاشملا مسالا بلي نم ىنسالاسن امبالا جوك نآوهو

 نالوالا هر>و هيفو ىعتاوذ نوك نآزرال مسالا نا ىلع ةلادإ ا لئالدلاركذ ىف ) ةثلاشلا هل 5دسملا)

 ظاضاالاو توم“ ال نلسو وا ىعنلانوكعمادوبو» نوكي دق مالا

 : لثءامودعم مسسالاوادوجوم ىمملانوكيدق اضيأو فرص ىناو ضخ مدس ءاهب ىهسلان ا عمةدودوم

 ءكالدوِرّرَدِم مواعمرخ الا مدءلاج ام_هنم داو لكتوءثف هل ابو ةنيعمءام« اعلا وعضو ام ىتاا قت اقسا

 نوي دقو ةقدارتملا ءاع»الاك ادد او ىمعمأانو ؟عمةريسشكن وكت دقءاعالا نأ ىباذلا ةرياغاا بجو

 6 نوكنأث لالا ةرياغلا بجوب اضيأ كال ذو دكرت_كملاءاعسالاك ةريسثك تايعسملاو ادحاو مسالا ||
 رخ الاراغءنيفاضملادحا وةكوامملاوةدكل !املاكة فاضالا بان نم مهسالاب ىعن# ىعسملات وكو ىعسمأل اعنا||

 مد رعمأ تعضو ةعاطةم تاو 1 مسالا عبارلا هسفايالاعكو لانو تءاذ» لك شب لود نأ لئاغلو

 لص نأ مزل ىعسملا سف: مسالا ناكولذانتن-سا ىفنادو-ومناظغللاناذهف لش اورانلابانظفلتاذاأنا

 ىلصهلوقو اهمهوعداف سمسا اهمال هللو ىلاعت هلو سداسسل | لةاعهلوةدال أل ذو ميثلاورانلا انتا ىف

 نا عانس ل جاوزع ةقئاوحو دوحاو ىهعنملاو ةريثكء امم الا اعوذ اهم | نيعستو ه ه#بل 3 ىلا عز هلل نأ سو < هءاع هللا

 ىلا ةفاضاو ىلانعت هللا ىلا مسالا ةفاضا ىذعت تيتان الاءده 86 كيب ر مس كراع هلوقو هللا مْ ىلا«ةهلوق

 هتلاهقلاضلوق نيو مسالا مساانلوق نيو هلا سمااننلوق نب ةيرو رض ةقرعت ردنا نءاشلا لا هفنىلا

 ىسالاءاوسإلا ليو ىلاعت هللا لاه رشاعلا كل ذكهنوكنع هزنك ىل اهتهلنا ت اذ امو ”ىءراف مء'ىادخو

 هوع داق

 . تس مس صخسلا

 ام



 تلا د

 اذ 1 1 1 تت ذ#١١

 م

 أ لدبال» ءانبلا دو>وف تايهانا عاوأ ىأن م هتقمةح ناو هته ام ف ناك فدك ىنابلا كلذ ن تاامأف ناب

 |١ ا.عمس توصلا امر ءوائمسط :ةرارطا|» رعوانر يصب نيعملا نو الا انقر ءاذا ام ةةياذلا 4 رعملاامأو 56

 ةيفيكل اهذهالا نضاس لاو داوسال ةةءة-الو واما ة:.ن كحااو ذحالا ةدورعلاو ةداز ملل ةق.قحال هلاف

 ةارعم ىلاعت هقن انقر ع دف قلاشو ثدحت ىلا تانثدحمل جات اانلعاذاانا لوقنفاذس »تو نعاذا ةسرملا

 ظاغلا ىف عقتال ىتح ةمول عم ةق.قدلا هذه ن ةهجحالفةبل اداه رع اودن الاءانسفن ىذا ا امنا ةيسطرع

 ةتاذإاةفر ءملان امم ىذلا غونلا كلذ قعازهوه ثدحب نم مئات ءا ( ةعبا بلا ةمّدقملا )

 دف اا نيعلا انضمت مداوسلاانرصبأ اذان اهراصاالا ىناذلاو معلا امه دحأ نيعون عدها شمالا

 ظ نك قاما ريدم لوةئفاذ» تفرعاذا رمغراصبالا ناو ريغلءلاناانلعف نيتلاخكلان يب ة.ميدبةقرفت

 || ىلع هعوةو نكح«وأ طقؤ دساو قد رط'لار دال كلذاو ةفردملا كلتا له قاد خلا ةيئاذلا ةف رعملا لوصدح

 ربدَعو هيف مزطاو هيءاذقلا ىلا لقعلا لمسالا# اًضيأ اذه را اريدلاو ةدها كلام لّثم ن نشر 5

 نيةيرطلا نيذه ىلعرودةءكانهرمالا لهنراصاالا ناشلاو ةفرعملاامددحأ ناقب رطكان# 59

 أاوهاذهن ةتباااهف مزلا لعل فعلا الدش الامم ساما نسخ لا ةفلتش بنا هو ةريثك قرط لانه وأ
 || نءلقن ال مأ مسا ةصوصخلا هاذ بس ىلاعت هنن له هنا ىف ( ةرشاعلا|"هلَم_سملا) تام دَةملا هذه ىف مالكلا

 || هنت ناكى لو ىهسملا ىلا هرك٠ دب ةراسشال ا مسالا عض ونمدارااناهلعلتادلاوا ولاف هراكن اةفسالفلا ءامدق

 نمادسأ نات دثا ذاق ىمسملا كلذ في رعملا هريغ عم هركذ مسالا كِل ت عضو نمدارملا ناكل مسا هناذ بس
 مسالا نمعوناااذهنا تدثف ةدئاف ةَممقملا كدا مالا عضو ىف قل ةتبلا ةصوضخلا هتاذ فرعبال قلما
 لوزبال ىذإا*ىلزالا هنا ىهمزاوالا كلو ةفر هم مزار لب مناشط اكلك ىب دا هنااولاق اذه ددعف دوةفم

 | نيب ردا ضعب فريش نأ ىلاعت هللا ةردق ىف عمال هنا ولاه نيذلا امأو مدهلا ل.ةءالىذلا بجاولا هلاو

 ميال عضو عنشءالد_ةايش لا ذك عال ناك اذااولاف ةصوصخلا ةقرقلسا كاف راع هلع نأي هداسعنم
 نياسساملا هلك_سملا) هَ -ل|تامدملا كلت ىلع همن م لبلاده نا تنشف ةصوصتلا 4 ةقرقلسا كل

 | ءاعمالا مظعأ مءالال كل ذ نأب عطقلا بجو امم ةدودخلا ةقرقلسا كتل مسالا عضو نو كسر نأ يدق

 تاذناكاافروك ذملا فرشبركذلا فرششو مول_ءءلا فرمشد ل_هلا فرمن نالراك ذالا فرش ار كذا كلذو
 ناكو راك ذالا فرشأ هتلارك ذناكو مولعلا ف رشأ لعل ناك تاروك ذااو تامولعملاف رشأ ىلاعت هللا

 ا نقتاولو مظعإل انكاج اًودر ةنملالا ىف عقاولاروه شما مالكا !نءدارااودو ءاسعمالا فرش مسالا

 عد .ب هعبط نأ دسعبب له انعم ل في دق نوم ام نلاع رت الاوثلل عاقل السا ”ىنوأ برقم كلا ْ

 دو-وم مقعالا م ءالا نأينوائاقلا (رشعةاشلا هلكسملا) تان احورلاو تاس امدحلا ملاوع

 || دروو ماركالاو لال اوذانا وقوه مظعالا سسالا كا نالوةينهلوق(لوالا) هوجو ىلعبف اوفاتش ا
 || تافصاا ىلا ةراشا لالا نال ف عض ىدنءاذهو ما اركالاو لال ا اذاما .اوظاأ مالسلا هنلتعدل اوقهسف

 تافاضالاو بواالةرباغمةص يشاع ةءةح نأ تف رعدقو ةفاضالاتافصلاىلا ةراشاوا اركألا و ةدباسلا
 |١ باك ىف هنآ انعام تعكت «ىبالماللا هءلعهلوقل مومقلاىل اوه هنا لون ن ملوق (ىناشا!لوقلاوز
 || ىبلانال كلذو فمعض هنا ىدئءوردنملاابأ معلا كنهبا لا قف مورقلا "ىلا وهالاهلاال هللا ل اةؤىلاعت هللا

 || اماه هنوكمانعمو ما.قلا ىف ةغاامموهذ مو.ةتلاامأو ةذص هنال ةمظعةراكدمف سل اذهولاعفلا كارد اود
 || هئاضا ةفصوريغلاموقم هنوكو هريغ نع هؤانغتساوهو ىلس موهفم «فئبات اف هنوكف هريغل اموقم هس
 نملوق(ثلاشا!لوقلا) مظعالا مالا نعةرابعّك ذ نوكيالذ ةفاضاو باس عوج ىلع لاداظذا مو..ةااف

 || هادعام فمو ىذتقي كلذ نال مظءأ هنأب اممم دح اولا فص وزو < الو ةسدقم ةمظع اواك هلا ءاس»أ لوق»

 : مهلا نانو و ةعينتلا ماسلا ىلا يبت اهسالاناانس اال ءطاضرأ اذب_هناىكدئعو ناصذاا

 : يي نئانر ا نحب ”اذاواهمظعأو ءامعالا فرش *؟نوكي نأ بوم ةصوصخملا تاذلا ىلع لادلا
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 هريغل هع وقنو هريسغ ىلإ حاتعال هنأ 4سفلل همامقف هري_غلام وهم هسفتياعاف هنوك» انعم ناف مو.قلال ؛هو

 همر جومج بصي ئذلا ىلع عقاولا م كااسسأل ةفاضا ىناشلاو باس لو الاو هيلاةريسغ حاسد ا

 ' هريغلو أ ىلاسعتو هناحس هلام“ مسالا ناك« اوبوءايسالا يسقى لوقلاوحادهف ةسانو ةد .ةاضاوة 5 .ةءورس

 ناسف (ةعسام 1 هلةسملا) ءانركذامريغءاسالا ماسقأ نمرخآ مق دج لال هنا وق تان دحملا ماسقأ نم

 1 ةءلاعتام دةءقومسم "هلك ملا هده فضول انا للعا المأ م أ ةصوصخملا هناذ ب س< ىلاعت هلل له هنا

 هيلع ليادلاو ةفصلال ةصوصخل اهناذإ هتان فا اذه ىلا عت هلا (للالا ةمّةلا) ةسمهلالا ثح املا نم
 تناكن او نولطملاوهف «ةلخن ةفااضم تناكنا تافصاارثاس نءرظنلا عطق عم ىه ىه ثم نم هناذ نا

 || صاصتخ افةدئاز ةذدا ن وكي نأو د, ال ت اوذلا ارئامسل هاذ ةفااذ نوكت ذة تاوذلارب "انسلةيواسسم

 جيراالزب الانا مزلد_.ةنشةتباا هال ن 3-2-9 : نا ةفلاخا تعتو اهلح ال ىلا هؤدأ١ كال هناذ

 نوكج نأ ىداقاذهفاماوقى ملءقناف نالاةامهور .وداااماو ل-استلاامامزارخا صال ناك ناو :

 لوةنانا (ةياقلا ةم-اقملا) لاكوهو ىل سلس لا هسمم مزلي و ىرخأ ةفها ةذدا اك ةمسصو هد

 ترانمأ ةدوصقف اهتاذو ياس موهفم هب رهواباو ةبعسألا باس نالر هوجالو سس س هل ىلاعت هنا ||

 هير داةلا سفن نع عةراسع تسدا ءاةصوملاهتاذفاضيأو ةرورضلانمولعمتويثااو لسا ني ةريباغملاو

 نيب قرفااواه سم .ةعاف تأ دَدَك ادوةفاضاتاموهةمةسملاعلاو ةيرداقلا نم موه ذم نال ةءااعل او

 ناس مف (ةثلاشلا ةمّدقلا) ةرو رضلاب م ولاهم ةيفاضالاو ةمسسنلات ا راسعالا نيبو سفنلاب تاما دوج وما

 | انءاهفاوالوةعىلا انعدرا ذا (لالا) هوجو هسيلع لديو ةصوسصغ اهنتاذ ف رعثال تقولا !ذهىنانا |

 ماوديلعلااماو أادود-وم هنوكنل- ءلااما ةعبرأرومأد_-أ الا يلاعت هللا 3 ةفرعم نم اناوتع دنع دوف مل

 تارايمءالا ىهو ماركالا تافصيل_علااماو ةمساس | تارايتعالا ىهو لالا |تافصر لعلااماو هدود>و

 نالدادلابتنن هناف ةعدرالا هذه نم د>او لكاةرباغم ةدودخل اهناد نا ليا دلاب تن دق و ةفاضالا

 ةداسريع هموم ناتدنرهدو+وماو دإةراغم اضأ راج يبو 6 دك ناك اذاوهدو>ورعغ هدف

 || هتق.ةلةراغماهاتدنثوةرالارومالاهذهدحأالا قالا د:ءمواءمال ن |حصاذاو ةسفاضاربغو |

 نأ اننكعالاب أ ىلع دي ماتا ءارةدسالا نا( ىناسشلا)رمشلل  ءواعمريغ ةصوصخلا همم ح نا تين'دص وصلا
 سلتا سا وللا ءذهىدح اءاهامر دأ ىتا !ءامشال ااهدحأ ةعدر ا رومأ قرط نهالارومالا نما سه اروصتن
 اهثلانثو مغلاو حرفلاو شطءعلاو ع وحلاوةذالاو ل الك ائادبأ لاو- رم اهكردن ىتاالاو>الا اهءنانثو
 : بود>-ولاو ةريوححإ اوةدحولاو مدعلاودو>ولا ةةمة انلعل:ما ناو ةع يس اهكردنىتلا لاوحالا||

 اننكح ءىبلاى مءايشالا هد وذ هن الثلا كالت نم نإ أم .كلاو لةءلااهكر دي ىّتلا لاو> الا اهعدارو ناكمالاو ا

 ْ ةرباغمىلامعتو هناصسسن لا _ةءقح نا تدثواد ه تدنا ذاق ىه ىث تح ن نم اهكردننأو اهرودت نأ :

 و همزاول عجل "وزع ةدوصخلا هتقءقع نا (ثاث ءأ) ق 0 ةلوقءمرعسغ ه«.قيق» نأ ثدب ماسسق الاهدل

 ةمولعم ةصوصخلاهةةمّةح تناك ولو لولعملاب معال ةلءئلع يلع او ةدمأ لاو ةفاضالاو همقع قةطاتافصلا :

 رمددلل ةلوةعمربغق ولا ةقمق» ناتثف مو دعم اذ مودعماذهو : هرو رمد 'ا«ةمولءماهرمسأ 1 4ذ : اهص كإ | ك1 و
 : | (ةسماخلا ةمّدقملا) مهل ةلو ةعمربص نأ نكعلهفرمشلل ةلوةءم نكتل ناو امن اناس ىف (ةعبارلا ةمدقملا)

 | نين وجو ف انو ءلا كلذ نكع لهذ ةصوصخلا هَ ةا لإ: لاردامواوةعىف عنشم ا ناوريشنلا نان اسف ْ

 اهيءافولا ىف ريما ازحاعلاكلةعلاو ةبعص ثح اياهدهنافاصنالا م ةهدار 30 نمهدرف 5 قب قواتكت الملا '

 هلوصو عذسع ى مانع يب ىلإ هيل اوذه امره اعمر تام داما ل وشم وضح لام يعش

 : ْ ءايبشإلا للعأو ىلامعتو هنا حس هلي | لع مولعلا م ظعأو ىلا هت هتتاوهءام_الام اظءانالو ىش انما اريغىلا

 (| هو رعم نأ لع (ةسداسسلا ةمدقملا) هنثاالا هللا فرءدال اذه ىلوف مولعلا م اضءأبالا هتةرعم نكسحءال 5

 1 نم هذال هيأباسش اعءاش ان :.ًاراذا كف ةمضرعلاةفر ءللامأ ة هب ”اذ ةفرعمو ةءضر عمق رع نيعوت ىلع ءامشالا :
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 ىلا ٌةْطا تراص لطاسب سدا ف رملا اذهناانلق ىتمولطاسملا وه مالكل اذه نا مولعمو لطانو ثبعو ظ
 حدملاو ةماظعلاو ل اللا تاما نءةفص ديفيالئثلا ظنا (ةثلاشأا ةغا) لاجل او َةْوَمل ايام ىف اهان 2

 ىثلا مءا نا امناوق ام ىلاعت هتلامما سلئشلا ظفانا عنب كل ذك امنوكب ع ىلا عت هللاءاسم-اوءانألا او

 ئىشلاس
 وال لا حدملا ةفص ىلع ةلادن وكت نأ ب < هللاءامهن أ نااسناوقامأو لال او حدملا ةغد دفن ال
 نانا الاب لالدتسالاو هئام-أ ىف نو دل نيذلا اورذو اهبهوءداق ئسإاءاصسالا هنئو ىلاعن هلوق هيلع
 ىلع مسالا لدي مل اذاف”هلءللا ةعمفرلا ة سطس |تاذصلا ىلعةلا دامنوك الاهل ىنعمال ةنسءاسمءالانوك
 نو دهب يذل اورذو كل ددمد لا مءاتسالا يسوغ ايان سعأ ىلاعت هنا م انس مسالا نك ل عملا اذه

 اذاو حدملاو لالا تافص لع ةلادلا يبدا اممءالابالا هاو عدي نأ ديعلل رس دأ هنا ىلعهب وق 0 1

 مو هيلع هللاىل_ص هنا لوسر نع لة. مهنا (ةعبا رلاةخخا) بولاطألا لصح دقن نا: هدا ناناه تا

 ةراقملا ةهياعفاعمللاادهو كلذ لة ١ ف.ككححصو ئأ هلو ب ىلاعت هلل هللا بطاخ هن أدر اصل | غ نيدو 3

 ضرالائ ةةمايءامشال ئشنمانوأوقد اوناكمما مهنع لق لب مسالا اذم هللا ناشد سا وب لا 1

 هقلانا ىف عازنال هنافدعبلاةباعفاذهو ىدملاىف عماو تحل ادن انا نم سانا نءناملدعاو ء ءاهسلاو ٍ

 طذللا درع ىف عازب :ادهتد. 1 طظدالا ادهقالطازو< ىل_ه هنأ ىف عازم اغا ةق.شحو تادودو+وم ىلاغت ْ

 هلكسملا) طلغلا ىف عقبال - ةقيقذلا هذهباملاءنا مالا نكللف ق.سفتالوريفكت هدس ىرعالو ىعملاىفال | 1

 اهومسءنؤك ؛نأ بك ثلا اذهناءاىلاهت للا قءدوتجوا اطغذا قالطاروص لخشا ١ يا

 كلارذالاو نا دول ادو-ولاب داربنأ ااه دا نيمشعم ىلع ل ارك الا لاقب دو>ولا ظفأ نأ ئهوة 2ك

 ىاندلاو ةيروعشملاو كر دملا ةلاوع الدوجو ا ا دير أ دمفْاردالاو نادولا دووم ا, دير هو دوعشا او

 فلولا مواعم هنوكت الكل ذواق رذنيهالا نيبال عاو هسفن فقة و لوصالا دوجولا:دارب نا

 مهلعم هنوك ىلع فةوّرال هسفن ىفالصاح هنوكنال سكعنيالو هسفنىف الصاح هنوك ىلع فةوةناسعالا ||
 ثخ انهاه قدح الامواعمنوكمأل هنا عم هسفن ىف الصاح هنوك لمعلا ىف نسال هنال ناءعالاف لوطا |

 ع ىلا امان لشن مث نادد-ولاو كارداللالوأ عضو لهدوجولا طظذاناودو

 1 ئذلا كد نام الادوءسثالول هنال لزالاودىرقالاو ”ىل اغا ثدلا اذهل وف اعماعضووأس كعلا

 4 اسالاردالاوروعشلا ىفءم غذا عطو وكي نأ بجو كا ذكره الا ناك ايإف هسفنىف هلودح فرع

 ىلع نوكي ىلاغت هللا ىلعدوجؤملا ظفا قالط ا لوة فة 3ة1 هذه تفرع اذا هسسف: ىفئئذلا لوصاس هعضو

 ءاحدةف لوالا عملا سب. عامأ اهدا ان هسفن ىف هنوكى اذلاو ةارومشمافواعسستوت انف دج

 ىناثلا ىغملاءامأو نافرعلاونادجولا ى_ءجانهاددوولا ظفلو هللا او دخول ىلاعت هللا لاه نآرقلا ىف

 توءثلا ىدعدوجولالوم> مز نادسولا ىهعدودولا ل_صحاملاولاف اف ثآر ةاافدو-ود رغووف !ٍ

 ْن م مزلد ال هنا لوالا نيبو نم فمعضاده ل وهدد كل دك نهالا ناك اتكاضءامدع نك قل ذاوتاا : 0 2

 امولعمنوكي دق موذعملا ن اتاك تومشلا ىءعدوبولا لوصح ةفر ءمللاو ناددولا ئععدو-ولا لود : 1

 ااقما ناد َح اق ملأ اولاهناف هءلؤةلا بوف مسالا اذ ده قالطا نيململا عانجنانتث وضم نصا 00 تبا معالالوص» ىعم بس موو همرلب : الفاشل !ىفالا س لثصلااذهناانسانا ىناثلاو ّ ّ

 ةلالدبل_ءلدلا اذهنعاستادعاشاق كلذ دةرالدوجوملاظذاو ءانثلاو حدملا ىلع ةلاد امنوا تي ىلاعت 1 0
 هنالزالا هودسو نم هناسو هءاعءئشاا اذا ةلالد ندرثك أحدملا ىلءدو- وم اذغذل لال دفا ذنأو عاجلا 0 0 5

 ل ار 3

 يفرش وو راق ةرال نب الرسول ىلا طفل نم مووةألانال | ذوره اظذ لالكاو حدملا ديفيال ٍ

 | ىلا نأ ىلع لدي كل ذو ءامسشالا سخ ىف الصاع ءوشلا طفل نم موهفاا ناك كا ذكناك ا ذاوءامسالا |

 وخل ىلاعت هللا مالك نم فرط !ذ-هنا هانم مالكا اذهاسناق ةدئاز قاكل !ناا ولاه نافْئ اان ى عسهريغ

 ا 93 . الاءدهرهتقهتنا» ءام٠«أ ىف داس[ دقف هن تس ءاعسالا كل ريغب هاعد نمنا ىلع هيننتلاكا ذهو هتاسمسأ ىف



 د تن قس كيلا لسى اصلا نان ريش

2# 

 | ىلع ةلالدلا ميق:ءانال ىدئع برقالاو هاذدو ّشاائءاوقوه مظءالا مسالانا ( غبار ل وقل ا) راكنالا ىلا

 هلكسملا) ةصوصخلاهناذ ىلعالا دناكك ل ذكناك اذاو هناحس هق- ىف للعلا مسا ىر# ىرع مسالا اذهنا
 || لا< ىلاعت هت !اقح ىف اذوف ىعسلا ةمهام ٠ از نمزج بس ىمملا ىلع لادلأ سال امأ (رشعةثلاشلا
 هناف بكرض لكن ال لام هللا تح ىف كلذ ءازح الأ ن رة رو اذهّنآل
 لكنا جتني نكس وف ءريغىلا اس «* لكو هريغ ىلا جاتحم هناف بكس ه لك.ذ هريغ هو رجو هنئزحج ىلا اد
 م! هلله < نأ عذتم اكرم نوكيالامد اكرم نوكب نأ عننا هنا لاك نوكيالاس هاذ نكموهف بك ع

 ق»> ىف ىلساحوه له تاذإا ىلعلاذلا مسالا تااسألا لبا (سشع ةعبارلا هلك سملا) هديهامءزج تس

 : ناهرب انت دقف ةيهاملا زن بسحب لاذلا م ءالاامأو هيف ساما اف المخا ان رك ذدقال م ىلاءنهللا

 ئثااىلعلادلا مسالاامأ لوقنف ةعيسلاءاسقالات مقبف فامتدق ايجى ةو مج عاببما ىلع عطاقلا

 رمل ال ىشنوكت نأ اما َة هدص '|كإتف ةصوصخلا هناذب ةمئاكة ةرةح ةفغص ب

 لد اساارك دننغو دوجولا كلذ تاغيكلو دوجولل ةرياغم ىرت أ خه نوكتن أ ماو دو+ولا تامغمكن ه

 : ىداهلا هتلاو ماسقالا هذه ىلع ةعر مااا

 ا شقا تاقصلا ىلعتلا دا“ ءاروخالا ٠ نع تدأاىف عبارلا باسيل

 هلكسأا) لثاسمهءفودوجولا ىلعالادلا» ءامسالا لوالا ماسقأ هن الث : ىلا مم عدلا ثحدلإ اذهنا تقر ءدق

 ريغ كل د نان اوذصنبمسه> نعل قنوئذل اراب فامتدقل ةيعست زو هنا لع توراكلا قيل (ىلوالا

 لدياذهو هللا لةةداه_ثربكحصأ ئثىأ لقىلاعت هلوق (ىوالا ةغا) هو-وذروهجلا ةحامأ را

 || مكححاءاد ناكل هللا لق هلوق ىلع ار وصقم مالك. لا ناكول ل_.ةناف ئذلا سسءاب هللا ةعست زود هنا ىلع
 : «سفنب لقسم مالكا ذهو مك و دب دمهش هللا لة ىل هذ هلوةوهروك دلال نإ ذكسعال نمد 5

 ةداهشربك أ ءئيثاىأ لافامل انلقإ تلات ىمملاعت هان وكي نأ مزلي ال ذ_نمو هليقامعهلو ةاعئالو

 ربك أئث ”ىأهلوقنع باولا ىر ةيراجت لهب ا هذه نوكح:نأ بجو مكس و ىندب دم هش هللا لق لاك من ||
 نكن ملولو هنا ذههجوبدارملاو هه>والا كلاهئث لكىلاعت لوق ( ةن اثلا ةحغا)دودقملا مزلي ذة ةمحو ةداهش |[

 (ةثلاشلا ةا) ثلا ىعسم ىلاعت هللا نا ىلع لدي كال ذو كلاه عود لك هلوق نعهوتانث<_سازاحا اًمشهناذ
 ئ ىلع عقب ئذلا مسا نا ىلع ديادهو 000 ْ

 هللا ىذر ةشناعن ءقورافا ايدام« ىذا! باك! ىف ىراصن الا هننا دمع ىور ( ةعبارلاةححا) ىلا_عتدنت

 نا (ةسماقا خا لح ورع هللا ن هريغأ ىث نمام لوب لسو هيلع هللا ىل» هللا لوسر تءهساهن ا

 ةخا)ه وول مه متحاو ام .:نوكح.:كاذكىلا.عنهللا تاذو هنعربكو ل٠ نأ مدئاع ةرابعئئذلا 1

 اولد ئث لكن وكي نأ يذمةد اد هذرب دق لك ىلءودو هلوقكل دكو ون لك ىقااخ هللا ىلاءتهلوق(ىلو الا 2

 ايلي ةوقدنا اولا ناف ئثب سبا ىلاعتو ناسي انا جترو دقمالو قواتع نسا يلاجت هئاو ارو دقمو :

 نالؤالا ني-هجو نمهتعباوطاانلق صم_مخقأ اول داع ريد ئه لك ىلعوهو هلوقو ئتلكؤااخ ||
 صدصخل از ازوب ىف لدالا نا ىناثل ار دّةلأ اذه اهريرق:ىف ىنكي ةماغفلل الث ؟ال دلاو لصالا فال صيصختلا 1

 تامومءلا ف ص.صخلا لود دارز وج بيسلا اذهلذ لكلا ماةمرث خصال !نوءقي فرعلا لهأ ناوه

 ردنا |لءلةاريق- مكلا نع راخلانوكب ىتااةرودل!فزوج امن! لكلا ىرع راكسحالا ءارب اناالا
 ىتااةرودل!فزوداغا صء_هذتلا ناتدثف لكلا مكح قابلا ىلع مكح و هم دءكهدوجو لءف
 مظعأن اك ْئ ثان ىوسم ىلاعته قا نوكيت أرب دق نالوةنفاده تفر ءعاذا ةجردلا ةطقاسةريةدس نوكت

 اذ_هءاعدانانلوتا|بجوف ص.بمذتاازا اوج هسمفل هد نأ عش اف ىلاسعت هللا وهاهل-أ و ءامسُالا

 | نأب ىلامعت هللا مكحريسصبلا عيمسلاوهو ئئ هاش كس دل ىلاعتهلوق ( ةئاشلا ةخا) لامم مم مخ

 | ىلاعتهنا عنيئش سيلولث ملثم نادي الا هذه تدثو هسفن لدمل لهم ئذ لك نا كش الف ئشب سدا لدم لثم

 رع



 ا رو هلت مهذعبأر ةلوالا هوجو هش لوةنف هلعروتلا طظفاق الط أ نسلم ىبذ :ةالاقلا نأ قد رود 1 ١

 هذ

 هللا لص ”ى هلأ ن نءدر ر* فأن 6 نما اريخلا هظوقسا مة ىتحربتملا لهو هءلع هللا ىلص هللا لوسرب فجرق

 الأ م سال تا ا ىءومهلاةثمال سلا امهياع ىمومو مدآ قتلا لاق هنأ مو هملع 1

 هَ :هتكتدحو لهذا رولا كل لزنأو هسؤنل كعئطصاو هتلا. سرب هللا كافطصا ىذلا تن مدا لاق ةئللا

 نا هع هللا ىذرربأح ن نع عسا اريخما تاي ثالث ىسوم مدآ يف لاه من لاه تلك نأ لبق 2

 ١ قانا نحو ءاؤسأ |ال | هوطعل ع ناو ىسغنل هتيضترا نيدا د٠ ىلاعت هللا لوةد لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْ

 ' تاه ن هلاه هنا هير نع هيوربمل - سو هءطع هللا ىلص”ى هلا نع كلام نب سنأ ن نعرم اعلا ريالا امه. هومرك اذ

 ْ َْق ىسفنىفتددرئامو موج ىف هفذقأر كلحأ دلا ٠ نمهداو ”ىأ ىف ىلا الذ ةيراح اى ز راند قف اماوىل

 ا ىداداريبللا هن*اسمدركاو هخمهاذبالو توملا رك مز ىدن ات قيل تدذوئ :ءاضق

 ْ لديها ووالا مزج وع اعلا طق دمع لاهم لاق هنأ ِل_بو هيلع هللا ىلص" يي الا نع هللا دم نع ردع

 : هبت تكلوع سايزع كاتم لواَصَق ”فلد ءّل ك2 ىف ض امل د ىتبدان كتم نباو كل د بع نباو

 ' عجب ,ارقلا لع نأ دنع م٠ .غلا لع ىف هب ترث م نءادحأ هتلعو أ كباككى هتلزنأوأ سفن

 1 ريسالا اح .رذ هنح ناكم هل دبأو هغو همه هلا به ذأالا ىو ىمس» باهذو قزح ءالدو ىردصرونو ىباق

 ا نيلاعلل ةسر قثعي ىلاعزهللان الاه هنأ لسو هب عدت لسا لوتس ”ىردهلا دمعس أن عرمشء ىناشلا

 ا هدم ىلاعت هللا ىلا سل ار دبع برمي النا «سفن ىلع ىفر مسقأو ماتضالاو فاقت ل

 | م ا ءازطخلا نيكل اوشا ءةرا ري مو حت روقا .هنل نأ

 ا ا يولع موا نا حجما نكمم لكو نكس # سك ه لكو بك ه

 : ريغأ صخشال لاه لسو هيلع ها ىل لص ىلا نع هدا 2 نب كدعس نفسطم تاما سل هلكسملا)

 : ندو هلأ نهيدسن وال كا سشحاوفلا مّو- هنريغىل- آن هو هللا نم

 ْ نأ نكس ال هنا لعاو هللا نم حدملا همأا <”يحأ صخشالو نيرذ_ثمو ني رشن» نيلسر ا ثعب كلذ ل-أ

 ةنيعلا ةةممللاَو ةصو مه اتاذلا هئمدارأا ىلا ةيمحو صصشت# ىذلا مسللا صاعشلا نم دارا ن وك

 : هللا ىلءروذلا ظفا قالط ازو له هنأ ىف (ةسداسلا هكا ) هريغ نءزاتع هراسيتعام انمعت اهسفن

 ْ كن أك دع لةنرعني هللا ددعل ل_ق هنا ىورق راببخالا امو ضرالاو تاوه-اارون هتناىلاعت هتنالاق

 ا ةلظىفقلثلا قلخ هلل انا لوي لسو هراعهلل ا ىل_ه هللا لودر تعم لات هن طر ىف قلن“ ا(

 .ّ مه هاف - لوقأ كل ذاذ لذ دقذ ءأاطخأ نمو ىدتها دةفْئئروناا كاذ نم هباصأ نأ هرون نم ميملعقاأ

 ا هو>و هلع لديو لطان لو هسا->ن مور ونلااد هوه ىلاعتهتلانأب لوقلا نارا_عاو ىلاسعت هلل أىلاع ى 0

 1| هل ذل | "لجو هن دة اضرأ هتامضم رك ُن دو م لاو مدس ىف ةيفيكوأ اهسج نوكي نأ اما روما !نالؤالا ش

 |١ لوزيرونلا نأ ثااثلا دض د نوكي نأ نع هزم غالاو ةاظااهداذترونلا نا ىناشلا ادم نوكي نأ نع

 1 هذهناهياوك ضرالاو تاوعساارون هنن ىلاسعت هلوقامأو لاوزلاو لوذالا نع هزنم هّنناو لوذأ هلل صو

 18 ال اهذه بمةعلاه ىلاعت هنافاضدأو ةملقعلا لثال دإ ا نم هان 7 ذامهلعل_ءادلاوتاماشتملا نم الا 12

 1 قااعو» لذوي سل هناذىف هنا ىلع ل دياذ هذ دك ام ىلا كل اًةناضا +«: لاو وتلا فاحت هروول سا 3

 : اهةلاغواهعد.موراوالاروذم هنادصس هناىناشلا ل ازههمشا اف 5 هلا ١ هذه ىلعو ضرالاو تاوعسلا] ٍ

 تاوءهم توظ اوولاعلا حلاصمتاصح هسكص نا ثلاش |او هيلع روذااقالطا نس لد : !١اذهلفأ ١

 / دهر 4 و 0 هنأ ع و 0 را 00 لأ اذادلبلا ءذهرون نالف لاقيروئلابى مسي دقذ تاريسللا ىف .عاسو طلاضمالامسظان ناكنموةرخ الاوابثالا ||



 د

 ناك هَتِبلامودعملا ىلع عقبال هلاق دووملاامأ دوج وملا ىلع عقب امو دعملا ىلع ئئذلا ظفا عقي موق د_ذعأأ

 بيس نا ديفي هنالءانثااو حدملا ةقص دمي مولعملا ىععدوجوملا ظفل نا ىناثلا ىلوأ حد اياظذالا اذهراعما | 6

 : هدرا رقالا بج اود أ لكدنء دوج و مددحأ لكلا موا_عم هن اكراص همهال او هدو و ىلع لئالدلا ةرثك ١

 اهلكسأا) ئذاا ظفل نيبو هند قرفلار الغ هحولا اذه نمءانئلاو حدملا دافأ ظدالا اذذهف لع لكدتعا

 ىلع ل دتاراسخ ؟قوراسغلانءام- ىذلا باكا ىف «ىورهلا“ىراصنالاهتنا دمع ىور تاذلاىف (ةئلاشثلا
 ريزولا ارح ساس: | مظع أ نم نا لاه هنا لو هءاع هللا ىل_د هللا لوسر نعة شن اع ن ءاهد-أ اطفالااذهأ|

 يهل ربّنا لسو ه.اع هقنا ىلص هلا لوسر لاه لاق ةرب ره فلأن ءاهتانو هللا تاذ ىف هعمطب ريعأ نم طانطلا ||

 قا لوسيا لاق هنع هللا ىذر همأن ء ةرعنب بعكن ءاهئلابو هلها تاذ ىف نتن - :ىفالا بذكي م

 لاما ذأ نعءاهعبارو هتلاتاذىف انوش ناكح هناف املع .اويستال لسو هيلعهتنا ىلع ظ

 ماه دصاخو هنلاتازىفلا اوهو ك سفن ده ات نأ لاه ىل_ذذ أداها“ "”ىأ ل_سو هلع هللا ىلد هنا لوسر ْ

 هّمام_هئأبر اعمأا أمم انوذنو دياصءناط.#ثلاّنا لاق ل سو هيلع هللا ىل_ل ”ىنلان ءريشب نينام_عنلا :

 نوم ]ميس للك ّنالوقأو هللاتاذريغفف ىوولا عابتاو هللادامع ىلعربكلاو هنا“ ءاطعي رخفلاو :

 كلذ تاذام مثال _قاثنؤوهناكنا و مالا كل ذو ذهنا لمق ارك ذم؟ى ثااكلذ ىلع لاذلا افالا ناك ناف رومالا

 هلا لوةنف اذه تذر ءاذا ةئاضالاهذه تو ىلع ةلالدللاو ةمسنلا ءذهةدافال تعضو ةظذالاهذهف صالا |

 لو ةياهتلاريغىلا اذككو ةثاانثةفصل تشن ةسيئاثلا ةذصلا كات و ةث انة فصل ةفصا | ءذه تنثتنا لاحم نمأ'

 كلت تاذامم اهةمقلا كل ”ىلعق قدصد 2! وامه ع : هل ةةسم أ ميقم ةعاف ةدحاو ةةقحلا ىيتنت نا اوبال

 بوسلا اذ ءلفاهسةثب ةمئاسقلا ةهامملا كلت ىلع ةةرقلا ىف قد صيامنا اذكو اذك تاذاهئاانلوةفتامفصلا :

 قالطان اك هناد ىفامودق ىلاعت نسا ناك الو ةع.شلاهذ هىلءالادلا ةدرغملا ةظفللاك ةلغفللا ذهاوأ ء- :

 ىلع ل ديال اهنماممي* ناف ”ىورهلاا”ىرادنالا نعاهان ور ىتاارابخالا امأو اودصو اق هماعتا ذإا مع ءاأآ

 ناوضربلط «_:مدارااامناو هته أموىلاعت هللا ةَمقح اف تاذلا طل نهدارملا نع هلال ممل اذها|

 مالكلا اذكعو هللا ةاضرم بلط ىفىأ هنا تاذ ىف نين“ ثالث ىفالا هارب رباب ذكي مل لاق هنا ىرتالأ هللا ||
 ىسفنىفام لعتىلاهت لاه نارةا!ىفدراو ظفالااذهو سفنلا ظفلىف (ةعبارلا هلم ملا) رابخالارئاسىفأا

 هللا ىلص هللا لوسر بزج ىلا ةئان تنك ت لاق ةثثاع نعو هسفن هنا كرذحو لاهو كفن ىفاملعأالو

 كاطته# نم لاش ةوعأ ىو لوقبوهز دج اسوهو همم دق ىلع ى دي تءقوق هتباطف هنادهعق مث 0

 ةريره ىلأن عو كسفن ىلع تدنثأ < تن كءلعءانثى صح الك نم كب ذوعأو كو ةء نم كنافاعمب ذوعأو
 هتركذ هسغن ىف فرك ذ نا ىفرك ذي نيح ىد#ببع ح.انأ ىلاعت هقل ترعب لاه هنا رولا رم ”ىالاز ءأأ

 بّرَناواعارذ همت رعت اربش ىم برت ناو هن الم نمريخ ”ةلمىف ير المىف فرك ذ ناو ىدفتىف

 ىذر ةريره ىلأ نع حلا هفكأن ع ثااشلارياناو لورخأ هنكس دف اسناواعاب هذم تب ردت اعار ذ م

 عوف ص ودو ه سفن ىلع هناك ىف بّتك ق واذا هللا قلخ اا لسو هملع هللا ىل ال صهلتنا ل وسر لاه لاف «_:ءدهننا ْ

 هللا وسر لاق لاف هع هللا ىذرد وع سم نب هللا مع ن ع :ارلاربذلاو ىضغ ب اغت ىجسزّنا شرعا قوف

 ريغأ دحأس دأو هسف: حدم كلذ لحن مو ىلانعت هللا ٠ نمحدملا هلا ”بحأد- سيل لسو هيلع هللأ ىلص |

 لونا كلذ لح نمو هللا نمر ذءلا < ءلا" تح أ دحأ سلو شء-اوفل موج كلذ ىل- أ نمو هللان هأ

 0 دو هناعمقلا لم ”ىنلا نأ اهنءهلنا ىط رة لاع نع سماخلاريخلا لسرلال_برأآو باكا
 ىور سداااريذلا ةيبع رعهنزو هسفن ىذرو هتالكدادمو هلق ا

 مكحت» هتاعدو ىسفن ىلع اغلا تمر - لاق هنا ىل اء هناك هل أ نءمال_سلا هلع ”ىنلان ءرذوبأ :

 دل ف ل نا ثدى يل بلا نيل ا وحلا ا

 مو تاذأر ةمل سو هيلعهللا ىل_-- وتل عنانع عباس تاركا رو وثمريذلا ماتو اوملاظتالف امر

 | عركلاانأ زيزعلاانأ ريححتللاانأ راما انأ هسفنهقادعت ذخأ مث هردق قس هلااوردقامو رينملا ىلع الإ *

 0 م تيس سو و مت تم تت تت تت تت تت ا
 تبد-رو

0 



 1 ادرك ذءالعلا نا لءاو نسرالاو تاو ولا ىفام تل فاهدرب تدح وف“ تكن يبهنكعضوف فر يأ ل-عأ )

 3 ىءيبورضملا ىلا دئاعريمذلا هترود ىلء مدا غو واح هللا ناهلوقنالوالا اهودورايخالا هذه ليوأت

 |١ دا رانا ىلاملا نورمضأ ل كلذ هنبو مس نءزارت-الاب>وذ بو رضملا ةروص ىلع مدآ قل ىماع3 هللا :

 لباعمض روان ::د ناك امو مدو ةتفظن ن ةياؤام دنا ىعي صارخ 1 ناك ىتاا هةروص ىلع مدا ى اخيانأ .

 ىأاذكممالااذ_هةزوص لاب ةؤذلا ةروصلا نمدارخاناثلاشلا: ةدحا ر ةعن دال ءاك الح ردا قلك ١
 ' َّق افرمدتم هضرأ ىف4ةفيلخ هنوك ىف ه-ةغص ىلع هتلخ ىأ نو رلا ةروص ىلع مدا هللا واح هلودف هققبا ٍ
 8 ةف_سبالؤلا [ةتماش اال سملا) لاعا أ عد .ح ىف ةر دعا دفان ىلاعت هلا ةمدضرالا ما جالا عدم | َ ١

 1 وانت ةقسالالا امة هنن ونت توما كتاف ىراستلا كاذكو كاسيت تاذ قل رهواا ظفل نوةلطندق ٍ

 1 هدنمدتو هنيصخت تدسارهاظ هتوكا اردو-ر هولا هم هروهظااوهور ولا نم هتاة:ثاو لعوذرهواف

 |١ ارهوج هنوكلأ بس ىه لورهوألا سف:تسلف هتيهحامأو دو>ولارهاظ هنوكن ع ةرانع ارهوج هنوكف ْ

 ىلوأ ناكةهدو>-و ىلع لك د ال دإ ةراك بس رهاط لكنم روطظأ ىلاعتو هلاك سو او هدو>-دروهظودو ٍ

 تدوذ ظفالا اذ ه نم عاشتمالا ىلع نوال عجب أاولاقن نوماك ةملاامأو وهوه رهوالاب ءامسشالا ِ

 هنوك + ديرتالاؤلاقف ىلا عتملا لعيب الو هيعاو تجاارثك أ قلطأ (ةعسانلا هل؟ لا هنمعاتتمالا 3

 دّقؤقرغلارك اامؤو لولا ع نءاشغسنلابا هاه ادو+وم هنو كحخ هي ديرئاغاو ءاضعالا ن نماةلزو ماك نه ا ْ

 ىسج هنوكباو حان مهنا لنالانأ لوالا ماقملا ناماةمدعمار كلا عماشاو مالا اذهراكنا ىلعاو ةيلعأ ظ

 هنأ نولوةدالو شرعااقوذ ىلاعت هنا نولوةد مهناو كل د لوةنال كو قم-علاو نضر. !١و وامل اري ندع 1

 تناك كل ذك ناك ام لكو شرعا نم مظعأ هنانولوةي لب ىزدعنال ىذااءز ماو درغااردولسا ل ثم رغصا ىف 1

 : الدوط هنوكىف ءعاوسج ناكف اقع ادد هرعالب وطن اك_فرخ الا بنا|1ا ىلا شرعلا ناس دس نم ةدتم هناذ| 1

 ْ ماقملا فرص ر وزو ضب ذك ىنسملااذهريغ ىنعمابهسيينو كمان در نا مهل وقنأ تدثف اةمعاضد رعأأ]
 بنيوذ دودو ىل؟ لبيان تءراسالاوذناو با ول بلا لوقنبتاب دال 17

 ىلاعت هللا ىلع هل الا ظفا قالط ١ ىف(: م ىنعملا اذه لصأ دمي مسا ااغذا نوكي نأ بجوذ

 ١ ديفت ب رعلاهغاِفنا ةلظفل ن ا ةغللا لص بسم هر مشو ارهثك 2 ةسالفلا اهلمعتسست ةظفال هذه نلعا 0

 ْ دوبولا بج او ناكوهتاذا دوبولا بجاو ىلاسعتو هنا ل ناكصااودوجولا ىف ةوةلاو دمك انلا|

 ّْ ةمالا غذا لدوأتلا اذهب فس الفنا !تقلط مرج الدوجولاةقة فو دو+ولادك اتىفتادوجؤملا لذ 3 ١

 || لصأ ب سي ! در غم اظفل_سيل ةمهامملا ظفا نأ لعا هيلع. .هانم افا الط ىف (رسشعةيذاحلا "لئسملا) هيلع
 || ىلص "ىبنل ا ناكو ى >امو ةةقلسا كلام لوي هناف قئاقلان م ةقدقس نعلأ ب نأدارأ اذا لجرلا لب ةغللا |||
 : انلوقع 0س اولعرس ةظفللا هذه قناقلاةف :يددعل اوبال ىهاككاسالاةانرأ لوقي لسو هم هيلع هلأ ظ ١

ىلا ةيماجامإتبا ةقرقلا» ازال وزع اوهضوو ةدرغملا ةظفالاكى ماه
 1 0 هس : أ 

 َ لاه 0 ا مسا ا 7

آودو-وااودق اط١نوكن أبو مود.ءماو» ىلا اهم ناك ااف « لطان هنن الخ اماىن : لك الأ «ديبأ| 0 ْ
 : ام

 : ازه ىيماسعاو هسفن ىف ْئلل ق:ااهمتاود داقد ءالا كلذ نادا ارأاناك ذاعنعالا ىلع ىلا ظفاَو ةاط أنا |

 || لوقلا ىلءق ملا طهذا قاط أ ناامأو ءاقبالا وبر ةّدنا ب جاو ناك ات اطءاباوص ناك اذلال )اند اتدعال
 ةافيعل ا ررقتا بباب لقا لوب يم دج فس م .نالا كل ذنادارمل ناكل



 هللا لص ىلا نع ”ىلهاسلا ةءاماوب أى ورام لوال اريذشا' ةريثكفرامخالاامأو ءاشب نم هر وذا هللا ىدبم
 هللا ىلم”ىبنلا نع ئلامنب سنن ءىلانلاربللا هقئاروثب راظنب هنأ نوما ةسارفاوقنا لاقت هنا ملسو هملع
 هلم سحأ 0 :ريماأ مهرثك 1 لاق لعأ هل اوسزو هللا اولاق سدك أسانلا ىأنو ردن له لاق هنا ملسو هيلع

 اذاف دولز ارا دىلا ةءانالا ور ورغلاراد نعىنامتلا معن لاه ةم الع ن هكذا لههتنا لو ءراءاولاف ادا دعمسا

 ىلا ال: لاق دوءسمنبا نع ثلاث اربللا توما لوزن لبةدادعتسالل عست'و مسفنا باقلا ىف دونلا لخد
 حري ف .كهللا لوسرا,ت اف هير نمرون ىلعوهف مالسالا هر دص هللا حرمت نأ ىلا« هوة لو هءلع هتنإد

 رادىللا ةيانالا لاق هّنثا لوسراب كل ذة ء العام تاقف افلا وحرمشناب ااا رونلا لخداذا لاك هرداسص هللا |
 لاق نع هللا ىذر سنأ نءعبارلارب_فنا توم ا لوزن لبقتومال بهأتلاورورغا اراد نعىفاتتااو دولالا

 ا فيركح م.وهيلعهللا ىلةهلئا لوسر لاف هثراخ همشلذ | قد رطف ىشع لو هلع هلقا ىلد هنا ل وسراعب |

 افةق.ة-قح لكل! نأف لوةتامرظنامال_سلا هملع لاسقف انقحا:هؤمهللاو تدصأ لاو هثراحان تعضأ |
 ظ ازرابىر شرءىلارطن أ ىف اكو ىرام.تأ..ظأو ىل ءاترهشأو اين دلا نع ىسفن تفز علاق: كناسع ا ةقمةح

 | مزلاف تفرع مالسلا هملعل اذ اق نوو اعيرانا!لهأ ىلاو اههف نورؤ از ةنالالهأ ىلارظنأ قأكحر |
 ١ اذ_هىلا ارطنملف هلق ىف ناعالا هللار وذ لدحر ىلار ند نأ هرمع نم مل_سو هيلع هلثا ىل_صهتت لوس رلاقمث '

 بكر سراف لو أ ناكسف ىكرا هللا ل_.خايكل ذدعب ىدونف هلاع دف ةداهثلاءىلهنتا عذا هللا لوسرا. لاه مث |
 | هللا ىلص ”ىبزلا دنع سلا ار انذإب لاق امهنع هللا ىضر سانع نبا نع سمه اة اريذلا هللا ل.ء١ىف دهثتساف |

 ا لزتف طق خفامو فدقءامسلا نمبابلا ذهنا لامتفءامسل ىلا هسأر عفرف هقوذ نمانوص عمحذذا ملسو هيلع ١

 ريكا ةرقيلاةروس يئاوشو باكا ة هتاف البق نمد أ اهي ملس روب رمثرأ دماء لاسقف كاإ م هنم
 هيدانسف ةماسشلا مولط ارصلا ىلع نموملاَرِءلسو هلع هلثا ىلهلنا لوسر لاه لاه هم. نب ىلعي نع سداسلا ْ

 هيلع هلل ىله ىلا نأر عنب هللا دنع نع عفان نم عدا سل اريخلا ىهل رون اذطأ دقف نمؤ مان ىنعزج راسالا |
 ل داسبع لضفأ نم ىناعجا َجوالارو ثنل ا كءلاو توغكبو ىف كبو ىسغكبو عبصن كب نوال! لوقو ناك لسد |

 هذشكت رضوأ هطسن قزروأ اهريثنت ةجروأ هبىدهترون نم مولا ههدقترب_* لك ىفابنصتو اظحل دنع
 ىلص ىلا نع مالسلا هلع بلاط ىلأ نب ”ىلءع نع نما ا ارينا اهفرمصت ةنمفوأ هعفرتءو ءوأ هعفدتالبوأ

 له أ ىلع مه دح رون مسقول مهب اش ةضمو مهسؤر ثعش ةنلسا لهأ لاقف ةنلسا لهأ نءلثد هنا لسو لعلنا |
 لكةنلسا لهأّن الدو هماع هللا ىلص ”ىبنلا نع هنع هللا ىذر ةريره لأن ععساستل ربا مهعسول صضرالا|'

 اولاقاذاواومكجني /ءاسنلاوطخاذاو مهلن ذوي لءا مالا ىلع اون ذأ سااذاني رمطىذريغأ ثعشأ ||
 || رن عرشا-علاربلنا موءسول ضرالا لعأ ىلعهرون مسقول هردصى للا" هدحأ ةجاح مهلوذل تصام |
 هلاالو ىاده ىرون لوي لجوزع هللا نا لسو هيلع هللا ىلص هلل ال وسر لاق لاه هع هلثا ىذر كلامنا ْ

 ةورعنب ما. شه نعرشع ىداارخلا نمدّةذ قدح هتلش دن مو ىصح هالش دأ اهل أه ند ىناكهناالا ||
 ً|ءرونبو ماسلا هلا تاماكب ذوعأو عدي ناك ملسو هماع هللا ىلص”ىبنلا نأ امن هنثأ ىذرة كنا نء هم أ نعأإ
 نمو كتمت ةأخ نمو كةءفاع ل وت نمو كمن لاوز نم تالف اه, تن ءاضأو ضرالا هلت قرش ىذلا |

 ١ قلعج اًءوالا لوةي ناك هنا لسو هءاع هنا ىلا ص <ىذنلا نعرمتءىفاشلاريملا قسدق ”رثؤ افشل لرد ظ

 رابخأ هضو ةروصا ا اظفا ىف (ةعباسلا ل مسملا) . روهشم ثي د اوارون ىرمعب ىفوارون ىىع«ىفواروف ىبلق ١
 ا هترود ىلع مدآ قلخ هللا نا لاو هنا سو هءلعدهتنا ىلص”ىنلا نعءهنع هللا ىذر ةرير» ىلأ نع لوالاريذلا ّْ

 نجرلاةرود ىلعمدآ قاخ ىلاعت هلل اناف هحولا او دقتال ل و هلع هتنا ىلص هللا لوسر لاق لاه رمع نبا نعءو

 ىناثلاربذلا نجرلا ةروص ىلع مدا قلخ هللانا لسو هيلع هللا ىلص هلل ا لوسر نع مد هءوهارزب قاح» لاق ٠
 | كهجورفسأ كتيأرام لئاق هلل اةفةو دغت اذ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اب ىل لاق ىلبج نب ذاسعم نع
 1 تنأ تاقدهماب ىلعالا الا مدت ميف لاقذ ةروص نس> ىف نر ىلا ديدقو ىلاداامو لاك ةادب ع

 تيمسدس يميل سمس



١ 

1 

 و“

 مسالا ) هئازسأو «_ضاعبأ ق حالت ب عال ةامعملا هتاذ بسم قاب نال لاح وهف هللا و ىفام أ نامزلا
 ئىذااىف اناوقنوكشاهضاهبأ بقاءتو اهئازسأ قتال ب < 336 نال ةدم: للا تيععو (ةملا عناسلا
 اهغل نماسشلا مسالا )زاسلا ىلعف ىلاسعت هللا ق-ىفامأ تاس امزلانامّرلا قى مصب امن اد وو ٌددما هنا

 نوكيالواسقان نوكم دةذ سكهنيال وايقانناكاسا ءازأ ناكام لكنا لع ءاو كير هو قبو ىلاه:لاق ( قابلا

 اذه ىلعو ماودلا ديغي قابلا ظفل لان داتا هو ةقاماا ضا رعءالاوما الا ىف ام ايدي أ الواسءازأ

 ْ هللا ْلاَدِبأ ضعبل موضع لوق ىلع ف رعلا لهأ قا اسال ذل ذكسهالا سرلو قابلابماسجالافصو منال |

 مسالا)هلناوه ئادلا ناكهتت اوه ماو دماء الا ىسأ ناكامنو ٌعاداهاكأ !ىلاهتد لاه (معادلا عسانملا م ءالازا

 ئ كال دكن اكام لكو هدو-وأة سول ا ىف هنةءةسو هتيهامناءانعمو(هتاذادوولا بجاوااوق رمتاسعلا

 | الو املزأ اهذق نوكي نأ ب بو هناذادوجولا باو ناكام لكنا م-ءاو ءازذااو مدعلا عيتم نوكي هلافإ]

 ةءازأ هلو اللعمْئ ذل! نوك نأ د«.ىال هنال كيذ :اذادوولا بدجاو ناك املزأ ادق ناك ام لكس يلف سكعني

 بح -اونوكيالةثا عمايدبأ .ازأنوكمءوثلااذهذ كل ذكهتلءنوكس ايديا اءازأ هنوك ب < ذئنمذ ب دب دبأ

 نم ةيك ص ةلكى اد اناوةنال هن اذادو-ولا بح او هناءانهم ىادخ ةمنسراغلا مهاوقو هناذأ دو-ولا |[

 ءاح هامعمو ىآ انلوق هل امااو هتقيشحو هسفتو ىذا تاك ءانعمودوخ امهادحا ةيسرافلا ىف نيتاففلا|]|

 هجولااده ىلعو هريغب ال دوب ولا ىلا اح هناذدو هبه هناىلا ةراشاوهو ءاس سف هنا ءانعم ىاد انلوقف ||

 ريثك ظفاملا ادهناملع او (نئاكتلارم دءئىدايلا مءالا) ادودو م ناكمئاذإهنا ىادخ مهلوقريسفتريصبف ا

 ايملعناكمهاَّنا لاهو اردد ةءءىش لك ىلع هللا ناكرت ىلامءت لاه ىل ادعت هللا تاذص بساع نآرقلاف دورولا|||

© 
 و

 ا رايخالا ضءد ىف ةراو هتكلنا اردااىفدراوريغو هذ ىلاعتّيِلا تاذ بس ظفالا 5 هدورو امأو كح

 ايقابانو توك لكع ءارمضاعتابو نوك لك ل.ةانثاك الو هماع هللا ىلص ”ىنلان ءةروثألا ةمعدالا ف قورأ|

 اقمطا امد  انهاه نا ملعاو هوعولا ضءب نم همام .و ءانزك دام انعم برش ظفاوأ نوك لك ءاضقنادعب

 ىعع وهوامان نوكم ىذلا اههدضدا نييسق ىلءناكص ظؤل نا ىلع او ةمطأ نين وغلاناكلذواوغ ||| ||

 اصقاننوكحي ىزلا ىناثااو ةنأريذ متدجوو ئدح ىأ هم" راح منك ىلانعت لاهل صحو دجوو ثدح

 ناكناىنءاوةف:او بودنمو عوفيه نه هدبال ريسفتلا اذ هي ناكاكفل ناف اهكح ىلع هللاناك كلوقك
 تناكو مرشلا ناقذ نفقا لمن فات عون لءف لرتالا هولا ىلع هاو مهناالا لعف نيريدقَتلا الكىلع ١

 لوساو مسا ىلا ءأنأ دنسأ ذاك كلذك ناكولو نيعمتامزوف ثدح لوصح ىلعالا دناك الع ةظفالامدهأا

 رذ نع ىغتسس نأ ب 5 : ناكف مالكل ا سي دف: .حوئذلا كاذا ث دس لو. ىلع لددق دئنم- ناكنا

 اهنوكبجويلءفةسقانلا|ةماكلا ذهن أب لوقلا نا تنثذ امان العفري_سيريدَعَدلا اذ به ىلعو هبوصلا 0

 الو ذلاطام ام. الك ص ةانةءاكلاهد هنأي لولا ناكسف الط ناك هه رملا ب ىوغأابب ةصقانريغ هما 1 :

 ىاودلف أ امو كل :وطانامز ف نب ريخم مهن الضفلاو ن نيد لاو نمءايذالا قيم ملء لاؤسلااذهتدروأ |

 ديفنال ن اح غذا كلوشنزأ هريزهنو ةبيشلا ليزي ىذلا قرقلا باولا تدحو هنف تامأتاسل م باوملا

 ديفيأم هنمو هاسفنقء ئذل ا ثو دح دس ةيأم همم نيمسأ ىلع ادجنالادوجولاو لوضخلاو ثوداناالا

 كلذ نادمفب هنا دساولاءو ءلا كلذ ىلا هدانا هناك ظذاناف لوالا مسّةلاامأ رخ :!ىدن'ئثةيوصوم 1

 ادعم ناكسح زك ذا ذا هنافنيعسالاركذجالا هادئا مقال هنافىفاثلا مسقلاامأو لد تدوخ | 1

 دوق ميال وبالف عب امسهركذ دنعالالاذباذه ةيفوصومرك ذنكيالو لابي ةيفوصوم لوح |
 ا| اعمل ثاان وذ داع ثدشف معا ايديز ةمف وص وم ل امو ثدح هناءانعماملاعديز ناكسص ا: و ةذامهركذب ديالا | ا

 ْ الا مسقلا فودحاو م او مسا ىلا هدانا هيفكي لالا مدقلا ىف هنأالا طقفدوجولاو لولا دمغي نوكلا ||
 ا ًازيدقت اذه ىلمف لوقف اذه تنر ءاذا وأ قضت !لاهشلا لاذع نيعسالارك ذنم بال | ْ
 |تافصلا ةيمفلام م(ثلاعشلا مدقلا) دما هتالطازاوس بن حوفق دوج وملاو نئاكيلا نيب قزال |

2 
------ 

- 
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 وردم

 ئه 22222222 سل ري سامر

 نةيبفايالاعالاو وباطااباوسصأاداذةعالاوه هو+وو هدو وداقةءانالفداةةعالابساماوه4اوزو

 ظفاواسازأ هنوكاسفانئشاا نوكن م مزلد ال نكااسقاءناكاساز أ ناكانأك ىثلا نا (ةيئاشلاةمدقاا)||

 هنوك عنممال رخاهل ناكولو هس: لوالالوأ نوكي نأ عنشم ال لوثأ هناكولذا لأ كنوكب نأ 0-0 اوسامأ|

ٍْ 

2 

 هناتثفريرقألا بجاواه دص هنوكيرابخالا قسري اذه نال ركذااورابخالا ب اماوةفصا اذه
 بابا اذهنمىنانثلا مسقاا)ىداولا قذول هقلاو تاموهفاأو تاراينعالا عجب بس قل اوه ىلاعت

 ةلقع تام دةجافو._-منوكي نأ ب باسل !ذهىف مالكم !نا لعا( دوجولا ة.ة ىلع ةلا دل ءاسمسالا
 لو: انال كلذو هلرخآالنامز دوجوب لولا بج وبال ايدي أ اسملز أ ىلا هن ركذالسعا (ىل زوالا ةمقلا)

 وهف هملع فو )ناف هلع فةوّالوأ نامز ىف ةقوضنح دم كوم نااماهناذف دوجولا مث ادع ءيشأانوك

 نااماو رخآنامز دوجوب لول | ىلا ةجاحرم_غنمايدبأ ام از ىلاغتنوكيربديقتلا اذ - -> َلقنالدو مقا

 هنوكناوهرب دةلاف اياز أ نامزلا كل ذناكناف نوكيالو باز نوكين أ ام انامزلا كلذ لوقنف هلع فت

 كلذ ا انلقنا امأو للستلا مزل فرخا نامز ىلا نامزلار افا مزلب دشن رخانامز بسال الاملزأ

 رقتف ال ماودإ اثنا ىلع ل دب كإدو نامزلا كلذ ليقادودحو مام ءازا هللا نا حسص دقذ رف الز سدا تامزلا

 ا..لزأ نامزلا نو تكحب ف ارتءالا ب وبالاملزأ ىلاعت هنوكناتثف ,بواطااودورخآنامز دو>و ىلا

 ريصنال ىذلاو هنيسوالا كلاه »ين لك ىلاعت لاك اضيأو كير هجو قبو ىلا غت هللا لاه نآرقلا ىف درو قالا

 لكداالؤ 5 ناك امو هاوسام لكل الأ هل_ فرخ الاو لالا وه ىلا.عةلاهاضي أو ةلاكمال امقامن 0

 اذهنرخاو لوأ هلنوكحر,نأ عانما» اوسام لكل ارخآناكوه اوسام لك لالز أ ناك ةنرخ . الاوخأ

 ىلارق ةةفالاث' دم ملاعلا عئاض ناكول ( ةئلاثا اةمد11) هلئزخ آالايدبأ هل لو أ الاساز أ ىلاعت هوك ىلع لدي ظفالا

 ا *اذاو مدقو ةلاتوهو لاستلامزاو رخا عناص

 ىديفيظفالا اذه نا لعاو (ميدقلالوالا مسالا )ءاه-الاريسف: ىف ع رسثناف تام دع ا ءهذه تتيئاذا همدع

 داعى ىلاعت هنا لاه هنت دمتلاطاذا م دقو وعدقرادلاَة.ةايلوالا ىندمقال وة311لوطةغالا لصأ

 لزالاىلا باتنالادةيظذالااذاهو ( "ىلزالا يناثلا سسالا) يدقلا كلالض ىنا كنا لاهو مي دقل انو رعلاك

 ىلا ةرقشمهقا ناذ تناك كا ذكسعالا ناك ولذا لطاياد>و ةقهتناتاذلاهع غئي لزالانامهوب اذهذ

 اذهو(ه4لوأالا:اوق ثلاشلا م-الا) ةّبااه ل وأ الدوحو دار 1١ لد :لا وهو هنلا ةجاد#و عئشلا كلذ

 هلل أ الاناؤتنا مهب لافي دغوأ وه فنم ل[ لانوقدا ىف اوننثخ اور ضتللاق ينس ظذالا

 ةقيقطاىف هناالا|م دع طفالا بس ناكن اوه لوأ الا_ناوةذتايثا ىنذلا ىئتو قباسسلا مدعلا ىتن ىلا ةراشا

 عنسم أ هم دق ثان امنال هلاوز عذب نأ بجو ميدق هنا ت

 اهومسم هنوك نيبو مدعل ا نيب قرفو م ذعلانأقو. هماوملا وكلا ذهن ذأ ىف دع موثةةم هنا نورخا لاهو تو.

 انناوقناكف ةءتويشلا ةمفكلال الل باس لوأ الاس: لوةذ ةتو ةيقيكم دعلاب افوءسم هنوكحف مدعلا

 ىلعةدئاز : ا ةسك ناكول مدقلاباهو مدس وكن أب ةتغثؤلوالا باجأو اممدعامويةمهلوأال

 7 1 0 م هن اعو»

 سو ملا دعا نفانداز قاوتلازهؤدرشلا 3 :مةلنقلا ذه قاع او(“ ىدمرسلامافلا

 قالو هت ازسأن قامت يدب قدامنا نامزلا ناكاملو ةيقاعتم يأ درست الدودرف ىلإ لوح اًومرا ارهشالا

 0 ملا هماعاولش د درمساا ىيض قد التلاو ىقايعتل كلذ ناكو هضاعنأ

 بتاقع اهضون هو أت دغ مالا ىذكاىلمالا مسالن[كءزشلا محا م

 ناكالو 1 ءام , اذهو (ٌروسملا سداسلا معالا) الفالاو ءانقلط أ ةئسلاو

 قيححىف قدصياما اًذهنأالا7 -ةبملا ازيا مزيان نع ةهنتس اهل هل ا دا ع
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 نام واخ الع ثنا هكا ىف ئرانمالا ارفك لاصتهتتانا (ةسداس اة ) نا نك# بك ص لك

 نأ عننهف ىراصنلاهوقباللتالاو تاغصااعمتاذلاياولاق مسمنالوأةالئتاو ذتا.ئاباولاق مهمالنوكي
 تافصا ايل وهلا نوكي نأ بج وكالذو ىناشاا!قمأ !ممنولوةءال مه لاقم بدسي ماهر هك هللان الاعب

 هنن لص < نأ عني ري دقتلا اذه ىلعف كلذك الا ناك اذاو تافصا !ةافن امك ع هوجولاهد هذ ١ ارك

 مل-عا (تافداالوقلا قمم لآ ” ال د ىف انكلا اهلك_سأا) هب هم ا ةفصلا ماسق عيدس معا ىلا عت

 كلت سفن هر دقو ه- اعنو تحب نأ عنب لوقنف ا انه ارداف امناعنوكينأ ب < لاعلا لانا تينا

 تادانئاوقنببو تادهشاَتا ذاناوةنيبةممدبةيرورض ةقرفتلردنان !لؤالا هوحو هلع ل ديو تادلا

 هنو يلع ن كعهناىناشاا تالا كالت سف: سدأ ردا عنو كسول ليا ةرداق ةماع هللا

 ايااع هنو دكح نءلوهذلا عماو داق هن وكل« نأ ن ككل ذكوام لاعوارداف هنوكنعلوهذلا عم ادو+و#

 ةيسنلاء قلعت !ًماعاملاعهنوكنأ ثلاسثلا تاذلا كاتس: سدل ارداف املاع هنوكنأ ىلع لدي كل ذو سكعلابو
 صتتوه لب ةهتالثلا ماسقالا ىل ةءنلاب قلعتلا ماع سدل اداه هثوكو نكمملاو عنشمملاو بجاولاىلا
 دو-وىف رؤدارداه ىلاعت هنوكنأ غبارلا كلذكن أك املالاو ةردقلا نيبو لءلا نيب قرفلاالولو طدذزئاللاب

 سلاشلو: هذقان دوجو مانا 8 ءالنا كلذكن اك املالاوةرباغم ا الولورثؤرالاملاع هن :وكوذو دل ظ
 سدلاماوةب ئمارباغمدوبوع سدلاناوةب : ىلا ما لل تاون اع سا ا:اوةهضقان:الودوجوع |
 ىلايعتهق تافدلاد وجونر'رقالا نء دب الهنا ىلءةدضاو لئ ال دهذ هذ ارداه هنوك ىف لوقا اذكو ماع ْ
 ارداف هنوكن م ى-ءةللاق - ةاضاو ةييس تافص تافصاا.ذ_هنوكخ:نأ زوال لاقي نأ قب هناالا |

 ةةاسبتال ذ22لار دال اروع كل اء انتغن ل امموت هادي "للعم ةسعلا كلود احالا هم مصن تمحي هوك ْ

 "هلكملا) بايلاادهىقمالكلاام اًعادهو ةصو م اهتاذيهلاعم هل ماسلا ةسسنا | كالتو ةتفاضأ ةءد 1 ْ ٍ

 لوصح اهمزاب ةفصنوكت نأاماةمق.ةملا ةفصلا لوف ةيققللاتاّمصلا تائانا.ةلق اذان (ةثلاثلا|

 اهمزلب ةهص ةردلاو مولعملا ةقاعتم اهنوك اهمزلد : ةفص للعلا قف ةردقلاولعلا لمى هو ةفاضالاو ةمسنلا

 تافاضالاو بسنلا بان نممزاولاهمزل» هناالا ةمقمش- تناكنا وتافدااهذهف رودقا اداب ا ةاعت ةعص

 تءينلف ةامحلا ةغصالا تلف ىلا هته قح ىف ةفاضالاو ةمسنلا نع ةيراسعل اة ا ةفدل ام«
 ةيلاعفلاو ةءنن ةفص ةيكسص اردلا نأ الا لاعفلا كاز دلاوه ى 11 ةمس الفاأ ت تلاق لوقنفةغدا هذه نع

 ةفصامنا نوماك لا لاهو لولا اذ - »م ىلع ةردقلاو ملل ةرياغمةغص ةامج ا نوكتالدث سور شلال 10
 ةمصلا ءددىف ةملددو 4. تاذلا فةرواسةمتاوذلا نأب هءلعاوصتحاو ارداقاملاءنوكي نأ مصااهر اتعاب 0

 ةدئاز ةفص لجال ةصحص نوكت نأ بجو ةاملاةةصلوبقىف هان تاوذلاكإ:نوكح: نأو ذبالو ا

 اًضيأو لءادلااذه طقسف ةصوصخلا هناذ|ت اوذل راسل ةفا اذ ىلاعت هات ا ذ نا ىلع انالد دقمسها اقف |
 لسلاستلامْزاو ىرخأ ةفضا ةامملا لوبق ةصنوكي نأ ب وذ ةاسسخلا ةمصلو.ةىف ةفلتم تا وذلا
 ةمملاعلا ةعصيف مالكا اذهاورزذاف ةدوصخ 1تاذلا مزاول نمةعصلا كل :نالاق:نأالا هنع باو>الو

 عانتمالا نكل عانس الا أ نءةراسعاذهف ل_ءبور دةينأ عنبمال هنا امج هنوكى عم ثلان'موقلافو
 تو.ااذ» نوكح. نأزودال ل نكل ملسما ذدهمهل لاسقيفات ومثن وكمت مدءالام دعن وكن هفذق مدع

 نأٍبجوفة.- موك كشااعمتاذلا كال7لقعنانا هماعلبلدلا اولاقناف ةصودغن !تاذا كوه |
 ىلقمداغ اوان ذالةءةىلاعتهللات اذ لقءن الانا ىلءانال ددق موا لا ةةتاذلا كد ارباغم ةمح اهنوكن وكي |
 اها ( ةعبارلا 'هلدسملا) بابا ١ اذه ىف مالكا مات ادهف ل !دلاا ذه طقس اذه دنعو امضر ءالةمت تاذلا كلت ظ

 مو.قلا" ىعلل هو ولا تدعو لاهو مولا ىلل اوعالا هلال هنا ىلا.ءةو كرات هللا لاق نآرقلا ف دراو”ى لا ٠

 نأ عننعال ىذلاوأ لاعفا الار دلاءانع ىلا لق ناف نيدلا هلني_صلم ءوءدافرهالا هلاال "ل اوه لاو '
 باوطاف ميامعلا حدملا ضر عم ىف ىلاعت هنن ا هركذ نأ ىف بسلا ا ميظع حدم همف سيلر دقلا | ذهور دقيو ملعب | :

 لل ار 1
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 دو له هنا ىلع ىيهثصلا اذهنالعاو دوجولا تايفيكاودوجولاةرياغمنوكتىتاا ةذدلا ةيقمقملا ظ

 هوجو هماءنو<<عوراكنالا 3هأ نورك. ةةسالذلاواةلزتعم اق ىلاعت هللات اذ, تافصل اهذه ماسق |[

 تافصااب لوقلا لطيف نالطاب ناعستلاواهماذإ ةنكمو أاهماذا ةمحاو ن وكت نأ اماةغصدلاكل:نا(لوالا)

 هناذادودولا تاو ناةمكحالا فكن هنا لالا ني_يجولاهتاذإ ةءساو اهنوك عش هنااضاةامغاو

 ةرةتفم نوكتىتاا نهةةدااوءاوسا.عامنغنوكي ىذلاوغ هتاذ|ب حاولا نا ىفاشااو اداوالا نوكمال

 ةتاذلاكم نوكي نأزوحال هناانلقاغاو لاعريسغا فص هنوك نيبو ىاذلا بوبولا نيد عملاق فو دوملا ىلا

 ا1تاذلا كاد نال هللاتاذرمسغ نوكين زوال هبسسو بس نمهلدبال هناذل نكيملا نا لوالا نيوحول

 ناك امؤربغلا ىلا ٌةرقدفم تاذل ا نال: نو كسح م :زريغلا ىلا ةرقتفم ةفصلا كاتو ةغ سلا كلت نعاهوان عن دا
 هللا تاذو» نوكن نأز والو لا وهو هئاذلاكك م هتاذا بج اولا نوكيثأ زل هناذلا كت ناكنالذك

 العاف د_اولا ىلا ىلا ةيسسناابدحاول ءئذل نوكمزلا مف ةرثؤم تناكى لف ةفصلا كلتل لب اها منال ىلاعت
 نافاة 2 نارثأ لوبةااو لعغلاو دح اورثأالا ه:ءردسر الد اولا يذلا نا تنثاا لا ل انو
 لوالاو همدع لاحوأ هنود لاسوأ هثو د دعن نوكي نأ امنا همل | ءراعتف ارث وااىلا ردا فمر الانا ىناثاا

 ىضتةي كال ذو ناريشالا نامسقلا قيف لاعوهو لصالل المت هدام ا ىف 0

 ارثأ نوكيال هناا انْ داح نوال ىذا اى دلال اق نأ بح وفان' داح ناكهرمسغل ارث وا ئشلاناك الكتوك نأ

 توكت نأ اما ثاغصلا كلنا ١ ولاه (تافدلا ىف ىلع ةيئاشلا ةخغا) لطان تاق صااب ل وقلا نا تنثف ريغلل
 'هيواسمتاذلا تناكل ةعدق تاغ سلا تناكولف هان ام ىلع ةيتو ةغص مدقلا نالل طاب لوالاو هن داحوأ ةعذق

 هنامريغةكراشملا هبامو ةذيعملا هةهام ةمصومةرخ اللام ام تمدح ولك نوكيو مدقلا ف تاغصال

 نمدحاو لك وكي نأ بيو لو: مث ني نءاكسه هم د#قلاءام_هالا كال: نمدحاو لكن وكمف ةغااخلا
 ىناكراشت نازكلا كناذ نوكيذ_ةنمحواع دف نوكي نأ ب ميدقاا ةدهامءزج نالا_عدق نيءزملاكليرذ

 ةقش-نوك نأ مزلو هنالل ات كاذو نيءل#ن ءاكم م هنمدحا ولكن وكمزلفةيصو هاتان افلتكومدتلا أ

 مئتي هللانلقانناو لامع كلذو ةمهانتمريغءازحأ ن م همك يم تافضاا كلان 195-1 ةةدق-و تاذلا .

 ةيفاك تناكناتاذلا كل :نال لاحت هنتاتاذب ث داو !ماس.ةنالونالا هوجول مداح تاقافلا كلن نوك
 ملناو تاذلا كيت ماودياهم دع ماودوأ ةفصلا كلت دوحو .ماود مزلاهمدع غاودوأ هةصلا كلت دو>+وىف

 مدعلاودوجولا كل ذو اهم دع وأ ة فصلا ك/:دووب فاصتالا ةيساوتاذلا كات ٍنوكتذ شكل همف ةيفاكر كت
 ريغلا ىلع فوقوملاو ريغل ىلع ف وقؤمريغلا ىلع فوقوما ىلءفوقوملاو له ةنم؟ :ضوتوقؤ م انوكن

 تناكل ثداودلل لبا تناكول هنا نا ىناثااو لاكوهو هتاذإ نكد هناذا حاولا نا جني هتاذا نكمم
 ' نكل ةيلزأتاذلا كلن وك ل جال ةيازأ ةملب افلا ثا: نوكمزلي ذشننفم هنااذ مزاولن ءثداودا كل ةءباه

 دود-و ناكماؤث داو ادو#و ناكمان طورنشم ثداواللا ةءاباق نال ةسيلزأثداوحلا ةلباهنوكع نمو

 تناك ديا تن اطءانخافتملا لت هناةلانتلا الا لزالا ىفاهتءلب اهتدوجو ناك لاحم لزالا ىف ثداوالا

 ىغتنش تافه ذهن وكتذشن ف تاغسئاهذهش ودح لبق ادودوم ةمولال !تافدد فو هومادلالا

 تنثف امه داسف تدثو هع دقوأ هن داع نوكت نأ اما تاغسلا كلنا تثفاهمفن بخوف ةءهاالا تو ىف اهتع ا

 . ناف مالو أ انودب ةرهلالا مي ثيحب نركتنأ امنا تاغصلاكالتنا رو وا ةفصاادودو عاما

 ةمهلالا ةفص ل.س ىف ارقدفمهلالا ناك فاشل !ناكن او ميغ بج -وفادئازالشفاهدوسو ناك لالا ناك
 تافدلا عسب يف «لماكنو كسحت نأ اما ىلابعت هناذ (ةعبارلا ةحغا) اهلانر كيال جاتملاو رخآءيثىلا

 ىلاشا | ناك ناو تافصل !هد_ه ىلا ة- اس الف لوالا نكن اف نوال نأ اماو تالاكااو مع ادملا ىف ةريتعملا

 (ةسماخلا ةخغا) ةهاالا ةةضام قيل اطدالثا ذلا هدهو اهربغب ةليكج ملا اذ ىف ةمقانتاذلا كلت

 نال لّهغلان ع دعب كل ذو امة تماضءيمأز رع هلالا نوكي ذتن 1 ,كتاغمسااوتاذلا عوج وههلالا ناكل |



 هَ

 ادمان م بد رقعرخاو دجومل|رسفب تق نيعونك امهوةدحأاو ةعفد نكي ىالاوهف عدبملاناو ١

 ريدقتلان ءةراسع وهن قلاللاامأو فاكستلا لردس ىلع لعفل اي أي نم انعم نوكي نأ برق منادلاامأو ||[
 هياتم نوكو نأ يسلم ىشلاوهورطفلان مدق اةةافرط اذلاامأو ملعلا ىلا عرب ىلاعت هللا قس وهو ||
 | هدصأ اذا ملقلاى رب لإةءةحلصملل قفا وملا هج ولا ىلع هثد< ىذلاوهفك رابلاامأو ةعفدتادالا||[|

 : طظافلالاامأ مومعلا ل دس ىلعادج وم هنوك يلعتلادلا طافلالا هذه ناس اذهفنيعم ضرغلاةفاوم لو

 »+ "ل_ةمأباسلا اذه ىفركذن نأ بيو ةهانتريغنو كن نأ داكن هنمع# داما ىلعةلادلا | |

 1 ةاسملا قل اداىلاثلالاشملاو « اراَذ ىمبسملوملا قل اذاو اعفان ىهمعفاسنلا قا اذا هنا لوالا لاثملاف 1 ظ

 |مهدخ اذاو افيطا ارب ىمنماركالانههصتاذ!ثلاشلالااثملاو » اًسممىيم-توملاناشاذاو است ىو«

 || لاثملاو « الطساب ىم# هرثك اذاو اضراق ىعمءاطعلا لاقاذا عنا رلالاثملاو ه ارايجاراهق ىمسرهقلان || ]
 ٠١] انابعر اهحرار ومع اودع ىمس ءازخلا كلذ ا ىمسباة_ءلاببونذلا ىزاحنا سفاقلا اا

 ١ اضفاخ ىممم ةهشملاو ءاللا ىفالص> ناواطساءاضبات ىع«لاومالا ىفءاطعالاو ع الصح ناسداسلالاثملا ||
 ا ضال تءرخ ننال اوعا والا بيس لاست هلا انو دس عزل تاكو ١ ه تؤرعاذا اعذارأ]

 ناه لو ةنفاد_ه تف رعاذاور ايتعالا اذه بس ةمه انس ريغءاسم-أ ىلاسعت هلق ل_ص نأ ن نك ءرجالغ 'ّ
 ١ لاملاز ماا ار دل رك ادار ك1 ءودللا لب امم نأ ( ىلوالا هَ ءقدااف) اينم دال ني ك : ا

 أ نأ ٠ نم رق. عفارلا ٍضفانانا طمابلا ضاقلاانلوةامأو نيدسنلا لبا نالب اقتل ىهلاناوقد ا

 : ةراسمع ضل او ريثكمل |لاملا هماطعي ال نأ ن نع ةراسع ض. ةلانالدوجولاو مدعلا لاقت امولباقتنوكي ْ

 00 هذين أن دبو هزعيال نأ نيب قرف هال اًداضةمامسهذلالذالاوزاَز ءالاامأريبكلا» الا هطعبال نأ نع ا

 1 قرغلا ىلع لدي مابتلا لمأتلان كلو ةفدارتمنوكتنأ نم برق: ظافلالا نوكتدق هلا (ةيئاشلا ةقيق ةيقدلاو) ||
 لانا بناج ىلا لأ فورلا نأ الا بابا اذهن مبرد : مي-رلا فورلا لوتالا لاثملا ةللثم هلو فرطالا ا

 || بهاولاو عافتااو عفانلاو حاتنفلاو افلا ىناثلا لاثملاو « ررضلا عف د بناج ىلا لدعأ مي رلاو عذتلا | ٠
 | لاصيان رعشي عفان :ااودسلا ريانا كلذ ل اصيابر عش بهاولاو يللا بنس ث اداب رعشت لافلاف باهولاو |!

 ْ 2 كم1 اسب .لا اذه ىريتدملان نوفاسقلا اذه ىلع تفةو اذاو هب صاطشلا كلذ عفش نأ دصةيهبلا عفنلا كلذ ٌ

 ءائمالا٠ نم عونا! اذه قام ح ىلع فوقولا +

 ْ ةيسلسل !تافصلا بس ةعقاول ا ءاممسالا ىف سداسل بالا ْ
 | ىلاوأ تامل ىلا اداء نوكين ان سلا كلذ لاقي نأهمفطبضاا قد رطو هننمءؤامنآ رقلانارعاو 0

 |١ فلام مئاذّنا ىلعانللددقانا لاو الحمالوالاسالو زيا ىفالو ناك ا ىفالو اهسجالو ارهوج سيل هلا | 0 ' اناوةكاذك الواذك سيل ىلاعت هنااسنلوق ىهف تاذل !ىلا ةدئاسعلا بولا اامأ لاصنالاىلاو5تافصلا||| 2
 ؟| الن ةمع انسمريغ هتئاذا ةرياغملا تافصلاو تاوذلاعا وان كلكم وم اهناذ نعل تاةدااوتاوذلاريئاسا 1

 00 ا

 اا د يا دولا تما 5

 دوس نمير وسر م وج دلاو ونجل اجر نا وعون هج ا

 ىنغلاكيرو هلوقوعا ردفلا من آوىغلاهناو ىلاعت هلوقامتادب نمو دره انسمريغ بود انهاه لبصدع عرج

 "| هممو هريع ْى ىلا هدأ اا هناةص الو ةمقمقلا هن ان صفالو هتاذىف اشعال هنااءنغ هنوكن ال ةجرلاو ذ ١

 || بجي هناف صئاقنل !تافص نم نوك فص لكن تافصاا ىلا ةدئاعلا بولا امأو داون مودل. هلوقاضبأ ||
 1 نم نوكي ام نمو ةردقلا دادضا بأن: نام نوكيأم اهنسوولعل اراض باب ئب نوكيا ساينق املس هيا 0

 ١ ماسقأف لءاادادضا بأن ن منيوكف [امامأ ةدحولا دادضا ب امن نمنوكياماسهتمو ءانغت_ءالادادضا ب اعأ]ا 1

 || اهئلانو امسن كير ناكامو ىلا. لاه نام س الا نت اهنامثو عونالو ةنس ءذخ امال ىلاعت لاه مونلا نئاهدحأ |١

 تامولعملا شعبي هلع نااهعب ادو ضرالاىالونا وعسلا ىفةرذ لاقشمهنعبزعيال ىلا عن لاه لهذا ىننأ] ||

  |] 0أ اهدحأ ماسقأف ةردقل | ةذص ىلا ةدئاسعللا بول 1! امو ناش ن نعن أش لذ شيال ىلاهت هنافءريخ لعل ن ءهعتعال

 ٍ . تال اليااملا هذ ناصر هناا هيام بوغلورما:ببزمر كاسل تنامي تا صلال 1
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 و”

 لك لاح حالصا:متانااوه مونقلا نال كال ذوامومقامح هنوك عوممت لب اح هنوك درع لص مل حدقأ انا
 اكارد هنوك نسعد ”ىلا هلو ةؤلاعفلاك ارالاوه”ىاو مال !ةردةلاو ماشلا لءلابالا سيال ل ذو ءاوسام
 نم حدملا لصف تاكوملاو تانثدحلا اعجب الاعف تاككمملا عسجل اكارد هنوك عب مولا ةوقوالاعف |

 هحولا اذه

 ةضاضالا تاغصااىلعتلادلاءاعسالا ىف سماخناب املا

 سفنوه لد نب وكسحتا نأ ىهو ةءلدعةم 3ةءاقوب_سمنوكي نأ بد باسيلا اذه ىف مالكا نال
 هوجوب ةافناا تحاو هرم_غهنانو زم لاهور وكملا تف وكتلاة ب رعشالاو ةلزتعملا تااهتال عن وكما

 ناكناف بو>ولا ل.س ىلعوأ ةدضمأا ل. هس ىلع رثؤت نأ اما نب وكلا ناهس ةذصلانا (ىلوالاةحلا)

 ْ راينخ الاب ال_ءافال تاذا اناس بوم ىلاسعت هنوك مل ىنا ؛!ناكناوري_غال ةردقلا ىف ةفسلا كلن لوالا

 تناك اور امث الا مدقا عم دق نم مزل ةميدسق تناك ناني وكتلاهةامدملا فصل !كلتانا (ةئاشلاةحلا)
 ْ نأاماةردقلاب اسم ةفدأان ا (ةئلاثلا ةجخلا) ل #تلا مرلو رخآ ني وكت ىلا هند وكترشتفا هيد

 ناكن اف ةيحالصاا هذهاهل رسياوأ ةدارالاولعلا نمطثاريثلارئاس لو ه-دنعربث أنا! ةء- الص اها نوكب
 ىلا+- اجا الفريد قتلا اذه ىلعو دو+ولا ىلا مدعلا ع نمرثالا حورخ فة ةظاروفلا وكت ذكاء لوالا

 ٠ْ ةردقلا نوكت النأ بج وفر أتلا ة.الصاها نوكتال ةردقا اذئنرش ىناشا انأكن او ىرخأ ةفصت انا
 ا ل سيل ب يي ل ا م

 : | ىرالأ هدو الدقو هدبجويدق للا ىنعر داقلا نأ, ةفصلا مدقو ثم مّيحاو ىب ٍمقاذعلا بح وبكل ذو ةردق

 لدتتاثالاو ىننلا اذه ةدصو هد>وأ ام هناال ا ءاعسل | ذ» ىل مرغو لمس جا قلص مودا قايس للا

 | "دعم نوكي نأ اما ادحوم هنوك لون ارداف هنوكن م لوةعمالرباغماد- و٠ هنوكنملوةعمانا ىلع

 نوكسي دو ولا ىفرثالا ادهلوخ دلاعناناللطان]قالاو'دئازارمآنوكيو أ دو-ولافرثئالا لود

 هلا دجومدجوملانوكناكواذهدحو أ هتنا نا لالانلق ل اعلا دجو ملل قاذا هنا ىرتالأ هلادح وم لعافلا

 هسفن ال ءمناك ولو هسفهدوجو لءاعت قطة هدة دج وم ايرث الا دوو لماعت ناكدا رثالا اذه سفن هانعم
 ىلا هتوبث ىضف مود دجوملا ىف ىضةةيرثالا دوج وب هب دول | ل.ءلعتن ا تيثفريغلا ىلا هداتسسا عذتمال |||

 دوما نو كس نوكينأ بوف لطان مالكر ثالا دو بوند دوما ل_لعت ناتي فالطاءناك سفن ||

 اذه تفرع اذا» نّوكملاري_غنيوكتلان أ تيشفرئالا دوجولار داق عاش توكل ارياغم اس ادسو
 اعفانا راض أسم ادم .ءاهزار اقلام ىلاعت هنوكى عماولاهنوكملا س ة:نيوكتلان أي نولث انتا لوةنف لصالا
 امأو ءاينشالا «ذنج لوضخق قامت هللا :ردقرمث أت نكر رضع عاش اراطوخ 2 ةنع اب نع هرانع

 ةيفاضالا ةذصلا نعةرامع سنلاهزا ناقل رك حد اولاه ن وكمل ارمسغ ني ركختلانأب نولئ اعلا اذ

 ماسقأ ىلع هييفاشإالاتافصلانالب ءاو ةمقاضأ ةفص ةفوصوم مشمس ةفص نع ةرا.عوه ل طقف

 دنء حودمملا اهي انناسا لكب مبسسملا اهي "ايل اةمف ادمياص_بمارو كحد .امولعم هتوك ( اهدحأ)
 تناك ءانممرعسغ تافاضالا ندع زئا اذا انيازل وني» لك ىفهملاعوج راااهيانناسنا لك

 ال ءافىلابعتهن وكس (اهناثوإ ةيصانئمرغتافخلانمع وذلا اذه يسهل ةنكمملا“ ءاسم*الا

 اما _:ءربش افاذه تفرعاذاةداز ةقدد سل ءامشالا ني وكنا ىلع ءاس ةذ ةمفاضا ةفص لاس ءفالا
 مآ ةيالفاا مكمل الحال يئالفناعونلل ادجوم هنوك هنعربخناوأ ادسوم هنوكس دز#نوكينأ
 لم ةفدارتم نوكتنأن مبرت: ظافل انهاهف ادددجوم هنوكدّر## ىلعلادلا ظفال اوهو لوتالا مسسقأا
 ظاشلأ هذسهف ىرابلاو زطافلاو قلافناو عئاصااو عرتخت و عدبملاوْئةةماو نروكآاو ثداو دسوملا
 ثدحلاامأو دوحولا ىف رثؤت !ءانعذ دجوم انهو لوالا مم ءالاامأ لصاح قرفلاف كال ذ عمو هيزاقدم ةرمثع

 | نأ نمب ف نّوكملاامأو داحعالا قلط٠ نم صخنأ ذوو دهمناك ناد ادوجومهل«ب ىذلا ءانعف
 146 2 ال_اقاليلق نكي ىذلار هرءفلاووشنلا نم هقاقدم ئذنملاامأو دجومللاف دانه نوكي
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 | ىلق ىلاغت لاق كاملا كلام ثلاشلا كلاملان مان أش ىلءأ كلانا هدف بيسلاو .كلاملا ظفادورو نمرثك أ
 || قااذئءوب كلا ىلاعت لاق كلل اظفل سءاخللا ردم م كيلم دنع ىلاعت لاقت كلم عب دارلا الملا الام مؤالا

 اهلل ]ذه مان بكوتراقكلل غال نمبرق :وذلا ظفانا معاد صضرالاوّتا لاس قاتلا ْ

 ناىلاه:َلاك ٌءْوةلاو ذىناشل نزع ”ىوقاهلقانا ىلانعت لاف ىودلا لوالا ةفلتا هوو ىلءنارشلاف
 امؤرلعلا لوتالا (ظتافلأ هيفو لعلا بيسب هل هاا ءانعمالا ىف فاشل ل_هذلا) يتلا وقل وذ قاذرلاو ههنا

 عضتالو ىلاعت لاهو هلع نم ىدبنوط.عالو ملاعت لاف ام ىلاعت هلل لءل !تاثا لولا هوجو هو هنأم قمل 1

 ىلاعت لاقت لاعلا ىناثلا مسالا ب ةعا لا العهد ع هلقا نا ىلاعت لاهو الع لكي , طاسأ دق ىلاعت لاهو هاعنالا 3

 ىدسع نعال د ىلاعت لاقت مالعلا عبا رلا «. نارقلافريثك وهو ميلعلاثلاشلا « ةداهشلاو برغلاملاع]

 [سداس || ةئالاس رل هد ثم لعأ هللا ىلاهتلاق لعالا سال ف بومغلا مالع تنأ كنا ماللا هلع 00

 امو ىلاغ3 لاك ل.ةّةدتملا ةةدص عباسلا * مكسفنأ نونا م :كيكذ اهلا لع ىلا علاق ىضامملا ةغيسص .
 | لاف ليعفتا ]بان ع نه لع ظفل نماسشلا تونا اهاضوريخأ اجب هلا لاق هلبعإ هللا نافريخ نم اولعشت ْ

 ْ ملعت ن كلام كاعو لاقو انتلع مالا انا لعال كن هسة كئالما ة-فلاقو اهلكع اعسالا مدالعو ىلاعت :

 اأرعسم ملعملا اظفل نالاظ اهلالا مزه رك كح عءملءمهللا نا لاق :نأزوديال هنارعاد نارا لع نجلا لالا ٠

 | ناد :ارنكل ةغلاماا تدافأن او اهنال ىلا_عت هنن هللا ىلع ةمالمل اظذل قالطازوجيال عسانتلا « ةصش عونا

 اهفاتاباا اذه ظافلأ ن م(ىناشلاظفللا) لاسم هللا قس ىف كالذو ءانعلا ودكل انتاصح امنا ةغلابلاهذه 0
 رغسفلا اظفا درو لوقنف ذه تفرعا ذاربما هنا لعل حى مهشعب لاك ىت- عال فدار ايوحو جريت اوريفلا ْ

 أ ةدهاشملاودوهشلا ظافلالان -(ثلالا ع وبلا )رجلا ىلع ل دياضيأ كلذون آر هلا ىف اريثكىلاعت هللا مل 1 ظ

 نم ناك ةداهشلاب ءانرسفاذاامأ اهباملاعاهل ادهاشم هنوكيدانريسفاذاىلاعت هللا قوسف ديهشلا هتموأا
 ىئشرالاملرئاضدأ اهدا رب دقو لعل امي داري دق ةظذالا هذ دو ةمكحالا ( عبارلا ع ولا ) مالكلا ةذص

 | داسيعلا ىلا :عفانملا لاسصدا هيداربدقو قاف ٍدلانرلعلا هيداريدقو فرطالا (سماسخلاعونلا) عش املءفو |
 د ها ري ىري امو مالك للا هد بدسن "لداخل اه»الا ىف ثلاثلا لصف ) ةدسع ةمفش قرطد ا

 هرج أت لراحتسا نيكر ملا نمدن> ناو ىلاعت لاق مالكسلا ظفا لوالا هوجو ه.فو مالكلا (لوالا :

 ءاحانإو لاهو الكت ىءوم هللا ماكو ىلاعت لاق ظفللا اذه نم ىضاسملا ةغ.ص ىناشلا هللا مالكع مست وس 0

 ظفالا) امح والاه هماكي نرش ناكل امو ىل هت لاقل يقتسسملا غب _فمثااشلا هيرهلو انئاتءا بوما
 نارقلا ىف ةريثكمرث اظنو ةكثالمال كبر لاه ذاو ىلاعت لاه ىضام لا ةغمص ل والا هوجو هنقو لوقلا(ىف لا | ا :

 هللانمقدص أ نمو ىلاعت لاق لوقااو لقا !ثااثلا ةرقب اما لوقي هنا ىلاعت لاه لسقتسملاةغيصفاشلا ١
 هلالأ لاهو دعب نمو لق نم نحالادبق ىلامت ىلا ئعالا (تلاجلا تهل ار :يدايلرخلا 05 نامىلاعتلافوالبقا]

 دعولا( ميلرلإ -400 ةرغد ودي ذن نأ كأي هلياّن ا مالل_سلا هلع نوم نجم هناك لاغتي هالو ١١

 هدامعت م قاطاو دسهنا اح هللا دعو ىلاعت لافو نارقلاو لمن الاوةارودل!ىفاةح هءلعا دعو ىلاعت لاق

 ىوأ امه دبعىلا وأن لاقو ام>والا هللا هماكي نأر مشا ناك اموىلا_عتلاق ىحولا ( سماخلا ظفللا) |
 ىلع ركآش هّقا ناكواروكت 520 أ )وأ ىلاعت لاهم داع كا ىلا عت هن وك (سداسلا ظفللا)

 دنربالوريسلا مكب هللا دي رب ىاعت لاق ةدارالا(لوالا ظفالاف 5 (اهتمبرةياموةدارالا ىف عبارلا دفا )

 رفكل اهدايعل ىضربالو لاهو مكل هضر اوركضص ث:نإو يىلاءتلافىذرلا (ىناشلا ظدالا) ريسعلا مكب 8
 مهنء هللا ىؤر نيلوالا نيقباسلا ةفص لاهو ةرعشلا تكنو ءداسي ا نيدمؤملا ن نع هنا ىذردقل لافو

 م-ممحي لاق ةيحلا (ثااغلا اغفالا) ىذرلا بر كلا تاعو ى-ءومن ءةءاكح لاقو هتءاوضروأ

 راو اهو وركم كير دنع هئيسن أك دال ذلك ىلاعت لاه ةهار 1 (1١ عبا رلاطظ فال ) ني روطتملا بو لاق و هنومدو

 ىه لب ةلزتعملا تااقو ىلهفيالنأ ديرب ن أن ع ةرابع ةهاركلاةب رعشالا تلاق مط يشف مهاب عمناهتنا هركنكلو

 ١ ار 0



 كه

 ميد <

 هنااهثلانثو نوكسف نك هللوق:نأ هاندرأاذائذلان سم أاغىلاعتلافةذملاو :داملا مدعو تاودالاو |

 ا

 كوس عج

 اههنارو برت وفوأريصلا مك الا عا ساه امو ىلا: لاق لماقا اوربثك.ل | لعف نمي هر دق ىف تو اغتال

 امأو ءانغ نمو ريستف هللانا اولاف نيذلا لوق هللا عممد_ةاىلاهةلاهرق-هلا لوص-و ةردقلاءاهلا فن

 :دئاعلا بولا امو هءاعرا الورك وعو مءطب الومءطبوهو هلو ةكف» انغثسالا ةفصيلا ةدئاعلا بول لا

 ىلاةدئاعلا بول سلاامأو ه«_:مءول#نآرتاافدادنالاو دادضالاوءاكرمثلا فن لممودو ةد-ولا ةفدملا

 انةلخ امو ىلا ه5 لاه لطاءاا ناخال هنااذ دحأ هننم١ولم نآرقلاواذكو اذكححص لءفءال هناووذلاعفالا
 نوركححذو ني: وا نعهباكح ىلاعت لاهو اورغك نيدلا نط كلذ الطانامهبامو ضرال او تاووسلا

 تاومسأا(:ةلخام وىلا غلاف بعال |قاذعال هنا هن انو الطاءا ذه تقلخام امير ضرالاو تا وعملا قاخىف

 م انةلخاا سف ىلاعت لاه ثيعا!قاذعال اهئلاثو قطلاءالا امه انةلخام نيبعال ا منءامو ضرالاو
 هدابهل ىذربالو ىلا عت لافر فكان ىضرال هنااهعدارو قالا كلما هللا ىلاعّدف نوعج رتالاذمل ا مكاو اًميع

 رك. نا مكباذعن هللا لعفيام ىلاءث لاه مرح ةقب اسرعغ نم تقاعدال هناا عهباسو داسفلا نعال هللاو

 مكسفنال منح مسح ناىل_ءت لاق نببنذملا ىصاعع ررضتالو نيءمطملا تاعاطن عفشل هلا اهتءانو
 لع_فامم لًابال ىلاهث لاق هماكسأو هلاهذأ ىف صارت ١ «-اع دس ال سدا هنا اهءسانو اهلو متأسأناو

 ”ىدإ لوةأ!ل دام ىلا هت لاف هد _.عوو هدعو فان ال هلا اهرمث اعو ديرب اسأ لاعؤىل'ءتلاوهو نول سي مهو

 بس و تافدأ!بسوتاذإ!بس< بولسل!ما-قأ لوةنفلصالا اذه تفرعاذا دسعلل مالظنانأ امو
 لالا اذه تفرعاذاءام-الا نم ةمهانشسمريغ ماسق ا ضد أس نلا اذه نم لصدف ةهانم ريغ لا.فالا
 نع ةرامع سودةلا نوكي نأ هم_ثدو مالسااو سو دقلا امو بالا اذهل ة.سانإ !ءاعسالا ضءعدرك ذالف

 رغتاذلا كال:نوكنعةراسعمالسااو اهسفن 5 ىف ضثاةن ىهىتا|تاسه امال ة فلا هئاذ قش نوك
 اهدانو تاقصا ا ىلا دئاع با ماللاو ٍتاذاا ىلا دئاع باس سود ةئاف ص ةذلا تافص نءئثش:ةفوصوع

 وهو ملط ااهعبارو نيسنذملا نعباةعلا طقس ىدااوهورافغلا اهئلانو ريطن هلد>- ونال ىدإاوهوريزعلا

 دحأ هكراشدال هناهانعمو دح اولا اهسماخو ةجرلا لاص:1 نم عال هناف كل ذ عمو هيوقعلاب لخاعيال ىذملا

 ما.د>الاو حاورالا قان ىف دس أ هكحراثرالو ةهلالا ةفصىدحأ هكراشنالو ةصوض# |هةةءةسىف

 نع هزيم هنوكص هانءمو ىغلااهسداسو ةرذلا عم شرعل لاو ريب دئو ملاعل!مطن ىف دح ا هكر اشد الو

 قاو.لا ءلعسقو هلا هّتمعت لاصي | نم هعنبال هنا عملا دكنوكحح» ى دلاوه مياخلاو هيلعةردقلا

 ْ ىداهلا هلباو

 لود هءذو ةيفاضالا عم ةفةطا تافصاا ىلعةلادلا ءام-الا ىف عباسلا بايلا

 لوالأ 3 :رئثكج ةردقلا ةفم ىلع لا دلا ءامعسالاو (ةردقاا بيس لدا !ءامعالا ىف لوالا لصفلا)

 لاقو مكلاسرأ تدع نموأ مكة وف نءاناذ_ء مكس لع ثء نأ ىلءرداةا اوه لق ىلا ءتلاهرداقلا

 نارقلاىف ءاح اذفالا | ده نا مث صاخ طرعشب ذي ةر دق دمفب كلما اذا نا ل_ءاو نورداقلامءفانردقف |

 رخآىف لاهو مناسب ىو .ذ نأ ىلء نير داق ىلب هماظع عم نا نانا فنالا بس<عأ ةءام-ةااةروس لأ ىف

 لك ىلع :وهو كلا اءدس ىذا رات ىلاعت لاق ريدقل' ىنانثلا قوملا ىحي نأ ىلعر داش. كلذ ساأةروساا

 ؟ىذ لك ىلع هللا ناكو ىلاعت لاه ردم ا ثااغلا ارداه هنوكب هفصوى ةغلابملا دمي ظفللا اذهو رتدقءىث

 ىلا هت لاه ةفصا | هده ىف عجلا ةغم_صب هنتاذ نعربع عنارلا رد:ةمْل لم د:ءقدصدءةمىفلافو ارددقم

 كالا هللاىلاعتف ىلاعت لاه كالا ىناثلا نيدلا موب كلام ىلا ءتهتنا لاه" كلاما لوالاف ةفات وسو ىلع

 تي 01مل ة/انقا03270735 13717547! تلقا تاتا تق كن 376: جا جوج وانا

 رثعصا
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 1 لأ عرفاذا قس ىرخأةيآفلاكو مىيظعلا "ىل» ااوهو امهظغف هدّؤيالو لاقف ىرخالا ماقم نتخذ نيتاه نم

 : ةرعشم 2 ةاسلا ثحامملاق اذهتؤ رءاداريبكحلا "ىلءلاوهو أ اولافم كرلافا ذام اولا مهبولق نع :

 اهنع ثحلا يع ةدةعلاه ذهذام_ه قرذال ا نان رمش تان 9 | اهورعم ,كلا نيبو يظعلانيبقرفلا 1

 فرعءاوسوال م ريغ هراكمسأ ؛ ءاوسارعبك هناذ ىفرييك- !!نوكي نأ هبشي ميلعتلاو داشرالا هننا نمو لوقنف ْ

 ةفصلا تناك كلذكن اك اذاو هريغ همظعتسي ثيح هنوكن عةرابع ىهذ ةمظءلاامأو الوأدحأ | ةمدأ اهده

 أعلا و ماقملا اذهىف نكمل اوغ اذ هف ىضرعلا نمفرنث أو ىلءأ اذلاو ةء-ضرعةيناشلاو ةءتاذ والا
 أ هلوقابثمو "ىلءلا ىلا عت هلوةاهمئةواعلا نم ةةمسشملا ظافاالاهوذساو ةيهسملاب 5 ةرعشملاع افنالاو نءو هللادنع

 : هور ذالك مهاودو قايطالا لبس ىلع لكتلا دنعر وك ذا ظل هتدو ىلا عت اهتمو ىعالا كير مسا 0

 ابعت رجاذادولو 6 ىلاعقو هتابصس ل صتلا ةروسلو آف ىلاعت ةوذل ابعت + هاوشررك ذا كلذاوقدرأ

 ءانشمرغ دعس شرعا ني دما لات نح يب ءأيتودعو شر ل نيامم هنا لاف نم همم نشرعلابتا
: 

 ناكملا ىنّولعل | ىلع ىلعلاظفااولجورادقملاو ة.وسللا ىلعريبكلا او ميظعل اظدل اوله ةهبسئملا ناف ناك ف.كو

 أهل ًافرادقملاو ةيمسملا دمفنال هوجو ىلءريبكا اوميظجل  اوام مهنا نورت او هيزنتلا له امأو ةهطاوأأا

 ! ءاقلاودوحولا ف٠ :انريكلاو ةمدظعل ادب موه كل ذو” ىدبأ د هن ال كل ذو دو>ولا ةدلم بس ميظع هلا | ْ 6

 |١ لاك ىف ميظع هنااهعارو ةوكسإل ايو ةجرلا ىف ميظع هنا اهلابو ل لمعلاو لعلا ىف يظعهنااهينانو ماودلاو

 1 اذا تايحاحاو صف اقنلاتافص. نعءاهزتم هنوك ىلع ظفللا| ده نول. : هر زينل لهأف واعلام ةردلا

 ١ تاعضإا# اع و نمد_حوتلالهأدنعو تاّذل|ء ا نم ةهيسثملا دنعريبكلاو يظعلا ظفلفا سه تارع

 ىلعالاواعا اوه ىذدلاز كلا ىف لو هلا دفن ةمشملا دنع هناالا تاغصا ٠١ اند« نم لكلا دنغف *ىلعلا ظفاامأو

 لدقلا) باسبلااذهى ثا مانق اذهذ ةمهلالاب قمليالام لكرع اهزئم هنوك دمشي دم-وتلا له أ دنعو | | ١

 أ وهو تن أوان ةئالثةرمضملاءامسالا َناملعا (ةرهضا ءاسم-الا بان نم ىلاعت هنن ةلصاخلا ءابمسالا ىف عسانتلا ظ
 دا لك دع فراعملا فرعأو هس: ىف ادحأ لكدب ريشي ظفاظفللا اكد نالان أ اماوقهثالثدلا ماسقالا فرعأو |

 اناظخ ةنوك لجالف ارمذاح هنوكطرم ثرريسغلاا باطخ اذهنالثنأ اناوقماسسقالا هذه طسوأو هند: |
 أ ناتثف وههلوق نم ىلع ن وكم ارمضاح بطال كلذ ن وك هيف طرمشل نأ ل الوان هلوقنو د نوكي ريغلل |

 افانفلالا هدو. نم ةدحاو لك ثتدرو ديحوتلا :لكو وع اهان دو تن اهلسو أ دانا ةلوقوه ماسقالا ىلعأ | ا

 ظ افقلامأو انآالا هلا ال هن اانأ ىتادط ةروسفو ان الا هلا الهنا هدأت ألف اةنوسل أقبل

 اهلوأ 1 ارذلا ناري كس ءاح دةذوه ظفاامأو تنأالاهلاالنأ تالظلا ف ىدانقهلوقىفءاجدةفتنأ | 0

 بر هلوةودو لّز زااةروس ىفاهرخاو ميحرلا نجس رلاوهالاهلا ال د>او هلاوكهلاو هلوقىةرقااةروسىف| 3 ٠

 ْ ةعنرالا هذه ىوسرخا مءايانورقم ةماكلا هذهدوروامأو ال كو .دنغاقوهالاهلاال برغملاو قرشملا

 5 ىلا غ”هليا ناب مث ل 8 ارساوُ هب تنمآ ىذلاالاهلا ال هنا تذما لاق هنأ ثوعرو : نع ىل اعت هنن هاك ىذا اوهف

 اذه 5 الا هلاإل هلوقامأ لوق:ةما.سقالاهد- هماك رك ذئلفاذه تذر ءاذا هنم تاءقامةماكلا كلنا

 1 ىذمشت ةماكلا كانال هللا ٠ نع ةياكبلا ل مدس ىلا هرك لي نموأ هللاالادح؟ هيماكت نأز ومال مالكلا

 : انآ هلوقف 21ظ2ظ0000 ءمناملعاو هناحسشانالاو كال ال كل ذو لثاقل ا كالذل ةمهلالا تاسثا |

 : لك أ ةصومقما ناذبدحأ لكعثالىلا هو نادهس لالا لسحتال اكل اووانقلا ل دس ىلع ةفرعملا كانو | ا

 3 ىلاعت قللالا لكلا لب هدب ىلع يزول لسع لاننا هال وقنا تين لاقت فامسالو ورا هه ظ

 اريئاح نوح, أ طرشن ككديعلا نمهرك ذ مدنا ذ وف تنأالاهلاالهلوق ى هو 3 داشلاةحردلاامآو |

 ادهو سهنلا ظواح مبا هميم ءغدخع مال سلا همشعس ودل اهلوذ> قفتااعا ةلاخل هذه نكلا ايثاعال

 ىثو ةمااشا ادب ردا ا امو ةدهاشاام اهم ىلا لسدال طوطظالا لكن عاش اغرص ملام نا سنالا نا ىلع فعلا ظ



1 

 أوهو؛ئث هلاك سدل ىلاعت لاق( رصبلاو عوسلا ف سماسلا لمفلا) ملعأهتتاوةدارالا ىوس ى زخأة فضا
 لاو ىرأو عمسأ عم ىننا ىلاءةلاقتو زيصيلا عسعسلا وهن هثااثتانا نم هيرثل ىلاعت لاقو رهسصيلا ع.ممتتلا
 : تانك ذفاسإلا رو دراسبلا رتل رسب الو عجستال ام دمعت

 دااود(لوالا) ن !ل_ءا(ةساسلا عم ةدفاضالا تافدلا فس داسلا ىل_هغلا) هفاضألا همقرقطأ

 ا هنااناوقو ةفاض !هريغ ىلع اةراس هنوكقهريغ هقمدسدالو هريغ ىلعاشي اسدركتا

 امكميف لاه او هريغهدعب ق.بالو هريغدعب ىقيىذلاوه(رخ الا)و باسو ةفاضان م ةمكر“ ءةلاح دمي لوالا

 وه'(نطابلا) اهذلامأو لئالدإ بس ١ رهاظ هنوك ءانع نال ةض# ةفاضاو هذ (رهاظل ازا غفل امأ مدع

 مويقلا باسو ةفاضاع وهي ىلع ةلادلا ءاعءالا نو ةس.هاملا بسام هن هوك ءامعم نال ض## باس
 نوكبالث أ امخ د نيرمأ عايقحا دنع لص ةغاامملا هذهو علا اذهىف ةغاامملا ىلعل دي ظفالاا ده نال ا[

 نأىناثااو هتافص لح قو هتاذفدوح ولام اوناك اذاالا دال كلذو ةتبلا» اوسائثىلا اح ادم

 تاس لزالافهاوسام لكما أد+منوك نأب كلذو امافص ل ىفو امتاوذىف هءلااجاة 2 هاوسام لك نوكي
 ةيقيقلاتافصلاو تاذلا ىلعالادلا ءامسالا ف عباسلالهفلا) مويقااوهامهعوير ةفاضا ىناشلاو

 تايفدك ىلعوادوجوم هنوكب ءلدي هنال لكلاد غب مءالااددو هلالاانلوق اهنث( ةدماسلاو ةيفاضالاو :

 ىلعو هبزلا ىلءةلادلا ةسسلسلا تافهاا ىلعوهناذإدوبولا بح اوان دبأ اس ءازأ هوك قعأ دو-ولاكلذ :

 ىلا عت هظبارم_غ ىلع قاطي له طفالا اذهنأىفاوةلتخ او نيو كتل او داحالا ىلعةلادلا ةيفاضالا تافدلا

 لاقو زوال هنار وهشملا مالسالانيدف كا ذوي لهو مانمالا ق>- ىف هنو ةلطد اوناكف شد رقرافك امأ ْ
 ل عرشاهنانا_ فانسف هاب نلوفاغأو د.عبوهو ةهلالاهلاايراك ذالا ضعيف درو هنالزوع هنامهضعب

 ىيعملاو تاراثالا ماقم ماع مالعالاءاضس أَنا كشأل لوةنذ تاغ مل اءذه ىلع مسالا اذه لدي لهفىلاسعت
 و اوفاتخا مث ةراشالا كالت ماق ءاسع أف م ءالا اذ_هناكل ه لاراشيأ مصي ثدح ناك ول لام هل

 ناك تافصلا لوانةاهناانلق ناف تاذلا كل ةءاقلا تافصلا ل وانز”لهةدوصخغاتاذلاىلاةراشالا

 .اعلديالن أب جون ةبلسلا تافصاالوانآتال ةرامالااولافناف تافصلا "هل ىلعال_بادهتتااناوف |
 لألوان دقة .اقعلا ةراشالاو بنل قث العلا نعة هزم مةس.!ًةعةراشاهننا قس ىف ةراشالا اماق هللا ظفا

 - نمو تاذلا» نأ نيف زدات ايفءالدنعلا تخلت ٍجااءاععالا ف نءاشلا لعفلا) بولسلا

 هيرشقلا لهأ نال كل ذو هيزنتلالهأو هسشنلا له أني ةمئاقلا ةعزانملان مرهظامناثدلا اذه (تافدلا
 زيحتملا ىفالا-الواز ازيكم ن وكنال ىذلاامأ زينها ىفالاحن وكي نأ اماو ازيصتم ن ركن أ اًماد وجواانولوة
 وهذ زيملاامأنولوةمف سدقتلاو د_.حوتلا لهأامأو مدل ضع كاذؤ نيمسقلا ن ع احراخ ناك

 لامحلاامأوا زيف نوكي نأ مذشم| اج ات : نوكمالا4 حاسم وهزيم لكذ حام و وف مسقنم لكو 'مسقنم ||
 تفرعادازع مملاف ةةرياز عين وكيمأ كي هانا دوتسولا بجازا :حاشحالا وأو را

 كلذو ميظعلا اهنخ تاكل اوزيل ىف لو ملاو 4عمست امان ةرع ته افر هاوظ ظافلأ اًنهاه ل وددو : لصال اذه '

 اهنمو سرعلا كدشام لك نمو شرعلا ن اكقاقو ةيمححا ىف مظع اهناذناءانعماولاف همشنا | لهأ ّنال

 نيب نيقةحملا نءمادح أ تيارام ىفالءاو ربكحت (ااغفلو ءايربكلا ظفلوريكألا ظفاوسو هن ةثياموريبكلا

 لوي ىلا هت هنا ةمواالارابخالا ىف ءاجهنالوتالا هوجو نم ءق.ةدهلا ىف لصاح قرغلا نأ الا ام,ثدب قرفلا

 ءادرلان ا مواءمورازالا ماتم هم دا طل اونو رلا ماةمامتاق ءابربكلا لعش ىرازا ةماغعلاو ىءا درءانريكا

 ةعبرشلاناىناثذااو ةءظعلا ةفص نءالاس عفرأ ؛ ءارريكيلا ةفصنركب نأ ب وفرا !رالا٠ نم ةجرد عفرأ

 الولو ملغ أ هلل ادمس أ لقي ملوريك أهلنا ةالصلا ة ر2 ىف لاق, نأ مالسالا نيدىفد اًةعملا نأف نما 1 | نيب تقرف

 ىلا: هللا ق-ىف ةروك دم ريبكلا نم ةقدسشملا ظافلالا ن!ثلاشلا ةق رفتلاهذهثامح ام ترافتلا
 1 ةدداو لكماع أ ىلاسع هللا نا لدعاو هللا ق-ىفروك ذمربغماظعتملا ظغان أف ميلعلا فالذربكسا اوريكالاك
 ا

 ند



 م1

 صخر امس انه اه نأآلا تاضارتعالا هذه ةمفنيروك ذا نيت رطلانهءانثو هللا عدم ناتدشف بدأ ود
 ىلا ايدج دارا ذا ناسسنال اف لاسملاو سدا ملاع ةقرغت سم تراص سس هنلا نآوهو مناد اهذهرت ذىف
 هلالدو هللال ام و رعف ىلاذل لسيسالو ٌةسدقملا ةرتضطما لاك ىلغ اهيذإ نأ ىلا جاد اسدقاا لاعةسيتع

 نمرعت قع نعود نيذ ته ىلءسظاو .فماركالا تاو لالا تامنصركذ ىنعأ نبق رطاانيد_مالا 3

 كنيرذ ىفانا هنت كل ذ دزءف ةلا1 اوذه تاصخا ذاف سدقلا ةمَثَع لعفوقولافاأتو سلا ملاع نعسفنلا ْ 1

 6 م ع ا كال: رس كنق دق عوةروك نمل تااطارطعالا ٠مركذلا ٠ نمنيعونلا| ||

 ك#.!!تاعولخلاثالاكد انس انو أ كءتاقولذغا صن اه باس كاع آو كح ذم نأ كنرضع لجأ |

 اضدأ كي .طاخأالو ىف ثم ع نم كتبوجمالا ك لع ىنثأالو كس دمأ اللب هلم ءأ كلالبو ىلع كلاكتاف |

 طايرة زا اوت لسا ا 0 نامي تل تال هنيطداو

 هك 00 ةدلت حنا هاا 0 نأ ا زال

 هذهل هْينَدلا از راكذ الا فرشركذلا اذه ناكمرح الف تاغ شاكملاو ىلذلا تام اقم ىف رارس رع الا

 قوشلاو هللاىلاقوثلا د.ةركص زاا اذه ىلع ةبظاول !نأركذل!اذهىف(ةسماذناةدئاف'ا) رارسالا ||
 هللاىلاقوشلا ثروركذلا اذه ىلءةس.ظاواانااناقامنا ةداعسو ة--:_مجاهرثك أو تاماثملاذ لا هننا ىلا ||

 تسنل ةرسغلا هذه نأ لمي مث قا نء باغ هنا لع ةماكلا هذهركذاذادن.ءلاف بت اغلا ريهض ود ةلكشال َكِلَذو
 تيعننوء.عمو ناكمالاو ثو د1 'تأن أصوم . فوضدو م هنأ بدل تن ضيتلاعاو ةهملاو ناكملاسأ

 تاككمملا عسمجيف :هلصانةتليلا اغا نأ لع ةقيقدلاهذهل لقعلا هينتاذاف نا امزلاو ناكملا ةطاحا ف نوكلا ظ

 فرعو ىلا هدو هناك سو وال اواع هممغن م .ثا تامعادبالاو تان رولا لكن أ لءياذ- هلق ثانثدخماو :

 نأ دقدعن اذه دئءفءاأ *: د بإلاو هاو اهلاتالو ناس هلل قالا نكس اما ةسغا هذه نأ 1

 ثا دما هذه ةيسانم نع سد ةموتالاكلاهذهذماشمن ع ةيلاعمم لكلا ن نم عاونأب فودصومؤو للا ا

 هو نودهجو نما ادوعشمتالاكلا كات تراصفرت لاو رك هضلاب لعسللا ني تو دقمعاو |

 قرثلا ىلاهق 0و اكامم ىلغأ ةمت نه ىلا دادغلال اوس ا اكو ق وشاا' نغسا راسا مالكلذكف
 ماظعأ هللا ىلا قول! نااناقاغاو ىلاعت هنا ىلا قوشل ا دمفي ودا فل نا تدشخ لك اد وقأ ةسرداا كل” نع
 عنسع امر دقيو دن ١ ١" لصدامر دقي نال ةيقاعتم هم اوم تاذار مالا لوصخ دم كد :قوشلا نال كلذو تاماقلا

 ىلع لديك ذورورسلا او جاهسالاو ذاذنلال ادن نهب جوي لا الا لاوز لاح ةذللان روهشلاو مَن هنلاهلوموأ|]

 نامت هظاىلاةوداا|ثرو وه ةلك رك ذىلع ةسطظاوااناتدف تاماقملا ,-افعأ هللا لاق وشل 'ماقش نأ |

 هذفرك ذ ىلع ةبطاوأ ا لاقي نأ مزلمف ةداعسو ةخمب'هرخكتحأو تاماقألا مظع أ هللا ىلا ف وشلانأ تبث
 ناملءا 1 ا ةلالح حرشف (ةسداسااةدئاسفلا) تاسودلا سو تام اكلك اديفت ةماكلا

 وهذ رود ةلاامأ قي ددتورّودت نيد-ق ىلع لءلانا (ىلوالا ةمدسقملا) نيدم د هركذ يالا َح ءال دودقأا

 امآو ”ئئدع مكحبالو "ىدوجو مكال ةثما م ك2 اهبلع نم ملا مك نر نم ةرود س ذاق ل ذأ |

 اذاهمدعوأء ىث دوج واما املعم كك سفنلان اع ةصوامدل ةررت رمل قزم تار

 روما (يا1ب ةعققلو رك امام هناف قيدصتلا امأو دحوتلا ماةمرّوذتلا لو ةاذه تفرع
 لوالا مسةلااهآ هاف 0 لا "رمل نم ىلقعلا ن 1 رود نيوسق ىلع :

 كل دءازحأ تايهامراضعتسسا ةطشاوبالا ةيكرملاتارهانملاروصت هنكعال هناف ةنكر 0 تاهاملاروهتوهف

 رودةوهذ ىناثلا م-قلاامأو * هوجولا ضعد نم ف رصتور كفو لع ف مالا !ذ اهو بكرملا |

 ىل!هب لون الع ل تعي نأ هنكي الن ابذولا ناف .تاديك رتل 'تاهج عيمجت نع هزيل ةطمسسلا تا.هاسملا
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 ىلدكلال امو دعبلاو برقلاب ةفاةةروضلا تاجر دنالعاو نب اغلا نم حدي اذ_يعذوهالا هلاال لوق

 تاحرد يا اكو هل ماكل ةحردلا ىلا ةمسنلا,ةسغىهذرو ط1 تاجرد نم ةصقان ةدرد لكو هنا هنو ١

 ةشغلاو روذللا تاحردتن اكف ةهانتمري_غتاناصقنلاو تالاكلا بنتا سه تناك ةشانسريغروذاعا

 اذه نعو سكعأ انو ب بتاع هنا «بلع قد_صيرخ ار ايتءايف 70 يعم م لك" هيسمه انت مريع

 رعاشلا لاف
 رضا اعلا ىلعمالس داؤفااىفا رضاح اسمان

 لاف هنن اال اهلا ال لكني رضا ضعب لاق هنآقو تدرفامل”ىلمشلا نأ ىو
 ميغان سانلا أت موب ون هانئ لومألا كهجو » حرمسلاىلا جام#ربغ# هريضاح ثنا تدب لك

 اهضعبو هناسو هرب رقتو هح رمش ن تحج ءاهطعش ةمااعلاو>أو ةسعرار أه وهظفانا ل-عاو

 كلت لداقأ الك ىناالا ةفضأا ار ارسأ هسسف ثدثكم للا قبفوثانأو باكلا فن كسلا نمت

 بردكحمملا ديسازه هلل وي نام طلاو ملا و ه«ساقلاىق هد اا مةيوثكملاتاماكلا ا

 لسبال باقل ىفامسعا ريثأت ةملكلاا هذها نأ تفرعاذه دنعفا ريقح ةدهاشملا لاودالا كات ىلا ةيسسنلاب
 رها لاك ذالحرلا نال والا رارسأ هشضلوةنف ه 9 نام بتكتافهملاخرسشلا ىهتنسالو هلاناسلا 8

 نيب ةبسانم -ىأو بابرالا برو بارتالامو كالابط انش نو 7 سلا موكفرعأ ىت-انأنملوقد هناكف |
 نع س دقمتنأو تابسانما عسجبن ءىلء!تنأف عدقلاو ةسازالا,فوصوملا نب هو مالاو ةفطنا !نعدلوتملا

 ناةئاشلاةدئافلاو وهاءلاةفنيي'قلا باط#ديعلا هيطاغخ بسلا اذهلف تالاسمتاولوةعلاقئالع |
 هللا ىوسام لك نأب رقه ىلع ةلالد اضن ؟همفق مدعلاو ةءاندلاب هسفن ىلع درعل ادار ةا ىلع لداك ظذالا اذه

 اههل الاصوهاناوة ناكل ناسش دو>ولا ىف لدحولذوها لاف اذا لئاةاانالم دنع ضو هذ قات

 ضم مدع هنأب ىلاعت هلا ى وسام لك ىلع مك دةةوهانلافالف وه هلوق بيس اه ممدحساو نيعت الذاعج

 ق ناماةمهتاىوسام لك نعءانفااىفن اماما ذهو ههدوالا كل اهءوش لك ىلاعت لاختي فرد ىو 5

 ىمديعلانأ ةثلاشلا ةدئافلاو وهام هلوةب هن ارك ذينأ ىلع درعا | ةيظاوم دنعالا نالصدتالو لالالا ةياغ ,

 ليم ه تر ركذ يد ذ- ةيذس نصرا لاه اذا هال ىلاعت هللا فر «مىفاهر غش سم ع نكي لل هناهص نم ةوشنهلفاركذ

 لاقت اذاو حاتذاب باهوايرافغاب نسحب يركاي لاه اذا كلذكو ةصخللابلاطنو كرف اي طط ىلا هعبط

 رئاس هماعسقواهنم أ. بلطتق همل | هعبط لمعف ةمنلا ءاسقأ نم همامو هتوكل مودك مرك ذي دشن كاما
 رون هيلقىف ل م<ذ قرف ةتبلاهريسغأ ْئ * ىلع ل ديالركذلا اذهووه هنا فرعي هناثوهالاهاذاامأ ءاعبالا

 فشكلااو ماكارولا هملقىف لسد كانو هللاري_غركذ نع ةداوتللا: ةلطل ايرونلا كلذر دكت الو ءرك 1

 ماركالا تاغصامتاو لالا تافصاما قلخنا د ةعةسول عملا تافصلا عمنا ةعيارلاةدئاغلاو لماكلإأ]]
 نال هَمقدهفاذهو لملاىفالو ناك ملا فالو ضرءالورهو هالو مدع سلاناوق ىهف لال اتافمامأ |

 تاناصقثلاو سياعملا عا ون دعيواذكالو اذكت ساو مدأ تساو ىب عأت سا تنل انتة ناطللابطاش نمأ]]
 تافص امو بدالا ةءاسا هنعءامشالا هذه ىنذ هةرط اخت نا لاقيو بددأتلا ورطاورسرلا جوتي هاف

 لوالا كنوع ور لاما خفا كلامو لعل مظنلا ىلعاهلا ب سم تاوولذملل اًةلاخ هنو ىف ماركالا

 تافصو هللا لاك توعنان رشا ذافاهلثباهنال تار قولا لاك“ نم لجأو ىلعأق واالغا ل كناذلشال :

 قلاسخلا لال لاكل ناسسلاو حرشلاكتاهولذملا هذه لام انلعج دقف تاكولتملا .ذهلاتااش هتوكيةلالج
 لحرلاناىناشلاو بدأ ءوس كل ذوةءاندلاو ةسخلا ةياغىف قي رطب ىلا عد ا للماكملا في رعت ضشمي كالذو |

 راو رد فوت 0 نملك ق الغلا رقفلا ى 0 يودع م ١

 نوكي نأ كوأ اذه بدأ“ .ت ذاق دل ئازش مسالا ءانملا راو لا رك ديس نملقأ ْ
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 ا تناك م>راد انعمناك نجران لاق اذاو عا لك هانعم ناك عافن ايدل لاق اذاو مرك اهانعم ناك ميرك أب

 ا أ انك بلللاو لاوس |١نءاسلاخ ناك اذ' هفرعش مظمر امن اركذلا نا انه دقو لاو لا ىر## ةيراج راكذ الا هذه
 ا جذفاو راكذالا, 0 وهاناوقنوكن 0 -وفباطلاو لاو _اابراعشالا نع ابملاخ انه نكره هزاز
 ًأرهدادب اا. لزانوهالا هلال هأب وهالاوهال نمابوها ني كسصا | ضءبىف هب اديني ريش رك ديل صغلا ذه

 ٌْ هءاعهتلاةجرتىلاز ازغلانيسشلا نأ سفنل اذه فت اطا نمو توعال ىذا! "ىطاوه نمايروويدانراودأب
 ْ هتدزتو مالكلا اذه تنسكسادّماو صاولنا دم ووغالاهلاالو ماوعلا بجو هللاالاهلاال لوةيثاك

 | ئن لكح ءدمب لاف نوهالا هلاالرخآاهلااهقنا عم عدنالو لاق ىلاعت هناف آر ةلاامأ ناهريلاو نآرقلاب |

 هذه ىهد.> وا اةباغ نا ىلع لذ لدف هلاالهلوةدهروه الا هلوقر هتيسدن ضالاءايدوسوا ١

 لب اهني وكتو ة_هابملا ق.ةحت ىف سا لعاهفل اريث أت نا لاه نم ساسنلان منو وذ ناهربلاامأو ةماكلا |[
 هريث أس اعقاو دو-ولان وكن ال نأ وف ةه اماضدأدوبولاف تاةف اهادوجولا ةغصءاطعاىفالا هلريثأتال |||

 ٌْ نكي ل ناةبفوصوملا كل: لوةنفدو>ولاب ةيهاملا ةيفوصوم لعاسفلاريثأتن عق ةاولااولاكو كلذاومزنلاتاف |

 ١ رياسغملام و4ةملا كِلَذِف ارياغمأم وهفم ناكن او ىلءافا !ىلا اهدانسا عنةمادوج ا ارياغخماموهفم

 ريد هاما تاسعام لا فةريثأت الرئؤملاّنان لو لانا تدثف مالكل ا دوعي ذئنم-و ةمهام ل نوكي نأ ديال

 . فتي هنافرلابام لكف تايعامملا رئوي رثؤملا نأ تدنن لطايتلذو ةملكلاب عفاصلاو عنسصلا ىنن ءورثوملاو

 تراصو تاهامتاهاملا تراص هير دقو 5 هع الو ةمهام ةرهاسملا كال ن نكت روما الولف رغلا عاشازا

 اناوةقدص روظي ازددنع وتو.ئالو ةقدق-الود ود وال اوةشام الؤهتردق "ب 15 لقو قد : امد قن املا

 ش هنا تيم هصرضخو هرب رقشبال قت اعلا نم ءىثاص-مءالو تاسيهاملا نم“ ئُمارَرَت :الىأوهالاوهال

 ظ ١ ملءأهتاووهالاوهال

 لثاسم همفو ىلاعت هللاءاعتأ نع ثحاسإملا شي ىف نماشلا باسبأا #

 | زوال مهضعب لاق ةيحالطصا مأ ةبفمةون ىلا عت هللا» ءامسأ ن5 فءابلعلاضتخا (قلوالا ةهلكسسملا)| :
 لاقو ةدوعصلا ثيداحالاو تارذلاىف ادراو ناكاذاالا ىلاعت هللا ىلع تامصلا وءام«الا نم؟ىثذفق 2

 0 هماعدلنا ةجر“ ىلازخ لا يستلالاموالفالاوزئاج وو هتافسومتا لال قبلي قس ىلع ند ظفا لكن

 اذه فصو لثةتاف_هلاامأو ءامسالا نأننعا ذ ةركسب ,وأ كءساو دم ىعس افريغ ة فصل اوريغ مسالا

 رو<الف هللا ىلع مسالا قالطا اما لاق.فقرغلا اذنه تفر ءاذا اذكواذك اه.قفالب وطةنوكي نانسنالا

 نا اولاقنأب نولوألا مجساو ف قولا لع فو ال هناك تاغ صااامأو ريسالاو نأ رقااىءدورودنعءالا

 1 اقسم هن ود هفصأ ال هاا دمط هنوكد هغصن الواس اع هن ةوكيىلاعت هقئا فنصناملا ع : ةريسثك ءامنأ هلملاعلا ظ

 ركيابأ تأ لقن درو دقذ بيبطلا امأ لمقف هنع بءجأو فدقو“: || نمدبال هنا ىلع لدي كلذو اًنسدم هنريكمالو

 نءماك-:لا ضرغ مهفن ءةرايعووفهيقفااامأو قضم سديطا لاق سدبطلا رطخ هل دق ض ضان

 نقد ن مق. تشم وهذ ن ةدساااَمآَو ىلا هت هللا دف تو. هلا عنشم ديقلا اذهو هم ه4 ل | ل .

 اهفدارتو ةريثكسحصلا تارامالا بقاعت بيسب له ىذلا لءلاوه نيقيلاف بعت .دا ش

 || دعدروهظلا نع ةراسعووذ نيِسدلا اأو لاحم ىلاعت هللا قسى كاذو مز ةدافا ىلا ع رك غلب تح

 صح ا ذاق ن لطميه أ ناو قو هدا نع ةراسع ىهو ةنانالاو هنوذدمأا ع نم قةشمنستلانالثال ذو ءافللا

 ى

 . 9-5 ف.قوتلا ىلا ةاحال هنأ نولت ايقلا جحاو لاحم ىلاععت هلا ند ىف كل ذ نا مول موان تاون اب كلذ 1

 1 ا نآ رقلا فدر لا هنمأمثناوذيدنهلابو ةيكرتلابو ةمسرافلابةرو كس ذم هئافصو هللاءاسسأ نا (لوالا)

 0 ا*الاهننو: لاق ىلابعت هلانا(ىناشلا) اهقالطازاوج ىلءاو أ نياسملا نا عمراسخ الا ىفالو

 | أك ىناعملا هده ىلع لدم لكف لال1'توعنو حدا تافد ىلع هتلالدإالا نسج ال مسالا واهب هوعداف

 7 ع 000000 . جم

 ْ ممسيسلااذهلف : هنو* دبل! تلصت دقف ىزخإلان ءام_هادسأ تاصقن ان ةرو هدةرودهابتشا اقل ىف |
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 ١ تيس سيمسسلاا 1
 ها ل ااا “” 0 م امس م ا حصص 00 ملل شالاٌاالاللل ا ا م

 ارّودالاناو رولا ىلا ةيسسلابريثكنلا ىرحم ئر<قيدصتلا ناانرك ذات تيثف هاما كاراضختسا ْ

 ةرثكلا نعدعبلاو دمحوتلا ىفةياهنلا وهةامسلاةصاملاروصتنا اضيأ تدثو قيدصتا ىلا ةبشنلاب دمدحول
 رودتلا اذه امى دصتلا نءعلاخ ض#رّودت ا دهزهانملاعتو هناضس لا ىفانلوق لوةنفاذه تفرعاذا

 ةراكلا٠ نعدعبلاو دمحوتلا ىف ةيانوهاءانلوت ناكفةرثكلاو بيكرتلا ت اهج عمجب نع ةهزنم ةققانرو هن

 وأ هبفالخادلاءازحالابوأ هسفن نوكي نأ اما ئثلا في رعت نا( ةعباسلا ةدئافلا) تاماقملا م امءآوهو
 فّرعملا ىلء قياس فرعا |نال لاو وذ سف هد رعنوهو لوالا م قلاامأ *  ةنع ةحراخ+لاروءالاب
 هفيرعتودو ىناثلا مسقلاامأو « لاحم كلذو هيلعلا قمايلا مالت ىنتي هسفن ؟ىذلاتفدرعتف
 لام قل! قد ىف كلذو ةيكرملا ةمهاملا ف ىرامنااذهَنال لاحم قطا قحىفاذهف هبف هل ادلا رومالاب
 وشيق ننال قالت لاو 1نال لاحم لطاءاضبأ اذهف هنع ةجرانئاروءالاب هغيرعتوهو ثااثلا مستلاامأو ]
 هاوسام لكلا ةئسعملا هلو مبو ةص وصخملا هتاذب فل نع ىلاعت نال هناذا بجاولا ميدقلا لاوحأن ءأماهتم

 أ كلذك ناك ا ذافّدص وصخ ا هيد -وىلاعت هللا ةمهام نع ةفئاكواذنا لاو نوكيا نأ عنتما كلذكناك انو
 نمالاهلاٌقد رط قف ةنيعملا هتيهامو ةصوصخملا هت: وهىلا ةمسلا تافير «تلاناونأت 3سنادقف

 دش ا اموال ءاحر ىلع < رول كارو املا تورو هجم يدع ناسنالا هجول نأوهو ةذحاو ةهج

 هيحووفانركاذلالوةذ رولا كلذ ةعلاطت دعستسفاهلا ةودوه هلَدعةق دح تاك املاحرونا كلذ

 نأ (ةنماشلاةدئانلا)ةداعسلا كل تاص>حا.ةرهناءاجر ىلءة.سدقلا ةريضطس ا ىلا حورلاو لّقعلا ةقد

 ةنطاسا كت هلال ىلعو ةناهملا كلت لام ىلع لةه:فةوورهاقا!ناطل ديما نر اعدل

 اع اح ناك ا«رهنا تح ءاوسام لكن ع الفامتريصتف ةنطاسلا كوب اهملا كلت هملع ىلوّتست ثي<ريصب دف
 الوةلاملا كل ىف هن اوأءانأ ىأ ًاراعرو لاا كلرىف مالا كلذ ىسايفدي دش لأ هي ناكامجرو هعوج ىسنف

 ىلع وره ان لاهااذا ديعلا ٌكلَذكت هرغبر وعشلا نع هله ذأ هءلع ةياهملا كلت السا نال كلذ لكو اههفرعي

 ىلعو ةريلا هور ىلعو ةثددلا هملق ىلع قوت نأ تبحو ةنوهلا كل لال زون نم ةرذهحورو هلةعل

 م قيال دة واهاوسئث ىلا تافتلالا نءالوزعمهءوهلا كل" ىوسأم لك نءامش اعرب_دنف ”لذغلاو ركش

 : هيشآ هنماذهف ركذلا اذه ىلعبظاوووهد.علا لاه ذافوههناسلبووهدلتعب ل وتب نأالا ةلاحلا كلف
 نم (ةعساتلا ةدئاسفلا ) امماندعسب نأ ميركل ا ىل اعتهقنا لأ 0

 هافكسحح | د> اوامه همو هد عج نملاق هنا ملسو هملع هللا لص ”ىبنلا نع ىور ىلاعل اركزإ! اذه دثاوذ

 ريغىش ىتل| تاجاحلاو هانم مربغ ةرخ الاواذ دلافقوم_هلوةيدعلاناكذةرخ الاوان داامومه هنا :

 ىلعو ةهاندم ريغ ةمكحو ةسه انئمريغ ةجرو ةهانةمرغةز دقي فو هوألالا اهلعر ديال ة.هانثم

 لص ىلعو تاجاملا كال:عفد ىلعر داسقل اسد لب قامهم لمص ىلع الو تاجا عفد ىلء و دقأ الان ًاازه ظ

 )0 ممتلالالا اا ا ل يي بيبر

 اذاف طقفهرك ذيالوغئمىفاسساو طقفهرك ذيالوغشم ىم-ه لعج ان أف ىلاعتو ةناصسةلناالا تام ملا كلت

لا ث احد هم ىمفكيهتوسربو ف كلذ تاعف 5
 5 0 !نأ (ةرشاعلا دئانفلا) ةرح . الاواذ د

 6 رغ نعال وزعم قوش ىلا هركف هجوا ذاقرخآئ ثمل ءل'ىف ىفا رغتسال اةلاح أذ

 يبق ل عج نأ ى والاف امزالاذه ناك ذافهريغيلعلا تقولا كلذ اف ئذب لعلا نه ذ ىف ترضخ سا
 بسلا اذهاف تاروك ذملا فرش ركذيالوغثشءىناسل لعجأو تامولءملا فرشأ ةفرعجالوغدم ىركفو
 هللا نع ةياكح مال لا هماع لاف تام 1] فرمث ًاركذلا نا( ريشعةي دال اةدئاسغاا) وهابة لوف ىلع بظاوأ

 ادهتدئاذاو هن الم“ نمر ”ةلمؤةنركد الم ىف فركذا ذاو ىسغن ىف هتركذ هس: ىف ىدبع ىنرك ذاذ ا ىلاعت | ْ

 || هلغ-ش نم ىلاسعت هلل نع ةناكح مالا هيلع لاه لاؤِلا نعرىلاخلاءانملا ان هللا رك ذراكذالا لثفأ لوقف |
 ريقفلاو امر قت ديعلا لوقنف ةمدق1|ءده تفرعاذا نيل ثاسلا ىل امعأام لضفا هتمامع أى ةاأذم١ نءىركذأ

 ىغالربةفلا لاق اذافل او بلا ىلعالو م كل 3 نأك ”لاوسلاو باطلا بسال باط همو د2 ىرافادا حجات دا

 0 همس يي

 عرايا



 3 ٍ! ١

 أ طافلالا نال _.ثالو ظاسقلالا ىلءةلادةباّكلا ناك شال لوقأو ةمواعمءرسغ ةباّمل ا نوكت دقف ةءواهمربغ
 يه ىلع ةلاد تناكتاو ةدئاف اهيف نكي ل الأ ةئىث ىلعةلال د ارمذ نكي ل ن'قرلا كلف ةمن> ذا اروصلا ىلع ةلاد
 : أ دفيال هاف قايل ام نح ىو ىلع الاد ن وكت نأ اماو هنابربك توعثو هّللاتاغد ىلعنوكت :نآامااهئاال دف

 1 "1 :ااو حدملا تامصو هللارت مد ىلءةلا داما لاةينأ يف بدهرتلا الو بيغرتا ال دقي ال هلا اري_غرك ذنال

 2 نأ تاملكلا كل لا وحأ نس ناك اهملع ةدابزلا ن نكمالو ةطويتقمهق ارك ذ ءاسقأ تقاك اويل

 ! نآس >وذرثالا ل_ءاةنتاغللا فالدخ |بيس ل_داخشلا فالدالاامأو ةيعدالا هذه ساس نم نوكت

 ّ سوفنّنالوةدنأ لد امل نكسحل الو عملا كا ةءارق نمريثأتا ىف ل> دأ ةمواملاراك ذالا هذه نوكك :

 | سوفن م-هابتسلو اه رهاوظاوه-وذو ةموأءملاراك ذالا هذه اوؤرقاذاف ةرمصافت ةصقان ىف رارباز محا

 أ م,وفنا لص القت انا ا هوكو نءموسوفن درت :مو تامهاالا نع مه راتوقيإ ةيولا ةقرمشمةيوق

 أ اهعا ماهوأ مس مدع تاهو امش ائماومهفي لوةلوهخللا ظافاالا كل :اؤرقا ذاام ًاريثأتلا ىلع ةردقو وذ

 || لاعنعدّرتلا نم عون ٍببسلا اذوب مها لصف مهسو هنت ىلع بءرلاو عزفااو فون اكو: بنا ةيلاعتانلك ||
 1 ىدتءاماذهف ريأتلا ىلعةردقو ةقدي زم مهسوغنل بيسلا اذهب ل صحو سدقلاملاع ىلا «-جوهو مسملا :

 ! ةسع تايسائنم ىلاعت هللا ءاه«أ نيبو قلنا نيب نا ( ةسماخلا لكما هلوهملاقرلاهذ هةءارقفا ْ
 || ةماتم ىلع يمبايلا اذهح رش ىف مالكلاو ركذلاب عفن ىتح تابسسا.ةملا كالتريتعي نأو ديال لقاسعلاو ||

 ٌ 5 رح ةقريشم ةمهل !اهضءيفةيهاملاور هوجلاب ةفاث# ةيريشلا ةةطاشلا سوفنا|ناأن دع تدل هنأ ىو ةيلقع ٍْ

 ا 2 ءلو اه عنو رعاه ةءساف اهضعبو ةح .رلا ةيطع ةي>ر اهضعبو ةسسخ ةلذن ةيئامطظ ةلفساهضءدو ع :

 الأ ناملع قلخلا لاوح ربتعا نمو ءالعةسسالاو ةسايرال ةبع اهضعبو اهيل لرملاهلءلق تاينامسملا هذهه) بما ||
 ' هنا ع هسف'لاو> ا عار نم لراس هاو ةمزاللا وحال ا هذه ىرئان م هانرك ذاك يهالا ْ

 1! ناقثال ةدهاجلاو ة_ضايرلا ناو ةيعرلاو ةنعرلاو ةهاز تهحااوةدارالا ق انما رطو امد ءادسهمم 0

 || قال_خالا كلت فعضت نأ ىف ةضاررلاريثائامناو ة.عيطلا اههانمو ةسلصالا اهلاو- نع سوقتلا |
 لأ هلعهلوقب ةراشالا هسبلاو لاحم كلذذ ىرخأ ةفصىلا ةفص نم باق: نأاماف نا نالا ىءىلوةئالوأ]

 [| اذه تفرعاذا ةدن# دونج حاورالا مال_سلا هيلع هلو قبو ةذفلاو بهذل ند امكن داعمسانلا مالسلا

 || كلذ اهياع باغ سن لكف نيءم ى_عف ىلع ىلاد ىلاعت هللا ءابه-أ ن مسا لكسذ مضل "هل ءةمدسلل ا لون
 تءعموأعي رس هب عفا م دل كل رك ذ ىلع بطاواذاف ءالا كال ذا ةم_س اناا دندشس هناا كال:تناك ىنعملا

 أ لم ا ارتد وأ ةّرءنيعبرالاب ديرما عاب ناك ىدورهمسلا ىدا دغيم ذب تا ا ا
 ا هللاق هيلع اهتءارقدنعرثأ أهلا يدعهارناف ههبو ىلار اغني ناكونيعستلاو ةعستلاءامءالا هيلع أر قي ناك

 | صاخ مس اعامءدنءارث أم ءآرناو قيرطلا !ذها تةلخام كناف امن دالشانيع لفك 00 ىلاحبرخا
 |١ لكن اك ةفاتتش سوفنل!تناك امل هناف لوةعلاو هاذه لوقأو ركذا ا كلذ ىلعةدبظاوملاب ءسهأ زثأَتلا دينه
 ةوذلا نءاهسو رخ ناك اممسانلا ىتااةلاخل ا كل سكنا! كل:تلغتشاا اف ةصوص# هلال امان مائهدصاو

 هكداولا شاوءامسالاقاطم نء ثلا ىفانمالك رخااذهن كبل و اريسي انيه الوس لءفلا ىلا

 قئاسسم همفو هلل اانا و ب ةقلعتا | ثحانبملا ف عسانلا ب اننا
 لالالا لوقوهو ةتبااق قتسشع سيل هناو ىلاسعت هلت لع مس ا امال اذه نان دنعراتلا (ىلوالا هلع ا

 ١ اًمّأْس م اظفل ناكول هنا مالاكلر محو هوجو هنلع لديوءاهقفلاو نييلودالارثك لوقو هي وءدسو ْ

 ١ مام ىث هناالا ديفيال قم ملا اهغالا نال هف دكرمشلا عوقو نم هموهةم سفن عال اءاك ىنعم هانعم ناكسل

 *جزع اع >نيرم رن كندا هاف نفك وك دم ويس ع < ر نوع

 ل ناك ول ظذللا اذهنا تأ ”ذ ني ريثك نيب همفدك لا عوقو نم :ءالموهدملا ادهو هنمقتشاا كلذ هلل دح

 ا نماعئاماق1 دوه الاهلاالاناوق ناك امل كا ذك ناك ولو ني زشكن ب همفتلكر اا وللا اة دش

 : هد لح دبنأ نم عئامرمغ هللااسناوق ن اكاةيش ءاظفل هللا نوكي نأ يدق نال نيك يب هل ةدكرشا|عوقو

 ل ار 00



 00 ااا ياابو ا ااا مببوبببسسسسو سسوس يسوم وول

 سمسم

 ذه

 ةياعرالا طاشاالا ف ةدئافال هنا( ثلاثا )هب هن . الا هد ماكسق ىلاءتهللا قس ىف هفالطاز او-نح وفا: ىحامتا

 "ىلازغلا مسشلاهلاق ىذلاامأو نبع ةنسعملاةظفلا الط  ن نم عملا ناك ةدحدت ىناسعملا تا اما ىلاعملا

 : تافصلا زر كذامأ ىلؤأ هللا قد ىفف بدأ وهئايمي اين وناولا قفابب الا عضو نا هتوف هسلعهللا هجر

 معا (ةداشلا هلمسما) ىلامةىرابلا قى لا دك عنم رغن ءانةد فز اجو عذةفلتحلا ظاذاالاب

 اهداف ارود امم دعن ن للو ىلا عت هلت قدس ىف اهتامثا ن عال تافص ىلع ةلاد ظافل أن ارقاا ىف درودق هنا

 مالسلا هيلع ىسوملاولاق ال مولا نأ هملع لءلدلاو له ءاز ةسالاانا مش مهب ئئزهتسي هنا ىلاسعت لافت ءاز يسالا

 هللا ركمو اوركحج مو ىلاعت لاف ر كملا اهيناثو ٍنياهالانمنوك أنآ هتانذوعأ لاق اورهان دخن

 ارق نذ نورذل و تبعي ىلاعت لاق اب رو : متيطشا بخ ري

 هللا ثا ىلاعت لاقت"انل ااهسداسو ا ارا ا ىلا

 نوناقاانالعاو جف *لءؤ دنع باقااو هولا ىف ل هع ريغت نع ةراسعءامللاو الثم برمضي نأ يسد ال

 وقفها و ةناديلاقاهءعمدخ و روم لاودعالا هذه نمد او لكل لون نأ ظافاال ا هذه ىف ميدعلا

 ل_صا ل ارئالاو حبا ازااةنوكنو باقل! مد ناماغ دنع باقل ف لصت ةلاح بضغلاناهلاثم ةياغلاق اهنء

 تاماهت ىلعهل_+اف ىلاع' هللا ىح ف بضغلا تعم“ اذاف هلع بوضغم ا ىلاررمضلا لاعب !ةءاهلاىف اهئم

 ناك ضعفت أر (ةقلاشلا هلك #ملا) هسيلع قالا س ةوسصا رعالاتانادب ىلعال صار ءالا

 كايكازوتاف امثمفاأو ةمهدصأ ارامخالاو نأ را! ىف اهتم فا مسافال 1 ةعبرأ ىلاعت هلل ناربك ذا

 لوقا ورمشدلا لاع ىلافلاالا كاذلئيسب لو طوفملاحوالاىفرخآ فاأ لاستدو روبزلا ف فلأو ل_.ئالاف

 7 ردن ىلع ات ةهسو ةيهانةمرعغتأف اضالاو بواسلا بس هللا تافص ماسسق أ نا ام ا 8 اقدع.ةسريغاذه

 ماعلارثب دن لاننت هللا ةييككياب 1ىلءهعالط !ناكن نلك لوق:لد اغيل أح يلا رشو مطولا 1

 ةيجوملا تاغصاا ىلع هفوقوورث كس أ ىلاءتدننا٠ اهسأ ىلع هعالطا ناكرثك ؟ لسا امل ارمي دو ىلعالا

 ! نم ع و فال رم نه ترقد ام ىلع هم فقوو ناسن الا ندب حب رميت علاط ن ةرث تصأ ىظعتلاو حدملل

 | ل عتدتا ءامعأ نم عونفال 1ةرمش عه ةعىف ل-دح دّةؤ ناسن الا ندب ق لدتا كاو ةجرلاعاونأ

 ندبف ةه.تحمالاو ةجرلاماسقأن را 1 ةىزللددءلا لع ف قو نما مث ميظعتلاو حدملا ىلع ةلارإا

 1-1 آندنلا اذه قلت ىف ةجرلاو ةمكسلل !مانسقأ ع نء هفرعيمل ىدلان ا ىلع لّهعلل اهم كل ذراص ناس الا

 امل ةمكحو ةدئاف اهتم دحاو لكلا فرع ةعيمسس بصعلان «ةيعامدلاح اورالا نا فرعا كلذو دو رعاس

 ةيكمل ذود دتلا ”لليملا,فرعةءرازأ ماسسقأ هثالث ىلا مقل حاورال اهله ن اي

 لكو ةقيق داب اذه ىلا مسقأ ماسقالا لال: نم داو لك نا ملعب لعل نامث ماس سق الا الن ن 8 مددساو لك ف

 انيعمالاهثانيعءوضعبل هد ماسقالا كلن ندد او لكورخأ ماسقأ ىلا مقالا ”اناط ثلا كلت نمةداو

 تثق لّوعلا طينق قات رخ تقدو ترثك انااهماالانبءمّرع فوضعلا كلذ ىلا مسقن كلذ لودونوكيو
 ديدعماا نعح راغ نبل | ذه ى .اذك ىف ىلا: هللا ةمكح م ا قأ نا ىلع لّوعلا هنت فال آ ةرمثعلا كلنا
 رخآعون ىلع موو نملك.فاهودخالهتنا ةمعتاودعت ناو ىلاعت لاف ءاصقتسالاوءاد> الاودي ددتلاو

 هللا ةمكح بناراشب امال ناكامو ىلاعن هللاءاعمأ نمرخآ مسا ةفر<مىلا لصو دقف ةمكملا كلت عاونأ نم
 ال هناءاضعالا عفانم باك ىف سونمااجرك ذو العلا هتامفدطاو ىلا هناممال ةيامخال كل ذكف هتجرو ىلاعت
 ضءب ىف تيأرذ اهذرمثا اهم ة:ضاهتتتكتك رئامغاو لاه روذلا عج عفاذم همف بنكي ل باكل اكل 5 فنص

 املفلاق ىداسعنء ىّتهكح تءفخأ لوي كهل !نا سوئمااج اب لاق وءانممنلا نم لزتاكلم ناك ىلاعالا

 1 قبس اهلناءاممال ةراهخال هن ا انرك ذاع تدثف هح رش ىف تغلابو ا درفماباك ىعلا اًذهىف تنييرحما ظ
 ظافلالا كل :نااكو ةمووفمريغقرو ةمواعمريغاراك ذأ غازعلاو تاملطلا بّمكىف ىرئانا ( ةغبارلا هلك لا )
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 ١ 5 ”ريشتيف ءاضعالاو حراو 11 ةمد1لا تام و ناسالا قركنا الصحو ةيدودعلا ةلذو ةمولزلا

 ءط نم سانلا نم (تاا2لاعرفلا) * فرشلا اذهلوصخ دنعلادو ه2 هلا م دم لعل اءازرسأ نب

 قنا ةهآآ تسلامن اعم تدبعنانالان ا (لوالا) هوو نمدو..ءملا اوههلالالوتءن ملوكف

 لافطالاو نينا.حلا هلا ىلاعت هنا(تلاشلا) لاه اهنم ةدايعلارو دص نأ عم ماملاو تاداسإلاا هلا ىلاعت هنئا

 ادو.عم هنوكسحا ىعمال هنال ةفصا دوءعم هنوكك هل سل دو.عم انا( عنارلا) اهتعةدايعلار دصتال هنا عم

 ةمهاالا نوكتالفريدقتلا ادد ىلعو هنداراب هّدم دش دامو هلعن مولعموناسن الا كا ذركذ روك ذمهناالا

 أ هلالا لاه. نمسآنتلان ء(مبارلا عرفلا) لزالا ىفاهلا ناكام ىلاعت هنا ل ةي نأ مزلي (سماقت] سمانا ىلاعت هلل ةفص
 نوكيالن أ هملع درباضيأ لوقلا اذهوادومعم نوكب نأ ق<-س ىذلاوددهلالا لب ؛دو.عملاو 9 ةراممعسنأ

 | لاعفأ ىلع رداقلا هنا لاق نم مهنمو لزالا ىف اهل ان وكي الن أو نيناسحملا ولاذطالاو ٌعامااوتادامعللاهلا

 اهلا نكي نلوالا ني ريس ايهلالا ان رمق ناأنا ءاو هنعةدايعل ارو بص مصر نعةداعلاق وهال اهاعؤول

 نالذ ىلا توا نم قئستمالالا لاما اريسفلا) ل زالاى اهلا ناكتااما اريسفتلاههانرم فولو لزالا ف

 نالؤالا هوحو ني هنو رجالا عزمتال اورالاو ككذنوالا نكن زوتطلا ل ل

 قاسانا تبئو هتاذا او. يو اذاف هناذب ىلا كلا لسكتالا لمكمال هناذي صقانلاو ناصقتلا

 | هدفت دنع فتءالدنادان ؟يأفاودتازإ نادغوهفو اوسام لكن أ ناشلا هنادلاب وب . هنوكب جو هناذا لماك |

 قاع لام لد هسقن دذع فقرال هناف نكس لك اذه ىلعذهريغدوحوبالا دج وال هنال هريغب اها هم قبل

 ىلةءاادو-ولا فكل ذكنوكي نأ بحو جر ادن ادوولا ف كاذك هال ناك اذاو د وب مل هناذا ب اولا
 ىلب وعْتلاام_مماع ناهد ولان اذهو هم .ركوهلضق لد ذيدكس ةةرطاوألاو هتوسر ةشعىلا ةقرتمل اوةعلاف

 قالا نأ لءاو لقعلا باهذ وهو هلولا نم قدم هنا (ثلاثآ ارعسفل) بول ذا | نئمطت هللا رك ذبالأ هلوقرم فت
 || م,تاكسف ةلاهلسا هنود ريا تاماظىفا ودب دةنومورحاف نومور<#و هتفرعمر< لكاس ىلا نولصاو ناعهق

 : اوه[2لالجلاو ربك || ةصمقوروئلا ةدرعىلا اولدودق:نودحاولاامآو مو-اورأو مواوةعاو دقف

 هلالا ناكم رح الذ هن هتفرعم ف نوهلاو ماك قالا نأ تيثف ةِرادرفاا ةصرعق اودابوذي دمدلا نيد ايم ىف :

 اهضعيف دمتلاو دمحوالا نيداسم ىف تةباستةيرمشل | حاورالان 1 ىهو ىرخ أ ةراسعووهوهى ا واَدلاَو 1|

 نولوالافراونالا لاعىلا تاصو تّةمسسىت !اوراسغلا تاماظ ىف تدق تذاع ىتاف تةءساهضعبو تذاذك ْ
 هال نم قدم هنأ ( عباراريسفملا) تاما ركلا لاعراو أ فاوشاطنورخ ٠ الاو تاناظل ا ةيذو ىف اوداع :
 سدل هناذا ب>اولا نال تان'دحملا ة.سانمو تاكءااةبم اش هن ععفتر ا اود ىلاعتو هن اك بس قاساو عفترااذا ع

 ناكماوهذ ناكملا بدس لد عاقترا لك نال ناكملاب مهل هعافترا نا لاشي نأ نع عشنا له ىلا.عتووف 0

 اسسها

 ا.ضيأووهالا سدلءاوسام لكدا دوم اووهالا سنل هوه ىف قدح الاووهالا ساهتاذا ل اكل اووهالا

 عاضترالا اذهنأك ولفريغاانام فرش تاذاانامو ناك ا كال ذ ىف هلوصح لحال ضرعءلان نكسةدللو تاذإاب

 ىلاعتو هناحس هنا انلعالط امال 3 ناك املو نوسرلا تاذ نم فرشأو ىلعأ ناكلا كلذ ناك-ا ناك ا داس

 رعسفتاا ) ناكمالاملاعىف لصحامىثىلا يسد نأ نم فرشأو ناكملا بن هوا ءثوكي نأ نم ىلعأ

 هرو درو ناسفالا هلي ام لك نالريتت همف ركفتاذا ديدلاف هيلا دتريلو هيفري هاذا ئثلا فلان ء(سماخلا 0
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 ١ ل ع

! 

رب ذك ه دودو لفعل ارك أن اف هفالذوهف :
اتملالوص-و حام و هفءاوساملكنال 1 هي

 1 حاملا نو دب ح

 سأله هضدام لكن ال اضيأ ةسفل هّبذكو حنا لاهو لامك تاو ملا طيش ىلار اشأناو لاحم هيلا

 و مزجت اب فارتعال اعمل اكل ديس دي نأ الا لّدعا ادي ىف قبيل همفةر هال ثو د1تازاماف لا. كئاوأأ

 الإ برطضطتو هم لوةعلاريصن ب.عفقوم ادهن أك شالو ل اردا ار دالا لرد نع نمل اانتداهفكاردالا |[ ١

 | هنكي هلا لوالا هوجو نمار صح هنركى مو بيتحمااذاةوليءالنء(سداسلاريسفتلا)هيشاوسىفبابلالا ||
 2 وو وع ماب معمم جحا ب
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 ْ اناوقنا ىلءءالةعاا عجأ ثيحو ضحملاد.حوتالابجوم هقئاالاهلاالانلوةنوكي الذ ةمحو ةريثكض اذن
 | نم تسيل اهلاو ةنيدملاتاذلا كلتا عوضوم لع مسا هقتااضاوةنا اناء ضن اد وتلا بجو هتئاال هلال

 الوأ همساركذي هناف تافملارمركذي مةةنع مانا ذرك ذيب نأدارأ نمنأ (ةينانلاةطا) ةقتسشملا ظافلالا
 نءلكتالوةنفاذ»تفرعاذا ىلوصالاى وخأا هيقفااديز لوقي نأ لهم تافصلا مءالا بمةءركذيم
 ل اوقينأ ل ثم حن ادا تافص هسةع .ركذي ع هللا ةظفال ارك ذي هناف ةس دما تافصا ان ىلاعت هللارك ذي نأ دارأ

 ملع مسا هللااسناوة نأ ىلع ل دي كل ذو هنا رداقلا ماعلا نولوةءالفاذ» نو كءيالو يكل ارداشلا ملاعلا هللا

 1 انلق ضرالاىفاموتا ومسلا ىفام هل ىذللا هنن كمهمل از زعل ا ميهاربا ةروس ل وأ يف لاق ىلا عت هنا سدلأ لمق ثنا

 ةفصلءج نع هجرخ أ دقف أد ةبمولءج اس هنالل او سلا لوزيَذ_ةنمحو عفرلابهّنلاًارقنم مهم نان ءارق انهاه
 ةفصديز لول عج هئادارلا ساو ديز اعلا لضافال كمرادلاهذهانلو ةلرظنووذ ٌرلانأ رق نمام أول قانا
 لضافلا ملاعلا ءالذ نم هنا ىف هايتثالا قيل ضافلا ملاعلل كإمرادلا هذه لاعتامل هنا ىعملا لب لضاسفل م عال
 ْ هذه ىف ذكذ ةفصراص للعلا ما لاقي نأ انه اه مزل, لاسم ءامتشالا كلذل الد نها ذهرمصمل ديز هسسةعلدقف
 ْ بذكلالاو ةفصااذب الا هذه ىف مءالا نمدارملا سلو انهسدل لعله ىلاعت لاق ( ثلاثا ةجغا). هيلا

 اناوقالا لاذ سرل لاق لع مءا هلت تدنأ نم لك معلا سءادارملان وك. نأ بسوفايعم هللعت له هلوق

 تاووسلاىف هتئاوهو ىلاعت هل وق (كوالاة+لا) يحد هوج ونل-عمسا سبا هنابنولئاسقلا جحا وهدا

 هنا ل_ادي لع مءانوكي نأز والو ةفد نوكح, نأو دب ال هللا هلوقناف وهالاهلاال ىذإاةتناوده هلوقو

 ضرتمد قد رطاااذهو دابلا دهازلا لاعلاوه لاش, نأزو<وركب وهو دل ل! دنزوهلاةدنأزودال ٍ

 نان رح يسحب نا ل ب

 مءانوكحر نأ عنتما ةفص ةنوك تيناذاو ةفصالواقوصوم عقبال ريهذلانانبد وتكأا لوق ىلع

 ناك ىلاعت هللا ىديف ةعاتةراشالا تناك الف ةراشالا ماقم تاق للا مسانا . ( ةيئاثلا ةغا) لسعأ
 همبثيرخا صخذم نع صختزيةءله_لاراصيامالعلا سانا (ةثلاشلادخغا) هقسف اعننم لعلا مسا
 | باواو هقح ىفالا للعلا سسالاتايثانلوقلاناك اعنتم هلا قسىفاذهناك اذاو ةءهاملا و ةقيةحلا ف[

 ٌنءباوملاو دهزلاو لغلا ىف هلريطظنال ىذلاديز اذه لاقي نأ ىرجت ابر اج كلذ نوكب نزول م لوالا نعإ ظ

 هّسبلا اراشم ىعسملا كلذ ن وك ىلا ه-.ف ةجاحالو ةنعملات اذلا نيمعتل عضو ىذا اوه ملعلا مسالا نا ىناسثلا
 اوركذ قةشم مساهنا اولاهنيذلا (ةناقلا لد سلآ) ةئلاثلا ةغانعباوملا رهاذهو المأ سحاب
 قطادويءملا ىلع عرمدا!فرعىف تاغ م لطانوأ ق2 ديعءاوسدو.ءلاوههلالانا [لوالا) اعورفهنفأ|

 منا اوهىل اعت هنال كل ذو د امعلل ىدكسملاوه ىلاعت هنا لعاو لزالا فاه نوكحو,ال ريسغتلا اذه ىلءو ْغ

 ىلا.عت هللاوهو داو بح اولاو نكماماو تح اوامادو-وملا نال ذو اهعورفو اهلوصأ مثلا عم 1

 اماو ءادّمااما هني روكحتوهداعاتدحوامناتاكمملا لك جراانالا دج ونال نكما او نكمتداو-اموأأ
 هللا نم ةرداص ماعثالا ةباغن ا تدثف هللا نمالا لص ل منلا ماسقأ نم دوال ل_ هدام عديم ةادسأوب

 نا تدثف ماعنالا ةيامت هنعتر دص نملالا قءليال مىيظعتلاةياعنال اوةنةاذه تناذاف ميظعتلاةياعةدابعلا و

 وهو باوثلا بلطا هتلاد_ءهدنمسانلا نمنا(ىآثلا عرفلا) *_ ىلاسعت هلفاالا سدا ة ب دوبعلل قدتسسملا |

 ةق.ةلطاىفدو.دملا ناكرخءئثىلا هتدامعب لصوتما هللا دمع نمنالوتالا هوجو هملع ل ديو فضمو لوس
 ىلا'هلدسو ىلاعتدتت اناكخضو ناوذا اوه ةة.ةل1ىف هدوم عمناك ٍباوثلا بلطا هللا دمءنذ ْئشاا كاذوه

 تاقعلا نم فوغللو أب اود بلطا ىلسم؟لاهول هنا قاتلا  يظءللهج اذهو دويءملاكلذىلا لودولا ||
 ةطساولارتارخآ قد رطب ضرغل اكل ذ دوو ثم ناك رخآ ضر غل الع لع نمنأ ثلاسشلا هن الص محل م

 د نكي )كل ذكناكن مو هللا دعب لرخآ قدرطن: باوكةلاورحالا د وول ثءع ناك باو ؛ااورحالل هللادمع نأ

 ظ وغنو لالا نم ىلعأ ضرغا هللاد_.ءب نم سان! نمو لهج كلذ لكو هللاةدابع ىف اغار نكي لو هقلابح
 0 ةزديلعلا نع ةراسع ةنلاكلتو باقل ىف ةمنلا تاد-ةالصلا ىف عرمث اذا هنال هللا مد ف“رمثةي نأ

0-0 
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 ٌْ اقل يسن ؟له زيا ذيل ةهانبقلا موب ول وي لجوز ءهق 'نا لسو هماعهّقلا ىلص لات (ةئااثلاةدئافاا ( ظ
 : | كل تيحو أ دق ىنا ىلاعتهتت'لوةمذ كلضذولوفعانوجر نولو ةءف لو ىلامعت هللا لوةدف تراب ؛مانولو ف | ا

 ١ ىلءرمشش لحوزع هللا نا لو هلع هللا ىلصهننا لو سر لاه رع نب هللا دمع لاق (هعباراةدئافلا ( قرفغم |

 لداثيشا ذه نمركنت له هلو ةءفرمصبل ادم لثم اهنم دحاو لك الصم نيعيسو ةعبس ةماسقل موب هدامع ض»

 برادال لوف بوثذلا هذه لع فرذع كل ناكل وذ ىلاعت هنا لوةمف برانال لو ةءذ نوماكلا مار ى1كاط ْ

 ا رع عموبلا طال هاو همس ىدنخع كل نا ىلاعت هللا لوةمف رابثلا ىلع هياقدبعلا كل دع

 هذه "لب اقم ىف ةقاطنلا هذه عقت فركب رايدعلا لوف هلال وسراد#< ندم: أوهتلاالا هلا الأ دهن |
 عم لةئيالو ةقاطبلا تاقثو تالصسلا ت دساطف ىرخأ أةفك ىف تالصسلاو ةنكى دق ةاطبلا عضوتف تالوهسلا

 دي دش فث اص مول ىف ديرب نم ىف هماع ىد اني تاوزغلا ضب ىف <ىبدفقو (ةسماختاةدبافلا) ' ِ ءيش هللارك ذ |

 هد لجو ءامطنلا ىلءاهرهظ تقلأ ماهنط ىلا همَدَصاَأَو هتخلأاو "ىلا ىلا تدعم: حا ديشرع رص قرالا

 قى رلبسو هلع ملا مدا وسر لية هاناوك رو سانا! ىف ضاضأ تلا را! هيسول ايا

 38 ماءده نء اع. مك م -رأ ىلاعت هللا ناف اهب ابهذه ةجحر نم مم .عأ لا فرباتاهوريخأ اة مهماع فقو

 ةظفالاهذه قاقمشا ةرغاكيف( ةئلاشلا هلّكملا) ةراش لاو حرقلا عارف ملف لع نول ملا قت اهنبامإ
 : انا. سهو ان اسراول!نولوةي مناف ةين انرسسوأ ةين اربع لب ةسر عءتسدأ ةظفالا هذه مهذمد لاو ةغللا بس أ

 هذه نورك ىف نعطلا نيّتغالا نيد هل هاحلا ةمبأ5 ملا نم مل ل را 0

 لاوو هللاَناوةءا ضرالاو تاوهسلا قا نم * مهم أ ناو ىلا عت هلوق هيلع ل_.لدلاو ةيلصأ ة درع ةظفللا|||

 امأة- رع ةظفلاموك اواسدةفنورثك الاامأو هللا هاذذل هذمدا رم نأ ىلع اوقطأو امع- هل لعن له ىلاسعأ

 مهلذ اذا نور حس هاا اامأو ثحابملاهذهنع او هلكت دقة ىلاعت لللع مسا ظفالا اذسه نأ, نولئاسقلا
 ةزمهل'تفذخ ءالالاراذ يعن لع ملا فالا ترن. ةث ذه نوبنوكلأ اق نالوق

 لأ نوبرصبلا لامتو ق١ اولا ةذ ىلوالا تمن دأف نامال عجاف ةخسسل" الا ىلع امابرح ةرثك_ا+ال اًةدَنَس

 اودشنأو هلا ل.ةفماللاو ل

 : راكلا ههالاهمم-ب 2 حاره أن هدف

 ركاب 0 و قافنا ميج قيطأ لماخلا لاق (ةعبارلا هلكملا) لدالا ىلعهجرخأف

 هللاريغ ىلءهلالا مانو لطب اوناك نيذلاامأو ىلا تو هن اصسدي صوم هلال ا: رق كل ذكو يىلاعتو هلاكسأ

 ى-وم موق نءارب ىلاءتهلنا لاهم هلانولوةمذ هنوركتبوأ اذك هلال اد اك ةفاضالاب هنورك ذي اوناكا اف

 صاد صن ممالااذهتارعا[ةسماظتاةلكسملا) نولهِت موقمكت لاه ةهل؟مهلام اهلا لعجا |
 هللا كلوق» نءفاالا تفذح اذاكنا(ىوالا ةم_صاختاف) اهيلاريشنن كو ىلاتهقلاءامسأر ”"اسفدحو لأ

 ََت وءسلا نئازخ هلو ضرالاو تاوهسلادوتح هلو هلوةىفاك هناكس هب رص: ة#ةووو هل ةرود ىلع قابااقد

 داهم هلىلاعت هلوق فاك هلةروص ىلع ةقبلات - ؛ىلوالا ماللاةةيلاهدهن ء تذد- ناو شضرالاو

 لداضبأ وهزؤوشه اذاوةى ءةيقملا تناكةذا ءااماللاتفذح ناف دجلا هو كلما هل هلوقو ضرالاو تاووسلا
 ةدثتأا ىف اهطو ةىل#ا دب ةدن ازواولاوودالا هلاال ىل-اوه هلوقو دح أهقاوهلق هلوق ىف اك" هناك هيلع

 |راس ف ةدوجومريغهللا ةظفلوف ةدوجوم ةء_طاخلا:دوف امهفواولا قد الفم م امهلوق:كناف عمجاو |

 ند رلاب هللاتوعدا ذا كناف ىنعملا نيم اشر ا تايدووقت ظفللا بس ةيصاختاذهتامحاكونا ْ

 مسلم مجسم . مم مسا

 ا

 تاقاذاامأو ةردّةاانهةتؤصو' مورلقلاب هتتفصو دقف يامل ةتوعداذاو رهقلاب هّتفدوامو ةجحرلاب هتفصودقف ا

 ْ تدثف تافدلا هد . معاق وصوم ناك اذاالا اهل انوك.ال هلالا نال تافطلا عمم هدفصو دقق هللا

 | ةداهشلا ةلكّا (هياشلا ةيصاخلا) ءامءالار ثا الد لىتاا ةمصاخلا هذههلتاد- دق هللااشاوق نا ا

 د | رفاك-ا!ناولت مالا ده هت مهم ع ةكمل ا نم راما لل اهميسبىناا ةماكسلا ىل ا

 - مهدت

 ل ار 2



 راونالا تاك ةكراتمر غافلا طسوىف ةفقاو تناك ر ممثلا نان دقولاتا املا لوقعلان ءيه# هدد

 ةيئاذ نارد+اهذه ىلءةعقاولاراونالا هذه نأ لاس اىرطذع ناك دماغ اهنعتيلئاز ربغ نا ردملا ىلع ةنفا
 انئاع قدرطلا اذهف ناردحلا هذه نءراوالاهده لوزا مايغدنعو بغت سمشلا نأ اندهاشاملانأ الا اها

 بام نم تاقولخلالاع ع.دج ىلا لصاولا دوجول ا.ه اهاذكف سمْملا صرق ئع ضن افراونالا هذه نأ
 ,بورغلاو عولطلا ىل اع هنا ىلع مدي ناك هناانر دقولف سعّشلا صرق نم لصاول ار ونا اكتسص ىل اءتهنئا ةر دق
 هنمدوجولارون نأرهظيناك ذئنف- تاثكمملا نعدوجولاءوض لوزب هيورغ دذع ناكل رو ط1 او ةبسغلاو
 ةدوجوءءام_كالاهذهن أن يصقانلا ضءب لاس رطخ مزحال الاحش هءلع عولطلاو بورغلا ناك امل هنكل
 بع>-انمناعمسن.ةّةحلا ضهدلاقا د ولف مرو لاك ال اهروو بات ال بسال هنا تدثذ اهتاودإو اهاوذب

 نع ةبرفح ديد_دلا ةقدق- نارهظ كلذكن اك اذاو هرون لاكب اهنع ئتخ او هروهظ ةَدشب لوةعلا نع
 ةفضو رهاتذقطاامأ دابعلابقءاب روهةملاو روهةمبودنانال هيو لاة.نأ زوعالو لوة_علا

 اة
 ٍ اذا لء_هغلا هلا نم هقاقتشا( عباسلاريسفتلا) نوب وء# قاالناو بحت قل افرهقلا ةفص ب باد»-الا

 ) دالا) رومأ هملعلديو لاوحالا لك ىف هلا عةرضتلا,ثوعاوم نوواوم داسعلان ا ىعااو همأب علو

 هبراهناسلو هيلقي لوقف ىلاعت هللا الا * لكى دش كل انهن ةيوقةف؟ او ميظءءالب ىف عقو اذانا. الانا

 بامدالاىلا ص الت اكالذ فضي ذخ !ءامءالاوءال الا لزانمىلا داعو ءاللا كآلذ نع صلخت اذاف بران
 تاريناىلالسوملاو تافتالا نعصاخملاناكنا هنال ضق انتم لعفاذهو ةسيسللا لاوحالاو ةفدعضلا
 ا أ ءالمل !تقو ىف ىلامت هللا وهتامهملا لصم ناكناو هلاريغىلاءالما لوزن تقوىف عوجرلا بجو هللاريغ

 || هدعضا رعالاو تارورذاا دنع هسءلاعزفلاامأو تاهزالارع اسف كلذك لاما نوكسحي نأ بجو

 نأ(تااشااو) هللا نءبولطم ة>ارااورلا نا[ىقاشلاو) تانادهلابابرأب قلي الق تاحارلا د ع

 ناسحال ا ةيعادهملاقىفهللا قاخاذاالا نس الريغلا كلذذ هريغ ناكاف هريغو هنا امارهاظل ىف ن سحلا

 نوذوغشم قاخناو تاقوالا لك ىفهملاع وم نسحلاو ةق.قا ىف نسخن اوهىل اعتو هن أويس قالاف

 00 ساوسؤلا ةرثكنمنيدب را ضعناكدش و هسملا عوج رلاع
 خذرعامأ ميأرام مككحاو تاعف لاف كلذ تاغف كاني رام اولاقذ ةثلاث'ةرشعءاءاوبو قرخأ ةرمذع
 مدي يووم حمو عدمت نية-سرمع فرالارام هئملأدادطاك ثنكف ديد -طاكب اقا ا

 : هلئاالا هلال فء_بالاس ىرخأ ةرمثع تاقلاةر باب ىلع تسلب لاوحالا هذه دعي منينسريشعراذقألاو

قلا ةدر 3 تاخاإف ىلا عت هلل | بح هؤ ل دي ىح لزأ ملو هن اريغ بح هنم حرذ ىتح لزأ مذ
 ريسغنعبل

 ةرطقلا كلت ىف لقا !قرغتروتلا ند ةرطق لال 10 اعراح ن متطقس هلئاة :# هش تو وقو ىلا عت هللا

 ْ لدحرلا هلا نمهلالا ظفا قاقمشانا(نماشلاريسفتلا) هتناالا هلا ال“ -ضخثالا هم قب لو لكلا ن ع ىزؤو

 هلوقاىلا هنو هناصستتاوه”راضملا لكم قُم الانا لكءا ري او ءراج أ ىأ ههلاف هب لزن سهأ نء عزفاذاهلأب

 ابعت لوقا عطااوه هنالو هللا ٠ ند ةمعل نم مكبأمو ىلاغتةلوتا عنملاو ههنالو هءاعرادعالو ريت وهو ىلادعت |

 دو+ولا.مدءالراهق ىلاعتو هناكسو هن هللا دنع ن ملكلقىلاسعت هوا دجوملاود هنالو معطبالو معطن ودو

 داوذو مثاطاانهاهو هاوسع ئثالو تلاوه +ةةلا ىف ناكسف ل. هكمااو لعفل اود ودلاناهار امد ىل:صعلاو

 لوة.م ركحلا للاؤ همر هد هن اق للعمل ع نم نيدلا بحاص ىأراذا هنا نوب دملا داع (ىوالاةدئافلا)

 مك:و دىضقأ ىذلاانأ ىناف هللا ىلا او رْغذ لؤق أ لب ىنءاوّرغنتال نكساو كو ا قا غم: ىدانع

 (هل ملاذ دثاسفلا) كلذ 3ذ لعفأ ااناوءاشغالا نو دعا رغفلان ع مهماوبأن وةلغي ولما اضيأو مكي ونذر ةغاو

 مارهلاو تايب اوريطلاو سنالاو نبا نيب ةدحاو ةمحر نم لزنأ ةحرقنامىلا«تهقتثا مو هيلعهقا لس لاق

 نءمدم اهريدع لقءيت فكك ةمه انتمززغة جرا راخف ال او مهلا لس ىلع مالكلا اذهركذامنالمو

 نح

 ٍْ هءاعهقاىلص هنا لوقأو ةءاسقا | مونهدانءا مم سحرب هجر نيعس سلو ةعشترخأو نوجا ردو نوفطظاعد اهو
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 | اهعبارو لجل اءانثاابلطا لاملا ىطعي اهئلانثو ةئاعالا باطل لاما ىطءياهيئانثو  ةمدقنا تلا لاما | هوذا
 طءناعهسذاسسو باعلان علاملا "بد ليزي لاملاى طعت ا4سماخو لب زلات ا ولا بلطل لالا ىطعلا

 ىطغيامتاف ىطعأ نم لكف اهلج انو ةءئاحور نما رع ا ماشقالا تاعك و هياق نعة مسالا ةقرلا عفدالاملا | ا

 | أأ ةيحالو ادوج نزكيألو ةسواعمة قتلا كلذ توك ىفلاكلا عاونأ نم عونبءاطعلا كلذ ةطساويزوفبل |

 قاطملادا ودا ناكتفال كدب دس سول ىطعي نأ ل. سف هْناذإ لماك هنا ىلا عتو هن اس قا امأ ةطءالوأأ|

 دحوبال هن اذ| نكمملاو هناذأ نكماوذ هللا ى :وسنرم لكنا ةناث !ةعا ىلاعت هتناوه قلطالام 8 رلاوأ

 نوكش هللا دامضاندوجولا ىف تا ذاغعا ىهذ هلل ريغ نمر د د: هجر لك هنادا 2 اوداجصابالا |

 لعفلا ناعجر عيشم“لزعلا ولهفا اهنكمي ناسنالا نا ( ةئلاشا حا) ىلامعت هللاوه هقم ةقيقطلا ىف يح زا

 :+-را كروم مني ةبادلا كانرل وصح مدعدتتت بقل فيزا ةيعادبلو سدا لع

 كإذىف ةيعادلا كل: قاخ ىذلاوه ةق.ةلسا ىف م>ارلا نوكسف هم ةجرلارؤ دص بدع اهلوصحدتعوودتما

 ىطعي ان الف نأ به . (ةعبا ةعب ارلا عا ) ىلاعت هتتاوه ةةمةلسا قمحارلان وكمف ىلاعت هللاالا لا ذامو بالا
 1 ناّمسسلا به و هنأ بهو ةطنحلا كد . عافتنالا لصد ملماعطا| ةضاهلا ةدعملا لص لاه ن كلو ةطنللا
 كلذ ذو ةطزلسا كلت قلاغنأق ولسا لب ناتبسلا كالذي عافت الا لصد ) نيعلا ىف ةرصاسإلا ةَوَقلا ل2 ا

 ىتتافاغاوتأق ' الا عاونأن ءهلانالاو هتاودا٠مب عافتالا نم كت ءملاوىلاعت هتااوه نانسلا | ا

 ]| ماشملا) ىلا عت هللاوه هع ةق.ةلاىفمح -ارلاو معذملا ل امي نأ ب .وىلاعت هللاوه ءامشالا كلن ,عافتالا لس ْ

 هوجو نم هناحو مظعأو لك أ هللاةمنرنأالا هتااريسغنم ةجرلا له نأر يدق نأ ناس ىف ىلا ْ

 عشباوتلا لبس! ذاق معلق معنملا ىلا ةدسسفلاب هيلع معئملا لاح ةءاندو هدعتملا لاس واع بجو ماعقالا نا لَألا

 2 مهن اذا ىلاعت هلا نأ ىناثلا قاذلا ضءبىلا ب. ءذه ل وصح نموخل ذهل ةر ضحوا ةبسنا, | ا

 بستكت نبل ص أب ىلا عت هن اكف ةرخ الامعن قاقكساىلا ديل صوت وذ الع كم اه دنع ياط معا كملع

 لص ىلا فارصنالاو هممدّ لاغُتش الابل سعأ ةمعنب كيلع :ًاذا هناقهقارعغام و دبالا ةداعس سفن |

 نءىوأ هللاذيد ودع د معمل دمعلاك م ريصن هم ءاعمعنا ا نأ تلاشلا لخفأ ىلو الا ةلاط ا نأ كالو هد وصقف

 || لاح بلع معني دقذ كلاوحأ لمص اف لا عرب رغو وت كيلع معتأ اذان اطلسلا نأ عنارلا دارلا هللاريغةيد ودع أ |

 ىلعردافريغوهفاضيأو هماعأ !ىلا اح ام نوكحت :ام لاح هماعنا كنع عطقيذقو هماعنا ن نءامنغن وكلام

 | لكيلعرداك تامولعملا عمه ملأع هناف ىلاععت قا امأ تادارملا عيبم و تاقالا لك كديلع اعنالا أ

 نساك ل-ذنأ كل د ناك.ةهل.صع ىلءر دق اش ه:مثءاط ناو اهفرع ةحاح كب تروظاداف تاكا |||

 || وه ميجرلا نوحرلا نأ ان ركذامعب تف قافلا ماها و.ق نم ل_ْذذأ قطا نم ةينملا ل ريقو ةلا بو ماعتالا ||
 ملع أ هلاو لد أو ىلعأو لضفأ ارك ؟كاقدهاذ سرفر سر لت ىلاغتهللا ||

 مي>زلا نحرلاهللا مسانلوقنمةرْختسملاتكللا ض١ فرسشعىداحلابابلا 213
 تدع ىلع هل دق ىلا هت هللا ىلا اكشة هخط) !عجو دتشاو مالا هيلع ىت وم لص ع ) ىلرألا كح ||

 دادزاف تشيعلا كال 3 لك ًافرخ5 تقو ىف ضرما كلذ هدواعممت ىلاعت هللانذاب قوحف هنءلكأت ةزافملا ف :

0 

 - 2 - د هد

 ههه ميرو ور رس يس سسوس

 / | تمهد قوالا ةّرملا فكنال لاف ىذ ص دادزاف ايتان هتلك أو هب تعفت الأ هلك برا, لاذ هيض ص : 0

 أ ان دلانا/تلعامأ ضرملا دادزاف الكسل ىلا كنمتيهذةئاشلا ةَرملا فو ءافشلا هيف ل هذ ةالكلا ىلا تم | أ
 لدن تمان عيسملارد فن ااإف د الدال او دس-مملا ىف لكل ةعبار تقاي( ةيئاشلا) ىمسا اهقايرتو لاق مساك 7
 'تاهشالا كل لمت تاسلاد-وذاوعض ءرذ بالا ىلادت لف بابل دصقو اهبايث د خاواه رادقراشلا 1

 نيذزاعا] ضع ناث( هم انلا) تان ناطلسل أقف يمل امانناف جرخاو شامقا اعلا هنو انزمىدوتق ||

 . لاق مفلاو بةذلا طصا ىمءادانو لّخر هيلع دةهمانغًرضتال ىهو باّثذلاٍهذَععيطق ىف رضحو اعرب ا

 ا اديادل وق هنم ظقسأف هلثا مسانأ ديا ءانعم هللا مشب هلوق ( ةعبا 22 ىلا هللا عم ىع ىارلا ملطصا نيد نم ىت 7 0
 عسسل : : : : -_
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 0 و رس ع سمو وس سس سس

 1| ام مالسالا ف لدي لو رفكللاا ن*حرد ملسودقلا الاول كالا الاو ميحراالاو ' نجسرلا الا هلاالنأ دبشأ

 ٠ َ ا العوني كاذو مالسالا فخ ديو رذكسلا نم حر هناف هتئاالاهلاالن أ دوش لاهتاذاأ

 باودأا ىلا ىداهلا هللاو ٌةد ريثلا ةبضانلا ولج مسالا

 مي-رلا نجرلا ناو قب ق وامدملا ث هلا ىف رمثاعلا بالا

 ا سوح ىدلاواعمايرو رمذو اعفان نوكي ىذا ا ماسقأ أ ةعبرأ ىلع ءاشالاناملعا

 ىذلاوعو لوتالا س.ةااامأ 35 ايروريذنوكي الو اءذان نوكي ال ىذا اوامفان نوكيالوانرو رض ثوكي ىذا او

 ةظو ذم عطق: اول هناف سفنلا ل_:ءوهو طقفانن دا| ف كلذك نوكينأ اما انعم انرورضو اعذاننوكي

 ةظط باقل نعتلاز ناامافىلاعتهتنا ةفرعمودو ةرخت الا فكل ذك نوكي نأ اماو توملا لد> ةدحاو

 ١ ارو يذ نوكيآلو اعفاننوكي ىذا اوهو ىناشثا مسا !امأو « دبالا باذع بجو ناو باقل تام ةدحاو

 ||| ؛برورضنوكي ىذااوهوثلاشلا مسقااامأو « ةرخالاف فراعملاو مولعلارئا.سكو ادا ىف لا اكو هف

 ىف مسا! ادهلرظنالو مرهلا درةفلاوت وماو ضاره وضاىهالاك بدلا يف اهنمدب ال ىتا نا ذا اكفاعنان نوكي الو

 | ابرورض الو اعذان نوكيال ىذا اوهو عد دارلا مسقل ام أو + "راضاا نمنئثاهمزلدالةرخأ الا عفانمنافةرخا الا

 أ| ةكرور ضو عفانايت دلا ف سفنلا ناان ا وةنفاذه تفرعاذا ةرخالا ف ب'ذعلاوان داق رقئلاكووف
 نعتاازولذ ةرخ ٠ الا ىف هنم ديال رمأ ىلاعت هلا ةفر هم كلْذكَو لاخلا ق تامل ةلظا نا الا ٠ نع عطق: اىلو

 ةعاسالا ل والات املأ ال هنأل ىناشل | نم لهسأ ل والا توما نكس ةلاحمال باقل |تاا ةظاس فاقلا
 بيطلاميستلا لاخدا( اههدحأ ) نا رثأهلسفنما !ًناامودانأ . الادبأ هملأ قي هناف ىنانألاتوملااموةدحاو ْ

 هلركفلا كل ذك باقلا ن ءقرتشاراطادسافلاءاوهااحارخ :١(ىناثلاو) هتم السو هلا دثعا» اًعباو بالا ىلع
 (ىناثلاو) هلعةف رعملاوناميالا لا دتعا» اًمياو باَقلا ىلا ناهربااو ةحلا ميسأ لاصيا (امهدحأ) نارثأ

 ةهانتم تاسو 4 !هذه نأ ف رعي تأب الا ل اذ امو باقل ن نءتاربشا!نمداوملاد_بافااءاوهلا جارخا
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 ١ لانه امأ ذل اوخالا ده لغو نع اهدوجو دعبءامقلا ىلا ةرخ “الان ةمهدمم اهريداسةمىف
 تاصوو هيد جو ام لكن ا فرعت نان كلةءل ف دكني نيرمالا نيذه لاكو تا رسسملاو تاري#كنا ىلا ال_داو

 ىلاعت هللا ن وك هد :رعم كيلق ىلع فني اذه دذعف هنا ساراوت أ ن نم ةرذو هللا ةجرر ا نم ةرطةوهف هدلا

 1 حورو ندبو سف 000 لل اذه ف رعت نآت درأ اذافامحر انامر

 مكك اهقأ نوطب نم مكحرخأ هلئاو ىلاهتلاف اكةرطغل | دمه ىف "لدا تناكأمل مناك شالف ( فن ام )ديس
 ةساسلاىوقةلا# بتارع ىف لّدانمثنوركش . مكتمل ةددقالاوراصبالاو عهسلا كل لدجو امش نراعتال

 ||(لقاعلاناولو ةتبلا اهلنا منال هنا لعاو اماهسىفو تالوتعاا تتاره فل داو ”ىلقاعا او دكر دم او” هكر لاو

 ريسسلا كل ذ ف قبو فصاعلا عب رلاو فطالنا قربلا نانرمما مف ىرمسو تال وةعل ان للا باسستك افذخت

 ىلا تاموا_ملاتناكءاوامه اننماردق مولعا او فراغملا نم هلل صا !ناكل نيرهاد!ارهدو نيدب الادأ

 'نأ هلروطت ا ذه دنعفرب__:ك ىف ل_ءلق ىهاذنمل اريغ بنج ىف ىه اننا او ةيه ان ءريغاضي أ اهبالصي لو اهفرعام
 نك ص ره وج هنا لعاف (كن دباماو) قدطصو قع ال_ءلقالا لعلا نم سنو أامو هلوقى ىلاعت هللا هلاه ىذلا

 نءءازحالاوءاضعءالا نمدناو لك فام فّرعتو اه رمثتو امدك نت :ةس فكل مأتذ ةعبرالا طالخالا نم
 :دئاح و اهوصعال هللا ةمعتاو دعت ناو ىلاعت هلوةقدص كلرهظي ذةندسو ةفي رمثلا راب“ الاو ةيلاعلا عفانملا
 لق ناف مينحرلا نوحرلا هلوق ىنعمن مالءلق امش ثمهفتف كا دهو كتاف همر لاك ران“ ان نمرث أكل لن:

 قا ةجر نأ الا ةجنر هقاريغآ نو كحص7نأر يدق مهقنالا تا ةجرلا ناو اا اناقال مأ ةجسر هلل ريغ لهف

 هؤ>و هبلع ل ديىذلا لوقنف هتلالا ةحرال هنأ ن اس ىف( لوقالا ماقلا) ناماقءانهاهوهريغةجر نملك أ

 ضاوعءالاناالااضوع ذخ أمى طع أ اووف هقنازيغ د أ لكف ضوعلال ىيينيامةدافا وعدوان ا(لوتالا) '

 ”ىظءيهنااهدحأف مايقأ دع اسورامتمو اسابرك د خأنل | دا نطعي أ لدم ةين انعم نم ماسقأ
 2 تح ١ ح ب

 ناملا



صق هتعاسئ م تاموملد ف !اوهدغ تال لب , هل تدم. كح ةاطش ا دم, تك اىللاقف نولأطملا ادع
 ا هيلعأ» ما

 ا 1 تاس ىللاهوىر ةغلاق كير كب لءدام نوعماب هل تاّثو رات هن ”اكمونلا فهئبأر ةهانفدو 1

 ناىور «. ىرغا تحت امىلاشرعلان مقالنا ةاعد عمد عيصتلا همس نم قةشمووذ .( نيسااامأو |

1 

 3 دارو عجر 0 اد اريد ةرادنو هب ركخان محرل هل-ةةتال كو لوةءاتو د قذالملا عمسف ندعأ نعبانأ :

 اع رقانوص عمسش هلق دارأو هذ ص هلا عد رئادح د لذ ةراظنفدلة هال لوةد لالا نم برقا < اص عمسق هلق | 3

 : قاتوادب ر قامو "ل> ودب رولا ل دو ل فهي ريض سراسفلا هيريضف خر هعماسر اف ىأر حرش هلاقثال لوقت |

 : هداك )ا ىو ىد_.عالردا ل وزع هللا لاق ةعباس اء ءانمسلا ترك ترس سلي جانا كارلا 1

 |١ ىرثلات نام ىلا شرعلا نمنأ ءاندق ميما امأو قفانملا لا تغلب ةثلاشلا ىفو اندلاءايمسلا ىف ننتج ١
 ٍ هلال همز أن مز امل رلحلا تاكافاس وعر طق سانلا باسأ ىو مث 9

 موال لوقت ىفو !هيدي ةطسان اهمادر ىلع عاف هلعاذاواودر ة: ءاق تسأل ا ىلا ساننلاب تدحرخول هلئا ”ى

1 
 يب وجب رك كلا 0 نعى خالو كاسقاخ نم
7 ١ 

 هلئاأ تاقدهنل تن ًاراذاو هننالوقأ : كاتاشداذاو هنلالوقأط ارمهل!ثزحاذاو هنا لو أ ىلا. عأتنزو ا

 ١ لاه اف ا:_صأ ةثالث نارقلا ف نيمط الانا "هنالثل اءام»الا هرذرك ةىف وكلا (سنعةئلانثلا ةتكتلا)

 ميلا ني دصة لل نورلا نيقباسأل هللا انا لاحتف تاريدلاب ى وباس مومو دمتقم مهئمو هسفئا لاظ مهقىلابعت | :
 أ 5

 : ءاغلا ن نءزواحضااوه م م-رلاوءا ءاوالا تالز نزوات اوه نجنرلاو ءاطعلا ىطعموههتئااضي أو ني اظل | 0

 ِ قالا تاع راو كتف !١هةنعولو كاهراغلألا وأ هلع ولام كن ملعأ لود ىلاعت هلاك هجر لاك نمذ | ٍ ْ

 | مره ىنا لعل كر كمرتسأو كلذ لكل عأ انأورادلا بن رت ىف سارا اهلغولو كن :رارغلا ىلع تمد ال

 ّْ نا ىلا«تهللا لاو هتب# بحول نجرلاواونمآ نيذلا ىلو هنا ىلاعت هللا لاه هالو بجو هللا (رمشع ةعئارلا ]| 1
 ا

 امر ني: ءؤاان ناتو همحر بح ولم>رااواذو نجلا مها لهيب تانللايملا اولعو اونهآ نبذلا : ٍ ١

 هلالال-ا مي>رلا نجلا هللا مسي هسيف ضرالا نماساطر ةعقر نم مال_.سلا هيلع لاق (رشعةسمالا) 1 0-0

 بان ءلا اذه ىف ىفاكارمثز ةصقو نإ تتضرر ءاناك نا وهيدلاو نع ف ةخو نية د هل نم هللا“ ءبتكىلاعت | 0
 : كتاف نافدقا مس لفن ةبأض هاا ةريرهانأ اب لاق مال_مااوةالداا هلع هنأ ةرره فأن ءو ةفورعم ْ ا

 كل تلك ؛ هلل دلل او هلأ مب لف ةنيفسلا تيك راذاو ةوطخ لكذ دس تان يملا كل تكي هنا دهن اولا

 نسا نع نوامرتسن لاق ملسسو هم ةيقع هللا ىل_-ص هنا لوسر نأ كلام نب سن ؛أ نءو اممم جر ذش ىتح يتاشنسلا

 مسالا اذهراصاا هناهفةراشألاو ميدرلا نجسرلا هللا مس اواوقينأم-ما.ثاوعزئاذا مدا ىبتاروعو ْ
 5 بدك (ردع ةسداسا|) ىقعلا ىفةنابزلا نيبو كسا اياحري صد الق اندلا ىف نسا نم ثا دع نيبو كد 0 ٍ 5

 ٍ دغاك اين اذاف ربنا ق نتن ت شن بياجيه لا درع ساو نضاهمفرا ذاردع اديك طال ِ || اهعضو اذا ناكف ةوستلقر عهملا ثعبف ءاو دى ثءداف ن كب الاعادص ىبنا «فعءدهللا ىطورعلا هنقاأل
 ْ 0 يلراخلا ول نع 1 هلع نأ 0-0 7 ا 0 محلا نجاه مننا ظ ٍ

 ا الخ دفع رت_أو انهه لس دن قفا !ل هذ ةيرخ غامق فت اظأ | ىلا داك ن نوف اتم عم جر راع تا ١

 1 ديز لات قهطغشب أ اأو ك- اد نال لاه ى ىنادة: مل ديز لاسةفل_ةقدارأو اديزؤذانملا ىثوأف ديز مانو[ ْ

 : اذاوهللا لوقأن اك |تذخأ اذاو ا .ةلا مول تح اذاو هلا لوق ؟رئلا تاتساذاوهتلالوقأ | 0

 || كلن و تكي ك لفذ- ناف هللا مسإ لة كلدأ تيثغاذاو غرف: ىتدتانسلا ل بتكح:نأحوبتالا|
 |١ كلذ سفن ددعبْت ا:_فللا نهال بدك داو ةعقاولا نال: نم لد ناف ةءانللا نمىلستغت ىدتانسسألا ||

 |١ مد لةفةياد تءكراذا ةريرهانأ ا دحأ مهخ* قبال ى- بقع فن اكن ا هباةعأسافنأ ددعبوداولا
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 ف عرشام لوأن هدبعلا نأ ىلع هسننل ا هئمذوصةملاو هللا مسءابأ دبا تلق كياكف هلفا م تاقا ذاق ةرفذت

 اللد اهله كلاهركذ ةلكل أ ىف ىلاعت هناك ف ذم اسما وف.صخضااو لمهتستا | ىلع صارادم ناكل ه-ءلا

 هلا تكي دسار شت ةمهاالا عدي نأ لبق نوعر ,ةنا ىور(ةسماما) نا سحالاو مفصلا ىلع

 مكىها لاه د ثرلارثأ هب هر لة ءاعدو ماسلا هلع ىم و٠هلالسرأو ةمهاالا ف داالف حج راختا هبام ىلع

 ىلع هيتك ام ىلارطن أ انأو هرفك ىلارظنت تنأ هكاله ا ديرت كال ءا ىىءوما.ىلاعت لاما ريش هب ىرأالو هوعدأ
 ىلع هنك ىذلاف ارفاكناكتاوْل الهلا نءانماراصحب راذنا هاب ىلع ةماكأللا هذ_ه بتكن هنأ ةتكتلاو هبا

 : مجرال كام رانا حرهسفا ' يع“ (ةسداس 11١١ هلاسن وكي فكر قا هلأ - هلك اديس

 بابلا برد ذخ أو أفي ىناشلا موملا ىفءاخلال اق ىلع اف ايش لأ سف عفر باب ىلع فاوالا اسنأ ىور

 ةمسلاب هيرلارام ناانهل بالا. ةقثال ةمطعلاو [ةيطعلاب[ة:ال بابلا لع نأ اما لاق لعد موه لمقذ

 [:لعض الف كتر فصل داع ىلع كاك ل أ ىف تنقل أكف شرعلا يلة سلا: ذل نم ءلقأ كدر ىلا

 ميحرلا ندحرلا همقع ركذ غّولعلاوةردقلاورهقلا ملاةراشاهللا (ةعباساا) كاْشفو كتر نع زمور
 اتيشاورتئااذا مهنا كاما ديبع ضعبل قفاماريثك( ةئماشلا) ءرهقن هلك وراك ! نحر نأ ىلء لذي كلذو

 اودعك ةءاطل نالوش ىلاعت هناكفءادعالا اهمق عمطب ال ءادالملا ةما,ماعاوهضورممحلاو لاغبلاو لءلتا نم

 اب مياودعلا عمطبال يح ميرا نوسرلا هلنا م دن لقو ىتع# هماع لعباق لع ىف تعرمش اذاف ناط._ثااوذو

 لسو هيلع هللا ىلص*ىثلا نع ىور نيرادلا ىف هنعدعتال ىت-ىلاعت هللا رك ذنيرق لفن :لعجا (ةعساتلا)

 بتك ١لاهو شاقل ىلا هعف دف هلناالا هلل ال همف بثكأ لاف هنع هللا ىضر قيذصلار كب ىبأ ىلا اخ عفد هللا

 سو هيلع هللا ىل_ ”ىبنلا ىلا متاخت ابر كوب أى أذ كل ذه سشاقةنلا بتكف هللا ل وسرد هتئاالا هلال هذ

 لوسرانرك. , وب لاهو دياوزلا هذهام ركبانأانلاقف ني ةدلار 2 ءوأهتنال وسردجم هناالاهلاال هف ىذلا ىأرف

 لاهو مال_سلاهناع ليربحءاشر كيوبأل خو هءلقاف ىلا. !اامأو هللا سس نع« !قرفأ نأ تدضرام هللا

 هه-أ قرفي نأ هللا ىضراسك هنقا مم |نء كما قرغي نأ ىضرام هنالانأ هتبتكفركب ىأ م -اامأ هللا لوسراب
 هده د جو لد وزع هنأ سما نع لسو هيلع هللا ىلص دم مساق : رفت ضر لا ركيانأ نأ ياو كعسانعأأ]

 بكرامل مال-لااهيلعاسوتنا ( ةرماعلا) ىلاعت هتلاركذ ءرملا قر افي ملاذا كف ةءاركحلا |
 ل وط ةماكل| هذه ىلع ىاغاو نف ةماك !اهذه فم. ةاهضأادوفاهاس مواهارجت هلثا سس: لاق ةنموسلا
 نم هناهوةب ةرخ الاو ان دلل ةكلمم لان مالا هءاع نا هلسن ا اضيأأ وةاضاان 1 رد قيشكه رع

 نا(رسشعةي داسللا) ةرخاالاواندلا كاعزاف هلافاذادعلا نو برها مي-رلا نجحرلا هللا مس هناو نا.ولس

 هوو نم باوك اف ناءلس نمهنا هلوقىف ىلاعت هللا س١ ىلع «سفن م! مالا هملع ناسملس م دق ل لئاه لاق

 دهدوهلا ترو قب رطاهلادحالا نكيملو اتداسو ىلع اعو وم باقل كلذ تد جوال سيقان ا(لزتالا)

 تفالف ناماس نم هنا تلاهو ناّكلا تذ_خأت ناهاس نم باكل كلذ نا تاعرا دا فرط ىلءافقاو
 ساب مالكن منامامن مهناهلود مي را نوحرلا هلئا مسمي هاو تااىميحرلا نحرا للام تأرو باكا

 هاوقبأ دنا ٍباَكلا لخادفو ناملس نم هناباك-ا !ناومع ىلع ب:كناسواسملاه ل (ىفناشلا) ناملس مالك ال
 هلاو:ءىام تأرق باكل ا كلذ سوقا تذ_تااملف بتكلا عجب ىف ةداسعل اوه اك ميحرلا نجحرلا هللا سس
 مي>رلا نجرلا لنا مس هناو تالاف مي-رلا نرلا هللا مس تأر ف ٍناَكلاتحفالف نايملسنم هنا تااقف

 ىلع هسفأ مم ام دف نالا ف ترهقاذاهقنأ د ثننأ ناهس فافن :ر :كتناتح سقف ن نا(ثاانثلا)
 ىلعراسبلاو عفترباا نم قةسشم مس نمءاسد لا( رمثع ةيناشلا) قامت هقال مدل كوكل ولات هقا مشا
 شسمه هت ورب ةءاسقلام ومهم ركب نأ هّتماركو هرب لحأو ة ةرح . الاول 2دلا ىف تاماركلا عاونأب نيئمؤملا

 ىلابأ ال لاهر انلا فو نم تاقا ذام ىلع ل ةذ ل -أ هل تلو ةدامعلل همأع تا دف لاق ىدوبي راح موهدعمل

 د نأ ىلعلسأ ت تاق ميركلا هوجو نيرينأ ىلع لاه ديت ذا تاناه ديرأ الل اف ة فمان زوذلل تادف اع
 - قب يحسم عع سلا

 اذه
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 ١ طارعمل اندءا هلوقامأو هللا ىلا عودرلاو ةزكسملاو ةلذا اوزئااءديعلا فارغا ىلا ةراش'وهو نيعتسن اباد 1

 | عاب ةرول اءذهةيمستل(ثلاثلاببسلا) تانادهلا عاونأو تادهاسشملاو تاةشاكمال بلطو وف ميقتسملا
 نيااعلا برهن دلا هلوةندب دومعلاة لذ ةئر *«*مو هن ورلاةزعةفر 34 1 مولءلا عمج نمدوصقملا نا باك |

 كانا هلوق ندم مر .الاوايندلا لاوح لكل ع ىلود#.لاهلالا وه هنا ىلع لدي نيدلا مون كلام مي مدحرلا نجسرلا |
 ا

 لا.عال انم ئث *هل حدال دبعلا نا ىلع لدي هناقةيدويعلا لذ ىلعلديةروكارخأ ىلا نيعمسأ كاياودعت|

 ملعامادب , رمشملا مولعل انا (عبا رلابيسلا) هّيادهو ىلاعت هلا ةناعابالا ةنطاسملا تاغ اكملا نءالو ةزعاطلا |

 : ةيفصتٍلءاماو عورفلا لعوهو هغيلاكتو ىلاعت هللا ماكس لعاماو لومالا لءوهو هلاهذ و هتاذصو هللا ثاذ | |

 هنالثلا عاونال هذه ناس نار هلا نمدوهةملاو ة-.علالا تافشاكملاو ةيئاسورلاراونالاروهظو نطابلا |

 نيملاعلا بر هلل د44 ومده ود ولالك أ | ىلع هن هن الل! تا اطملا هدهرب , رت : ىلع "نإ عة دع ءركلاةر وسلاوذهو

 ْ فرهلو# هتاقوا.ةدوجو ءدوج و ىلع لادلا نال لو صال ماعلا ةدانش سانيدلا مول كلام مب محرلا نوحرلا

 |١ ىلا ةراشاهتن ده !هلوق ةونيملاعللاب رهنوكنالاهد وو هق ةرعم ىلا ل_..ءال هنا ىلا ةراشالا ى رثىرع نيلاعلا

 ْ هفصو مث تامولعملا لكب ماع تاكمملا لك ىلعارذاه ناك اذاالا دم كلافصس# نوكمالوند للا تضم هوك

 ْ سعأ له-مالث مح نيدلا مول كلام هلوقوهو ةرد#ةل١ لاك د هقصو ما م>راثاجرةنوكوهو ةجرلاةناهدب |

 | لوصالا مع و5و تاغدااوتاذلاةف رعمىف مالكا! متاذه دذعو نيملالخا | نم مهق وةح ىف وةس لب نيمولاظملا | :

 ْ لعب اني[ هسزم مديهتالا ا ةركرعر و دوتعلاوةملظاب لافت طال او حربا سل هدعب عرش مم |

 تاجر دنا ىف هدب ع رم ع ةسورلا ةناعانالا لمكت الةبدويعلا ف ثاظو ءادأنأوهو ىرخأ هلودالا|

 || نمدارااوهو باقلافزوألا ةباده لوص (اهلثأ) هئالثرومأ ىةدوصحتابترثكى ع ى مو تاغشاكملا

 | مهيلع هلام هنأ نيذإا نم نيرهطاارا ربالا تاجر دهل ىلتن نأ ( هينا و) ميةّدسسملا طارتصلا ان ده ا ىلاعتهل رق

 نم عاعشلا رس كمنبف ةزاحن ااءارملاك ةيسسدقلا حاورالا كإةريصتىت- ةدهلالا بذاو او ةسسدقا اانالطلاب|
 || ةمو ضع هنود قت نأ (اهتلان 90 مهيلعتءهنأ نيذلاطا رص ةوقرهو ىرتبالا ناار ةيضاو لاس |
 ْ هذه نأ تد:ةنيلاضلاالو هل وةودو تاهشلارازوأ ع نعوم جاع بوضقل اب م راوتر .ءا

 ناك باكا حاب تدم«بمسلا اذهلف بااطملا فرش ىهىتا!ةءلاعاارارسسالا هذه ىلع: ة-ثمةروسا |
 || انأ تدعم ىلعتلا لاق ) سانا يملا م ةانملاو ساواا عج ىلع 4اةسشال سأ أرلا مأ عسي غامدلا |
 قااهبارلا برعلا مالك ف مالا لوقب يرد ركبانأ تءمسلاف لاققلار كيانأ تعم# لاق بد. هس مءانقلا | |

 ميطمانب سيق لاقركسعلا اهيسني

 ٍ ال الس مهتفاا دعب اوراصو 9 اوٌوءذبا ىّتانمأ اًنيصن ْ

 |١ هب ارلا ىلا ر كبعلا عزفم ناك ةروسا هذه ىلا ناعالا لهأ عزذمنالنآر ةااّعأب رولا هذه تروسف|

 اأهدل_صق اذاانالفن الذ أ لاسةي هنالو مهئاسمو ممتامسىفاهماا قاخلا داعم نال ١ ضرالا ىعمت برعلاو ظ

 | بس قوام ءاعيسل ان“ ”ادقاو ىلا.عت هللا لاق ىلا عيسلاةروسلا هذه ءاسمسأ نه (عنا رلا مسسالا)

 ّْ (ىلاثلا) د دعلل ترا انساه تركك تدفلا» اثاين لن ىتنابلا (لوالا) هوجو ىناثاأ» اهتممست

 ٍ هيلع لاف بتكل ارئاس ع ند ةانثةسمامملال ىفاشم تمم« (ثلاثلا)ةالصأا ن نم ةءكر لك ىف ىئاتاحمالف اشم تيع“
 | هذ_هلثم ناف رغااىفالوروزلا ىفالو لسفالاىفالو ةاروتلا ف لزنأ ام هدس ىسفنئذلاو مالسسلا|

 | هتءارق ل دعت لكتايآ عيساجال ىاثء تدع“ ) عبارلا) مىيظعلا نآر ةلاوىفاشملا عيساااهماو ةروسلا |
 || باونأو عيساهتانآ(سماهما) نآرقلا لك أرق نم باوث هقاءاطعأ ةتافلا ارق نخ نارقلا نم عيسْسةءارق |

 : مالسلا هلع ليريج نأ ىورأم هب ءلءادلاو ةعيسلا ب اونالا هنع تَةاَع امءارش هناسس مف ند ةعيسنارنلا

 الرمح نات ما ةحمافلا تازئالف كتم أ ىلع ٍباذعلا ىثش آت نك دهتاب لسو هيلع لنا لص” :ا|لاه

 ١١ ءساعانآو موسقم "زب مهمبابلكد انا وبأ عبس اهل نيمهبأ مه دع وا وج ناو لاك ىلاعت هللا نال لاق ظ
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 ةعدبااورفكلان ع باَقال ارووطنوكي نأ ىلوأ بلقلا مب” ن ءءرت دذنندمل الكل اروهط ءوضولا ىلع ْ

 ىتئالاقنإل:ةيآانرأف مال_بالا يد كنالاشن دراولا نب دلاخ نمي آمهضعب بلط ( رسشع ةنماسثلا)
 نداناماس ماهو لكلا لكأو مي>رلا نحسرلا هللا مسي لاق هدي اهذأف مسلان م ساطب أف لآ الا ملاب

 كن الم ىأ رفريق ىلع مال سلا هلع مب سه نب ىمدعر 7 (رشع ةعساشلا) قكنيداذه سوما لاقف ىلاعتهقل

 بتفرو نم قابطا م يعمةجرا كنالم ىأ اردريشا ١ ىلع * هج اح نم فرم نأ اًيءنونذءيباذعلا

 الدو نأل تام دموأ ب اعدلا اذه نا ىسع اللا اعت هنلاىوأف ىلاعت هللا اعدو ىل- هف كلذ نم

 هللا مم معمل همنةلذ باكا ىلا «اسفريكسص ىت- هيرو اداوتداوذ ىلمحةأ سها كرت دق ناكو ىناذع ىف أ

 ضرالا هدو ىلع ىمعءارك ذيهداوو ضرالا ن نطد ىف ىراني هيذعأ نأ ى دبع نم ترصتساف ميحرلا نجرلا

 نع نايهنم ضن اهطاو ب:لا نأ ىفةءك- طاام تافراعا اراك نم تناكو ة. اعرفلاةر 2تليس(نورسعلا)

 ةيدانحلا) بديل ارك 3م عنمال بدبكلاو بيسملا م ارك .مسنلا نال تااقذ ةممسنلا نود نأ رهلا ةءارق :

 هتالظو ةمابقلاوهنارعش وربتلا ف عضاوم ةتسف مب يح را «ةوه مب .-رلا هلوق ىف لق (نورمثعلاو

 (نورمشءلاو هيئاشلا) هناكردو رانلاو هتافاذثو طارمدلاو هتاعزفو باك- || ةءارقو هناحردو نازيملاو

 مو'لوقأ لاف هدف كل :دئاف ى أهل لةذ هنفك ىف لعق ن | 3 تمم ْ

 (نو رمشعلاو ةئلاشلا) كباكن اوني ىناماعف يرلا نجرلا هللا مس هن اودع تاءسو انك ت ثهنىهلا ةءاسقلا |
 ىلا هزهنافرمدع ةعست هين انزلا نأ (امهادسا) نان'دئاف همضواقرحرمشء ةعست ميحرلا نوحرا هللا مسني لبق

 ضرف م ةءءاسزب ريشعو ةعرر أراب :ااو للا ىلاعت هلل هللا قاخ(ةيب ناررينج ةجابشلا قيوطا يمه مق +
 ثاعاسسلا كل ىف عقتىتأابو ذل تارافكعةةرمشع ةعستلا فورط !هذ_عف تاعاس سيف تاولص سن ْ

 اهلوأ ىف بنكي ل لاش ةاانهالا ىلعتل شم ةروتلاةروستناكاسا (نورمشءلاوةسعبارلا) رسثعةعستلا

 ييحرلا نعرلا هللا مس لاقيالوربك ؟هقاوهقلا سان عبذلا دنع لاقي نأ ةنسلا اضيأو مي-رلا نجلا هللا صب

 00 ليس عو لك ةملكتلا دهر ف ككفرالت رق نحرلاوذ ب زيلبال ل ةااو ل اهلا تقونال

 ناسحالاو لضدلاو ةجرلا كاش اغاو بادعل اول*ةال اناا ىلع كك ذ ل د ةضورخملا 00

 باوصلاىلاىد اهلا ىلا هد هلل

 « (باوبأهثوةرولاهذهءاعس ار كذ فو 0 افلا ةروسف مالكا 5

 لوالان ايلا

 كلذب توم باّكلا ةحتاف ( والاف ) ىعسملا فرمش ىلع لدن ءاعسالا ةرثكو ةريثكءامسأ اهلدر ولا.ذهنأللءاأ]
 مالكلك هاف دهان ال كلذ تعوم ل.قو ةالعلا ىزءا رقلاو مييلعت :لاو فساصملا ىفاهب تشفي هال مالا 1

 اهلا نأ مق سسلاوذحلاةروس «ىناشلاو)ءامسلان هثازن ةروس لو أ ان ؛ال ل_.قو هرب رقت ىأمسام ىلع :

 لك جو ستالو هلدأ ىلا مانا (لوالا) هو-وه_.:بيسلاونا أ (ثلاش كاو) دا اغذأ

 برهتاد+ا هلوةف ىلاعت هتردقلاو ءاضل'تامئاوت اًودلاوداعملاو تامهلالا ةعبرأر 1 ربرغتنارقلا |

 نيهدستْلاناو دمعت لانا هلوقو داعملا ىلع دينيدلا مون كلام هلوقو تامهلالا ىلء لدي ميحرلا نجلا نمااعلا

 نيذلا طارمص مية بملاطارصلاان دهاهلوقومر دقو هللا اصعب لع !!نا تا ١: ىلءور دةااوريلسا ىف ىلع ل دي

 ىقأمسو تاودنلا ىلعو هرذقو هللاءاضف تانثا ىلعاضي أ ل دينيلاضل ! الو مهملع بوذغا اربغ م-عاع تمعنأ
 ةدوسلا هذه تناكو ةعبرالا بااطملا هذه نآرقلا نم مافعال ا دصقملا ناك | إف ءاصقت_سالايىف اهملا هذه حرمش

 روءأىلا عجرب ردا نتكلا عمج لصاح نأ ( مسالا اذهل ىفاثلا بهسلا) نأ رفلا أب تئلاهماع:هلقثم '

 هلوةفتادهاشملاو تافئاكملا باطاماو ةعاطلاو ةم دانا. لاغتشالا اماو ناسللاب هللا ىلع ءامثلا مما ةئالث | ١

 5 ا نيعت_سلاناو دمءنلاناهلوقو هللا ىلعءانت هلك نيدلا موب كلام محرلا نجلا نياااعلا برهدملا أ

 لاه مث ةيدودعلاى فد اهتجالاو كلا ىلا ةراشاو هو دعانا هاو قب عقوءادسب الا ناالاةيذوعلاو همدخلا ٍ

 1 ك1 ل ج0 جل ب 00 او ومسصو تعدو نوع و عت دست 060ج و توج هاا وجا دسد0519000 هس هك دس ق.م لام ا تهل دعت هطول
 تناباو
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 | ةرم دك تازئةر وسلاهذ_هءاذعلا ض»ب لاق (ثااشا!لوقل!) باكل ا ةئافالب ةنسةرمثع عض دكع ماقأأ |

 | ةغلا.مكل ذكن اكامناواهل ازا ى هنالىتاثاابهللا اهامم تيس | اذهلو ةيلدم ةمك« ىهذ رخأ ةّرم ةليدملاب 4

 ٍ لاه هنا لسو هيلع هللا ىلسص ”ىبنلا نع.ىر دان ادمعس أ نع اهاضف ناس ىف ( ةناشلا ل ثبلا)اهذي رمشتفف |

 ىلا عت هللا هعمسيت نيملاعلا بر هلل دهم ا بْيكملا ف ممامدص نم ”ىبص رف امضةماقح باذعل ا مهياعهلا 0
 عدو اف ءاعسلا نم بتك ةهدرأو هيام ىلاءت هللا لزنأ لاه نيس نعو ةن_زيعترأ تاذعلا همس مهنءعقريف ظ ْ

 3 منن اقر غلا ىف :هرال هذه مولع عدو م ناهرذل اوروزلاو ل. الاو ارو: | ىهو ةعيرال ىفةئاملا مولع |
 : عمر يسفت )ع نكن اك ةعاغا اريسفت لع نة افلا ىف لدغملا مولع عدوأ م لصفملا ف ناكر لا مولع عدوأ ْ

 : دوسةملانأ هف بدسلاو تاقناقرفلاوروبزلاو لم الاوةاروتلاًارقامناكف اهأرقنمو "هلْزمملا هللا كلا ْ

 ماع ىلع ل ةسمور وسلاهذهنأ انس دقو تافئاكملاو عورفلاو لوصالا لعةيهلالا بت سحلا عمج نم ْ

 ىلع لولاك تناكم رحال اهنف هل صاح هدب رمشا | ةمااعلا بلاطملا هذه تناك ف هثالثلا م واعلا هذه ىف مالكا |

 ميه اوءاثلا هو فورا نم ةعيسابف لص ل ةروسلا هذا ولاه ( ةثلاشلا هلم لا) ةبهلالا بااطملا عج ْ

 لدتءاشلاف باذدعااةرعشمةعيسلا فورم ا هذه نأ همف بيسلاو ءاؤلاو ءاطلاو نيشلاو ىانلاوءاخلاو ١

 مءافورح لأ ي!اواريك ارومئاوءداؤ ادداو ادو2 مولا اوعدنال ىلا عت لاق رومُدلاو ليولا ىلعأ 0

 ْ اقعأو سالاو نسا نماريثك مولان رذدقأ وىلاه:لاهو نيد أ مه دع وا ُمهجْنا وىلاعت لاق مموج |

 مولا ىزاناناىلاعت لاهو يع اونمانيذلاو ”ىبذلا هنا ىزذال موب ىلا.ه3لاه ىز1ئابرعسد هنالءانإلا ِ

 ريفز اهب مهل ىلا: لاف قمهشلاوريفزلا فورس لوأ ام_منالنمشلاو ىازلا طّسأو نيرفاكلا ىلعءوسلاوأ

 | . لئاسمهمشو ةروسااهذه نم ةطنمسلا ل ةءاارارمسالا ف ثلاسشلا بايلا 5

 نيرمأ نعئ مهل دج لوب الثا ناك: هلتد_هلالاهاملىلاعت هنالدعا ( ىلوالا ”هلكسملا) |
 هنا ىلعلءادلاامو هلالا دوو ىلع لل دل ابك دمحلل [ةصسم هنوك (ىناكلاو) هلالادو-و (امهدحأ) | ْ

 نيلاوسلا نيذه نع باولا ىرم ىركاغ ىلاعت هلاك ذ مرحال نالاؤ سل !نا ذه هج وااو دا قسم |

 | مو كلام ميحرلا نجرلا هلوق ىلاشاا لاوساا نع تاحأو نملاعا!ٍنز هلوةب لوالا لاو سلا نع تاج اف أ

 |نوكج»,نأاما ئئلادو وب اناعنا (ىلوالا:لدسسملا) لئاسمهيفذ لوالا باوذتارب رقتامأ نيدلا |
 | هلالادو-و فرعنالانأ ةرو رضا ان عئانال ىرورمذ هلالادوجوب مل_هلالاةيبنأ زئاجال ايرظنوأ اندؤرمذ|
 | نأالاهلالا دوجو ىلء لدادالو لل دلانالا هل. هت نكعال ىرظنلالءلاوابرظن لعلان وكي نأ ق مف ةرو رضلان|]

 | حاتم ناو.ملاوتايثااو ندادملاوراصل او لاملاو نيضرالاو تاوعسلا نمهفامع سوسح املابعلا ادهزل
 | ىلءلادلا لءادلا ىلا ةراش ا نيملاعلا بر هلوق ناكف همة -قمدو هيرب بوه دجول د_بومو هرب ديرب دم ىلا |
 | هلوةنهتاىو املك ىلاةراشانيإاءلانا (ىلوالا ةف-امالا) فئاطل هف مث يك.طارداةا!هلالادوجو 1
 ناكف هئاقي ىلا هن اب ىفو ءدادم ! ىلا ةدؤجو ىف جام هنلارةةةمووف ءاوسإم لكن ا ىلا ةراسشا نيملابعلا برأ

 لاف ةواَمثاا ىلع لدتنيشلاو يثالا ماعط موقزلا ةرصم نا ىلاعت لاك موقزلا ىلغ لدن ىازلااضيأو قممثو |

 نم ىنغبالو ل_ءاظال بعش ثالث ىذ<لظىلا اوةلطناهلوةلءاطلا طق أ ورانلا ىنفاوةثنيذلاامأف ىلاسعت |

 لاف قارفل ا ىلع لدي هنالءاسفلا طقسأو ىو ثا ةعازت ىلظل املا الكىلاعت لاه ىلغا ىل ءل دياضيأ و بهنلا |

 اولاق ناف + ىرتفا نم بادو باذعب مكتدسفابذكه قا ىلعاورتذتال لافاضبأو نوق رغد ممول ىلاعت |

 لوةنفةدئاف متركذامل قالفباذ_هلا نماعون بجو 'وْدىف رو كس زموهوالا فورا نمفرحال |
 طقسأ ىلاعت هلفاو موسق هءزج م_مئم بان لكل باوب أ ةعببس اهل موج ةغص ىف لاه ىلا هت هنا هبفةدئافلا

 ةروسل اه ذه أرق نم نا ىلعاهي.':باذعلا ىلع ةلاد ظاسفا ل ئاوأ ىهو ةروسل هذه نم فورا نءةعبسأ]]

 لعأهلئاو مس يف عبسلا تاكردلا نم انمار اص اهقن امس فرعو اهب ندآو '

 لل ار ك0



 مل
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 000سم (نعو أس لا نمل اسنابت اهملع نت زف موب باوبأ ماي ىلع اق. ةنآ لك تراصاهأرقن

 هلع اد. ءو ىلاععت هللا ىلع ةءذث امال ىفاثم تدع (عاسنا) ىرخأةرو د ىئثت امام ةال_هااىفأر ةنام

 ىناثملا نءاعبسمىلاعت هوقزهبسه:ق ان فلا:دقانام دعاو نيد ٌرءاهازنأ هللا نال ىلا. م ثيع# نا

 اهرب .ىفتو ىلعتلا لآ م ههالا اذ اهيمسي ةشمع نب ن امفسنأك ةءفاولا (سماخلا مسالا) :رخ !ةروسف

 اية ناقة طنا كرف اينصنك رقول نآرقلا نم ةروس لع نأ ىرتالا فصنلا لبق ةنالاما

 نع ىكننامنال كالذي ثدعع ةفاكلا (سداسلا مسالا) ةروسااهد- هز اعحرغفءودنتلا اذهوز ا

 هلل | ىلص هللا ل وسر لاو لاه تءا هل! نب ةداييع ند هم رلانبدو# ىوز امنع ىف ةكن الو اهريغامأو اهربغ

 .هوسو هدو ساسالا (عباساا م مالا امَءاضوع اهريغ س دأو أهرب ن نع ضوع نآرذل أ ملسو ها

 | واكل للانطملا فرشأ قعالق شما ملا (ىفاشلا)نس'سالاكى هذ ثار ةلانمةروس لأ املا (لوالا)

 ىلع" للة-شمةرو_لاهذهوةالدلاوه ناسعالا .٠«تاداسمعلافرشأن ا (ثلالا) ساسالاود كلذو

 ْ لاق لاف ىر دخل اد. عسى أ نءءافشلا (نماسشلا سنالا) اهبالا منال ةالدااو ناعالا ف ه:هدبالاملك

 هذهأر 2و عدرسملفو "ةياصعلا ضعت َر ردو مد هلك ن مءافش باك امال تسر ] ده هت لودر ١

 ءاد لكن مءافث ىو نأ رثلاعأ يه لاتف لسو هنلع هللا ىل_ضدهنثا لوسراهؤور كس ذؤأربف هنذ اىفةروسلا ظ

 موب .واق ف ىلاعتلاةذاض سعرذكلا ىم#ىلاعت هنا هيلع لءادلاو ةنامسجاهتمو ةناحوراممضاىهالالوقأو

 ْ لؤدط بس ةةدقط آى ىهذ تافشاكملاو عورفلاو لودال | ةفرعم ىلع ةنإ ةسسم ةرودلا ءذهو ند مه

 | ةالصلا تمدق ىلاعت هللا لوي مالسل هيلع لاه ةالنملا (اسحاوسالاو ةنالعاا تاماقأا هذه ىف ءافشلا ْ

 هيلع هللا لص هتلالوسرنأىورلاو كلل (رشاعلا سسالا) ةروسااهدهذار 1او نيفصت ىدبع نيبو د

 نلئاسلا ىطعأ ام لضفأ هةطع أ ىلاؤسن ء ىركذهل+ث نم لاق هنا ىلاعتو هناصس ةزعا | بر نع ىح ملسو

 ىنةاساو كح ىلس غبر لاه نا ىلا نيذ وهف ىقلخ ىذلا لاه ثيح كلذ مالسلاهياعل_.ءاخنال_ءفدقوأ|

 كلام هلوقىلا هتدولا هلوةوه»وىلاعتو هناصسرلعءانثلابةءادملا تعقو اضيأ رو سلا هذه ىف نيل اصاان

 ىلا.«تةلوةوهوذيادهلا بلطي ىلع ما عقو مثنيعتس بن كاياو د.عن لاي ا لوقوهو ةيدورعلارك ذم نيدلا موي ٍ

 ةفر ءاأذأ :-نا ىلع ل ءاضيأودو نيدلا ف ةءادهلاو هبلاطأ ا لك أنا ىلع ل دياذهو سة طار هكاااندوا |!

 ) رشع ىداملا م١الا) ةئلا!:ةزرال قر لو اندهاهلوق ىلع انذمالكلا مخ ىلاعت هنال ميعذلا ةذد نم ريخ 1

 ءاعدإ!ةروس .(رشعى ا !مسءالا) ناسحالاو مركلاو ل_ضفلابهللا ىلءءانثامال ل ذوركسا!ةروس ||
 معا هتتاوءامءالاهذهح رمش ىف مالكلا ماع ادهن مةةسهلاط ارمصلا ان دها هلوق نعال اشال ْ

 لااسم همقو ةروسلاهده ل اضف ىفىناشا!نابلا :

 ىلعدلا ىوز ةيكمامل ما (لوالا) لاوقأه ثالث ةروسا !هذه لوزن ةمفمك ىفاورك ذ (ىلوالا لكلا ا

 لاف م نشرعلا تدهن زنك نم دكع ناكل! ةقاف تا تان لاق هنا هن ءهللا ىذر بلاط ىنأ نب "ىلع نع هدا“ #بسأت َ

 هللدجحلانآر ةأأ نم لن امال[ لاه هن لدببجرش نبورع نءهدا:ءاءاضيأ ىوروءايعلارثك أ اهملعو ىلعثلا ا

 ىطااغ نوكي نأ تدشخ دقا لاسةن ةحدخ ىلا مس لنمو هيلع هللا لص هنن لوس نأ كل ذو نيل اعلا بر ْ

 ةعقاولا كالت 0 لذوننب ةقرو ىلا بهذ متر قا ءادئاا تؤععتولشاذاىنالاو لاذامو تااقنءوثا|

 برهلندلا| مي>حرلا نجحرلا هللا مب لقدل لاهو مالسل اهملع لوري هأن أدل تدناف» ءادنالانأ اذا ةقرو للاقذ

 نيران راب لاقت لنمو ةلعهق ا ضد !لوشر ما لامس ع أ ن نع ملام ىبأ نع هدان_سانو نيااعلا

 دف 22 ع نءهدانساب ىاءثلا ىور ةني دات تئلرباوت مما (ىفناشا!لوقلاو) كاف هتناقد شد رق تااّقؤ مي>رلا

 ءايلعلا نال هاجت ةر ذه: ذو ةوق» ماع لكنا لضقلا نب نيسلا لاق ةني دملاب تازنأ باك ١١ اف لاهمأ !
 نءاعسلاشن [دقلو ىلاعت لوقا ٠و قافتالا ةءكم رخ !ةروسن!(لوالا) ناهدو هداعل ديو هفال ىلع

 هنالاة نادعم هنا (ىناثلا مقام ةروسل هذه انآ ىلاعت هنا ىلع ل دياذدو باكل ا ةعاف هوىلاثملا |

 ماقا

 كا
 هع

 ض0إذ310ك++ه “-بببببب0

 ا شاع ا
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 ا هدو>وامبان نر كح نآوددالَو ةااذناخ نا مول _ءملا نم مان ادعو مواء#وااقلاغو ثامزلاو ناكملل | |

 زرعااو عازف ةااو٠اًضفلا لود ل_.قةدو-ومهناذ تناك نال : كح مالا ناكىت هو قولا دوحو ىلع | ْ

 ٍْ ةقيقح تياقنالء[ ضفلا“ ازجأ نمءزعقءاضنا!لودخ دعت هناذتاهدحولو ريسخلاو ةهلانعةدلاعتم | ا

 ا اةلئدسملا) رابتءالا:اذدهم ةهطاو ناكملا نعهتاذ هنت ىلع ل ديني اعلا ب رهلوقن لا كاذوةتاذأ
 || امل هنال ةءاولااو ىراضنلا لوقتاك لحما ف لواحلان عةهزنم هتاذ نا لعلدتةظفالاهذه (ةثلاشلا |

 ل لك لبق ةدووم هناذ تناك قواخملا ىلع قداس قلاهنلو ءاؤسام لكل اةلاخ تاك نيملاعللابز تاك |

 هدده (ةعدارلا "هلكبسملا) لولا ىلا هجانينح ا عنشم لحن ادوجو دعبف ل لكن عةينغهتاذ تناكتف

 تاذإاب ان تح وملانا هديلغ ل_ءذلاو رام لعافوه لب تاذلاناسجوم سل ملال هلأ نا ىلع لدتا الا

 ةدورموأ راما ةلوصا ' قتلا اذا ناسنالا نا ىرثالأ م ءاظعتلاوانثلاو دبا هل اعف نمءوش لءقصسيال ظ
 ٌةرِدَقلاَن سداد ايريستلا فد هب اريثأت ونيضستلا قرانلا ريثأتدلا ادا الو راثاادم_< ال هاف دسجلا |

 العاق هثوك 5 رءامناوراشخالاب لاف هنا ت مثءانثلاو دمسلل اقسم هلوكب ركح انإف عيطلا: ليد ا.تشالاو |

 اهياريغتلا عوقو عنشمالو بوملارثؤملا ماودي تالوا_ءملاوران* الا تمادل امج 6# ول هنال اراتخمأ

 لذكر هالا ناكل تاذملاب سب ومالز شحال ابو دافتاجي ةرثوألاث اناء تارغتلا لوضتلان دهاش ث ثدحوأ

 انةذاومدايغلا لا صملاةب اطملاعلا هللا قلش امل( ةسماا "هل 5ددنألا) ىمصلل اة دسم هوك تيث م رجالا
 بو نقملا مكدهلا لعفلا لعافو ىلذسالا ملاعلاو ىلعال ا ملادعلا ىف نب رهاط نامقتال او ماك-الا ناك موعفانما |

 ْ ناكسملاون زيدل ا نع اهم ْثوكى لع ل ديوهلالا دودو ىلع ل دي هت دا هلوق ناانزكذا.<«تيثفام اف نك

 معلا ةياهتف هنوك ىلع لديو ةر د-_ةلادي اهنىف هنوك ىلع ل ديو لا ىف لولا ن ء اهزيم هنوك ىلءل ديو 1

 رداةلاهلالا دوو لولا تين هنا نههلوقودو ( فاشاا لاوس امأو) ةمكسلاةي ابن هنوكى عل ديو |

 دنعلاناناولا اًدهريرقتو نيدلا مول كلام مي>رلان حزلاهلوقوهتاواساو ءامما او ديلا قدسي هنا اقف | |

 هراك- ااورةفااولالا ف نوكت نأ اماو ةداع لاو ةمالساارف توك نام نب ىهأن ءاندلا الو ا

 هني وكسحتو هللا قانجالا لصت ل ةمار كلا كلف ةمالسأا كا: بام أن ةدا ركلاو ةمالسا! ىف ناكت اف |

 نمو أد امعلانمنوكتنأاماتاف الاوهراكملا كلتف تاق“ الار هراكملا ف ناكناو اهحراناجرثاكف هداخكاو |

 تناكناونيدلا مو ىف نيالا ان مني مولا ملل ف هني هلأي دعو ىلانعتو هن اس هقئاف دابنعلا نم تناك نا هلل |١

 تاهوركلا نما دلاىف هدام عب هلزنأ ام لك ىلع 5 ل١ ل -ضفااو لدز ,اطاباوث !ايدعو ىلاعت هللا هللا نم | :

 هلةياعال ىذلاءاند لاو لذي امجال ىدلا دمجلل اةتسم نوكي نأو دال هنا ثدن كلذكرمالا ناكاذاو تافاضماو |

 نكمال اسست بع نيدلا موي ثلام ميحرلا نجلا نيماعلا بر ف دما هلوق نا ءانركذ حذلا ناسينارهلظف | :

 هفدرأ ةءورلاىف ةردعملا تافصلا ىف مالكلا ١ متاملىلاعت هنا ٍلءاوهنم لضفأو لك مالكذوجولهغلا ىف |

 نادال نمدوضاملاو ور نمودسج نم ب تبسم نايبنالا ناب ءاو هندو: علا ىفريتءللامالكللاب

 لابعأب امن وكي نأ دسللا لاو لضفأ ناك مرج الف حورال ةعفانلا“ ءا .ثالا بانستك !ىف حوزالةل !نوكف |

 لدتلانع اب امتد سملا نوكي نأ ىهلاسعالا كالتو ةنقاسيلا ةن احورلا تاداعسلا باستكا ىل 1ع حورلانيعت | /

 نوكحر,نأ اندلاءذهىفديعلا لاوسأ نيب أفةدايعاا ى هلابعالا لبو همم دخو دوبعملا يظعت ىلع 1

 هذه ىلع بظاواذافديعت لاباهلوقي دارا ودو نان الا ةداعستاسردلوتأ هذهو تادابعلا ىنءابظاوم |

 تإدابعل هذ بهب نادل ”الابلةّدس سيال ء دو هاوهو بغا !ملاعراونأ نع ء ئث هلرهطي اده دعو ةدمةسردلا |

 تادامعلان م 'ئش نايتالا هنكححءال هناف هن6:ودعو هتناعاو ىلاعت هللاَو قيضو هلل هع ملاملب تاعاطلاو |
 ها لاناو هلوقنمدارااوهو تال مل! يف ىطسولا :-ردااو هما اذهو تاعاطلاو |

 وهو هقاةرادمالا لال ىلعااو تافشاكملاراونأو هتلا نمال ا لص الدنادبسهلا نأ لحال م11 | ا

 تادامتعالا ف قمل هاما نا (ىلوال اةفيطالا) ٠ فئاطأ هسقو يقدسملا ا رسلان دها ةلوقنمدارملا ا

 2 د سستم 2 د ب ع مد
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 5 ءادورهان نار وه ضار ءالاداساّنمد-او 1 ةردود لكو ارت ال نس لكنا ىلا ةراثا اذهأ
 ” را ةفمالا نكلو هدم مسإالاىث نمناو كانت لاعاج مدقل ارداقلا نكمل اهلالا دوو ىلع عطاق |

 بيساو نيملاعلا بر هلل دا لاو لب نيملاعلا قااح هتتدلا ليل ىلاعت هنا (ةيئاشلا ةفمطألا) مههيست

 ف اوةلمخ ا ,متكحلا مود لاح ثدحملاو د_بوم ا ىلا ةردمفم ثداوط نا ىلءاوةيطأ سال نا هبف
 فرااو بدلا نع ىغتهئانقب لاح ئذاا موق لاقف المأ ىوملا ىلا ةجاش# قرن له اهث اقي لاح اهنا
 0 ا دي يا هسئل 7 نءلا.هلا برهلو ةف هئئاقب لاح ةلاح حالص اوءئذلا ايان ملاسةااوه

 قا ىلا هر اهدا اما هْنلَع قف مآ 7 و د لاح ىف د ولا ىلا اهراقنفانادودةملاو !ماتنلاحىف

 | ىنغتس بال هناقهقلا ىو ام لكنا ىلعاهينتركذلاي ناس هصقن فالاا هبف عقو ىذلاوه اهئاق لاح فر ماو

 |بجوةنارد 2 1 .ةاعسمةروسااهذدنا (هثااش هلا ةفيطللا) هر ' اة: لاح ىفالو هيو د_>> لاج ىفال هع

 | لك نا ىلع هردن”نيملاعلا بر لوقف هذم ةبعشتملا لوادؤ1اك اهريغنوكينأ وند.ءملاو لسدالاك امنوك

 ' ةروساهاوأت هتتدحلاهاوقبةرو لا ذه دهب ةعير أ اروس شفا ىلامعت هناغ هدموأأ ىلع ل ءاد هناقهاوسدو-وم

 م-فانهاهروكذملانالءاوروذلاو تالا |لعسو ضرالاو تاومسلا ناش ىذلا هتدجلا هلوقوهو ماعنالا

 مقةلطلاور والاو ضرالاو تاوعسلاو هللا ىوسام لكل وان لال اثنا نال نيماعل ابردأ وق ماسقأن م |
 ةروسلفأ ف روك ذموهامماسسقأ نم مدق هناك ماعنالاةروسلوأ فروك ذملاف هتلاىوسام ماسقأ نم
 ةرو-ل أف روك ذملاو ضرالاو تاوعسلا ناحل املا يرش ول لو رك دءالاصإاب ةعافلا

 || هجا الوقلا ناكهتلاءاشبا ىلاهئاقب لاح حاتم لامعا نأ ثدن ىمهنااذب دقو نيم اعالابر هنوكةءافلا
 هئاسقب لاح قبملاىلا است! هثو د لا ثدحم ىلا هج احا 0 ءالاماىلوت ث د. ! ىلا هو ددح لاح

 لوأف روك ذموهام مءاسقأن م مق ىرجت ىرج ماعنالا ةدوسل وأ ف روك ذملانا نيوبولا ني ذب تيثذ

 ةسرته:مدوصةملاو تاّكلاو داع ىلءلزن أ ىذلا هلل د4 ١هلوقودو ف وكلا !ةروساه بنان و ةحافلاةروُس

 اذه ناك تاد هاش او تافماكملا لودل تس هدبع ىلع هزت أ ىذلا باهل اد ناف فراعاانحاورالا
 ق-ىف ةماعلا ةرتلا ىلا ةراشانيملاعلا بر ةحاسفل !ةروس لو أ ىهلوقو طقو هل داحورلا < رثلا لاراشا

 ”هلصاخلا ةينامسللا ةيرثلاو نيطامشلاو ّنلساو رننالاو دك“ الملا ةّناسورلا ةسرتلا همف لح ديو زيملاعل ا لك

 اهثلانثو ةعافلا ل وأ ىف هركذام عاون أ نماعون ف وكلا ةروس لأ ف روك ذملا ناك نيضرالاوتاوعسلا ىف

 ثا وعسأ انا ماعثالا ةروس لأ ىف نيم ضرالا ىفامو تاو ممسأ|ىفام هلىذاا هتلدجلا هلوقوهو أم_ةروس

 ماسقالا: نء مسةاضيأ ذهول ضرالاو تاومسلا ىف "لصاخطاع شالا اا مس ةروسل وأ ف نيبو هل ضرالاو

 لأ ف روك ذااو ضرالاو تاوعسل ارطاف هدا هل اوقاهغزارو نيلاعلابر هتلدجلا هلوق تت 'لخادلا

 اجاوداان”د واهل ارطاف هوك ةروسلاهذخىف روك ذااوربدقَتلا وخقاذناو اهلاةلاخ هنوكماعثالأ : 2

 أرك دانا ىلا.عتدناغن نيماعلا برهن دولا هلوق تت :هلخادلا ماسسقالا نم مسقاضيأ هناالا لوال اريغاذهو

 اءإف ةكئالملا ةروسفامُأ روثلاو تافطال العاج هنوك زر كذ ضرالاو تاوهسالا.ةااخ هنوكماسعنالاةروسفف |
 قلد دعب ركذ ما.ءنالا ةروس ىف السر ةكئ الا االءاج هنو كت رركذ ضرالاوتاوءسلارطاف هنوك ركذأ

 لءجضرالاو تاوءساارطاف هنوكد عب ةكت اللا ةروس فرك ذو تاما ظل اوراونالا لج ضرالاو تاوعسلا

 ردهلا تع 'ل_ادلا عاونالا ىر ىرتاهرسأبامناالا ةنلاع فئاطاو ةميعرارس أ هذهو تاز احورلا
 رك ةىرج ىر<نملاععلا نر هلوقنا ىلعهبنتااودا ذة نيملاعلا بر هلل دا هلوق فرو حصد ماعالا '

 اضدأ ىهفهلالادوجو ىلعتاداك ةماكل هذه نا (ةئاشلا هلثسملا) ميقا هاب وجو ىلع بلذلا
 لك لوان:ي نيملاعلا ظفا نا انسان ال ةهدلاو زيلساو ناكملا نعهناذ ىفاسل ا«ةم هن وك ىلع ةلالدلا ىلع: للة ثم ا

 دتمملا غارفلاوزنخلاو ءاضفا! نع ةراسبعناك- لاف نامزلاو ناكملاهللا ىوسأم هل بنمو هللا ىوسدوجومأ ا
 ابر معجرا لديناملاعلا بر هلوقذ ةيدعيلاو ةيليقا امس ىلصع ىثا|ةكملا نع رابع نامزلاو ا

 1و م سس ا حسو و ا اسم سس تتسم يسم مس هن متج  ياس تاع ناسا ب سس ديلا يق ام لااا 21000 ماا الا سل جسر وعسر



 ١ تناك اودي وق ةخدار ةكلم ةعانصلاو ةفرمل الا :تراصةدي دمةّنم فها نمةفرحو عت ان-هلا نم 1 . -

 اهموطظع ىلع لاوعلامد_هىقاخ ىلءعر دقي ىذاادو>واانارهط ىعملاادهرّرةتالو نيعجسأ قن الانا لكل

 | نأو دبالو اهك الها ىلءار داق نوكي نآو دب ال بك اوكللاو تاوعسلاو ىسركلاو شرعلا قاخ ىلكر دقنو

 | عمي أدبعلا بلقىف عشقي ذ_ةامسو لاللاو ةمظعل ةياغ ف نوكي ىغل ارعاقلارداقلا ادهفاهنءاسشغن ركنأأا

 | ير ىروامدقا رك ذاذه دنءفةملا لست أ قيرط ”ىابوهملا بَرعَتُأ نأ ىننكي فيك قراقحو ىتاذةيابن ]|
 ةدهلالاو ةسهلاو ةردقلا ميظع تنك ناو انأ فدعضا | دبعلا اهمأ لاف هناكسذ ٍِض رخلااذها قفاوملا حالعلا | 0

 نعد ملخ ا الادلا املس | ءذه ىف تم داق نيدلا مون كال امانأو ميحرلا نجرلاان اذ ةجرلا يظع كالذ عمفتاالا | ٠
 ريخلا تاباهريذلاب تيت ناف كلا عن مالع عيضأ الن يدلام وب ٌكلامانأةتماذا و ىدعن عاوفاو ىتدرماسقأ |

 ةسوبرلا م أر يقام مث ةرفغملاو ن اسحالاو فصلا اهتلب اق ةيصعملاب تيت ناو تاريلنا نم هلذنامنالاع ددغاولا |
 هوقوهو ةرهاظاا لاسعالا ىلعبظاوننأو هو ةعبرمشلا ماقم ( اهلوثأ ) ءامشأ ةنالثهسهأىب رطلا| ذهب

 ' ةداهشلاملاع ىريف برغلا لاعىلا ةداهشلا لاء نموقسلا لو احب نأ هو قي رطلا ماقم(اهنأانو) ا ْ

 هلوقو»و سغلاملاعنمهملالصيددعالا ةرهاظلالا.عالا نمءوش هلرمستال هنا لعمق بئغلا لاءارذدماك |
 || اندها لوةءذش:.-و هلل هاكممالا نوك,و ة اكل اءالوزعمةداهشلا ملاعدهاشب هنا (اهئلاو) نعد انآو |

 ةعقحلةرثكلا حاورالا نمةْوق فعض أ نوكبد> اولا حورلا نا ىهو شق دانهاهنامث ميَدد_بااطارصلا ||| ٠
 لخدأ اذه دن ءندودقأا اذه باط ىف كمال هدحو هور نادبعل العد: داو نولطم لمسص# ىلع ١

 ىح ةنارلاراوالاو ةذ احورلا تاةداكملا بلط ىلا ةه-وذلاةرهطملا ةسدَةملا حاورالاّ يهز ىف ه-ور |

 ىلعر دق الاع ةمعجلا كل: فز وفيدشا شل متأدادءتسال اوى وقأت العلا راصاهك-اسى طرخنا داهم لدتااذا ا

 بج وب ةرهطالا حاورالاب لاصتالا نا نيبال مث مهماع تمعن نيذلا طارص لاه اذ -علفةدولا لاح هيزوةلا ||

 نالداناو ن م 0 : ول هيكل 00 د الانأا و 3 : الاوةوقلا نالزللاو نا مسلتاو ةسلتا نحو ةثتدلا حا هنالاّنااضآ نيدادءم_سالاو ةوَقلادنزه |

 تاجرد|!هده تءاماورافكلا م_هونيل اضااالو قاسفلا مهو م ماع بو ذغملاريغلاف ادهاق نامرألاو

 اهملعلولدملا ب رظلاو دعت اءاهلوقب اماع لول دملا هع رمثلا ىنعأ هثالثلا تاماةااهده تاكو ثالثلا
 لاصت الايداهستسالا لص 1 مث مَن ملاطارصل اان دعها هلو ةباهلع لولدملا ةقمشحلاو نيعتست كاداوهلوقب |

 ّْ هن ريشا جرامات اك ازهد:هذاش_ثلاو افلا بابرأ نع ةدعاسملا يس لاكش سالاوافصلا بانرأب ا ْ

 |١ ىل>- نان الانا ملعا ةروسلا ده فئاطل نم رخآع رماثمرب رقت (ةئلاسثلا هلم سملا) ةداسالاتالاكلاو | ا
 1 لمص هنكيالف بابسالا ماع ماعلا اذه نامت تافاسخماو تاهوركملا عفدو تاذلل او تاربه ار ىل اجاب | ٍ

 الو ةئيعم ب ايسأ ةاساونالاتافاف او تافاالا عفد هنك<الو ةئمعمبابسأ ةطساوبالا تاذالاو تاريثلا |
 0 ريكلا لمص نكعال هنا ىلع ل د اعلا اذه لاو ا ءارقّدس ناكوتاذلاءابو بر رضلا عفدو عفنلا باح ناكأ ْ

 || هلاطساو:الا بوم اىلال وصولا نكءالامن ال وةعلاف رّرقن مث ةئيعملا بامسسالا كال الا سسشلا عفدالو |

 لودولا هنكميال هنا لعا ذاو ةرهاظلا ب ابسالاهذهل ديدشل ابها عوقول اسس عملا اذهراص بوم وهذ أ

 | هدام باقلانامتمناسنالا قبراصنالاو ناوءالاوريزولاوريمالا ةم د ةطساونالا تاذالاو تاردللاىلا|

 ثوديدس لاعفالا ةرثكن ا ةءممك-1ل-ا مولمل !ىف تن دقمت اهبلا ةبغرلاو لملا يظعاهل بأ ادي دش ءاشالا ظ 1

 1 يع وم ماو هداج ب كساس 5 2

 اع فيجب ١ ده ص ج:

 || لامواسفلا سلاجاذاناسالاناوهف(ىناشثلاامأو) + نسترأو ىوقأ ةكلملا تناك رثك ًااهماعةيظاوملا |||
 | نا اانا لوقنفاذهتنرعاذاو ةاكحامخلا سى ح ىلءتادج حاورالانالالا' لا ذامو قسما ا ىلا هعمط | ١

 تدنأو ىوقأ هلق ىف بلطلاو لدءملا اذه ماكسا ناكرثك أ اهءاعن ان الا ةظاو م تناكاشكهنأ اس زراضملا
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 ٠ هيزاتلا ف لغو نم نا (لزالا) هوجو نم هناسأتاداةّءالا ىفاما ميس ملا طارصا اوه لاسعالا فو

 ْ نافرط امهفناكملاو ةسعسملا تامثاو همسدنلا ىف عقو تايثال ىف لغون نمو تافساا ىننو ليطعتلا ىف عفو

 ١ هاك دمعلا لءف لاه نهنا (ىفاشلا) ليطعتلاو همسشنا' نع ملال ما رارقالا ميش اا طارمصلاو ناحوعم

 | مية<-سملا طارصا اوثاحو عم ناقرطام_هو ربلسا ىف عقو دقذ علل لعفال لاه نمو ردقلا ىف عقودقف همم

 ةيئاوهشاا لاسم الا ىف غلا, نم ل اومن لا.مالاىفامأو هللاءاضةب لكلا ني رارقالا عم د,علل لعفلا ثابثا

 فعلا نءاضيأو ةفعلاوهو طسولاوه ميةّم سلا طارمصا اودوهبا ىف عقو اهك رت ف غلا, ن مورو يبنلا ىف عقو
 وهو طسوأاوه سة لا طاربملاو نيا ىف عقو اهكسضرتىف غااب نمو روهتاا ىف عقو ةمضغل ا لاسعالا
 اهاةسلساع رخالاو ةباعاامهالوأنيّدفصب هفصو ميقت-ماطارصااكلذنا( ةئاشلاةفالا) ةعاصشلا

 . اهو نيم اضااو*ادهشلاو نيقي دصلاو نيدنلا نم مهيلع هللا معن أ نيذلا طارص طارمصا | كلذ نو : ة-اعالا

 اوبجوسا تح تاوهشلا باك.تزاي ةيلمه!م_هاوقّت د ةنيذاا طارص فالك نوكتنأ هذ ةسسلسلا

 | فراعملاو ةسرقحلا دئاقعلا نعاواض ىت- هب رظنلا مهاوق تد سف نيذلا طارص فالذفو م-مملع هلا تدع
 || طارمص لاه" لب هءاعرمصتقن مل ميقا طارسصل !اندها لاهل هنا مهضعب لاه (ةئلاشلا ةفيطالا) ةيفقملا

 | ةفئاكحا اوةياد_هلاثام اةمىلا لوصؤلا ىلاهل لل.دسال ديرما نا ىلع ل دياذ_هو م-بملع تمعن[ نيذلا

 بااعصةنا!نال كاذو لءاضالا رظيلاغالا عقاوم نع همنرو لء.سلاءاوسىلا هيدي عشب ىدتقا اذاالا

 صقانلا هب ىدتةي لءاكن م دب الفطلغل نع باوصل ازيمتو قالا رداب ةمن اوريغمهاوقءو قادت ارثك أ ىلع

 جراعمو تاداعملا حرا دم ىلا لصد ف لءاكححلا كلذ لقع روس صقادل كل ذلة ءىَوةَب قدح

 ةيدوبعلا دهءو ةسونرلا دهءنم هتفرعم بعام ناسبةمفاو ةروسلا هذهناانركذاعرهظ دقو تالاككلا
 فئاطل نمرخآعرسشمربرق:ىف(ةيئاسنلا هل 5سلا) مدوعي فوأ ىدهغب اوفو اه ىلاعت هلوقىف نيروك ذملا
 ةرهاط ىناهااءذهوءوركملاو بو.ىلاو”رمشلاو ريكا ةسوزمم ماعلا اذه لا وحأنا معا ةروسلا هذه

 ةصعلا ناالا اريثك ناكناو ضرملاو رثكس ريالا ناالا اريك ناكناو”رمثا!لوقن اناالا امف كشال | [|

 لاو ار يتعا لقاع لكف كل ذك مالا ناك !ذاو هنمرثك ًاعيثلاناالا اريثك ناك ناو عواساو هنمرثكأ

 ةماللاوه تاريغتلا كلت ىف بااغلا دوم هنا مث لاح ىلا لاح نم لاقنالاو تاريغتلا ىفامتا داه د هنا هسفن

 لاوح نم لقأاهناالا ةريثك تناكناو ىهذةهوركملالاوحالااما ةبهبأاو ةارلاو ةءاركبسهااو
 همدعدعب ىهأ ثو دح ىضتةناممال_بالتارمغتلا كل :نالوةنفاذه تفرعاذا ةحارلاو ةمهبا او ةذللا
 نس بحر هلالا كل ذن ا ىلع لدترماناو ةسحارلا اههف بلاسغل نا لل_جالو رداقل اهلالا دوجو ىلع ل دن

 هلدبال هنافمدعلا دعب دسو و لك نأب دهشن ةماسلا ةرطفل ا نالف هلالا دوبو ىلعتاريغتلا ةلال دام رك
 ىلو لعاف نمدل دال هنأب دهاش لقعلا مب رص ناف نكي لنا دهب ث د اً انععس اذا امناف كال ذو بيس نم
 ةريغتملالاودسالا كإن:ل_عاف وكر نأو دب ال هناف كك شنت ل هاف احح شان انا ناولو تد.ا !كلذءانب

 امور دام ثؤمدودو ىلع لدي هم دعد_هب رثالا ثود_-4 هماوديرئالا مادإ تاذلاءامجومناكولذاارداق ٍْ

 ةحارااوغ تاريغتلا كل: ىف بااسغلا نا اذن انالف امس امر رئؤملا نوكسح ىلءتاريغتا لإ: ةلالد
 نمو ان امحر ناك ةمالسو ةءاركو ا ريخو ةحا رهلاعفأ تااغناك نءو ةمالسلاو ةءيهبااوريذتاو

 لك لةءىف ةرضاحو د لكدا ةمولعملاوحالا هذه تناك املو دم_عل ادمن دسم ناك ىإ ذ كحتص ناك |
 لاةثدجلا ةمفكم_ولع بدسلا اذ_واف دسأ لك لةعىفارضضاح هاو هللا دمهم بحوم ناك لقاعد- |

 نا ق2 نأ جيني ال لق هناكو لوالا نم ماعأو ىلع رخآ مام ىلع هن ماسةملا !ذه ىلع هئاماو هقدجلا |

 ىلا كفنراقتفان تمكح امنا كنالكل ذو نيااعا !لك هلاوه لب طقذكهلاوههدءس# تاغت_ثا ىذلاهلالا |
 ل اهناف نيملاعلا لكىف ةمئاه ىناعملاهذ_هو ناكمالاو ثودلساو ةج الساورة نم كلف ل_ص-اسأ لالا ا

 كارتثالار صح اذ'و ابن ةمتاكربدملا لالا ىلا كح ا.ه ءنوكتف تاريغتلا عاونأو ثاثكسلاو تاكرذلا
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 ْ يتلاز االسم |دردلا أ نع (ىناسثلا) بو-والمالار هاظورعفلاةءا رقمتأ ريدقنتلاو:ءارقلا |

 1 311 هلع هللا ل_ص ”ىنلار ةأث تدحو لئاس ١١لاقفم ءنلافذةءا رقةالصااىفأ لاف ملسو هلع هللا ىلع

 ةدلملا ق ارتي 1 لمس لع رح هادا 6 (ثااشلا) تءجو هلوق ىلءل>رلا كلذ |

 د قدارفنالا دماح ىنأ عبث |قملعت نم ا.ّماَع' ناريلنا ناذهو ةءارقريغبةالص نوكأ مالسلا هما لاسقف |
 !| تسد ةءارقلاو ةثرااءامسشالا نهةالصلا للعج ىلصأ فوغ رًراك | ولص مال_لا هيلعدل وة( مدالا ةع)
 | لعلا ىعع تناك نبل وع ىلا هب ةعتم تناك اذاة قرلان |باو!اوةالصا!نعةسراخ موك تس جوذ ةيرع
 اوهواد» اوافرح اهئمْلرتناف ةالصلا ىف ةمساو ةدعافا !ةءارق هللا هجر“ ىفاشلا لاف (ةيئاثلا هل شسسملا)

 ٍ هملعهنا(لوالا) هو>وانل ةكتاشلا ثا رقب ال ةةرنحوب أ لافؤ نورثك الا لاق هيو هن الص مدت لانس

 || هلوقاو هوعمش او ىلاعت هلو ةا كل ذ انماء ب < نأ بجوفةالدا | ىف ةدئافا |ةءارق ع هرعلوط تظاو مالسيلا
 || فك هنا ةددنح ىأ نم بدعللابو هقلا مكب < ىنوعبت اف ىلاثالو اوسع أنغنوفلا نيذلارذلف
 هنا لسو هيلع هللا ىل ه”ىب هلا نع هنع هللا ذرة هش نب ةريغملا ءاورام كل خي د- اوربت ةممانلا حم بوتجوا

 ردا اهنا ذ لعفن ةمصاانل ا ىلع حسم اللا هيلع هنا ىف هيقشو هتيصان ىلع عسمو ًاضوبو لابف موق ةطابس أ ْ

 |١ ىلغ هرعلوط باظاو مال_تلاهملع هئاارئاوتمالقت معلا لهأ لق انداهووال_صلا ةدضااط رمش عملا نم
 || اودقأ ىلا تهل وق( ةيئاشلا ةدطا) بئادعلا نءاذهواهملع ةفوقو ريغ ةالصاا ةكنالاف مد تافلاةءارق

 نيلسملا دنع سداو قدا بلادوهعملا اهنم دا لا نراك ماللاو ىلا الع ةدرغم ةتفلة السلا الا ْ

 !ِ ناك كل ذكتاك اذ او مب يت يراسو هيلع هقلا ىلص هلا لوسر ناك ىتلا لاسعالاالا ةالصلا ظفل نيتئنباسدوهعم

 مالسلا هلع لوسرلا اب نأ ىتااو لوسرلا اهب ناك ىب 20 الصلا اوءقأ هلوق ىرجت ايراجةالدااودقأ هلوق

 نام بوجولا سضالارهاظو ةئافا |ةءارقباسهأ ةال هلا اودق أ هلوقنوكمف ةدئاغلا ىلع -يلةشملا ة اصلا ئإ ٠
 : خالصا !ىف ةدق افااّوءأ رةبو> و ىلع اهطأق الب ءادّكلذ ناكفةَر عام نمرتك !نارئلاقيتور كش 1

 : ني يمصأ | ىف ىورام اضيأ هيلع ل ديو مهرع لوطاهتءارق ىلءاوءطظاو ني دشارلا» افلا نا(ةئااشلاة خا ) :

 : اذاو نيملابعلا بر هت دجانة ءا رقلا نوهتقتسي اوناك امنع هللا ضرر وركب اياوهلسو هيلع هلل ل١ ىنلانأ

 1 هلوقلو ىدعن ن منيدشسارلا» الهلا ةنسو ىتنس مكملع مالسلا هيلع هلوقل كلذ انماغ ب < نأ بجو ادهش

 هلم ىف كس هنا هنع هللا ىضر ةغن> ىأ نم بدتل اورعوركب ىلأ ىدعب نم نيذللاباو دّدقا مالساا هملع

 مدعب جون اضرأ نآرقلا صنو هنافا اذهان ك ريبزلا نب هللا دعو نمحرلا دبع نا عم نافعرثأي ”راغلا قالط

 (| اند ناعم ةعافااةءا ارةبو>-و ىلع قاف:الاو قاع طال ىل ديس ىلع ةباصعل الك لمعي كس مذ ثرالا

 2 رق س2 له هناق تفاة>انارةّمالا نأ (ةعبارلاة ل0 لوةءااوراس الاونآر ةااذو ىلع لوقا |

 رقيدالا برغا او قرمثملا ىف نيإملا نم ادح أ ىرتال كناف له-هلاف هيلعاوةذتا منكسحلال مأ ةحتاشفلا |
 ل "ناك ةحافلاأ رقي لو ىلص نمن !لوةنفاذه تدناذ :|ةالصلا ىف ةكًئافلا

 هنا او دةتعا نيذاانااولاف ناف اربدصم ثءاسو مهل سنو ىلونام هلون نين هوما لددسربغ عسبتت نمو هلو ٠ْ

 امتءارة بوحو ىلع 212001011 5 دذااداةّدءا ىلع لب بوولا د اةّدعا ىلءالاهؤرقاّمءارق سوال:
 || .ءارقلابتأي ل نقة*ارقلان كا ذل ىلع لكل ١ ابطا! ان دق نثو بولقلا لا.عاربغحراوطلا لاسعا لوقف

 ْ امي ةحاحالو لءاداا ىف انيفكيردقلا اذهو دمعولا ت# لخ دف لمعلا اذه ىف ني:هؤملا هد رْط اكوا عزاك

 || هناوهوروهشملاثي دا (ةسماخلاةطا) بوجولاداةعاف عامجلال ا ءاعدا ىلا ل_لدلا اذهربرةتىف
 "| هللا ل وذد نيملاعلا برهتدجلا درعا ا لاق اذاف نفصل اى دي عنييو ىنس اللا نوسق لاه ىلامعتو هن كيس

 ددعلا نينو هند . اموكي ةالص لك ىلعم هد قاستالا لال تسال وتدل ارا ا ئدعفدعلا ْ ١

 1 فرصنتل !اذه نع ع هنجال ةالص'!لوة:ةةرو لا هده تانآبدسالا لص ل فيصانلا اذه نا نيب مش نيفصن



 ب ىلع ةلو.2 سوفنلا نانو قالوه لم سلام حرت وروما جارك اناةيأف |
 تالةءسوا ا با.سالا نااهان 57 ذىنلاتانامباانروط دتف ةلادا هذه ماكستسا بجو واذيأئ اذو ةاكاحلا
 هي دجت ةمهلاةياده ناس 'اال فنا اذا هنا لون ناب ةديدشءب وقةريثك ا ممابسسأب قل تااىفةغر ااوابتدلا

 3ع وتنال ريضإلا اذهل وضيف ابخاو اذا العأت باسالاوذج ىف لأ نأهباقىف عقو لدسا!ءاوملا
 أرثك ناك عرريمالا كلذ نال لطاب (لوالا) المأ هةمكح لاهو هتوقطر ةداسد د دأا ىلةىلوح ا ملاعلا اذه

 بيسهل تاهامو هْنَوَدِب 4تاصحأم ةانزلاو ةرامالا ك:نا هلروظي اذ «د#:ءفالةءم هلق أو اع ساند
 ةرمالو همك عفا دال مالع م تح ءاضقو ماس ة ودق ىل-الةسارلاوةرامالا كلت تا داو هكوكس

 لود دنءذازي وةتو اه دضاعت تارايثءالا نمىرخأ عاونأرابتءالا ن ٠ع ونلا اذهىلا مذا مث هئاذقا

 ىلا تايولطااو تاموأا لكى عورلاىلا اهتم للةّدْيو ةرهاظاا بام_سالا نعلق عطقنب ةفشاكملا هذه
 ناسسالاراص تاذداكماهد_هترتا وو تارايثءالا هذه تااوناذامثناوبالا مقدو بامسسالا بحسم

 دوال اذه دن ءوراضااودلاو هوركمو رش هماا لصو اكو عفاشا اود لاهريو عن هملا ىل هواك ث.

 هلي هاك ءامثلاو هنن هاك دل ريسصتق هللا ىلا الارو هالا ن هس بلط ىف هياق هس والو هللا الا لعف قادما

 الا مانت :ال لاعلا اذه ىلاو-أ نا ىلع ديبعلا ل دير وك ذملا» ارقتسالا نالءاو قت دجلا درعلا لو ةب اذه دنعف

 ريدقالاركألا لالا لاوأ نم ةلاح مافنتال هنا له مفريبكسلا لاسعلا ىلاريغصل !ملاعلا ن «قق تي هت اربد ذم

 َنأدهاشف ىلعالا لاعلا لاو- اول فسالاملاعاأ لاوس أ ىف لءاّيديعلا نا م نيملاعلا بر هلوتو> كلذو هللا
 | ىربذ يسالا يخلو ىلعالالاكلاو موقالا تدئرتااو نقنالا فصرلا ىل ةمو'ثم نيااعلالاو -أ

 ديعللروظي اذه للاعو مي-رلا نجرلا لوةي كلذ دذعف هنا .حاو لضفو هتجر لاك رو ةالا ةقطان تارذإا

 0 ءاستلا قلتم دبءلا قي هلاسح او ل ةفوهقلا ةجسرب تأ تام دلاىف «اساسهم عجن

 حرش د شنت ميحرلا نجسرلاوه هن ايةتف رع ىذلاالا سدا نردلا موه ءالام لاق, هناكف توأا دع هلا نو

 ددنمو هنلاالا دلة خس الاوان دإا ىف هنا هم حالل هاب لذ تسع اان ناملهبو هلق خسفنيو دعا اردد

 ريزولاورمعالان ب اها قاءةم ناك ني دبعلا نا مث هتلاريخي بالا قاعتم قالو هللا! ىوسايع هي افقد هلا عطشمي

 للا بلطي ناكو ام تامهملا لسف قف نيعتسمب تاك وم دكا لل نم غارفا ادعو امهتمدخ الوغث٠ ناك

 ناك دوبعملا ةمدخم لغّتشي نالفريزولاوريمالا ةم د الغتش ناك اهنا لعب ق واعتلا كل دلاوز دزءف امهم

 لاوسادجحأ ف ,عاالفز ”يبابأو ْكرِبَع ل أ اذهلمق تنكلا ىعملاودس.ىن لاا لوةبادهدنعتىلوأ

 ىلو ناك ت ادا رمال يصة ىف قطسادو ءلايزي همي نالفريزول اوريمالاب تامهملا لنص م ىف مهب تاكاماو

 ناكااو لاو دي لإ مس أبنيمت_تاالقتا الاامأ ب رالرعغإ !نيعمسأ آذه ليغ كىنأ ىعملاو نعت فلاناو لوةمف

 ةيادهلا بلطي نالفريزول اورممالا ن هبانجتمالار نعل ةنالا د روح اف ننءامدنيذالا هااو لاما باطن

 (امهدج أ ) ناسقي رفاثالا لهأ نا مث يق سملاط ارمصلا امن دها ل وةف وأ ضرالاوءامعشأ|بر نم ةفرعملاو
 ةقرفلاو )هللا نءالادص|ةااو ضارغالا نوءلطبالو هتلانالا نونمع:ءسالو هلاالا|ادحأ نو دمعتال نيذلا

 ىاعج ا ىهلا لوقي ديعلا مرجالف ممم ريشا نوءلطيد ممنون ةسسيو اهلنا نوم دنع نيذلا (ةيلاسثلا
 ةصز ىف ىناعتالو ةئارونلا االاباو ةئايرلاراونالا هذ هب مهما تمعن أ نيذلا مهوىلوالا ةقرغلةيهز ىف

 لاق كلالهااور اسال الا د_.ةنال ةقرفلاهدهةعبامنافنولاضااو م-ملع بوذغملا مهو ةداشلا ةقرفلا

 ةروسا |هذه نم ةطينتس لا ةموقملا لثاسلا ىف غبارلا بانبلا
 املا لامصص نب ن_سكساو مهالان و ةالصلا فة. .باو عا اردنا ىلءنورنكالا عمجأ (ىلوالا هلك 1)

 ديزنتو ب>حاوةءار هاى دنا لهل هت همللاو ةشلاقلالاو ةناثام ىف رك دل ادلك ناامذا تحال

 ١ | تارقلطما رااورعقاانآر ةو للا ق-غىلا سما لولدأ: المواا مقأىلاعت لوق (لزالا) ادو-و [ا:داه

 0 سس سس سس سم سبب سب ستر مشيش 2

 ةءارقلا

55-0000 

 3 يلا 5

 5 0 9 ا

 ا

 3 لح رسام



 ب 4 ةاوأ

 | ن٠ نيفاكملا عسجل ةظوف ةروسلاهذ_هّنال نارا نمرمسنا1ةءارق ة-هتاسفلا ةءارق عساس ىلاسعت

 !! ه ريستم نوكتال ذم دن روكتال دق وةظ :ود2 ن وكت دقنر وسلا ارئاسافاو * لكدلت :رمستسم ىميذنيإ ملا ٍإ

 ناتالادنءلمالا اذه انفلاغءاقيلا تباثلا ىف لصالا واب ان'ناكةالصلارهالا ( مشعة ناش اةطا) لكتأل

 تالورؤ اوك اسزم ل ضفأ ةدافلاةروسنأ ىل لعةلادرا. تالا نال ةعافلأةءا رد ىل# 'لمثمملا هال كالا

 دنعف ةروسلا هذه ةءارق نع ةيلافلا ةالصلا نملك أةروسلا هذ_هةءارق عمةالصلا نأ ىلء اوبطأ بهدا
 نءح ورانا بو ةعافلا ةءارك ( رش ةنلاثلا ةحغا) لصالا ىلعءاقءلا بجو ةروسلا اهذه |١ رذمدع

 عدمال_ىلا هيلع هوةف صنلاامأ لوةءملاو صننل |موجون لوقا ابوف طو-تااكدف نيتءلابةدوعلا

 سفئلانعررضا ا عذدو رمفنلا نع فوه تاررش عفد د.في هنأو هذ لوةءملاامأو كنب رالام كا
 ثروبٍبو-ولاد اقيعاأت اق فون ا سف ه.فنيئط اننوك ل محال بوحولا اند اولذ اولاهناو باو

 ةءا رقلا نام لمعلا ىفامأو 5 ناررمذلاناذه لب اةيفاضيأ ترون بوسولا م دعد[ةّدع او لقا فوذلا

 1 ريغلو الصلا تناكوأ (رمشع ةعبارلا ةطا) لمعلاوهطوحالا نا تف فوذلادمغ هكرتامأ فوذلا سوال

 ةهافلا:ءارق 5 ىلع ةبظاوملا نال ىلوأ ة افلاةالصلا تناك ا ةزيئاس حت اذا اهة الص! | تناكو ةزئاج <تافلأ
 ةالمل اذا تشن ىلوأ ةروساا هذهيةالصا انا ىلع اودع أ مهنكلزاجريغل1ذو رولاراس نار ميش سدحول ٍْ

 امهريغب دوصسلاو عوكرلا لا ديازوجال هنا ىلعانعمسأ ( ريشع ةسماخللا ةيحعا ( زياج ريغ ةرو سا !هذهريغت ٍ

 ءانب لال (ريثم ةسواسلا هازل اسال ار سل رك ةءا رقلاديازوالنأ بجوف

 سايقلاوأ صنلا,فرءينأ اماةدهعلا نع ورنا ىضَتعَت حن افا ا:ءارق نوديةالصااّنأِب لولا فملكنلا
 اماملد هناا دقو نآر ذل نمرمست ام اورقاف ىلاسعت هلوقوه هن وكم ىذا! صنلاَن الل طاسف ل رمال اانمأ
 || ةمداسلا ةلطا)سامقلا كرت بع ةدودل ا هذه لئمىفو :الصلا ىلع ةبلاعَت ادب هلا نال لطابف ساسقاااّمأو
 اعاد ةعابفااريغةءا رقنوكت دن. هرع لوط ةءار هلا ل ءبطظاو مالسلا هيله وب دانا تدناسأ (رشع

 ْ ىدهىدهلا نسحأو مالسلاهملعةواو اوعدت الواو عملا مالسل ا هدلع ةوقا ما رحكلذو عامت اللكرو
 ىفايواستي نأ ام اةعافلا نوديو ةئ اغلا عمةالصلا ( رمشع ةنماشلا ةجلعا ( اهتاثادحمرومالا ساو دمت

 ١ ةعاشلابد الصلا ىلع بااو مالا هيلع هنالعابجبالاب لاطاب لوتالاو ل شفأ ةحتاسفلا عم ةالصل اوأ هليضفلا

 زوخال وون رباحريغ نم ةدئازلا 'هل._ظفا!تاوف بجو ةافاا!نوديةالصلا لونك ىناشاا نيعتف

 هلوةذنآرقااامأ رياكتاونأر ملا ان ةفينحوبأ جحاو عرمشلا ىف ادعبق نوكمف فرعلا ىف مم ة هنال هملارعسهملا

 | هلا قوسر رم لا نار مره لأن ءىدهنل !نامع وب أ ىوراخربختااَمأَو و نآرقلا نم رست رفاق لاعتا

 أ هذه نأ اس انال والان ءباوآلاو ناثلاة شاش ولولا رقبالا ةالصالىدانأو جرخأ نالسو هملع هللا ىلص .

 ا تلون مو وال ضالاو للا ارق نمرمس:اماورقاف هلوق نال كل دوااوق ىلع لت الدلا ىوقأن ء 3 . الا

 اريغوأ ةحت افلاود نوكي نأ اما نآرقلان هريستاعدارملا لو ةنفةمحاونآرقاان مرمس:أم ةءار ةنا ىذتقي

 وهو ةيساو اهتمعب ةدئاسفا !نودكح» نأ ىذتقي ل مالاواهريغنببو ةتاسقلا نيدريكل ا دارملاوأ ةئافلا

 قييتن كااذلاو عامب الابل طانوهو اهثمعب ةبحاو ةحتاسفلاريغةءارق نوكي نأ ىضتقي فانثلاو نولاملا

 ا رقّنا ىلء ةعجت ةّمالانال عامسالابلطاي كل ذو اهريغةءار :نيبو ةعافل ا ةءار ةنيبا رمت فاكملا نوكمنأ

 نيب ريضأاو صقان اد ةحاسفلا ةءارقنو دية العا نأ ةفشح وبأ لبو اهريغةءارق نمىلوأ ةتاسفأا

 :رولاهذعتألن أر هلا نمرمستان1 ةءار ةةحافلاةءارق ىهدابنا ىلاعت هنا لاو روج ال لماعلاو ساحل

 نوكتال دقو ةظوذ 2 نوكت دقق روساارب "اسامأو لال : ةرمسم ى ية نيل لا ع نم نيفاكلا عمجلب ةظوفت

 || ىلص هبال وسر ىفن مه لاه هنا ةريره ىلأ نع للةناع ضراعم هنا ىناسمأ | نوعو لا :ربستع نوكأ الدشاحو

 ةال_صال هلوق نمدا رااناقينأزوحال لاذبأ اوباكلا ة< اةبالا ةالصال ىدانأ اوحيرخانا سو هيلع هلا

 طوس هنال انعم عج رتلاف ضراعتلا تيثاذاو ىنكل ةحتاسفلا ىلع رسمتقاول هناود بالا ةحايولو ةءار ةيالا



0 
 ١ دو يمس عسا

 ظ هيلع هلوق (ةسدايسلاةلا) ةالصلا ةدعلطرش ةتافااةءارقالقاذاالا لصدعال موزالا اذهو ةالصلا |

 ىلا هفرمص نم دب الف نكم ريغ كل ذو السلا ىلع لح د ىاا فرح اولاو باكل ةعافبالا ةالصال مالا

 هنا(لوالا) هوو ن«باوااو لكل ىلا هذرمد نه ىلوأ ةدعل ا ىلا هفرعص سلو ةالصلا ماكس أ نم مكس

 لخ دامتاو:الداا ىلع لخ دام ىئالافدباورلا هذه ىلعو باكا ةح افب ارقي ل نأ ةالصال تااورلا صعب ىف ءاج
 اذه ىلع واهس فماكستا !ةدهعءنءه-ورخو اهبهعافدا نعةرامعلحرال اهاود>و ل رال اهأ و ددح ىلع

 ءازسأ نمءزح ةئانفلاٌةءاَرقن ادة :ءانم (ىلاشلا) هرهاظ ىلع ىنهاف رح ءارحانكع هناةربدهتلا

 ضءب مدع لاح اهل وصح عع ة.هاملا نال ةالصا !ة,هام دج ونال ةدعاسفل اةءار ةمدعدلا عو الضاد هام

 ةعافلانات دوا عصي اف 5 الضلا ىعسم ىلع ىننلا فرح لاخدا نكمل هنا مهلوةفاذه تنئاذاو اهازسأ

 هيهاطظ ىلع ظفالا اذهءارحا نك اذاوق ىلع نات ثف ةلثسسملا]ثًاوهاذدوةالملان 0 اءرح تسدا

 هقمقحلاب , لمعلا دعت ت- هنا ىلع او عج أ مينا الا ءرهاط ىلع اغفلإا اجرا لالا (ثااشلا)

 ْ : برقالازاسلا ىلع ظفالا لج بي هناق دءدأ ١ نادل ةق.ةلا ىلا برق امهدأ اناراح ةققءلا لصحو

 مودعملانيب ةمماسش 1٠ نم تأ اخص نوكيال ىذلادوبوملا نميو مو دعملا نيب ةهماشملا ل وق: ذاز_ه بند اذا

 | (عيارلا هجولا) ىلوأ ةصصلا تن يلعظفلل اذهل سناك الءاكتوكيال هنكااصخت نوكيىذلا دوجوملا نيبو

 0 رات ناس ناىلاثلا ناكأم ىلء ناك امءاسقب ا لصالان ا اهدحأ هو-ولىلوأ ةدصلا ين ىلع للا نا

 هلع للام هنا لسو هملع هلل | ىلص" ىلا نعةربر» ىأ نع (ةعبامسلاةخغا) طوخ اذهناث ثاائلاو حار

 ٍْ زاودل مدع قعل ديال كلذو ناهةنلاو هحادخلا اولا مامريسع حا د ىف ناتكلا ةعاشب ؛ امقأ رشم

 لدالااذ_هانفااخ اعيلا تباشثا ىف لم الاو ا ال هاا فءاكملا نالز اوأا مدع ىلع ل دياذه لب انلق |

 1 ةدوعلا نعجر خخ النأ بجو ناصةئلا لبس ىلع !مينامتالا د هعف لكلا ةفص ىلع ةالصأ اب نامل *الاوتع

 ناضمرنءءاذقدرعلا موي ماصول لاق هناالا د معلا موي ىف موصل ا حمي ةفرزح ىبأ دنع نا اذه ىوقي ىذلاو

 اذهد.ةيالنأ بجوف صقان مونلا اد_هىف مودلاو لماكلامودااوه هلع بحاولان ال لاق حصن

 (ةنمانلا ةيحلا) ماقملا اذهىف مالكلا اذه لئع لش ملف لوةنفاذه تيثاذاو ةدهعلا نع حورفناءاضقلا

 ىلد ”ىبنلا نأ هنعهلنا ىذر ةربره لأن ءهدامسان ىور هنار | نيا ع نع هقملعتى ف دماحوبأ خحسشأ| لن

 نا كلام نب ةعافر ىور (ةعساشلاةغاو) باكلا ةئافب ايفر قيال الص ىزمت ال لاه اه لو هنلع هلثا

 لاقفهننا لوسرا.: السداا ىلع لج رلا لاه نا ىلارمإث ارك ذو هنالص نم غرفالف ىلصو دهسملا ل _خدالسر

 بوو ال مالاورمأ اذهّنا لادلا هدو باكلا ةصافبأرت رهاوريكف لقا ىلا تهجو اذا مال هيلع

 وذالفةالصلا دي 1 وسط فاصل هرك دام لكف:الصلا قلعلاه لح را انضدأو

 "ىنلاّتاىور (ةرمثاعلاة غا) ةالضلاءازسأ نءاءزجةتافلا ةءارقنوكتنأ بجو ةتافلاةءارق
 || اف لاه مناولاه اهاثمروبزلا ىفالو لي الا ىفالو ةارودلاىف سل ةروس كري-تأالأ لاه مالا هيلع

 : نفل ملا اننمالسلا هملع هنا لل دلا هجو ىه ىش ل [ةق ني اعلا بر هنا دجلا اولا ,تكح» الصف نورد:

 ةروسلاهد ريالا ىلهدالهنا 0, ةباصعلا د_تءاروهثم ناكهنا ىلع دياذ- هو هلل د !اولاةف م الد ىف

 نارقلا نمرمسستام اورق اف ىلاعت هلوشب كَسَمْلا ( رشعةيداحلاةخغا) م هد 0 ع

 ٍ لوةئةةمحاونآر د نمرعستام ةءارقنا ىبذدةدادذ4ة بو-ول ل داف هلوقثالءادإا هحو

 نيو ةدانفا!نينرعمأ ادار اوأ ةحتاشفاارغوأ ةحافا اود نوكحب نأ امان ر قل نم هريستتانعدار 0

 ةءارقنوكتنأ ىضتقيىلاشااو بولطااوهو ةبجاو اهنمهبةحتاشضلانوككنأ ىضتقي لوالاو .اهريغ
 ةحافلاةءارقنيي اري فاكملا نوكينا ىذتقيثلاشلاو عامل الا,لطادوهو انبع ةدجاو <-تافااريغ |

 مو اهريغةءارق 0: نم ىوأ ةءافلازءا رقنا ىلع ة«خ مالا نال عامجالاد لطأب كلذو اهريمغ ةءارق نو أ

 ظ / هلالءاو روع ال ىلع اكلاو صقانلا نيبريمضلاو صقان حادخ ةخئاسفلا ةءارق نودب ةالصا نا فات وأ 1

 ل اعد
 امد

 جا



0 

 سبيلت قس ئيذلاودضسمل رو كد وشتم مقاتل ةرزغاوأ د ءهداتسانو لاسامأ|| ٠
 هيلع هللا ىلص ىننلا عمسفنيملاعلا بر هقددجلا لاه مذوهتو ةالصلا غتفاف ىلديلجر لخدذا هباعصأ ثدي ئ
 دف اهكرت نمدهلا نم م ميحرلا نوحرلا هللا مس نات اعام أ ةالصلا كس "ىلع تعطق لجر اهل لاقف كلذ او |
 تلطد دف اهتم رنة ناكل: ة ال صال هناف هتالص عطق قف انما ردوا ِ

 محلا حرا ذقلا عت دلو نح ءلسو هءلع هللا ىلص هللا لوسر لاه لاف هللا دسعنب ةلط ن ءهدانسابو هنا الص أ

 رج صمم يش

 1 ع7
 موس - سم

 لزتت مل هب ان ةلربخ الأ لو هيلع هلت ا ىلص هنا لوسر لاقت لاق هسسأن ءةديرب ىلإ ن نع هداتساب هريسف:ىف ىلعُتلا

 هللا مدي تاق ةالدلا تهتف اذ انآ ا 7 -ىأب ل اقف ىل تاّمف ىريغدو ادب ناملس دعب ذ>- ىلع |

 ىلعُتلا ىور ( ةعبارلا ةغا) تار أ ٠ نم ةيم-تلا نا لعل ديثددحلا اًدهفىل 1 ىه لاق ميدخرلا نوحرلا

 / اذال وق: فك هل لاق ملسو هيلع هللا ىل_ص ىذذلا نا هلا دم نيرباج ن نرع هس ع نعد ن رفعس ن 0

 مأنعهدان_ءاناضد أ ىورو مي>رلا نجرلا هللا مس لق لاه نيلاعلا بر قدا لوقأ لاف: الا ىلا تك
 نعمدانساءاضيأّ و روئيملاعلا برة دما م محلا نون لا هللا معي ًارقي ناك ملسو هءلع هللا ىلص ىبناا نا ةلس

 ل رقت مي-رلا نع رلا هللا رس ةبةالعلاق ةرولا كا اذاناك هنا مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب *ىلَء

 اعيسلاشتادقلو هلوق ىف سامعنيان عرب مج ْنب دعس ن نءءدانساءاضيأ ىورو صةندق: اهتغا ارةلر نم

 نع هدان ابو ميحرلا نعسرلا هللا مسيل اقف ةعباسلا نيأف سامع نبال ل.قف باكتاةحت ئا6 لاف ىلاشأ ا نم

 امناف مي-رلا نمحرلا هللا مساؤع دتالذ تآرقلا مأ أر اذا لات هلا لو هياعدقن ا ىله ىبنلا نع ةرب ره ىنأ
 ة ةلدلا «-ىلاعت هلل الود كاف ملو هيلع هلثا ىلص جملا نا ةريره فأن ءاضأ هدانساو اهتننا ىدحا |

 لافاذاو ىدعء ىندم ةناصس هللا لاق محلا نوحرلا هللا سن دسعلا لاق اذاق نفدت فدع نيبو شا

 نأ لوز عهتنا لاق محرلا نحرلا لاق اذاو ىدءى دج ىلانعتو كراس هللا لاق نيملاعلا برهنت دجلا |

 لاَ نيعم سل : كااو دعت لانا لاه اذاو ىداع ىلا ض وو هللا لاه يدلا مول كلام لاقت اذاو ىذديع "ىلع

 قددعلو ئد_عل ادهىلاعت هللا لاه مب مهمبمملا طارصضلاانده»الاهاذاو ىد عنو ىدباذهىلاعت هللا

 هللا هجر ىلعدلا قاصعا ىأ بكل اريسف:نمثر داحالا هذه ذل تلقت ىف ال -ءاو هللا باك مان لررَدَمَو ١ ٠

 3 .؟نوكت نأ نحو كل ذك اك اذاو هللا لزآ قالبح او ريفشرلا نيرا دق ع هناةءارق (ةسماخلا ةخغا)

 لك وكي نأ لالا نالةدئاز ”ل_طءاملالاةي نزوح الو كدر مسايأرقا ىلانعت وق لوألا نا امم :

 رغاطو كير ءاءاهتفمأر ةارب دهم ن نكاد قس ف رخل ااًدج اكسس ذاوةدئاة استقلال 0 | .ٍ

 انودةال_صلاىفةءار ةااى هنايثا بوق ةالصلا ىف ة*ءا ارةلاري غىفبؤجولا اذهت ثيل بوجوال مالا : :

 ريغ هنأف تارقلانم سلام لك نآر لا طخ ةروتكم ةد.عتلا (ةسدالا لا للطعن نع صال

 ىلع تامالعلا نم اوءامو فدصملاقروسا ١ ىناسأ ةدقكن ءاوعنم مما ىرتالأنآ ارّدلا ط2 بو: تحج

 ةنرعستلا ع نت لولف هنم سد امنآز أن طامذع نأ نسا تالا

 6 املاةخلا) نارقلا ن ماما عن ارذلا طاتيشتكىلءاوعج أ انا نآر لأ طخغاغو شك ال نآرقلا

 هللا مالك نماهلعس ب>وفنتفداانيبةدودوم ةتدىستلاو هللا مالك نيتفالا نيام لع والا 0 ١

 ىأب هذمنا ملعاو اك اس قب سلما نيد ىلع مالكملا اذهدر وأ اا ىلءيتاانيكح بدسلااذاهلو ىلامعت

 لسفلار اهلفا سرت نم دوق الب ةحافااةروش نما تاسءأ انكم او نآرهلا نمة.وستلان ا ىزارلار 9 0 00 ١

 ةروسناى عءنورثك الا ودطأ (ةئماشلاةحلا) قرارا ركب ىف لوق نالط. الن المل دلا نا ذهوروسلا نيب 1

 هلوةو ةدحاوتآ مح رلا نحرلا هلا مسبوق لاق هنع ىلاعت هلا ىضر ىعفاشلا ناالا تايآعيسس ةداقلا| :

 ةناف ىلا. عل هلل هجر هل .:-ولأامأ و ءداوتبانبااشلاالومم ل توشنل اطلس طارصأ] |

 أ

 أ لودر نائرره فأن عهد ع نعكريقملا دعس ىور(ةيئاشلا هج ا) مير نصناذحوةنكنيل اضل الز هلع ا

 أآىور (ةثلاشلا ةغا) مي>رلا نجحرلا هلق هس ند الوأ تانآ عبس باكا ةحتاف لاق لسو هءلع هللا ىله هللا |



 4ك
 00001 1 راسا 101 كم طا ل التحسس هت هسا تدمع هاوس يسوم تودع صصص تاتا طك

 مرجال ةبجاوريغ ةكاسفلا ةءار ةنا هيارصت أو ةيةرن ىنأ لوق ناك امل(ةئلاسالا دلع سملا) لعأ هلل هتلاو لضفأ هنالو

 [نانماهدهوروطلاو مدحو م هلوقلئمتفكة د اوذنا أ رقاذا ةغمتس ل[ لاقفةءار ةلاارادةمىف اوفاتخا

 (ةعبارلا 'هلكسألا) نبدلا“ هنا لدم هليوطةدحاودبآوأراصق تانآ ثالث ةءارق نم دال دهتو فسونونأ لاهو

 لاهو ةئافلا عماممءارق بدتو ةتافلا ةروس لت نماغبآ ميحرلا نح رلا هللا مسي هنع هللا تر ىفاشلا لاف
 هلاف ناضمدرهش ماسيق الا ارهجالوا رسال رقيالو لغلا ةدوسفالان ارَدلا نم سل هنا عيازوالاو كلام

 نم هناا مالقيلو م ترمسبو مي رلا نجحرلا هللا مسأر ةيلافامغاو هلع صلي لذ ةفينحوبأ امأو اعارشب

 1 تاقلاك نأ رقزيتقدلانيبأم لاذ مي-رلا نرلا هللا مس نع نسل احن تاس ل لاهال ما ةروسلا لوأ

 اهثافخاب مهيمن الا انباصص أى اهنمعب لا 5 هف رعأال ىنركلا لافو تي لذ لاه هرسست لف

 هدل_هىف عوتولا ءهءاحصصأو ة ةفيئحوبأ ع" رول هم ةذلساع ءاهقن ضع لاهو ةروسأان تسلا ا ىلع لدي

 ناللعاو ةنعيتركسلا لوالاف ميظع هأ هم تسلوا نآ رقلا نم ةيعستل نأ تايثا ىف ضومللا نال ةلأ دما

 زود ىت> ةنداهتحا ”هلّم-سم نه له'ل ة_سااهدهنا (اهادحا) ل' اسم ثالث ىلع لوشن هللا هده

 ة.عطقلا لثا.ملا نم ىهلو ةيدارتسالا اسما نم تاو أ داع الارابخ وز هاوافااءا مف لالدتسالا

 نالءالابأر قت اهناف مالك ١! (اهتئلانثو) : اهيف قطاف ايداتجالا لئاسملا نءامنارب دهب نا . (اهتمن اماد)

 نمتسل هلع لا هذه نارب رقتفف (ةسماخلا هلكسملا) ثالثلا لث 2 اسماه ذه ىف ماك تنافر ارمسالابوأ

 الفريذكتلا ةح ىلا غل ل نااهيف أطلخاو لاه ةيعطقل الث املا ندا مارك وأ ىضاقلا معزو ةمعطقلا لا فلا

 اج . لاو ئاوتلااماهنابثا قد رط ناكل نارقلا ن متن اكول ةرهدنلا ناب هلع يحاو قدسفتلا نملقأ

 نما أب ىرو رضلالعلا ل_صط نآر ه٠ نم ةممستلا نوك ىت اوان تينول هنال لطان لوالاو
 ناكولو نآ ارقاا

 96 !ءدولذ نال الا د_ةربال د اول اريخ نال لطاناضيأ ىناشثلاو ةمالا نيب هيف فالللا عوقو عنم.ال كلذك

 ضفاورا« اعداز ا لال ذزاج ولو !.ن 1 كال ذراصاو هن. هي ص هلوكع نعتارقلا حبر نارقلاتايثا ىلا اد رط

 شاع زلايْلْالعاو ماسالا لاعماذو فرص اوريمغتلاو ناهةنلاو ةدانزلا ل خ دن ارنا ىف

 دعا داح< الاب ' تثناو فالملتا قيال نأ مزلرئاولاب تن نانآر هلْ نم ةيمسلا وك ىف لاقت ىذاقلا

 اذه تايثاىفةعاحالفمدعنأ رَقلان م سدأ لذ اه لاه ول هنا وهوال اوس ه سفن ىلعذروأ مث امنظ نآر ةلارعدب

 نأب هنع تاجأ مم لقألان م هدف لد الو تو.ءثوهفن آر ةةنااناوق امأ مدعلاوه لصالا نال لهن | ىلا مدعلا

 ن د اهنوكمهونآر لا طخي ةيوكم ةيعستلا نوكناالا ام دعناكن او اذه لاف

 نأاما قد رطل كلذ نانمروك ذملا ميِسقَمادوعيذ ةنيحو لصف مم لدل دبالا نآرقلا نم تسل هنأ مكنش
 ىدلاو باميلا اذه ىف لتامر ذوف هلع مزال ىشانقلا «دروأ ىذلا مالكلا نا تيثفاداآو ار اونؤكي

 ىدصملا ىف ثنثم هنأبو دم ىلع هنا هز مالك( -رلا نعرلا هللا مسي نأ تب 2 اولا لهنا !نأ هسفاىدن ع

 ماك ااه لضح- هناالا ةدئافنآرقل ا نم م سد داوأ ن رارقلا نم هناا 1وةلي 0 ةنارهطا ذهددعو نآر هلا طع

 لهوال مأ اه ءا رقبنءلازو دع لهو ال مأةالصلا ىف همت ءارق بد له هنا لثمن آر ةلاصاوشن 0-0 ئش هع 8

 نه ىِه له ةبععتلا رد املوق لصاح عس رام ةيداتجا ماكحالا هذهنا مواعموال م 00

 نارهظةيداتارومأ اهمدعو ماك>الا هده تونا تنثو اهم باعلان ة يم ترا لادأر هاا

 نآرقلا نم ىه له ةىستلان اناس ىف( ةسداسلا هل ء_سملا) ىضاسقلا لي ورم ظقسو ىىطقال ىداتباث حلا
 ةفوكلاو ةكمع ءا رقلاهفو ةعافلان متسل | ْماةفوكلاءاهقذو ةرم هبلاو هن دملاءا ارقلاف ةعافلا نءةبااهناو

 ىور(ىوالا ةطا)ءوجو ءنلعل ديو كرو اوءلو ابابا لوقوهو ةحضافلان هةنااهماز ا اء اهةفرثكأو

 هللا ىلص هللا لوسرأر ق تااهاما ةلسعأ ن ع ةركملاه تل نب نع مب رجنبانع لهن ءهنع هللا ىقر ىئاشأا

 مول كلام هن هنآ ميحرلا نحلة يلاعلا بر هند لا يآ م رلا نورلا هللا مس دعت باكلا ةحئاف لسو هيلع

 !توشفازع 0س لدمسل لنا دلا طارمصةنآ ميةمسسملا طارسصل ايدها هنآ نعمت كانا و دنعت انادي ,!نيدلا

 مدس



 ما ٠ 4 -

 ك0 هس اس 7-0 2 مس عمل

 نم نيفاكملا عسل ةظوف# ةروسلاهذ_هّنالثآر دال نمرسناناةءار 5ة_تافلا5 ءارقى بامئالاعت ْ

 7 رستم نوكتال دش دن روكتال دقو ةظ وة ن وكت دقنر وسااراسامأو *» لكدلد ةرمسنتم ىهذ نيالا

 ناب ”الا دنع مالا اذه انفلاءاقبل ات ؛انلا فلمالاو اًبا'ناكةالصلابرهالا (رمشعةيث اس ةملا) لككأل

 تالورو لاو انس نمل ضفأ ة2افلاةروسنأ ىلع ةلادرا.خالانال ةحافلأ 0١ رد ىلع 'لَمدملا ةالل ةالام مم

 د_ةعفةروسلاهذهةءارقنعةيلاخلا ةالصلا نملك أةروسلا هذ_هةءارق عمةالصلا نأ ىلعا وميطأ نيالا

 نءحورللا بو ة افلا ةءارق ) رشعةئلاثلا ةخغا) لصالا ىلعءاقءلا بجو روسا اهذهةءارقم دع

 عدمالللا هيلع ةوةفصنلاامأ لوةعملاو صنلل !موجوب لوقا !ابجوذ طو- أ[ تناكف نيتيلابةدوعلا
 سلا نءعررضا | عفدو رمفنا! نع فو اررمض عؤد دمفد هنأوهف لوم ملام اوك رالام لا

 ثروب بو ولاد اقّعا الق فودلنا سف ه.فنيئطذ اننوكل تحال بوجولا اندةةءاولذ اولاهناف بنجاو

 ا رقلاناف لمعلا ىفامأ أو « ناررمذلاناذهلب اةيفاضيأ هثروو بوحولا م دعد[ةّدعاو لق انف وألا

 ريغب ةالصلا تناكوأ( سشع ةعبارلا ةدطا) لمعلا وهط وحالانا تف ف و1ئادمفشق هكرئامأ فوذلا بجوال
 ةهافلاةءارق ىلعةمظا اوملانال ىلوأ ةعافلا«ةالدلا تناك امل ةزيئاس نت ذل امة الص اتناكو ةزئاج ةتافلا

 ةالسصل انا تف ىلوأ ةروسلا هذ ةالصا انا ىلع اوعمس أ مهنكلز' اجريغ ل ذو رولا رب انهنأ رع بدول

 امهريشب د دوهيبلاو عوكرلا لا دياز وجال هنا ىلع اندمج أ(رمشع سمانا ةحلا 0 72 ”اجريغةروسا|هذهريغي

 ءاقي لصالا (ربثع ةسداسلا حاز امتحالاةياعر عمال اواهريغب ةَحئافلا ةءا رقلاديازوالنأ بجوف

 سايقلاوأ صنلا'فرءدنأ اما ةدهعلا نعج وردا ىضتقت ةحت افلا :ءارق نوديةالصااّنأب لولا فماكتلا
 0 ءاد هناا دقو نار ملا نمرمست ام اورقاف ىلاسعت هلوةوه هب نوكس# ىذا! صنل نال لطاسف ل امالاانمأ ||

 ةعراسلا ةبطا) سامقلا كر رتبع :رودل ا هذه لئمىفرةالسلا ىلع ةيلاغتادمعتلا نال لطابف ساسقااامأَو

 اعادت ا ةتابفااريغةءارقن ا رع لوط ةءارقلا لع بظاو مالسلا هيلع ىلا ّنا تدناسأ ( ريشع
 ىدهىدهلا نسحأو مالسل هيلع ةوقاو اوعدتيتالواو عملا مالسلا هءلع هوا مارح كل ذو عانت اللاكرتو ||

 ىنايواستي, نأ ام اةعافلا نودبو ةئاغلا عمةالصلا ( شع ةنمانلا جلا ( امتانثدحرومالا”سثو دم

 ةحاشلاب ةالصلا ىلع بظاو مالا هيلع هنال عابجبالاب طاب لوالاو لشفأ ةحتاسفلاا عم :الصااوأ هلمضفلا

 زوال نأ ب وذ رباح ردع نم ةدئازلا 'هل._ظغا!تاوف بجو ةافلانوديةالصلالوةنف ىناشاا نيعتف

 هلوةذتنآرقااامأ ريسالاو نآ رقلاب ةفشحوأ جحاو ع رمشلا ىفاحيبق نوكيف فرعل | ىف ميبق هن هلال هملاربهملا

 هللا لوسر ىف أ لاه ها ةريره ىنأن ءىدهنل !نامعوب أىوراف ربا امو ن نأ تلامس عار

 هذه نأ اش انا لوالا نعباولاو ٍباَكلا ةحتاشيولو ةءارقبالا ةالصال ىدانأو حير نا لسو هلع هللا ىلد

 اذهفب ويسرا الاء مالا ةلانمرمستاماؤرقاف هلوقنال كاذواماوق ىلع لئالدلا ىوقأ نه ةنآالا

 رضر ادعت املاوح نوكي نأ اما نارقلان هرميسناعدارملا لوةاذةمساونارقاان هريستأم ةءار ةنا ىذتق»

 وهرذحا واهنمعب ةئاسفا!نوكح» نأ ىذتقي لوالاو اهريغ نيو ةتاسقلا نييرمدتتلا دارملاو أ ةاغلا
 ىذتقي ثلاثلاو عامج الاب لطابوهو اهذسعد ةمحاو ةحئاسفل اريغةءارق نوكي نأ ىضتقي ىفناشااو نولاملا

 ا رقّنا ىلءةعج ةّمالا نال عامبالابلط امك ذو اهريغةءار :نيبو ةعافل ا ةءار ةنيبا رمت فاكملا نوكينأ

 نيب ري_.ذهأاو صقان حاد ةحتاسفلا :ءارق نودي السلا نأ ةفشح ولأ لبو اهريغةءارق نمىلوأ هتاف
 رواده تالا هلا نمرمسنان1ةءار ةةعافلاةءارق ىهابنا ىلاعت هناؤعاو روج الل ماكلاو حا

 نوكنال دقو ةطظوذ 2# نوكت دقق روساارب انمار ال ةرمسمم ى نيم لا ع نءنيفاكملا عمل ةظوقت 1

 ىلص هللا ل وسر ىف ىهأ لاه هنا ةريرغ ىلأ نع ل نا ضراعم هنا ىلا | نعو لكا ةرمسةءنوكنالذ نو | |

 ةال_صال هلوقنمدا راالاقينأزوحال لاذ اوباّكلا ةعافبالا ةالصال ىدانأو حج رخانأ سو هيلع هلا |

 طوس هلال اندم م ميج ركااق صراعتلا تدب داو قكلةشابفلا ىلغرستتاوأ ناد تالا كتل ةيالا ١
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 || هيلع هلوق (ةسداسسلا ةغا) ةالصلا ةهمعأطرش ةعافأ ا: ءا ارقاناقاذا الا لال موزالا اذهو ةالصلا َ

 ىلا هفرمص نم دب الف نكمريع كل ذو ةال_ىلا ىلع لذ د ىنءاا فرح اولاو باّكاا ةءافبالا ةالسصالم اللا

 هنا(لوتالا) هوجو نمباولساو ل كلا ىلا هفرمد نءىلوأ ةدعل ا ىلا هفرعصس دل رااللا س
 لخ داتاو:الداا ىلع لخ دام ىئنلافدياورلا هذه ىلعو ناكل ةح اشي ارق لنا ةالصال تاءاورلا صعب ىف ءاج

 اذه ىلعو انسب فماكتا !ةدهع نع هورخو اهب هعافّن | نءةراسمع لجرال اياود>و ل+رال اهل و هد ىلع
 ءازسأ نم٠نزح ةحاسفلاة ءا) رقنادع دقنعانم (ىناثلا) هرهاطظ ىلع ىف رح ءارحا نكع هناؤربدهلا

 نس يض لا اها وسع عاش ههاملانالد ةالصا!ة.هامدج و ال ةعافل ا ةءا رقمدعملاعف ةالصا|ةسهأم

 ةماشضلا نا تدثول مصئاسغ !ًةالضاا ىعسم ىلع ىننلا فرح لادا نكمل هنا مهلوةفاذه تنئاذاو اها أ

1 

 : هيرهاط ىلع طظفالا اذهءارحا نكح« اثاوق ىلع ناثاثف لكمال وهاذهو الملا ن مااءاوس - ٌتسدأ

 ةقمقحلاب لوعأ ارذدعت ىتءهنا ىلع اوعج- أ مبناالاءرهاظ ىلع اغذالا ازهءارجا نكعال هنا به (ثااثلا)

 1 برقال ازاسمل ا ىلع ظفالا لج بي هنافد٠دأ ىناثلاو ملا ىلا برق امهد- [نازاحم ةق.ةعلا لصحو

 مو دعملا نيب ةمباسشملا نم مت اصعص ن وكيال ىذإادو- وما نيبو مودعملا نيب ةرباشملا]وةنفاذ_ه ين اذا

 (عبارلا هج ولا ) ىلو أ ةدصا | ىن ىلعظفال اذه لح ناكف الءاكنوكيأل هنكا اخ نوكي ىذا ادوجوملا نيبو
 ةءرطا ناس ناىناثلا ناكأم ىلء ناك امءانقبا لالا نا اهدحأ هوجول ىوأ ةعصلا ىنن ىلءلهلا نا

 ةالص لكل اه هنالسو هملغ هلت | ىلم < ىنلا ن نعةربر» كأن ء(ةعبامسلاة خا طوخ ًااذه ناث كلاشثلاو حار

 | ناو ا مدع قعل ديال كل ذونامةنلاو» جادخلا اولاق ماريسغ جادخ ىهف باتكلا ةتاسفب امفأر شيم
 لدالااذ_هانفااهءاقلا تباشااىفلمالاو اه ةال هان فءاك لان الزاوأا مدع ىلع ل دياذه لب انلق

 : ةدهعلانعجرخفالنأ بجو ناصةنل 'لبس ىلا ميناستالا دع لاكلا ةذص ىلعةالصلاب ناد "الا دع

 ناضمرنءء[ذقدرعاا موب ماصول لاه هناالا ديعلا مويىفموصلا صب فيش ىنأ دنع نا اذه ىوقإ ىذلاو

 اذهد.ةيالنأ بجوف صقان مولا 52535 هىف مودأاو لماكلامودااوه هلع بج اولا نال لاه حصيمل

 ١ او ماعملا ادع ينمالكلا اذه لثع لقي ) )لف لوقنفاذ» تيثاذاو ةدهعلاا نعءجورالاءاذقلا

 ىلد ”ىبنلا نأ هنعهلنا ىضر ةربره ىلأ ن ءهداخ ساب ىور هنار دنا نبأ ع نع <ةءلعتىف دماحوبأ مشا لقت

 َّناكلام نب ةعافر ىور (ةعساتلاةغاو) باكلا ه تافباهفأر قالا ةالص ىزجتال لاه لو هيلع هننا

 لاقفهننا لورا“ ليلا قاف ل را لاه نا اريل ارك دو ةتالع نم غرفالف ىلصو دصتملا ل _خدالسر

 [| بوجولل مالاو أ اذهّنا للدلاهجو باكا ةكافب ا رثاوربكف هل قلا ىلا تهجون اذا مالنسأ اهملع
 ور ذالفةالصلا نم نوكيت أ بجو لو هيلع هللا لص لوسرلا هرك ذام لكف:الصلا قلع لاه لح رااضدأو

 "ىئلاّتاىور (ةرياعلاة طا) ةالصااءازجأ ن.اءزجةعافلا ةءارقنوكتنأ بجو ةتافااةءارق
 كنا مناولاه اهائمروبزلا ىنالو ل تالا ىنالو ةاروتلا ىف سدل ةروس مري_خأالأ لاو مال_بلا هيلع

 نيرفتام لاف مالسلا هملع هلا لذا هجو ىح ىش ل اةق نيا اعلا برهن دجلا اولاو ,كح: الصف نْوَرمَ

 ةروسأاهد ربالاد- أ ىلهيالدنا ةامحصلا دتءاروهتمناكدنا ىلع ل دياذ- هو هلل دا اولاةف مكن ال ىف

 أل نارفلا نءرمستاماورقافىلاعت هودي كلسقلا ( ريشءةيداحلاةخلا) مهينعانواعن اء ابننا ادع جاعإا

 لوةئةةيحاونآر د نمرعستام ”اراناينبشي ادهن بوحولا صمالاو هأ اور ةأف هلوقثالءادلا هو

 نيبو ةععافلانيبريمخا ادار اوأ ةحتاسفلاريغوأ 2 ةافغاارد نوكسي نأ اما نآ رقلان هريس اعذار

 ةءارقن فايد و .ديولالا رهو ةبحاو اهتم ةحتافلان 00 لّوالاو اهريغ

 سو اهوا اركز ىلوأ ما و لولا ا كلذو اهريسغ ةءارق نيو |

 ملا
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 لودر نانرره كأن ءهدأ نعىريةملادمعس ىور(ةيئاشلا ةخغا) حير نصت اذ هوة نيا اضا الو مهلع |

 1 ىور يا ميحرلا نجلا هلا مسن ّندالوأ تانآ عيس باّكلا ةدتاف لاه لسو هءلع هللا ىل هللا

 1 لزتت ل هب كي .يةلخ أل لسو هلعدت الص قا لوسر لاق لاق هيأ ءةديرب ىلإ ن نع هدائساب هريسف”ىف ىلعُتلا

 أ هللا مب تاق ةالصلا تهتف اذن رارقلا دفن ئ ْ -ىأب ل اقف ىل تاّقف ىريغدو ادب ناملس دعي ذآ ىلع ْ

 ىلعتلا ىور ( ةعبارلا ةغا) تار أ ٠ نم ةيمستلانا ىلع لديثي دحلا اًدهفىل ض ىهلاق ميمحرلا نوحرلا

 (اذالوقتفك هلاك مسو هيلع هللا ىل_ص ىلا نا هللا دمع نبرباح ن ءدسأ نعد نب رفعس ن ءمداخ_ساب ٍإ

 مأنعهداناباضيأىورو مح رلا نجرلا هنأ مس لق لاه نيم اعلا بر هقد+ ا لوقأ لاق: الملا ى لات
 نعهدانساءاضيأ و رو نيالا زدت دما محرلا نوترلا هللا مسي ًارقي ناك سو هءلع هللا ص ىلا نا هس

 ل وقتا مي-رلا نع للا هلا مسار ةيةالعل ف ةرو دا مْ اذاناك ها مالسلا هيلع بلاط نأ نب 3
 اعيسلاشتادقلو هلوق ف سابعنسان عرم مج نب كاع ن نعءءدانسااضدأ ىورو نضصةندقن اهتغا ارةلر نم

 نع هدان سابو ميحرلا نحرلا هقلا مسج لاقف ةعباس 1 أو سامع نبال ل_ قف باكل ا ةحتاف لاك ىناشأ ا نم

 امناف م-رلانمرلا هللا مساع دتالذ تآرقلا مأ متأر ةاذا لاهتهلااسو هيلع هنا ىل ىبالا نع ةرب رش ىأ
 ةالصلا ت م-ةىلاعت هلل لوي لاه مل-و هيلع هلئا ىلص ىلا نا :ريره فأن ءاضأ هدانسابو اهتننا ىذدحا

 لاف اذاو ىد_ءىندم ةناصس هلا لاف ميحرلا نوحرلا هلا مسن د#علا لاق اذاف نفدت فدع نيو 59

 نأ لبوزع هللا لاق ميحرلا نحرلا لاق اذاو ىد بع ىف دم ىلانعتو كراس هلا لاف نيملاعلا برهن دجلا

 لاك نيد سن : كاناو دعت انا لاه اذاو ىدنع ىلا ضَوو هللا لاه يدلا موب كلام لاق اذاو ىديع ف

 قدعلو ئدعل اذهىلاعت هللالاه ميهْ-بملا طارم هلااند»الاماذاو ىد بع نييو ىدياذهىاعت هللا

 سو هيلع قنا ىلص بذل او دصسملا ىف لسو هيلع هلت اىلص هللا لوسر عمتنكل اق ةريره أن ءهداتسانبو لاسامأ]| ٠

 هيلع هللا ىله ىنلا عمسفنيماعلا بر هقدجلا لاقت تذوءتوةالصلا عفاف ىلديلجر لخدذا هباعصأ ثّدع ١

 د اي ا رح م ميحرلا نجرلا هللا مسي نا تاع ام أ ةالصل ا كاسفن ىلع تعطق لجرا. هل لامقف كل ذل سو ا ١

 تلطدد ةذاهتمدنا رت ن1 ناكل اقبالا ةال صال هناف هتالص عطق دقف اهئمنآ كرت نموابنمان كر

 مسحترلا حلا هقلا ماس بلر نح لو هءلع هللا لص هللا لودر لاق لاق هللا دسعنب ةولط ن ءهدائسابو هناالص ا

 هللا هجر ىلء«ثلا قاصننا ىنأ كمل ارك سف# نم ثد داحالا هزه ل تلقت لعاو هللاب اكن هانا ردك

 ةيآنوكت نأ تحو كلذكتاك اذاو ةلاطلا لوأ ى ةنحاو يغترلا نيسزلا هللا مس ]) ءاّو 5 (ةسماملا ةحغلا) 3

 لك-ا نوك نأ لسالا نال ةد' ار ”هل_كءاملال اين زودالو كير مسانأر ةاىلاءتهلوةلوتالا نا امد

 رغاطو كرر ءاءاهتفمأر ةاربدقتلان اا دف فردا اذه ناكسح ا ذاو ةدئاف ىلا هت هنئامالكن مفرح ْ ١

 انودةالدصلا قدعا رقلااى هنايثاب-وفةالصلاىفةءار ةلاري-غىفبوجولا اذه تث مز دلو بو وال زمالا | :

 ريغ هنأف ثارقلان م سلام لكو نارقلا طخ ةيوتكم ةرعستلا (ة0د ارا لسطعتلا ن نع صال

 ىلع اه العلا نم اوء:مو فدصملاقروساا ىئاسأ ةمتكن هاوعنم مدا ىرتالا ات رارذلا طع نر: تحج

 ةىرعملا نت لولف هنم سل امنارةااب ديس بسس رس

 (ةعباسلاةخا) نارقلا نمامناانلعنارقلا طءاجتتكىءاوعجسأ 1و نآرقلا طخطاقوتك امل نآرلا
 هللا مالك نماهاعج بوف نتفدا!نبةدودوم ةتدعستلاو هللا مالك نيستفالا زب اما وع ذولا 5

 لصفل اراهظا (هليزنتن م دوصقملا لب ةتافا !ةروسنمةنآت سا اهنكماو تارقلا نم ةههتلا نا ىزارلاركب || ١ ىأب هذ منا لعاو مك اسقبن سلما ني دم ىلءمالكملا اذهدروأ ل ىلءتاانبكح بدسلا ا ذاهلو ىلامعت| 0
 هلودو ةدحاوتبآ مبحرلا نحرلا هقنا مني هلوق لات هع ىلانعت هقنا ىضر ىعفاشبلا ناالا تان عيسم ة2افلا| أ ةروسنا نءنورثك الا قيطأ (ةنماشلاةجلا) ىزارااركبىبألوقنالطببال ناليلدلاناذهوروسلانيب ١ ١

 ةنأق ىلا هت هللا هجر ةف.: وأ امأ او هلو أودت :؟نيلاضل الوسيط بوشفملاربغ ملغ توك ا طا

 تريك --
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 مرحال ةءح اوريغةعافلاةءار ةّنا هءاصصأو يما بأ ل وق ناكام (ةئلاسألا ةلكسملا) لع أ هتلاو لضفأ هنالو

 [ناتماهدهوروطلاو محو ملأ هل 010 اونا ارقاذ ا ةفمن ولأ لاةف:ءارقلارا دةمىف اوفاتخا
 (ةعبارلا هلثسملا) نيدلا“ هبا لدم "لي ول حد اوماو أراصق تان[ ت الث ةءارق نم بل دهتو فسونونأ لاقو

 لافو ةئافلا عمات ءارق بو ةقافلا ةروس لوتأ نمذنآ ميحرلا نزلا هللا مس نعلق ىضتر ىمفاشلا لاق
 هنافناضمرروش ماسيقىفالا ارهجالوا تسال ارئيالو لغلاةروسف الا نآرقلا نم سد هنا ىازوالاو كلام
 نع ةياانالةيلو م ”رمسيو ميحرلا نجحرلا هنن مسأر ةيلاقامناو هيلع صل مف ةفينسوبأ امأو اهرب

 تاقلاه نآ رقزيتفدلانيبأم لاذ ميلا نرلا هللا مس نع نسحلا ندم تاس لب لاهال ءأةروسلا لأ

 اهئافخاب م هرم أن أالاانباصص أ ىَذقمل اهنمعبتلا 0 هفرعأ ال ىنركلا لاق وى. لذ لاه هةرست لف

 هل ىف عرتولاو ءهءاحصأو ةف.ئحوأ ع" رول ,هدملسأع ءاهقن ضع لاهو ةرودأاان «”تسلاها ىلءلدي

 نالعاو ةئطيتيركتللا لالا ميظع ىهأ هنم تسلوا نآ رقلان م ةيعستل نأ تايثا ىف ضوللا نال ةلأ لا

 روع ىت> هيداهتحا "هل 5_سم نهلهةل5_سااهذهنا (اهادحا) لث اسم ثالث ىلع لمست هل ملا هذه

 ةيعطقلا لثا سما نم ىهلد هب دارتالا لثانسمللا نم تدل وأداح الارامن اورو اوظااامفلالدةسالا

 نالعالابأ رقت امناف مالك- /| (اهتفلان' 0 اهيف قطااغثيدابتجالالئاسملان ءاملا ربدةثينا (اهتين امد)

 552 هلم لا هده نارب رقت ىف (ةسماخلا هل دسملا) ثالثا لث اسملاو ده ىف ماكاذر ارمسالابوأ

 الفرفكتلا د ىلا غل ل نااهيف أطلتاو لاه ةمعطقا الث ةاسملا نءامارك و أ ىضاقلام ءزو ة.عطقلا لئاسلا

 داحتالاو أرئا وتلاام هنابثا ىيرط ناكل نارذلا ن٠ تناكحصول يتلا ناب هلع تحاو قيسفتلا نملقأ

 ناكولو نآ ارق نماهن أب ىرورضلالعلا ل_صط نآر ةلا نم ةممعتلا نوكرئاوتاان تنئول هنال لطان لوئالاو

 هاناعدولذ ّنافلاالا ديال د اول اريخ نال لطاناضت ىناشلاو د و ا

 ضفاورا اعداز الكل ذزاجولو امن :ط كال ذر اصاو هم قي هك هنو نءتارقلا حرت نا رقلاتاناىلا اد رط

 ضراعىلازغلانيشلاّنالعاو مالسالا لا. كالذو فيرد ورب ريغتلاو ناهةنلاو ةدازلاءلذدنآرتلاّناىف

 دعا دا” الاب ه تيث ناو فالفا قبيالنأ مزلرئاوتلا,تيثنانآر ل١٠ نم ةيمسلا نوك ىنأ لاف ىذاقلا

 اذه تايثاىفةعاحالفمدعنأ رقلانم سدأ لذ ام لافوأ هناوهوال اوس هسفن ىلع دروأ مت اءنظ آر ةلارعدب

 نأب هنع باجأ مث لقالان مهد الف تو.ثوهفذت آر ةةناانلوقامأ مدعلاو هىلصالان ال لقنلا ىلا مدعلا

 1 01 اارتلاد اهنوكمهولنآر هلا طةروةكم ةيوستلا نوكناالا ام دعناكن او اذه لاق

 نأاما قب رطلا كلذ نانمروك ذملا يسعد ادوعيذ محو لصف: ليل دبالا نآرقلا نم تسل هنأ مكنش
 ىذلاو بايلا اذه قامو ذهن لع مزال ىشاقلا درو ىذلامالكلاناتيثقاداحآو ا اونؤكي

 ىدصملا ىف تشم هنأبو دهم ىلع هلل !هلزرنأ مالكي -رلا نيرا هللا مسي ن أب تب ”رتاوآملا لقد! نا هسفى دنع

 ماكتب النسج هئاالا ةدتاشتارتل نم مسداوأ نارشلا نم هناانلو تل هئارهظ'ذه دنعو نآرقلا طخ
 رمال ما: ءا رةبنءللزودج لهو ال مأةالصلا ىفاهت ءارق تدع لله هنا لم نآر هاا صاوس ندم ئث ةعرمش

 نءىه له ةعتلا نا املوق لصاح عسراملثةيداتجا ماكحالا هذهنا مواعموال مأ 0 عم و
 نا رهظةيدامحارومأ اهمدعو ماك>الا هدهتو.:ناتنثو م هاا

 نارقلان ءىه لهةمستلان اناس ىف ( ةسداسلا هلم_تملا) ىضاسقلا لد وم ظّوسو ىوطقال ىدام- ثلا

 ةفوكلاو ةكم* ءارق لاهو ةاذ1!نم تسل اماةفوكلاء اهقذو ةرصبلاو هي دملا ءارق لاه ة افلا نم اما
 | را 11 ري وهوولط لديكور اوئلواملا با لوقومو ةضافلا و هةنااهماز اخ ا* اهةفرثكأو

 هلفا ىلص هللا لوسرأرق تافه ةاسعأ ن ءركملم كل نبا ع نع جب رج نبا نعلم نع هنع هللا ىشر ىمفاشأا

 موي كلام هب هنآ مي>رلانحرلا ةآنيملاسعلا برهن دما ةيآ ميجرلا نحرلا هللا مسعف باكل | ةحئاف ملسو هيلع

 :بوضغملاريغ 0 تمعن [نءذلا طارسص:ب ميةمسسملا طارمصلا ان دهاةيآ يعم اناو دمعت انادي ,١نيدلا
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 تارقأا نم هناك شال ميحرلا نجح رلا هللا مدنا (رمدعة ماسلا ةنلا) قرقلاب لئاقال هنالةافلا ||

 ىلء مالا لوأىف تكي د نأك ملسو هيلع هللا ىلسص هناىور (مشعةسداسلا ةغا) نارقلا نم لكان ا

 هلوق لزق هللا نهاد فاهم .واهارجم هللا مساهيفاو بكرا ىلاعت هلوق لزن ىتح -م_مأل كومان رشدر مدد

 نء-رلا هللا مسي هناو نامأس ن هنا هاوق لزنادلف نعسرلا هلا مسي بت كنت نجلا اوءداوأ هللااوعدالق |

 تن هنا تَآَو هلآ ٠ نماهعو#و نار اا نماهاك ةملكلا | هذه ءازجأ نا لال دتسالا هو اهلشم بتك ميرا |

 عمو ةريثكجلااتايدوملاهده عمتار هلا نم هحارخ ازاحولذ نارا ن نم هنأي مز اب >وذنآر "اف |

 هاانيدق (سشعةعباس اغا نارذلا ىف نعطاا سو كا ذو كل ذك تان الارئاسح ا رار
 اشو فصحملا طع هين هسه ناكو مالسلا هسيلع دم ىلع ةماكلل اهذف لني ناك ىلاهتةقانا زارا ماا تن

 زو لهو هنءا زق بيع لخ ةنا لثم ةضوصتغ ماكش ىلا احر ةنآرقلا نهود لذ هناىففالالا ىلا

 عد مالسااهءلءهلوقاهنلاريصملا توق طوح ؟ماك-الا هذه توبث لوقنذ هم ثدععللو هنءارق بنل 1 ْ

 هماءولل | ىلص ىبنل!ناوهو ةرب رهىب ريع اوةاعت (لوالا) .دئايهاضاوساوتيرالط ل

 هللال وقد نملابعلا بر هل ده ا دمع | لاق اذاف نيفصن ىدمعنيبو سب ةالصل | تعسف ىلا هللا لوي لاق لسو | ا

 نيدلاموب كلام لانا ذاو ىد.ع*ىلع ىنث أ ىلاعت تلا لو ةب ميحرلا نحرلا لاقاذاز دبع دا ىلاعت |
 ىديءنيبو ىدب اذه ىلا عت هللا لوةينيعتس فن ااو دبعت كانا لاه اًذاو ىدس.ءىد < ىلاعت هلا لوي ْ

 ةعاقأا» نم ةدآ تناك ولو ةممستل اركذي ل مالسلاا هيلع هلا (لوألا) نيهجو نءريختا اذهب لال دتالاو

 ١ ةحتاسفلا ةالصاا نمدارملاو نيفصن ىد عندو دب ةال_دلأ تاءس لاق ىلإ هنا (ىناشااو) اهركذلا

 نوكي نأ سهذ تانآ عيسةحت افلانال ةحتافلا نمديات سدل ةمعستأ |ناا:لقاذا لسانا فيصنتلا اذهوأأا
 هلوقن م ىدو فصنو تانآث الث دعللو د_.هنلادا هلوقىلا هلل دولا هلوق نم ىل موف منو ثانآ ثالث : هلل اهم

 تانآ عيرأ هنلل_صح ةحتافلا نمةنبآ ميحرلا نوح -رلا هللا مسي انلعج اذا ام ةروسلا رهام ئ

 ىلاهتهللا ىذر ةشاعئور (ةيئاشلاةحلا) روك ذملا فمماتلا لطبب كاذو فصنو ناتي ادمعللو فصنو |||

 ناىلءلدياذهو نيلاعلا بر هن دل ايءا رقل اوريبكسأ اية الصلا تشفي ناك ملدسو هيلع هللا ىلص ىنلانا اهنع |
 مولر وسلا هده نم ةبآ ميحرلا نجحرلا هلقا سب هلوق اكول 26 ءااشلاةخا) ةعافلا نتناقش عدلا |

 || اناقنانأ(لوالا) هوجو نم ىلوالاة خلا نءساوكلاولدلدلا فالذع كلذو يح 5 رلاهلوق قراركتلا |||
 هللا مس ةعشي دا اذهرك ذامل سوه ادق لس تلال ملا نا |

 ةمدقمتانئالاد اور نال عم محرتلاف نا اورلا تضراعتاملو ةتافلا ةروس نم مانت ١ مي-رلا نجرلا :
 َّن ءنجرلاهءنءال_علان ءكلاَم ٠ نءىذانءىناسذسلادوادوبأىوز (ىناقلا) 0

 ىدجمىلاعث هللا لوي نيدلا مويكلام دبعلا لاه اذاو لاف لو هيلع هقلا ىلص ىلا نا ةريره فأن ع هيأ :

 قوعن ىد_.عنيبو ىدب اذ هنيدلا موي كلام ىف هلوق ل وة: ةاذ» تفرعاذا ىدسغ نيبو ىتنوهو ىدسبع ا

 ةعسلاتناكولاهلمق ثالث لصعامتاواهد_بدث الثو اهلمقدُث الث تلص- اذا كل ذكنوكرامناو ةمسقلا ىف
 ضف فمتلا لق < فدمنلا ظفل نا(ثلاسلا)هجولا اذه نما: ةحربملا اذهراصذ ةئافلا نمآةنآ ْ كا

 هنا ثمح نم فصنلابءانعسلعلا فصن ضن او ةلامال_بلاهلعلاه ىئعملاؤف متل لمح اضبوهنتان الا || ٠
 هاه« نايضغ "ىلع سانلا فصنو تدصأ مب ريثلافو ناعسقةانلاو توماوتاوءالالاوسأنءث ألا
 ميلا ن نجرلا هللا مس نا ىف انلث الدنا (عبارلا) نواخاسم-عةعيد نوضار ههضهدناثدح ن ءماقضتا| : 0

 0 مين رلا نجسزلا هللا مس نا نأ ا سقىذلاربالا اذهو ةحب رض ةتافاان .دبآ | و

 انا 11١ (ىسمايللا) رهظأو ىوقأ انلئالد تناكفون رخاءوث ناش «فشمدوسآملا نكحاال أ ةتانفلا نم ,1 1
 -ه- ©
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 ةيانيلاضا الو مهملع بوضذملاريغ هل وقوهيآ مييلع تمعنأ نيذلا طازمصدل ا أب سدا هللا سس لاق
 اعي--نوكتال تان الانا 5 قيردشن. ف ف.عض حوب م ةفينح ىلأ لوقنا ةدرغم دلة سه ىف نيمنسو ىرخأ

 لبق ةيمستلا وا ارق كوةن نأ (ةعشاشاةحخلا) َهَم ةّمان' اهئمدنأ ميحرلا نحرلا هللا مسبهلوق نا اندقتعا اذاالا

 كِلذكن اك اذاو ل_ضذنأ ات« نقدية ادا للا كاي اهنمانانوكت نأ ب جوة: او ةعاشلا

 تيناذاو هوعتاو ىلاعت لو قلاهتءا ارقاستماع بح نأ بج -وذاعأ رقم سو هملع هللا ىلسص ىلا ناره اظلاف

 لانى ذأ لكمالسلا هيلع ةوق(: رمشاعلا ةحلا) ق قرفلا:لئاقال هثالةروسلا نءاهباثدث اهتءارق بوجو
 عا رقنو ديابف ةحتافلا ا رقفذالصلا هتانناعالا دعب ل امعالا مظعأو مذجأوأ ريب وهف هللا ءاب همفأ دال

 هركذ ىلاسعت هنا لل دب لافناو ناصقنلا ا ىلع لديرتبالا ظفاو ءارتي ةالصا هذه ن و وب هللا مس

 ةالصاا لاقي نأ مزلفرتبالا وهك نانا لاةفمالساا هءاعلوسرلل اودع ناكىذلارفاكلا ملا ضرعم ىف
 ناسسقنلاو لاخلا اذوب رقأن ملكو لاخلا ناصقنلا هان ىف نوكتتميحنرلا نوسرلا هللا مس ةءارق ةنعةيملاخلا

 ناىورام (رمشعةيدالاةخا) امءارق بع هناو ةدتافلا نما ١ ىلع لدي كلذو ةالدا اهذهد اس غب لاق
 هقدصف ميد رلا نجحرلا هللا مسن اقف ىاتهللا باك ىف ذب؟مانعأْام يعك نب "ىلا لايت سو هلع هقلا لص لا

 7 مولعمو هَمانهباردَقلا اذه نا ىلع لدي مالكا اذهنا لالدتسسال اا هجو « هلوقىف مالسلا هماعىننلا

 هما ةباثركت نأو كب الذ هنآ ضءنا ذه ىلإ ميح رلا نعتإلا هللا سسب هناو نامل س نم هنادلوة ىف نم "هيا تنل

 نا (رشعةيانثلاةحخلا) ةعافااةروسلوأ ىف مانهنآ هنا لاف كادي لاق ن ملكو عضوملا اذ هريغ

 ىذقالأتميسرلا نجرلا هللا سب ارقي لوتآر ةلا 2!؟رقف اهيةرهمص الص سانلاب ىلصن ةنيدملا مدقتيواعم

 نارةلا ته ةمسا نيد ميحرلا نجح رلا هللا مس يأ تدسنأ ةمحان لكن مراهنالا ونورحاهملاءادان هتالص

 هنأ ىلع مهنع هللا ىضر ةبايصصلا عاجلا ىل عل ديرما اذهو ميسرلا نوسرلا هنا مس ل نابل ياسسدااذ

 مسيل ابنالارثاسنا (ريثءةثلاشلاةلا) اهتءارقب رهطا ىلوالا نا ىلعؤ ةعتافلا نمو تارا ن

 تن ؛اذاو كاذانلوسر ىلع بجي نأ بجوف هقلا مسبركذ بن شيردلا لاسم أى عورمشلا دعا وناكماللا

 ةكانفااةروسنمدنآ ننأ يف انة-ىف بوسولا تءئاذاو انقس ىفاضيأ تنث دن لوسرلا ىدىف بو-ولا ازد

 | ربا زاولا نفسا بوكر مالا هيمان لغولزولة لوألا ةمغلا

 ىلاعت هلوق نا س لأ ولاه ناف مي- لا نحرلا هلأ مسدس بلك سقي ىلا ب :كاماناواسو اواقاس صواهارخ

 هلئاذاعمانلت ىلاعت هللا لل لسه يستت رسام ةنناسلسا لع لدبا#ةقلا نحسرا هلل مسي تاون سن ه هنأ

 تن ١ ىف ةأرملا تناكو سدقلبر دص ىلع هعضوو ناملس ناك ىأريطل نال كل ذو إذ حصص مالا نوكي نأ

 ريطلا كلذ نا قلب تاعف لهذا اوركاسعلا نم تدبلا كاذب طامحأ : نم ةرثكل همف لوخدلا ىلع د ًاردّيال

 نم هنا اه بغل نم ىه تلاه باج |!تذخ أ الف ناملس مساب تععمدق تناكو باتكلا كاذب أ ىذا وه
 م-يياعءايبنالا نا تدثف مينسرلا نوحرلا هلئا سس هاو تااقف يومكم ةعستلا تر بالا تكفاملف ناملس

 هلا (ةيئاثلا ةءدقملاو) ميحرلا نحرلاهقلا مررت باو دتب ريما لاسم نمل عىفاوعرمش 'الكمالسدلا
 مهادهبف هللا ىده نيذلا كثاو أ ىلاعتهلوةل كال ذاسن اوسر ىلع ب نأ بجوءاسنالاريااس د ىفا نه تنناسأ

 هنءارق بوو تثاذاو هوعس ءاو ىل«ت هلوةل كل ذ ام. .اعر < نأ بجو لوسرلا و-ىف كلذ تئاذاو هدتقأ

 دوو ىلعدو>+ ولام دةةمىلاعت هنا (رشع ةعبارلا ةخلا) قرفلالثاهال هبال عاقل ن مايآ هنا ثدثانملع

 ىلعافي اسنو كعب نأ بمص قلافناميدقلاو قولو ث دهم هريغو قااشو يدق ىلاعت هنالت اد وم اريئاس

 ركذ ىعاقب اسءرك 3 نوكي نأ ةملقعلا ةسانمل مكي بجو هريغ ىلع قباسىلاعت هنا تيثاذاو قولخغلا ثدحملا

 راكح زالارئاس ىلع ةقباس ميسرلا نعسرلا قفا مب“ ارقناك اذاالا ل د< الركذلا ىف. بلا اذيهو ريغ

 عرشلا ىفاريشعمن وسب نأ بعب ولوةءاافنسح مّدقَتلا اذهبوبوبلوقلا نا تيثاذا وتآارقلاو

 نما امن ااضي أ تد“ : ”ةءارقلا بو-و تدثاذاو نس هلثا دن مريام نوما ءاراممالدسلا هملع هلو

 ا للا يه ا #ى

 'ٌ ا ناديي ل ويلا مد يب
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 ١ ة.صاخودام ىعيتانا ثالث رثوكلا ةروسهلوةفاضيأو انههاذكفةدح او ديآنيهاعلا بر هنن دهلا نأ مهاوعد ْ

 : ونسلا) لاؤلااذه طقةروسلا عجب نيب همفلرتشملا( هلاك ىهذ ةروستلاامأو تانآث الث ةروسلا هذه

 امأو ةعكر لك اجب رسب هناالا ةكئافلا نمدنآ ةيمستلا لاه هنا لينح نبدأ ن ءوئورب (ةعساشلا

 ةعكر َرلك فاهم .رس املأ الا ةعافلا ن 'مدنآ تسدل ةئف مو وأ لاقو اهم رهو اهنمانا اهم | لاه هنا ”ىئاشلا

 نمت ةعستلا نا ىلء اند دق (ىلرالا ةمعا) يخحو هوجو هيلع ل ديو ةنس امرها لوةئفاضد ام رهعالو ظ ْ

 ةنر6+ وأدب ساهم اع نوك:نأاماةدحاولاةروبا١نا ىلعل لدءا رةنسالا لوةئفاذهتناذاو ةعافلا|

 ةيعستلا رهط اناكاذهتيثاذاورو لا عسج ىف دوةذم ادهم ا ره> اهذعنو ا ءساهذهد نوكي نأ امأف |

 ا هللا ىلع ءانث هبا كال ميحرلا نوحرلا هللا مس هلوقنا (ةناشلاةحلا) يره اةءار هلا ىفاعورسش» |

 مولعموارك ذدثأوأ ايآ مك ركذك هتنااورك ذاف ىلاعت لوةلاعورسشم هي نالعالا ن وكي نأ ب بوذ ميظعتلا
 هركذ ىحأاذاامأ هراهظاى غااسوهرك ذب ناسي هناف هنم فكنت سمري_غهس ابارك فم ناك اذا ناشالا نا
 نوكينأ بو راهظالاو نالعالا ىف غلام هسأب رتل ناكماذاف هنسافكتن م هتوك ل ء كل ذ لد هرمسأ وأ

 رهطاناىه(ةثلاثلا ةحغا) اًركذ شو انآ كرك ذك هلا اوركذاذ هلوةبالءىلوأهلئا رذنالعا
 لقعلا ىف رسم اذهناك شالو هركت نءراك.:ان لام هريغركذلا كلذب اردتم هنوك ىلء لدي هللاركذب |

 مالكلا اذه ىوقياممو ند هقادنعو عفان .- نولسملاءارام مالا هملعهلوقا كلذك عرمتلا ف نوكمف

 بمءءاا كلذ فكر اللئا هرمسدو للجرلا +. ةذف ناصقنو بع « فن وكيااعالا 2 ءطبال ”مسلاوءافخالا نا اِضأ

 ديعلل ةيقئمال ها مولعمو هو اف | لقعلا قملي فركف ةيقاملاوةلضفلاو رغفلا عاوأ مظعأ دفي ىذلاامأ
 قار نما دال او تام نا فوط مالا هيلع لاق ذو يقتات ذهنوك نملك أد ىعأ

 نأ لقاسعل ان قملد فك اذهل ثءو نب رك اذلل فرش 23 نما. لوي مالا هماع بلاط ىنأ نب ”ىلعناكو ْ

 عسمجب ىف يحرلا ندسرلا هلل مسد رهذلا هه ذم ناك هنع هللا ىذراملعن ا لت بحسلا اذهلو هاش ا ىف ىهسإ 0

 ةخلا) نيفلاخلا تالكس سس ةثبلا لوزئال ىلةءىف همر ىسفن 3 ىف هن وةةخاءذهنالوقأوتاولدلا

 ربكن و ميحرلا نعبر هللا مسبأر ةدبلو مهم ىلصف هلي دما مدقتيو اعمّناهداندسا ىيفاشلا» ءاورام (ةعءدارلا ٍْ

 نيأآةالصلا, نم تقرع هن واعمابرا.هنالاو نورجاهملاه ادانلءاملثدوصتلاو عوز اقا : 3

 لاه ريبكحتلاو ةيعستلا عمةالدلا داعأ هلا مد وددلاو عوكرا دع ريبكل ١١ نبأو ميحرلا نجلا ها مسالا

 دلع ر وتلا صالاكن اك ة.ستلابرهذلا ناالولف كر ثلا ديد وتلا يظعان اطلس ناك ةيواعمْن ا ىىفاشأا ٍْآ

 ةجلا) ةيهستلا رت يدب «سلءراكن الار اهظا ىلءاور دقاملالاوراصنالاو نب رح املا نمةراعصلا لك ْ
 ةالصلا فره لسو هملع هنا ىلص هللا لوسر ناك لاق ةربره ىلأ نعرعب !نكداا ىف قهسأاىور (ةسماللا ٍ

 ريزلا نبا ورع نباو سامع نبا مباظالا نيرعن ءر وا ىور وبا عسشلا نامت ميرا نيستا

 | نم ”ىلعد هب .دفىدنقا نمورئاوتلاب تدب دك : ةيشنلاب ره ناك هنع هنثا ىذر با اط ىبأ نب <ىلءناامأو '

 (ةسداس سلاةخخا) راد ثءح "ىلع عمق طاردأ مهللا مالسلا هلع هلوق هءلع ل.ل دلاو ىدّتها دقف بااط ىلأ 'ّ

 تاعاطلا ىف اوعرشا هللا مسا هن ءايرب دهم او مرام ! نم ديال للعفي قطعي ميحرلا نوحرلا هلل مسدس) هلوقنا

 هلا ةمسدعم نعل وحال هنا ىلع لةدلا هيب ةملكلا هذه عاقسانا كشالو رعذملا اذه ىر ىردعأم وأ
 تن ميلاو تاريلا نم م ئىث *مدال هنا ىلع لةعلا هش هللا قوس الا هللا ةعاط ىلءةؤقالو هللا ةعدعنالا :

 هده لود تاعاطلاو تادايعلا ع..ج نم دوصملا نا مولعملا نموها 2 فءادشبالا عقواذا الا

 اذه لشد ةلاعلا تا كصربلاو ةعيفرلا تاريكل| هذه دمغي كلا هذه امسا كس ائاق لولا فاعلا |

 لئاقلا اذ_ه نالركنملازءنوونتو فوردءملا,نو م أت سانال ترخأ ةةأريخ حدك هلوق تع لئاشلا |[

 ةءاكلاب هللا ىلا عو>رلاو هو فورءملاب صالا عاونأ نا وهاب ضغأ ةملكلاهذ هراهظاب يسد |

 تحاو هعدب هنال وين أ لالا قالي ف.كصن لل ذك الا ناك اذاو تاريكلا لكىف هتادناعتسالاو الل
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 | 1 أ

 1 ةنشناع لعل لاو ىتفاششاالافام ةناشقلا مم نعبارااو طا تحال ىلا برقأ اس: اوقنا اه

 ثاوعللا قدلش ىلا دق ديف نالذ أرق لانقي امك ةروسلا ءذهلاعسا نيماسعلا بر هلي ده! تاعج
 | بارجاو كلذ كعل أمس سنارعتخ نيالا اجاكس: ةرودلا مدس هأرق هنادار ماو

 | نمام>زاناحر هتانوكد- هك أنو ن نأ رقلا ىفري_ةكد مك اتلال-الدار تسلا ناةثلاثلاًةغا نع

 أ تاياورلا ضدبف تير ةروسلا هذه تايآد دعئابب ف (ةعباسلاةهلكسملا) لءأهللاو تامدهملام ظعأ

 .[|| قيطأ ىلا ةروهث لاء اوْرااَمْأَف تانآنائةروسلا هذهلوةء ناك ”ىرسصبلا نسا نأ اعلا
 تب ' اذ اىلاما | نماعمس كامتادقاو قابعث ةرقاوريسف هيو ت انآ عبس رولا هذه نا! ماع نوراكسحالا

 ْ باج ثننا نيذلا طارمد هلوقنا اولا هع افلا نم دن .؟ميحرلا نيحرلا هلا م بنا اولاق نيذلالوةئفاذد
 3 هلوقلاه مرحال ةروسا|نم ةيهستلا اهةسأال هناف ةفشحو ًااممأو هَ ”ةءانيلاضلا الو م.م بوش اربغ

 1 3 ىذلالوةنئفاذه تد رعاذا ىرخأةنآنيلاضلاالو مولع بوضفملاريغهلؤقو دن ها مهيلع تمعنأ نيذلا طارص

 || تان الا عطقم هياشيالم ماع ت معن أ نيذلاط ارصهلوق عطقم نا (لّالا)٠ ربو ملح ليو لوأ ىف لان
 00 ةيزاقالافةلك اشتمو ةيراقتم نبرعض ىلع نآرقلا عطانت مان دجو امال مزال عطانا ىف هبا هلا هباعرو ة دعما

 1 . ||| عطاقملان « هلعج عدم اف نيهسقلا ن نمسل متاع تءءنأ هلوقورمقلاةروس ىف ةلك انما قةروس فاك

 | نآاما ظفالا اذهوريغ ظفادنآ الا لو أ انلمس دمة ادّما .!مهماعبوضغماريغهلوق اذ اعد اذاانا (ىفاشلا)

 || ىات-ىملا عمه اننتسالا كلذكو داولاى ككاكفر ودوم ا عمة فصلا ويل قاعة ساوأ ل قاما ة فص نوكن
 مهلع تمعن ن يذلا طارصهلوق انلءجاذ اامأ لءادلا فالخ ىلعام_مندب لصفلا عاتي او دحاولا “ىثا اكمنم

 ادد او مالكه نم ىنئةسسملا عم ىناتسملاو ةفصلا عم فوصوملاانا«بدقاثت ةدحاوةيآةرواارخآىلا
 اندهأ هب ' الازد توكف فوذخنام كح ىف لدمملا نا (ثلاشلا) ل_.ءادلاىلا برق كلذو ةدحاود آو

 ا ةشوكينانطرشإالا زو الوعد منن طارعهنء اد: :هالا بلط نكمل « ملع تمعنأ نيذإا طارصص

 ناعتهلوق هيلع لءادإاو هيءادتهال از ل طرمشلا اذهانسقسًلاناقالاض لو هلاع بوضغمويغهبلع ما 1

 ||| بوذغملا ةيمز نم اوراصالا مسماالا مهيلعم هنأ دق هنا ىلءلدياذهو ارفك هللا ةمعئاول دب نيذا !ىل ارت
 مؤيلع تهعنأ نذلا طارد و لوو عاما تبلت ءيادعإلا] مم رحال نيللاضلاةيصز ن هو مهيلع

 1 نا سدل ا اولاه ناف ةدداوذنآهنأب 000 ابر خلوف نع

 11 اهسفللا هلة ْم_سمربغ هَ الا هذه ناعم ةيئان”دبآ مي>رلانجرلا لوقو ةدداو هبآنيماعلا بز هلل دا هلوق

 1 مرعب الف مي>رلا نوسرلا هاوق نو دب مان 317 نيلاسلا بر هت دولا اوقنا قرغا|انلق اهلمق اع ةَكلعَُم ىه لب

 طارصا |اندها هاوقدّر 2 ناامءامل اذه كلذك الو هم همن هبانياابعل ابرهتن دجلا هلوق در < نوكينأ عند

 نيلاضااالو مهياعبوضغااريغهلوق هءلامضدملام لب امان امالك نبيل ماع توما نلا طارتد يةسَملا
 ضن هركذ (ةئماشلا ةلثسسملا) ََق ةرفلا روظف مولع تمعنأ نيذلاطارمص ميما طارمهل ان دها هلوق حصن 1
 نءنوةةملاأمأالءأرواارياسلئاو أن مدنا ىهل» مي-رلا نحرلا هللا مسن اف ىنفاشلل نيلوق ا |
 اه دو ةّماندنآ ىهلهاجملاىفنلوةلا اواعسورولا اريئاس نمثآ رق هللا مب نا ىلع اوةفتادقف باهصالا

 |ةفأملاءذهى عامبالا فااخ ىيفاشلانا ةمفنللا ضءبلاقو ذآ اهدعنامو ىهوأ ةروس لكل قأ نم
 ظ اروسلا لئاوأ ف بوتكم هقلا مسب تاانلادورؤنلاو ان لئازأ# نم ةيآهقنا دب نا لقي هلق ن عاذس أ نال

 ٠ | كلملا ةزوس ىف لام مالسلا هيلع ىب .:ل١ نا ةرنرهولأ ىروراع فلانا جاو انآر ةهنوكس + وذنآر لا طخ

 0 |. رفات نواب لضاسدادسلا اذه! كءاوسب أعتاب ثالئاجنار وكلاةروس فو نات ونالثابما

 . || ةدخاوذيآءدسعبام عم مب لا نيرادقا مسالا داانا باو 1 اورو | هسه ن نمةبا ةمهستأ|نوكتالنأ

 . | ضءبامما اولوقتنأ مكتكع«ف كف ةحافلا لوأ نم ةمانا امن ًايهفرتعا املا ولاه ثاف لئاز لاكشالا اذهذ
 1 ' أ رو وق عوج رام ةمانتبأنيلاسلا برق ده ا وقنا ىرتالأ دعب ريغادهاةاقرواارث اسنمةبا

 مهاوعد



 »يدعي عاجز ن و نودع لإ 7 موون م دع 5 ظ3 نجع وم د

 !|ناكسنأ لوقنم دارملا لعل ”يفاشأا لاق (عئارلا) ءاعععام لذغملانئاو اسنأ نا وملسو هنلع هللا ىلص 1

 1 ةءارقلا ىف ةروسا هدد مق, نأك هلا نيملاعلا بر هلل دهلل اي ةالصا | مشمس ل سو هاع هله ىلا هللا لوسر

 0 اهذ_هلامعا ةظفنلا هذه لعذ هذه مانع هنم دارا نيملاعلا ب رهتدهلا هود رو! نم اهريغ ىلع

 |ىاعت لافاك توداا عفر ىف ةغلاسملا مد ع ل ةغملا نبا ثد دع فروا امدع نم دارملا لعل (سماسلا) ا

 |ةسنملا ةءاورلاو ةمم دع ةمفكءافخالاو ةتوش ةمف.كرهذلا(سداسلا) اهب تناخت الو كال ره الو ١

 نمو انءممالسا!هءلع بلاط ى أن "ىلع لعوانل ةقفا وم ةىلةعلا لئالدلاّت أ( عباسلا) .ةشضالانمىلوأ

 آ كيررركحص ذاوىلابعت هلوة,كسقلا امآو هسفنو هد ديف قثولا ةورعلا, ك بّقسا دَمَو هني دلامام | املع ذا :

 هنمدارلاف ميرا نجرلا هللا مسلوق ام ركذلا در ىلع ا ذ لم انا باو ةذيواع”رضت كسفنفف ||
 088 عب رافتف (ةرشاعلا هلثسملا) نكوأ هن روااناك.ذع وذألا وةدايعلا لمسس ىلع ىلاعت هللا مالك ةءارق |

 | هب رول اةالدااىفتناك ءاوسة مل امرهلا ىهةنساةعمشلات لاق (لوالاعرفلا) عورف فو ةرمستلا

 !!لئاوأ نم هنآث سما ة_ئستلا اوافنذلا (ىناشلاع رفلا) همق مم وفلان ءاهةفلا روع و هن رممتلا 5

 نم تسد ةيعستلا نا (لوالا) نالوق همفوةر م رأى ىلا ىفاجتايثا بس ىفاوهاتْشا رولا |[

 4 الو امولوم ن الاراصدةىل_صفاا اذهوروسا| نيب لصفال تدتك امال اف نم مهتم ناقد رفءالؤهونارقلا ْ

 زود الو ف اصملا فا مابا بح هنا لاق ند مهنمو زان رك مول اذه ىلعف ةموستلا تابثا ىلا ةحاح |

 تاو اهسفن ”يلة منا اممكلو ىلاعت هللا اهلزن أ دقو نآرّذا !نءامنأ (ىناشلال وملاد) ادب اهكر را

 مه:مو ةدح ىلعةروس لك لو ىف اهلزني ناك ىلا«: هللا نا لاه نمممنهناقب رفاضيأالؤدوةرودلا نمدنآ ||
 ||| ىلعو اهازنأ ىلامتهقنا نا ىلع لديىذلاو ةرو ملك لوأىف اهتايثان مأؤ ةدس او ةّرءاهازتأ لدال لاق نم |||

 هل_صافدنآ مدرلا نجرلا هللا مسدعي ناك ملسو هءاع هللا لل ىلا ناةاسّمأ نءىورامنآرقلا نم اهناإ[

 ىلا نأك لود سامع ا ثدعع لود رخام دس لب دعس تءمس لدرلا اذه رحأ ام هللا ناصس لاف نآرقإ | (ش

 ْ ديعنعو اهربغ فو تقخ دقةرو سلا لال: نا ل-ع ميسرلا نوسرلا هللا مس هنلع لأ اذا مو هلعملنا ىله

 || نانعل_ثهىورو هنآ ةرمشع بالو هام كرت دق مي رلا نورا هننا مس 3 رت نم لاه هناك راسملا نيهتنا

 || امءارق بع ةحتاضااناو ةحتاسفلا نم هنآ ةيفستلا نأ, نولئاسقلا (ثااثااع رفاا) ةريره ىلأو رع
 | هعاأو ةفن-ونأ لاةفاوفاتخا دّقف ه.تولوةيالنيذلا امأ ةممستأ ا ةءارقنومج و م-ملاك شال ةالداا ىف
 || اهأرتينأ ىتبن.ال كلاملاقو ١“رمس ةرمستلا أرقي ىلءاىنأ نبا ىر ولان ايفسو ىنجنب ملاصنب ئ-..لاو
 أ| بهذم (عنارلا ع رغلا) كرت ءاشناو اهارقءاشناف'لئانلاىفامأو | ريجالوا رسالة بود كت ١ىف

 1 قأنع ىلعي ىور" ناشاور هساعل قداس وبأامأ تاءكصرا ا لك ىف ّمءارق بو-و ىضتةد ئفاسثلا

 : دازْن نسا اود#و فسولونأ ىورو ةدعافلا لبق ةءعتحرلك ىف اهرب هنا ةذمنح ىلأ نعى سوا

 || اهارقن نأ هسلء نكح /ةءارقلاءادّشب ادنع ةءكر لأ ىفاه أ رقا ذا لاف هنا ةفمن- ىلأ نعاهمج مهتثال#
 ىلأ لوق رهاظ (سءامللاعرفاا) نسخ ةر وس لكع ماه ار قناو لاق اهتم غ رش ىتح ةالسدا!كل:ىف
 || ل_ضفالا نا ىفاشلاد_:ءوروسماارثاسلئاوأ ىفاهد..هدال هناف ةدكاسذا |! لوأ ىف ةممسنل أ رقاسأ هنا ةءنماح
 عرفلا) رتب أو هذ هللا مسي هس أ دبنال لان ىذ نم لكس مالا هيلع لوقا ةروس لك لو أ ىفاهمداعا

 | هنا اندتع مدعلاو ميحرلا نجسرلا هللا منسي ةءارق بنلساو ضئ اعلا زور له هنا ىفاوفلتخا (سداسلا
 : ريالا ىلعءاملعلاةقاعو هنو د: مءوضولا ىلع هللا ةرهسل ناوعنالما علا (عباسأا عرفاا) زوال

 ّْ رهاظاا لأ لافوءوذولاةبآىف ةروك دمريغ ةمعسنلاو هن هللا كل ضع (ك 2 وللسو هماعملنا ىلص هلوق' ةمجاو

 || ا .هاس اهكر اوزيل ادماع اوك رتناق احم لاقو هتالصوصتمل اور..و أ ادعاوك رتواذ ةيحاواجلا
 اا لاق روشل اهاقف "هل مما ال م هلك أ لت رهو ذئاادنع ةودتاالورتم (نماثااعرفاا) زاح

 ١ لل ار 1
 اثبت 1



 ا

 هللا لودر فاخ تءاصلاق هنا سن أنعمداذ_داب ىراخضال !ىور (ىلوالاةحلا) ميدو هز جوي فلانا

 ىورو نيملاعلا برهتتذ+لا«ةءارقلا نومك ؟همسلاوناكو نا. ةءورعوركي نأ ف لشو لسو هيلع هللا ىلص

 مام ادسأ عمسأ لو ىرخ أ ةياور فو ميحرلا نجحرلا هلذا سب نورك ذيال م -مخا هو هد ىقريملا اذهل م

 |(ةئاشلا ةحلا) ملا نجسرلا هلا ماب مدهش د روت ةميارةياور فو مب مرلا نجحرلا هللا م د لاق

 ىثدحلاولاءا”ىناب لاقذ يسرا يسرا قا سمي لوق انو ىأ عن لا دنا لشقملانيدقا دنع ىورام

 ةءا رقلا اهداف نافضور# خور كي بأ نفخر لو هلم قا لص هقلالوسر بفاس تيا دق الم الأ

 مساك ذ مدعاصهخ لفغملا س اوان أ نا لوق أو نيانعلا بر هنت دهم لف تا .اصاذأق نيا اعلا بر هيدا

 هللا مسبب روج ناك اب العنا ىلع لكلا قابطا ىلع لديكلذو العاركذيلو ةئالثلا» ءاغاناب ميلا نجسرلا هلا
 ”رمضن كس غنى كيرركذ او ةسفو اعترضت م تجر اوعداىلاعت هلوق (ةئلاثلاةغا) مي>رلا نجرلا

 ىلع مهدانقءاوءاهقفلا اهطينتسا ةخامدب هو هوافخا بج وج هقارك ذ محرلا نجحرلا هللا سسو ةدفمخو

 ىندا ارفسالا دماحوبأ: ثاالاو ( لوالا) هوحو نه سن أرجل ن ءباوأاونياوالا نيءال ححجا|

 هلوو ( اهادحا) تاناور ثالث هتءاووردةفة.ةنطساامأ تاباور تسباسبلا اذه ىف سن نءىور

 هلل دل اةالل ها | نوح ة مس ياوناكف ناممعورعوركبىفأف اخو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاش ت اد

 عمسأ) هلوق (اهئلانو) مي-رلا نحرلا هللا مسد نورك ذياون احصحام ممناهلوت ( اهنانثو) نيمابعاابر

 ضقانن" ىرخ أ ثالثو ةيفنلا ل وق ىوشتث ؛ا!تاياورلا هذ هذ ميرا نجح رلا هلا ميلا ءاهتبادحأ

 ركم أ ةال-صا اىف ميحرلا نمحرلا هللا مسي رئامل هيو اعمت ا ىور اناا ركزأم (اهادحا) م-هاوت
 ميا ا ودا الا دعس تاماكل اذ مر وذتا نا ىلع دياذه ناانسإ دقورادنالاو نورج اهملا هلع

 هلال أ سب نوره اوناك رعوركمابأو لسو هيلعللا لسه هلت لو سر نأ سن ان عةيالقونأ ىور (اهتينانثو)

 هع هىردأال لاق نهرا رسال او ميحرلا نيحرلا هللا مسن رولا ن ءلّدسدنا (اهققاا) ميحرلا نجحرلا

 بجو ةضراعتم تدقيف بار َّط بضالاوطبلنا اهيفملظءدق لأ ملا هذس هىف سان عذب اورلا نا تدثذةلأسملا

 لف ةيمست يروم ىف غاي ناك مالسا | هماع اماع نأ ى هو ىرخأ هم اهمذف اضدأو لئال دلارب 'اسىلا ع وو>رلا

 مهم ف اخ اسذ أ لعاف مال || هلع ىلءرانثا لاطب | ىف امهسرودسا ن م :١1ىفاوغلام ةممأ ىنبىلا ةلودلا تلصو

 نييض : صراعتلا عقو امهمهناْثنالانافء ئ:ىنالكح< ناو نحو هفهلاو اوقآتب رطضاسدسلا اذهلف

 و دخالان اف هرع لوط هماعقد ىذلا مالسلا هيلع بلاط لأن ب "رع ل لنبو لقلت او نسل لو

 ناالاا:االدو مكسحلئالدنيب ضراعتل لص هنا بهلوقن الأ لا ىف عطاف باوج اذ هذ ىلوأ ”ىلع

 ىلأ نب "ىلع اناوقىوا ارو لفغملا نياو سنأ مراد ضائىوارتا (لوالا) هوو نم هناي وانعم ميرتلا

 رنا كلب وسر نمانرقو الع رثكأ اوناكءالؤهو ةريرهوب أ ورع نياو سابع نئاو مال_سلا هيلع بلاط
 ادهاو ليل سامقلا فالخ ىلءدرواذا د اولاربخ نا ةفم:> ىلأ بهذ هنا (ىفاشلاو) لفغأانباو

 3 تيثاذا هفلاخ سامقلان اللا سو هيلع هلا ىلص هَل ا لوسر طياعبا عمقا مسخارخ ل + غدا وسلا

 ا ل حر بس ىالفامافحا نمىلوأ ةماكلا هذهر اهظانأي قطان لقسعلا ريض نا اش دقلوة:فاذه

 هلع ىذلاناةرورمضا ان مولعملا ن منا(ثلاعثلاو) ىو ديلا ىلا !نارسلا اذه ىلءلفغملا نب لوقو سنأ

 ] العن اك الو بار ءالا ىلع فارشالاو اعل اريغ ىلع ءابلعلاو رغاصالا ىل رباكالا مدعي ناك مال بلا

 للعدل ا ؤكسلا ناو ربنآنم ةجرماوعو فيلا ريالا ىف ىلعا 0

 0 اضيأو امم تفانضتالو كتالصب رهئالو ىلاعت هاوقلال امن ارهملا غلا ناك ام مالا هيلع هلااضنأو هنم

 ةعاسف ةعاس هنود ىوآش لازرال مث فدعض توصباهيذ ع ربشبا !ةءار ةلاىع رمشدأم لونان الاف
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 ١ هللالوسر نم ة.و»تأاب رهملا اوهتةررهواورع نباو سامع نءاو* ىلع ن وكب نأ ىف ةرهاط باس هذ هف

 ىلد



 ش 1+9
 0 ببر تعصب

 أ مبانتسأال ىنادقا لوسرا.لاق السر ثا قو أ نأ نب هللادبعىور (ةعباسلا ةيطاإ لطا, ذو لوالا | ْ

 و لا اذه رخآىلا هللدولاو هللا ناصسلق راسو هدلعدقلا ىل لاسقفةالداا نساك نآ را طف انرأ ا

 | أ هيلعل وسرلا هنعأ ىرعلا ثأر هلا ةءارقنءزدعلادنع ةالصلا ىف هن رخاع هلأسال لح رانا لدلاهجو

 أ تأ لاقي (ةن ءاشلا ذطا) تشيد دناسود لوقي نأ هفكي هنا لود خ نمكلوقلطكلذو بستلان مالا 7

 ةجسرت تناكولذ مي رلا نحرلا هللا سب ةجيرت نيعو ها ذهواناسس صوان اج راهال ام لوقوع ل الا لوأ : ١

 اًذهدح !لقملامو لق الا نيع نم هنأ دحأ امنانارقلا !اذهناىرامتلا تاانقانا رَقلا سفن تارقلا| ١

 مكقروب مدح اوثعباف ىلاعت هلوق انج رئاذا انا (ةعماجلا ةهعا) انارقنوكنال نآرقا ا ةمبرتناانلع

 سد ١) رهشت# هرغاباعمزا ىديتسرفي ' هةوحرت ناك همم قزرب مكذ أدفاماعط كزأ اهيأر ايمو 1

 قعمو اطقا ساسنلا مالكرمند نءمالكلااذهنا مولعمو درؤ اس نا زاءراب تسرتهبماعط ما دكة كدركتي | ٍ

 ساسشلا مالك نم نى امفصيال هذهانتالصن ا مالسدل اوذالصلا هيلعدل وةلهنةالصاازوكتالنأ سوفا ٠
 ةيراح ةعاوذهفاض اور ةلابلاهال هنالتانآ الارث اءةسرتباذكف هب الاءذهةجرتي ةالصلا دّقعتملا ذاو ْ

 سانلا مالك ذج نما قش نوكتا تججرتناف مينز كل ذ دعو لتعهلوق ىلا مب ءا هز امه ىلاسعت هلوق ةجرف ا

 هذه ةجررناف اهئاثقو وب نم ضرالا تدان ا: داي ردي كيراسنل عداىلاءت ةلوق َكلذكو ىنءماو ظفللا ىف

 امنالطظاخاال اهذهب تان , الا هزه نيعانأ رقاذاام فالخاذهو ىنعمواظفا سال اءالاكرسذج نمَنوكمي الا ا
 رخآىركذول هنا اولاه مهنا مويه ”بهلاو سانلا مالكنءزاتق عيدبلا اهمظنوز ملا ابك رتسس]]

 نا عمت اي الا هذه ةحرتب ةال_صلا مصت اولاو مث هنالصت دب ف ساشا مالك سنج نه نوكن* ءاعد دهستنا

 ىلع نآرقلا لْزنُأ مال-_او ةالنصاا هملع هلوق ) رمئاسعل ا ةغا) ىعمو الئفل سابنلا مالك نيعاتحيز 2

 ىلع نارشلالزنادق ناكل انآرقةسغل لك تس <نا رقلا هجرت تناك ولو فاك فاش اهاكف رحأ َه ةعمسس

 رمصح مصيال دكامحو ةدح ىلءناآرق ةغل لك < ل_ص> دق مههذم ىلع نال ف رحأ ةعبسس نم رك أ

 كشالو تانالا عم ةالملا مدت ةقيتح أد نعنا ( رنثعةيداحلا ةحْخا) ةعبدلا ف نآرقلا فو رح
 خيبطتو رخال هأ ميظدت نمو هللا ىلءءانملا !نمتآرقلاىفاما قب اطمةريثك تانآةاروتلا فله دق هنا |[

 هناولو ينافس ارقوةارولاو لمحتالاةءار ةبةصخص الملا نركتخ: :مهانا لوق ىل_فانذلا ||

 هللا قان هناق ناندناو ذر :ءارق لع املغاؤ م ناك ين دلو أ نمافرح ار هب لو ةندسةنام شاعوان دلال د :

 ةمجحرئال هنا (رشع ةئاشلاةخغا) نيالا نيددي قمايال مالك ١ ادهن اةرورمضا ان مولعمو !«ملع م ىلا ٍإ

 تالود قومعملا تنأ نيدلاع و ىلع ر داعقلا و نيالا ناس رو نيااعلا ب رهلنءامدلال اوة:نأالا ةماشال ْ ١

 | اذهالات سل ةحافااةحرتناتناذاو نالذ لنا لهأ قي رط يلا الن افرغلا لدأ قدرطىلاام دعا ناعتسالا ||

 ةءارقب ةصحخص ةالصا لاقي نأ توفر دا ااذه اق له دقوالا ةيطخال هن امولعخ هدف بر ةءاموأردقلا |[

 دق ناكل ازئئاجا ذهن اكول .( رمثع ةئلاشلا لا ) لوةاااذهدايذ ا: عال اب كلذ ناكاسملو بطلش ا عسب ئ

 نذأدق ناك-اوا مىلددو ةسرافلاءنآر دا رقي نأ ىف ىمرافلا ناطسأل سو هيلع هللا لص هالو سر نذأ

 هداوس شمال اعورسثم مالا اذه ناتتصولو :.ثطانأر ةينأ ىفلالبلو ةءمورلانأر ةي نأ ىف سمسا
 ةيبرعلاةغانا لهت ىف سفنلاباعتا مهنع ليزي كلذ نالوب رطلا اذهب تاغللا بايرأ عام-أ ىف معي هناق قاما ىف

 ساردناىلا ىضغي هزي 2نامولعمو ةصاخلا مهتغلب نآر ةمها له نأ ىف ميظءرفن موق لكد لضعو |
 تزراحانأ ةمسسرأ» !انةءا ردات الدا!تزاجول (ريشع ةعبارلا ةغا) لد وقبل نانو ةب ةياكلاثآر هلا

 مى ام 4 ل! يفيذأ يذلا ىنوابزلا ناةءزالملا نام .زباج ريغ ل اذورب ساذهو َة هين رخإا قفار ها

 ' مدنا راف دوصقملاب طاحأو ىءملامدهذ ةمسسر اغاابنآر رقلاأر ةاداامأ ةثرلا اع ىلردلاا هلا أ

 تاولصلا ةءاقانم ىدقالا دي هّقاان' موأءمواش دلا نعرفنملاو ةرخا الا ىف تغرك | ع تدق

 ا 1 اهلاغقا بولق ىلعمأ نارقلا نور د الأ ىلاعت لاو ئرك دا : الصلا مة أيل انغت لاف ىناعملا هذه لود ْ
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 : - كلا مس مم صم مم دل

 | (عساتلا عرفلا) هداع هّلبا ميس ارك ذي لا م اواك أتالو ىلاسعت لاو فاو ماهيلغ هللا سءا اورك ذاق ىلاعت ا

 | اذاو هللا تسب لاو مانا ذاق هللا سس لوةيوالا لامعالا نمل عىفع رمشب ال نأ بكس هنا ىلع ءاملعلا عيسأ

 1 | لاق اهنم حبرخوأ هللا مسيلاهرادلا لخداذاو هللا مسب لاه ةدابعلا د هقاذاو هنا مسب لاه هم اة منع ماق

 1 نأ مالا نم دلولا تذخأ اذاةهلبا.ةلل بمتسسدو هللا مس لاق ىطءأو أ ذخأو أب رمثوأ لك ا ذاو هلا مس
 0 ان دلانمهلاوح أ رخآ اذهو هللا عسب لقريش الخ دأو تاما ذ اوايئدلا نم فاو لوتأ اذهوذمتنا سد لوقت | ظ

 هللا مسسب هلوقةدكربوراسذلا هس:عدعابتؤهلتا مس لاه فقوملا ريض اذاو هللا مساضيأ لافريتلا نم ماهاذاو

 ةءارقلا ننس نم وح ىفال ةالصاا ةدض ىف ىنكتال نارقلا ةج-رت ىفاشلا لاه (رسشعةيداخلا ةهلمسملا) |[
 املا دهتو فسويونألاقو زحاعلاور داسقلا قد ىف ةيقاك اهنا ةفمنبو أ لاهو اهنا سال نم قى ىنالو

 ادد عب 'لثدلا | ءذهىف ةفشح أ بهذمناملءاو رداقلا قد ىف ةيضاكرمغوزجاغلا قس ىف ةفاك
 ةحعا)هوحوو يانا » هكرتباح”رمص ىس ودل ديز نأ ىضاقلاو ىدنق رغما ثيللاانأ همقفلا نأق بدسلا|ذهلو
 لوط هءاع بظاوو ىل رعل ا ظفالاب ىلاسعق هنا دع نم لزتتلا نأ رقلاب ىلصامتا ملسو هملعهلتا ىلص هنا (ىل والا

 هديصات ىلع مص م السلا هيلع هلأب جحا هنا بعلاو هوعبتاف ىلاعت هلوةاهلثماتماع ب ع انأ توف درع
 ىرعلا نانسالاب نارّهلا ةءارق ىلع هرعغ لوط هتبظاومىلا تغتاد لوءوضولا ةدصىفاط رش هنوك ىلع رم

 مالسلا هلع هلوتا كلذانبلع بيع نأ بسوق ىفرعلانارشلاءاولم نيدشاولاءافاخنا نا .(ةيئاشلا ةغا)
 ئدعن نم نيدشا رلا ءافلاتاة نو نس مكملع مالسلا هيلع وقلو رعوركي فا ىدعب نم نيذللاناو دنقا

 | نآرقلا اذهالا ةالصلاىف ارقام ةباصعلا عسجو لوسرلانا (ةثلاثلاةجغلا] ذجاونااناهلعاوظع
 | راشلا ىف مهلك ةقرف نيعبسو فذ ىلع ىتّث أ قرتفةس مالسلا ةملع ةلوقل كلذانملع بيع نأ بج وذ ىرعلا
 وهماللا هماعهلال _ادلاه سو ىاضصأو ه_اءانأ ام لاق هلال وسرانم_هنمو لسقةدحاوةقرفالا
 ةسرافلاب ىراقا|نوكينأ بجوفىب رعلانآرقلا اذوم ةالصلا ىف ةءارشلا ىلع نية فتم اوناكهياصعأ عسجو
 لنْ م ةالدلا ف نارةااةءارق ىلع ةنلك- اء نوقمطم مالسال اراد لهأّنا (ةعبارلاةخغ )١ راسنا! لدأ نم

 نا(ةسمارللاةغا) نيئم وما لسسريغ عمتيو ىلا-هت هلوق تحت لخدقدرطلا اذه نع ل دع نك ىلاءثهننا

 امناةدهعلا نع حرخال نأ بجوفنارقلا ارقي ل ةمسرامل اء رق نمو ةالصا ىف نآرقل !ةءارقب أ لجرلا
 اعأرقا م ىنارعاللمالسلا هملعهلوقاو نآرقلا نمرمستام اورقاف ىلاعت هوما نآرقل اةءارةيرعأ هناانلق
 ىلاصنهلوق (لوالا) هوجولنارشب سدا ةم_سراقلاببترملا مالكلانااناقاسنا وثارشلا نم كنعم رمسنك

 نالبالا لوسر نم اناسرأامو ىلاهتهلوق  (ىناثلا) ني.مىرعناسلن هلوقىلا نيملاعلا بز ليزختاهناو

 ٍ ىلع ل دي ادهوهريغءافش ىذا !ءافتنا دمفنول ةلكو اممعأ ان ارق هاءاعجولو ىلاعت هلوق (ثااشاا) هموق

 نا لق ىلاعت هلوق( عنا را)نآرقب سلووهفاممعأ ناكام لكنا لاقي نأ ملف انهعأان رق هلع ام ىلا نعت هنا

 اذه ارتهط ضعبل مهذعب ن اكصسولو هل نوأيالنارقلا اذه لئعاوأب نأ ىلءّنللاو سنالا تءقحا
 مول_عملوالاو هلدمالو هنمعالو أةلثموأ ىبرعاا مالكلا نيعهنا لاق, نأ اما ةءسرافلابموظنما مالكلا
 هيو الا ناكل ىبرعلا مالكلا كل ذل الثم ىمرافلا مظنلا اذهناك ولذا لطابىناثلاو ةردرمتلاننالطبلا
 مواظأللا عالكلا اذه ناتدئانو هلئعنو ابالةلوقىف هناصس هلا بيذكت بجو كلذو نارقلا لانا"
 صضأ فاك لا نات دشن نواطملاودو نارشالاةراه نكي لهئراه نا تدن هل مالو نارقلا نيع سدل ةمسرافلاب

 ةريرغ ىنأ نع رذلانياءاورام (ةسداسلاةجلا) ةدهعلا ف ق.نأ بجوفهب تأ. مو نارقلا ةءارقإ |
 ةموظنملا تاءاكلا ءذهّلوةذف باكا ةعافب اهنف أرقي ال الص ىزخع ال لاه هنا ملسو هءلعة نأ ىلص الا نع

 نءجورخو ميظع له لزالاو نآرقب تسبلامما لوةيوأ آرتاا ةفمتح وب ل وذي نأ اما ةحسراذلاب |
 لوقنالوةننأ هئيدو كةءفزوحالءزاتءلانماد_-أنا (لوالا) هوبون.هناسوعاملالا

 | لثع نآرفباستان ارق اةمحزت ىلعر داسقلا نوكينأ مزلب (ىلاثلا) نآرق تثمر دناتتشو د لئانقلا |
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 [لاه فرضت اانف :ءا ردنا هيلع تاقئف بما قابلا دلع ”ىبنلا رقاق تءاصلا نب ةداسسع نع عسرلا |
 لاق ام ارقد لنا (ةالصال هنافنآ ردا 'عأ.الااوا_عفتاللاه هقاو ىااستلقم اقواكمام فخ زرت كارا |

 نمرلا ديع نبءالعا ان ,ءاطوملا ف كلام ىور (ة ل ننس تيدع اذكرو ا

 ْ | ىلصن ءاسو هيلع هقلا ىلص هللا لوسر لاه لوب زرع تنفر مخ اول لالا

 ْ لاق مامالا فلان امحانوك نا ةريرهانأ ان تاقذ كاف ماهقرغحادخ ىهفنآرق اء اهف ارش ل5 الأ

 ةءا ارقلا نود. ى دق ةأااوالضنا (لوالا) نيهجو ن مريللا ذهب لال د سالاو ك هن ىف ىرافانا مرا | :

 مامالا فاح ةال_صلا دروألئا تما! أ (ىلاشلا) ميس يوسع د ء ةأرع ْ ٍْ

 ُ (ةءءاشل ةحلا١) يوا_طملا ديؤي كل ذو ةلاخل ا هذه ىف هلع دا رقلا بوجونةررهو أى فأو ةرر» أ ىلع | :

 َنيَدصُن ىدمع نيدو دن ةالصلا تءدق لود لامع: هتنانا لاك مل_سو هملع هلنأ ىل «ىناانا ةرب رهونأ ىورأ ْ ٍ

 1 وءا رقنر كل نأ جوف :ءأ رقلا بسب لصحاانه فصلنا اذه ن أني وئالسملا اوما ناو

 (ةعساستلا ةدخلا) ىدَمةمةالص ىو درفنملا ةالصىف عاف فصال اذهو البلا مزاول نم تا |

 تاواملا ضان نر هيلعانفاا قابلا لوحرإا نك لات اشسلا نع هدانساب ئطقرا ذا ىورأ ْ

 لاوؤدءا ارقلان تره اذا نورة: له لاذ رخل هيو داو ةأفرصنااكف ةءا رمل امةروهع ىاا| 1

 الاىعا ارب ترهحاذان آر ةأا نم ؟ثاؤرةنال نآ رقلا عزاب أ ىلام لوقأان أو لاةذ كل ؟ عا هئلاثا اندطع

 نارقلاةعا ركنا ىلع ةلادةربثكن | ثيرداخألا نا ( ةرشاعلاةا) 1 مب رقي ل نا ةالصال هنافتآرقلاعأ

 مامالا نفاخ ةال_هلاىفابت* ارق نوكتنأت حوف ىدكئَةااو درغ هلل ةلو اذ دعما ىو ميظعلا ب اونلاتدو |

 ةفينحو أ ق فاو (رمثءةيداسلا ةغ') انهتءارق بوجوب لاف كاذب ل6 نم لكو ميظعلا باوثلل ةبود أ
 ةالمصا لطداندنعووف ام اخءا رقم دعامأو ةالتلا لسا منالا قلنا ارتلا ارا 3

 ةيئاشلاةلا) كر رئالام ىلا يزرام عدمالاستلا هطول ةيلاو تناك طوخ «أرل ١اناتننأ

 لانو كسي نأ بجو اللمعم قب مامالا ةءار 5 عهتسللال هن عمت'ارقااو اك اسىدتقااق اذا رشا 00

 نمل-ذفأ ةءار هلا ناتدن اذاو ا هلا ةءا رقلاسعالا لضفأ مال-اا هءلع لوقا ل ىئراشقلا| 0

 ءاد_تقالا ع ناكر (منعةثلاشلا ةحللا) قرفا ايل اال هنال بوجولا, لوقا! ت ,:ةلالا هذهىف توكل |

 عر © هب رشلا ةداسعلا ن ءعئاناو ةهطعةدامع نآرق هااوع) ارونال امارس ءارتمالا نعل ل ةءارقلا نماَعئاَمأ :

 ةفش-وأ جاو ةءا ارقلان م ءالءادتقالانااي:طع ل دك نكي ل ث.وامارح ءادتفالا نوكي نأ ملف | رك

 هذهري فتى ان انأ لع ءاو اوةصن أو هلاوءّمحساف نآر ةلاىرقاذاو ىلاعت لوةفنآرقا اامأربخناو نآر ةلان | 0

 ارامخ ًااوركذ دةذرا.خالا امأو ريفا اذه ع نم عضوملا كلذ علاطملف انغ 'او مهاوق ىلع لدتآل ا هما #7 تلا :

 دب الف ترثكو تضراعتانان امال ا نكلاو ده املا ب هلوق: تاه ةعض نيب قودباا دجأ يشلاو ا ا ع

 م-ظءأنمو» ونار ةااوعا ارهب لاغ شالا بحول اتاؤقنا (لوالا) هو-و نءامنءموهو ر ترا[ نم ١

 واب سس وأنا اوه و للعمل بجويمواوتو تاعاشلا |

 1 لكف ةدساو هتاف ةءار 0 500 لاا (رشعةئلالاهشدلا) 5 ةءاطلا ٠ نع تقول |

 ْ هنانصعألا نيب ع اذهو ا ارفسالا دماحوبأ شلا لاق هن الص تلط» ةعكرف اهك رتزاف ةعكر ||

 مدالالوق (اهدحأ) ساس هلم سلا هذه فبها ذملا نا لعاو دوعسم ناو ”ىلءورعو ركبويأ هي لاق | ظ ٍُؤ

 ىجن ملاص نب نسل او ىرمص.!! نسال وق (ىناشلاو) الص ةيحاورغةءار اانا اوهوةيلعنياوأ ه

 ىؤنلا نك ءائ ::دسالاو باها ةئافبالا ةالضال مال_بلا هءلعهلوةاةدحاو ةعكر ىف بهتان رقلان ا ْ

 (تاثافإ ءانثوسالا مك< ةالصا اةدعد لولا تحو ةد- اودَد ةمةالصلا ىفةحافلاةءار ةتاصح اذافتايثا |

 ءاشناوأ رقءاش نار اسملنا,نينريخالا ىفودو ةمدجاو نم تاوتال نيت هكرلاى :ءار هانا وهو ةندح لأ لوق | أ
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 ب بس ور ل ببي ب يبوس سس بر حسب مل ع حا "< م امنت: تمد سنا

 هذهلود> نم عنتىبرعلا ظفالاب نآرقلا :ءارقو ةمظعلادئاوغلاهذهده:ةجبرتلا ةءارقنا تيثف
 درفت ةيسرافلاب ةءارقلا نام ةصعلا ىف ةءرعاابةءارقلا ماعم ةماف ةيسرافلابةءارقلا تناك دلفدئاوفلا

 نكي ثءحو ةمرم ةبب رعاانةءارقلا نوكت نأ بج ولا هنمةعئامة-مرعاا ةءارقلاو ةمظعلادئاوغلا هذه

 ةالصلاب مالا ءاقمل ىنتقملا (رسسعةسماخلاةذعا) ةزيئاجريغ ةمسرافلا,ةءارقاا ناانلع ل ذكى الا

 ناوهفقرافلاامأو ءاةيااتباثإ!ىف ل_صالاو اًمان'ناك فءلكستلا نالف ىضتةا امر هاط قرافلاو عاق
 نإ (لوالا) نيه-و نمكلذو هظفل لحال هنءارق سلطت كل دك هانا هنءارق بلطي هنا ىفرعلاثارقلا

 | ظفس بجو هظفاةءارق ىلعةال_هلاة ص فيقونا (ىناثلاو) هظفل ىف هتحاصفو هد- اصف ىفزاعالا
 م وكلذو فيرا نءانوصمرهدلاهسو ىلعهءاقب بجو مظعل | قالا نم ظؤملم ا ةرثكو ظافلال ا كلت

 | ىلءةالصلا ةدسفقوتال هناانلقا ذا ام ن وظف اس لان اوركذلا انازن نانا هلوشب ىلاعت هللا دءوام قمشت
 ىلع فااملا جحاو رهاط قرافلاو عاف ىضتقملا نا|تدئفدوصتملا اذهل خي هناف ىبرعلا مظنلا اذهةءارق
 ناىور (لوالا) هوجو هلع ل ديو نآرق اءارق ةمجرتلاةءارقو نآرلا ة٠ ار قب ىهأ هنأب هبهذ م ةعص

 الا ناكف اممعأ لج رلاناكو مثالا ماعط موزلا ةرش نا لاسقفنآرقا الجر لعد ناك دو سم نب هنن هع
 ميلعلا ناكم ارقي نأ نارقلا ىف أطخنا سمل هنا هللاد_معلاق ثرحافا اماعط لق لاسقف مىيةنلا ماعط لود

 ناريخأف نيارتالاربز ىلهناو ىلا هلوق  (ىناشا!) باذعل !ةيآ ناكم ةجرلا ةدآ عضي نأ لب ميكسسملا

 هئيدف لاش هيلئاشلا نا لوقت لب اذ_هىلا تفتانال ةفذل انا مث دوه سم نبا نعل: بهذملا اذه

 ْ هلوقامأو تعهاذملا هده نع عجر هنالوة:نأو هب نافل ناس ا انماع بو نآرقلا نع ةئافلا فذ-و

 | عملاق هب كر دنالىلاعت هلوقو نيلرال اريز ىف ةدو-و ءصصقةلاهذهنا ى_هملاف نيلوتالاريز ىنا هناو ىلاسعت

 |اهانركذ ىلا ةغطاقلا ةرهاسقلا لئالدلا لال له ةزوعزالا نمل_لقااردقلا اذهيوءانعم مرذنال

 | مامالا رسأ ءاوس ىدتقملا ىلءةءارقل بت ديد_1ا لولا ىف ىبفاسشلا لاه .(رسشع ةمءاشلا هلم ملا
 1 . : 4 1 ه < . 1 5 1 8 2: 3 3

 نءاو كلام لوتوهو ره اذاس الو مامالا”رسأ اذا ةءارقلا بحت يدا ىفلاكو اهبره>و |ةءارقلا

 ىلاءث هلوق (ىلوالا ة21) هوحوانا نا لكي مامال ف اخ ةءارقلاهركت :ةمح ولأ لاهو دج أو كراسملا

 ملسو هءاعهللا لص هنأ (ةيئاشاا ةخغا) مو.أماو درفملا لو انني ىهالا اذهو نآرق !نمرسستام اورقاف

 هناال اهم عيامومأم ةنوكص نالاة.نأالاهوعمتاف ىلاه:هلوقا كلذ انملع بد ةالدا !فارقي ناك

 لوسرو نآك ىتلا لايعذثالا ع ومع نأ داما اوءقأوىلاعت هلوق ناش انا (ةثااشلا ةحما) ةدراعم

 هيف خدي ةالصاا اويقأ هلوق ناكسف ةحتاسفلاةءارق لاعفالا كلن للنمو !هلعففي لو هلع هللا ىل_صدهقئا
 هحورب رثتتثدقو باكلاةءعافبالاةالصال مالا هلع هلوق (ةعبارلاةلا) ةحاسفلا ةءارقيسهالا
 ىلد نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ن ارباح ىور هنالدارهنالا لا صوص ربخلا اذه اولأه ناف لمادلا

 ةخا) هضاونعط ثردحلا اذهاسناقمامالاءارو نو كس, نأالا لص لفنارقلا ماب اهف أرقي ل ةالدص

 ثارقلا نم كعمرمس اع ارقام ةالصداالاعا هاعىذلاىبارعالل غالسلاو ةالدلا هملع هلوق (هسماقلا

 نب دو## نعهدانساب هعماجىف ىذمرتنا ىسعوبأ ىور  (ةسداسلاةلا) مومأملاودرفنملالواننب اذهو

 هنا ىلع انعجأ مث ى.ءومو هاربا فصص ىلوالا فدعا | ىفا اذ_هناىلا.ءث لاهو نيلوالارب .ز ف ناكرآرّملا

 ىوأو لاق ىلا عت هنا (ثااشلا) ةيئابرسلا و ةناربعلا,ناكن كلا ظفالا ادهبنارالارب زىنارقااناك ام

 ىلاسعت هنا مث مهن اسلم مول ىناعملا ءاإ:ركذا ذا الا ىبرعل اظفلل !نومهةيال مدعل نا مث هي كرذنال تآرقلا اذه<ىلا

 اد ةسع ءالؤهلاو>-أنالوة:نأ لالا نعباواو نآرقةيسرافلانموظنملااذهناتدثفانآرق ءام“

 | لذ: - نكح ناو لكلا كات ىفهلوقاوامقي للف ةخدوءسمنبالوقناكنافانمؤو«نوكيال لاشااو
 ا ١ نيند وعملا فذدحد وعسم نبا نعلق دقناضيأ و ةسغ تاضقانا|وذهى :رهعل د هلل مااهذه ىف هملع ١ ولوع

ْ 

 ةرمهن ىفةغل امم ادن امعألا نم دس نعلق, لو هللا“ اشنا نمو مءانأ لوب ناك هنا هنعىلل-ةندوءسمنء انف
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 || نيانع بهذملا اذه لة: نا نفل ا ىلع باغالاو ةمنمقي ةبح هنوكنع نآرقلا حر كلذو مالا فراوتع
 ةمهقفلا لئاسااىف مالك-!ارخآانهاهو ةدّدعل اهذع ع نءصالالا لد هيو لطان بذاك لق دوعسم
 باوصلل ىداهلاهللاو ةعافااةروس ىلع هعَو ردا

 1 ١ لوصف هنو ةتافلا ةروسرعس فت ىف سم الا باس, لا ظ

 | ركسلاو حدملاو دا هنالث ائاغل انهاه (لوتالا) هرتحو فو هق دمنا قات هزت ردن ا

 ىأرنءناىرتالأ ىلا ريغاو ملل دع دق حدملا نا (لوالا) هوجو نمحدملاو دجلا نيب قرغلا لوةنق |

 معأحدملان!تدثف اهدم_< نأ لمه سيو اه دع دق هناق سهلا هياغف ةيوفابوأ نسا ةناعىف و اؤا |

 ْ نوكيأل هئافدمتا ام اءدعب نركيدفو كاسل أال رزق نوكي دق عدلا نا قرتلا ف (قالكا دلالا) دجلان م ْ

 اودحامالااوةالصلا هءاعلاه هتعام ممن وكم دقحدملان ا قرفلا ف(ثلاشلا هجولا) نانسسالا دعتالا أ

 م اس ا ياسا ىلس لاف اةلطم هيرومأم هناف دهام نيسادملاهودو ف با رغلا | ْ
 دحلاامأو لئاضفااعاونأ نء:عوْباصت# هنوكىلءلاذلا لوقا نع ةراسعحدملانا (عبارلاهسؤلا) هللا |

 جدلان انرك ذاب تدف ناس سد الاو ماعنالا 'هل سطو ىثو ةامعم 'نلمضخ اهتم متوك لءالا ظ1لوقلار :

 || كريغ ىلاو اكل! ماعن الا كلذ لصواذاام ميدجلا نا وهنر تصل نيبو دولا نيب قرفل اامأو دجلا ن : مع

 || ىملاريغاو ىعلأ لصاح حدملا نا انك دق لوةنف اذه تذر ءاذاك لا لصاولا ماعنالا,صةخووذركشلا امأو |
 : لديوهذهتتد+-١لاقاملاما اراتخم العاف ىلا عت هنوك ىلع كلذ لدي مل هلل حدملا لاه ولف هريةاوراتخما لعافللو |

 || لوة:ا6 تاذاانابسوم سدا لاسعلا هلا نأب اًرقم لئاسقلا اذه نوك ىلع لديها جلا هلوةفار امد هن ركيلع|
 || بدسب هلل | ىلعءانث هنن ددملا هلوق نال هتاركشلا هلوق نم ىلوأ هلت دا هل وقفاضي أور امم لغافوه لب ةفسالفا ||
 لوألا !كشالو لثاةل كلذ ىلا لصو ماعتا بد ءانئو وذ هتنر 5 ثااام أو ريغ ىلا لصوو هنمر دض ماعنا لت 1

 ' قسم ندأو نيملاعا لك ىلا لداو كماعناف ىطعت )وأ ىامطعأ“ اوسلو: ديعلا َناكريدقتلاناللضفأ |

 : ءاطعالا ىف ةهعنلا مق نأف ءامعنأ| ٠ نم ىطعأ ام ىلعركشلاو ءالبلا نم هللا عفدام لعد ل قو ميظعلا دمت

 ٍ نقدال كاان[ قوتي هناك( لوالا )هوو هنمقا. اة لقالاركذو رثكأل ١لرتا ذاملفء ال ملا عف دىف ةمعنلان هراكأ |

 ىذلا« الملا عف در و يمل يا بهاي |.ءالعال فيكف نيتمعتلا |

 ىلاعت هنا(ةيئاشااةدئاسفلا) همّدق اذهلف عفنا| باج نم مهأررضلا عفدنا (ثلاشلا) ىلوأ هةياهنالا

 كلل ذداف أ هلنادأ لاقول هنا (اهدحأ) هوجول ىلوأ ةيئاثلا ةرامعل ا هذهو هلل دحلا لاه ن ..ك]و هللادجل أ لقيملا

 "3| لدقو نيدم ا1-1 دوس لعق ادو# ناك هنا كلذ داف أ دقف هللدملا لاقاملامأءدج ىلعارداف ل ئاشلاكلذنوك ١

 ىلالزالانمدو# ىلا هتوهفاوركشي لو اوركشءاوسواو دمع وأ اودجءاوءالؤوفني .راشلاركشا 1

 ْ هنأفهكدامو هلل ّوحءانئااو دل نا ءانعم هلل دول اال اوقنا(14 انأو) مدتلاة سل والا ا

 هلن ى> ديلان اهاذعم هلل دك ١اما وةنداسعغلا ىلعهنالا ع اونأو هيدانأ ةرثكب ب دمءلل ومتسسملاوهىلابعت |

 هتك هادا ذللانأعواسعو هت نمل اهتم وكم ت5 لدي نهقانسل لاكولر :

 || نكل د دق ناكل هللا د لاهو هنا (اهتاانثو ) هدا داو اصضثنا ىلع لادلا ظفللا ن:ىلوأ دلة سم |
 | هلاثم نيدماسا دج عب هنعدزم هكلوده خان[ ملاق هناكذ هده الاف اذاامأو هن ق- ةديادجالا
 : | قا ىلع همعل ل, تاز تاقواراقب .ىضادج ن كلو هند دقف مث تلق ناف ةمعن كاع نالفا ل هش اعدولام |

 || دو4#|كلذنوكدامدءا ىهو باتا !ةفدص نعةرابع دانا (اوءنارو) دماحلا ركاب أب هناا ذا ننالالا|

 || عم نءالفام هملق د ناك هنا عم هلا ددجأ هلوةيناننالا ظفلتا ذاق لالالاو يظعتلل اةهت مامن ءالضفتم
 ده لاقاذاامأ كل ذك سبأ هنا عما دماح هنوكي هسفن نءربشأ هنال انذاك ناك هلل' لال قئاللا ميافعتلا

 || عملا اذهو هكلمو هش قع دجلان اه ا:«٠نالاق داصن وكي هناف ملغءَدلا عمل ارض تس «وأ الفات ناك ءاو هلل

 | دحأ هلوق نم ىلو أ هلل دجلا هل ركنا لك 5 نايل موا م د ءا وسل ها | ظ
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 (عبارلاو) ني.ءتريغ نم نب: ء«كتسرا ىف ةبح اوةءارقلا نا بايصتسال باك فرك ذو تكسء اش ناو عبس |
 نييرخالاىف ه كو 5 .اوالا نيةهك رلا ىفةءار دل تعلاق هنان امس نع لما !١تاك ْف غامصلا نم لق

 الملا تناكناف اهعج ىفبجتالو تاعك نارك اق ةشارتلاو ةااناكلاملوةوهو (سماخناو)

 تبحو اهصتناكناو ن:ءكحر تنك برغم تن اكناوتاءكرث الث ىفزءا رفلا تفك تاعكر عبرأ

 ىلءلدبو تاعكرلا لكى ةنجاودءا رقاانتاودو ىذاشل!لوقودو (سدالاو) اعمام_مفةءارقلا

 ىلاعت هلو اهل ٠ انماع بخف تاءكرلا لك ىفأ رقي تاك ل١ و ه.لع هللا ىلد هنا (ىلوالاةخا) هو-و هك

 ا كالدكو لاه مث لآ رقاانأر ةي نأ ما ةالصلا مالساا هيلع هلع ىذإ !ىنار ءالانا (ةئاشااةخا) هرعسأو

 ||| اسنلةلاوقالا ىلا ال لافالا ىلا عجار ةعكر لك ىف لعفاف هلوقاولا# ناف بوجولل هالاو ةءكر لك ىف لعفاف
 || لمعلا باك عاصلا نب رن ا كلا لاعفالا ف لخادوهفذناسالالءفلوقلا

 || ةكد رذ ةعكر لك ىف باكلا ةغافأرن رغدن أ لو ةيلع هللا ىصهلقا لوران سمأ لاق هنا ىردنالا دمعس ى بأ

 : سمأ (ةنسماذن اة اهب وجوب لوةاا بجونط ؤ- أ ثافكرلال كى :ءا ارقلا( ةعبا رلاةلا) لفانإو أ تناك

 هذه نا لحال تاعكرلا لكى ةءارقلا دنع ةدهعلا نع جورالابا.:مك-ءاقيلا تبامااىفل مالا وةالصااب ||
 اهناةشن اع نءعكوراع فلاخلا تحاو ةدهعلا ىف ق..نأ بجو لكلا ىف :ءارقلا مدعدنءف لك أةالصلا

 نادعل رلا]لوةاف اذهتثاذاو رضحلا ىف تديزورغ سلا ىف تّرقأف نيتعكر لصال !فةالصلا تذرفتااه

 ةدئازلا ةروسل أ ل ريال هناف ىعملا اذهلو فرغضتلا ىلع عربتلا ىف ىمالارادمو ع .:نايرخالاو لص أ ناساوالا

 هلكسسملا) حج رآناكفطو- اان هذمو ىوق أ ورثك أاكئالدن!باوذساو امه.فةءارقاانرودعالو امم
 ْ هبااذن دق(لوالاعرفلا) عورف هل ةالصاا طث ارمش ن م رمش ةحئانلل ةءارق نا تيئاذا (رمْسع ةعبارلا

 عدل ىف ىفاشلالاف اومءاهك رتولامأ هتالسص تاطدادع اهفورح نم افرح ل رئوأ ةدئاسفا !ةءارق ل رتول

 برغملا هنءهّللا ىذر باطانا ن رعا ىل-هلاق نجلا دد.ءنب ةاسوأ ىورامع جتججاو هبال صد_ةنال

 الف لافاننبح اولا دوده-ااو حوكرلا ناك فدك لاق ةءارقلا تكرتدل لءقةالصا!تضقن !انإفةءارشلا كرف

 ||| دي دا ىف هنعىفاشاا عسرواعاج اكل ذناك ةباصعأ | نمرضعك ةعق اولا هذه تءقواساف صف اشل ا لاو سأب

 ةصق نع باجأ ثوم او دمعلا ىف شاع ةروك لا لد الدلا نال هتالص د سف: لافو
 ْش (لوألا) نيوجو نءرمع

 ْ ةءارقلا سفنالةءار ةاايرهجلاْك رتولعل هنا (ىناثلاو) ةالصلااداعأ هنء هللا ىضررعنا ىور ىنءثاانا

 0 ريخالا فصذلا أرقولف ةءارقلا بيئرتىفةباعرلا بحت (ىفاشلاعرفلا) رهسعت نظا اوه اذه ىجذاَد !١لاو

 ْ ةحتاسفلا مانةن_سال ىذاالجرلا (كاشلاجرفلاو ريالا نود لوالا هل بس لوالا فصلا مث

 ىلع تانآاشس اهعم أ أردو هن الا تأ اره هناق لو الا امأ اهنم اًميش طظفعال نأ اماو اهضعب طفض نااما

 ةءارق همزرل .نآرقلا مانيش اظفس نا انه اهفةجتالان ءامش طفحال نو هو ىناثلاامأو برقالا<-ولا||

 يأن نأ همزلد انهاهف نار 1 نماعش طذ ناو نآ رلا نمرمسدتام اورتافىلاعتهلوقل طوف اكلَذ

 هللا لوسر نا كلامنب ةعافر ىورام فال ا ةح ى همزلب الخ. وبأ لاقو ديملاو رميكتلا وهوركذلاب

 ثارشلا نم َىث *هعم ناك ن اف ريك مث هللا هك ًاضوساذ ةالصا | ىلا مدح أ ماه اذا لاقت لسو هيلع هنا ىلسد

 ةحافلا  ظفحيال نأودو داو مسقانع اه قب زيكملو هللا دم_كاف نآ ارق ا نم ءيذ هنعم نكي 0ناوأر ةيلف

 ناساىأبىلاعت هللا ركذب موي هنا ىدنعو ةسر ءلاراكذالا ٠ نئاميشاضيأ ظفعالو نآر ةلانماغش طوحالو

 لقت (رات ساب ةلقسلا) م حءطتساام هنماونأف رم أب مكت ىهأ اذا مالا هلع هلوقباكت هملعر دق
 نم نيتذؤوءملا نوكركتي ناكو نا ا مةحابفلا ةروسنوكركم ناكدوعس-سهنءانا ةعدتلا ن تكلا ىف ظ

 نورك ةامصاارممءىف الصاخ ناك رئاوآملا لةنلا نانا ناانالةبوعصلاةباغىفاذهنارلعاو نآرقأا |

 ثاو ىلذعلا ناصقنو ًارفكسلا بج ون هراكن اف كل ذياملاءعدوه_سمنباناك ذم ف نارقلا نم ةكافااةروس ظ

 سدأ نارقلا لة نالاق.نأ معا ةيذان ايتن كا[ نما اع ناك ام عملا اذه ىفرتاوتا قنا !نااتنلق

 رئاودع



 كنب يصمد كش هيلا نمرداصلا ماعتالا لإ امن هلع معتملا ناد هانم ركشااو دولاب ل اخ ءالا| ٍ 6

 1 ظ ظ
 | اذا اركشل ا ودها هةءلكت عمم اه بيلا ةمعتلا ل وص وناسنالا ر وعش لد ملامو الضفتم امعمم هن وك٠ بوبس

 | هللامعثنا (لوالا) هوجو «كعلديوهركشو هللادد نع ازجاع ناس الا نو؟ت حو لوةنفاذه تفرع

 اهومعال هلباةمعناو دعت ناو ىلا.ع: لاق 5 املع فوقولا ىلع ناسنالا ل ةعىوت.ال ةريثك ناسنالا ىلع

 ناسنالانا(ىناثلا)امقئاللا» ءامالاو ركشل اود لعويادنق حتما اهب ءاءناسسنالا فوقو عمم ااذاو | ظش :

 لعءفىلا ةمعاد هءاقىفقلخ اذاوركش او دجلا كلذ ىلع ىلاعت هبا هريقأ اذا هركشو هللا دم< ماسقلا هنكعانمنا | ١

 مامقلا هنكعال اذه ىلعف ىلانعتدتنا نم ماعنا كلذ لك لئ اواو قثاوعلا هنءلازاذاوركشلاودحلا كلذ |
 ردقتلا اذه نع 1 ثلا بج واضي معنا !كاتو هيلع ىلا عت هنا ن م ةيظع معن ةطساوبالا ىلا عت هقتاركشم | ْ

 لالا ىلع فوقوملاو لام كلذواهاةبامال اراسم هينامت لا دنعالا دهلاوركشلابنانتالا هنكيالدبعلا | 1

 ركشلاو دانا (ثلاثلا) هبقيلرام ىلعدر كشيو هللا دم ناسمتالاهنم عنو ناسسنالا ناكف لا
 لاك تافص افوصومم ءئاانوكي هسيلع معنملا لع ءانعم لب قدجلاةناسابلت اقاالوقدَو < هانعم سدل ظ

 كلد نم م-ظعأو ىلءأ هلالجو هللا لاكف ' لالطاو لاكلتاغدن ه«نانسنالا لاس | رطخ املك و لالالاو ْ ظ

 نا (عبارلا) هيلع ءانئاانوو ركسو هلل دو عامت ناسنالانوكعذتما كلذكناكا ذا ور قصاملاو ليتل | 0

 ةظفالا هذ_مودحاولا داةدعالا ادبباهتلب اذ اهل دحال ةريم كححص هللامعتنا (اهدحأ) هوجول دمع | 2

 اذ_هوذ رشأ دقن ىلا عتهلنا معت ىو اسد ركشر هدسنا دمع نمنا (اويناش) دعبل اةباعىفةدساولا |

 هرافص قو ةياذىف هللا ماسعتاىلا حاسم نائالانا (اىكلانو) لرشرحجسلا ىطساولا ل وق نم

 ركشلا اذ_م هقامعن لب اقم نكعف دكت نيد مال ادجو نب ركاشلاركش نع ىغىلاصت هللاو لاو فو | ا
 اودجال مد دل ذ ولف هر يبو هتا دعاس :الا نعزح اعد مءلاناهودج ولاهذهب تيئفدجلا اذهبو | |

 لاك نا عملا ناك هت د+لا لاف امأ هيما ةقاطالامم ةناكر ةفمقا او دج لاق ول هنال هدا لاو لب هللا |! "٠
 برا.لاف ملل هبلغدو ادا لإ هلعاوردقي لو بناستالا ىلع قا1كلاردق ءاوس دكلهو هقسدجملا :

 كْرَع تاعاملدو ادأ لاَقو كسلا كلذل نو: نآوهو "ىلع ل ءاسعن ادالا تنيال كل ىر كشو'لركشأ فيك

 اذا لاه هنا مالا هيلع ينلان ء (ةنماقلاة:دئابفلا) كتفاطو كتردق سس ع ىنركش د را
 هلردقالام.: هدمطعا ىد_.عىلا اورطن اىلابعت هللا لو ةرف هلل دا دعلا لوقف ةمتءثه دمع ىل* -هلئأ معنأ ْ ١

 ناك هنا لثم ةداتعملاو امشالا دحأ ماعنالا كلذ ناكديعلا ىلعم هنأ اذا هللا ن اهريسفتو 2 ةمقالام فاطعأف 0

 دهن لك ناءانعم ناك هتلد+ادعلا لاف اذاامأ» اسكفانا 0 اوراناناثطءناكو [ههعطأف اع اس 1
 هلو>د لقسعلا مكح ىف نكح ءأو نيدماحلا نمد أ ديت أي لدن لكو ةقووهف نيدماهبا نمدسأ هيت ا

 قاسبطا وئكاسو ىمركلاو شرعلا ةكئالم اهرك ذىتلا دمام ا عسج همقلث ديكالذو هللوهةدوبولا ف
 ىقلادمالا عمجو مهباع هللا تاولص دم ىلا مدآن مءاسرزنالا عيب اهرك ديلا دما عنيجيو تاوونعلا
 اهفمغاوع دموأوق تقو ىلا اهنو 8 د.تىتلادماخلا عسيجو قلقتا عشمب وءانلعل اوءانم اوالا عجاه 21

 اماة هانم دما اهده عج مت نيمانهلا بر هلل ده ن نأمهاوعءدرخاو مالسابيفم مكقو مهل كراش

 اهلذياممال ىتأ !ماسقالا هذه لكني رعادلار هدودان" الا أ امي نو امينئلاو ءاهلذم امال ىِجلا دما

 ةمدعز هتمطعا دق ىةيعملا اول كاش ناو حل اًدهلذ نيملانعلا بر هلل دهن ادبءلا لوق تدك *لداد

 هللا مث نا ى هو ىرخأ ةقرقدانع اهلرقأ هلةءامالو هلدحالامر < د ]ا نة ىناطع ًافاهار دال ةدعاو||

 ىغاننملا هم طوساذا هانئ ارمغنا مولعمو ةانئمريغدجي هلل دحلا هلؤقو ةره انه انت دإ١ ىف دمعا | ىلء ىلا

 كال: نم كل قد ىذلاف ةمعنلا كلن هلي اًةمىف هقدجلا تاقاذا ىدبعل ودب ىلاعت هناك ف ءانممريغقاسملا قب ْ

 باوثلا ديعلا نكس ىددلا ادولف ة ع اننمريغ ةمعنب املباشم نم ذبالف ةبه انهم ريغ تاعاظ ةئماكلا

 اهاهاممال تاريسخو اهلزخآ الت ادعس بحجوا هللدجاد_بعلا لوقنا تدثف ىدغرمدلازيسا او ىذبالا

 ل ار ١
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 | ام ذاك نوكدقهنال ُهَلنا الادلاأل نأ دهش أ اناوق مالم بيذكتلا لن ديال هلاف هلاالا هلاالائئوق ءريظتو هقا |

 ا نفل لا اذهلو نوبذاكسل نيقفاناا نا دهشب هللاو نيقنانأا بي ذك :ىف ىلاعت لاف اذهل ودم وقىف

 لق“ هلبد#للاهلوقىف ماللا (ةئااشلا ةدئاسفلا) هلاالاهلاال هلو ىلع 2 مهنا عقو مدهش أ هلوقبناذالا ىف

 رادلاكلوقك كلا (اهئانثو) سرفالل11كلوتكقث اللا ضاستخالا (اهدحأ) ةري_ئكاهوجو |
 هوجولا هذه لهم دجلا كلوت ىف ماللاو ناطل سال دابلا كلوةكءالءتسالاوةردقلا (اهئاان'و) ديزل
 هناسح او هذ ةرثكو هل الد ةياغأ هبال ادا قءابال هنا مولعملا ند قث اللا ص اصةخالا ىلع هتلج ناف هثالثل ا
 1 ىلع هتلج ناو هدم# نيلغةشم موكا مهثمكلع نأ بج وف لكدلل كلام ىلا عت هنا مولع كلا ا ىلع هتلجناو

 هتاذابجاولاو هتاذل نك. اوباموهتاذا باو هلال اذكى اصتو هلاصتسم وطاف ةردةلاوءالمتسالا

 : وهدهنا ىععو ءك-!.و هلالم دحلان ا قععو هبآلا قدلي الدان ا ىنءعهتند م ادن اذا نكمملا ىلع لو ا

 ةنملاباووأو فرحأ ةدامث هت دملا هلوق (ةعبارلا ةدئافلا) لكلا ىلع ىلع هسسملاو لكلا ىلع ىلوةملا

 || ةظفادملا (ةسماس1لاةدئافلا) ةنللابا وأذن اق قدا هءلقءافص نع ةناملا هذه لاه ن ذة نابع

 هدلا فرصناقباسدووععافقوم_سمناكتا هنا( لوالا) نالوق هموو في رعدلا فرح املع لس د ةدرغم

 ديقب هناالا مومعلا دةيالهنا(ىلاثا!لوقلاو) لا الا نء مالك انانوص قا ارغمسالا ىلع ل ىه_الاو

 الأ ادج ناكأم لكن ادافأ لوالا لوةلابانلق ناهتادجلا هلوق لو: فاذه تفرعاذا طقفةق.ةللاو ةيهامملا
 اناقناو هتبأا“ ا ةاو دولا نسال هناف هنا ىوسامنا ل اة نأ مزاد ذءامحو ىلَمو :قحْوَمش وهف ءاثو

 ةهامملاءدهدار ة1نمدرفنوك ىنركل ذوهل ]مو ىلاعت هتلؤح دهلاة_.هامن !ءانعم ناك ىناشلا لوقلا

 نمدهلا مكس ماا نا سيلأ ل.ةنافهلاريغل دا لوم ىتنب هلل دلا هلوقنا نيا ولا ىلع تثف هلئاريغل
 : مال_بااهءع لاهو ةمعرلا ن هدول قهتس لداهلاناطل لاوذ. .الا نم دلا هسا ذامسالاو هباعم هاما

 ىلا هللاود قمل ىف مهالاق ماعن اب هريغ ىلعم هنأ 0 ا ل نم

 قاخ ىلاسهت هنا الولو ماعنالا كلذ ينعم دقي ملالاو مهنا كلذ بلقفف ةيعادإلا كإت واخ ىلاعت هناالول هنال

 هم-عتلا كلذ عافتنالا ل_هحابا عافّدالا نهد ءلع معلما نحححجمو املع م« اكل دطاسو ةم_عنل اكلت

 دو#ثال هنا ىلع لداك هتلد+1هلوقنا (ةسداسلاةدئاسفلا) هلا عت هللاوه هَةللا ف معتملا نا تثدثف ||
 باقاف ماعثالا ةيعاد قل لول ىاعت هلا (لوالا) هوجو نم هنا-و لع ل دل ةعلا كل د تن هقئاالا

 ريغلا ىلعم هنأ نملك نا (اهئانأو) ةنعادلا كلت قلْش ىذلاهقاوه ةققلا ىف معامل نوكف مهل معنا

 بلاطو لذفلا قلخ نم سفذلل امصملختوأ قد لمد ءاةثوأاناوناما اضوعماعتالا كلَذي بلطت هناف
 لماكلاو هناذل لاك مناف ىلاصتو هنا هه اامأ ةقمةا1ىف دمعي يتسم ن وكر الذ ام عمن وكمال ضو علا
 ناك مرح الفاض# انا .اواذ#اد نم هاباطع تةاكف لا ل_ماخلا لم ص نال لاكللا بلطبال هتاذا
 لأ ةنكمملا تا دو-وملا نم قه ةممن لكنا (اهئلانو ١ ىلا"3 هلل ال ار ! ىصتسلال هنا تيشذ دمعلا قس

 || ىلاعت هللا نمىكف ةعفنلك نا جاي ةطسا وباماوءادت ١اماى ولاد ادعا دو هناف دود ولا ن نك لكودو>ول'

 ماعناال ناك ايل ءاشلالا لعل لاف ات الدي ودق ند ةمعن ند ءمك.امو ىلاعت هاوقب كل دك ؤ يو

 | هل كن وكت ال ةمعنلا (اهعب 'مد) ىلايعث هللا الا د11 قدسإال اد-أنأب عطقل 'اممجو ىلا_عت هللا ن ءالا

 ا اسمح هلوكي طورمشم ئتلابعافتالاو ةعفم» .نوكتنأ (اهدحخأ) هنالئروعأعابتجادذعالا

 0 اتراك اذاالا "لها ةمنوكت ال :11نا (اهياند) ىلاعت هللا دا أءال لص ع الاكر د ا. هنوكو

 (| نا(اهتلانو 2) ىلا.ءت هللا ٠ قالا ل مجالررصاا بناوق نع عفت ماع ءالخاو مغل ورشا لتر ءهملاخ

 ىلهدعال ىه ع ود نم و || ىلاعت هللا ءالا هدعال الا ازهز عاطةنالا فوخ نم ةدمآ تناك اذاالا“ةلماك ةمدننوكت العفن
 | ابن هللاالا لماكلا دبا نكسب الن[ ب وذ ىلا-ةهلنان ءالا ل همدعال لماكلاةمعنااف اذ هتدادا| :

 | ريثلا حرم نغ رابع دما نا تفرع (ةعباسااةدئافا1) هلل دلا لات هلوق ة نوهاربأ | هذهم تدثف ٍ

 بتءلاما
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 || داعلا نمءاسأ مشن دقذ قالا لانعذأ ىلع هلاعفأ س اننأ نعس دم ىلاعت هلا ىلع لدي ذو قاخنا نم | ْ

 م

 || ىلا حو رلا غاباما هنالف لوالاامأ هلد_+لاان:اوق ودة هلال _هأاهرك ذب ةلكرخاو هلل نايل هلوقوه مدآ
 ْ نملاعلا بر هتادجلا نأ مهاوعدرخاو ىلا ٠تهلوقو ؤةىفاشلاامأو نيملاغلا بر هلل 1-4 لاقف ساطع هن “رمد

 انورقءاهرخآو كلا_عالوأن وك دمج اف دا ىلع ةسنيم ه اخ ودها ىلءةثيم لاسعلا هانت

 || ةدئاغلا) ريبكلالاعلالاوحال ةقفاوم هلاو-أ نوكتنأ بخفريغص ماع ناسسنالا ناف ةماكل ا هذ-ماأ]
 |رادبامتاراضالا نال فعذ ىدنعادعو هللد ل !اولوةمالكلارب دقت لاق نمسا: ل! نم (رشع ةعبارلا : ١

 | هتدجلاهلوقنا ( لقالا) هوجو هءاعلديىذلاو مالك اداسف بج ور امذالا اذهو مالكلا مدل هيلا
 دهلاهلوقنا(ىناثنا) راممذالا ىلا ةناس الف هن ىف مان مالكاذهو هلاكلمو هلاق- دهان وكن ءراسخ

 تاذلانامنالهر د. < لوأ هودج ءاوسهلاءفأ ب و هناذ ب ع دملل [ةتسم ىلاعت هنوك ىلع ل ديهتن ||
 لعامداو لوي نأدااوال ىجْسرال هنا ىهرتاعتاولاىف لد .ءاوركذ (ثلاشثلا) ريغلانا م ل>أو ىلعأ |
 لعفي نأ بيا ذكو اذكن ا لوةي لب أ .ذةيم أل ثتءال نأ ز و هنال اذكو اذك 1

 أ هئاق انيركداوناناك اذا مث

 ' اعمطم نأك نخهلن د4! ىل اءت هللا لاه انهه كال ذكف لقأ تا نوكمفُذ رلان هذا ثيل اقاع ناك او هعسطيو هستح :
 | امأ هت دل اهلوةيةيردقااوةيربللا تكدمت (سشع ةسءاخلاةدئافلا) لقأ هما ناك امصاع ناكر ءوه دم

 هنءةرداصالاةمعنلاتناكو لك أوف رشأ هل«ف ناك نم لكن (لؤالا) ءرخنو نيداوكعذقلا

 |١ دمءال العن ناعال ناك ولذ نا عالاود تاقولخلا فرمشأ نا كشالورثك ادوعلا هقامكتسا ناك لضفأو ىلعأ |

 قاخي لص ناميالا ناانلع كلذكن كي لا لو هل هنا اقع سسا نم لجو ىلوأ دمعإلا د علا قاةدكسا ناكما |
 امو ديءالالعف ناعالا ناكولذ ناسعالا ةمهن ىلعهتت دهلا مهاوق ىلء ةّمالا تعج أ( ىناشلا) دمع قا ال هللا :

 جف لطأب هلالهتنوكيالام ىلع لءافلا دج-ناف الط انناعالا ةء عن ىلع هلل ذ+ ا مجاوق ناك هلل العذ ناك | ْ

 ىنعهرداظ لدي هقاد+لا هلررقنا ىلءامنال ددقانا (ثلاثلا) اولءفيلاعاو دمع نأ نومكورملاعت هوا |
 أ لضفأ نامالاو هللا نممعنلا لك ناك ول هت دا لكن وكب امن اوال دج هتنا ريغ سيل هاو هنت دهللا لك ا
 حيقتسم سلا حدمو هسفنل هنمحدم هللدجلا هلوقنا (عبارلا) هللا نمناسمالانوكي نأ بجو معلا

 مجعيأم هقلا نم نس حب هناو قاذلا لاح فال هلاسنا ىلع اذ ل دس ةذلا حدمب هباَك ؟ةدبالف قالا نيباوق |

 || هلامفأةلزتعملادنغن ا( سءاخلاو) ةماكنلاءلازتعالا لو أ مدوياذهو ىلا_عتهتنا نم ءامشالا كالت مجتتالو |

 لا هّقس ىف كل ذو ادع تناك الاو نسملا ىلع ةدئاز ةذصاهل نوكت نأ بو ةذس> نوكتنأ بخت ىلاعت |||

 || باوثاالاصيا ل: ءوهذ بجاولا امأ لضفتلا با, نمنوك:نأاماوةبجاونوكتناامان سلا ىلع:دئازلاو | ٠
 أ( لس ىلع بجاولا ردق ىلء ديزي هنا ل هوهف لضفلا بان نمنوكي ىذلا امأو نيفاكملاىلا ضوعلاو

 || اما لوقننأ هريرقتو هقدهلا لوقفة لطرو دمعلا اقسم ىاعت هنوك قحدشءاذه لوقا نأ ١

 دجلا نكتسيال هاف هادا فر ان. د نيد هرغ ىلعهل ناك ن نا ىرتالأ للا ق ام تس ا دسغيال هناف تاس: اولا ءادأ
 أ دنعف لذ فَلا لعفام أو دم_سلا هق اةصتسا بجودالو حذلا نءهلاصلخت لعفلا كلذ ناكل لع هللا ىلع بجوولف
 ناك كِلذك ناك اذاو دهلا كال ذ هل لحال لءفا !ٌكِلذ هذعر دب ملول هنال دج دي نه كل ذي دمغة هنا ملا

 || لديهق دجلاهلوق (سداسلا) حدملاو دمعلل قت سد ىلا عت هن وكن م عني كا ذو هريغب المك سم هناذا دقان 1

 أ[ ناف هناذاهلاا ساوأ هناذإهلا انا هأن وكب نأ اما ح دملاو دمسلا هق اة سا لو ة نفد و ىلا عت هنا ىلع

 || هرمفا هنو عنشم ا هناذل تنام نال حدملا قاة كسا هلاببوم لاسعفالا نمئثنوكب نأ عنمما لوالا ناك
 هريغ بيس هعافتزا عزمماهناذإ تدئام نال مذلا قاةكسا هلا سو هلاعفالا نم ءئثنوكي نأ اضبأ عنشم او

 1 ضاوعءالا نم ْئىس هس.لعد انعلل بدال نأ بوف هءلعئأ بوح-و ىلاعت هقس فرز /كلذكناكاذاو

 || هتاذإ لاش ام سل هنن دحلا قامكسا نوكي نأ وهو نام املا امأو ةلزتعما لوصأ مدهيكلذو باوثلاو

 هللد4!هلو5نا اولاقف ةلزت_هملاامأ لا< هللا ىلع ذوهريغبالمكة_سه هناذإ ا هقاننوكي نأ مزلمف لون |
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 رج 3 بسس ترب

 مدعءركي هلا دوجوم لكنا ه-ءاعل_لدلاو مدعلا نمريخدو>ولاناكشثال ( ةءسانلاةدئاضلا) |
 ظ ىلاغت ها ىوسامءى *لكدو-و لوف اذهتيئاذا كل ذكن اكأملالا ومدعلا نمريش دوج ولان االولو هسفن

 ٍ ماع دو>ومال هنا تدثف ةم_-عندو-+ولا نا تدن دقو هئاسسح اوهإ_ضفو هدوو هللا داع امل _ه>- هناف

 أ ناتسعحالاو ةعحراارةمعئلاو ناس - او ةحرو ةمعأ < لع هتلوالا تا 0 ا

 | هللد#للا دا رأالد 54 ”هلذاولا مثلا ىلع هن دهملا هدا ع يلف هلت دما دبعلا لاا دار 0+ ىنيبلا ةيحو#

 ىلعهلل دل! انعم ناكهلن دجلا دبعلا لاق ذاق ءاوسام لك ىلا لصاو هماعن !نااشب دقو هنمةرداصلا منلا ىلع

 ىو ىءرو و شرعو ”دكرحو هوك ةلطورو نم هثد-أثد# لك ىلعو هقلش وا ض لك ىلع هءاعنا

 ٠ ناكلمو ْكَمَح اهرمسأب امآدمأانأو نب رهاداارهدو دان د! ايلاوكرعو محو كطمو تا ذو ىسلاو

 د.معأا ىلع مدعم جيستلال وقد نأ لئاستل (ةرششاعلاةدئافلا) ةعزانم ركرشا مفك عم دال سدلو

 ىلء ل ديد. ملا نأ باوطاو دممكلانةنادبلا عوقو ىف اذه اهس لاا هلل داو هللا ناصسس لاي هنال

 لديدممهلاو تاق" الاو صن اقذلا نع هنافضو هنا ذ فريم هنوك ىل 1ءلدب بسلا ن أف ن مضل ةلالد ميلا

 لست وك ىلا ةزاشا جييستلافم-مبامح رموملع امعئم قالا ىلا انسه يك ىلع ةذدلا كال: ل اق ع

 هحولااذهو وأ دمتأاب» اد الا ناك بدلا اذهاذ مالا قوذ ىلاعت هنوك ىلءلديد.متلاو امان

 ندم عوكلال ناغتهتنانا وهذة وصالا نينا وةاانوثاللا هجولاأمأو ةممكمللانيناوتلا نمد افّدسم
 لكى لء ارداف ناك ا ذا الا وذاسمعل | تاحاس فاندصأ معيل تامولعملا عسب .هتاماع ناك اذاالا دايعلاب
 ناك-ا كا ذك ن كي ملولذا تاجا لكنعامنْغناك اذاالاو هلا نو انصام لص ىلعر دقمل تارودقملا
 اهزنم هوك دعبالا ميالانسسحم هنوكنا تبثف ديعلا ةجاح عفدن ءهعذع هسفن نع ةحاجا مهد ةافبما

 ةدئافلا) هللا ناك -ساووقي ءادتالا خ نمىلوأ هلل ده اهلوشبءادشالا ناتدئفتافآ الاو ص اقل ا نع

 ممنلا ىلعار تسجل عقب هناوهف ىضاسملاب هقلعتامأ لرقم ملا قلعتو ىذاملاب و ةاعت هل هدجلا (مشعةيداطا

 00 ىلا.عتهلوقل لدقت_بلانامزلا !ىقوعنلاد دة بجو هناووفلبةة-_ساأن ةقلطتاعاو ةمادقملا

 ادام مال اوةمدخلا ىلعمادقالا بو ةقياس !!معنلا ناودو هيلع ل دياذب أ لّقع و مكن ديزال

 معنل امظعأ نمكلذو هتمدثو هتذر «مباونأو ىلاءت هللا معن با ولأ باَقلاو لذعلا ىلع تمهل اركشلاب لغتش

 كاي لقت هتان بيسو ناريسنلا باوبأ ك نع خب ىضانأأن هقلعت بيسي دل ناك ىءملا ادولف

 || هللا ةذرعم باو وبأ فل بقتسملا ىف هريثأتو ىلاعت هتان ءناجلا ب راون دس ىضاملا ىف هريثأتف ناناسا باو:أ

 أهاحانتممالوهتنا قر «هج راعم ىف دعا باه ال كاز كح هقلا لال تاجردا ديا مال ناك اس و ىلا نت ١

 دلك هلل دولا (رمشع هناا ة د5 امفلا) ةعافلا ةروسد4 !ةروس تءع«سسلا ادهلن لد+ ااناوقالا

 | بحب فيكى طةسلا ىرمساا لق « اهتمدوصقملا لص لالاو اهعضو م ىفاهركذ نم دب ال نكل هلم + ذب رمث
 عقولاه كلذ فيك لمقف هللدجلا ةدح او دّرمىلوق نعهقن ار فغتسأ ةنسنيث الث ذنمان ألاف ةعاطل ان امتالا
 ا يناهاءمناكو هللدملا تاقف قرت ل نكد نا ىنوربخ افرودل او نيك اك دلا تقرتسحاودادغب ف قير آلا

 رافغتسالا ىفان أف كاذب ح رفأ الن أ ةءورهاو نيدلا قدس ناكو ساس || نيك اكد قارتس ا لاح ىناكدء 13 ب ترف

 ةياعربح هتاالاردةلا لاس تناكص او ةماكلا هذه نا اذهب تيشف هقدمل قوق ن ءةنس زلت الث دام

 نيدلامعتوان دمام هانيعون ىفةروص < ىلوالا ةعسقلا ب سجاهنالا ةريسثك دبعلا ىلعدقلا مننا مث اهعضوم 1

 هذه لالا لقاعلا ىلع بصف ةفي رمش "لاح ةلكمش دما اذلو قو ةريثكمو بول ا دلا معن نم لضفأ نيدلا معنو
 | نام-قنيدملا معن مع نيدلا معن زوغلا دنعالا اهركيثيال نأ بح. لب ايندملا معن هلي اقم ىف اد رذنأن حا
 نممسعنلا كالاربتعت ف نامعتقاندلا معن مفرش أ ىفاسنلا مسق ىقأاو ؟ بولقلا لامعاو حر اولالابعا

 اهرابتعاب< تاماقءهذهف فرشأ ىناشلا مسقلاو معذملا ةيطعاملا ثدح نمريشعا ةرانأو معذ ىه ثمح
 نوب اهركذ ةلك لأ امم لقتاعا ١ هيمو هدأ ا و | ةرك ةنركي ىف

 اة مسسلل
 تح
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 را عل ص تس صه دع هو

 ؟م ١

 1 لكك هتاذا نق اامآر انف قاس ا وهفهئاذا بجاولا امأهتاذلا #5 نوكي نأ امو هناذلا- تفرع ْ

 !آ ملا اذه ةعنت بسوهتناىوسدو+ وملك ملاعلا اولاك نيماكسأ لا نالملاءلاوهو ىلا عت هنا ىو ام |

 هنأب هللا ىو-دو-و ملكي مم بيسأأ اذ_عافىلا.عت ّللادو-و ىلع لديهللا ىو ء'ئىث لكدوجو نا ملاعلاب |

 ْ نأاماو زيملل ةفصنوكينأاماو ازيكم نوكي نأاماىلعت هلا ىوسام لك لوةنف اذه تفرعاذاملاع |

 | ةمدقلل الباك توكن نا اماو هو زيخملا (لوالامسقلا) هن هنالث ماسقأ هذ يذزيصملل ةفص الواريمتمنوكمأل

 || نوكي نأ اماف ما امأ درقلا رهو اووهذ كلذك ن نكي ناو مسااو هذ ةهقللالءامتناكناف نوكياالوأ |

 تيئدتو اك وكلاو كالفالا ىهذذ ر وأمل ماسح الا ام ةما4 سل ا ماس الا ن هوأةيولعلا ماسالا نم ||

 (امأو ةنطاولقلاوح والاو ىهدن ا ةردسو ىبمركل او شرعلا لم نيعسقل | نيه ىو رع امشأ ع رمشلاب |
 [انع ضرالا ةرك اهد>او ةعيرالا رضا“ هلا ىهف ةطسسل !امأ ةبكسهوأ ةطم بام ىهف ةمافسلا ماسالا

 | :رتكصلا رحيال اهذهو طم ارصلا هو اما ةركأ اهيئامثو] ةروم غملادالبلاو لاب, اوزوافالا نماهيف
 ةرك (اهتلانو) ىلاعت هلل الا اهد دع ملغيال ىت ولا ةوطعل ادي دوال أ ن نمهفامورومبملا عيرلا )ذه ةدوس والا ْ

 اهماسق أ ةرثك ىلءناو.كلاونداعملاوتاينلا ىهنةدكرملا ماسح الاامأو راسنا ةرك (اهسادوز ؟ هلا |
 | ضارعالا ىهف تازيجتملل ةفص نوكي ىذا! نكح ما اودو (تادلوسا» از) اهءاوأ نياتو

 ىذلانكمااوهو (ثااشااامأ) ضارعالا سانجأ نما.-:-نيعبرأ نم برقياماوركذ نوماكشاو ||
 ةوةرخاما ىَوذ ةملفس !اامأ ةرولعاماو ةماقسأما ىهو حاورالاو هنري ملل ةذصالو ازيكم نو كصصب ال

 | ىهو و مانسج الاب ةقاعت اما ةيوا_علا حاورالاو < نيطامسشلا ةذض ى هوه :..خ ةرب رشاماو َنطاوطاه[]

 مس: ىلا ةراشالاو هاذهذ ةسدقملا ةرهظملاحاورالا ىهو ماسجالا, ةةلعتمريغاماو ةيكذفلا حاورالا ||

 نم ةمن م لقأ ىلا ل_دواس ماسقالا هذهح رمش ىف دلحت فلا] فلا بكن اال ناولوملاهلاتادوجوم ْ

 نوكتف هناذا نكممهاوسأم لك “ا تثد١اوهناذإدوبولا با وناتنال هناالام ا قالاوق هبتارما]

 | ىل_ءتهللاو قمملا نع ءىغة_سالدب اقب لاح ن 5 مانا تيثاضدأو هناذا بجاولا داح ا ىلا هدو>و ىفاج اة ْ

 | ىذا اود هنا ثم-نمنيملاعلا برودو دوجولا ىلا مدءلا نماهج رأى آلا وه هنا ثنح ن م نيماعلا هلا
 | نملاعلا بر هتدحلادا اوق مست نء لق ءىنل دنعرهظ كلذ تفرعاذاو اهرار تشاو اهءاود لاعاجتد ]|
 نيلاعلابر هلوةرنس ف: ىلعاف ا ناك ئالثلا ماسقالاءذ هلا وأب ةطاحارثك !ناكرملكد

 ا

١ 

 هنن رب نأ (قاشااو) ىبرملا هملع مررمل اًميش فرب ثأ (امهدحأ) نيعسق ىلد ىبرملا (ةيئاثلاةدئافلا) ||

 | مسقلاو ءانثوأ اناوثاما هيلعاو جريل مهريغ نون ريانا مهمال لولا م سلا لع وانتا لك تو ىرملا عب ريل |||
 ر "اسف الذ ودو ز دنو ىبريىلا علو هت م كملع حم رالال "ىلءاو<رك مكشات لاو ام هن احس اا وه ىناسلا ٍ

 | (لوالا) هوجو نم هناسو هريسغ ةسرتل هذا اخ ىلاعت هن رتنال_ءاو نين-هارئاس فال وزيبرأا ١
 | مهريغ ضرغلال مم سفن ضرغل نوبريهربغو م_مضرغل لب ه«سغت ضرغلااله دبع بري ىلاسعت هنا هانرك ذا
 نعل هدم ىلا_عتوهو هلامىفو هنثازخ قناه ةنلار عافية را اكلتردقيف ىبراذا هريسغنا (ىناشاا)
 هرتغنأ (ثااثلا) مؤأءمر دعب الا ةرينامو هن انتلا دلال“ يش نءناوىلاعتلاه كررت او تاصقنلا

 هللا نا مالسلا هملع لاف كلذ فال ىلا هت للاو هعئمو همرحو هضغب اهءلع ري فلا ملأ اذاني:سحملا نم

 : ىلا-«:قملاامأ طعي ل ناس الا هنم بلطي ملام نيسان ههريغنأ (عبارلا) ءاعدلا ف نيهطملا يح ىلا ع :

 لقاعريغ الهاج تن تح ام لاحومالام - وف انن تاكام لا لاءرهنا ىرتالأ نانا مق ىطمعي هئاق

 نا ( 'سءاملا) ةيادهالو لق كل ناكامو هت ًاسامكنا عملا نيس الاه وو هنأت سل ا ١

 ةثباا هناا عطقت,ال ىلا «:قاو توم اوأ ةبسغااوأر ةذلا بدسأما هنا حا عطب نيسان ههريغ

| 

| 

 | دقن ىلاعت ى 1 ممعتلاهوالو موت نو دوج انا يا ريل دوز غانا («سدانلا)

 ىلا ن_د#و نيملاعلا بر ىلا هت هنا تدثف' د لكت عسو ىتجرو لاق اك لكل ا ىلا هن هنا او هتسسرت لصو

 ا ام م ل م سل ا ا ا حسم مل ممتعا حمم | يمحو ٠ ص رجس. ةصحصمل دمع يل صل مصمم مج
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 د سس ب ومس سس سس ب سسسسمو بسسس سس بسس سس بسر سس سسسم#و

 ملطالو هنضقاق رو>الو هلعف ىف ميبقال ئذااوهقالطالا ىلذ دلل قولا نال اسئاوق ىلعالا حيال

 بقال هيرب ا به دم ىلع اما عا دملاو دماملا ملغعال اوهتسم ناكف كلذك ىلا ءث هللا نأ ان دعو هماكح ىف

 مّوِيَو هيلع هيذعي مثرفاكلا قرذكلا نادك هلال هء:صوشوالا ثرعءالو همكحوهوالاروجالو ل_ءفوهوالا
 ىذا دهن كاؤفاشب ودمتم هنوك دنلذه ىلع لةءب ن.كحناهضوءبنأربغن هّناناو» 8

 نوكب>و لوالاناكناف هس ' ىلع وادملا لعدة فه ب نأانا ةهلالا بس ىلاعث هللا قدس

 هسفةدمح نأ هلع بو هتنانا ءانعم ناك ىناشثا !ناكتاوربخلاب ل وقل لطي كلْذو لءفلا ىلع ارداق دبعلا
 ناىاوفات>ا (مشع ةسداسلاةدثافلا) انل وق ىلعالا عضمال هقدجلابلوقلا نأ تداولات ل طاب كلذو

 قت نيب دعم انك امد ىلاعت هلوقا عمسلاب تبان هنا لاق نم سانلان م عمع-!انوأ لة ءلان تنانركشلا ب وجو

 لاف نم مهمل لسرلا دعب هد هللا يف ل رطل نر ذخر رم ارا ء:هلوةاوالو سر ث عن

 هودحو نم هنانمو هلت دولا ىلاءثهلوق هيلع للءادإاو قالطالا ىلع ديو ع رمشأا* ىب مث للمق تدان هنا

 ابعد تود قع لد قالاالا ل ة.اموهةددملا اذهنا ىلع لدية د + هلو نأ ) لوالا)

 هقفلالوصأ ىفثدن دوو نيملاعلا بر هلن دل لاه ىلاعت هنا (ىناس# هلا عراد ى 0

 دملا تدان اهف فصولا كلذ. الإءم مكض#لا اكل ذنوك ىلع ل دي بسانملا فصولا ىلع مكلا بةرتنا

 لداذهف ةبايقلا مدع طا ةبقاقلاكبلان مبا م>راناجر نيلاعللابر ىلاسعت هوكي هسفن فصوو هسفنل
 قاوعسانا تنك لذك ناك اذا وممن >راناج رمولا- ضم خلاعت هنوكلأ لصعامنا ده !قاةدهسانا ىلع

 بح (رشع ةيباقفلا ةدئاسفلا) هدعنوأ ىلا ىجت لبق ناكءاوس تاهوالا لك ىف ىلاسعت هلل تب ان'دملا

 نالهتندجلا نلرقنب ء ةرابعسدلىلاسعت هتلاد._هدن لوق:ذ ه_ةهامودهلا ةةقح نع ثا ”نآ ادم ماع

 ةقافيتسق كوكبنا وق هتف رشعلا رغم نذل نكرا ظالاو دل لرسم رك تافرجحلاب و

 كلذو امهم هنوك بنس مهنملا ميظعُمب رغشي لعف لكن ءةراسبعمعنملادج لونفهتتدجل اناوقا ارياغم
 هنوكح هدتةءينأو وف ناةا!لءفامأحراوملا لءفوأن اسللا لعفوأ باَقلا لعف نوكي نأاَما لعفلا

 تاةهبافودوم هنوكىلءةلاداظاشلأ ري ذي أو وذ ناسسللالءفامأو لال>الاو لكلا تافص افودوم
 لالدالاو لاكلاتافمباوسومم ءناا كلذ نوك ىلع ةلاد لاذ أب أب نآوهذحداو 2 لءفامأو لاكلا

 اولاف نيذلا لالا قدرغلا ة ثقي رفماشملا اذ_هىفا وقرتفا لعلا لهأ نا لعاو دل نمدارملا وهاذهف

 نأاماد.مهلا كلذ نا (لوالا) هوجو هلع ار هتخاو هودمحن ناب. دع هللا هاب نأز ردع الدنا

 فانعتا لم مهنم بلط ىلا ع هللا ىذنقي اذه نال |طان لوقالاو هلع ءانسالوأ مهيلا لصو مامعفاب ٍلعءانين رك
 ووذىلات ا١امأو 3 :ًافاكملا باطب ل معلا اذا م ركل ا ناف مركلا لاك ىفح دق. كلذو ةًافاكموءازح

 دوم.ملل عئانريغو دم الل بتم دجلا !ذوملاغتشالا اولاق( ىناسُ ل1 اغلا جوي و كلذ وءادّس اريغا باعتا
 ررذو ثيعديمفلا ادهم لاغبش الا نا تدثق هريغب لمكم :.طقالم سس هنا ذإ ل ءاكلاو هنا ذل لاك هئال

 دج بابا ناّقعلا ندكسال ل عقر لول هئاوه بادضالا عمنا (ثلأ هلا) اعورمش منوكمال نأ تيوذ

 اذه ناءانعم ناك_ذ هنا د ىف هل عقتالدملا اذو وكتبت اعادجلا ادم لغم وللاف هناءاذءم ىلاعت هللا

 ىناثااقزرفلا * مي ركدلا يكل ابقءليال اذهو دانالا دبأ كتبقاسءا هتكرتولو د>ال همفةدئافاللعفلا
 ركشلا كلذ هلل أن ناره اذهب اتس قرشا (لزتالا) ييايرتندلا وسهللا دم < لاغتشالا اولاف
 تاقلالاغت_ثاو بلقا! ىم_نلا كالةراض كسا عمالا ناكالركلا كلاب لاغت الانا (ىناشلاو) ىلقلا

 لدنةمعنلاناد>و دذع ىلا هللا ىبءعءانثلا نا (ثاانألا) معئملا هفر ءمىقار ءاسالا٠ ند 40ج م هلا

 زوقااءاعةلاو ذيلاو ةذاسعلا نم هدوصتمنا ىلع لدي كل ذو معنلا كلَ نوه لحال هلع ىئ امنا هلا ىلع

 لزانماةم كلذو سفنلا او ةم-هن1!كاةوهاا هبواط موهدومعم قمة ا ىف لجرلا ادهو مسعتلا كلم

 نأامادو-دوملانا مع ا(ىلوالاةدئاغاا)دثاوفهيفو نيللاعلا برهاوت ريسف: ىف( ىفاشاا لصفلا) لعلنا و
: 5 : 5 

 َْن ردد َْ

 ل" ولاعا

 0 1 لح



 نع اهيذ>و راربالا لامع أ ىلارا رشالا فرضرأل قلن مدوهقلاوهكسفنال مما منسحا ناىلاعتأ :

 رسضالاو ىموم ةصقباسلا اذه لام برقأو هلل اىلا اوَرذف ىلا: لاف ام تصرار ةاارادملارارفااراد ا

 مالغلا لتقو ةنيفساا قب ردركسص: :سافرومالا ره او ىلع مكملا ئبب ناك ىدءوم نافمالسلا اهد,ماع ||
 : تناكف ةئمفسلا ام لاسقف رارسالاو ند اهلا ىلع هءاكأ ىندب ن اكهنانرم ضلت ا امأولت وافل اد ْ
 بس 3 -- | م

 ا دقناكنادعد تاناخنا ن نم هنوددو تاق الا نءهسرد هناف ىلا «3قطلاامأ تامليلا هن لزنت نأ نعهنو سرح

 | سد اهتنسحأ امو ة.رتلا هذهربك أاف تاركنملاو تامر را ءاسق أو تاروطخ ا عاونأ ىف لءللا لوأ حيز

 ظ ىلانعت لاه ىوععم لا ادهلذ برلا ناني مده نمنوءلمبرلا نابي ىدالا لاف ملسو هيلع هللا لص هنا ةسركلا نم

 اا راضبال او بولقا !باقمور اهةلادح اولاور ابا كلل الا لا ذام نوسرلا نمراهنل او لءللاب 5و وم نسا
 أ اي رهو نيملاعللاب:ىلاعتنوكيامناةيردقلاتلاك (ةعباسلاةدئاغلا) رارسالاورئاعنتلا ىلع علطملاو |

 9 هع :عم ناعالاب ص ايو هملع هيذعب ٌمرفاكل فر فكلا قلخ اذا امأ ىمنع ٌراضمللاعفادوهملا انس ناك ولمهأ [

 ةرداص ةمهءنلات ناك ول ان صوابر نوكي امنا ةيريسملاتااهوان دو مواراضن أك لب ان الواب نكمل هم 1

 هلل | ن نماهلودح نوكس, نأ ب جو اهلج أو معنلا مظعأ ناجالا ناك اماو هّتجر نةضث اف فاطاالاو هم أ
 نءفرشأ هللا اناوق (ةئءاقلاةدئامفلا) م-يفناعالا قا مهلا انسب سمو نيملاعللانرن وكيل ىلاسعت ا

 لوي مالا رثكأ ىف ىادلان امن ىلاعت هللا ءام«ره_سفتىف ةريثكل اهو ولاب كل ةا ند ام ىلع برا لو ق |
 (ثلاشل الصفا )اه د عن الف ىلا عت هلل اءاع“ ارم سفت ىدروك ذملاهو-ولاو تكنلاهمف بدسلاو برابسنابإ]

 ْ هسنح رو د[صر ودل الاسعم ءذااوذ ندرلا (ىلوالا ةدئاسفلا) دد اوذ هسيفو مي-رلا نحرلا هلوقريسفتىف

 اف.ض تنكلاق هنا عهدأ نب مبهاربآن ع 5 دايعاا ن نم هسحروضتياع مءااوه مي ا

 كلم لحرب وداد :او لالا ضءد ىف لزتف ادعت هسع بان اف اه. .عر بادو با رع لزاف هدئايملا مْدقُف وعلا يلبس

 | ِتيلايف تانك لاف هنا نوذااىّدنعىكورو ههو ىلع ف.غرلا كلذ بار غلا 2 ْ:

 تيار 5 لدثلا طشمىلا تدهتاو تيلان 8 تدر 8 ىسفت :لقكيلطام ام ثدج ترمدو ىاةىفةلولو تءقوذا 1

 برقعلا بوف ىداول فرط ىل ءاهارا دن 1 0 وو ود-ءد هال

 ٠ سها ها ىلع

 انضيأ ينالاد دوما تلال ل و ا

 : نه حرت ةضدمل أ ريق نم ءحرذ ؟بارغاادإو نأ ىو امهنمناسنالا كلذ لو اعم اناق برقعلاغدإ 1

 : 44 سد هنال هراع عقب ضوعبلا نا مث هيبرتب موةيالو هئمّرفي بارغلاورجأ ماس ةعطق هناك نوكيف ُسددريغ : :

 : نأ ىلا لاك اهذ_ه ىلء لاري الواهب ىددغاو ضوعبلا كلت مهلا هما ضوعيلا تاصواذأف تدمم1 ةعطق | 1

 ْ برعلا ةسدعدأىف ءاحبدسلا اذهاو هلا هّمآدوعت كلذ دس: هذ هشير تق هل ىذوهشر ترو ىو 1

 ناملعاو ةعساو هموحرو لما هنا حج |وّماع هللا لذقنا"هلثمال اهدل_مم روظف هشعى ناعتلا قزارأ 0

 ناب امهنمو هه: وابا دم ةقرشملا قيركي لي تان: هوي اس سلا ظدام ه:منيع-ق لعثشداوكلا َ ظ

 اذادلاولاف .هليإلا مسقلاام] 5 ةجررأاناسح اوالضف مش اف نودي هناعم هم: :وبتادعهئار هاللاىف 0

 *« همن نطابلا فو ةررهاظلا ىفاذ_هف ملعتلا ىلع لمحالو بدوي الو ءاشرأم لعفي ىتد هدو لهصأ ْش

 ٍ ةجرةقيقألا قو مع رهاطلا ىفادهفملعتلا ىلعءل وتو بّكملا فهدلو سسحااذا دل اولاك ىناشاا مسقلاامأو

 ةغرو ةحار نطانلا قو بادعر هاظلا ىفاذوفدملا كلت تءطقاذاف هلك الاه ديف عقوا ذا نا نال كل دكو :

 ةقّدمَو مأو ةءاو هن نم ماعلا قام لكفاده تذ رعاذارتارمسلا قرط لقاسعل اورهاواظا ارغب هلبالاف

 ريما لرتن ا ةمكسحبملا ىف لمقام هةبقحتو ةقرةللا ىةجرو ةمكح هناالار هالغا ا ىفامن اوان ذع ناكر اووهف

 لاق ةنادسلاى 2:1 العلا ٠ نع حاؤزال اريهطتف.لاك-تلا نم دو دةاافريثك < رش لءلقلا“ رسدبلا ل+ال ريثكلا

 1 ين ا ل و ا ع يي وا ل كو م ع

 ب مسبح ساهل راما حنس دمام فمدصس د فوج مم مس سو



 دمع ىذلانا (ةشاشلا ةدئاشلا) نااار دل اهتم قي ل لمت لالا لف نيعمسأ قالا

 0 [هزيم هن اذص قوهناذ ىف الماك هنوكلاما ةءرأ هوجو دحال كل ذكنوكيامناان دلا ىف مظ»دو حدعو :

 وحرتكنالاماو كءلءامء:موكراا اندست هنوكلام او كلا ناسسج اهنم نكد ناو تاف الاو ص) اًهْيلا|

 هتوطس ل اكو هتردقو هرهق نءافثاخ نوك:كنا ل>الاماو نامزلا نم لم ةّد_سملا ف كاا هناسحا لوصو
 قاذلا لاكلا نومظعت نم م :نا لوي ىلاعتو هناصس هناك ميال ةسبجوملاتاوحلا ىب ه تالاطاءذهف

 ناو نيا اعلا بران اذن اس الا نو ملت نم جن :كناوهنند :هاهلوق ن هدا رااودو نملا» ١ هلا ىناف ىنو دو اف

 نيدلامول ون كلامانأف فول نو هاظ»ت نكح ناو مئي>رلا نحرلاان ًافلةّدسلا ىف عمطلل نو مظعت سنك
 اا (لّوالا لالا "رلذمأ اهمرك دنن فو ةهانش ريغ ةريثكديعلل هللا ةسرتهودجو (ةمدارلاةدئاسفلا)

 تداوم اناث ةغضم مث الوأ ةقلع راض 'فيكرظناف مالام -رىلابأ الا بلص ع نم ةهطنل اةرطق تعقو

 [ ضعيلا ل_ذا مث نييارسشلاو ةدروال اوراتوالاو تاطانرلاو فيراصغلا ومالا لة ةفام# ءاضعأ اهنم

 ةعماس او نيعلاىفةرصايلاةؤذل|تاصأ ىوقلا عا وآل ع راسم ولك ىف لص مث ضعبلاب

 حب مشتل باك الس عاو محلب قطنأوم مشنر درو مظ»ب عمسأ نم ناك سف ناسللا ىف ةقطاستلاو نذالا ىف

 اذاةد>اولا ةملانا (فاعايا 1 د_.ءلل ىلايعت هللا ةمرت ىلعل ديكل د لكو روهثمناسنالان دبا

 اهال_عأ ٠ نمالا ب:اوكلان م ( ىءنم موشن الو توفت ا اهماا ضرالا ةوادن تاصواذاف ضرالاى ندءوو

 ةرشلان ءدعاصا اوزان :مح رخف ىلعالا ق_ثلاامأ بناوخلا عج نم لصاح خافت الانا عءاهلفسأو

 دعبف دعانصلا ءزااامأف ةرخشلا قورعوهو ضرالا ف صئاغلاءزط ا هنمح رذف لفسالاق ثلاامأو

 راملا الو راونالا ناصغالا كات ىلعرهظي مث ةريثكن اصغأ قاسا كلذ نمل دفني مث قاس هل لص<هدوعص |
 امأو ناهدالا مث بو.الا مث روشدلا ىهو ةفاطالاو ةف انكححل ا, ةفانع ءازج ارامل ١كالتل لص واننا

 ءايعاماك ةفاطللاف نوكت فارطالا للتو !هذارطأ ىلا ىهتنت قورعل كال: نافردشلا نم صن اغا !ءزملا

 ءازجالا ب2 ةيذاج ىوقايف هللا عدوأو ةزشال ا ةيلدلا.ضرالا ف صوغتامم اف اهتفاطأ هبات عمو ةدقعنم

 || مادالاو ءادغل ا نم هءلادمعلا حبات عام ليد تاربي دا! هذه لك ىف ةمكحلاو اه سفن ىلا نيطل | نم ةففدطللا

 لاشملا) تان الا اعد ضرالا ا:ةةشمم ام_ضءاملاانديسصانا ىلاعت لاقأك هنو دالاوةنريشالاو هك اوهلاو

 ْن وكمل لسللا قا دابعلا ملاصم ل رسما س ترام ك ص نكااو ااولالفالا عضو هنا (ثلاشلا

 ارورهةلاوءامض سعشلا لعد ىذااودو كرار ش اءملل امس سن وكمار اهنا !قاخون أ و ةح اًرال امس

 اودتتا موحلامكل لءس ىذلاوهو قل اءالا كا ذ هلت اقاخام ناس او ني:_لاددءاوإعتل لزانم هرذقو
 اذاكنالعاو : 3 الا وعاىلا اداتوأ لام اواداهم ضرالال- هد لأ هلوقأ رقاوركلاوربلا تالظىفابب

 حجي رمد ىضق ناسنالا قاخ ف ند رلا ةمكحران* اوناوء لاو تاينلاو نداسعملا لا وحأ بث اعف تامأت

 هلوقرا ءارا نمةرطق كلر هظر كلذ دنعو ةرهاظ ةدئال هتجر ل5 ؟الدو ةرعثك هللا ةرتبامسأ نأب تالةع

 ىلا هسف:فاضأ مهقدولا ىلاعتلاقذهسف:ىلا دل! فاضأ (ةسماللاةدئافلا) نيماعلا ب رهتتدملا
 انرىوكي ىسف: تفرع ىسفن ترك ذالا ٌمىلاك-لم هنوكب ىسفن ىلا هتيسنف ديلا بأ ىناريدقتلاو نيملاعلا

 ناللاعالابرهنوكن ا ىلع لدي كل ذواها.ك أوتافدلا نسح أرك ذ لوا هناف ةفصبان اذ فّرع نمو نيملاعلل
 هوك لقا ليات انلوقف ماقلا قوفو اما” نوكي نى نارملا لك نال كلذكممالاو تافطلا لك 5
 نع ضئاف هاوساملك دو+و ناءانعم نملاعلا ب رهلوقو ماقلاوهو هناذيوهناذ ىف هناذادوجولا بجاو
 لريغادايعكلع هنا (ةسداسلاةدئافلا) مالا قوف هناا: وقنمدار ااوهوهدوجو هناس>او هةاءرت

 همدخ تنأو لاوس دمعهل س دأ هناك كرب هن امن اوسبركلر رس دا تنأوودالاكير دون لءيامو لافاك

 نعل للاو ضوعربعن ا الا ٠ نءراجلا ىف ك ظن هنا سيل ةمسرتلا هذه ن بستان مغابر كلَّناك

 هو تارمشلس | غدا 5 وسر ل-هذ دلل لك كل |نوسر < ساّرالانا لعاو ضوعربغنم تافاخحا ||



 ا

  4؟ ١
0] 

 | فيكو دبالا باذعلوراثلل قالت قاش نمام> رانا جسر نوكي فيك هيردقلا تلاه ( ةعباسلا ةدئافلا) 0

 : ناسيالاب رم نماهحر انا. رنوكي فيكو ةسلع هبدعيورفاكلا فرفكلا قلي نماسم حران اسرنوكت ْ

 | عرم ناك لب هللا نمناعالا نكي مولف ناميال اوه ةمحرلاو ةمعنلا عاون أ مظعأدب ربما تلاهتو هنع عنمودص '
 أ كلام دلوقريسفتىف (عنارلا لس هفلا) لع أ هلئاو هللاب هنمىلوأ درعلاب يحرلا نجرلا مسا ناكل دبعاا |
 | ديال هناءريرقتو ءاز ساو ثءبلا مود كلام ىأنيدلا موو كلام هلوق (ىوالاة:دئافلا) دئاوف همضونيذلا مون |
 | لاهامءازللام وب ى الار عطدال كل ذو فاانملا وقفا لاو ىصاعلاو عمطملاو * ىبسملاو نسجت !نبب ق رقاانمألا

 اولعو اونمآنيذلا له مأ ىلا عن لاقو ىسحلاداو:س أ نيذلا ىزحيو اولعامباؤاس أ يذلا ىزجل ىلامغت
 لكىزمتل اهيفخأ داك 1ةةعاسسلانالافوراففلاك نما له مأ ضرالا ف نيدةااك ثاحلاسسلا

 لسد ملاملو نيملاظا | نم نيمولظملل منْ نأ بوف لا ىل اعث هللا ع ثالثا |تاذصل ا هذهو ملاغلا كالذي |

 مويكألام هلوقب دارملاوه كل ذو اثدل اراد دعب ىرخ الار اد ىف ل_هي نأ بجو ايدل ارادىف ماةتيالا اذه 0
 هه لاوحاق رظنمف ةءامقا | مول لحرب ءاوم هلاىور دب الاءريارتسن ةرذلاقثءلم«:نكهوقبونيدلا ||

 | ىلا عنها لوةءف تاع اذام ىهلا لوقف كل مهب ةنملا لش د 1نالفان»ادذلا همتأسفةبلا :سح هسفنل ىربالف|
 لاحلاىف مونلا كلغ مهنا كلذ لالخ ىف تاقفا ذك هلل بنج ىلا بنج نم تيل ةنامتان تنك ادا تسل |
 5 . ا 307 0 0 . 4 * نأ نيل ماا 0 ل

 ١ فدو هنائدسو هنان_سح نزولو لج رب قويا ضدأو كلذ تدسن اف مونالو ة:سىف دخأت النانأ امأ كلذ تدسنف ا

 تاءحاولا نا لع اوهريغهننأ ركذ عم لشي الف هنن اال ال اال نأ ةداهمشا يف ذا هنازم ٠ لقثتف ةقاطب هم أف هنا سحح ا
 نع ىنغىلاعت هنال م ال ىلعاه انه: ىلاعثهتتا قوة اما دامعلا قوقحو ىلاعت هنن اقوة نيمسق ىلء |
 ضد ىلع هلناكهنء هللا ىضر ةذن اأن ا ىور اهنءزارت-الا سىتلا ىهف دامعلاقوة-امأو نيااعلا |||

 تءفتراف لعن ضفنف ة ادق ل هن ىلع عقوهراد باب ىلا لصوالف هيهسءلاطما هراد ىلا به ذف لام سوت | ْ
 اًذهراد» مق انس كل ذ ناكا,تكرتنا لاهو هدو اريكذ ىءو اراد طتاع ىلعتعقود هلك نع ةسامتلا ْ

 ةفيشحاناناءلالواىلوقاهل لاةفةيرالا تبرفنت بالا ق دفطت انا نم بارتلار دكا! مككح ناو ىدومنا
 ر ذوىلو اوهام انهه «نعهّلثا ىذر ةفم:ونأ لا ةفر ذتءيذْحأَف لاسا | همل اطي هنا ّنظو هملا ج رف باسبلاد ١

 ناهبفةةكذلاو لالا قلسأف ىدفت رميا انيآانأم دونما اقف ريهطتىلا لس سلا فدك هناو راد اةدقأأا
|| 

 ىلارفكلا نم ى» ودنا لنا لال ذدكرت لج الفرلظلا نءلملةلار دقلا كلذ ىف ىم وحن ا لظ نعزرتحا امل ةفن-انأ

 ةماكلا هذه ىفءارقلا فلتخا (ةناملةدئاسذلا) ىلا ءتهللا دنع هلاح نوكي فيكملافا !نعزرتدسا نك ناسالا |
 افرح هدفنا (كوالا) هوجو كلام أرق نم ة>نيدلا موب كال مأرق نم مسلمو نيدلا موبكلام رق نه مهن

 مم وقل كلاما ام نوريثكس لوام ةءاسقلا ىف لص هنا (ىناشلا) ابا ونراك اهنءا رةتناكفادنا ذإ

 نركيالدقواكلام نوكب دق كلا !نااك نوكب ال دقواك.لمنوكي دق كلاما (ثلاثلا) هللاالا سلفنيدلا |
 فكرصتل امقالطال بس ةءكحصما ىلا ناالا ىرخألا نعام_مْممةد_او لك ك ةنتدق ة:.كلاملاو ةيكلا اف ْ
 ديسعلاو دعا كلام كلاملاو ةبعرال كلم كلانا (مدارلا) ىلوأ كلاملا ناكف كل ذك تسل ةيكلملاو أ
 ىلءأكلاملانوكي نأ جون ةيك.املا ىف هنمرثك أةيكلا لا ىفرهقلا نوكي نأ بجو ةدع)ا نمالاحنودأ ظ

 م-هسف:أر ايتخ اي كاملا كلذا ةمع رم م وكن عموسفنأ ارخا منكعةبعرلا نا (سماجلا) كالملا نمالاح |

 لَك ًاةسكلال !فرهقلا نا تشن هسفنراشخ اءكالاملا كلذلاك ولم هنوك نع هسفن ارخا هنكمال لول هللا امأ '

 مكلكو عار مكس اكمال لا هلع لاه ةمعرلا لاح ةباعر هلع بحي كالا انا. (سداسلا) ةيكلملا ىف هنم|
 لق:سالنأو كلاملاةهدخ هلع بح هتاف كولمملاامأ كل اة مدخ ةمعرلا ىلع بالو هدسعر نع لوس |

 ارفاسموهريصي رغسلا هال ومقوتاذاو ةذايشلاو ةجامآلا وءاضقلا هنم حصبنال هنا ىت-هالو.نذابالا أب |
 | هدهف هيعر هنؤكىف هنم أ ةمك وامملا ف عوضللا وداشنالان ا اناعفىقموه راصصةماقالاءالومىون ناد |

 ل ار 8 3

 اا
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 ْ ناكف مالغلاامنأو اية د : لام مهءاروناكو اهمأنأتدرأفر لاا] دوامي نيكس

 اهمز برق و: هنمرخ اسوي امس واديردأا درأفار هكوان ا.ةطاموةهرينأأ: ف ني-:هؤم : ءاوبأ

 | امه د2 اغلي ن أك ير دار أف | اصامه وبأ ناكوأ «يازنكه مك ناكو د دما ىف نيعتي ني الغل ناكذر ا دحام 7

 قذ اهلا ىلع ه ضان ىذلااوه ومَلا 2 آ١ناةدقااهذ_مءروظ) كير نم ةسراع هك ار سو

 ناو ةغااناكسو ةيفار اريسأ هتتع نا عاف كل ةع همءرف هيو كعرط ههركحر امتدأر اذاف رهاظلا ىلعال

 | ( هينا :لاةدئاغلا) ميرا ن-زا هلوقر اراراص مر اروظد كاد د:ءو لل 3 تدق ا هنجرو همك

 دعب ١ ىفدالارك ذذ مظعأ ند-رلا اذه ىلعف لءةناف هربغ ىلعو هلع ق لطب مرا و هللا ص مسا نجا

 صد ىلا به ذم_هضعب نا ىح ريسلاريقطائ كلا هزم بلطدال مىظعلارميكاا نال با وأاو ىلءالاركذ

 ركذىنءترضتفاول لون : لايف لج روسبإلا مهم بلا لاتل» ريس ول كة ل اًمذرباك الا

 ةوطعلا رومالا ىم بلطتاناجر ىتلعا6 ن كلو ةريسلارومالا لاؤسْكءاعر ذعتلو ىنع تدشت-ال نجس رلا
 ا ا للو كردق لمن ء اس ونامل للا لاهو 'لردق لمو كا ءنْلا رمش ىنم بلطاف مي-راضبأ نم

 ثدح ةدحاو هجر مال اهيل يه ىلمعأ هنا ام ران اجر هنوكب هسفن فدو ( ةكلاثلا ةدئاصلا ( كماس

 موب لكه فصنانا مثراعقأ اورافكلا غب و نماهت اضل امهس تراد ةرلا كلف اءذةما ىهأ ناكو نم ةجرو لاق

 لكى ميحرلا نورلا ظفل أر قيو ةعكر ةرمشع عمسس تاوادلا نال كال ذَو مير هناو نور هنأ ةرم نيت الثو دعب رأ

 ةجرااركذراصالق مي>رلا نجحرلا نيملاعلا بر هي دما هلوقىف ةّرمو يح رل' نوحرلا هللا مام قةزمن رم 5

 لوط ةريثكلا تا رلاءذهتسا ارك ذريصي الفت افورك ملا نع مالا اهءاعمي سم ص الان ايدسة دساو رد
 ردةيالام قا هنال نجر ىلاعت هنا .(ةعبارلاةدئاشلا) رامدلاوراعلاورانلا نءنيملسا ةاكلاسسرمعلا

 و راع *ىلا لست :كنال نجر انأ لوي ىلاعت هناك هسنج ىلع دمع اردقبالام لعف. هنال ميد>ر هيلعديعلا

 0 "ىلا لست كن'ال مب -ران او كرو نس> ًانكرّوطوىلا "لاق هس ءالبلااهلساف ا

 | هلاال نأ :داهش ن ءهناسل لّدءاو هنافو تد رقىةناىكور ا ةصلاخ ةنح كم |ءلاللسأف

 ل ارد ودو ةداهشلا ماع ضرعي عبو هملع ل>دو م أهو هيمورب> أولو هملع هللا ىلصنلا او امهلناالا

 ا لباولا_ةذىك رب ناك ام ءوصي ناك ام ىلدد ناك امل و هملع هللا ىلص ىننلا لاق هلاسل لمغبالو ب رطضيو

 الع مالسلاهماعلافءاروعزوع ىو تءا أب اوهاه مالا هءاعلاقتف لياولاةفهيدلاو قع لاذ

 ْ | او تااقفرانلاو يطا اناواهمالسلا هماع لاذ ىنمعأة فف ىمطل هنال وفعأ ال تلاةذ هنع توفذع

 ظ ةعست هئاجراللأ توفع توفع تلاّقذ كب لعام ارح كي دينيبر أ: :ان هقرحأ مال_لا هملع لاففةراس: 4

 ااهناةتكنلاو هتلاالاهلاال نأ دوش ارك ذو هناا قلطلا كلذد_:هذ حالا ةجرنيأن نيتنس هَمعّضرأرائال ار مشأا
 نجر لافرانلاب قارحالا ترو ام ةحرلا نم ل_لقلاردلا كلذ لج الف ةناحر تناك امو ةمحر تناك
 / ىلع بظاو ىذإا نمؤملا قرد نا زيي فنك هداسعب هس ..امع عم هدسعتانأذ عر مد ملىذلا مسا

 أالمالسلا هيلع ىبتلا نارشادقت (ةسداسا اةدئافلا) رابثلا ةس نيعبسهقتاالاءلاالثأ : داهم ظ
 م "اوف لأ اوةيةماقلا مولهنارهظفن رلعبالم-ملاف حت رقدها مسهل لاق متضرر
 | ىلا عت لاه ةجرهنوكل ناس> الا اددو مركحلا اذههيفلصحاماوةرخا الاوان ملا ىفهنم ميظع

 | مر نة-روه» نم مرك فدكف غلبملا اذ_ه غاب ةدحاولا ةجرلارثأ ناك اذا نيملاعاةحرالا لانا سرأامو

 ظ تملا ىلعةال_هلان ني سا ما# ىد ىلع يم 0 مالسسلا ةملعانا ىوزاشيأو

 ظ ةجردال نادل لاق ىلا.ءت هنأ كحف كذالا سس تددلا نع ةشداعحرخأو نيمهر ديانوت دم ناك هنا لحال

 1 ,تاقوأ لا لاء حالضا ىف ئتبحنتال د اولا ةجسرلاو نيم اعلا ةجرالا "كانلسرأ امو هلوق ىدوةد>-او

 | هانا او ة هانم مهتيصعمو اهلذي امخال ترف ميسرلا نجسرلا ان ىناف كسأو تك رتاوىكدسعو كرذف

 ' ميحرلا نجس رلاانأ ىفال تح رراج ىف ىف: قانا عمج ىدا«.مرحال فاس افرع_هي هاما اريسغ بنج ىف

 ةدداعاا )

 اد
 ل ١
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 نرطُ ا تن اومسلا داكن ىلاعت لاق لاسعلا بارا كله رفكلا نا نيب ابعت هلا 55 رقت مامقو دسافللا ل ودحو |

 صأو ىلاعت لاق حلاصملل بيش هتعاطنا نيبواداو نجل او ءدثا اذه لابللا ها

 نةطمازوكححص ةرعلاااهع" ا.ف ىوَهَدلل ةيقاعلاو كقزرنن غاهزر كل أ سنال اهياعربطصاو ةال_هلان كل *الدأ

 انكمنا(سمان1امكسللا)« . ملاعلا للاضم مظتنتىتح لول لا كلا نيء.طماون وكول !اهينان اورككتصوأا |
 لدعلا ة فك نوم ددسعلا مالظد كيرامو لاسةقدل دعلاك نيم اءالروظأ نيدلا مومااكلم هنوكم هسفأ فدوأ ش

 ا.غانيدامويلاة-اكلم هوك نا اذهب روظف ايش سفن لظتالف ةشاسقل ا مومل ط سلا نيف اوملا عضنو لاستف |
 اة الداعاكلم ن اك اف زلطاءاكا مناك الاو اق اكءلط مناك الداعىزاسلا كالا ناك ناف لدعلا بيسرهظ» |
 ناورشوأناىكورب اعلا سمريألا عفتراا اظاكل ١ ناكناو لانعلا ىفةحارل او ريخخا هلدبع دكر رب نم لح |

 الف ناس ىلا لصوو هملع سطعلا وتسأو هركس# ن نتن او نشكر ق لظفوامويدس لالا )|

 ةنامرهاطعأو ةدااو ةناممر ىطعأ نات بلا كلذ فرمضح دل لاتف نامرلاراصنأ ىأر ناتسيلا كلذ لد |

 الأ كلذذحأب د نآ ىلع مزعف نامرلا كلذ همعأو هيزم فري تسصح» امهنم حرفناحرصعو اهبح جرشأو اهقشن | ا

 00 اماهنمحر ذناه زا ة علان نع انى ةتاكر اعلا ىهلاكلدا لاق مدح امن هنادسلا | ْ

 ا موش لال ملظلا ىلع مزء دليل اكلة لعل ىبدلا ل اةفا ذك نامرلار اصل دل اهيأ لاس ةفابذ زماصفعأ| 0
 1 كا ىبهلا كالذل لام ماغلكلذ نع هبلق ىف نأو رشونأ باف اذكههنامراارام|

 نع بان دايلا كلم لعل ىدل!لاقف ب رولا 5

 مرحالفملظلان ءةماكل ابان ةملقلاوح ةقياطم تناكو دا اكل ذ نم ةصقلا هذهناورشونأ عساملا هلظأ 1

 ولا الس عدلا لسد دوس معزوم انا ٠«فنا ىتحلدعلاءاندلا ىف ادلع همسا قب |

 نمر كلام اةءا رق(كوألا (لوالا مككسا) ةعبرأ ىوذاكللام هنوكى ءةعّراماكدال ام« لداعلا كلان غن ف.

 كلانا امأ س أرب , اسأر هنمناسنالا ودك: نأو فاضنالاو لدعاا كلما ٠ نم ىجربام ىدقأ نال كاملا ةءارقأ| :

 مكبأ.و مكماعط ”ىلعت م كلام ان أل وة. ىلاعت هناكسف .رئلاو ةجرلاو ماعطلاو ةوسكا | هنم تلطد د.غلاف ا

 عمطت ثنأ كلاملاو كيف عما كلا 1ناريغ كاملا نم ىنغ أ ناك ناو كلا |( ىناسلا من كلا« مكتنسو مكباؤو | 0

 نأ ديربلب تاعاطلاو تاريذلا عاون أ ةمامل' موبائم سلطي نأ ديرب الف تاريخالو تاعاطانل تدداو هذ |

 موكالامأر اا كلا لاق بدسلا اذ لف ل ضقل درج ةنملاءاطعاو ةرفغملاو مفصلا ةماسقلا موي هم بلظن .

 هيلع ضرعاذ ذا كالملا نا (ثااثلا مكل1] ةعاولا ةجرلاو ريثكلا لضفلا ىلع ةلادلا ىد ةءا رقلا هده نالنيدلا | ش

 بجاولا ن مادش هدطغيالو دري هنافانضد سه ناك نمامأ حاز زا مص ندبلا ىوقناكن ءالا لمة لركس ءلا| 00

 كلاما ظفلي ةءارقلاف هصلخءالد . ىف عقو ناو هناعأ فءضْناو هدكاع صنم نافد.ء هل ناك اذا كلاملاامأ | ١ ٠

 ىلا انجايحاو ةهسرو ةفأر هلك الان او ةسايسبو ةدسه هلثللا '(عبارلا (عدارتا مكدلسا) نيك لاو زيمتذمال قنوأ | 0

 هتوكفةرذقلا نع ةرابعذلمل |(ةئلاسقلا ةدئاسلا) ةشامسلاو ةسمهل اى انج .ةا نمدشأ ةجسزلاو ةفأرلا ظ 8
 تامودعمالوأ تادوومال اكللمنوكي نأام|ىلا.عت هناوهو ثح انهاهو ةر دّقلا نعةراسعاك ل مواكلا ام
 الفريرهدلا اذه ىلعو مادعالابالا تادودوملا ىلء هلل ةر دقالف لا تادوجوملاداخانال لطأب لوالاوأ|

 هنلسدل هنا لاقي نأ مزلبو مدعلا ىلع هك مو هر دقن وكن تأ ىذَمَعي هنال اًضي أل طاب ىناسثل او مدعتلالا كلم

 هنا ععاهححااموتادوجوملا كلل ام ىلاعتهلتا نا باول او دعب اذهو الم الو ةيكآامتادوجوملا ىف |
 تدل ةردقلا هذهو ةفصلا ةفص نماهاقن ىلعر داف هنا ىنععو أ مدعلا ىلا دوجولا نم اهل ةن ىلءر ذاق ىلاعت ١
 كلذ نيدلا مودأ كلما هنالوةنف ىلا كلا ا هنأت رعاذا ىلاعتو هناك هللاوذ والاكل أف ىلامعتهننالا |

 سيل ساشلا نا يأ قرت 1ءازتجالا كلب لعلاو هقئالا تسيل متو هدعب قلل ءاينحا ىلعةردقلانالأ د
 ةردقو تامواللا معي ه2 قاعتم لعنالا أتي ال ةماسقلا وثعملاو ريشتلاو رشا ناك اذا هتثالا |
 "نع قاهتم لصفلا اذن كل وص يما 0 ال تاخير بوو 8 ةقلعتم | 1

 00ص برس ا
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 لكش ا( لوالا )هوجو كلاما نم ىلو أ كالا. انا لاه نم ةحو الل ان م نك ؟بلامملا نا ىلع ةلادلا هوجولا ىه
 نمافرسشأ كلما. ناكف مهالعأو ساننلا مظءأال ا نوكسصي الكل اامأ اكلامن وكي دابلا لهأ نم دحاو
 نيعمم هسمفلالملا طا س انااكإ مسالا برب ذوعأ لة ىلاءنهلوة نا ىلع اوعجأ مهلا (ىناشل ( كلاما

 نم كردب هنارعإظا او رصقأ هنال لوأ كلما (ثااثأآ) نيم. الاو كلاما نمالاج ىلعأ كلا ناالولو

 هذهةهمف يام نامزلا نم ددعال نأ لوح اف لوطأ !مناف كلا ملا ف الذ اهءاسةب ةماكلا هذه هفركذتام نامزلا

 دةئاهغلبأ /ناف ةماكااءذ_هرك د ىف ع ريثأ ىلا لاف نأب فابكبلا باج ًاوورع نعل قناذكه ةملكلا

 ناضمر مانأ ىف مولا نم سهلا بورغل.ةدغلا موص ىون نم تانمعرسشلا ىفهريظن اهبلع تدزع ثءحاتذلد

 اذاامأ لمالل الي وطن كلذ ناك دغلاموص ىوناذاف م وءلا اذهموصب لغة_ثم مو. أ اذه ىف هلالي زال

 ١ بور بدس مودا | نءعح رخ هناالا لمالل الب وطن كلذ: ناكن او هنال هيز < هناف سءٌثلا بورغ د_عبىو

 اذك وصلا مزع ىلع نوك أ[ نأ ن ءلقأ الف مويا !ىل غلبأ لنا لوقف هلال كل: ىف توعنأز وو سمشلا

 داراوهو ماتالا لءامزاعناك اهمامتا ىلعر دقي ل ناو ل اذف اه هت ناف كلام هلوقرك ذىف عرمشب انهاه
 هنوك ىلع ةعّرفا لا ماكحالاامأ رخاماك> أاكلام هنوك ىلعو ماك-أ اكل هنوك ىلع عرفة هنال وة:
 ةكئالملاةساسسو كولملاةساءسو كالا اةسامس ماسقأ ةعبرأ ىلع تاسامسلانا(لوالا) هو وفاكلم
 || نومواةيالمخافنبكلالا نم لاع عةجاول هنالْ الا ا ةسايسن هىوقأ لولا ةس اسف كول ا كلم ةسامسو
 ]| كلع كلا !نا ىلع اوعسأو ةف.نس ىأ د_:ء هكولم ىلعد لا ةماقا كلعال دم_بلا نأ ىرتالأ ادح اواكدم

 || كوالا رباك نم املاعنال كولملاتاسامسقوف ىهذدكئالملاةسا._بامأو سانلا ىلعدود+طا ةماعلا
 ل ىلا.عتداوقىلا ىرتال أ ةكئالمات اسايسسقوف !هن فلولا !كلم ةسايسامأو داو كلم ةسايس عفد مهنكال
 ىذلا اذنم ىلا.ءت هلوقو اناود لاهو نجح رلاهل ذأ نءالا نوماك- ال اص كئالللاو حورلا موقي مرن

 ' نم مكحاااورتغتال لولا اهي “اف ىنترا ناالانوعفثيالو دكتالا ا ةفص ىف لاهو هندانالا دع عفشي

 انأ كاملا ةسايسنوف ان عاكس ااذاة.عرلا اهي انو نيدلا موكل ام ةر دق ةضيق ىفءارسأ مكتاف كلم اولاملا
 هنالك ام ىلاعت هنوكماكح نم(ىناثلا مكملا) « نيدلا موكل اموه ىذلا لولا كإمةسامسسنوفاخت
 ىلاعتو هلاهبس قالا امأ مهن” ارخ تاق رويكحام صقكاءوش ١ وقدصتن ام مال ل وللا راس همشدال كلم

 ىلءالا ءمكج هوت اد>اوادإو كل اطعأ اذا ىلاعت هنا هنا دادزبلب ناس الاوءاطعلاب صدي الدكلو

 انك“ ىلاعت هناتدثف لكلا ىلءامزال هفاكسنو همكح ناك دالوالا نم ةريث ءالاطءول امدح اولا دلولا كلذ

 تانآهملعلماذلاو ةجسرلا لاك اكلمه وكم اك-أ نم( ثاالامكحلا)*« .اكسلم عسوأ ناك ءاطعرثك ناك
 ىذلاهتتاود ىلا.عتهلوق (اهتاند) امه>راناج رار هنو كج نم ةروسااهدهىفرك ذام (اهادحا)

 .دءنرك ذم كلا اودالا هلال ىذإاهتناوه هدعد لاق مث م> ران جرااوذةداهشلاوبيغلالاعوهالا هلال

 هدعنرك دمع هرو>و هلظ نمهدانعل_بىذإاودو امالس هنوكه دعدرك دع رو او ملظا ا نع اسود هنوك

 (اهثلانو) ةيسرلا لاك عمال ا جدال اكلم هنوكن ا تدثف هاظو هروح نءهدسعنمؤب ىذلاوهوانمؤم هنوك

 ناكن ا ىءداناجر هنوكد هسفن ف صو نأت هفدرأ كلا! هسفنل تنأ ال نءرالوطل ادئموا كلا ىلا .عتهلوق

 ةجرلا لودم-و فوا11لاوز ىلع لدي اناجحر هنوكحفةرهقاا لاك ىلع لدي مولا كلذ ىف هلك ل اتودث
 ادم هنوكب هفدرأ مث سانالابر هنوك الؤأ رك دفن انلا ك١ سان! !برب ذوعأ لق ىلا عن هلوق (اهعبادو)

 هذها ودعا لولملا اهي" امف ةدح .رلاون اح الا عمالا لمكيالو نسال كلما نا ىلعالا دتان الاهذهو ساناإ

 (عدارلامكسملا١ « ىلاسعت هللا كلم ىلع كل ىف ةدئاز دس صاوبلطتالو نيك اسااءالؤهاوجزاو تالا

 تارطبطالال_فحو ماعلا ف جرااو جرولا عقوهوءمطنإو هوذلاخ ناف هتعاط ةمعرلا ىلع بجي هنا كل دلل

 رخآ ىذغ: ىزاحما كلة فلا نامتد_هاش ا !5ىقالناءاننولاعلا بير ىلا كلذاعدو سدوشتلاو

 ملاص!!لاوز ىفاه ريث أنت وكي فدك ؛لول_| الم ةفل ا ىلا اورظناف قليلا ءاننو لالا تب رع ىلا مالا

 ” لومحو
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 لقعلاو ب كاوكلاو كلفلاو عبطلا ىلا فاضنرثأ ال هنال هقكو كش: كا دكمريغنوك امو اما اعركا دارج | ١

 ثتدْثق هبف بيسو برسل ورام با الا سفنااو 1
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 تدعو الذكر مالا نأك [فهلاسح اول ضفو هقابالا لمكبالو عال لقا ورض ماو ىشامل ف دبعا |

 هتناالا ذوهءال ا أفه ىلعو مولعلابذخالاوةلوكشلاحرط بوف كشلايذخالا نمو ني ةملايدخ لاو ْش

 نآك هناذإ اشم ناك ام لكو هناذإ كم نوكم هن اذإ يج اول! ىوسام لكنا (سهامللا هحولا) نيءتسإ]

 اءنغ نكح لامْئثااوريغلان نع ةجامللا عفدي مايقلا هنكيالف هسفن ةحاحم لوغشمجانشلاو اريقف اجاتحم |

 قداسك ىلاعت هللاوه ثاحاسحلا عفا دق ىلانعت هللا وهدهناذل ىغلاو هريغنع ةجاملا عن دىلءر دقي لهئاذ ىف |

 نيبطقلأ ن نكسؤره# اوسعشلاريسيو ةءاعد الب اضرأو ةقال ءالبءاعم كل سي نأب ىلا« هللا ةردق ىدتسي ا

 صضرالاق امو رطااوغ وءاملاةرانو جيرلاوهوءاووهل!ةران قزيلاوهورالاةراتباصسلا نم جرذصو |

 ةيقم اما أ ضرالا ىف لءج مث ده ا وهوءاسملا نهرا حر ةرانورهاظوةورلا نم اذا حج رع ةر اف

 ا

 ناسنالاوأتاوءلاوأ تابنااوأتاداسإلا ن م: هرطئبو هند ةذالاق "ىو كدلك ( ذك هنردق تناك ٠

 ةدئاغلا) هفسلاو لهما ىلع لد سدفنلاو سيسلتاو لماكلاو صقاس :!١نيبّدبو تلا تاق كلا اوأ كافل وأ | ْ

 كانا هلو شف هقاالاهلاال هلا تن كل دك ىهالا ناك مو هللا الا دومءمال هنا ىلع ل ديد .هذ كلاباهلوق 6 انثلا|

 ماسالا نم اك اوث ثا( نيذللاامأ :يوادلا مان رجالا لمزأ لق ىلا ءاضلالا نسر

 0 6 0 نمنوكيتأاماف بك اص و مف ا

 ْ لدلا اوذذعا نيذلا ءهذتاومحلان م2 رشا اوز2 !نيذلاامأو موقت ال ادويعم ةنمهمةرصشاو ذذكا

 لنا
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 ظ | رمص+لا لمس ىلع نيعت كانو دعت انادبعلا لاق مرج الف ىلاعت هللا ةدامع الاى *ةدامعب ديعلا لغتشي ال نأ

 مس سال ءارواتقامتةوك ترسو لع عاتلا ل1 كمة تاهو زول كا

 ناكاذك هلاالاةناومو الذ ةيدومعلا نأ ) مدارلا هجولا) نيعمس ل طاو ديعتْ لانا لاف ىعملا اذهلذ ىلاعت

 تناكفاهال_عأو تادوحوملا فرش ىلاعت هلا ناكالو !رمو انهأد ب , دوبعلا تناكى لعأو فرشأ ىلوملا

 هدو هريغلعن مل أ هلعو هريغ ةرادق ع نم ىلءأىلاسعت هللا ةردقاشي أو هريغ ب دو.< نم ىوأ هدوم

 ناناو ديمنكابا لاه بدشلا اذهلف هريغةي دو دع نم ىلو أ هي دوبعنأب عامقلا جوف هريغدوج نم ملسضفأ

 ةدا.علا قاوعسا (سداسلا هجولا) نيعتن لاياو دعت انا لاق بيتا ادهلت ىلاغت هاو تاذابعلا |

 ادم عقرو هقوفضرالا لءذ نورانةيفسخورامنالا يجر ميتال ةرف امام دجأ اولابخلا ىهورفاستال |

 رانا !لهعسو اراب اول داو وقر ءانوع :رثموق ىلعارانع الا لمحو هم نيستووق باو لعق مالا | هملع

 انعفرو هموقو ىموم ىلءروطلا عقرو كملعن عا اهل لاهوروطلا قود ىءوم عخرو ميهاربا ىلءامالسوا درب

 ند مالسلا هنلع ىنوماسس رهاالء>وروننا اراقوهلوةاة تامل اروذنلان 2 ددلاقّرَءوروطا اهكقوذ

 هلل اك رس قيوم فب ساكو صا نبال

 يذلا ملة كلا ءانحالا مءاكرشلااوتث؟نيذلاامأو انوةتفوو ةشفلا نايل نمور اخحالا

 امأو ا هللا نب ارب زعاولاف نيذلا مهذ سانلا نم ءاكرمذلا اودع انيذااانمأو ممسفنال ادويعم

 اودنعانيذلاامأو سرها مهوراشلا نو ديدي نيذلا مهن ةطم_سلا ماسخالا نم هك رملا اود انيزلا |

 ةداعس || نوغ.ضيو بكا وكت ارئاسورمقلاوس عملا نو ذمعب نيذلا مهذةرولعلا عاس جالا نوع سلا

 انضر مهن ماسحال ارعغ نم هللءاكرمثلا او" 5 *( ني ذلاامأو نيم_كانارثك أ و ةئاملا مهوارنلاةسوتتااو

 ةفئاطلاو )هن وذملاو ةيوناملا عمال وهو لل 'ؤروثلاوه ماعلاربدماولاه نيذلا (قوالا ة ف اظلا)]فئاواط
 5 يد --

 ل ار 1



 #1 ؟
 ملكك“

 يسيل سي يس

 |ريسغةماسقااوادوج و مالوم !ناكاذاالا:ئذالاكل منو تحعبال كا املانال.ةناف ريشنلاو رمال ّْ
 | لاه ولهنال_ءادينيدلا مون كلام لاسةينأ بجاولا لب نيدلاموما اكدامهثثانوكي الف لاما ىفةدوجوم

 ناالا متركذام قحاانلقاامءووادي دمت ناك نب ونملاناديز لتاقانأ لاه ولو رارقا اذ يف ديز ل: اهانأ

 | ماسقلا حال اكس ةماسقلا دودو لعس ةمك.طاىفةيلالخالازوال اورد | أ ناك اما ةمامقا امامق

 ظ لاوسلا لازة لاا ىف ”هل اح ةماسلا تناكف هتم اق تءاه دق تام ن نماضي أو لالا ىف لالا لاا يف

 محرلاو نجرلاو برلاو هقاةسن هس ءامسأ نمةروسلا هذه فر كسص ذىلاعت هنأ (ةعبارلا# ةدئاقلا)

 |كيط ترتسف تبسم خبرانأن م «كاءوجوب كسر م هلا ان فالوأ كدقلش لوقي هناك هم بدسلاو كلاما :
 ىلاسعت هنا لة ناف نيدلا م وبكلامانأف كالا ءازملا اصب ان ءببالم محرانأ فكل ترفغف تين مث ندر اأن
 ءامعسالا ىف لصاحربغو لماح امههفريركتل اف ةئث انةرمةروساافو ةدص اوُدّرم ةىسنلا ىف ميسرلا نجس رلازكذ

 نا ملعتل ٌنيتّرم مير نور ىنارك داو ةد- اوْدّرم برو هلا ىنارك ذا ل... هناكر بد قتل اانلق ةمكطا اف ةنالثلا

 موي كلام ىناف كل ذياورتغتاللاه هناكف ةفعاضما ةمسرلا نيالا مثرومالا راس اهتم رثك أ ةسرلاب ةبانسعلا

 تااق (ةسماخلاةدئاضفلا) لوطلا ىذ ب اسةءااديدش بولا لب اهو بنذلار ةاعىلاعت هلوق ءريظنو نيالا |
 ىلع راباوثنالءازللاو باةعلاو باوئكالوقلا عش :ءاهقاوهدا, .هلالاسعأ قلاش ناكناديِردَلا

 مولةيريجلا| تلاهو نيدلا مويلاكلامهنوكل امس دقت اذه ىلءورللغ لهب ملام ىلع هباقعو ثدعيلمءد ملام

 مهلا الو د ايعألاكلام هنرك ىلع نوأسملا مج اااو اهااكام نكي ل همجرتو هللاري دة دامعلا لامعأن 1

 هيفونيعتت كلاناو دعت ابا هلوقري سف: ى ( سماها ل بسس مغلا) لءأهللاو اهلر دةماها قااخ هناانلع

 نمذوخ أهوهو ريسغلا ميظهذضرغاهيقؤيىذلا لءفاانعةراسءةداسعلا (ىلوالا:دئانفلا) دئاوف
 0 رادع او تلاوبا سادسا ءانهمدءىنلاناكلوةنا ىلع ءاو لاذمىأ د .همقيرط مهأوق

 ماسعنالا باه هنعر دم نعالا قءلثال ىهو ىظدتل اهب اهن نع ةراسبع:داسعلا نا (لوالا ) هود ورمملسا

 ىلاذاسملا ىهو ىلوالا ةترملاق ه هب عفتملا قاشو عافتنالا ن منكما دمتى ٍوااةا.+طاماعذالا هوجو ماغعأو

 ا هللادنورهكت فيك وقو امش كمن لو لبق ن : :اةنفج دقو ىلاعت هارد ةراشالا اهل !او عافت الا نم ةيكملا ديفت
 قاش ىدااوه ىلاعت هلوتنب ةرامثالا اهيا او هب عفشملا قلخ ىل مر ةيناشأ'ةكرملاو هذيلا كا. -أفاناوءأ 2: 17 ا

 ة.ركحسافل | تاكرل ا, مانةنءامغا ىلفسلا لاعلا اذهىف :لصالسا اسما تناك الو اه. ضرالا ىفام مكس

 ا ميل لكب وهو تاؤجم عمدس رع اًوفءامسإإ ىلاىوتسا ٌمهلوقي هعمتا مرجال ةداغلا* ارا لمدس ىلع

 || عملا !ذهلف ىلا عت هلتالا ةدامعل | نسال نأ بج وذ ىلا عت هنا داع اد لصاس مهنا | لك ن اان رك ذاسع تدف

 هناللذو نيم«تلاورمصأا اذهلثالد ف (ىناثااهجولا) رماد فيد عتابا وقناف دمعت لاا لاق

 ًهنال* لاو أد .ءللو نيدلا موب كلامو ميحرلاو نوسرلاو برلاو هللا ءامم- 1 ة-مزانهاه هسفن رعسىلاع
 كي لو لبق نم كة ةاخ دقو ىلاهت لاه اك اًضتامود«مناك دقن ىطاملاامأ لقتل او رضاألاو ىذاملا

 |ةادعف الهاي ناكو مكاسحأ انتاو أ جنكو هقناب نور دكت فكل اهنا ىلاسعت هللا ءامحافاةيءناكو ايش
 |امناد_علاو ةدئفالاو راسبالاو عمملام كا لهو اش. نوم نال م كنا نوط ن ءمكحرخأ هلئاو لاق
 1 01 تالسال لعل ىلا ليخان هو ةردقلا ىلاز هلا نموةامأسا ىلا ت وأ ان ءو دوج ولاىلا مدعلا نهى ةّمنا

 ظ ىغةملا اذهل هلاوهذدو ولا ىلا مدعلا نمد و هد ؟قازالا هلو ةملزالا تر دقبفان- ازأام دقناك ىلاعت
 | لخ داملامتا يلا نجرلا برلا ىلا اجا ناكأم ودعم ناك انكم نال ةديدش هت اهل درعا: رضا لاطا اأو

 | الاله اعتدقنالاةنتارورشلا بابسأ» د :ءتاسسو تاجا باولأ ةملع تدع ادوسولا ىف

 ظ ميحر نر برانأف ىلا كتاحاح ترثكدقفا دووم ترص نا دام دو بولا ىلا مدعلا ن .ك_ةبرخأ :

 | نيدا موب كلام هلوق ىه ةلاملسا كلم ةقاعتا ا ةفدا اوت واادعب ام لاس ىهذد علل هل.ةةسساالاطاامآو |

 ٌْ حلاضم عج نارهظفدعالهثالثلا لاو كالا مب ةقاعتم ىلاعت هللا تافغص نم_سهلناتافملاءذهتراسن | ْ

 1-2 دة تالاف الاقدام
 ددعأ |

 اتكت““#
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 0 و ل ل معسل

 1 ناك ةم_نلا ىلاال ملا ىلا ةماتعتلا تلو قر اغا ناك "الملا نبال (اهسداسو) قليلا كذا
 اكو تاطعو ةالاَدق رهمىلاود> الا لك قاف رغءنوكيذ_ةن.-وءالبلا ىلا ال ىلا ىلا الملا تقو ىف هراغأ |

 معذملا ىلا ال ةمعنلا ىلا ةمعئلا تقوف هراظأ ناك مام أتا داعتسلا بنا ع ىلع أ ىفادبأ ناك كل كن اك نم
 ناكف هقلارب#غي لافت ثالا ىف تاهوالا لك ىف اهبرغ ناكسف ىل ةبملا ىلا الء البلا ىلا البلا تقو ىف هرظن ناك |
 ةمعنلاتاوف تقو فو باذعلا ف ناكفاهلاوز نم اهئاش نوك ةمعنلا نادحو تقو نال ةواقْثلا ىادبأ | د ٌْ

 اوركذا ىمومةماللاه ىمقختلا اذهلو لالغالاو لسالسلا ض# ىف ناك لاكذلاو ىزذناب ىلتء.ءناك | أ

 كمفت هلو5 ىلع لاا ةلرق دقات لوقت اذه كلر ءاذا كرك ذأ فوركذا مالا هملع دمه ال لاقو تدهن |

 اًووُدسم ةدانمعل اءادأ تو ىف ناككل ذك سهالا ناك ىمر ا الالح رو ةده | ثءىنافر غمس نوكح ا

 اههندل تنكس هتبحأ اذاف ه.حأ ىت- لفاوتلا »ىلا برق دبعلا لازيالىلاعت لافاكسودرفلا نيعف.
 هلل اريغاو دمعيو هللا او دمعي نأ ىف عانتم اال هنالهريغل مهم دابع ىنادغي لك دمعن لقول ا ارمهنو | ظ

 هذهّنا (اهنءاند) هقلاريغ نو ديعيالو هنو درعب مدماداف ادمهذءانالاقاملامأ نب رسما بادوهاك |

 امأ دسعلا نما أفا أ ىف تنك ولو نال ةنالذ ةةالصلا ب راغ تنك ىتم 4 لق هناكف ةمظعلا نون نوذلا |

 ايدل كامناكانل ادع ناك نملك ّنا لكل رهلظغمل دب هن ل ةفانلة ب دوبعلا ت روظأو ةالصلا,تاغتش املا 1
 ناك دمعت لارا لاهاملامأ ديان أ ىناءانعذو اريك كل ذناكذل دمعك انا لاقول (اهعساتو) ةرخالاو|
 نائما عطور نمو هللا هعفر هنن عضاوف نمو عض اون ىناشا او ركتلرالاف كدسءنءدحاوىلا» انعم أ

 د-+ل!هلوقّنا باوملاف هقارذ لعدم ا ذءبق مذقدنا عمدت دما ةوق ىف عاف رك ذام عسب لث 00

 هنانوكي نأ ل ة-اد_عن هلوق مدقولامأ هنا نوكي نأب دولا دقن دّةو هلب تاقاذاف هتناريغاو هنن نوك. نأ ل قت |

 ْ نس مرحال هلتزاحأك صالأ رهاظف هقت ارمغازاج اما دجلا نا ةتكتل اور فك كلذؤ هقئاريغا نوكي نأ لق-او | ْ

 قَد الو هدا .ءلل ف رمدلا نيعتف دمعت ىلء لادا هلوق مدن مرحال هلناريغازجت ملاملةدابعلافانهاهامأدجلامّدقت 1

 نأاماد.عت لوقىفنونلالوةب نأ لئاقل (ةعبارلا ةدئافلا) هللاريغل ةدابعلا عقت نأ احا مالكا ىف

 ددنعء نال لطانىلاشلاو اهجنوكت ال د اولا صْخهكلاَّنال لطاب لونالاو مظعتلا نونوأ عد +انو نوكت ظ

 هع اولا نكميهنال-عاو ةعفرلاو ةيمطعل يال ةلذل اوز اي ةنرك دي نأ تامنالاب قثاللا ةدابنعلاءاذآ |

 نوئلاهذ_هنمدارملاّْتا (لوالاهجولاف) ةغلاة مك نع لدي هوجؤلا كلن نمد او لك هوجو نم |

 ةعاملانةال_صلاةدئافّتال_ءاو ةعاملاءةالصلاىّدْؤر نأ ناسنالا,لوالانا ىلع« دشتوهو عب نوف
 متاهمفامو اين دلا نمرعشخ ةعاجب !ةالص ىف ىل والا ةرييكتلا مالا هيلع وق هءلع لدي واههضوم ىفةمولعم | ا

 ىلأ سعت هن "عة تاسنا هلق ذأت الثا ةعاسمل اًريضخنأ هلسدلف ل_سءلاوأ موثلا لك اول ن انالاّن الو ون | 8

 موثلا ةدئارب نيإسملا نمددسحاو ىذأت ن نأب اهماوث وث بال يظعلا ب اؤثلا اًذ_هاهاىتاا ةعاطلا هذه لوي ظ 3
 ةياعسلاو ةبسغل و ةمدنااب ىنب ف. كو ل١٠ اذان د فكف كاذب دال ناوثلا اذه ناك 0

 هدو ىل_ص:ناكناو عملا كلذ هئمدار او دمءن لوقف ةعاجلا ىلهدقاكاذ الحان ا (ىناثلاهجولا) |

 هللانو د.عب نيدلا هل : اللا عمجووه دمعت لوب دار ١١ ناكف ةدامع!!ىف كئالملاو ل دمعأ ىفلدارملا ناك ٠

 ةدامع يع اود هر بسس معا ابا لاهوافةوتاني-:مؤملاّتا (ثلانثلا هجولا) |

 حالصا ىف م هناكف ان رغد اهرمث نينمؤا عج ةدابعو هسفنةدامع رك ذدَق ناك ديعتلا ١ لاقاملامأ ريغ | !

 ا ىذق ن نمرككتلا 0 0 يي است امهم |

 ا انددعلر دق ملظع دف: ةرح الاوائل دمانم عسجباشملا تشوفو يامل ١

 نعم سل 0 يو وو دج اودع ملصان تعجاو دكد-حو كد امهمحالصا ىلع رصتقت الذ[

 1 ة- ااا واد 0 ذأ نأ ىدسأ ث.ح ىلا دابع تغلب ام ىهلا لوي درعا ناك( سءاخنا هج 2
 0 يع تن ها ب ماا بسس جس سم جم يت سحمي دع يس حا حس ا
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 4 1“ عا
 اهلا هيوم <

 | ٌ 'ةكفلا حاورالا نم نيعمح ور ملقا لعلو ةكلفلا حاوزالا نع ةراسبع ةكالا ولع نيذلا مه(ةيئاشثلا

 اهتو ديعيو ليثا ةواروص حاورالا كلا نو ذي و هرب دب ”ىكلن حورولاعلا اذه عاونأ ع نء عون لكتاو هريدي |

 اولافوريرش رختالاوريخ (امهدأ ) ن اهلا لاعلل ولاه نيذلا (ةثلاثلا ةفئاطلاو) دك الملا ةدمعمهءالز زعد |
 نه هدام لكو هللا ٠ موو بسور دحوم هدد ااا ْ

 ىلءامدقم نوكي نأو تبال هنافاكي رش هلل تدثأ نم لك لوقنف لمص اغتل هذه تقرع اذا سر ندووذ *رشلا ظ

 ظ د.-وتلا ىلعاو «رمأنيذلاامأو ةررتض نمانرحو ا هغفتابلطامأوعتولا نط نم نيرا كثةدابعأ

 مهفو>و هللا نم ممهواس رناكف هن اريغىلا اولي لو هللاالا اودي لو دادضالاوءاك رمش اء لولا اولطبأ او[ 1

 ديعناءااولاف اذ هلت هتتاءال ااوتمعدسي لو هاالا اودمءد ل مرحالذ هللا ن ءمهتبهرو هللا ف مهتيغرو هللا نم |

 .ناوءروهثملارك ذلان ناملع ءاو هللاالا هلا ال هلوق مات مات اه نيعمسن لانا ديعنْ ابا هلوقناك ف ني«:لاباو

 نا ىلعاسشالد دوو مظعلا ؟ىلعلا هتناءالا ةوقالو لو الوربك أ هتفاو هلناالا هللاالو هلل داو هللا ناكس لو

 هلوقو هنادىف امان الماك هنوك ىلعل د. هلثا ناهس هلوق نال هتتاناصسا:اوق عم هءمف لخدي هلل ده ١ةلوقأ ٍ

 ىفالماك امان كلذ ليقناك اذاالا» ريغل امم الماكم ن نوكألائو لاو هريغا امةمالمكم هن وك ىلعلدب هللدجلا | 1

 (ركذ دما عاونأ عس ب ثدث أف هت دجلا لاهالو ها تاصساننلوق عم همف لد هتندل ااناوةنات تا كدناذأ

 | دبعلا اصمم و مو سينا تافصلابهةصوف هلدجلا عا ونأ عن .جب تابثال يلعلا ىر ع ى رام

 را !ةيقينلو ك3 2 قسد اوال نامانا اقم تن الذ ناو ان .ام ىلع هثالثلا تاهوالاىف

 نمرتك اول أو ىلع أ ىلاعتهقلاَنا ءانعمو نيعّد فلا, اوهاوقركذ دتناالا هلال ةوق ماقم معاه هاما

 اناوقنمدا رااوهاذهو هناسحاو هةءفودو هاعابالا ضارغالان هضروو د_صاقملان نءدوصقم مين

 نكذلا كلذ ىلع ةقطنماهرتاىلا اهلو أ نمدحافلا وسننا تدثف يظعلا”ىلعلا هئابالا ةَوقالو لوحالو
 ةدنافلا) ىذلا لذى ةروك ذملاس هنا تتارهال لءهفتلاوح ريشلا ىرت هبراج ةروسلا هده تانآو

 ىللاعت هنا ا اه دخأ) هوو هدقو كديعن لقب لو دعت هلوق ىلع لاا هاوق مدة دج لابا لاه (ةثلاشلا

 ىكحي الاعثو انيع تفتليالو مظعتلا ف لساكد الف قلل اهل اوه دومعملا نا يعدي اعلا هبنتمل هسفترك ذم دق
 قاسرال ل.ةفارا سه ذاشسالا كلذ قاسرلا عرمهذاغاح انقاتسر عراص نيذاتسالا نيعراصملا نمادجاوّنا

 لص ىت>الوأ هنا د هْهَر ءءانهاماذكتهئنمدماش ة-الالالا ذامو هنم لاى ع.رمهناف ذات-سالا نالف هنا

 مايقلانمتادايعلا كءلع تيعصو تاعاطلا كءلع تاقث ناهنااهنتاتو و) 'هلفغلانح زتعالف ةعشخلا ع ء.ةدامعلا

 ىوظعو ىلال» ترك انام قفر «م داق فرضت و ىنرك ذل درع اناهاو قالو ؟رذا دوصسلاوعوكاو

 ف ملا لو دا رأنمّناةلاثمو تادابعلا كان كلع تاهسىدبءكناو الوم ىلا تاعو قزعو

 :رغم نرتمالوأ لوانتةددشلاةقاشلا هن للاكشلا لج دارأ ل دبعلاف :دشود وو» هديزرب ام كل د لبق لواثت'
 ١ أبر دم علا قئابعلاد ا وهورخآلاثمو ةيدومعلا لق: لذ ىلع ىوةد ىج - . اة رغ فون ءةدوبرلا

 ا لمت هياء لم لابا لاجدهاشاذ ا انهاهاذكف بريضلا كلذ هءلع لهسي هقودعم ةرم-ىف هقوشءم لحال
 ظ نورص.*مهاذافاوركذ ذناطمثلانمف.طموسماذااوقتانيذلاَ !ىلاعت هللا لاه (1هئاانثو )هيد ويعلا لدن

 قرمثم نم هللا لال> ة رضخاو رك ذي ةلاطءلاو هل هغلاو لسكلا نم ناطمثل ا نم ف:اطاوسم اذا سفنلاف

 | كلدنعت تاقاذا كنا (اهعبارو) تاعاطلاو تادابعلاءادال نيد عمم ني زصبم نوري هذ ديعت ابا هلوق
| 1 
 ؛ مان_صالل ةدابعلا هذه لود سدلب نا لح د نأ ةدامعلا كال: نارك ذن مو كلسفندابعركذبالونأ تأ دبف ٍ

 .[|| الوأكلوقناك د_.عن اناث تاق من لانا الوأ تاقو بترتلا اذه تريغاذاامأر مقلا وأ سءشلاوأ ماسحاللوأ

 ١ | لرمدا ثا لاما نع دفأو د-.حوتلاىف خلبأ اذه ناكف ىلامتءقئاوهدوبسملاودوصقللان أبا ريصلاءا ١

 ' قنا بدوخ هناذإ نكمملا ثلا ىلعدوح حولا ىف مدق:م هناذإ بح اولا مب ءدقلاناودو (امسماخو) | ا

 || كام قنم قمل اركذ نوكبلدسبعن ةوق ىلعثلابا فوق مق بب لا ادهلفراك دالا عجب ىلعأم د ةم» دا

 رد
 ل

 00017 وم



11” 7 
 محا و تسمصسسسلا

 ٍْ نم برهالوأ هللا باوثل ىلصأ لاهو هناف هلت ىلهأ ةالصا | لأ ىف ىل_هملا لوب ةراشالا هاون دونعلاو |

 ىلاهعتهلوق (لوالا) تانآهن لع لديو فني رش لاعماةمةيدورعلاو ةدامعلاّن العاو هنالص تدفق هبانقع

 كير دبعاو نيدجاسلا نم منكو كيردم< مسفنولوةياس؟ كرد قءضي كن الع تاور ا ةروسرخآ :

 يافع ل!كمتأي ىتَ كير د_.عاو لاق هلا (اههدحأ) نيوجونماهبلالدتسالا ونمقملا كمت أي تح |

 وف :دابعلا,لالخالا ةزوحال هلا انعمو ثوملا همت أبنأ ىلا ةداعلا ىلعةظا ولان مالا هيلعادمت

 اع كلردص قيسضي كنا لعن دقاو لاق هنا (اءهب انتو ةدامعلا أ ةلالح ة باع ىلع ل ديل ذو تاهوالا نم ا

 وقودوصلاو كير دمج هلوقوهودرمهللاو عبسفلوقوهو م تلا“ امشأ ةدبرأب ص أ ىلاعت هنا نولوة» ' ع

 ١ ليزتةدابعلاّت ا ىلع لدبادهو نقلا أب تح كيرد بعاوهلوق ىغو ةدابعلاو نيدجاس |! نمنكو هلوق

 كلدو قطاىلا قاما نم عوجرلا بجو ةداسعلاّنالال اك اذامور دسدلاحارسشنا دمفتو بلقلا ىدسض

 وك و وس يروح عسل (ةئاثلاةلا الا) يباذقلا قمض لاوز بدول

 نءمممو جارد ا تاماقم ىلع ىف ةفصلا هذ هب هللا هفصوانملالاو تاماقملا فرش أ ةيدوبعلاَناالؤلوالمل 0

 نا وفن نسمنف ريصن ةلاسرلابو قدا ىلا قلقنا نم فرصته ب دوبعلاّتال ل اضرلا نم فرش ةيدوبعلا لاق
 ديعلا قداللاو تاف“ رمدتلا ىلع لقد ةلامرلا هسو تاق "مهلا نءلز رعت ةيدوبعلا ببساشيأو قلقا |

 تامدهم حالصا ل فكتا اود لوسرلاو هتامهمحالض ايىلوملا لفكتي دغاااضرأز تاق هريمتلا نءلازعنالا| ١
 راو هللا د.عىفا لاف قطنام لأ ىسعّناةيدومعلا فرش ىف (ةثلاثلاةل الا) امهندءام ناتشو ةمالا |

 لكل اعذادو تاريخا لكداا> اًدفمراهو نعطلا نعهدوجو ةءاربل و هّمأةراهطل امس ةماكتلا هسه ءرذأ ْ

 || - ىلا كدفارو ىلا: لاهاي ةعف رلا هتيقاع تناك ةءدوعاارك ذىسدع مالكل وأ ناكاملاضبأو تافاكالا 8

 !| امور قييفيك ة نس نيعبسملمهلاياهيءدي ىذلاو ةنللا ىلا عفر لوقلانةيدوبعلا ىذا ىذلاَتاةنكتلاو

 ديد ىهأ ىف دب عافانأ الا هلا ال هنن اانأ ىلا مال_سلاهملع ىءواىلا عت هلوق . (ةعدارلا ةيآالا) ةنطانع |
 اهفدحالماوقالوةرعذيدويعلاوةَر مث دوتلاو عرفذب دويعلاو لص دمحوتلاّنالدب دومءلاندموتلا |

 نكدكح#+ ثدع دءعااّنال ل ذوره اظذلوةعملاامأو ةيدومعاا فرش ىلعاللا دتانأ الامد جين رح . الامالا ظ

 نءالضف دودجولا هل ل_م< لوءامفلا* انفو مدس ءلا ةلظ ىف قيل هسف قلعاةردقريث الولف هئاذادوجولا |

 تالاكو دؤولا هل ]دع هداحاو هدو-رأن' 1 لع تضاقو هب وحلا ةردق تةاعتابأف دوجولاث الاك | ا

 ةحمبوأ ”لامو فرع لك ةهيدوتعلاالاق وطاداعا قاعتم هنوكاو قالا ةردقرو دةم هنوكل ىهمالؤدونجولا | ٠

 نا ارينا حاتفم ذا هند وعلان ا تدشن د وعلا بدسل تادحا عاف داسعلل تاضدت هدقممو ةرمدمو 'رلءظفوأ

 نيعتس ل اناو ديعت انا ذدعلا لاق بدسلا اذهلذ تاماركلا ع وبنو ثاجردلا علطموتاداعسلا ناوثعو ظ

 ىنا هللا ار لنو تحن نأ افرم :ى كو اديعانوك أ تأار دن ىل ىنك لود ههجو هللا مّرك" "ىلع ناكوأ ١

 نيماقم ىف ةزودقغ ناماقا انا معا (ةسدانلاةدث املا) تدرآ م ادء«ىف نام اف ثدرأ 6 ايا
 فوأىدوءباوذوأو هلوق فروكض زا ادهعلا ل هعاموءاقج اد:ءودب دودهلا ةفرغمو ة-ونرلا ةارعم
 نيدلا مونكلام محلا نجرلا نيالا برهثدجلا هلوق فرو كص د ءاهل اكن ة ونرلاةفر مدام دهم

 ديعالتاداعسلاو تاريللالودحو اهلا هنوك ىلءلديدوجولا ىلا ناسا! مدعلا نمالقتمءد.هلانوكف |
 ددعو ني دلا موب كلام هنو كن ىلع لت ديعلا داعم لاو وانه ران ارابز لوك ىلعلدي هدودحو لاخ | د ٌ

 | ادمماهاو ةهندويعلاة فر «متءاساهدعغبو تاناغل | نىدقأ ىلعةسوترلا ةفر ءمتاص-تافصا !هذهب ةطاخالا | 0

 ا نآووهذاهلامامأو د..ذ لاناهلوةن دار ااوةوةيدودعلاب لاغتشالا و هناهاراواهأ د.ءامأرخآو لوو لامو ْ
1 

1 
 كلذدد:ءذ هللا فوسالا هللا ةعاط ىلع ةؤفالو هلل ١ ةضعنالا هللا ةءصعم نع لوحال هلا د_بعلا فرعي |

 دوءنو هولا دهعتءافولا تاناو نيعم_ب لاباوةلوةبذا رااوه كل ذو تا |طملا لكل مص: ىف هلقاب زيعمتتيإ | ا

 ا لاغ عفر في رش تزن دهو مقسما ارضا ةرل ا ةازقؤعز ةرخ جلا :دئاذل | تاط هملع تترتب دودعلا | ظ

ّ 

 3ك 1ر و



 تس للا

 ان
 ديس ع

 مسمع

 | اناعر دعت لانا لون ًوةددح ورا لكااركذاو نيدباعلا عيبج تادابعب اهطلخأ نكاورمدقتل ا تاهبع

 | لبةيالوأ لكما ىل_.ةي نام ا ىرتشااف دسعلا ن# ةرمشع هربت ن نم عاباذا لحرلا نا ىب هو ةمعرم كم

 دقفدي لانا درعلا لاهاذا انهاهاذكف ةقْفصلا كلت ضعبل!نود ضءءاا لبق نأهل سلاما اما دساو

 ٠ | ضعبلال_بةيو ضعبأ|نع ضعبل ازنعنأ هم ركب قملد الفن دياعلا ت ادا. بعل ةرطس لع سرع

 ْ ْ ءايدنالا ثادابعو دكئالملا ثا دابع هنقلخ د دمعتألاباهلوقّتالز اجريغوهو لكلا درب نأ اماف ضءءاا نود

 تاكر دقَدلاَو هريغةداس.ع لوبق هكر ةلومةملث اهلا ذهؤد امعريصت د ةنمسو لكلا لمي نااماوءاس. .لوالاو

 ٌْ نور كح ن نم لب ةدابعلا هذه ىف درح وت ا ىفالىغد رئالنةلومق مى داء نكت مناىهيلاا لود بدعلا

 | معا (ةسماخلا ةدئافاا) سادسا است ادابعي كيل عفشتاف لوبقا او ةياجالا قمكسا ل ناف

 ظ | (لوالا) هوو نءهنامو اهريغب لاهم #ثالا هءلع لقثو اهم لاغشالاهل باط ةدايعل ادئاوذ فرعنمنا
 ارتتسي لاف هقاةداصب لاغتش: داعسامتوكى اهأوقأو ناسنالا لاو ألك أو تاذااءبوي# لاكلاَّنا

 | ةدهو هللاةمدش لامع واضعا لمست ةءارقل اور كس ذل فرش, هنا ١ رم هيد ل 2 .عاالارو هب هلق

 تاداعسلا,ظعألا ننال ثم سحا اذاف هن رمشيلا تاحردااو هد اسنالا بنار أف رش لاوسألا

 01 نعل ع قر نخلة! نامزاىفتاداعسلا لك الاضدأ ةءح -وهىهو لالا ىف ةيئاسنالا
 انضرعءانىلاعت هلوق لما دبةنامأ ةدايعلاّن ا (ىفاشلا) هملق ىف اهتوال>- تماظعو تاعاطاا لم ه:ءلاز

 تايامالا اودْوُن نأ رمي هتلاّناهلوق لد دباعرمشو القع با وةنامالا* اداري , الاناوعسلا ىلءةئامالا

 نيبتاباد- نم ةنامالاءادأن الو تاذلابةيو حم لامك اتافدص نم ةفدةنامالاءادأو اواهأ ىلا
 || هتقان نع لزتةدصسملا با, نأ اسارعا تير ةءاعصلا ضءبلاق ه« ىناثلا بن احلا نم ةئامالاءادال بس
 تيدا ىهلالاسةف هتقاندح لح رخالف ان.هعتفءاشامعاعدوراقولاو ةنمكسا ان ىلصو دحسسملا لسدو اهك رثو
 هيلا ةقابنلا ل-سو هدي عطق دقو هنقان ىلع لبر ءاج تح ثكع فايت دزذ ى وارلا لاه قاما نءاندلمابأ

 اه !مالغان سابع نبال مءال_باهيلعهلوقنمدارماودو هّنامأ هنا ظفح هللاةنامأ ظفح ا هنا ةتكنلاو
 ماع ىلارورغلا ملاع نءلاةّاةدامعلا,ل اغتسشالاّنا (ثاانثلا د) تا ولفاا ىف كاغغ < تاول 1: ى فهنا

 ٌ نأ ةةنح ىلأ نع دك ةعمهبأاو ةذللا لاكبحوب كل ذو قالا ةرمضح ىلا قاحلاب لا غال !نمورورسسلا

 | ضعبفف ةلك الا تءقوو امره-ثي لو ةالسدلا ىف ةذدح وبأناكو ساالاقّرْذةوفةسلان متطّةس ةمج

 ل وتعلا كلة هتماوغطقة لا دصلا ل عربا املفوضعلا كلذ عطقمملا اوج اًمداو رمبزلا نب ةورعب اضعأ

 | هردصن م نوهعساوناكة السلا ىف ع رمشي نيد ناك هنا سو هملع هللا ىلص هللا لوسر نعو عطقا !كل ذب ةورع
 | باغاسا ةودنلاَناف ّنهم دبأ نعطقو هنربك أ 1 .ًارالف ىلاعتهوقأر ةلفا ده دعت سا نمو لجرمازريزاك ازيزأ

 زاحاذ اف كاذب نزع ثامو نهي دنأ نعطق ثدى ةباغأ| كالت تلصو مالا هملع فسوب لاس ّنبب واق ىلع

 اعرف تهم كلم ىلع لش دن مّتالو ىلوأ ب ادا ىلع هلت اة طع السا دنعز رج نالف رمشنل اق ىف اذه
 ||| م-ميروعشلا نع اقلا عنمت كال اكل ذ ةدبه ءاليتساّن ا لجال مهفرعبالو مهبلار ظني وهوهوْبوهاونأ هر
 ةدامعلا ق.قكأ | ل_هأ لاه مشى ل وأ ملاعلا قااخ قس فزو< نالذ ىز ام قول ك1 قد ىف اذه زاحاذاف
 | ةدابعلاب ىمسملاوهاذهو بامعلا نمابرهو أ باوثلا ىفاعمط هللا د.هينأ (ىلوال ا ةجردلا ) تاجرد ثالث اهل

 ا لئلا ليسو قلبا لعب دق و بارثلا كل ذوه ةقةللاىفهدورعمّنال ادب ةطقاس ةلزان ةجردلا هذهو
 وللا ل_عحو قال !لاوسأ نءاميش تاذلاب بوأطملا ىلهج نمو بولاغأ ا
 ظ أ وأ هفملاك لورقيف ”رمشتب وأ هن داس »د ف رمشتي نأ ىلجال هللا ل_بعب نأ (ةيناثلا ةجردلاو)

 ( تاذايدوسقما نال ةلءاكص تسلا ضي أاهناالا ىلوالا نمىلعأ ةسجردلا هذهو هسيلا باستتإلاب
 | بجو ةمهلال وهلا ذب ع هنو كا و اقااو اهلا هنوكل هللا د «:نأ (ةثلاشثلا ةجردلاو) هلظارعسع

 ١ | وشمر ثاضتالا فرشأو تامأهملا لجأ ذجوتلذلار عزشملا بم جهدوشلاو از هلاو ةسولا
 صم ير اللا

 ةيدودعلا



 تنل وي ىلا عتهنأ ايف نيعم_ فك اباو دعت لاناق كريغان .عمدبرأ ال كل ذكرا ايز.«مالريغم النسلاه باع ]|

 امأو ميهارب | ىنءامالسوادرب فنوكراناراسنلق ةس ءنالءا: ازدسا ىف اضيأ ديزن نهنف هدرلع تدزو لبلخنا لعفن |

 انااكو يدقلا دوجوملاةيقرو ميدقلا مالكدلا عاملا دزو هنا ىلا كانا هوأورانلا نملانسج دقف تنأ ا
 ىهلكرون افط دقن ندؤءانزج مهجران لا لوقت كل ذك مي ها ربا ىلع امالسو ادري ف وكر ان انذورغراشلاكا ء

 هباعالا كلت لع هدنعأ اذاالا قنا هنكيالرغل كلذ نال كا ذو لرب نيعتس ا الىأ نيعتسن لا ) غيارلا) |

 ب .-ءاخلا هجولا) ةلسماعا ىلءرمدتقناو يالا ده عطقن اذ .كتاعابالا جئالسغلاةناعا تناك اذاق | 0

 لااو هوتي فدراف بدلا ثووي كل ذو ىلاعت قت | ةدابعد سنا ةوطع ةمنر لودح ىضتقي دبع اياهلوق | 57

 ةناعابت اصح. | لب ديعلا د دوق ن م تاصحام ةدا.عأ| بدس هلم اها ةمئرل ا كلتَت ا ىلع كلذ لدا نيعتسن |

 (غباس لا لسسمفلا) ريكتااو: ةوزهلا كلزءانفاو بمعلا ةلازا نيعتسسنكاياو هل وقرك د نمدؤ < ةاافهنلا
 ١ نوك.نأو دال ىلصملالوةينأ ل ثا اة (ىلوالا ةدئاغلا) دتاوف همقو مةّمملا طار صا اان دهاهلوقىف |

 بلظن هتاف ةيادهلا هلتاصح نمّناىرايراس ناك اندهال اق ا ذاق دة عم ىلدا اف دتهمنمؤملكو انهما

 هنمدارملا (لوالا) 5 هوو نم هنعا وناجأ* العلاو لاحم ةئاو لصاملا ل.سةاابلطاذهناكتفآنا ده |

 أ برمضن نأت مالسلا هياعاس ونا كد ىلاعت هللا ةاضرم لال ةيظعلا ق اشملا لمت نلوالا طارصإ ٍ

 | نال_.قناف ن ولعت الزمن اف ىت وقدها والا رم لكى لوةد ناكو هماع ىشغي ثم تا رمال ولك فأإ

 هيلعابوتّنا قع أ مزلف تام مول لك لوقي ناكوهو :د>او5 رمألا كلذ لاعام مالا هيلعانلوسو ْ
 ل و ا لاو هنملضف !ناكمالسلا | 1

 ةملكلاا هذ هب لوسرلا ماكنت ناك ةّرمادكم ون لك ىف افلا أردن ناكم الا ا هيلع لوسرلاو ىلاعث هللا نم.

 نمقلخ لك ىف نا اوندب ءادلعلا نا باو ىف (قاثلاهجولا) اهبمالسسلاهسلعح وذملكت نمراك أ |

 ٌكإزكحو ىلا .ت هود كلددك و طسولاوه قحلاون امومه ام فهو طار أو طن رغتفرطقالخالا | 1

 اهتم انمْومراسص ليل دلان هللا فرع نا داعب ن نمؤااف باوصلاو لد ءلاوه اول اكل ذو اطسو دم ماتلعج | 1

 طب رغتلاو طارفالا فرطنيب ط_سوتا ا طلتاوه يذلا لدعلا ةف رغم نم دي الف لال اهذه لوط د يام | ظ
 هيدهم نأ ىلا عت هللا ن هباطا ن نمؤملاف لاملا قافنا ةمفمك ىو ةءضغلا لا عالا ىفو هن ثاوهشلا لامعالا ىف

 ىلعو لاسعالا لك ىو قالخالا لك ىف طد رفئااو طا رفالا فرط طسولاوه ى دلا يد ةساا طارضلاىلا |

 نمدوج ومالذ دد اول_.اديهتلا فرعاذان مْوملاَثا (ثلاشأ | هجولا) لئاز ل اولا فريسفتلا اذهأ

 ناسنالاييد عصايعرو هتمكحو نب روءدوعبو تردقو هلعو هظادوسو ىلع الالدةضوالا 00 '

 ءينلك ىامانهلا انف رو كعب تسلا طارمدل ااندهاهلوةف لئالدا اريئاس نعالف ان قدودحاولا لئلدلاب |
 (عبارلا هجولا) ل هار:لاو لاق ردع دل |اذه ىلعو كلعو كتر دقو كافضو ِكنئاذ ىلع هتلالد ةمفءكن عا 8

 اضيأ لاهو ضرالاىفامو تا ومسلا ىفام هلىذلا هلا طارص يقسم طارمص ىلا ىدتا كنا و لاهتىل اعت هنا | ش

 ناسالا نو تح, نوه مية سملا طارمدلا لإ ذو هوعتاف اوقمسم ىطارمص ا دعّناو مالسلا هد اعدم ا

 هيد. نأ دار مبا ميَقَد تسلا طا رصلا!اندهاهلوةفهننا ىلع هرك ذو هرك فو هبلق ةءاكب اليقمهتنا ىوسا-عاضر 3

 هلءفاكعاطال هداو بذي صأوأ ث. عري: نأ هلاثم ةروك ذا ةفدلا,فوصوملا ميةّةسدملا طا سما ىلا هنا | ْ

 ىر نأ, سعأولو ماسلا هيلع لهما عفا عاطال هريغ هج ذيل دقي ْن اب م أولو مال_بلا هيلع ميه 1

 ىلا بصاملا ف هغولب دعب هنم لعأ و هن اذان نأب سولو مال_سا1 هلع س ذوب هلعفاك عاطالر ملاىف |

 ف ءىهنلاو فورهملاب مالا قريسينأب مم ولو مالا امه يلع رمش عم ىسو م هلع فاك عاطال تاياغلا ىلعأ | 1 1

 طارمدلا ان دها هلوقيدار أه مالسلأ امهياعابركزو حي هلعف اك عاطال نيفطن قير تلال ل: هلا ىلعر املا |

 ددش ماقمادهناكشالوءالبلا لوزندنعت ا.كاودثادش ثنا ا ىلعريصا | ىف هلل | ءاب 5 اء ءادتقالاوه يغتسسملا | 1

 نيد سأ قم بضيال هناف اور تالواوذاذكال شالا اهجأ لونان الا هيوسواةق اطال قالن ارثك أ نال لد :اه ]|



 ا

 ظ | برهللدوا هلوق لوب نأ ل ايفا (ةعباسس |[ ةدئاسفلا) 'هنم فرش رخآ بترت لو ه-لوةعلا ف عدن |

 نمل ات ,!نيءمسْكاناو ديدت لانا هلوقو ةدسغلا طفل ىلع روك دم هلك نيدلا مون كال أممي يحرلا نرلا نيملاسعلا

 : فعورشلا دذع ادن أ ناك ىلصملانا(ل اوالا) هوجو هضانلق هيف ةدئافلاا_ف باطخلا ايغاىلاةسغلا ظفل
 1| | تررخأو قئدج-ةلل اوّقي هناكىل اه هنا مث نيدلا موب كل ام هل وقىلا ةيباغملاظاماأب ًايهنلا لعن أ مرحالةال#دلا

 ظ ماك-تف برقا ايدعبلانلدب أو باجل !ئهؤردق تنأ ديعلا نق نيدلا مويلاكلامانمراناجرايراهلا فزكب
 تاىرتالأ ةهناشملا لبس ىلع عقوام لاؤ-ل!نسسحأ نا (ىناشلاهحولا) د.هنلابالقو ةيطانخلاب

 ىليه برو ائلرمغاايرو ان_تفنأاناط انيراولاةف لاو ان ووفا.ش مميراولأ انا مالبلا مببيلعءاسبنالا
 5 ةمدخدابعأ ااضي أودسعب ةيطابخل او ةهف املا لمس ىلع رك 1٠١ نمدرلاّن ا هض بدبلاو ىنرأ برو

 ةديغلا ىف ءانثااو ءاذث ”ديعنألااهلوقىلاةروسن الأن هنا (ثلاشلا هجولا) لوأروضالا ىف ةمدد1لاو

 ١ (عبارلاهحولا) لو ًاروضاعاىف ءاعدلاو ءاعدةرو.!ارخآ ىلا نيءّدسن كل اباو دي ءنلااهلوق نموىلوأ |

 ةمنلا هد هدعبرك ذ هنا مث هب رّقلالودح ىونبف هللا ىلا اير : ىلس نأ تيون لاهو ةالصلا ىف عرمش انا دمعلا

 : | ماقمملا ةببغلا ماةمنم هةذفّب رقلا كالت ل.ض# ىف هئباجا هللا مركسص ىذةقاف هللا ىلعءانماان ءاعاونأ ا

 .[|| تين هنالعا نيعتست كاناوهلوقفف .(سداسلا ل صفا نيعتست كل اناو د عناب لاةةروضاسا |

 3 8 أةلع لمت قءفو الا هللا ةعاط ىل لع ةوقالو هللا ةمصعنال | هللإ ةم_صعم ع نءلردال هنا ةءاقعلا لئالدلابأ

 1 .!! ىلع لرتلاو لعفا !نم نكيمرداقلاْنا (لوالا) هيج ورا قوما لئلا نّةعاا نم هوجو

 1 | لامتمق [ندوذ تلطا ف دانجلالاو ديغلا نم نسل را كلدو ناحرلا لص ل جرا له ملاك

 ]| قا نيدإا نويلطب ننالقلا عجن ا (ىناثلا) هللا ةناعابالا لعفلا ىلع مادقال ا هنكعال ديعلا نا تدش
 ا نوكحرال قال ردي ض ءباازوفف بلطااودحلاو لةءلاو ةردقلا فمهما ومء_ءاعمقدصلا داقتعالاو

 | (ثااشااو) هيفباطااداءااكلفوا |١ رمشب ناك وأ نيعملا كلذ نال ىلا هللا الا نيعملاْ لا ذامو نيعم هناعامالا

 | كلت قدتيالو هدلع مدقيو هيأ تقووأ لاح“ انتا ف م هيف ًايالوت ديدمةدمءئدب تااظي دق ناسنالاّنا

 3 ظ عاودلاةلازاو تالا ىف ةمعادلا كاإ:ءاقلاف لعقلا كل ذىلا هوعدت هملق ىف ةمزاج ةدع اد تءقواذا الا ةلاملا

 1 أ كاياودل وق (اهالوأ)تانآ هلع ل دف لقنلا ام أو كلذالا ةناعالل ىعمالو ىلاعت هنا ن ,ءالاكسنل اهل ةضزاعملا|

 || اولاقذ ةيريطساامأ ةيالاءذهى ةيردقلاوةيريلا تب رطض ا دقو هتناءاوذسعةساهلوق .( اهءلانأو) نيعتسأ
 0 |ن كاما ةناعتسالا اولاقنةيردقلاامأو ةدئاف لعفلا ىلعدن اعتسالا ناك اا لعفلاب الم مدمعلا ناكول
 ْ ةدئافةناعهسالل نكتل لعفلا ىلع ردقي لادااما ريغلا نم ةناعالا لطِتتف لهفلا لص, نم اكةمدعاان اك ول

 ةعادلا قاش نع ةراسيع ةيولطملا هناعالاف همز اا ةعادلا عمالا لعفلا فرثؤنال ةر دّقااّنا ىدنعو

 لثاقا(ىلوالاةدثافا )د اوفلاو فثاطالان فطلا نع قر ذنلو ةفراصلا ةيعادلاةلازاو ةمزاملا

 4 هبعشعرك ذم ديعنلاباهلوقرك ذانهاهو لمءلا ىف عورششلا لبق ن_سكتامغنا لوعلا ىلعةناعتسالا لوةي نأ

 2 ]|| نيءتسافةدابعلا ف تعءرشلوقي ىلصم ااك(لوالا) هوجو نمباولاو هبف ةمكلااهنيعت_فئلاناو ْ
 7[ ناسنالا ناك (ىانثلا) اهريغتو ىاودلا باةبالو ضراانالو تول اءانهءاقا نم ىنعنتالفاهمامتا فكي |
 )000 الهلع لاودقو كو وراضس ا ف كب نيعتيساف مفي القل ثاالا سفن تت ىنا ىما اان لوقي !
 1 | هللا ةناعانالا باقل اراضح ا ء#ك< ال ناسن الاّ ا ىلع كلذ لدف نمح رلا عب اصا نم نيعمصانيب نمؤملا تلق |
 0 ش | هيلع ل لنا بهذلااذهق ىدتقا ولد» ولديدا لب هلل" يمال لير اال غناعالا ىديرأال ثلاثا

 000 | لاقف ةداح نم كل لذ هللا ومالسلا هيلعلب ربج هءاجرال ا ىف هامرو هب ديو هل ادور دم ةاسإ هنالماللا |

 دس هنال كلذو باييلا اذ»ىف لالا ىلع ديزأ اعد لب ىلا هلع ىلاوسن م ىيسح لاه هلسل اقف الف كال امثأ

 ممم الف ىنذأوام ب را الذ ىنيعو اموكرحأ الذ ىدي هريس أ الف ىلجر تديقف نأ امأو رغالهاديو الجر |

 ل_ياهلا ضرب هن محهجران ىلعف رشم انأ او دور غران ىلعاف رمشم للفن ا ناكو هنماكذأ | الف ىف دامب |
 لسور ب برسم
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 0 مج م يل تموج هان دسم هيو همس 9 مما

 /ذ نآوجرأتا اذدلا ىف ْنِي-طاصلاو ءاسدب الا قرافأ لاف نيلاتضلاالو مبا بوضغ ريغ تلقف لكلا ن م ظ

 (ةثلاسثلا ةدئافلا ) ب الا نينفتلا نم ءمهماعدللا منأ يذلا عمذل قوأل لالا ةماسقلاىف ,هةرافأال ا
 | رسفأ ميةمملاطلل ان !لضاحلاةنيدلظت سبب ل هدطخرمصق أ مسق: م اولاو ةمسدجهلا له أن الد عا ا

 نرقأ هنأ (لوالا) هودحول ميه ملا طارم ملااندهالوديدسءلا ناك ةجوهملا طوطلا عد ص ند :

 امودحاو مقتل ْنا (ىناث 1 مقسما قير طلاالا ىقعضا قع اب الفوب اعانةواهر مقر طوطخلا | 5

 مدس + ردة ولباس 5-0-5

 ْ ناك مرن همم اًشيالف 1 "ىلع قد رطل اهب د: جاحوعالا ىف اًذعن هم همس ع طعنو ةجوعم اهادع ْ 1

 | .دوصقملا ىلا لدصو ميما قي رطلا (كااغلاو) نامالاىلابرقأوّت ف الاو فوذلان ءد_ءبأ| 3 ْ

 أ يدا طارصا!لأسبايسالا ذهل ذريغتيح ماا ال شيلا ع رلاد) هاا ل صؤتالع وعاد | َ
 7 ب لعاهقا ]ا ش

 (قوالاةدئاغلا) شاوفدف يطيل بالا طار داو ةريسسفت ىف (نماشلا ل بسس ءفاازأ]] |
 مغااىلا ناس الا ةهد ىلع ةلوعفم ا ةعفتلا نع ةلاسغاجا ارم منهك اهي فاتخا دقو معلا د ىف |

 ةءعنا] نالدمقلا دج اندوانغاراولاهريهل قا واتسالا ةيس لح فرتن !ةتش اديس ْ :

 قمسي نأ زوج هلالربتعمريغدبقلا اذعّنا قل اوركشلا اهب قه فيال ةصمق كاك اذاو ركشا اهب قم ٠

 <ىأف با. ةعلاز نزذلا قاوصتسا ة وج رغركشاا قاةعسا ةيدنالار وط# هل ءذ ناك ناو ناسحالابر كلا | :

 صالان وكي نأز زوال لذ هللا ةيضعتب مذلاو ركّشبلا هماعنان وص قسافلان اى زالة امهعاقجا قف عانشما
 اممءننوكتال ةضحل اة“ !ّنالف ة«١4.1اكوقام الوة:نفروك ذاادلنا ريس ىلع سرغاو كلذك انداه أ:

 ْ نوكيال هب لونعفملا عفنإل سفن عفن هب لءافلادصقو اود اع :٠ ناكوأ هن النا الا ةهس ىلءةةوعفا!اناوقو أ ِ

 : ,(لوالاعرفلا) جوَرو هنلع عرفتي هم معنلا دج تف رعاذا اهباع ع ريل هةراج ىلا نيس أن 5 لاذو ةمعنأ 1
 نك مدعم مياهها هلام راع قل نموه زا عدو عيت نق نامل لسير

 كاذو ىلاعت هلا ٠ ثا وانغ اشي هذ ةقبقلا ىو مالا رهاطفف ا ومالا تلو ةين ||
 ال مالا كلذ اق ىف ةععنلا كلي ماعنالا ة.عادل قلاملاو مثلا كل ذاق لاخلا رة قلاخت اوه ىلاسعز هند : ا

 ود ٌةَقشْطلا فروكشملا نكلواروكشم دسيعلا كلذ ناك ديعلا كا ذدي ىلع ةمعنلا كلت ىرج ال ىلاعت هنااا ||
 | ماعتاملا سوال قاخلا ماع ا نا ىلع اهيدنت «غاأد مفريضا ىلا كيدللا ولوىل ركشانا لات !ذهلو ىلاعت هللا ا ١

 | قامو هناكسهب انا الول هلال ىلا هز هلا ن ماضاأ ىا 5. وانمءاط تءسائمأا هللا ن نم تاصو معن (1هةلامثو )هلأ

 َناَريرَمَتلا ذهب رهظ: اهم ئىلا !:لدواملالاو انعزا ذعالا حازأو اهللااناده واهماعانتاعأوب تاعاطا انفو |
 هياعلدبو:ايسأموةلذ ناوهنسعلا ىلءهللا معن لأنا ( ىاثأ ا عرلا) ىلاعت هللا نم همم ىف مالا عم | 1

 مدع افي ال أ ن نكيالوهب عافتتالا ن كيث. ناكاذاالا ةءمعن نوكيالئ هلاناوهف لةءااامأ ل قنلاو لقسعلا ١

 1 امو ةا- .طاوه معنلا عيجبلمأّناتدثفئذب عفت نأ هنكعال تمملاو داجلاث ا هناا لود دزعالا ا
 ظ ,كتصا قلخ ىذلاوه هن.ةء لاف مم ماسحأفاناومأ َمنكو.هتلانو هرفكت فدك لاق قامت هناوهن لثتلا|
 و*معالا عسج دمنا ىلع لدي كل ذواهب عفتني ىلا ءاشالا رك ذب نو ةانم ارك ذب دبذ امن ضرالا فاما
 هللا ابا أ ضءبلا.ةذال مار فاكلا قعتسسا لاعتدق لح هنا ىفاوفاتخا (ثاانثلا عرفلا) ةاسطا ا

 ةه ىلع باصصالا حاوي ود دة .عأو ةشر دةمصر ذاكلا ىلع هلل ةلزتعا تااهو ةمعنرذاكلا ىلع ءىلا

 (|.هنال كاذو موياع تءعن أن يذلا طارسم ىلاعهلوق (اهادحا) ثان , اهنارذااامأ لوةعم او نارقلانمهاوق

 اى دهاهلوق ناك ناد حس ناكولو مباع تمعن أ هلوق تح زيلخ ا داوناكلا ةمسعت رفاك-لا ىلع هتلناك ول

 | هلل سيل هنا ةيدالاهذهب تدئقلطان كا ذورافكلا طارضا ايلط مهياع تمعن نيذلا طا رسم يتلا طاربصلا|
 هلو ن١ لدي مهباعتمعتأ نيذلا طارمصهلوة تالة كل ذ عدي طارصلا هوفّتا ولان افراغفكلا ىلع ةمعن |

 3 : . ممم م يم حا
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 ةممسامل سلا

 لب اولتقو اونرتذ نيذلا طارد لقي ل ىلاسعت هنال ةلو. اورمسلا ىلع ل ديام هي الا ءذ_هىف نال عستاالا هنقا
 بكترا هتيارىدلاوّناىهلاانلوقتنأةب الا هذه :ءارقدتع كم نكتلفم_ ماع تمءنأ نيذلا طارد لاه

 ةاضلان هل تمكشل بانأو بان هتوم برقامل هير تاهءلع تمدقأ اكىصاعملا ىلءمدق أ واهتبكترا ار ئاكلا
 لوق أ انأف هون تامقنأب هءاع تمعنأ ممةيوثلل هتقفو نأ, هيلع تمعن ان مووفة:طابزوفااورانلا نم
 ]| 'اد الا تاجردي ءاد.:ةالا باظافاهت دو اذاف نيس: ةلرا ملط مهما طارمصل كلذ للم ىلا ايدها
 قرطااف لوةءناذالا ناك (نسمامللا هج ولا) ميقتسملا طارضاااندهاهلوق ريسفتاذهف مالساا مهملع

 لوقلا ازحصحو ثلانخقي رط ىلا ناطنشلاو نان'قب رطىلاءادعالاو قيرط ىلا نورد بابدحالا ةرثك

 [|| ددعولاو ءاجرالاور دقل اوريو وهسشتلاو لمطعتلا فلوقلا اذكود_هحلاو دقطاو بدغلاو وولى

 || تريك دقوريسعءاضقلاو ةرطخ ةيرجتلاو هلي وط ةعاندلاو ريسقرمعلاو فمعض لقعلاو جوركناو ضخرلاو
 نب ميهاربا نع ىدع ه.فظلاغال ىذاا ىو سلا مسَمَّد_لاو ةنملا ىلا هئمح رخأ قد رط ىلا ىندهاف لكلا ىف

 لاق هللا تدب ىلا ميهارب ا لاف نيأ ىلا حشا ل اةؤ هل ةقان ىلءىبارعا اذاه هللا تدب ىلارمس سي ناك هنا مهدأ

 لأ اها رتال كنكلو ةريثك بكاس ىلّنا ميهاربا لاف لي وطرةلاوادا ازالواكسم كا ىرأالن ونمم كناك

 ]| لزناذاو ركشلا بكرم تبكر هم«: “ىلع لزناذاوزيسدا| بكس ه تدكر مل: "ىلع تازئا ذا لاف ىهامو لاق
 || لاقذ ىضما ؟لقأ رمعلا نم قبامّنا تاعئث ىلا سفنلا ىنةعداذاو*اضرلا بك سم تركر ٠اس هلا ىل
 ميقا طارصلا مههضهب لاف (سداسلا هجولا) لجارلاانأو بك ارلا تنأف هللا ن ذانريمىبارعالا
 ميقحسملا طارمعلا نم لدي مهملع تدهن نيذلا طارمد هوةزال حدبال اذدو نارذلاموهضءد لاقو مالسالا

 7 || ناك ام مالا نمانمدةئنمو نيم َدَقَمملا نممسرياع تمعن أن م طارصاندهارب دهم! ناك كلذكناك اذاو
 ا ١ ظ طا رصلا لافاغاو ة#لل نيقعملانيقحلا طارصان ده ادار اّدنا تن كلذ لطب اذاو مالسالاو نآرقلا مهل

 7 7 || نانآلا نوكمف هج طارصل ارك ذمطارمدلا ظفل نوكمل ادحاو لكذ ا ناكناو رطااالو لس سلا لةيلو
 7 11| هريظنو انماهتبهو ىتلاذبا دهلا ىلع انشأ ان دهاريسم:ىف (ىناثاالوقلا) ةم-ثخو فوخ ديزم ىلع
 8 .رطاخ ىف ةف.عض ةه._ثهل تءقو لاعنم مكفةءادهلا ىلعانش' ىأ انّ دهذا دعب اني ولق غزت الاثر ىلا هل وق

 لاقل لوق.نألئاشل (ةيناالاةدئافلا) مقّسملا يوخلاو يوقلا نيدلا نعفرخخاو لذو غازذ
 ||| برقأةباجالا ىلا ناك يعأ ناك امهمءاعدلاّتا (لوتالا) ني-هجون.باوملاو ىندها لقي لو اندعا |
 يش ون نا نياسسملا ةءاس نع و كذع هللا ىشرو قمسلا ةيطخ قمت رقاذاهندءالثال وةيءانعلا ضع ناك

 : هلوقّنال نيل ةءاج نعءو كلوقىفىفا_:ذ:ناولانانكلو حرحالفالاو نفل كءءهلثاوذركلوققف

 نيالا ف نوكي نأو ديال نياسملا ةءام نعو هلوقامأو ل.ةءالن أ ز وكف ءاعدلان ص. هذ كذع هللا ىذر
 ٌناف بسلا اذهلو قابلا ىف هدربنأ نم مرح أو هذ ضعبلا ىفءاعدلا هنناباجأ اذاو ةباجالا قدكسإ نم
 7 || ةالصلاب مالكلا َمعمت وعدي مث لسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ىلعالوآ ىل_هبنأ ءاع درك ذي نا دار أذا ةنسسلاا
 || اذا متْلَسَو هيلع هنتا ىلص ”ىبتلا ىلع هتالصىف ىع ادلا بم ىلاسعت هللاَنال نان” لو هملع هللا ىله ىلا ىلع
 || ةنلأب هللا اوعدا متالسلا هبلعلاه (ىاثااو) ةطسوف دري نأ عنشم اهئاعد فرط ىف تدجأ
 5 هو هناسلب تدصعام كنال ضعبأ مكضعنوعدي لاه ةمسلالا كلذ اما نمو هنن لوس راناولاف امي هريةددتعام

 3 ١ | هللادجأتاقامو هتلدحلاةر وسا!ل وأ ىف تاقّت اا ديعلا اهيأل اوي هناك (ثلاشلا ه) كنان ىىدعام

 1 ْ [لوقيديعلاناك (عبارلا) ان دها لقذ م وكرشاءاعدلا تقو ىف كلذكتف نيدماحلا عمج د جالو أ ترث ذخ |

 | انو هقدجحلا تاقن عما دحت ركذأل دم تدرأ إف باذع ةقرفلاو ةجر ةءاسجلالوةي كلو سر تذع#

 271]| ثاقف عجل ةناعت#سا ترك ذ ةناعةسالا تركذا لو دبعت لانا تاقف عسجلا ةداسبع ترك ةداسبعلا تركذ |
 0 إ |ءادتقالا ثءلطاماو مقل بما طارصاان دعا تاقذ عممجتلاهتبلطتي ا دهلا تءلطاا مرحالا نيت كلاناو 1

 لأ تررأ نيدو درملانمرارفلاتيلطاساو م_ملع تمعنأ يذلا طارصص تاقف عبجلاب* ادّتقالا تبلط زي اضاان |
 1 شم ا 2 2222 2 2 2222222222222

 و

 - 7 7 000 هم 1 ا

 ا و مي نأ ل

 كا 2 6 5 1

 ]11 ِيسِيحِبِبِبِِيبِِِِِِ سيال.
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 ] ىلا هت هنال كلذو ن رقفاثألا» نزلا واوا مهمييلع بو وشفملا لاقيت ألح <ول هالا فال
 اورفكنيذل'ّنا هلوقودو رافكلارك ذبهمدتا غةرقبلا وأن متانآ سجق مولع انما نيئمومما كذب أ دن ٠

 هوقونو نيمو اركذبأ دبانهاه اذكسحف انما لود ميانتا هلوقودو نيشفأ ارث دب عدا مث

 الو هرقودو نيةذانم ارك ذي همملا عمياء بو ضغا اريسغ ةوقوهو نافكلاركذي هعبتا ع مدهلعتمهنأ || 1

 مزلالاو نهم مؤ مهموكع يمما نيل اض مم رك م_ملعهقامححو امل (ةيلاشلاةدئافلا) نيلاضلا |

 ريغهلوق (ةئلاشلا ةدثافلا) ب لاحم لاحت اىلا ىذفااو لام كل ذرا دك قدصلا هللار .خبالقنا]|

 فل اذ لع ىلع مدقأ ام مالسلا مهماعءاسننالا وتكن الملا نما دع نا ىلع لدي نيلاسضلا!الو م_ ملعب وذغملا | ا

 ناكل كلذ عر د_موأ هنال مملع هلام ,هنأ نيذلا د اقدعفاانذد ادع ىلعالو موياع هللا مذ [نيذلا لوق :

 ءادةعالاالو مميءادتقالازاج ا! نيل اضاوناك ولو لال ذل! الا قل ادعب ! ذاخ ىلاءت هلوةلّوأا نع لضدقا
 ا دنالا ةعدعد . الا ءذ_مهانناعالطإ كلذ ناكبضاملو مهيلع تدينأ ةوقن ءنجراخا رناكلد مهةي راف '

 مالا :وهشل غلا مدا د غ دنع لص ربقت يدنا (ةعبارلا ةدئاغلا) مالديبلا لع 00 ٍ
 ة»رلا ىفعأ ةيئاسفنلا ضا رعالا عمتي مو ةملك ةدعاق اذه اه ن نكل لات كاان ضان

 كانثمو تااغاهاو لئاو أ اهل* ازهتسال اوربكتلاو عادم اوركملاو ةريغلاوءاملاو بغلاورؤرسسلاو حرفلا
 هللا ق-ىف تضغلا ظفاف هماعبوضغملا ىلا ررمضلا لاصي !ةدارإ هاعو تاقلا مدناساغ هل رأتافكضعلا |
 لوثأ ١ ايطااًضي أ ورا رضالا ةدازاوهىذلا هتياع ىلع ليٍباقلا مدنا. اعود ألا لأ لعل كال لاعت ||

 ىلءال لعفل امرت لعلم هلا قد ف ءام لا اذاق لعفلا كرتوهو ضرغهلو رسفنلاف ل مد<راسكتاوهوأ |

 .مويلعمللابضغ ةلزتعملاتلاه (ةسما.1لاةدئاغلا): باسلا اذه ىفدِفي ريشة دعاق هذهو سفنلا راسك |
 رك ذا اند اغلا كو ىل ا نه هنذ أ نمانلظ يلع بضغلا ناكلالاو مهرابتخ اي خئابشنلنيلعاف مهو 7 ىلعلدن |

 دينو نيااضمهوكل" هلءمويلع هللاٍسْْعَنا ىلع كلذ لدزيلاض مهنو تنصر ذب هعبتأو م ملع ءهتلانضع

 نوكتنأ مزلوسهياع هلل |تضغ تح ؤبنيإاَض مهن :وكنا اق ولام دا ا ةةضىفةرث وم ىلاسع هللا ةفصن وكت

 مقدما ا ىلع لقمة وبا! لو (ةسداسلاة:دئافلا) لاحم كلذو ىلاعتهقن'ةفص و ةرئؤءدبعلاة فصل
 نا ىلع لدي كالذو هتءاطرارقالاو هبزانعالا نع نيضرءمال مذلا لعل ةضاهرخ آو هل حدملاو هءلعءانثلاو ١

 ضارءالاوه تافالاسأرو تاق الا علطمو ىلاعت هللا ىلء لا. قالاوهتاداعسلا ناو دعو تاريخا عام 1

 ىلعدي , الاءهدهت اد (ةفيايسلةدئانقلاو هدم د نع نائيحالاو هتعاط نءدعءبا'و ىلابعت هللا نعأ 0

 هلوقب ةراشالا مهمااو ةيصعملا لهأو ىلع تمعن أهلوقبةراشالامهيلاو ةعاطلا لهأ قرذ ثالث نيفاكملاّتا 1
 اعلا ركذ مقق ل لة ناف نيلاضل الو هل وقبةراشالا مهيلاورثكلاو هللا نيذف لهذا لهأو مهاعب وفم ارمغأ 320

 مدقبدسلا اذهل هان اكن ىسفلا نعزرت عال دقاماز ذكلا ىعززتضةبساو: لكن الان ةرمكلاركاذ ل 0

 ذه هنءذيانطاو ميقلارودسب هلعنع هازال اب غناوهو لاوس الاىف (ةئماشلاةدئافلا) ظ ٍ

 ءاع عم دوجولاىلا مدخلا نم رخأ لو قل لاي دقرلعلا اذهناكناف ثدحتوأ يدق هنإ لاقي ناام العلا!
 همادقا لعب ثفمكو ءىشاا ىلع نامضغناكرمنالو مئادلا باذءلاالادوحولا ىف دنمد.ةّسيال هنأب

 :نأ مزلي هنالو ثذا وذللال_< ىلانعت ىراسبلان اك ان'داس لسعلا كلا ناك نا اأو هم : ىلعو ؛ اجي | ىلذ 0

 اقيراام مكح م رءاثيام هللا لدغ هباوجول احم وهو ل!بتيورث الع قيلسلا للا كلذ ثاد ارق د 2

 ناو .لءابوشن نوصتي نأ متنا ملعملا» ءنآنمتاوهورخالاوسةب ا الاى (ةعسانتلا ةدئاسفلا) 0

 نيلاضلا الو ملعب وذغملاربغ ةب.عرك ذ نا :دئافلأ انف بلع تةعنأ ةلوقركذالفنيلاشضلا نمنوكي | ا
 4 | ةوققالدنءال.ز واحرو نم دل! لقوم وخثزو ولمالسلا هاع لاه كتف وذئاوءاخ رلالل مكي امنا تامالابا اد |

 فوالا بح وب نيااضا !الو م_ملغ بوض غم ار ةلوقو لماكلا ءاعرلا بج ول مهياغ تهنعن [نيذلا طارد

 2 . الا ىف ) 70 اقلو لايكلا 3ىل قت وهف رد لكي كمجالا وقيس لمعلا || !
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 || روكح دلاروذغنادوعيذ- ةنيسو م يلع تم هنأ نيذلا طار دان دهار دم2ل!ناكف ميقا طارمملا |

 ل اما اودادزيل مهل ىلفاقا مهسفنال ريخ مهل ىل لاننا اور مكن يذلا نيسئالو ىلا«: هلوق ) انشا الاد)

 اذهل ؛هو ردلا ىف :راطتااكح ”لءلقماودلا ىلعةرخ الا باذع لب اًهمىف ايدل معن تاو وف ل اوةسكااسأ 9

 : ريق عفذلا كلذ نا لجال معن هنم ل_صاخلا عفنلا دعبل اولا ىف مسلا لعب نمل -بأاذي ةمعل نوكالا ْ

 تان ١ ودها دقق ةريثك امءنرفاكل ا ىلع هتّنا اولا نيذل' امأو انهاها ذكفريثكلا َى رضلا كالذ هب اقم ىفأ :

 ١ لءج ىذا نوت مكلعل كلا ق نم نيذلاو م كما ىذلا مكداود ا مالا ا اىلاعت هلوق (اهادح')أ

 (اهن انو وا ةيظعلا مهلا هذه ناك هلا ةعاط لكلا لعب نا ل رءءينقءانيءامعسلاو اشارأ ضرالا مك

 ٍْ هلوق(اهئلانو) معنلا حرشو ناذينمالا ضرعم ىف كال ذ رك ذ كا. اذان اومأَ ماكو هقلبنورفكت فدك رق 'آ

 . | كرةوروكشلا ىدادعنملاقو ىلا-«تهلوت( اهعبارو) مكلع ا[ قلاع 3 ؟«هئاوكم ا لمقام اى ايىلاعت

 ' مك يجشلا لم مهءادقامدع نم مزاب لوركشلا مزلب لمعلا لدن لولو نب رك اش سروال سلبا

| 

 ا ااا - معسل مسجل

 نيذااطاريص مبةّ-ملا طارصاااندهاهلوق (ةداسلا :دئاسفاا) ةمعنلا لود دعالا نكمءالركشا اًنالا
 [| تمعنأ نيذلا طارسضان دهان الار دقت اان ركذانال هنع هللا ىذدركب أ ةماما ىلع ديم يلع تمعنأ
 ا أنضم يلع هقاوعن يذلا كئاوأ لاسغذ مده ًّى مم لع هلل أ معن 1 نيذإان را ىرخ أةبآ ف نيب دةىلانعت هللاو موماع |

 ٍ ىعمناكف هع هللا ىضر قي ةسلاركبوب موس" رو نمي دصلا سرنا شالو : هب  الانيقو ددااونيسنلا

 : املاملاظرك وأ ن ناكولو نيقيةدلارلاسو نيذصل اركب ؟!ملعناكىل اذا دنهل باطن نأ انه هللاتاذنأ الا:

 ةوق(ةثلاثلا: دئافلا) هنع هللا ىذرركي ىفأ ةماما ىلع الا هذه ةلالد ءانرك ذاب تثفش*اذتقالازاج

: نيدا' ةمعنو أايئدلا ةمعن اهئمدارملا نوكي نأ اما ةمعنل اءذهو ةمعأ هملع هنت تاكن لكل ؤاتنب هبط كءهنأ !
 ْ 3 

 | لوح ةطورشم ىهفناميالا ىوس ميد ةمسعت لكل اوةنفنيدلا ةظعن هنمدارملاّنا تي لوالا لطنادلو
 ظ دارملاَدا يلءلدياذهو ةمنيدلا مع: ارث انس نءاسااشاهلو د نكمف ناسعالا هى ااًةمعنلا امأَو نامعالا '

 1! نيذلا طارص ميةةملا طارسصلااندها هلوت لولا لضاح عجر :نامالا ةمعثوه م_ملع تمعنأ هلوقنم ٌ

 | حا ماك أ هد هلع عرفت لوةنف لسصالا اده تينا داو نامالا ةمعنل باط هنا ء-ماع تدعنأ

 || نانيالانالو مو رداد جلست ياا عاملا وهنانيالا رمدملاو نامبالاٌقلاخّنا تن 0 .:

 هنا لذي الا تلد .(ثلاشلا مكنلعا) مل: !ضرعمىف هركذ ىلاعت هنا نم نس ناك اسخب ةدئاسفل
 نالاما ناكل د نكي مهلا نَءامج اودارالا ناكول هنال نبدلاف مصالاوحالصلا ةناعر هللا ىلع نعال ١

 | ةيرمتاوع دات انع رون , الا ظفار ناميالا ةمعت ةمعنلا هده ن مدارملاّن أ تدئاسأ هنا( لوالا

 5 ا ا 0 1 (ىاشلا| 545 ميظعتلا ضر الار اا

 َ لدلق ناكل ذيؤملا باتعلا عف دىرثأ هل نكي لولو ماعنالا اذهل يظعَتا ضرعم ىفروك ذم مهبلع تدعنأ |هلوق

 نحو سطس جيم انا

00011117 

 : 0 تازوصال (عبارلامكحلا) بخاوريغ هناانإعاماعنا ىلاعت هنا ءاسعتث حو اماعن ا نوكيال بجاولا ءادأ

 || كلذ لكنال هذعهلاعو ةعاحازأو هملاهدشز أو ههلعافاكملار دق آىلاعت للان اوه ماع الايدارملات وكي

 | معلا ا ةيس اراورادقا اذا عم ماعنالا ذهب نيفاكملا ضءب ىلاءتدق ا رصن الخ راغكلا قح فل صان |

 هثعءعناوا ة-ازاو هناعرادق هاود سد ماعنالا مدا اراتااناعل عناق -ىإ

 تارووشملا (ىلوالا:دئافا!)دئاوف همضو ني اضااالؤ مويلع وطفل ارنغىلا عا هلوقنف (عساسلالصفلا)

 0و و هىلا.ءتهلوةادوهلا مه ميم بوضقللا

 1 دش انيك رششملا وعناصلا ىركت تالف: «طاذه ل قو لمشلاءا وس نعاواضو اريثكا ىلضأ اول ة نم
 ًاطخأ نم لك لعمل بوضفما لمح نأ ىلو الالب ىد أ مهي دنعزارتسالاناكتف ىراسئلاودرولا نم

 ْ 0 ا ءالا يف طخ نملك ىلءنولاضا | لمد <و قاسسفلام هو ةرهاظلا لاسعالا ىف أ

 ل العسل محلا

 فالح : /



 داما مث لاق كدمو ىما -ىطرالا ل فمك رغب :لاه ل داملف ىد :اهجاملاهلا تنك ول سلبا | ا

َ 

 7-2 د

 د دعس مولا ص م دم مع

 هلوق  (اهعبادو) ميحرلا نحرلا ةوقوه كلذو هتحر لاك ىلا راش /كلذو هانا ةئاطالامانمحتالدانب أ

 هلوق اها نيدلاموي كالامهاوقودو نيدلا موبىف ةءوكملاوءاضقال كاملا ت : 1 كيال انعفع و

 نيءمسأ لاباو دعت لانا هلوةوهو تامسيهلا لك شلل" ءماساو لان ديعاشدلا فان الا.:ارفغاو ىلانعت

 تناهلوق (!وهباسو) ميقدسملا طارمها'اندها ايلوقف كنمةيادوهلا انماط انال انجراو هلوق (اهسداسو)

 عم بلا بتا رملا»دهفنيلال !الو مهيلع بوضغا اريغ هلوقنمدار ااوهو ني رذاكلا موقلا ىلعان رن افانالومأ[]

 لنا أو ءملاىلا هدوعص دنع تاسيئاحورلا لاعىف مال لا هيلع دماهركذةرقيلاةروسرخا ىف ةروك ملا ||

 هله نعمل , ال_ص ىفاهأ ارق نأ ةحئاشا!ةروساهتعريبعتلا عقوذر وظلا ىلعر دصملارت 3 ضان جباردملانءأأ]

 اذسهلن نها ىلا سما ء و رهظملانماونالا |||

: 

 || لصالاى اهلبق نم ناط. كاقأب اال خادما نا معا د رع (فاشلا ل - هقلا)
 ةفاةوهشسلاف ة هيمي ناطمش ىوهلاو ه 4 .هبيس بُدغلاو ةسجةوهثلاف ئووهااو بضغلاو ةوهذشلا ”هنالث

 ءاثوفأ٠٠ نءىمينت ”الصا انا ىلاعت هلو قف هتمماظع ىوهلان تصادف 1بضغلاو هنم مانعأ بضغلا نكل

 ةوه-ثاايق ىوهلارا* [هنمدارلا ىجءلاوهلوقو بضغلاران' 1هزمدا قلركملاو هلوةوةوهشلاراب' 'ادارملا |||

 ىلاعت هللا لال> ةرمضح ىلا هبط ىد_ءّ: ىوهلاايو هريغلا اظري_هي بخغلابو هسفئلا-خ اظن اينالارببلا

 وهرف_ غال ىدذلا لاظا اف هكرتي نأ هلا ىس لو لريال ور غال ضف ةنالث ماعلا مالسسلا هيلع لاف اذهلوأ | ا

 ناسنإلالظ قاف هكر رثي نأ هللا ىسع ىذلا ملظلاو اضعب مهضهيدا.بعلا ملطظوه كرتيال ىذلا لظلاو هللا رمشلا | ظ

 نأ هللا ىدع ىدلا لظلا انكي بضغل اوه لرتيال ىذلا لظلا أش نمو ىوهل اوهر ريال ىذلا مظاا أش نقهسفن ا

 ةعدبااورفكلاو بضغلا ةدتثريكلاو بهلاو ةوهشلا ةجيتت لدحلاو صرملاف جابت اهلمم ةوهشلاوه ةكرتما ْ ٌْ

 ةسمدا!قالشال اةيايموهو د تملا وهو عباساهئمدلو مدآ ىبىف ةّتسسلا هذه تعّقجا اذاف ىوهلاة صنت ْ:

 دس اي ةين ئاسنالارورششلا عماجمهتنا مخ بحسلا اذهاو ةمومذ ا صاخث الا ىفةياهنلاوهناطمشلات اك !

 رو دصف سوسو) ةوقوعو ةسوسولابةدتاطشلا تن : ثنابالا عماجم مخ >6 دس>ا ذادساع“ رم نمو هلوقودو| ْ

 ليس اوسولا نم رم أن يطامسثلا ىف سل هناك ىلا نم ”رشأ مدآ نب ىف سلف سانلاو دنا نمسانلا |||

 لافاذهنمنوعرفلاةف بالا عرقو نوعرف بابىلا هنا ىور سابا نال سلبا نمرشأ دس لقأ||

 دالوالاو د زامل كلذ ىل 5 ةصيبقلاتالسالا لود 5لوتفاؤ مخ تفرغاذاةنحلاءذه قتلوا :

 تافآ الاءذه سس تانآ هد ىأ هوم اغلا ةروس ىلا بهن مقارنات يو تنساني ىه ماتنااوأ :

 ةيلصالا قال الا كالت هل اهم ىف ىف هو هز الثا | ءامسالا اهو ةس- .هبتلاوه ةعافااةروس لص اضيأو عم_سا أ

 ةحتافلاى م ىلاعميسلات انا الاو ةءلصالا ةثالثا!قالخالا هلي اةمىف ةماصالا ة :الءلاءاعءالافةد_ءافلااا]

 ةفمألا قالخالا عج اذكو ةضاقلاو نهبعشلاو مئاتنااكتآر ةلاةلو ثا عةعبسسلا قالخالا "لباقمىق :

 نانا اما ةيمدلا قال الا عجل حالعل اكحص هأكن ميسم م 0

 هذعد- ءابت هللاالا هلاال هناف رعو هللا فرع نمنالوةنف ةثالثلا تاهمالا" ىف ةثالثلا تاهدالا

 قاف لاو هاوهههلاذذقا نم تدأر ذأ ىلاعتهلوق ل.لدب ديعي هللا ىوسهلا ىوهلا نال ىووهلاو ناطمشلا| ا 7

 نال بض خبال نجر هنا فرع ءنمو ىرهلا الا ىلم ىف ىئع زان اقلش تقلش امىنافل اوه فاش ى-ومان ىدوملا |

 بجو ى>ردنا فرع نءو نجح رال قلادة موب كل ا ىلاسعت هلوةل ند-رلل ةءالولاو هيالولا انشغل اكل 0 1

 ةعنداا دالوالاامأ و ةييهبلا لاعقالابايذطلي لو هسفترافي لامر راصا ذاوامحر هنوك ىهي هده 1 ْ
 ١ كلئرك ذقلاعث هنا ىهر ىرح اةنق .قدركدب ةضراعملا كلت ناس ف ضو نأ لبقو عملا تان الز هلباقمىف ىهت | ا ِ

 | برلاف كلاما او برلاام_هونب رخآنيةءااهعم رك ذوةروسلا سؤ: ىفةيمسنلا ىف روك ذملا هالثلاءامسالا |
 1 ميصصسل + ١

 ل 0 7
 وسع

 ) _ محل



 1 و

ل 0 رح روس طا «ةءرذأ
 ظ ا عسوو 

 ظ 5 بوشغم امهو ةةسفلا مهف لمعلا دق لدتا نا موب اء تمعن أ هلوقن نو دار ١ مهءالؤئف هل معلا ل-الرياتاو أ

 سم اعد :ءاو هلع هللا بضغو !هقادلات مه ةاز 520110 نةوىلاعت لاهم 5

 تان نءةدّحاو لك راسة ىفانمالك رخآاذهو لالضلاالا ىلا دعب اذا ىلا هتدل وةانولاذا!م_هفرلعلا

 لعأهللاو لء_دفتلا ىلعةروسااهذه

 لودف هشوةروسا اهذهع وهمرم _فتف مالكلا(ىاشلا مسقاا)
 | ةرودكلا لاع دن دلا ملا تالا ةرولاهذهن مةط : ده عك رقعاارارسالا ىف ا ممل

لاظلا ىلا ةب_ بلا مسجل اكو عرشل اى ةبنسنلاب لصالاك انثدلا ىلا ةمسنلايةرخت الافاخسااملاع ةرخ . الا لاعو
 | 

 |لكو لطاعلا لا..لئاو لطابلا باري! كيم ناك الاو لضأ ن م ةرخ"الا ىف 43, الذات دملا ىفام لكذف
 أ لام ثانن اورلا لاذ لمادالب لولد هو ةرغالن ةر هثاكتاكالاولاثم نمانن دلا ىف هتبالذ ةزخت الا ىفام

 |دبالوناسةنلا ولاكلا:ةن12 تاناعورلاّن اك ثالورو. او ةذللاةرورملاو ةهمااوراونآلاو ٠ا الا

 |هممتو ءغأ تو هتءاطى ءاوتتام كوكو اها مازاهلك ؟راهالءازاهترشأوه دوا ممئوكت نأو

 ||| فرشش أوه داو صخش نما داى دب الفاضيأو نيمأ م عاام نم ته »نشرها | ىذ دن ةنو ىذ ل هع

 ظ | «رعأو هتعاط تحت ماعلا اذهىدا رسام لكنوكسجي,واعابأو اهالعأو اهل < أولاءلا اذه ص _ه**

 (ملاغلا عاطم 'لاذف تاما وحلا لاعىف عاام اوه ىناشلا عاطملاو تارا ورلا لاع ىف ءاامااو هلو الا عاطااق

 نأ ب حو رئالاكو تاس اعورلا لانا لظااك تاس :|هس+لا لاء ناانرك ذاناو لفسالاملاعلا عاطماذهو ىلعالا

 | لاعىف عاطل اورد ما اوه حا ورالا اع عاطملاف ةدناجمو هنرانق ءوتاه الم زيعاطملا نيذه نب وك,

 تان با ميا و قرتشلا لوبا . رهظااو ىكالالودرلا وهرد_هااورهطظااوه ماسالا

 أ هذهو هللاىلاةوعدا!فزهظياه!ىرمثدلا لوسرلا لاح لاك لوم ةاده تفرع اذاواندلا ىفوةرخآ الا ىف

 | , الا هتئام نمآ لك نونمؤملاو هلوق ىهوءر ةدااةروس عاش ىف ىلا هلئا اهرك د ةءسرومأب خنالمعا ةوعذلا

 ظ ةفرعم ىف موأد ملا ة ف رع ةقاعتم ةعبرالاهذسهفدل سر نم دحأ نيب ق رمال ةوق لسا ماكح أى حردنيو

 ْ لاك! ىلاثلاو ًادمملا و نب ىهأ ىلع ىت-.هرهوةيدومعلا ةةرهعقلةءاماهدهءركذ مةسورلا ١

 ظ لالا امو هقاىلا باهذلا د ايرب نأ هضم دب ال دعما اذه الانعط أو :هم-اولاهو ىلابت هلوق ةوعأد اف |

 | رادبلا ىلان#الا نم ا يو رح دفسجل لكوتااوهذ ١

 ا
ْ 
 ا
| 

 ا
 ا

 أ
1 

 ظ

 ة ط_سولاامأو 0 فكرا م مرة ع

 رمان ف 0 ل 0 اي مرو اد حسم هم نب رعأ 1

 0 يدوخ ”ال ار ةوقاواوأن عا يا يع تم اج يو 0 بتارأا



1١7 

 2 ويا روج مبسم جا ونا جس سبح
 ةهسمالع 7301 مل تا وس ا ا “# سا ببيببيبل-ل-"ل”#

 غداؤلار هلا تغني انهاهو نيه نسنلاناو هلوقب ةراشالا هملاو هقلا ةناعامالا ام ناثالا ه:كحءالن اي هلع |

 هاو لملاو فاشكنالاوةيادهلا لوص- ىيذ لان عالا كل ىلع ةعّر *ةءاارات ”الاامأو ردقلاورخايف |

 نولءاكلا (ىرالا ةفئاطلا) فنا اوط ثالث ماعلا لهأ نان مقسما طا رصاااندهاهلوةبةراثالا ا |
 هوة, ةراشالا مهملاو هب لمغلا لجالريخلا ةفر ءمو هنا ذ[ق لما ةفره منيا ميسريدل معو نوصل انوا ١ ظ

 ريغهو ةنةراشالا م مملاو ةّقسفلام هو ةطاندلا لاسعالاءاواح ا نيذلا (ةيناثااةفتاطااو) مويلع تملأ | 0

 م يركع دبلا لها مخ :ممدصااثاداقعالاءاواخأ يذلا (ةقااشلا ةفثاطلا) مهياع بوضغملا | |

 نييسق ىلع مولعلاو فراعملاب هل ادنالا نقتل لاكشتسا لركن اذه كفر ءاذانيااذلا الو هلوةيةراشالا ظ

 تالودحم همأا لبضتنأ (قاشلاو) لال دّم_.ال اوراغنل اوركقلا اهلم_صحت لو اح نأ (امهدسأ) | :

 نيدلا اطارمص هلوقو لونالا مسقلا ىلا ةر راشا يَسلا طارصلا ان دهاهلوقو هسغن ل ءكص هت نمدقتملا |
 ةغ ”اطلالوةءراونأب هو ادتق انو كو نأ !بلط مسقلا اذهىف مثىناثلا سسقلاىلا ةرامشا مولفيتسللا / ّْ

 ا ا ل تا ول تاع رم هر 2

 اول !نيذلا ةفئاطلاب هوا دّتقا توك نأ ن ءأربتو ةباصلا لابعالاو ةدودصلا دياقعل نيب اوه نيذلا ةّدحلا

 رخااذهو نولاضلا مهو ةدمصعلا داةدلاباولخ أ نيذلا غب ةئاطاابوأ ميا بوضغملا مهو ةمههصلا لاسعالاب ١

 ةسوررلا ةفر هم قهربتعملا تاماشملا غل ةعماسة رولا ءانحا رهظءا:هلناموغفوقؤلا ف زعد ا

 هيدومعلا ةفرعمو

 نيفصت ىد..ع نمو قد ةال_هلا توق ىلاعت هللا نع هناك عالساا هماع لاق (عبارلا ل بسسس قلا) |

 لود. نيااعاا بر هنت دا لاق ذاو ىد_بع ىنرك ذ ىلاسعت هللا لؤةد ميسرلا نوسرلا هللا ميس دبع لاق ذاق |
 ىن دجت هللا لوةينيدلا موي كلام لاف اذاو ىدبع ىءظع هللا لوشن مب ا جرلا لاهاذاو ىديعىن د هللا

 || لاباو لاه اذاو ىدبعيف دبع هللا لوشب .فيننءلاالاماقاو د سى اول ىوتأل ا ىدتتلا :
 ىلاعت هللا لوقي نيعم فن ءلاءاو هرعت لانا لاه ذاف ىرخأ ةياور ىفو ىدنع - ىلع لكو ىلاعتهتنا لوي نيعتسأ ا

 اًدهدنا اود ٠ ١ لا سام ىدي.علو ىديعا اذه هللا وش مقيما طارصلا ان ده ا لافتا ذاو ىدبع نيرو قساذح

 م ا هر مو حرا دع ةالصاات توءسق ىلاعت هلوق (ىلوالا ةدئاسفا) ثيدملا

 تاوهملا مهن ال الدو اهلفمت ًاسأ ناو مكس تقع قس أ مخ ناىلا.3لاق م قالنا لاصم ةياعر ىلع

 نا تقلخ امو لافاك د هلا اذهتياعرا ناش هنالتي دومعلاهقر ءعممةسو لا ةف رع هبلقرينتس: نأ دبعلل | ||

 : ىأ لاهو أريسصد اع.مع هائاعك ةيلكن حجاسشمأ ةفطنن منان الاا:ةائانالافو نود. ءبلالا سئالاف | 1

 هنئا لزنأ موجالثل ذكةرمالا ناكاسلو كده عب فو أ ىديهعباوذوأو مكماع تمعن ىلا ىمعئاورتذا لوم“ ارمدا | 1 ا

 [ممفاشلا فصلا و ةلبورلاة ئ رعم قاهنةلوالا ف سذاا لسعجو مال بسلا هد لعد ىلعةروسا هذه | 0

 / ةدئاسغلا) ل-يععلا كلذ ءافولا ىف هلا جاتكام لكل ةعماج رول ا هذهنوكب ؛ ى> هب دومعلاةفر عمى ْ ش

 مدع د دع نا (لوالا مكس ا) ماك ىلع ديا ذو ةالصلا مساب دش اهلا ب ؟-«ىلاعث هللا (ةئاشلا |

 0 .امصأ وقام الصلا ناكرأ نم نكر ةحخافل اءا ارقّنا ىلع لدي ذو ةالضا!ل هال نأ سو ةئافلا

 انملع بح نأ بج وفاهمةارق ىلءباعاو مالذنلا هنلعدنا (اهدحأ) ىرخ ليل لءلدلا اذه دك أَبو

 ْ نيدثارلا؛ افللنانا (اهي 24( ىلهأ قنوع اراك اولصمال_.لا هيلع هلردلو هواعيتاف ىلا عت فول كالذ 0

 | نمنيدشارلا ءامللنا ةنسو خدم مكملع مال_لا هيلع لوقا كلذ انباع تع نأ بجو اتءارق لءاوبظاو | 9

 م-مءباص نو 52نأ بج وذ ةضاعشااةءا رب الا نوا ديالا رغو اه رمش نيم تملا عمجم نا (اهئلاو) ىدعت | 0 1

 !ٍ او (اهعبادو) مجال هلو ىلون ام لون ينم ملا لبي سريغ عيتيو ىلا«: ةوقل كل ىف ةسبجاو |

 عا اورقاف هلوقو نآر دل نمرعستام اور قاف ىلاعت هلوق ( اهسماخو) باكلا ةئافيالا :الصال مالسلا |

 نأ حوف ةيجاو تسل ةعانفااريسغةءا رقو ةمحاو نأ رقلاند هرمست أم ةء ار 5 تناك. 5بوجولاهر هاطوأ 00

 ابيلازيصلا بخوف ط ونس فانا ةنا :(!نداسإ لجالار ءاظالعةمساو ةئاسغلاةءار ةنوكت | 0
 ديم ممم عنج

 هكؤصح ها صخل
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١ 
 ردقةلاواماعنارةلاروسرخا هلا مخ بسلا ادولف هلالاو كلغ او برلا هث الثا ءامسال اذه تاصخس نوعرأل ا 1

 كلم لقف بضغلا ل_هق نملانأ ناو سانا !بربذوعأ لةفةوهشاا لبق نم ناطمسشلاْل ان[ نا لق هناك

 هلل دلا لاف نم لوة:ة ةعبسلا كلت ةدراعم ناس ىلا عجرتاو س(:!!هلا لقذ ىوهلا لبق نم كان ناو سانلا

 دجو اهقيلذعو دع ملامف هصرح لاز نيملاعلا بر هنا فرع نمو هنو مش تاازف ل ماخاب ىناك اههتلاركش د قف

 هم_ضغلاز ميحرلا نمحرلا هنا فرعنادعبنيدلا موب كلام هنا فرعنزمواماذاو ةووشلا ف [هذع تعفدناف

 لافاذاف اهيدلون يذغلاة ف !هنع تءفدناف ىناشثلاب همعو لوتالاب هريكل از نيم اناو دمعت لانا لاق نمو

 هرفكهنع لاز م_ياءت معنأ نيذلا طارمص لأفاذاو ىوهلا نط هنع عفدنا ميسم طارسل اان دها
 ةعفاد عيسسلات اب الا هذهنا تيثف هتعدب هنع تعفدنا نيلاضلا الو مهياع بوغملاريغ لاق اذاو هّتببسشو
 ةعيسلا ةعبقلا قالضالا كد

 ةفرعمىف هاا ناسنالا اة هام لكل ةعماس ةحتافلاةروسناربرةثىف (ثلاثلا ل سسسصغلا)

 |تايثاىف دقعلاّناءررقتوراتخلا عناصلا تائاىلاةراشا هد ملا هلوقّنالعا داعملاو طسولاو أ ددملا
 | ىحي ىذا! ير لاه مالا! هيلع هاربا نا ىرتال أ كاذ ىلع نا فالا ةقاذج لال د:سالاوه نآرقلا ىف عئاصلا

 | ئثلكىطءأئذااانر مالكا هلع ىءو*كاقو نيدوي وهف ىقلخ ىذلارخآ عضومىف لاهو تو

 ظ ساناااعءانةرقبلاةروسلوأ ىف ىلاعت لاهو نيلوتالا مكئابا برو مكيررخ ا عضوميف لاو ىده مث هقلخ

 2017 ًارقامال_ساا هملع د ىلع .هلزنأام لأ ىف لاهو نوةثتمكلعا مكسلبق نم نيذلاو مكتاش ىذا مكيراو درعا

 0” ]| ناسنالا اخ لدتسا ىلاعت هنا ىلع لد تسااتانآالا ءدهذ قلع نمناسأالا قا لش ىذلا كير مسا

 ا ًارلعاو اد اريثكه ملال دّدسالا نم ع وذلا اذه تدجو نآرقلا ىف نام أتاذاو ىلات عن اصاادوجو ىلع

 ' [|| فّرعت اناث مح نمةلاهلا هذ هذ يظع ماعنا هسغووه كل ذكن لل دوه هسفن ىف هنا اكل _بلدلا اذهنا
 ه»ونم ىل_ءادوه مرحالف ماعت ادرعلا ىلا هلنا نم لصو مظع عفن هنا ثمح نمو لباد 4الادوسو ديعلا

 نديثو دو دي اود ىدس ناكس امامذا هعاقياىلا لعاضفلا دصقب عقو ىتءماعذالاو هجو نم ماعناو

 ْ ةمماشتملا ةفطناا نملاكثالاوروصلاو ع ابطلا ةهفاد !ءاضعال ا داون نال كل ذو كل دك امضي[ ناسنالا

 |ءامضعال هذه ثودخ ابطا !ورودل كلت ىلعءاضعال كال: داسع ا قلاهن اد قاذاالا نكعال ءازحالا

 هذه نا+ هنا س>او هدجر مك دصضق نأرودةما 52 ىلءرداف تامولءملاب ماع عن اصدوج و ىلع لد ةةاا ا

 ظ هلوةفءانثااو دول ةصتسم ناكل ل ذك الا ناك ى مو انعفانأ قذاوملا انكطاصملقداطملا هحولا ىلءءاضعالا
 ا ءانئااو دولا اةتسسم هنوك ىلعو هّدمكح لاكو«:جرو هنردقو هلع ىلعو عئاصلادوج و ىلءل دش دخلا

 | هلالا كلذ نا ىلءلدووف نيملاعل !برهلوتامأو ىن اعمل امد_ه هل ىلءالادهتت دهب اهل وق ناكذ ميظءتلاو

 تواال,قناسس-الاو ل_ذفا او مركسحااو ّةجرلا لاكي فوصوءهاوسدلا ال ىذلا دح اولا هلالا نا ىلع
 د اذه دمد لص نأ هند هنتي مزاول نما ىلعل دق نيدلا مول كلام هلوةامأو توملادهدو تواادنعو

 !لم< لولو 0 رم وحل هيو واو نسا ازيمع هيشروظيرخاموي مويلا

 ادو-و ىلع لد هدول هلوت نارهظاذهتفرءاذااه>راناجر هنوك ىفكلذ حدةاريثلاو ثءدلا اذه

 2 | ةرخ الاوان دا! ىف همر ىلع لدي مي>رلا نجرلا هلوقو هنينادحو ىلء لدي نيااعل!برهلوقورام# |عن اصلا

 "7 || هسلاجانتحام متانهاه ىلاو وي درخ الارادلا قل بيس هتجرو هتمكح لاك ىنعل دينيدلا مول كلام هلوقو

 !ٍإ
 ا
١ 



 ٠١:4 :ء ' ٍ

 |١ امدلارادىف ىزتاناهربرةتو ىئمنيالابع ىس دقو ىهزن ىأ ىدنع ىف د هللا لوةب نيدلا مون كلام لاه ذو

 ْ لماكلا دجازلا لاسعلا ىرنو ءافعشلا قيل ءايوقالا وكر يمول ىلع ني اناا زال

 ظ محرأ ةجرب قءايال لوسعلا اذهو ةطيغلاو ةحارلا عاونأ انعأى قسافلار ةأكلا ىرثو سع '!ق.ضأ ىف

 1 نيم اظلا نم نيمولاظ لل هدف هللا فص ىتح ريشا ا ولذ نيك اهلنا مكأو ني ارلا ١
 لعشات .ءالظ لاهمالا و لام_هالا اذه ناكل باقءا ارذكلا له ىلاو باوثلا ةعءاطلا اله ىلا لص وو
 امعا واس أ نبذلا ى ردا ىلاعت لاق بسلا اذهلفلاظا مه و جقدما نيدلا موي وبو١ازااع و لدحانم اما دايغلا ْ

 نعورلاغلا نع ىدهزن ىلا ىديع يندم ىلاعت هوقنءذارااوهاذلعو ىنملاباو هنأ نيذلا كراع اولا

 لم نسل ةرايس اوهذ ىددعنممو ىدب اذه هنا لا ني« كاباو ديعنلايا دبعلا لاق اذاو هلوقامأو هنيش

 لا ثد“ اح م ةدامعلاو ةعاطلا لع ىلع هما دقا: نعد_ءعاارامخاو انهمدعت لانا هلوق ناقر دةااوريخا

 أعلا ةردقْوال كلذو لقسم رغ هلا وااو هب لة:سمريغو أ لمعلا كلدين ا.:الاب ل ةمسم هناودوردّلاو ا

 ةردّلا لالةريصت نأ عذتما لوتال اوه قا ناك ,اق كاذك نوكتال نأ اّماوكرتلاو لعفلل ةمللا د نوكتن أما :

 يويهف علا نع نكي ل ناو همف تدل داعدمءلا ن مناك نا حجر 11 كل دوهج ر مالالرتلا نود لءهلل ارد دعا

 ادا ارااوهو نيءد-سنلاناوهلوقن مدار اوهو ةناعالاود ضراعملا ءةصااخلا ةءعادلا كل* قاذل ىلا هللا 5

 لاسعالاوةةلطابلا دئاةعلا ىلا انوعدت ةيعادائزاف انت ل ىلانهذجرا ةييا ماج اال : ش

 دئاةعلاو ةطلاصاا لاسعالا ىلا انوع دنتىت !ةسيعادلا قا ةجرااهذهو ةبسر كن دن ءام' بهو ةييسالللا| ا

 دعت كانادل اوق ىنءمةتبلا موفي ل وقل اذهب لقي )نم لكو هناعتتالاوةناعالانمدارملاوهاذهذ ةقلا ||
 ةسيعادلا قلشوهت هنمىذلاامأىد عنو ىدب اه ىلاعت هلوق درك جرهظازو تدناذاو نعت لاناو

 ْ قءقد مالك اذهو هنءرئالاردسي ةيعادااوةردقااعو لوح دنع ناو عيئدمعلا ءىذلاامأو ةمزالا :

 لأسام ىدرعاو ىدبعا اذه ىلاعت هنا لوشب مق ةدسملاطارمصأ اان دهالاهاذاوهلوةامأو همف لمَ نمدنال | 0

 تاويل لئابسم عبس ىفو ةمهلالا ل اسمألا ع. -.-ىفتايثالاو ىنالاىف مذا: ملاسعلا لهأ ىرئاناهرب رقثو
  نملءاقلا لماقلا الا ق وطاهنك ىلا لدد لو وتسع تامللاو ةلاع تاهشلاوداعملا لت اسم عسب بج قو :

 ديدشلا لمأتلاو ريثكلا ثصلاوراكفالاو لوقملا ف لكلا# اوّسا عم لالا هذه تاد دقو ريثكلاريش 3ك
 هنلاّنكاو لاف اكهنمءىفلطابلا متي و بلاطلا لةعنمعىف قاس نيب هناو هنن اعاو ىلاسعت هللا ,ادهالواف 1

 ىلادحأ لوصو عئتمالالاو نا.هءلاو قوسفااو رفكلا مكمل اهّركو مكيولة ىف ه'يزو نامعالا م انس 3
 : انمناو ل_طايلاب ىضريال لطب 1انااًضد اه اع ل ديو ةل ا سأه هذه ىلا ةراشا مية: ةبملاطا ”مانره ارت 0

 لو ألملن ا ىفدحأ عقبال نأ أتجوأ,رايتشاب سهالا ناكولذ معلا لوةااونيتملا نيدلاو قاد اةدعالا تاط
 كلذ ىوقب امو ىلاعتءهنلا هيا د بالا سيل ىلا ىلا لوصول ن اانلعتال الضا ار هن ىفاوةرغني رثك الا اً"أد
 ميلعلا تن كناانتلعامالا ال لعال كن اح ساولاةفدكئالا ا امأ كلذ ىلع اوةيطأ ءاس.بنالاو هكئالا ا لكذا
 نأل مالسلا هلع هاربا لاهو ني رساخلا نءننوكتل انجرتوانلرذ70ناو مالسلا+اعمدآل اكو ميكا

 لاهو نيملا ءاابوةلاواملسمىنؤو مال_سلا هلع فسوت لاقو نيلاضاا موةلا ع ننوك الدر دم 1
 || اننيده ذاد عا واق غ رتالارمال_بلاةءلعد#لاقو هناالاىر دص ىلع ريا رمال ه انوا : ْ 0

 هانرك ذامرتك أ هاكر ت ىذا اوربانا اذهفئاطا ىف مالكلا١ زهاذ ين ناعولا تاز ين ر كندا نمانل سهو ع
 ةعيسةالصا!ىفاضيأ ةسوسلا لاسعالاو عنس ةحتاسفلا تانآناربخلا اذهدئاوف نم .(ةعبا رلاةدئاغن ا 000

 راصفةدعتلاو ىلاشأادوصسلاو هم باصتالاو لوالادوهسلاو باصتتالاو عوكرلاو ما.ةلاىهو

 | ورا كساد: كافلاو رص ثلا لا عالا هذه تر اس لاعالا ذه دعا نواس افا تانآد دع ؛
 | ىفءابلانا ىرتالأ مامقلا“ ارا ميحرلا نحر ها مسي هلوةف د سما, حورلا لاصتا نع ل هيام ا لايكل او َ 3

 | لابىذ اما جلساته راوسالا علا يايات تالا قب هللا م امم 0007

 ند



 ١ رمز لع: بلطاو مالا هيلع لوسرلا نا (اهعباس) كنوالامىلا كد را مالسااهنلع هوا 1

 أ عازرال هنا (اهمئءاناد) هج نعت وفلا: نيذلاز ذاق لاصت هوقلامر 2 هل“ :ءلودعلا وك نأ ب>وف:| ا

 ناك فياكلا لوةنقاذه تيثاذااهريغةءارق نملك أو ل_ذذأ ةالدلا ىف ةئاسغلا ةءارقّتا نياسملا نيبأ
 | ءاجيالا دنع ةدهعلاهذ- 01 نعخ ورا انام 1 ءاقيلا تباشلا ىف لصالاو ةالسلا ةماهاندمعلا ىلعاهج وتم |

 | ةضافلاريسغتءار ةءذادؤملا ةالضلا نم ل_ضنأةالصلاهذهّنا ىلءانا ددقو ةتافااةءارقيةأدؤمةالمصلاب

 ةالتسصلا ةفاهادنمف صقانلا لم_ءلاةدهعلا نع ح ورانا لماكلا له_هلانةدهدلانعح ورا مزلالو.|

 رك دلودح ةالصلا نمدوضةملانا (اهعساتو) ةدهعلا ىفءاّقيلا بو ةعاض اريغةءار 5 ىلع هل هلوشملا |

 ْ هيدوبعلاو ةيوبرلا تاما ةعماجةرمصتةث اخوك عم مةروسلاهذدو ىرك ذا د الصلا مة وىلاعت هلوقل باقلا

 لكةلداعمةرواءذ # هللا لعج سدسلا قي رشم هل وح فيلاكتلا عسب نم دوستملاو

 ةئباا اهمانقم اهري_غموشبال نأ بجوف ىظعلانآرقلاو ىناثملا نماعيسئلانيت ادسقلو لوقف نآرلا

 || (ةثلاسثلاةدئاضلا) ةالصلا لصععال همت افلا نا دةذ دنع نا ىلعل دي هاني ور ىذا اريخنا ! ده نا (اهرمش اعوا)

 ا (اسسأ) ماكح أ همضو ىدءعىنرك ذىلاءت هلا لوب ميحرلا نعنرلا هتفا مسي دبعلا لاا ذا اع هنا 1

 || هن الم نمري_> "الم ىفىلاعت هرك ذ مرحال هنت اركسصذ : ديما ءدقأاملانعاينك ور داق ور ذاق لاق |

 لجلوامو بلدعالا عقو مال ةيدوسلا فش رش لاع ماةمركذلا ماقم نا ىلع ديادهنا (اهل و

 ْ اريسثك اركذ هللا اورك ذا اونمآنيذلا اهي ا لاه مع مك رك ذأ ورك ذا لا ة فرك ذلان ىعأ ىلاعت هنالك

 ناط._ثلانمفئاط مهسماذا ١ وقنانيذا!نا لاق مث مهم نب ىلعو ادودقواماسق هللا نورك ذينيذلا لاق

 اركحدا ماةمربرقتىف غلانام له ةيدومعلات ام اقم نم هئثرت رقتىف عاب لف نو مصمم مها ذافاورك ذت

 ناكلاةتشماسعا ناكولذا ةموصخلا هاذا ما هلال :اوذنا ىلع لدب ىند.ءىنرك ذهوقنا (اهئلانو) ظ ملمع"

 ىطفا ناره اظذ ظفالا اذهب ةروك ذم ةنيعملاةصوصخل اهتاذ تراصال كل ذك ناك ولوا ماك اموهذم هموجهذم

 هللد+لا لاف اذاهلوقاَمأ ل مسا هت ااسالوق ىلع لدي ىد مع ىنرك ذه وقنا ثدثق ناسك نال ميرلا نحرلا
 مدلك لقأن عسل ل ديوركذلا ماقم نم لأ دا ماقمن ىلع ل داذهف ىدبم ىدحل كات هقالوذب

 رخاو كل س3 ةنوُل دم < ميل نو مد[ قل لبق ةكثالا !لوق لما ديد اوه لاعلا قاخ لو فركذ

 بره دل |نام_هاوعدرخ و ةنلا لهأ ةفد ىف ىلاعت هلوق لا دباض: أ دج اوه ملاعلا٠ انف دعبرك ذي مالك

 الو قالنا ىف اوركسز:مالسلا هملع هلوةل نكمريغهتناتاذىفركقلا نال هملع ل دياضي أ لقعلاو نيملاسعلا

 أريغ همفركفلاف نكمرتغقللاةةق- هنكرو هتو هروصت قمسي قوبسمئشلا فركما!نالو قااذناىفاو 0
 ضرع ريشلاو تاذلان بواطمريدن انا لل دلاب تدنن هتاهولذو هلاعف أ ىفالا نكعالر كمل ١ اذه ىلعف نكم
 هلاغت#ثا ناك موج الو رثك ًاهناسعاو ل ذذو هجر ىلعهفوقو ناك هناعو:_دمو هتاهولذغ ىفركفت نم لكشف

 هناع-سولطادءثف ىدعىن دع لوي اذه دنعو نيلاعلا بر هت دهلا لاقا دوافرثك ارتحه د1 او دجلان

 هناتسا نا ىلعو لفسالا لاعلاو ىلءالا اعلا سئرتىف هنلاسح او ذة دوو ىلع هركشو هلّهعب درعلا فوقون

 لجأ انك هناسو هلةءو هناظيبلو هيلي هم ركدرار ةالاو هنناعالا ر*<2ىففرغناوهلاةياطءوءلةءلاةفاومراص

 هللا مسي لاق امل هنا ل اوكي نأ لئاقلو ىديع ئمظع هال وقبميحرلا نحال اف اذاوهلوقامأو ةلاأا هذه
 7 ميخرلا نح رلالاقاملانداه + يدل ع حشا يؤتي لانو وزبح رئا نو-رلارك ذد_ةذميحرلا نوحرلا

 | لاهم * هيضلالمكت نكرر ملاذ ف هلاكي ديعلار ارقا ىلعل دهن د+لا هلوةنا هياوجو قرغل انف يدع ىنءظع
 أ هدعب لاه املف كي رمش هل سدل دح او هر غلا لمكملا هن اذ ىف لماكللاهلالا نا ىلع لدي اذهو نيملاعلا بره دع

 الأ دضلاو لثملاو ريظنلاو كي رسلان ءدزمملا هرمغا ل مكس ملا هناذ ىف لءاكتل اهلال انا ىلع كلل 3 ل د يدسرلا نوسرلا |
 أرّودة نم هملامهولاو مهفلاو لةعلا لصدام ةءاغن اكشالو هداسع عم مركلاو لذفلاو ةحرلاةياغفدنلاو د

١ 

 م يا هاهىلاععت هلال اه بمسلا اذ_هاف ماقملا اذهالآ س هالالطاو لاكلا عم |[ ّْ
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 | بنا رمو ةنوافدم تاجر داضيأ مهلم نورتفيالراهنلاو لمللا نوسي هوقو هنداسعن ء نوري كح: ل دال :

 اذ ملاربالو مم اف-ىح رش ىلع فوقولاو اهلاوأب ةطاسالا ن نءةربداه هب ريشرلا لو ةبملاع 236+

 بنس موراوفالارون ىلا هالا ىو نأىلا ميلعلءىذلك قونوىلا غ3 لاق اك ال_صاسدعادًءااوقرتلا |

 بدل الاعوهساورالا لانا يشل لا يس د ةجرلا عودشو لكلا ديمو باءالا ظ

 اهنحسسولرو" لا نماباح نيعيس هلل نا مالسأ | هملع لاه ءالذإو ب.غلا بدع نهدي وبر لال ةريشططل

 دقفةّوينلاروثالا فرعيالامم نيعبسسلابحطا كل: د دعرب دقتورمصبلا كر دأ ام لكههجو تاس نةرحال ْ ١

 (ىناس !ام١ بدغلا ملاعىلا ةداوشل امل اعن نم حارعملا (ام-هلقأ) نيعبق ىلع حار اناا اعل ||

 ىلا عجرتلف اذه تفرعاذا ةيقرقح ةءاقية ل اه رب تالكهذهو برغلا ب.غملاعىلا برغلالاعنمجارغملا ْ
 اذارفاسملان از رملا برايلاف عجريتأدارأو حار ا ىلا لصوال مالا ميلاد قارلوقا فدوصقملا |

 كلذو ةالصاا ْكَدَمأ ةفك نادل لمقف هبابحأو هب احصأ اهب فدي تالو م ىلاحاتحا هنطو ىلا دوعي نأ دارأ |
 1 ذالامف ىناسورلاامأو لامغالابف قناصطلات أ قاع ورلا يار ءملا نيبو ىلا هسا حبا رعملا نعي ةعم اح امال ْ

 ارهاط كيوت نكح لذ سدقلا ماةمماقملا نالالو أر هطتف جبارعملا اذه ىف عوربشلا ديعلا اهيأ تدرأ اذافأ
 امدونيدو بحاضتام-مأر طا اف ناطمشو كال مل دنعف اًضي أو ىوط سدا ىداولا,كنال ار هاط كندبو ا

 مل>و لطابو ق-و تدك قدصو ريش ريخو بحاست امويأرظناق ىودو لةعو 'يسافتاةيياراقالا ١

 تبحاصت كيار اهذ أه ةيفانتملا تافصلاو ةداضتملا قالخالا لكى لولا اذكو صرحو ةعاتقو سطو 0

 راتخا يتصل! نا ىرتالأ ةقرافملا ترذنت ةقذار ١١ تدك_ضدسا اذاهناف نيينالا ىأقةاونو نيذراملا ىأ ١

 مهمزلذ وكلا باص أ بدصاب اءاكناو ةنالا ىفو ةمامقلا ىفو ربقا فو ادلا هسا موتا ةيص |
 تروطتاذاعنيقداصلا عماونوكو هتتااوقنااونمآن يذل اهي ”اىلاعت لاه سل اذهلو ةرخ الا فواذدلا ىف |

 ْكءاق هٍسوو ةباكلاناءممعْلَر اا عطقاف ةرخآ الا ملاعوامدلا لاع عب هدو ىلا ةراثا عفرلا كلذو كيدي عفراف |

 ثادوجوملا لك نمربك اهنا ىدملاوربك 1 هللا لقت هبا ىلا ةلز 0 و موك وزو | 1

 مولا كن اسس لق منرب ريك اهنا لاغيوأئث هماا ساقي نأ نمريك اوه لب تام ولءملا لكن مع أو مظعأو ىلعأو ْ
 كغءالراس لقم دم ههكتأ ا ىلا يبست ع نم تءقرت مث لالا تادكسرو كلل ىلع ماقملا اذهىقو كلدمدو

 مادسعالا اوءانفالا نع زنا ما ودا! ىلا ةراش كرا هلوةنالدبالاو لزالارون كل ف ثكنا ماقملا اذ هو ْ
 ةراشاوهول د ىلات و لق م٠ اقبل ىف ديال( ةقةح ةعل اطم و مدعلا ف لزالا ةةءة- ةعلاطع قلع :وأإ

 وهو لرغلاالو لق مدرك ذملار دقلا ىف ةرو < هلاك نومتوةالس تاغ نركت تندرا لاا 1

 ىذلا س دَةملاو وهالا لءاكال ىذا! ل ماك !اوهذهريسغلال للاكل تاهو لال !تافص لكنا ىلاةراشا |!

 دات مهفلا و لةتعيناسللاو عطق ان هاه لمعلا و وهالا هلال ووهالا وهال همة ا ىف و وهالاس دَمَمال |

 تاوءسلارطف ىذلل ىه-و تهحو لقو كالاحو كَ سفن ىلا دع مث نمزلا ترمب لقعلاو ريصن لابثلاو
 ل دمع عبست ن هو هلو فروك دااوهو نيب ٌرهاا دكت الما حار عمال دب وال كنا ترسو ٠

 وقام اول دعو مهلا كباس يدب عضملمباو اا باضاوهو كل سدَعنو | َ

 وهذهلل ناو ىا.و ىكسنو السنا اوتو مدادنسلا هيلو للنا رحاب اجارعموهذىهحوته-وأ]

 نبو ني ّرَهملا هئرالا ا ارباكأ جا رعم نبي تعجب دقف ني ىداانيذهتأر ةاذاق مالسلا هملع يملا دم حبا ارعم | ع

 عقدتل م حجرا ناطمسشا ا نم هتلابذوعأ لةف هاا ءزه. نم تعرف! دا منيابضَو او ءاسأ الاءامظع حارعم | 0

 هب يوهو 4: :ل | باونأ نم باي كل فنا ماقملا اده ىن:باونأ ة امم ثلا لدعاو 55000 نهب دتلاررض | 0

 وةوركد ثلاباءثلاكابايلاو ميحرلانمحرلا هللا مد كلوقوهو رك ذل بابوه ىفاسشل |بأ .ءلاو ةقرعملا ]| ٍْ
 فوط بإن ماطا بالادب لال ل نيملاعلاب ردت ديلا كاوق ١
 ةءورلا ةفرعموةيدو.علاةفرعم نم داودلا صالخ الا باب سداسلاب ايلاو نيدلامونكلامكاوةودو ا



000 

 لا.عالا ةياذعلم اقلااضرأو للصف هنز م اركذوىك نت نم لف دق امن لاف زر اووف هللا مسبب هبفأ ديال

 عوك رلا ءازا نملاعلابز هتلد+لا ىلاعت 7 وقو هوجولا ذهن م مامقلا بو ةيهستلا نيرة سس انملا تادقس
 ماعنالا تسب هنلعءانثلا نعةرايعديمضلا نالو زاذئاىناوولعاىار اناند محل ماتم ىف دبعلا نال كلل دو

 قارغتسالا نيبو ضارعالان يب ةاطسوةمةلاحو هذ ةوعذلا ىلاو معنا ىلارظان ماقملا | ذه ىف درعلاو هئمرداملا

 ةريثكلا معئلاو ةرياثكل ام_ءنلا ىلع لدي دل ا اضيأود وسلا نيبو ما.ةلانيب ةطس ودم ةلاس ع وكص راو
 هللا ىلا ععرضت الد علا نال باصنالل بسامم رلا نجلا هلوقو ع ا ا ما لدنك
 هد نادت ا عمسديعلا لاق اذا مالساتلا هيلع لا 'الذاو فانتم ا/7 لأ ف رافا كمر ىدلان عوكرلاف

 لاك ىلع لدينيدلا موي كلام هلوقنال ىلوالا ةددهسلل بسانمنيدلامون ون كلام لوقو ةجح راند ءااهننارظن

 وهو عوشاناو عوذلل اةباي ناستالا هي قمل ف ديد_ثلافوللاب جون كاذو ءايريكلاو لالطاورهقلا

 ةدصسلا نعر اشاد دعت كانا هل اوق نال نيددهتسلا نيب ةدنعقال تس [دم نيس ابا ودمت انا لوقو ةددعسلا
 ةلرسلا اندعا ظرف اقارب هنن ناشلا ةدصسال هقذون نأ ىف هئايتناعتسملا نعت اباو هوقو تم دقت مف

 طارصص هلوقامأو ع واقدلا لاب ىلع ةلادإ هل انناةوصسلا و قمايف ءام_كالاءهال ل اوس نب عسل

 ةعطاو هنتالب اه عضا ولاد اغبى انا د_علا نال كلْذو ف ءقلل سان هنزل د عاشق نبالا

 يا ارغب هونغ دسالا قطان ميلظع ماعنا كل ذو هيدي نيب دوعقلاب «سعأ نأو دو ماركالا

 تالا كلذ دنء لاف نيسوق باه ىلا هعفرنأب هيلع هلل امعذأ اما عال_هلا هملعا د نا اضيأو مهملع
 نا ىغو ماركألا ةيامتىلا ةبارعمى نمْؤملا لصو الف نمْؤملا حارعمةالدااو هنن تارمطلا تاولضلا تاكرامملا
 ميهريسرو تالا ار قياضي أ وهف مالتنللاة ملء ذم اهركذ 1تاياكلا] رقي نأ بحو هللا ىدي نيب سلخ

 واو هر نمةرطقو مالسلا هماع دهم جارعم سه نم لع شل لص>- ىذلا جارعملا اذهنا ىلع هيشتلاك
 تراسص عبس ىهو ةعافلاتانانالعاو : ب , الا نيمدنلا نم م مهماع هللا معن نيذلا عم كماوأف هلوق قمت

 ةقلخىف ةروك ذملا ةعيسلا ب ةارمالح وراك ت لات ةغلسلالاببالااهْذَخ و ةعمسل!لا.عال هذ ها ح ورلاك
 اذدهدنءو نقلها ن. نس أ هللالزا !ءنفهلوق ىلا نيط نءةلالس نم ناسن الا: ةلش دق وهلوقىهدناسنالا

 ىلاعت هتاوهراونالارؤنو حاورالا حورو ةريثكح اوزالا بتا هو ةري_ةكدان جالا بنتا م نأ أف شكت

 ىهدما كبر ىلاّناو ىلاسعتو هناك لاو ُ

 نثاحا 0000 0 لوسر ناك نارا ئينراعلاحارعمةالملاّناىف (رما لولا

 ىلامتهنلا نوكج .٠ ىلاءأ ىلا ىدقالا نمرخآالاو ىصقالا دمسنملالا مارا دصسملا نمام_ه دحأ
 بءغلا لاعىلا ةداهشلا لاع نمامهدحأ ناحا رعملذ حاورالا ملاعن قاءتامامأو رهاطتابز زاع اماذهذ

 ل ا او دوو يعل وق باه ةلزئعام_هو برغلا بغل اعىلابغلاملاع نمىئاثلاو

 نم لاةّدالاامأ هسفن ىف هن انف ىلا ةراشا ىف دآوأ هلوقو ىندأ وأ نيسوق باه ناكذ يلا-«تهلوق ن هدارااوهو

 دعها ةكنالد ةداهشلا ماعز موهذتائام-طاو سس اا. قاءتيام لكن العاق بمغلا لاعىلاةداهشلا ملام

 ملاعىلاةداهشلالاع قشر لاوه حاورالا لاعىلادا-الالاعنمحورلا لاةداف لرمدس ءامش الا هذه
 قرتت اهنامت دن رشبلا حاورالاود حاورالا بناه رخآ نال كلذو هلةيامنال لاءفحاورالا لاعامأو بمغلا

 ىهو 8 ريسدتمم اي دا! ءاعس ةقاعتلاحاورالا ىلا لس:ىتستاداعلا دعاسمو تالايكلا حب را
 ةنوافتماضدأ ىعو ىسركلا تاجر دناك_..م-هنيذل حاورالا لالة ىت-اذكهو ةب كالا ءاعسأ!حاورأ

 ريصت م شرعلا لوح نم نيذاح دك الملا ىرتو ىلاعت هلوةيممااراشما دك الملا مهو ىلعأ ًاريصت مث ءالعتسالا ف
 الأ رارسأ ةناملاددعفو ةينامذةمولمهةوخك رش رع لهو ىلاعت هلوة؛مويلاراشملا مهو ماظعأو ىلعأ

 رك دمهم اعط نيدلا مهو مابحالابت اًماعتلا نع ةسدقماحاورال اىلا ىه دندن قرت مث ان.هاهركذزوخال

 | هدنعنمو هلوقبةراشالا ملاو هللا ةءدّج ىف ممتذلو هللا ىلع ءانثلانمم فأو هللا ةمحم م-جمارشو هللا



 اع

 شرع هلىلا.ءتو هلاصس ولا وعنف اذه تفرعاذانامزلاو ناك_لا نعاخزنم ناك ىلاست قط او> نامزلاو
 ناكو لاف شرعل اهنامزلا معو ضرالاو تاوولا همسركعسو لاسقف ىمر كحل ا,ناكملا دّةعف ى كو
 ةغصَّولعلاف َنشرعلاءارونامزالو ىءركلاءارو ناكمالؤءاسلا ىرج همشد نامزلا ىرح نالءاملا ىلع هشرر#
 وهال اهلاال هق أ ىب- لةفهلوةوهو شرعلا فص ظعلاو ضرالاو تاووسل ا ..سركعسو هلوةوخو ىع ركلا|
 مييظعلا"ىلءااوهو اموظذح هدؤبالو لاه اك هن ةمظعل اوواعلا لاكو ياغعلا شرعلا برودو تاكوب هيلع |[
 : واعلا هحردنم ىوقأو لك أ ةماغءلاةسر دنا الا لامكل ا تاحرد ن من اة-رد ةمظعل اوواعلانالعاو 3

 ء| فوفو رازالانممظءأءادرلانا كش الو ىزازا ةمظءلاو ا درءابربكل | ىلاسعت لاه ءانربكلا ةجرداهؤةوذو ٌْ

 نع ةنيعملا هني ودو ةصوصخلا هتةمقح ىف هس 2 ىع ولالا ةذصف رشلاو هل رابتافصاا هذه عجبا

 مالسلا هيلع لاق ىعملا اذهلذ ةمهلالا ةنص كسا ةصوصغف ادي وولا كا وهو تاكمملا ندى هب سام

 لالا ىذكبر مسار ا:لاهو ماركالاو لال او ذكير هجو قبو لاو مارك الاو لالجلا اذان اوبلطا
 نو ديرب ممذص ىف هللا لاه نم هل نمراص ةالصا ادصق اذا ىلدم١نا لءاف لصالا اذه تذرعاذا ماركالاو

 | اذهلو سات الاو ساندالا نم هسفنروطي نأ هءاع بنو يظعااناطلسلا ىلءلوش دلادارأنموهوسو ا
 اوذمآنيذلا اهم ان ىلاهةلاكاك ةيوتلا,بونذلا سند نمري_هطتلا (ىلوالاةيترلا) بتاصريوطتلا || .

 || ماقم ىف ناكنمواهمارخ واهلالح اين دلا نم هنراهط تناك دهزلا م اقم يف نأك نم راح .وصن هيون هللا ىلا ١ ولولا | ظ

 تافّلالا نم هتراهط تنكني:_سحلا ماق .ىفناكن مو ةلاسعا ىلا تافتلالا نم هتراوط تناك ص الخالا ||
 ةريثكسص ناماةلافةل+ابو هتلاىوسام لكنمهبراهط تناك نيةيدصلام اقم ىف ناك نمو هتانس-ىلا | ْ

 سال ارطف ىتأ هللا ةرطف ايفم:> نيدلل كهجو مقأة ىلا .هتلاههاك ةهانسمريس املاك ةنواةةمتاجرالاو | ٠
 !| ريخساو انئاف مف ههجو نوديرب مهقهلفا لاه نم هلو نمت وكت نأتدرأاذاف هللا قلن ليديتالاهلع |

 رض سنو كسفن نم ىدت نأ, كلذو حاورالاو ماسج الا ملاع نمىلانعت هللا تاهل عسب كسدنىف

 || كلة ءقرضعتسا مم دن اسنالاو ةيئاوما-او ةمعبظلاكاوق عمجبو ةيكرملاو ةطيسلا كئاضعأ "ل كلقع ىف
 لاب اوراجلا هنلا"مض مئثهريغو ناسنالا نءناو لاو تايشلاو نداعملا عاونأ نم ملاسعلا اذهىف امتزج
 ىلعا. الاءام«ىلا اهتم قرت مءابهلاتارذو ناومحلاو تامنلا بتاع نءاههشأم هل توزواسقملاو لالتلاو

 ملَمااو حوالاو فرفرلاو هناا ةردسىلا لصت ىتح ءاعسىلا ءامم نم قرت لازتال ماهءاستاو اه هظع
 || كلقع فرضه ساو حاورالا ماع ىلا ماسالا ملاعن م لّهتنا مث ميظعلا شرعلاو ىءركلاو رابنلاو ةئطاو |]

 راصأاو لابخلا.ةةلعاملا حاورالا عسجر مضحت-اوّب ريشبلا ريغو ةيرمثبلا ةيلفسا 'ةمسضرالا حاورالا عم |
 || عج كت المو امل دلاءام- دكت المرضجتسا غراصا !كلمو لاسم كل منع مالا هم ءلوسرلا لاقام لدم
 ع.مجبرمضحتساو دعافوأ عاف كل م هيفوالاربش عضوم تاوهدل! ىفام مالسلا ه.لع لاق ا” عب_سلاتاوعدلا

 لافاك ملاعلا اذه حج راخوهام ىلا اهتم لمَن ا مث ىسركلاو شرعلا "هلو عس.جبو شرعلا ل وح نيفاخلاةكرالم ا
 لةفتاينا مسللاو تايئاجورلا نم ماسقالا هذه عمج تريض هسا اذافوهالا كير دو:ب مل-عبامو ىلاسعت

 امحافصىف اهمال اها تاصدو ءامسالا,دهدو- واهدادعان لد ىتااتاذلا هللا كلود ديرتو ريك اها

 || هدساةمزاو لقعلا مك نأ ن عهزنمو» لب اهتاك اشمو | مثمباشم نع هزغم هناربك كلو ةب ديرتواهلاعفأو

 | ريمكتلا|اذهريسفتىف (ىناشلا ه>ولاو) ريك هللا ةالصلا لأ ىف هلوق نمدارملاوهاذ وفاهم هند -امموام

 نأ نمريك أهلنا لوَةَدفْل ارب هناف ءارت نكح: نافها ركناك نناد_عتنأ ناسحالا لاف مالسلا هلع هلا |

 قاذنا لوةءدماالدت ن أن ءربك أها ىءملانوكي نأ (ثلاشلا هجولاو) . مالك عمسال نأ نمو ىناربال
 (عنارلاهجولا) همهوتتالنأدمسوتلا هوو هللا مّركبلاط ىلأ نب "ىلع لاق م-هماهفأو مه مءاهوأو
 | معو انثو هتمدخ نعد رصداف مماعاطت هّدوبءقح ءاضق ىلع قلللا ردقب نأ نم ربك هللا ع ان ركشأ |

 ٍ أناكدا ردم ناك اذاو ارخآو الو أن امزلا عمووابنطاب وارهاط ناكملا عسو هناصس قحلاف مي ران رلا|
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 ْ ذا َط ةلالأ تا نة لاه ع هرضلاو اعدلا ناب عباسلا نابلاو نيعت-تا لاناو د عأ :كاياد اوتو ْ
 | ءادتقالا باءنماشلا بابلاو ميقتملاطارسلا اندها كلوت انهاه وهو مكلأ بيا ى وعدا لاهو ءاعد
 ْ ع وشغل ارتغم_ ماع ثوعنأ نيذلا طاريص ل وقوهو مهراونأب ءادتهالاو ةرداظااةبمطلا حاورالاب
 ةنللاناونأ ةناق لل نتفنااهرارسأ ىلع تفقود ةروسا! هذه تأرقاذا قد رطلا اذمبو نيلاضااالو

 هذ-مب اهب اونأ تدفن ا ةئابزلا فراعملا تان باوبالام_يا ةحتشم ندع تا: بىلاهتهلو: نه دارحلاودو
 قىاسحلا حارا امو ىاسورلاحارعملا نم ةالصلا ف لص امىلا:ر امالاوهاذهفذةناحورلاد_ءااقملا

 برائراوناقذاو ماع ذاىلاعت هلوةوهو نيكل !نادمأ امامق لا ءهللا ىديزيب موقت تأ كوالا ةئر ماه

 كناصسأرقا منيملاعلا برلسانالا موةيموهىلاعت هلوةوهو ةماسقا!لدأ مات مقلب ضرالاو تاووسأا
 ىلاهتنا نمرظنتْنأىف دهتحاو نآرقلا نم كلرمستام اهدعبو ةئاسفا اهدهدو ىهحو توجو هدعبو "مالا
 رشسادهو نيكل اهلا ن نه ترس كال د تاعف نا كن ان هتلاىلا كاتدامع نمرظن تنك اءاو اهرف ةيجسل ىجس كد داع

 تنالذ لالالا فوخران ىلعاهتضر ءةيشخ ىرغة راجت الاكس: ناملءاو نيءّمن ل اناو دن لانا هلوق

 هم لغو افنم2«نيدلااذهناف ىرخآ ةَرم مشتت هكر أمته دجس نأ هلبا ععم للةذعوكرلان ةمإ هءاهلعداو

 ردت اف اهتماقتسا ىلا تداعاذاف قب ارهظالو عطقاس طرأ ال تينا ناف قنا ةدا, ع هن ىلا ضعس الو قورب

 دقفةناشلا ةدعسلابت تيا ذاف ىلءالا بر ناهس ل ةوواعل اةياغبكيدركذ او عضاوتتا هي اوني ضرالاىلا

 ةكاهم ا ثالثلا تاقعلا نم هوجن اهبو نادودساودحاولا عوكل ةعاطلا ن نم عاول أ هن الث كل لد

 تاذؤملا سئروه ىذإ|بضغلا ةمّقع ن نءود» ” لوالا دوس ابو تاوهشلا ةمقعن نءودذن ع وكحسزاف ْ

 ها هتزوات اذاف تالضلاو تاكلوملا لكىلا عادااود ىذلا ىوهل اة نءو 2 :اادوكسلابو

 تاحلاصا!تاسقابلا تكحامو تانااعلا تاجردلا ىلا تاصو دة: تاكردلا هذه نع َتدلْتو تابقعلا

 هلل ايمطلا تاواصلا تاكرابملا تالا كلذ دنع ل قف ت تا اوى.لاو سشضرالاربدملالدس ة ةدسع ىلاتءهناو

 دعي ماقملا اذه ى م ناميالاةوقو نانا, تامطلاو ناكرالا,تاوأإدلاو ناسسالا» تاكا لا تاتا

 ٍِ د# حور ديالف ناكي رلاو ةحارلاو حورلا كانه لهو ناسورلا قالت د حورروت لزخيو نفور رون
 ه. ءاعد# لوةيكلذدن ف هناكربوملل | ةج-رو *ىنلااهأ ك_ءلعمالسلا لذ ةمح وة ده نم مال_بلا هملع

 اهتدو هل .سسو ”ىأب تاكربلا تا ريما ءذهذ كل لق هناكو نياصا اهلنا دامع ىلع وانياعمال_سلا مالسلا

 ادهم نا نال لبقف هلال وسر ادم نأ دهثأو هقاالاهلاالنأ دهم أنو قب ل_ةفاجمل!تاصو قد قيزط ”ىأبو
 ىذإ اوه ميهاربا نا كل ل ةذد## لآ ىلعو د#ت ىلع لص م-هللا لهفه كيده ئث ىأف هبلالا ده ىذلاوه :

 | تيلصاك لةف4ْو ازجاف مهتءالوسر مه ثعداو اير لاسقن لوسرلا اذه لدم كما! لسرب نأ هللا نم بلط
 نم لب لفها نموأ ميهارب ا ندوأ دن نم تاريدلا هذه لكشف كل لاسةمف ميهاربا ل آ ىلعو ميهاربا ىلع
 لذا#عف ىلاعت هقاةركذ حئادملاوةبنثإل اءد يم ار كس زاذادبعلاناغ دمحم دمج كناد ملا دمجلا

 هنالم٠ نمريخ اذلد قدك ذ ”المىف ىد.عىنركذاذا ل-وزعهتنان ءهراكد مالسلا هيلع هلوق ل ءادي «يتالملا

 اوبح اة كترابزىلا اوقاتشاتاوعسلا 2 المنا هنا لاسةفدمءل اذهىلا اوقات كلذ ةكئالملا عمساذاف

 ا نعو هذمع ن نءدبعلال وة 5 نشب ءاسسل | نمسا ه همقذال لمت مهماع مال_سااد ًادياف لواء دقو كذمنرقلا

 | باب لكنم هلع نولخ دب هك اما ةنلب الشد اذاءنا موج الف هتاكروهقلا ةرو مكس ماعمالسلا هلام

 ظ : 0 باب نط مازولا

 1 و ق١ ا ةودلاذادتمالاو ىف نامزلاامثو هلاباغال ىذلا» « لا لاو هل هبال ال ىذلا

 "ل الدنيا ازإلا سمك لضد قسد: ماولزالا ل.-رعق نم حتر رت هناكبالا لاعتاناظلا |

 ا ةعرالا هذه لاكو ناكملا ةقص نطانلاورهاظااو نامزلا ةصرخ" الاو لوالاف لزغءهرارة:-.ءالالؤ أديم :



 ه١6

 ئع + 1 ىلاعت هللا ابان لعلا» ءاقيذ زاشلا ةدصسلاو اهسفن ف لك ل١1انف ىلوالا ةددسلا (ثااعألا) :هّللأ

 لذ ةداثثلاةدحسلاو هللاةر دة ةدامذلا لاعدامق ١ ىلع لدن ىلوالا د روسلا ( عبارلا) هوحوالاك لاح

 00 |!ةدض-لرالاةدصسلا (سماخلاو) سهالاو قانا هلالا لاف ىلاعت هلل حاورالا ملاع دانا ىلع

 ' ءادأ نم هسا ال_هلام فول اوز هلا ةدصم ةئاشلا ةدددلاو هئافصو هتاذ ةفر «منم ان اطعام رادقع

 ةهطاواعواعلان منووسهفيو ةثالساربك ةمظعلا نم نوه عفي سا: لانا لعاو هثايربكو هلالج قوة>

 2 2 ةهاسانال ىلاع ةئحلانال ماظءووهف ماهو الا هذه ن ع هر | بس قلل لف د لوظركلا نمدودوشنو

 اناغن وكي ْعَكَو ةدم أ نع ةزاموهو هُنا اهظعنوكي فكفدس ًادرغوهو كلذ لاقي فدكو ةداانال

 | اهم دق هن دكت ىيذ ةعاساولا ةغاسو ءةرتغمةدملاو ةدملان اريبكن وكم, ففدكو هلا نع هزخءوذو ةيهيللاب

 نامزلانال نامزلا ىلء قد او ناكملاءال ناكملا نءلاعىلاءتوهف 5 مانارعبك وكيف دك ةاهابقدوجؤم

 سانيو تاسوسحن ا هءاشي نأ نم لج أ وهف لال> واع هزاعوؤاع ةودظع همم -اظع وةمظءءانربكم قايربكذ
 ا نو دجمملا»دبيامت ىلعأو نوغصاولا هفصي ات مظعأو نومهواملا همسهوتبامعربك ع تالمخلا

 لحرو ازاداو ل دعو مهللاكن اهسلةفةروص كلاس نيعاذاو ريك اهلا لف الاثم

 | سد امى كور لا اذاو ضزالاو تاوعسلاو ا:ىذلا نينو توجو لف ىلل.-طعتل'ةاوهمىف كلط

 اشقن حولا مس ىلع -ةلا تاموق سه نع !اطو ىسال ا١ام*الاو ىلع تافدلا ىلا ىترت متلالملاوةزعلا

 علال رقاف ةرودىلانن_:احورلا 24 اللا ت اهي زئاو نيب َرَعملات اعدت كيل دو َ

 نيملاعلا برهتندهل اونيلسرملا ىلع مالسو توةطداسع هز لا بر كير ناكسلاودالا

 ْ هوقفئاطل ام ؟ةروسلاءذهىف ةدوك ذملا ةسمنا» انسالا ئاوذو هلل دهلا هلوق فئالعأ ىف (عباسلا لسا

 | مالا هماع ليلا ميهاربانا لو هءلع هللا لص ل انعىور (للرال اةدكححنلا) تك عبرأف هتلدجلا ظ

 ىرقحلا له أ لاه هاو اضل ظدجلاىلاست كات دقدجل الات قدس سنار هزاع

 لهأ مالك ةةاح هللا اهلعد ه:ةاخ تناك اناو همالك ةاق هتنااهاعحر كتااةعاف ةملكللا هذه تناك ا

 نم لةءااهلنا قل لاق هنا مالسلا هماع* ىلءنءكودرو نيملاعلا بر هاد !نأ مهاوءدرخآو لاقف هنا

 ظاباةمكللاو هتمعءاسملاو هسارادهإلاو ا هس لعل الع .ف لعباس لاتوزتر

 دضالو دة هل س ءاىذلا هقتدجلا لاقف ماكت لقت هنطب ريدلاو همدهةجح رلاو هبلق ةن راوي هعمسريفتاو ظ

 اضأو كنم"ىلعز ءااتاخ تقل ام ىلالحو قر نعول لاكأ رد 1 يملك «”لدئذلا لدءالو لثمالو

 تنام لو لوةنفاذهتذر ءاذا كلذ همالك لو ناكف هنن دجلا ل اقف سطعاسأ مالسلا هيلع مدان ا لق

 مدام الك لوأو هنلد+ اهلوةوه لةعلا مالكم لأنا اناقندةو مدااهت ا صرخاو لةءلاود تاهل |

 هذه وه تان ددحلا اهل مالك لوو ةماك- !!هذهوهتان'دحلا ةحتاسفا مالكل وأ نات دم هدا هوتود 5

 هلوقهتنا تانك كوت د اضنأو نيااعلابر هللد#+١لاَعف هباك ةسئاهقنااهلعج مرج الغ ةماكلا ||| ش

 :نآلو أ هتدجلاهلوق ل مرجالف ب سانمرخت :الاو ل والا نيبو هللا لوسر دس#ت هلي ٠١ ءاسأ ارخحاو هن دولا

 | لاعادهد“ ءو د##ودج أ نام-«أ دولا هلك ٠ نم مالا هيلع دمت عضو ا ذك ناك انوهوسر د# تاّكرم ا

 ْ ىلاسعت لاو مه دج أ هللا لوسرو هللا دمءت ىف٠ اه.سأا له أذ دع ضرالا فو دوس ءاعسلا انآ مالسلا هيلع 8

 ةتكحنلاو) مهدجمهتالوسرو اروكشم مهيعسناك كباو أن ىلاغت لافاك ضرالا ل هاد ىف ||
 نوكتنأ بجو تاماكلا لوأ د4 ناكالفةجرلاو ةم_ءئلازوغلادنعالا ل_مال دانا (ةئاشلا ْ 3
 لوسرلانا (ةثلاثلا ةتكللا) ىضغ ىتجر تةمسلاه ببسلا اذهان ماكحالا ولاعفالال أ ةسرلاو ةمعتلا || |
 دجل اةرثكن اني الرثك ؟ هيلع هللا من نوكتنأ بوف ادج مهرثك أ ى نيد الما دم أ هنا» انعمو دس[ |

 اهتمرا كسصأ مالسأاا هلع دمت ىن ىف هللا ةعحر نوكت نأ مزل كإ ذك ناك اذاو ةجرلاو ةمعنلا ةراك ب سا

 لس اانا هيوم نياابعلل ةجرالاكلاسنلسرأ امو لاه تسلا اًذهافنيمانعلا عسجب قح يف ْ
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 كلةع طم نأ ىلا تغابول كنا دبعلا اهأرعاو هتدعد هنك نع ةريصاق مسهمولعو هئابريك نع ر يدأق

 هللا لال نيدا.مم ىدابم تغلب كنأب كفن كنة نأ كاناف حاورالاو ماسالا ماع بث اع ع.ممجب
 رعاسشاالاهام منو ىهتنملاو روغاا غابت نأ نءالضف

 اهان ركذ ةذا امناو « ةفرعم هدزتلامماسأ

 رظانرطت كءلا ىهتابالو ركحفلا ص وغلا إال هللا ىلع هئانثو مال_سلا هلع هللا لوسر تاوعد نمو

 نيع ل_.ءجاف ريك أ هللا تاقاذاو كةءظءءابربك كلذ نعالعو كير دق تافص نيقول ا ةغصن ءتعءفترا

 سال لاع ىلا اهنملةّدلا مث ىهحو تهج و لق متل دم_يو م_هللا كن اكسل قو هللا لالج قاف آ ىف كل ةع

 ءامسأراون أ اهيف علاطتو ةرخاالا وان دلا لاع بئامعاومف رصنت كل ة[سم ةحئافا !ةروس ل ءباو فياكستلاو
 ةبومذأ عدا رسشلاو ةمهلالا بتكلارا رسسأو ةمضانملا بهاذملاو ةفلاسلا ناندالاو املعلا هتافصو ىبحلا هنا

 نينوءاملاتاكردو نيلسر ااوءام الا تاعرد علاطتو ةت.قل-ا ىلا اهنمو ةشب رطااىلا اهنمو ةهد رمشلا ىلا للدتو

 ْ نوضرالاو تا سلا سدا همسانذا ايدل هم ءرمصب أف يح رلا نرلا هنا مس تلقاذافنيلاضلاو نيدودرملاو
 نأ م-هاوعدرخاو لاه اك ةرخ ا ةرخ : الا ه,ترمدبأ نملاعلا بر هلل دولا تاقاذاو

 تاقاذاو نا .-الاو لذغلاو ةجرلا وهو لال !لاع هيرمددأف ميدحرلا ند رلاتاقاذاو نيملاعلا بر هن دولا

 ماع هرص اف د هنلاناتاقاذاو لاوهال اولا والا نم همف لسد امو لالذا لاعهبرمدب اف نيدل امون كلام

 ةقيقطا هيرمصدأف ميةةسملا طارصلا اندها تلقاذاو قي رطل !هيرمعأف نيع5ّسذ لاا تاقاذاو ةعن رمثلا
 نيسنلا نمتاماركساانادصأو تاداعسلا بابرأ تاحرد هيرمصباف مهيلع توعنأ نيذلا طارمص تاقاذأو
 اذاو ىاف الا لغأ قاسسف با م هيرمساف مهيلع بوضغملاريغتاقاذ او نيل اصل اوءادعشلاو نيّة ةصلاو
 اهفا رطأ نيامتو هما ردةرثاك ىلءزافنلاو ىزاناو قاعشااورفكلا لهأ تاكر د هيرصاف نيااضا ا الو تلق

 هبانغلاو روغلا تغلب كنا نئظتالف ةمماسسلا بن 39 رااوةيلاعلا لاوحالا هذه دل تفشكنا اذامث اهفاك و

 ةفص ىلا ءارري كسلا مص نم لزرا ربك [هللا لقو ةنكس او ةلذاا ك -ةذاو ءانريكلاب قلل رار و

 ا تت 2 يب يبل

 شرعلا ةملظع نا فرعا من لاسعلا مانأ تول ق:ناو شرع ا ةماقع هاك ل ةءب قوام غاب الو شرعلا

 هناوهو ب.ع“رسانهاه مث هللا ةمظع هذك ىلا لص: نأ كل .كع ف.كةرحا ا ىفةرطقلاك هللا ةمظع لب اقم ىف
 ىلعالا ىر ناص_تءاحااو ىلاعلا ىر ن ا+_سءاسامو مىظعلا فر نادحس ءاسا اوماظعالا فرن ادعس ءاحام

 عداوا ان" مامقل ا ىلا دعف مب ءاظعلا بر ناصستاقو تءكراذافاهرك ٍذزوحال ةسعرارس ؟تو افلا اذهلو

 هلوق نمهدا رااوهو كفنلادجو كرفان اساذ كاف ءدج نا قا ممسلكوةلدج دجو كمقوم فقر نأ

 ىف ل_م< لهنا ىف سدسلا ام لق نافل لا همش أنوع ديعلا مادام دعا نوع هللا لازيال مال ةملع

 ةعافشلا ماقم ماقال ا ذهو فوذاو ةينهلا ماةموهو ءايريكلا ن نمذوخ ًاءريسيكتلا نال انلقريبكتلا ماقملا اذه

 قرن اعسلقو ولعل | ةفد ىلا هير دن اوري, كسل | ىلا دعؤ ةعافشل هذه ن هاّنَع رفاد ا مث ناشي انسءامهو

 وهو ةغل ابا ءانوهدودسلا فروك دلازت لااا عرعر از ءاعضاوبرثك أدوحسلان الكل ذو ىلءالا
 | لرلا تضاكدم لاغتدت تاور ةغلابااءامريغنميظعلا ظفاوهعوكرلا فر روك ذا اركذلاو ىلعإلا
 فرط دحأن م غلب ملف نيت الث منيث الث مث ةنس فل, ننال | دقمز اطفرر طكازملا | ميأ هيلا هن اىحوأأ ل قزح ها

 يع كلا لاقت شرعلا نم ىناما !فرظل ! غلمت مروا فنىلاتز طول هملا هننا وأ اف ىنانثلا ىلا شرعلا

 لزالل ىلوال ا ةدسأ انا(لوالا) هوجو «.ذانلق نيتدصدلا ىف ةمككس اذ لبق ناف ىلعالا فر ناكس كلذ
 فر_ءتكنال كلذو ديالاو لزالا نيبامد ايدلادوجوىلا ةراسثا ام_ممءامف عافترالاو ديالا ةسبن اثلاو

 (ىناثلا) اتا هل د ستقف دعب دك الاهنا هّيدبأب فرعتو هلدصستف لبق لوأ ال لوالاو ههنا هتسازأب

 لالدزوروهطدنع : هرج . الا لاع“ اينذةئاشلاةدصسلابو ةرخ ."الاىفايندلا«انف ىلوالا :دصسل اررلعا ل.

 . هلا ؛ دويل + دكا

 3 ةفصةمظعلان اان انا ف رعاف ةمظعلاةفص نمو ةرذ فرع نأ تدرأ ناو يظعلا بر ن اصنس لذ ةمظعلا

 ىلا اا ا تتش يي



 ::تكحنلا) ةرخاالا باذعف عقتالثلاهيف لاسعالا مابقواسندلاهذهتافآنعكنودنأهنمتباطأ]ا ٠

 هيقو 'هلالثلا ءامسالا ىلع ميسرلا نيرلا هللا مس لاقشال ىضتقلا بدسلا ىف .(نماشلا لبسة

 اذه تّقاش ام امر نضرالاو نا وعلا قلش ف نوركفد لاهو هتافس هئاسلوال لعن مث تان الرابإاو لمالا ا

 بنجم نين وفن سوسة
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 : ةولناءاه«الاءده عزوف هنا لال> ةرمضدو شرعلاو رومعما تيءااو ةيعكلاو سدّهأا تن ةسةؤ لقا |
 ا ىلو ا. اوريتعام هلو, رصيلاث دأ نم شاوالا (ةسمانلا ةنكحناا) "هلقلا نم سهلا عاونالا لع ا

 |تابطلا نماولك لسرلا اهي" اب هلوةيقوذلاو هنسح أن وهمة لوقا انوع: نيذلاهلوقب ععسااوراصنالا

 ' م-هجورفامهنيذلاو هلو بس ءالاؤ نود ة:نأالول فسوب عب ردحال ىفا هوة: مشلاو اةاص اولعاو ا

 ا معا(ةسداسل اةثكنلا) ةسّلاءادءالاهذوراضم عقد ىلع ة سيلا ءاوعالا هذهرا وأب نعت سافن وظناح |

 ْ امثءىناكلارطثلاو رارسالا ىلءراونالا صدف ةسلاءاممالا ىلع وشم ةئاغلا نءلوالارطشلان ا ْ

 ١ لمع ئتلا.ل!نيتاه سي سوراوالا نإ: دعاصم ىلارارم ا اهئم دءصتف ديعلل ة هنا تافصلا ىلع لةسّسم ١

 وذو امندلا بلطىفاما دعاة جاع ا مالكا اذهريرةود عن ااهلوقنيبو نيدلا مون كلام هلوقنبب |

 | بر بهلاوهوررضلا عمفدنامسق يضرأ وهو ةرخ الا تا ظىفاماو عفنلا تلج وأررمؤلا عفداما ناوسق |

 | هللا ةمدش تاط ف رشالاودو سمانا مسقلاوةعب رأآع ومجن اف: بلط وهوري لا باطوراستلا نم

 | اءيشهقا نمبلظتل هتامءارو تدهاثناف ةدهر لالالو ةمغر ل+الالوهوهاملهةدوبعو هتعاطو |
 هذه تاريخ هنم تيلط نو رلارون هنم تءل اطناو .ةنللا تاريخ هنم تيلط برلار ون تعلاط ناو هلا ىوس|
 1 نندلا موب لالامرون تءذاط ناو ةرخ الا ”راسضم نع كودعب نأ هم ترلط ىيحرلارون تءلاط ناو ادا 0

 ٍإ

 ١ هلوقودورووهثمارك دل ىفةروك ذملاس هنا بتارملا ىلع سينا ءايومالا هذه لدزنت اضيأ نكع ( ةعباسلا ْ

 : ْ هللا ناصت سان رفامأ ميظعلا ”ىلءلاهتناءالا ةوقالو ل والو ريك أ هللاو هللاالا هلاالو هتئدجملاو هقلانادس | .

 روس رج ةئافوهت هقدملا انلوتامأو اللهد_ىبىرسأىذلا ناهس ىهوةدحاو:رودةءافووذ |
 ريهنريكصأ هتااناوقاّمأو وهالاهلاال هللالأهلوقىهوةدحاو ةروسةحافووذهتلاالاهلا الاثاوقامأو | ْ

 هقناركذاو لاقذ ىرخ ناوضرلاىلاو ةراترك ذلا ىلا افاضمنيعضو مى عب رصتلاءال نارقا!فروك ذم |إ]
 روك ذنربغ وهذ يظعلا 'ىلعلاهتلانالاة وقالو لوحالا:اوقامأو ربك أهتانمناوضرو لاهوربك أ |||
 | ةروك ذملا ة سهلا ءاعمسالافارهاط نوكسج» الر امه نوكيزنكللاو ةنطازو نكن م هنالادع رص تارقلا ىف |
 | اناوةل ديم براناوقو هللاناصسائاوةلأد.هللااناوةف ةتلن اراك ذالاءذها دام-ةءافلاةروسف |

 ةردقلا لاك هلله نع قمايابغا هقناالا هلا الاناوةَناف هتتاالادلا الا :اوقلأ دمم نجلا انلوقو هدا |
 | م-ربالنأ نمربك أ هناءانعمو ريكصصأ هللا دلو قا اديم يحرلاا.:لوقو نءرلاوهكل ذو ةدسرلا لاكو |

 || كلاملاو كالا نال ميظعلا *ىلعلا هقناالا:وةالو لوح الان ل وةلأ ديمنيدلا موب كلاماناوةوءافعشلا ءدابع ||
 لءأهل اوهنداراف الش ىلع اًميشاولمءي نأ ىلع هدسعردقدال ىزإا وش[ ّْ

1 
/ 

 -- مس

 | مالا لو ىف هلاف بنتا سم ثالث ىلكتل ا كل ذإ نأ الا قاحللا لوةعل ىلكتي ىلاسعت هنا كال .(لوتالا) هوجو أ
 (أ هدابع ةماعل ختي ىلاعت هلا ل. هتاذب لي سالارخآ ىو هناغصب ىل ته سحالا طسو ىقو هتأنآو هلاعف أب ىلع |

 فالل_:خاوضرالاو تاومسلاق اخ ىفنالاقو مالءالاكر صلا ف ىزاوملا هنانآن مولاه هتانآو 4لاعفأب

 ظ اذه تنرعاذ ا نوبغلب مهض وخفف مه رذ م هقلالقدن اذب ةكتالملاءاسو لو نيبال راكصال ىليوالطاب|
 ا لوقءاا نع ىئعماهدعأو طفالا قءا_تال ارهظأ هنالهناذ لكك ىفءاه* الا ىوقآ ل حو زع هللا مالوش |

 0 جالملارو هنمنينيسملا لاه هرارسسأ كر دتالو هراكذ ارب«ينطاب رداظوهف ||
 هيئانعم نم وعم «بتاولعبل هه اهاو ةباؤهأت دق قلل ثا عم ميا

 هيد_مهاديأ ىذلا نوك ىتح 5 بنسىلا هم اواموام هلاو

 ل ار 4
 4 .يف
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 | نمناتةثشءنامءااًضيأ ها لوسرلاو ةغلابملانا دمفيامهنو ميحرلا نورلا مهو ةحرلا نم ناقش ناعم هل ِ

 اناوقىر<#راجدج أو د« اناؤةةةعحرلا لود طورمشمدجلال وصح ناان انال دسأو د2 امهوةجرلا

 ءانمسأ ةسخ هذه دوم_كلاو دماحلاو دا لوسرلاءاع«أ نم نا تاباورلا ضعن ىفءاجو 00
 | ةراشائنهلوقف يحرلاروفغل نأ ىفاىدابع ئن لافت ىلاعت هنا لون اذه تيناذا ةجرلا ىلع ةلادلوسرال

 | ءاسمل اوىلاغت هلا ىلادت اعريتذ ىدابع لوقف ءانااودايعلا ل_قروك دموهو لسو هلع هنا ىلص د ىلا
 هنا ىلع ةلاد ظاسفلا ةسخ ىهذهللن اتفص يحرااروذغلا هوقو هلا دئاعانأ هلوقو هلا دئاعفا وق ىف
 ةجرلا ىلع لدن ءام- ١ ةسهنعم مالسلا هيلع لوسرلا هما دقو ةمايقلا موب ىشي دبعلاف ميحرلا مي ركححصلا

 "لان رآامو قامت لاه ةرثكسص لوسرلاةجرو ةجرلا ىلع لدتا ءامس أن نم ظاسفلأ ة جن هفلخو

 تنال عيسي نأ لعب فدكذ ئذ لك تءسو ىتجرو ىلاعت لاف اك ةيهاةمربغ هنا ةجرو نيملاعال ةجسرالا

 ةدوسلاهذهىف ةروك ذااة_سهيناءامالا دئاوذامأو ةجرلا نمةءولمملاةرمشعلا ةرخا زلاراصلا ه ذه عم

 ىغثو ة- .وبرلا تاذص نم ةنحانمءامسشأ ةرسثعامف ةحافااةروسنا ) للوالاد ة.كحنلا) ف

 : فنالطو ةهنام2_بالاو هبدودعلا ىل هو دسعلا تافص نم .ءايسشأ ةسجخو كلأملاو ميحرلاو نوحرلاو برلاو هلا

 ةسملاءامسالا كلن تقيطناف مهلع تمن نيذلا طارصص لاق ةمعثاا بلطو ةءاَقّم_بالا بلطو ةبادهلا

 طارمصلانادها برلا ثنأ كنال نيه اباوهننا تنأ كن ال ديعت كانا لق هتان بنا لاوخألا هذه ىلع

 ننال كم ركو ك معن لاصتمانيللع ضفأو ميح رلاتناك نال لام لالا انقزر او نسرلا تن كال مقسما
 هسفنو ةيئاطمثلا هسفنو هن دبءامشأ ةهنم بكس م ناسدنالا هبل اناا دوب تحالا) نيذلا مون كلام

 ةسهلا بنارملاهدها ةسإللاهثاعخأب هتاصس قمل ىلتف ىلوعلا ىكلملا ءرهوذو ةسضغلا هسفنو ةس اوهدلا

 بول_ةاانك.طنهتنارك ذيالأ لاقت ملا نر حسا 3: ةيكلفلا ةيلقعلا ةمكل اا حورال هللا مسا ىل تف
 سفنلل ىلدق وناندلا ةعاطل دانا ونامصعلا ْكرتُد برلا سءاوه ةنانعألاو كيلاني اطمسشا ركن ىلو

 كلرتف نجرال قط اذ-5م وب كلا ا لاك اك فانالا اورهتلا نم بكم مسالا اذه و نوسولا من ان ةمعيسلاةس ذغلا |
 مكل لح أ لافتا تادنطلاو تاحاسملاقاطأ هناودو ميحرلا مساب ةيعجلااةينا ويثلا مل م وملتا

 فيثك اظلغ ندبلا نآقنيدلا موي كلامهاوقزهقينادبالاوداسج الل متو 000 ءطلا

 هذول ةسهتاهئام- أب هناصس ملا لجتانإف ةمايقلا موي فوخن ملصاخ ار هةااودو ديدش نمد و

 تعاطأف تءاحاك عوج رلاب تدم تا ارا هذه نائما با وأ تدنناو نا ريثل ابا وا تفلفلا نار 1

 ,صارعالاو تاذللاٌكرت لعنيمةسن لادا تااقفةن 1 اومثلاسوفنلا تءاطأو ديعت كلانا تااقونا دالا

 ىضنلا تعاطاو انسة ف كبد ىلعو اندشراو اندغا تلاقك هس هذغلا سوفا !تءاطاو تاوهشاا نع

 تءضاولو ميةّم-ملاط ارصاااندهات اق: فار لالا مت وضلاو ةماقتنالاهقانو 2 لطو ة.ئاطمسشلا

 ةمدظعملا ةرهطملاٌ يلاعلا ةمسدقلا حاورالاءاواص وب نأ هل | ع نم تراطف ةء كحال ةمسدقلاحاو رالا|

 هماع لاق (ةثااثلاه:كجنا١) نيلاضإاالو مابلطبو ةكاارغ مويا كمون نيا طارش اقف

 ةاكحلاءاناوةالملا ماهاو هتتالوسراد# نأو هتناالا هلاالنأ : داو سه ىلع مال سالا ىنب مالا
 ىل# نمةال_صلا مافاو هللا مارون ىلَت نمت -ماح هلناالاهلا الن أ: داهشف تدبلا حر ناضمر خوضو |

 نآل نو-رلا سءا ىلع نمةاك زلة اّياو ةالصا ادد هنامعا ىبرب دمعلاو ةسرتا | نم قس« برلا نال برلا مسا

١ 

 | ميحرلا مسا ىل نمناضءرموص بو>-ووءارقهلا ىلع ةجحرلا لد ال داك زلاءاّياو ةج-رلا ىف ةغلامم ندحرلا

 || داذتلالا نعماطف هل لمح عاج ا ذااضيأو هنل نوح امام مهطع.فءارقفلا ع وجرك ذتحاجاذاٌتاصلانال

 ا 0

 وذو ايراعارمماح ان فاحريصي حال | اذيأو ةماسقلا مول رفس همسشب كال دودلولاو لدال ا ةقرافمو نطولاةر دا

 عاونأ(ةعبا ارلاةاكتاا) اد ةريثك د يناس 'لججابو ةمامقلا راداسبمإ



 هد كا فرس دما امترتنلا ةورعنا

 4 راس
 فورا اهئا وسم: ان« ام ىسهتن ىت عا ظاسفاالا نأ لءا (لوالا اهلك_سألا) ناءاةدسمهمق ١ ١)

 نامزلا ىلع ةلال دريس نم هس . لة ماسسم عم ىنءؤطاوت ءابذلا دةدرغم ةظفا الئم داتضا!نالا .ةطوسملا

 ةلامالاءامفف< لم هب اهمالو ءانه- أ اهنأ تدثف ترض نم -لوالا فرس اوه ىبعملا كل ذو فعمل كللذل نيعملا | ١

 ءانمعأ ةلاحمال تناكف ةفاضالاودانسالاو فصولاوريغهتل او عيلباو ريكس ةنلاو شي رعءدااو ينفللاو |

 ًارقنم ممل_سو هيلع هللا ىلص هنا لويز لاق لاه دوعسم نب هلت د6 نع ء-ىذمرتلا ىسعوبأ ىوردقلقناف' |

 فرح مالو فرح ف اأن 5( فرح ا لوقأ الاهل اثم رمثع» ةنرقل اوةسيئارسلا ىلاهتمت تاك نال 1 ١

 مءاقالطاو فرعللا عما هنوكا ازا افرح ءاهساسنلق مترك ذام ضقاسي هلال دةسالاو ثيدلا فرح ميمو

 نا ىغو ةقيطا نابعا ةممدتلا ءذهاوعارم#لا (كوالا) (عورف) روهتءراعرخ - الا ىلء نيم زال ا دحأ |

 مهل هئاَهثالثل | ىلا اهفورح ددع قتزت ىاسالاو ةدرغم فورح ىهواجماساك اظافاأ تناك املتايمسملا ا
 ةزمهلااوراعم_فا مسمن اف تاالاالا اهنم م ءالكردصى عما اولءؤل ىعسملا ىلع مالا ىفاولدين أ ىلا قيرط |

 زابعالا ةنك اسنوكح:نأ لما ودل هلت لاما همك (ىناشلا) امكاسالان وكيأل هنالاهامس ناكم |
 نار ءالا اهكردأ لماوعلا اجيلو اذاف ثالث نانث ادحاو لوقناك ميم مال فاألاةف ءاذم ءالاب ءاعسأك |[ ٠

 رهوج نال ب ها مس ديد ات ىلا تدلع مسالك اذكهو فا ىلا ترظتو اهنا ت تدتكو فل هذه كل اوتك أ
 تبححو ىبعاارهوس ةدافا دير أ ا ذا قيل لاو لع لاذ اظذالا تايرحو نحمل هول عوذوم اظغللا | ْ

 اهسعال ثدحءاعسالارثاسن وكي كسامتاوةيرعءاعسالا ذه (ثلاثلا) , تاكرطا نع ظفالاءالخا | ٠

 ءالؤهو نبأ أو فرك وزع اه ىذهل تشولاملاءانبال فةواموكسَّنا ىلع لءادلاو هجوم د قفل بارعر |
 ىرامو لأ ىلا 4 وقى ساننلل (ةينانن :ل1ءلةسملا) . نينك اسلانيب ابن عوجتو نا داص لةيإلو | ٍ

 لل هيىلاءتولر هنآ رب رليسإا روم ٌريسوزو لش لءاذها (امهدجأ) نالوقحتاوغلا نم ءارج|

ر لع لاهو روباالئاوأ نارقلا ىف هرمسو “رت باك لك ىف هنن هذ هللا ى طز قيد هلا اركيونأ |
 هنع هللا ىذ

 كيما ردبلا ةزنعلعلا نيفراعلا ضء.دلاهو ىييدهتلا فورح باّكلا اذهةوفمو ةوةص باك لكلا ْ
 كلذ لو دا ىلا ىرج ًاولذ ةءقاش لود نم ى رجأ لو دحر هت! نمك رخأ مر مىدا ولانماك :رأ داو |

 ءام :ايضلزم نيل[ كام هوقو هذا ارااوهؤهدسسفال ئداولا ىلا ها! لاسؤلو هد فأر هق رغل ىداولا|

 | راهنامودوأن ملسرلا تطعأ مي دوأ اهتم لسرلا ىلع أف ىلاعتمققا دنءلءلاروصفاهر دشرة يدوأ تاانس |

 مييلاعأ ىلا فاوس ةماعلا ترجأ مثموتق اطردق ىلع اراغص لوادج ةّماسعل ىلا“ العلا تامعأ من“ ءاذعلاىلا |

 هي "مكن الهالو سس ءاسمن# اللَو "رس افلغللو رسم العلل بنا ىف ىورام اذه ىلعو مهتتاطردقب |

 عغاطاولو مهوذياننلءاةلخلا ريس ىلع ءابلعلا عل مط اولو مهو دايالءالعل نيس ىلع لاهذلا عاط اولق.رمم هلك كلذ

 مم ىلع 07 الملا عاط اولو منهو ممالك الامم ىلعءانبالا علطاولاو هدول ا اس الا رس ىلءءافانالغا

 ٠ هب وتلار ارسالال ا دال ةفيعضلا لوةءلانا كال ذ ىف ييدللاونيرياءاو دانو ياا - اطاىلاعت هللا

 ةوءئلار اذ لا.دحا ىلا اوزدقم-عاوةعى' ايبنالاتديزالف شيفاهلئارانسبأ سهلا زون لةكالاك ل

 «ةلنلاعلا ااعءلذكو هع ةماعلا تزعامرارمسأ لاتخا ىلعاور دق م اوةعىف العلا تديزامما

 ورا هذه نع ىبعشلا ل سو رهاطلا» الع هن تزعم لامة > ىلءاوردقف مسهل ةعافديذ ءكشلا]|

 ا :ءءايزعلات و ردع لاه سامع نما ن نءناساغو:أىورو هوباطت الذ هللا رس لاف

 هللا ناك ف درب, نأز ومال اولاقولوقلا اذ هاور كس :انيماكتملاتالءاو هيايشنملا نموه لضفلا |

 ههه ةمربافب نياع ديمو ناسخ اربيل عا ترابا ١
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 ايضدأ لاهو :

 ّذ لكبئنت لكلا » ىلهت انطابارهاظق.. ل. ىس لكمهنو ىلع ىنذ# هى قدي ”ريمرساب
 اوعدتامانأ نجزلااوءداوأ هاا وعدا لق لاو كلذاو ةءلاعلا هت اهب قاسا ىلع دس فيو عف نجحرلا هعساامأو
 لك تءسوانير لاه ثيسلا اذاهلو هتانآو هلاعف أب ولسا ىل كدي ةيوهت ميحرلا همساامأو ىتاسملاءاسسالا لذ
 ْ ادعو ةجرءوث

 لاو[ نتارهّنا ف بنشلا ةسيلناهاعسالا ىلع ةعاهلا لاقشا تيسىف (عشاتلال صقلا)
 فيرحت ىفةيرتلا .(اهئلاثثو) ايندلا لا سمىفةيرتلا (اهمناثثف) :قلخنا .(اهل قأ) ةسسج قلما

 دا.عااراذىلادان الالاعنمحاورالا لة: (اهسءاغو) داعملافي رعت ةزتلا . (اهعبادو) . أديملا
 ناسس>الاو لضفلا وجوب ةيرتاا ىلع ل ديبرلا ساو عادبالاو نب وكتلاو داالاو قالا عيتم هللا سساف

 ىلءم دقيز ىئش الا عزرتدع ىتح داعملا ةفرعمىف ي-رلا مسا وأ دبما ةفرغم ىف ةسرتلا ىلعل دي نورا مس و

 تاماسقملاهذه ىلادعلا لوصو دذع مثءازاسارا دىلا اسدلازاد نم مسهل ة ذي هنا ىبع لدي كلما سءاو جام
 || هدهىف ةسلنا ءام٠الا هذهب تعفتنا اذا كنا لوقي هناك دعانا لاقنروضأ ا ىلا ةسغلا نم مالكا لَنا
 لمس ىلعالةدهاشملا ليس ىلع هعم ماكت د كامل هللا ى رتثي ترمدعا زطارادىلا تاقّداو سيلا تنارملا

 برااكنال نيءد_سْلاباو قالا هنا كيال دهن الابا لاه هناك نيعَم_بنالاباو دسيعتلابا لقمت ةياغملا

 الامل كنال نيعمسنلاءاو كلا كنال دمعت كابا ميلا كال نيدعتس نك اناو نوحرلا كنالد معتم لابا قزارلا
 | رادىلارورمشلارادنموةرخ ا الاراد يلا ان دااراد نم ىلة م ديعلا نا ىلع ل دنيدلام وبدالام هلوقنا لعاو
 ىذلاديعلا لاق مث ديعتالابا لاق مرجالفةدايعلاوه ِكِلدودادءة:ساوداز نم مولا كالذإ دز ال لاةفرورمدلا

 نم ىطعاف لم: ىممام لاةذ هيرب اهةسساف لد وطلا مودا لال ذ ىف ىيفكيال ليلق قر دقو ىَودب هتنسنك ١
 رفساده لاه داعملا موماد!زلا لسح اما منيع ند لاناو لاف لب واعلا مولا لإ ذ ىف فكي ام كدر نئارخ
 دار ابوه نم قيرطلا باطأ نأالا قي رطالفةب دابلاهذهىفاوهاندق قلن او ةريثك قرطااو قانشلب وط

 بوضذغملاري_غلاقمم ءاقفرلام_هنومل اصل اوءادهشلاو ةقردا امه نوي د هلاوءالدال امهءاندنالاف

 ماع ىهو ةيرونلا بجامات لا ملاع ىو ةيرانلا بيلا ناسعسق تلا نع بع نال ثا ذو نيل ال الو ميل“
 ةيراشلا بحل ارال“ريسلا لوم قىالنأ وهو نيرمالا نيد نم ىلاعتو هناك سهللاب مصتعافحاورالا

 ةيروذلا بخانالو
 هللاربغىلا نافاسضمناسمعاو هللا .ساىلاناتةاضمنانلك ةروسلاءذهىف (سئاسعلال هفلا)
 هلوةورومالاةيادمل هنا مس هلوةف هلل دجلا هوقو هنا مس هلوقامهف هللا مساىلا ناتفاضملا ناةماكل اامأ

 قدس هلق دجلا لاهاملو ةجسرلا ىدكسا هللا سني لاهل ركبت د4-اورك ذهل مسف رومالا تان هلندجلا

 ||| محرلا مسا نم ةجرلا نسا هقيدجلا هلو نو نجنرلا مسا نم ةعسرلا نسا هللا سس هلوقف ىرخأ ةحر

 نيدلا مول كلام ميسرلا نجسرلا نيا اغلا بر هلوقامأو ةرخ الاميحرو انئدلا نجران لق ىسعملا !دذ-هلف

 [|| هياكل ا ةفصو م هااس طسول نورلا ةفصو لب اولاد مكسب, رب ت سا هلوق لا دي مهلاحةيادبا ةيوبرلاف

 . داثرلاىلاىداهلاوهو باوضلاب لعأ هتتاو راهقلا دجاولا هنن مولا كلا نأ هلوق لما ديم هلا
 هعافلاةز وسريس#) م

 هنوعو هللا دم
١ 

 "هَ
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 او ةالصاانأف موضا او ةاكزلاو ةالصا اكاستلوةعب لبعا ىلغارلف ةَمكللا هو فرعأ اماممنامسق

 هدو فرءالاماهنمو ٌةوهشل اري مكتس ىف ىدموصا اوريقفلا ةجاح عفدىف ىجسةاك زلاو قااخلل عرمضتو

 ةزرااو اصلان ىسلاوتار 1اىرف ةمكملا هحواشاو ةعب فر ءنالاناف يللا لاعفاك هسقةنكملا

 اذكف ل والا ع ونلابهد ادع أي نأ ىلاعت هقفا نص نبأ هنا ىلع ء ودنا نفتاخ عاطشألاو زمرا

 : نالا.ةحال دا.ةنالا لا. كح ىلع لدتال لوالا ع ون! ىف ةءاطا نال ىف ادا اع ولا هنم ىعالا نع

 دامشن الا لاك ىلع لدب هاف فشلا عوونلا ىف ةءاطلاام أ هذ ةحلدملا هجو نم ل ةدب فرعا هبي ا ممارومأملا ا

 ناك اذاه يياستلاو دامقنالا صح لالا هب هنا د نكي ملة ةطعم هو هيف فرعي لانا هنال ب اتلاهءابشو

 ران ىلا ثهقاانممأينأو هو لاوقالا ف كِل ذك مال انوكينأ اد زوال لذ را

 ماسفااو دامةنالارو ط كلذ ن نمدودةا!نوكيو ءامءم ىلع فةنالاعةرانو هاذعم ىلع فقن اسمع م اك نأ

 تن هعقوطةسهب طاحأو عملا ىلع فقوا انااا: نا ىهو ىرخ أ ةدئاف همف لب سه" و أملا نم ْ

 ١ ركمتمو أ دبأ هلا اهل هيلق ق هناف نيك الا مكح أ كليم اكن |نأب هعطق عمدوصقم ا ىلع فش .ماذاو 1

 ّتناىلاغت هلا ل_هينأ د«بالف هءالك ىفركشتل او ىلاسعت هقئارك ذب ”رمسلا لاغشا ياكل باسماو !ديأه ف :

 اذهف ةمل#ملا هذ االسم كل ذب م دعّدسف هل ةوظع ةرطصما دبأ كل ذيرط احلا لف شم ن هذلا تغتلم دمعلاءاقب ىف / ْ

 م ا نءدا 1 معز نءلوق يوما مل باع 1 ادهىف نيد ا

 ءهلوقكو اطل مال نب ةثواح 0 .ابشأ فورا مذهب برعلا تمدقو اقفال وو |

 ىلاعت هللا« أملا( نا ا)انون تو ١اوعمو فاق لمح اولاهو نمَغ باه دللو نمع دةءالو دا. ص سال
 ىلاعت هاء ضاعن اما 0 قاع مان صعمهك اي لوقي ناك هنا مالا هيلع ”ىلعز ءىكررأ[

 (عبارلا) اوبل فا هبكرت مغ 5 ىلءردةنالاذكأو نورلا مم ءاوهاوعومينمحرلا ةوقريج يدع لاق | 1

 ند 6 ءاىلع لاداهتمدحاو لكنا (سماسللا) :دانقو اكد لاو ىلكلا لوقوهو نأ رقلاءاععأ امنا

 دخلا قاعت هنأىلا ةراشا فلالا ل[ ىفاه نع هننا ىطر ساسدع نبا لاق هناغد نم ةغدو ىلاعت هتلاءام*«أ ]1

 هنا سء.هك ىف لاقو ناشد كل. هناىلا رانا باو فرط هناىلا ةراشا مذللاو ىدأ ىلزأ رهانوأ

 ىلعلدب نعااو ايداه هوك ىلءلديءاهلاو امفاك هنوك ىلع دب فاكلاو هنن ىلع ىلا هت هللا نمءانث
 ىلءءاسسلاو مي ركل اوريمكللا ىلع فاكللا لج هنا ساس نبا نءريرس نب ارك ذو قداسلا ىلءداصلاو ماعلا

 هده نم داو ىل كح ص_ م لوالاىف 0 سس <

 ءامنأ ىعاهشمدو تاذلاءاععأ ىلعل دباهضعن (سداسلا) كلذكس با ىناشلا ىفو نيغم مان فوراسا

 حاص ىنأةءاوراذ- مو ىرأ هلئاانارلا فو لضفأأ هلل اانا صملا يفولعأ هللا انامل ىف سابع نبا لاه تاغ

 مماو هذطل ماللاو ءوالافاالاف لاعذ الا تافد ىلع لدي اهتم داو لك ) مناساا) هنعر بج نب دمعمو

 (نماشلا) هن اوعلر هن ال ارك ذىفالا فرح اهتمام سذأ نب عب رلا لاهو ىل ا رّدلا بعك ني دم هلاه دم

 نم ماللاو هتلا نمفلالا كالا لاف هلل ارم_غءاعسأ ىلء ل دياهض عنو ىلاعت هللا ءاسع-أ ىلع لديهن |
 لك (عماتلا) ملسو همللع هللا ىل ص دمت ىلا ليريس ناس سا ىلع باكل اهلا لزن أ ىأ دمت نم ه ىأاو ليزيد

 همالىآ ماللاو ابد هثعرذا دهم هنا فا ا ءانعم فاالاف لاهتالا نم ىل-هف ىلع لدب فور طاذه- نءدحاو |

 اناءاوم فلال اة سفوصلا ضءن لأم قالاروهظ اوةيكواوط م غنورفاكلا ميم ىأ ب اأو نو دح اها |

 اغا ىلاعت لنا نا نيم شا ند ىلع عج هراشخاو دربملا لاه (رشاعلا) يء«هانع ىملاو ىلءاذعم ماللاو

 زوسر مسعد وأ تارا | لمع اوأينا مهاد اا لل و هماع هللا ىلص لوسرلا ناكل ذور ا ذكلا ىلع ادي - || ورذأ

 آو فورهلاءذهن ٠.مالا سدأ نآ رقلا نا ىلع اهدنتف وردا هذه تازأ هنءاوزمجفةد تتاووروفلرلا

 ىلع كاذلدهنع عرعال نق هلا اذهل ئعاو اتنأ ب ناك ةاسفلا نيناوقبي نو'راعو اهياعنورداف | 1

 أ
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 | اودول هللاريغ دنع نم ناكولو نآرقانوربدّالفأ هلوق (اهينانو) هضربدتان مه يهأي فكن موهفم

 ' قالا موهةمربغ هنا عم فالح الاو ضق انما فذ ةذرعمل همرب دتلاب مه ماب ف. كف اريك افالتخا هنن |
 فرع نانسلب ني زد 1نم نوكتل ك#_.ءلق ىلع نيمالا جورلا هب لزن نيا اسعل !بر لوم هناو هلوق (اهثلامأف) 1

 | ىلع لدي نيبس ىف رعناسلب هل وقاضيأو هبار ذنم ملسو هيلع هتنا ىبصلوسرلانوك لطدامو وغم نكي ملولفنيبم |

 هنوطمت5 د نيذلا ءاعل هلوق ( ا ىعب اروإاموهفم نوكي نأ بجو نا ذكسهالا ناكا داو برعل اةغاب لزاي هنا '

 انطرفام هوقو ئث لكلاناستهلوق (امسماخو) هانعع ةطاحالا عمالا ن كسحال هزم طابذتسالاو مهنمأ

 ٍ (اوهبا ,ر) ىده نوكيالمولءمارغونيقةمال ىدهس الل ىده وق (اهسداسر)  ئتنم باكل! ىف ْ

 اريغف ل عال تاغسا اذه لكو نيئمؤ.ال ةسرو ىدهورودصا|ىفا اشو هلوقو لان: هك هاوق أ
 ظ كيلعانازئأانا مهةكيلوأهلوق (اهعساتو) نييمباكورون هقانم مءاج دقهاوق (اه:مانثو) مولعملا ظ

 'نوكي فيكو ابفاك باكل انو كس, ف :كو نونءؤد موق ئرك ذر ةجراكل خفت ام ملع ىف باكا |
 1ْ | اهالي نوكي فيك «اورذنملو سانلل غالب اذه ىلا عتهلوق (اهرشاعو) موهفمريسغ هنا عم ىركذ ظ

 (ثركياسغناو بابلالا اولو أر كذ سلو ةناالارخآى لاقو مول_عمري_غدهلا عمم هيراذنالا عي ف كسصو |
 ١ قي,تحعفانب.ءارون مكملا اةازنأو مكبر نم ناهرب ماس دقهلوق ( ريش ىدامحلا) امولعم ناكول كاذك

 نمو قشيالو ل_شيالفىادع عسا نكهلوق (سشعىناثلا) موا_عمريغدلا عماني .مارونو اناهربثوك |
 1 (مدنع ثلاعثلا) مولءمريغ هنع ضارعالاو هعابتا نكي ف .كفاكن-ضة شعم هل ناف ىرك ذ درع ضرعأ

 | نع' ىلاعتهلوق(رشءعنارلا) مولعمزي_غهناعءانداهنوكي فيكف موقأ ىهىئتاىدهتآرقلا اذهنا |

 || امأو اموهةمنآرتلا نوكحح بج وفمسهفلاد_ءنالا نكمالةعاطلاو انعطأو ائعومهلوقىلالوسرلا

 | كسقلا نكءفدكف تنسو هللا باك اولضت نا هن مكس ناام مكف تك رتىنا مالا هماع هلوةفرامخالا

 اريخو مكليقامايثهسنف هللا باكي مكس اء لاه مالا اهيلع هلا هنع هنا ىذر "ىلع نعو مولع ءريغو ودب
 هلضأ هريغ ف ىدهلا عا نمو هللا همكقرابتج نم هكرت نه لزولاب سدا لهاا وه مك:ننام مكحو كد عزام
 ءازعلا هئم عبشتالوءاوهالا هبغيرتال ىذلاوه ميةّمسسااطا رصلاو يك_طارك ذااوْنمَملا هلل المو هو هنا

 | هيلااعد ندر له هب مداخ نمو لدع هيمكح نمو قدص هي لاه نم هب'انع ىذقننالو ذرلا ةرثك ىلع قا الو

 | تناك هب لهل ا ىلا لدسال ئثدروول هنا (اهدحأ) هوجو ن؟لوة مما امأ ميةة-سم طارد ىلا ىذه

 دودةلانا (اهتانثو) !اذهاذكف لا ذر لاو ة_نزلا ةغللاب ىبرعلا ةبام اك ىر ىردت ه.ةيطاخلا

 | (اهئلانثو) ميكاب قءابال هاو اهفسواشيع هةيطاخلا تناكدااموهفمنكي ملواتماهفالا مالكا نمأ]

 ا مجحاو نيماكسأملا مالك عوم#تاذ_هف هب ىدصأاعوقوزوالامواعمنوكيالامز نارغلان عقو ىدهتأ !نا ظ

 | ملهدامو ىلاعت هلو قا مولع ءريغ هناو نار قلا نم هبا 1 !تاوهفدن الاامأ لوةدلاوربان اود الان مهول ذم

 | ىلعافوطعم ناكوأ لاق نوضءارلاوىلاءتهلوقنا (اهدحأ)  هوجول بج اوانهاه فتتولاو هقااالا هلنوأت|
 دهن لوةنانال لاس هنا لاةدالدةيالهدسو هنالزتاج ريغ هناو هنءاعطةنم هءانمانولوةب قءلهتناالا ةلوق ْ

 ظ نا (اهلاثو) رفك اذهو اشنر دع نم لك هيانمآالئاه ىلاعت هننان وكن نأ مزلف مدفن ام لك ىلا عج 92

 | نكح ةلالدلا:هوفرعالا مهناق هجو هينامجالاب مهس..هاغل ناكل هلو نيل اعاوناكول )علا ىف نيطعارلا |
 تاممناكول اهليوأت نا. (اهئلاثو) حدم ديم هنناميالا ف نوكيالف مك لاي ناميالاك الا هيناعالا |
 غيز ممم ولق ىف نيذلا امأف لاه ثدح اًمذ ىلا هت هنناءإ هد نكسعل مذ ليو أتل | كلذ بلط ناك اس ملعب نأ د

 ١ ىلع ل دياريسخ ”لك_بماهذه لوأق انور دةفريلن ااًمأَو هلوأت*اغّساو ةنيفلاء'غا هدم هباشتأم نوءيتمت

 ١ هركنأ ةياوقطتاذاق هتلايءالعلا الا هلعبال ونكمل ة هك ملعاا نمنا لاه مالا هيلع هنا ىورو اناوق|

 1 ام نوكي نأ ب>وف ةياصعل زب اك ؟ نع ىو سه ةمواعمربسغ حتاوغلا هذه نأب لوقل ا نالو هتئايةرغلا لهأ |

 | اهي انفاك ىتلالاعفالاناوهذلوقءملاامأو مي دّتها ميدتقا م_عأب موهااكىباصصأ مال_سلا هلع هاوق |

0 
3 



 ا
 ك0 4-2 يع مسج ع اير اسجل محمل

 د أ نوك تأو دب ليلا ل ةراشا هدهنحجراخارخاوهو هةفشلانم م ميااو حرالا طسووهو نا-سللا فرط ن

 هده. نم زيةةلا ربك ؟دنمراتخار الروت لا لع لا

 لوالاو ةهوهفم نوكتوأ ةموهغم نوكتال نأ اما ظافلالاهذهنا هيلع لءادلاو روسا!ءامم اهنا لاوقالا | ظ

 | هلابعجأن ارا فصورملاعت هنالفا.ناناّماو جنرلا ةغلب ىبزعلا عم ملك ةلاز اد كل دز اجول هلالذالو 'امما لطابأ
 | ١ اهل .ب اهن«ىل اع هللا دا من وكي نأ اما لوقف ىف اما ١ مس ةلاامأو « مولع ريغ هنوكىفان ٍكِلْذونايو ىده | 0

 ال_ماح نوكيالام ىلء اها زود الف برعلا ةغلب لزن تارا | نال اهياع الج عذشمت نورم فما اهرك ذىتلا | ْ | ىلاعملا هديل برعلا هايف ةعوضو مربع طافلالا دهن ال لطان ىناشااو ىناعملا ءامسأوأ باقاالاءانمس# ظ .

 : ىلوأ هورك ذام ضعن ىلعع طافلالا هل هةلالد تلو هفاَمَم هوجو اورك ذنب رمسفملا نالو برعلا هدا ىف

 لحام يرسل نمدحاو لك نال عاج الابر دعم وهو لك || ىلع لمح نأ اماف ىقاملاا ىلع اهتاالدنم |

 ئث ىلع لمحالوأ لكلا ىلعاواج نم موق سلو ةروك دملا ىلاعملا هذ. نم دواو ىءم ىلع طغاذل الاءزه»أ |

 هذه لاقي نزول ليقناف باقتالاء امن ماهنأ,مكحلا بجو مسقلا اذه لطاملو قانبلاوهوابنم |[
 يلامت هه اتامناو كل دروصرال ةواشلت عراب هغلي ىفرعلا عم ماك ا از اجل -لال دز اول هلوق ةمولع ريغ ظافلالا |

 ناو ىده هنأب عجأ نأ رقلافصو هلوقنامسراف قربتسالاو لمصسلاو ةثدل ا ناسلب ودو ةاككملاب ملكت |

 اذكفان امو ىده هنوك ىف كلذ حدشي ا تاهاشنملاو تالم ا يلغذاو دا لاوشاىف عازئال انلق | ا

 0 ول مديامغا ناسعملاءام“أ ن موأباهاالاءاممجأ نم نوكت نأ اما امنا كلو نكا ةم وهغما !انلسانهد | ا
 نم براعق لاهام لئم ىرخأ ةمك-ل اهب ماك: ىلاعتهننا لعاو ع وذم كالذو ام عأ ةدافال ةءوضوم هن نك
 فرحالاهذهب ماك: نأب هلوسر ىلا«: هقلا ىهأ نآر هلا ىلا اوةةتليال نأ ىلءءاد_الاىفاوعضاون امل م-منا ظ

 ةءعوذوم امنااناسمهءام»أ ىلعنآرقل مس ذتن شا ودتكح رن اهءامس دنءاوبصتي ىقءادّتالا ىف |
 اهلاىف عازئال اناقة ةثيلا "ىذا ةعوضوم ريغةغلل اىف امنادل اوقىن اها ءامعأ انمامالاقينأز ردال لذام هال |

 نم هن اموابعم ىعمد فت ةص رو رقلاعءاهنالاقي نأزوحمالل نكلئ ا ةيوضومريغاهدحو |
 تادفورللاءدهر داطن ىرح أدع ةدهنآ :ارقا ان مها دن ناكسص مالا هيلعهنا (اهدحأ) ا 4

 ىبا!فورملا هذه نمسكرتامنانآرقل!!دهنامول لوقي نأ اهرك ذ نم ىلاعتهدا هنا ىلع لادا هَ 7 ْ

 هذهل نا (اهناثو) هلثعنايتألا ىلع اوردق:نأ بجولريشرلا لعف نما ذه ناك ولف املع نورداف َج نأ
 لومأ تناكه ام فورالاهذهنا (اهلانو) سانلادنع ةمولعمةداعل بابا بح ىلع فورالا|

 نمءافتك الانا (اهعبادو) ءاب_ئالارئاسسب ميقأ اهاهب مسقأ ىلاسعت هتاف ةزيزع ةفي رش تناك مالكسلا | ظ

 ىلءاوسات فورا اهذ_هيىلاعتهتلارك دق برعلا دبع ةمولع م ةداع هفورح نمد اوفر<دحاولا سمالا |

 ملأ تةفتا ةريثكلاروسلااندحو انا (اهدجأ) هوجوب ضراعم هنكا مك داناسىلاهت هئامسأ

 نوعس نيريثك ةعاماده لك_ثد لمة ناف» ءايتشالا ةلازا لعلا مس !نمدوصةملاو اهيف لصاح ءابتشالاق محو | أ

 ى وس: دئاف هسق ن كيل كعمانلغ جولف هما نهم د شيال لأ انا وقانلق ةيلعلا ىفانمال هلا رتشالاناف دعب ||

 هيةمهستأ ا ىف ناقدمدع ةيهستأ | ىف الذ اباع ل هج عمم ا ضرغلا اذه لم لاذافءابتشالا ةلازاو نييعتلا |

 قرش تاف_ص نم ةغص ىلءالاد هنوكلو لوسر الامءا هنوكل هيلريتلاوهو نيهلا ىوسىرخ ا دصاقم | ١

 ىوس ف ةدنافال هناف لأ اناوق فالخ نييعّءلا ىوس سار ءالاوزه٠ نءرخ .[ضرغل هب ةبمستلا ذصةين زا | ْ

 | ءاهسا طافلالا هذه تناك ول (اهيناثو) اضخم اشبع هي ةيعسالا تناك ةدئافا اتمنا ذة نيا
 ًارفو::ةسحهلارومالاو برعلا ءامسأ نينا وق لع تسلسل ]ذل هنالرت اوتلاب كل ذ لعب نأ بجولروسلل

 امولعم كل راسل اهل: ىلع ىاودلا ترذؤونولو ةيهروأ ةبغردل افخاب قلعتي الاف امسسالا يان ىلع ىعاودلا |

 نا 0 د) د وسلا ءام»أ نم تسل اهنا اذ اع نإ ذ كس رمال نكي لا-!ذ همف ف الزلل عفتراورتاوتلاب |
 | معمم دخأ مس : لو كابو بركى دع موق نيععا ع وجب اوه«اماوزواحتام مهو برعلا ناسلب ل اننثآر ةلا|

 ميا ا اف ب



 ؟ ١5
 سنس حال امسصمصيس دس د مس ع 05:1 20(اااااا// جحا

 1 أريدعتلا دال اهرك ذامناىلاعتدقانا ى< نير زعلا دب لاق( رشع ىداملا) رمشلا نمال هللا دنع مهلا | '

 أنانسصلا نااك كلذ ليفاهرةفرعدق م .ك ةفلؤم مكمل عتدرواذا ىو ةءطةءاهوممسا لاه ىلابعت هناك ا

 | 0 اهفكلا نابرطقو قورنب ا لوق( «ركه نادل )تاكرا انولعتي مةدرغمال ارآف ورحل اهدهنواعتت

 | نم يح اال ىلا عتمقادارأ هدع ضارعالابا وداوو نوبلغتمكلعلهفاوغلاو نآرقلا اذهل اوعممتال
 !| نارغلا نم مولع دربابا مهعاقساو مهماكسالا بس كلذ ن يفر وقار ءدالاممويلعدر ولن أ مهعفت و موحالص

 مالا هيلع دمت هند ع امىلاا ومء-انيندعتملاكا ولاه اهوعمعاذ !اوناكف فو ردا ءذه يريلع ىلاسعت هنا لْز ام

 ٍةدلابعلا ىلأ لو ( رمشع ثااثاا) بوعافت !ىلا اةيرطو مهعاقسال ممسك ذ ناكف نآرقل ا مهملع معش اخ هأ اذا
 هللا لوسرب بطخأ نب رسءاروب ار م هع هلفا ىضر سا.ءنبا لاه نيرخآلاحآو م اوقأةذمىف اهنمفرح لكنا |

 فرشالا نب بعكو بان نب ىىح هوخأ أ باك ١1كلذ ملأ ةرق.لاةروسولت وهو لبو هيل للا ىلص | ا

 لسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقفءاعسلا نمكتنأاها ق ًاوهالاهلاال ىذلا هللا لد. ةاولاوو لأن ء.ولأف

 نيد ىف لش دن فبك لاه مثنينسا ان م ةمالا هذه ل ألءال ىف ااه داص تنكن! ىح لاشفت هيكل نك مع معأ

 هللا لص ىنلا كرضف ة:.سنوءمسو ىدا هدَمأ لأ ىهتنمنا للا باع فورخ اءذه تادلجر
 ٍم:دنوتسو ىد-اوةناماذه ل والا نمرثك أ اذه ىو لاتف صملا من لاقفاذهرمغ لهف ىخلاةقراسو هملع

 كمت كاماماه داص تنك نادم ن نتف ةاشلاو ىلوال ا نمرثك اذه ىلا تفرلا ممن لافااذهريغ لوذ

 || الو نوةمويال نيدلا نمان اد وشن ن هنف ىح لاه رملا معن لاسةف | دهريغ لوف ة ةنسنت الثو ىدح او نتئامالا

 اودع مو ةّمالاءده كلم ن ءانوربج أدق ان 7 5 ”1نا لعد أفانأامرسابونألافذخ أن كلاوقأ ىابىردن |

 ٌْ انتيلع هيتشا اولاقو دو يلا ماقف هلك اذه عمستتسي ءارال ىف لوقي افا داصد جت ناكن اف نوكت كامن ١

 | (ريشع عبارلا) باك لا كل عل زن ىذلاوه ىلابعت هل وقكالذف ريثكلاب مأ ذتأن لد لان ىر دنالف هلك لأ |
 تفنأّتسا اذا برعلا نا بلعت نب ىحي نب دجأ لاه خآ مالك فانتا ومالك عاطةنا ىلع د فورا هذه
 | مل لعيب طانجال اهيبنت هنول_هيف هفاث سا نو ديرب ىذا! مالك ريغ ئذباونأبنأ مست أش ن ةام أك

 هدو 35 سا عنان ع ىزوملا نناىكور (ريشع سماخلا) ديد ا مالكلا فانئتساولوالامالكلا

 أن مسسق أ ىلاسعت هللا نا سفح الا لاق (رشعسداسلا) هسفن ىلع هب لح وزع هللا ىثأء ان” فورا

 سا بوم هلو يع يمال كةمعملا

 دارملا ناكّناو ضعيبل اركذ ىلعرمصتم ا ىلاصعن هنا مت نو دودو هللا نورك ذيو نوذر اهي اهب ممالا مالكلوصأ و

 وهباتكلا!ذهنا فو را هذ م مسقأ لاه ىف اعتهناكف ةملاكلايةروسلا ديرتو دلت أرق لوةناك ل كااوه

 دد- أ لكذ اداّيعم نأك ناو فدرش هيب ملكت نا( تع جالا طوف اح وللا ف تشملا باكا !كالذ )

 مالسلا يلع لؤسرااربخأ الف ةدافتسالاو ملعتلاب لغتشا نمالا هفرعبالءامعالا ذه. ةاعبماهنوكناالا

 لو نوكملاهرك ذىلاعت هللامّدق بسلا اذهلف بءغلان ءارابشا كلذ ناك ةداهتساو ملعت قبسريغ نماهنع

 ناملعىلاسعت هقانا ىزنربتلار 9 ,وبأ لاق (مشعنماشلا) هقدص ىلعآلادةزدهمةر رب اهيوح نس عمد

 | فورا هذه نم فاوم همالكن ا ىلعاهش فور اءذهرك ذفنآرقل!م دقي لو: ةمالاءذهنمةفئاط |
 | ىأ باكل كلذ مكب لأ هنا لأ نصدارملا ىدرواملا ىضايةلا لاق (رسشع عساتلا) ايدقن وكم لنآ ضي ١
 (نورماعلا) 7 الأ لوزن هب لزن مالا هملع ليرجسجنال كل ذات لاما ماو ةرايزلا ماملالاو مكل عل 0

 ل | هتلاانبا ولاه نئذلا نا ىلاهذ لاه ةعيرمشلاةباعزوهو ىعالا لو أ ىف ةناعدسالا نم همم دبالامىلاةراشافاالا |

 نيدلاو ىلاعت هللا لاه َةقد رظلاةباعروهو َتادهاحملا دنع لصاحل ا ءانغ الا ىلا ةراشاماللاو اوهاقتسام !

 8 دا . 4 تيماماسم يهحالا و 2 210 ٍ
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 ممم مس م لل ١ ميس د 2 اسم ا سس سس مع مسا د يمس دعس مح ميس < نم سس وسم يمس ءاحمم م 50 - 2

 اذ اذ_-هلثا 21 تالالشلا فو ىتاثاهبا ثنا از ارا اذاف تالؤلضلا نعل ةضاخلا تاكا لعهنوتؤل | ا

 ا « ىلوأ ناك ضرغلا اذه لا لالضا او أظل نم اميشمهونال ىتاا فوركلا هذه لازئازوجي نالف ضرغلا

 1 ضر غلا اذهانابدهاانم اك نأو قرغلا عم مهلا م 5 تاز رصلف كل ذزاجول لاق, نأ بابل ىفام ىدقأ

 ْ ةحئزلاب ماكناذا ىلا هت هقلانا لاقي ن أنوال لوقناكرانا_بوىدعنآرقلا نوع ىف دقياذوفاضيأد ||

 لآعفالا نذ لعن مالكلاّن ا هةمةدتو از حتوكي كلذ ناف ةدصأا نع علما ا: مذتم ل :الذ ناكو ىنرعلا عم || 1

 لعفا! ثان هاان تدنءناانضلقانا,ذ هنو تحصر ها هلوق اهريغ نوكي دقو ةدافالاوهنوكي دق هم هماا ع ادلاو 3

 كلذ نا تاق مذةدافالا نعةسملا1نا ظافلالا ههتنئءنا وكلذكر مالا سلفة باكل, ةطضملا نع ىلاكلا ظ ا

 ىدد ةدروكت ثآر 3000 هولا اذ نك ود ةلضملا رن سو اهفذاكاذاةمكتللا جدي

 ىدهااو نا مل اهؤوحو متظعأن ماهع جدأ ع ناك هانرك دام ص رغلا ناك اذا هنالءانلقامىف ا:ءالكل دفاب او

 هنققأتي (امهدحأ) نيب رغذ ىلءءام- الا هذه لزالا (دودلاءامسأانأب لول! ىلع عورش) لعأهللاو ٍ

 سطو مك درغم دنز لءاهعوم :ةءءاهنأو نونو فاقو داصك ادرفماع»انوكي نأاماودو ب ارعالا :

 لوف درطار ذكرهم لسة نوقتار ءاكص ناكناو وهذ مام أو لد اهو ل اَهاهن هنزأ رماملاف سوا

 وذ تار ءالا هو قايالام (ىناشلاو) ثدي اجا اوةيلعلا مهو اهيفنيببس عاقجال فرممتيالام باب |

 فافو د اضم ّءا رق(امهادسا) نان | رقابففدصرةملااعأ وقتما ةغاقكر ءاذا راو صعروتسص |

 نيولاهمدعا لامناو ركذاوذر عدم لعفي تصل |١ ىهنور كص:نأ ليس كرا اهذدو فلا نونو

 ىاريدلا ىو هنئرتول سدو ساطو مس دل كفل , ودسزاحأو هنا مده مفصلا عانشمال | 1

 1 ءاحدقف ة.وسقا!ءابلاراهضابةرور اهرّدقين أب كل ذو ار حفلا نوكي نأو نونلا فب سيأرق مهشعباا | 0

 هللا نأ مهدعن نع انيوراعاذغدك أ يول ساب وح دب .ىفت مف اهنارتغن اهذال هللامهنع ||| |

 نناكحام 1 ”«1ةماال كي رملا هنسو ريك اايداص وهضعب ةءارق 3 (امهدانو)ل فورألا ذب  مدق أ ىلاعت ||

 لك فل لوقا اه نأ ءانعمواكدم نوكي نأ بدع وهفهسف با ,مالقأالاموهو فانا مقاامأ |

 متاوفلا ذهىف دروأ ىلاعءث هللا نا ( ىلاُثلا) نانرع ؟ْن ءىعءد كلر ةكح لوالاهنروطءام تما ىلع

 00 ا 000 6 000 فاالا 2و اررتوا علا فورحىامأ ف | !

 0 م-و سدو سطو هطو فرح ىلع ن ق ص 50 دادعالا قلتم تءاب اولا |

 فرخأ ةاسخ لع قسعجو صعموكو فرخأ ةعيرأ ىلع رااو ضااو فرحأ هلال“ ىلع مدنطو رلاو مادا

 حٌتاوذلا هذهل لخ( عبارلا)انهاها دكفطةف فرحأ سو ىلا نيفرحو فرح ىلعم ك2 أ َناه.ةبنسلاو | 0

 ءاذسالا ىلع عورلا اما هنن 391 را نشل اهاناف سن لو ةنفال مآ ناو ءالا نمل

 هلوق ىلع ل# اها نوكي نأر وهي مروا“ اه« أاواه مل نمو اهب مسدلا ةدص نم رار راطاو همدئاااماو | ا

 (قوالا 5 -11) لت :انسم همقو (باكلا كل 30 للاعت هفوة :دودعملا تادرغمللو :أدتماا لمصلل لغالاك

 (لوالا) نيهجو نم هنع باول اود.ءبلاىلا هبراشب مهيم سم ءاكلذورمضاح ا:يشهملاراشملا لوب نأ لئ اذ ْ

 هضعب ِباَكَلالزنأ ىلانعت هقاناوهو مالا هلاقام (اهد-1) هوجو نم هناس ورضاح هنلار اشم نالبنال
 لرشااداسفو دحوتلا ىلع ةلالدلا هفامم كعب لزن أم لك ىهو ةريثكروسةر دبل اةروس لبق لزتف ضعب دعنا

 صدد ىعميدقو ةروسأ اءد_ه لق تاز ىتلارو سلا كلت ىلا ةراشأ كلذ هلوةؤداعملا تامثاو هود كااتاثاو

 اءاهلوةواسعان ١ ارقانعمسانا نا نع اك اح لاقو هلاوءّةساف نارشلا ىرتاذ او ىلاعت هنا لاق 5 ”ارقنآرت ْ ١

 (142 انثق) تفول اكل ذ ىلا لون دق ناك ىذا اوهو ض٠ !االا اوءمنأم مهو ىمو مدع ند .لزرأ اك ان

 تورو كالذي هتمأربخأ مالسلا هيلعودو ىاملاءوةعالاناك هسلع لزني نأ هثع.م دمع هلوسر دعو ىل اع هن

 ١ ثعءبملاع ادا تازئامعا ىهول دز زااةروسىفاذهوال.ةثالوق كم [ء قلن ساباهلوةةديؤيوهنع كلذ :
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 07 | زئاع ري-غهلاو برعلاةغلنء جورخ روسلا ءام-أ اهنأبلرقلاف ةسخو ةعبرأوءاممأ هنالث عومي ظ٠ 6 - .« 35 0 , نما . 1

 3 'لشاد طافاالا هذه (اهسءاغو) نارعل !ةروسوةرقبلا ةروسمواو ةحسح *ا.سال اراد ثيروتشا
 اهانلعولن ةثرلابئثل نع رات وإلا ماوس رلاعوشلا ىلع مد_ةمئثلا نس واهتمءزحوةرولاىف

 زاحاداق هم اقنالا كربلا و انا ستابناوق عومج لحقن أف لا<#وهواعمرخأتلاو مَّدَمَتا مْ ةرو لاما

 بكرملاكلذلا ه1 بكرملا كلذ ت ادر_ فم ضء:نوكتنأزو< ال لف هنا درغم ضعبلام- بكرا انوكي نأ
 د مزلي مل درفمالا مسا بكرم اانا ءجولذ ىمسملا نعرخ أي سءالاو درغ لا نءرخ أب كرملانالره اط قرفل ا اناق
 | نء مز بكرمالا-6“ادرفا ا اناعبولامأ لم سمر كلذو نيه جو نم درغملا كلذ نء بكرملا كل ذرخأتالا

 ْ بول كا ذكن اكول (اهسداسو) لاحم كا ذو ارخأتم هنوك مسا هناث مس نموام َدَهَمم هنوك درفم هنا ثدح
 5 1-0 ا

 رثانسا قف1وم هنكل فرع كلذ لك نا (امهدحأ) ناياود ه:ءاشاق برعاا هغا نم امال .هسلاو

 الف نرعلادالب ىف الوأد- ول ءاعءالا دس ىههسأ | نأ (ىناشلا) نةغألا فكل ذ لثم قي دقو تاغالا

 لم !نادخو هلوق اضاأة- رع ظافلالا كل :تراعقءاسءالا كَ اوماك ةفاهءام» أ اهتماوفرعهوفرع
 قوأ باك لا فوأ لّةعلا ىف ددو دق ىلاعت هللا بات فدو له لك القاف هنوكف حد شال هللا باك ىف
 نآزو# ال لهلوقو هزم هتادا م ةفرعمنكءالا ه3 ناسلا امنا دمف ريغ هنوكن ع حر ذئنم-و هنا ةنلا
 راف ضرغاااذها طافلالا ءذدرك ذزاسولا_ لق بغشاا نعممتاكسا ظافلالا ذهركذ نمدودةاانوكب

 اناوقناا:ه دةفاهورك :ىتااءوسولاراسامأو لطان عا الابوهو ضرغلا اذه لثاتانانذولاريثاسركذ

 برعلا ةغلب لت اما نارقلانال هفاهاامع:_مازود الو ىناءاا كلت ةدافال برعلا ةغلف عوضومربغ ملأ

 ناونأ تمثال بايلا ازءانهفولا الو ضعما| نم ىلو أ امذضعا ىلع طفالا لح سلف ة_ذرا٠ةمامملالو

 دعدال نأ اوهن(ىلوالا ةضراءملا نعبا والا امأ )ل هملا لسسال امم كلذ وتانانذهاارثاسو ةنئطابا|تالدوأت

 ةفخ ةمكح ىرخأ ةمالعدرخ الا نع اممدواو لكزمع م لود اومسءانةريثكلاروسلا ةمعمت فن وكي نأ

 دح ىلاةرهشلااىف غلببال نأ زاخ مالفعا ارومالا نم تسل ةةبعمهظفاب ةروسلا ةممدتنا ) ىلاكلا نعو)

 ةقيرط ىلعا دس او امس ا تاعجا ذا برعلا مالك ن عح ورخءاسعسأ هثالثب ةممستلا نا(ثلاشلا نعو )رئاوتلا

 "لباب ةمدلاز اود ىلع صن هيوم سنافزي اج لا ذفدا دعالا اه“ ارث ةروص لب ة بكس ريغاماف تو مرض

 ةلال دريغ نم هسفأب ل ةةسم سهأ ىلع لا دظفل مسالا نأ( سماها نعو) !:يهاذكت ىلضالا مسالا نم ةرهش

 ءئشلا ءارس نوكينأزوجال مذ كلذزاحاذاف هسفئلاه«امءالا نوك.ف كل ذك مسالا طظفلو نيعملا هئامز ىلع

 | مسالا عضو ةمكملا ىضتة:نأدعبالو ةمكلا بسح نوكرامنا مسالا عضون ا( سداسسلا ن«و)هلانمخأ
 1 هد_هةرمدن ىف مالكا ىهدن٠ اذ وفءاشدام لعفي ىلاعت هنا قل !لوقا!نا ىلع ضءءلانو دروسا ضغبل

 | لاق نيكرسشا !نأن م برطق لوتاهاذمكح ىتاالاوقالا,ءانريصت ىذإ! بهذا اذهدعبنا لعاو ةقيرطأا
 | هذ»لوأىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ماكنت اذا ناكسف هذا و غلاو تآرقلا اذهل !وهمستال ضعبل مو دعي

 5 ا ناره بهذملا اذه دك وب ىذلاو هعطاقمو هعااطم نب ربدةمو نارقال ني ء هس ص اوريضي نأ ىلا ل ءسسو

 ا ْ (ىلاشااو) انرك ذام ضرغلا نا م_دوب كا ذورو ل لاو ىفالاتءاجام فور !هذهنا (امههدحأ)

 | هناف تاهباشتملا لع نارقلا لاما لءامل لاعملانا ىهتا مجالا لازنا ىف ةمكحلا نا اولاهءالعلا نأ

 اسس بلا

 - هامل

 1-2 0س ورلا  ةدياس 7 5 7 5-5 5 07 نا ا 0 د ع ا

 5 0 0 -ٍ "0 - اجر 7 0 50007

 د جدي 3 ع ١ .٠ 7 1 0 ا 0 4 جلا 1

 6-0 5 1 0 ' 00 ىلا لآ

 6 : 0 010 نيالا ا لا

 ا اسمو ااولاباااباباكلااااا/7بللاااظانادب لاذ ا

 ا

 مسا مكس سس سيصسمسسا»ا

 هفرةول



 ناهرسفلاو ىدهلا ن نمتانوهدسبع ىلع ناقرذلا لزن ىذلا كرام ناهز هأأ (اهةلاناو) ةنغملبا نمو | ْ 3

 ناهجو هو كءودلو 2 ركع ذا ناو دانت: نضام ءاتتلزا الواسرك ادد هو هلوتض رك نلاامأ| 5

: "2 

0 1 

 ظ !

 مكباسدق سانل !اهبأ ١ هةطءوألا .(اهعياسو) 2 11 هن بطاخ هللا ناف هب ث 3 تدان هيث ىلاعت هالو أ 0

 ة.تخاوللاو هلي ا تانآ نم نكنو ىف ىلذ :امنركذاو ةغلا,ةمكح هلوةذ ةمكدللامأو 5 رعاك ءاسؤنأ | ا ا

 هلوقو ننمؤءالة درو ءافدوهامثارقلا ن ةلزيرءامكلا (اهعساتد) هقسلا نم عنق ةمكسألاوةبادلا | ا 1

 ص هن م ءافش هنا (ىناشااو) سصاىهالا ن مءافش هنأ (امد دع ناهخو هم ةورو د. هلا ىفاناءافششو | :

 قانا امو سان لى دع نيقتمال ىده هلوةلك ىدهل أما ىداهلاو ىدهلا (اهرمشاعو) ءافشهنأب هفصوأ]]

1١1 10/ 
 لمسمسلا

 لدلالاو دحاو ةرايسلاو نارنيلتاك دحاو ةءاز ةلاؤن رارغلاناس ان. عنب !لوق (امهدجا) نالوقأ

 ةدامق لوقوهو (ىاشاا) ةنوالت عساف كاع هانولت اذاىأ هتوالت ىأ هنا رق عساف هانأ رقاذاف هوت هءاع ظ

 1نال ان ١ أرق هاو ى#قهلا ىعس ةثيمع نبن اسم ةسلافو هته اذا ضو انا ىفءاملا ثأر ةلئاقلالوق نمرد.هءاهنا | أ

 روسااو اروس تزامصف تعج تانآ الاو تايآ تراضن تءمب تاماكلاو تانك تراصأ تءج فورا ْ

 ةوالثلا» نمامانآرَقل انغا قاشت اا ل اطال ني رح - الاونياؤالا مولع هسق عبس ئانار :جراش تعج[

 0ص01ظذذ1 ا أ أ#ذذ]آذ أذ خذ || ذ|] ز ]| |[ 1 10 010 121 1 1 1 1 1 1 12 1 12 ]|| | | ]121|1 1212121 12121 1 1 1 12 2 2 12 2 1 2 2 2 1 ذ1ةذ ذة زة2ةز ز2ةز 0زةزةزذزةزة 60

 ىلاعت هلوقدل ءادو ةدسنب رمشعو فج : ىف هلززنأ اه ةتم نا تض لوزن نال كلذ ىعم لذ ءري سف ىناوغاشاو ظ ٠

 ةهكطلا هحؤو ةدداو ”رلخ تكل ارب ”استلزنو اليزنت ا نارتويتب كل ىلع ضاتلا نع ةرفت هائقر ءانا ارقوأ

 لداؤوق هن تدمخ ١ كلذك داو "هله نارتلا هماع لزئالول اولاهتو ىلاعت هلوة ف ناهر ذا! ةروسفف 5

 | ناه رذلا لءقو لوؤملاو مكهلاو نيبملاو لمحملو ماراناو ىلالط او لطابلاو قطا نيب قرذي هنالكلذي ىغم لو

 هيلعوذاندتلا اوددو نآ رةاانذ تالالذلاتاءاظ ىفقاخنا نال كل ذو ىذسااو ةمركع لوةوذو 5 هااود ْ

 ىوذلاو ةركذتلاو ركذل(اوءبارو)ثو دتهتمكلعل ناهز هاو ناكلاى هومأت ئاذاو وق نورتسفملا لج ١

 ا ا

 ا
 فرش هنأ (فاشلاو) ءيماوأو هفءااكدت مهخَر هفهداسمع هيك ذ ىلا عت هلا ن مرق ها 0

 امأو نيةدملل ةركذتل هناو هلوةذةزك دئااامآو هَنَمأَو ل سو هماع هللا لمد فرع هناو هن ن*[نارذو

 لئن نملاعل ابر ليتل هلاو ليزتتلا (اهسماخو) نينمزملا عفنت ىركذلا نافرك ذو ىلاعتهلوةخىرك ذلا|

 ثد د ملا ةرصر تالا اد هاه« انك ثن داع نأ |لزن هللا ثد دعا (اهنءداسو) نيمالا حورلا هب :

 تار لست ديزل الاو ىلا هت هن اوه لت : الا نال ةاغءوَمَدَدةللا ىفوهو مكيد نم ةلظعوم | ا ١
 كال دكو هلوةف م كطااما مكخناو يكل او ةئكذلاو مكحلا (اهئءانو د ةطعوملا هب عمت الف اك ةلسو هم :

 ةمك- ا ىء«مقاوةلدخاو هناا تهكح أتاك هلوقن مك ا امأو مىكحلان آر هلاو رن كدسامأو 1

 ًاموهح< روأالاقو مازلالاو ماكحالان هذو>أمو» لدا لاف عا ْآ
 د طديضت اهمال مالا ةمكح» نمدوخ

 تف لق | ع نعش لك لوزب نا رقلابو ضم مهيؤلق ىف لاقذ ضر يال ثلاو رقكذلا فصو اع نالرثكلا |

 انعمنأنا نما تلافو موقأى م ىو ىدم تآر ةاااذ-هنائىداهلاامأو نيمّومال ةجرو ىدهورو د هلا ْ

 لاقو نآرقلا هنا هرب ست ىف سامع نبا لاق ميةدسملا طارمدلا (ريشء ىدانحلا) دئرلاىلاىدويانعانا ارق

 نأ را هنارغ سدا | ىف اعمج هلل ! ل 2 اوودمعاو ل. .للا(ريشءىناشلاو) ءوءد اف اهقمسم ىطارسصاذهناوأ

 وحن لء !ارل-ةلا ناك ان دلا لاو : ةرخا الا هنو هع نم هن صلت هئيدر رمأ ىف هنع هتءلانال هب ىب سامتاو

 سان: لا مضعز هال هب مضتعا ن 3 هضع نكرتلا اذه هنأ ل اًةؤ يدع ىالابانا 1 نيو كل اهملاو قرغلا نم

 ضردلخلا قوذةسرىأو ن:مؤمالةجروءاةةوهامثآر أ نم لزنتو ةجرلا (رمشع تنلاقلا رىئاقلال

 حور“ الا لزتتان سهأ ن ءاحور كما |: مسوأ كلذكو خورلا (رشع عئارلا) ثالالضااو تالاهأا نم

 اهاةلآ حورلاب ىسعو :-وراهلا: لسرأف حورابلي ريس ىعنو حاورالا ةام ل بس هلال هن ب ءامناو هر

 هعايد ١ بحي هنال هب ىكع“”ص.طقلا| نس أ كاما نصا ع نك عقلا ني خرت .هاكلا) هنمحوزو مج ره ىل

 وهل اذه نا ىلا د وق هنمو نيَمدَْدملا شضق ع ثأر ةاانالوأ هرثآ اىنتاىأ هس طال



 هةلانللا
 2 صمم دس سس د همم هد يا نس ٠١ - ع ل مس

 ظ قىيىلءوذووملا ىلع ا م ١(هرثك أ وةسةدمةرقبلاةروسنال ليا رسا ب تطاعن ىل اع هنا (اهئلانو) |

 | هيلع هللا لص اد ## ل سرب هللا نا مال ذل! اهريلع دعو دو «مهريخ أ ل ار سان وي تناك دقو لسا رم.

 | ىلاعتهتتانأب نوم دقة ءاشنالا ريخأ ف ذلا باكالا ىأ باها كل ذ ىلا لا ةفااك هلع لزنيو ملسو
|! - 

 ا ظوةحلا حوالا ىف هنأي نآرقل | نعريش أ اا ىلاعت هنا (اهعبادو) ليءعءاداو نمءثوعبملا ىنذلا ىلع هلزنم م

 | باكل كلل ذ ىلا عت لوقي نأ عنشمريغف كلذي هته ريخ أ مال_سا! هلع ناك دقو ان دل باكا غأ ىف هناوهلوقب
 | دعبل أ كلا كلذب ةراشالا تعقو هنا (اهسماسو) ظوفحملا وللا ف تنثملاباتكلا كلذ وه لزنلا ادهن لعبا
 | هيلالس را ىلا لس رمل رم لدموا هنا(ام.داسو) دعانا اهكحف ىضذنملا وىذةناو هبماكبتلا قرشا

 | ىلع لةشاا1نآرقلانا (اهءباسو) كلذ ظنتحا اعيش هم.طعأ دقو كبح اصل لوتناك دعبلا ة-ىف عقو |
 | ىلا اراظنارضاح ناك ناو نآرةااواهرسأ, !هباعانب رشلا وهلا عالطارمس هي ةريثكمرلءو ةمظعمكح |

 | (ىنلاسثلاماقأا) بئاغلا د.عيلا ىلاراشن ام هملاراشي نأز اهم عاهد وهرازسأىلا ارظن يئاغهنك هنرو <

 ةراشاافرحادهو كلذنا هناسيب دمعملا ىلا الا اهبر ا ثيال كلذ ةظفل نا لبن ال نك-أ رضاح همل ارا ملا نا انس
 تركاذاف هسثنااه عمو ام_بدسا طرق هللا ضرةي ىلا دنم ىلا« لاق ةراشاا فرح هبال اذاء-وعادأو

 فاكلا لخدتدقو هارتث.ح كلرمضا هنافهلاثرمش أ 1 بطال !اهيأ هنت ىأ اذه لمقف هملارعشأ ئذلا
 هنع هبلار ثمار أل هسنثملا ىف غلاب ماك_تلاناكف كلذ لدةن ةراشال ا نعم دك أتاماللا و ةبطاضمالاذ ىلع

 +: رقال دمعيلا ىلا ةراشالاب فرعا ىف صدا لب عضولا لص ىف دعبلا دمف:ال كلذ ةاففاّنا ىلع لدي اذهذ |
 | بدنام لكل هلوانمم عضولا لمأ ىف تاكناو سر فلاب فرعلا ىف هد امنا ةبادلاك تراصفاهانرك ذى

 قرع عطولا ىضةم ىلءالىوخألا عضولا ىضتةم ىلء:غ اهل لانا ل ودنفادهتياذا ضرالا ىلع
 اندابءرك ذاو ىلا« لاو خ الا ماةم نياظفالا نمد او لكما دي ةيراقلا هذه لج الو دعبل دس: الذ حو
 اذه بارتأ فرطلا تارمماه مه دنءو لاقو ركذاذ_هلاه مث رارخالا نملكو هلوق ىلا داو ميذاربا

 | لاك:هلظاهد>ات لاهو د. هنم تنك اهل ذكاء توما ةركد تءابسو لاهو باسآ!مومانو دعونام

 | اهثري ضرالا نا رك ذإا دعب نءرونزلا فاد تس دقاو لافو ىذا نا ةريعا كلذ ف ناىلوالاو ةرخ الا

 | هللا ى< كل ذك اهذعس ورضا اناقف لاهو نيدباع موقلانالبا اذ» فنا لاف مث نواس اصا!ىدابع
 |ةلكساا) ملعأ هللاو كني ىتااهذهام ىأ ىدوما. كنج كلامو لافو قرملاهتت اىدعاذكه ىأ قوما
 0 رابثملاّن الفال ب اوااةروسااوهو ثنؤم هءاراشملاو ةراشالا ما ركذ لوي نأ لئاستا (ةناشلا

 ١

١ 

| 

1 
 دس . ١» ل؛ - | ٠

 ا وك ذا نكل ثنؤموهوةرولاودورخآ ساه ىعسملا اذ مذ ثنؤع سدلوهر ملاوهذ مسالاامأو ثنزع |
 ٍ | تامل عا (ةقلاسثلا هلم تملا) ةرو-ااودو ثنو موه ىذلاالملاودو ثنوعسدا ىذا ا سءالاود قناسأا

 ا لوءفم ىعع ل اعف لمقو مامسدا اوما.ةااخصر د مءوهوناكلا (اهدأ) ةرثكن ارق ءاه-أ 15

 ءاح باكلاو كلءلاءا !زرثأ باك لاف نآرقلا باك !نءدارا انا لءاوتذئاو سوداملا نءعسامللا تص |

 (اونلاند) مكناه رب ىأ نيةداص نكن مكباكيا 9 نلمرلا ودخخا (اهلانثو) انوق وانك نيءءوملا ىل |

 ١ نيدااوهدمعد.سلا ةداكم »ع (اه«دادو) لجأ ىأ مولعم باك اهاوالا هب رقنماكاهأ امو ل>الا ١

 نعجلاةنلاو ماصالاو لادلاك :لءافملا فء؟لاعفر د هاا اذهو م :ا.ءأ تتحاما باكل ا نوغس ٍ

 ا. نأ ىلع ناو سنالا تءّمجا نا لة نآرقلا (اه انثو) قالا ىلهفلاكللا '
 | اناثترقلا اذهلثءاَو

 | هلق نإ رسم ءلإو ءوق !ىه ىنا ىدومنارقلا اذهنان را اهنف لن ىذلا ناضمررمثاس نعان ارق ةانل هج
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 ميلظع قاخ ىلها كناو اهظعل وسرلا قلشو ميظء؛ئث ةعاساأ ةاَزلَر نا ةىطظع دل زلزلاو نما اعلا برا سانا |
 ٠ ْ اللعن مون ةرعمرض»و ميظع نكد. ؟ناامظعءاسنلا ديكو ابظع كرلع هللاىل_ضف ناكو ايظعرملاو 1

 ْ ارأو ةرف_ةهم م-مماناحخلاسلا اولعو اونمانيذلا هللادعواهظع باوُذللا مهن عمو مظعر هاوامو ظ

  | 1ا 1 دادهو لراسملا )ن ونالثلاو ىناشلاا) مييلفع ٍباذعمهل اواوطعنيقفانملا باع ىغمو ( طع

 لان مزكرابملا عقلا فاكر ايم مالا هملع ىموم هذ ملك ىذللا عض نوملا اىعسف يشأ هي ىلا عت هقا ىو
 ْ | أراب لو اكرامص ىسدع ى همزاهمتانمةرثكل ةنونز ركراصة رم نمدةوبهكرا مهو لا ةرصش ىهسو

 ”هلماىف هاينز أ انا دكر اصردقلا هلل ىعسو عفاشملان ءمفاسماكر انمءامءاهسلا نمانازئواكراممرطملا ىفمو
 (ةعبا رلا هلئسلا) 'ركر ام ةمالال راسم ى ىلع كرايم" راما فلرارم كلم هلزنأ كرام .رث ذ نار لاف دكرامص
 فيأتلا ىفنةرودالامءاملا تاع نافاشكلا باص لاف ب اتكلا كلذ ةوقيلا هلوق لاصت ناس ىف
 كلذ نا انعمو لرتالا | دتبملاريخ "هلا او هريخ باتكل اوانئامادتيمكلذوادئبملا نوكي نأ (لوتالا)ءو-و

 ود لونك اكن وكب نأ له امسي ىذلا هناو سقان هتلي اقم ىف بتكلنمءادعام ناكل ءاكللاباةكلاوه
 ةفص تاكل !نوكب تأو لاصفلا ن اضم نملاجرلا ف نوكيانمل عمامملا ةماوجرلا ف لماكلا ىأ ل جرلا
  | 1انامئاربخ باكلا كلذ نركيو ملامذه ىف وذحم ادةبمريخ مانوكي ناودوءوملاٍب ات كلاكلذوه هاثعمو

 : ملا تلمس ناو ىرخأ“ هل باتكلاكلذو 'ل لا ذه نركتنأو كلذوهءانهمو ةغص باتكلا نا ىلءالدبوأ ظ

  | 1رخل اودْفص باثكلاو أ لءاكلا باتكلاو هلزنملا ناتكلا كلذ ىأ ناكل ا هريشو ا دتمم كلذ ناكت وصلا ةزنع

 ْ لس ليزنت)لاهقادمعأ ارثر باتكحاا كلذ فو راسا هذه نما را قعد وهىافوذ ا دتبءردتوأ هدعبام

 | بيرلا (ىلوالاهلثملا) ناتلأسم هيف (هيةتيرال) ىلاعت ل رقرهاط اذه يلأتوهيف بيرال باتكلا
 مالسا هيلع هلوق هنمو اهوسدب تننظ اذا نالذ سمأ نب ارلوةن هوس ْنْظ هناك ةدابز هبفو كلل! نم بو رق 1

 لاف هئدا ودح ىأ نام لا تنرو ره دلا بدر مها وق ىف بدزلا لمه _سد د:ليقناف كءيربالامىلا ك_ربام عدأ ْ

 رعاشلالوةكا اظضاا باسأن هباقلا ىف مل خيام نعم فاضي أ ل هعتسيو ن ومما بير هب صدرتت ىل ات هلئا ١

 ا افو._تاانمجأمئربنشو ٠ بير لك ةماجت نءانيذق
 ِ هسق لو كك كااكر هن لحم نوما بير نم فاني ام نال ك-ثلا عم ىلا ناعج ردة ناذه انلق

 || نمهححول بن را ة ناظم توك ث هنا دارج ام ف بيرال ىلاعت هلوةذ نةمشمري_غووذ بلغلاب لتخاامكلذكو | 73

 تيرالدا ارا تاقولوازمعم هنو عكس الو هنا دنع نم هنوكىفالو هد ىف ةهب_نال هنادو هةملاو ءوجولا

 اند ىلع امازنامم بيرى مكن او هوب ليوأتلا اذه ددكأتل برقأن اك صو هللا ىلعاز قم هنوكى ف

 و يو حوا عبو سبا تالاودانهامو | 7

 أ تانرل تش ال ثيج ىلا حوضولا ىف غلب هنا دارملا (ٍتاوبللا) همف ةدئافالقمدنع هذ كشال هنا نءناو هنف | 2

 !ةروم رست ةيضر امم ناو زع ةياهنلا ىلا ةححاصفلا ىف مهغولي عم ب ورعلا نال كلذكس الاو همفبانريتأ |||
 لاوسلا ( هبن باتز نأ لقاملازو يال تح ىلارو رانا ى دفعا ذه تغلب هنأبدهشب كذو تارقلان م "1 ْ

 | |:هاهو مهالاف مهالان ومدي مهمال(باونللا)لوغاهيفالوخآ عّصوم فو هيف بيرال انه اه لاق ل( ىناشلا 5

 1 انهاهال همف بررلا ل_هحرخآ ادا كانه امهوال بور همفال تادولو باتكلا نءةماكلا,بيرلا ىتنمهالا |

 ا - دلا ةرخ اهلاتهنأ5 لوقعلالاتغتال اهناف ام اي دلاروه ىلع ةنل ارش ل -_ضغ:لوغامفالهلوق ىف دصق اك |

 2 برا ءائعئاوأ أ رة(باوحلا) ةيلكلاب بررلا ىف ىلعهمق بررال فوق ل ديني نم (ثااثلالاودلا) |

 | ةيهامل ىف بررال هلوقنا هملع لءادإاو ةءلكلاب بي رلا عافت ا بجو ةروهشم ا ءا رفلاناملعاو عقرلاب هيف |

 ْ | ةمهاملا ثم ل ةضاملادا رفأل نءدرف تينول هنال ةمهاملادار :١ نمدرف لك ىن ىذتقي ةمهاملا ىو بن

 ( 9 قطمت هت ايوس نها الا عياقت هقلالا ةلالانلوت ناك ”رمسلا ادهاو ةيهابملا ىفأ ضنا كاد

 ءاما بحوب ىنلا كل دن دحاودرفتو.م ديفيوهو هب برادو ذأ ضقت هت عقرلاب هس بيرالابنل

 327 م
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 م ع تلا او سال ناسيا ادد هل اوقف ناسل اما نيبملا روانإلا دانا ريثع سداسسلا) قا نقلا
 ا ”اهبلا(ريشع عباسلا) نيمملاباتكللا تانآ كلن اوةفنيمملاا مأوى * لكان است باتكا كل _لءاس: :ازنوةوتأ

 ا (رمشءنمانلا) ضاللت قيراط هءىرىذلارصءااءاهنشت قل! اهبرم هبةلدأ ىه ىأ مكبر نمرئاسمب اذه
 سال نعب هب ىضّدي ىلا هت هنا ناله اضل !هانعم ل..ةذ همن او ةلّْشاو لز واانوهامو ىل هف ل وتلهنال_صفلا
 ىف همامادل «> نذرانل اىلا ني ز[ق وسو ةئللاىلا موق ىدونف مام .ةلا مول سانا | نمب له ذد هنال لق و ولان

 ا معنلاو موهنلا عقاوج مسقأ الف مودلا (رمثع عساسلا)راسالا ىلأ هق اسهءارودل هجن مو ةنلطس ا ىلا هداه 3 ظ
 هيف نت هنال ل قممرنو ثذع ىذإ ادولد همر هع :ىناةمىف املا (قورمدعلا) ا. اموغ لزن هنالىوهاذأ ٌْ

 نا رقلا هب عي سامع نب الاف ثدف-كير ة.مءئبامأو ةمعنلا(نورمثعلاو ىدانطا ) أع لا

 نآن ..ع ءا_ صقلا تزرع دقو انادربنوك الت فيكو مك رنمناهرب م اح ده ناهربلا (نورمثعلاو ىناسألا) |

 لا ءاسدنال | نيبو هيكل مدام يدعو مالا اان وردت اوودشبلا (نورم ءلاو ثلا: :11) هلء ءاونان#

 اردو ا دهام .سرأانالسو هيلع هتتا لصد © ةفص لاق نيرذذمو نب رمث» .هلسرلا ةهغ دو ىلاعت 1

 عاطأ نا ةنحلانا انأرم دم ىف عيه راكصأ ضرغأ:اريذنوا ريشب ةدصسل امس ىف نآرقلا ةقص ف لاهو  اريذنو |

 (نو رمشعل اف عبا رلا) ثآر ةلا نيبو ىلاعت هللا نمب'دكرت شما ءاسعسالا رك ذنانهاه نمو ىدعن ا[ ارذئمراناابو

 ىللاوهالا هلا ال هلئا مويقلا وه هناصتهتناو يقل |نيدلا كلذ يق اضيأ نيدلاو ادي دشاس أ, رذثما مق تلا

 كنلااشاز ازرتأو نمهملا (نورمشعلاو سماسالا) ةدافالاو ناسا! ىف هناذب ماه هنالامق ىم» انوار ا

 هلال هتثفضوامناو نيمالا ن نه ذوخ هوقو هماع انم4*و بات 1 ن* ه.ديزيناسا اه د قلاب نا: تحج

 نيمألا ى'لا ىلع ن نمهملا بادكضاا لزرنأ نمهملا برلاو ةرخ"الاو اذ دلا فررمذلا نم أنآ رقلان 0
 سانثلا ىلع ءادهشاونوكتل اطسو همأ مك اناعج لال ذكو لاهاك هقاذ ىلعىلاعت هللاءانم أ مه موق تال
 وهىلاعت هتناو دشرلا ىلا ىدهيلامو موقأ ىل مىال ىدهم نار هلا اذهناىداهلا(نو ريشعااو سداسسلا)

 نارقلا فو ضرالاوتا اوعسلارونهنتارو:!!(نورمثعلاو عباس ك1) ىداهلاروالاربدتا قءاسن هنالك داولا

 ىعمواد# عيني ٠ باّكوروف هللا نم ماج دةارون لوسرلا ى ممونار لا ىن»هعملزنأ ىذلاروناااوءدشاو ٍْ

 نمر و لع وهف مالسالل هردص هنثاح 02 *نأأ ار ون هناس ىب«ومههاونأب هاروت اوةطمأ نو ديرب ارو هند

 ىده هك لءغالا» ءانيثاو ارون ل_.غالا ىم-و رونو ىدهاهفةاروتا ان ءازنااناارونةاروتلا ىكنو هير

 | ثءابلاءامءالاف درو قلعا (نوريشعلاو نمانثلا) ميدي نيب مهرون ىسيارون ناسجالا ىك«ورونو
 فذ: لب لاه اك لطابلا ليزيف لطاسءلا دض هنالاق» هللا ءامسفنيقملا ناس هناو وس نارقلاو قلع دمهشلا
 وهاكيرنارزيز علا (نورعشعلاو عساستلاو) لت از تهاذ ىأقهازوهاذاف هغمدمف لطاسلا ىلع وألا

 ةّدالاو هءاعزب زع مكسفنأ نم لوسر مءاج دازيزع ىن'لاوزي زع باتكل هناو نأ ارقااةغص ىفو ميحزلازب زماأ ١

 نانتعمزز زعالو ةزيزعهّمال زرع ”ىن ىلءازيزءاناك لزن ًازيز ع برف ني والو هلو سراو ةز ءلاهللو ريع ْ

 نأ ىلناشلاو هتسضراعمدارأ نم ىلع عنمءاوءاد_ءالار «ةىذااو» هنالكِلذكَنأ رمل اورهاا ااهددحأ؟

 ءادشأ ةعمس نس ىلاعت ةنالعاز نو'كمناّك ىفمركنآرقاهنامعركحلا (نوثالثلا) لئءدحو الا
 0589 ١ نمداق:_سال هنال مب ركلادثآر ةلاوهنمدو-أداو-الذا مركلاك يربك رْغام مير كلاب هسفنىب مم ركسااب

 10 ارك لاسعالا اون ىعمو خدك لّونمو كاجو انني زكوموم م«و <: ةدافة بام مولعلاو مكساعان هباك

 )| ليرتح ىعسو ةرلا لزمن هلال ركااشرعلا بروهالاهلاال هللااع ركعشرع قسد مي ركرحأو ةرغغت هرمثفأ|

 | نم ركباكو وف يركب انك ىلا قاأىنااعركزا_ءاس باك ىم«وزيزع هناءانعمو مي رك لوسر لوقا هنااسعرك

 (نوثالثلاو ىداحلا) اميرك اياوناولان ةياوكسمت اذاف ةجرك ةمأ ل جال يركن ىلع ميرك كله هن زن ركبر

 ميظعلا ىلعلاوهو لا ةفا_ظع هس يعن ىلا هت هنا لعاو عظعلان آر ةااو ىناذملا نماعيسئلا:تادقلو يظعلا |

 مود مول عاظع مويلانهظع ةماةلا مويو ريظعلا نآرقلاواسمظع هياّكو ميلغعلا شرعلا بروغد اول عهشر ءو

#0000 



 2: يوم تمس م ل. موتسوول يوما نع رس ١ هيعمل يخصص هس 22 اسس لسصتماا  مموج دعس ياووطسم ام املا عسعسم كنز

 ١ اةنصفملاكرئامآو نزدداف مكيراناونيئموا فون وة هتتاريذف أ اضرأ هتفو نوقتامانأالا لالا اورذيا ا

 | وق: نمااهناف جاي رف ضال الاابآ هومعئالذ ىأ هللا اوةئتاو اهب اوبأ نمثولاونأو هون |
 ىلاعت لاه فن رش ماقىوشتلا ماقمنالعاو نوقةناف ىاار4 وقا ذيك بولةلا صالخاا نءىأ ب ؤولقلا
 هملع لاه سابع تءانءو ماقنأ هقادتع مكمرك نا لافو نو: مهنيالاو اونا نيا عم هللا نا

 هللا لع لكوملف سانلا قون[ ةوك. د" ؟نمومقلا نلف ضال عك نو كي نأ بح ؟نم مالا

 أ أ ىوقتلا بلاط ىف أ تن ”ىلع لاهو هدب فام قثو أ هللا ديفا نكسه اذ سانا غن وكب نأ بح أ نمو

 ْ ملهتو هللا ك وسهللا ىلءرامت الن ىوةّدلا يسهل الاهو ةعاطااءرارتغالا كلرتو ةمصعملا ىلءرارمصالا كرت ا

 | كلاعف أى تكئالملاالو ابيع كناسا ىف قالا دحال ن[ىوقنلا مهد يهاربا لاقو هلا د اهاكرومالا نا
 | قالا لرعاطتذزاك قلل كل رسب آي نا"ىوقتلا ىدقا 7 و اندعال رس ف نشرتملا كاءالؤ سن

 انقل ءارواسيت دلاذ تو ىلسملالسس كلم نم قتلا لاقي اجت لال ومالازرالذأ ىوقتلا اشو |||
 | ىده ىلاعت وقف امالا "هل .تضف ملل نكي لولو افهطاو مار ل! انرلاو الخال مايا

 | ساثال ىده نآرقلا همك لإ نتاىذلاناضمز رو 4 او ىف ساننلل ىذه نآرشلا نا نيب ىلا سعت هلأل انك ن نيد
 ا سدل هناك اقتبنوكب الن ساسلا لكم حنة انا ىلع ل ديا ذهن نيةنملل قدح هلانرقلا ىفانهاه لاق ْ

 فاتك الالل دو ىدح# ىذلانوكسح (لزالا لاؤسلا) تالاؤسلاى ف 6 ةئلاشلا هلك نانا. ْ

 ىدنال ىدهملاو ىدتو«ىتملاف اشي أواطق: نيقتملىده نارقلا لج اذانلفصضشنود صدت تحج

 عتاصلا وجو ىلع مهل ةلالدو نيم ىدخ هنا امنآرقلا (باوحلا) نيةتمالىدهنوكالن آر ةلاواننا“ ١

 |نيذلام ع وحب هد هن اناالا نب رخاكدل ةلالداشبأ رهن ةزسر قسوم لو ا
 مالسلا هناع ناكدقو ركذلا عست نءهرد '” لاهو اهات نمرذنمتنأاغا لافآك ياو ءفئلاواو دذعا ٠

 ةلالدإا/ىدهل يي وعما نيذلا مهءالؤهن ا ىلا ال سانا !ءالؤه زك دف نئلانلا لكااردم ا
 ذقت ق-قالاسدادو هدا ىلاال-صو»نا لا ركنال هنع لئازلاؤسلا اذهخ دوسةملا ىلا ؟لسؤملا ||
 | مكيف ازمغاما لفملاةلالدالولورنثكهباشتنو له هو ىده هنأب هلك نأ رقلا ضو فيك(فاشلا لاؤسلا) ٍْإ

 عيا 7 ع سو ءةضتل الديار

 ما 01 00 : ل كلذ نا ”(باوحلا) ل[

 ىلع ةخ نارها !نوكسص هدم فةوتام لك 0 وا -)١ ىده هلكر اص عمسلا ةلالدو 5 لعلا ةلالد | !

 هن اةصو ىلا عت هلل! تاذ ةفرعم ىف ىده تارقلا نوك لاح سإ نذاف «_.ذىده نآزتلا كحيل هد ||" ١
 هللاول_هدس فاكف اهبنىفده نآرقلا نكب ما ذاف لاما فرم بااامااءهذهناكثالوةومااةةرعم فدا |
 هسفىف : لبو“ : لكف ىده نوكي نأ ىذه هنوك طرشنم سل“ (باو لا) قالطالا لعئد_هقلاعتا] ًُ

 ديك اننى ىدهنو تحووأ عئارم ثلا فن رعت ىف ىدد نوكي نأب كل ذو-«اسسشالا ضب ىف ى دهن زك نأ | 0

 ١ هنوكي هةدو ىلاعت هللا ناف مومسعلا ىضدعيالقلطللا نا لعمال دلا ىو نمد الا ذهولوقهلاىفامأ

 تنفةؤودنلاتاثاو هلافضو عئاسصلا ثان قاكدهنوكي نأ لمه هنا عم اهفلملا ف اسة ريغ نمىده

 هربغ ند ثرح ىلا حوضولاو ناسا | ىف غاب ىالاود ىدهلا (عبارلا لاؤدلا) موهعلا دلفي ال“ :قاظاان

 11 ن ثوكدام روذ-دذطرامدمد رثك الأ: وفا اهفاورك ذوالاةآثورك ذءامنب رشا ناني نا نارا

 ! رعسسفتلا ف مأكت نءاثلقىدهن وكي فيكفمريفا ندمت وكن أ نءالضف هسفأ ىف اند وكمال كاذك

 ا نينو لاؤ لاو اذه هيلع جوت قا ىلع امادسازعرالاو ةضراعتملا ل اوتالا درونث 8
 نسي: مس سديصل :.تد ةهميسيدشسي

2 7 
42 0 
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 مساتامسلل سس سس جسسسللا اس يسال سا ال م سس مم م ب نب ل مص سس هس اس سن سل حاس يس سس اهدعس مسس ل ديبي

 | اسهنامساعو عنان نعوروهثااوهه سف ىلع قولا (ةئاشلا ل ثسلا) ضقانملا قةكيلدارخآلا ع.
 ةريثكى كو سابال ب رعلا لوقوري_مال اولاف هلوق :ريظتو اربخ ىو نأ ن مقاول ذب الو بررال ىلع امة
 نإوالا:ءا هاا ىلءنالىلو أقوال ةءارغأ نال و ىده هفهف بيرالردقتلاَو زاجخا لهأ نادل ف

 ىلو أل الاو ىده ه.:نوكءليىده هف:بانكسل !نوكيالذت امأا ىفوى ده هسةن باتكلا تركي
 ْ لئاسد هدف (نيقدءال ىده١) ىلاعت هوتل_ءأهقاو ىدهورو نارقااتازمنآرقلافرّر حصنالا

 ( ةلالدلاوه ىدوهاا ف اشكلا بد اص لاوثو لال لا نع راسم كدهلا ىدهلا ةَقةحىف (ىلوالا 'هلشسملا)

 لوةلادافو لوتالا لولا ةدصص ىلءلدبىذلا وولعلا وءادت:»الاوهىدهلانو رخال اهو ة.غبلاىلآهلصوملا

 : ىدوهلا لوس عتسمال ىدهلا ىعسمىفاربدعم ةنغملا ىلا "ةلصوم هلال دملا نب وكن اك ولهناثلا از ىنشلا

 1 هلوقل ا دب عتسمريغ هنكل لا ٠ادتعالا مدع لاسءادغالا ىلا ”ءلومتملال دان ركنالءادتهالا مدع دنع

 ا ةغليف مصب ةنالوعا د_تهالا مدع عفىدولا تأ ىدهلا ىلع ىمعلا اوصاف مهام دهن دومت امأرع ىلاعت
 1 عوتو (اهل 2 "هيالثر ومأب ف اشكلا بح اص تحا و انلوق ىلع لديدال و دم لفه ده لاش: نأ برعلا

 نء-٠ لال ض ىف وأ ىده ىلعل لاهو ىدولا«ةلالضل !اورخش ا نيذلا كل رأىلامث لاه ىدولا"لناةمزةلالذلا

 ةمخرلا ىلا ةلصوم لال دلا توكىدنهلا طرشن منكي لول ىدتهك حدملا عظوم ىف ىدهم لاقي (اهنانثو)
 لاعيىده عواطمىدتعات ا (اهئلاث) ددبمل: ىده هنا لاةحالاح د ماي ده مهن وكي فدرلان كل

 عطغلا و رمسبكلا نام زال عاطةئالاو راسكنالا ناك عطقتاف هّةهلطتو رم. كنف هنرمسك لاشك ىدهاوهّ ده

 ءادئهالا نيبو ىدها|نيبقرغلانا (لوالا نعباوحلاو) ىدهلامزاولنم ءاددهالا نوكي نأ بحو

 لالضا!هلبا.ةمىفئىدها!لمش لال ئلاوهعادتهالا لءاقمو لالضال اوه ىدهااىل ادع ةرورمضل ان مول هم

 ىلل ضة:مل ا ا'هلمس ولانالو اند هم ىعستال هن عسا اًريغو اند هم ىعس ىدهلاب عفا انأ (ىفادل ١ نعد عماسمم

 ا هند مزاد لور غثاف هنأ لاةد سعال !عواطمراقثالا نا (ثلاشا!نعو) مو دوا اةلزئم ةلزان تناك دوصقم لا

 | ىلا اسذغم نوكحي نأاىده هنوكنم مزادال اذهاذكفراقثالالوادحانهآ هنوكط رمش نءنوك, نأ
 هلب أنا صاخ لءااوه ىدوهلا لاق نملوقداسف ىلءلديا#و دعت يده هلوةب صراعم هنا ىلعو١٠ادّدهالا'

 ءادن_:ةءالاال هلال دااوه ىدهاانا ىلعل دف لعبا سل هسفنىف هنا كل_ثالو ىده هنأ: نارقلا فذ و ىلا

 ةنايسصلا طرفةياهولاو قئافءاهوم-هاوقنملءاف مساةنغالا فقالا (ةيئاشلا هلم_ملا) مل_هلاوءأل

 توكينأب ىلو أ كلذكت وكي نمو حدملا ضر عم ىف انها# ن:اارك ذ ىلاعتهتنا تا لوقذف اذه تفرعاذا'
 نعازرتمم تادايعلابابث اتوكن ناب كل ذو” نيدلانل هدا هفا .ةّدمنو كسر نأب لب امن دااروسأ ىفامدَم
 لش دي امكسص لن ديمه طع لاذ ىوقتلا فرئاغصا بانج !لخدي لعدن ىفاوةانساو تارواذملا

 قو ملاذا هناىفت عازفلا امنا لكلا نعاي وتلا بوو ىف عاّرئالو لخ ديالن ورش [ل اهو دمعولا قرئاغسلا ||

 هيسأب الام عدي ىتج نيقتملا ةسرد درعلا غل ال لاه هنا مالتسلا هملع هنع ىورف مالا ذهني لهرتاغصلا |
 ىوولا ليام كرت ةبوقعلا هللا نو نور ذد يذلا مهتا اهتع هللا ىطر سابع نبا نعو سأل اهياممارذس
 اونا سانل اريام انلا لوتأ ىف لاه ةمشملا ىه ىوقتلا نا لعاو هم ءاساع قيد هتلاي هر نو برو هلا
 لام كلذكو هتلانوشالأ ىءينوةالأح ولم_ه وخ أمها لاقتذا ءاره ثلا! ىفو لسا لأ قاله ومكر

 اذكو ءوشخ ا ىئءي هوقتاو هاو درعا هموق] يارب ا لاهت توبكنهلاىفو مهموق! بمعشو طولو لاصو دوه:
 ]| ل-ءاؤ انش سفن نع سة: ىزستالاموياوة تاو ىوتلا دازلاريش نافاودوزئو هنا: تهنت١ اوقناو هلو

 'نامالا امته ىل_دالا ضرغلاو نأ رقما ىف تءاسدق اهخاالا اهانترك دولا ىف تناكتاؤ ى رةلاةةءقحنا

 !مهمزلأو ىلاعت ةوقذناعالا ام اسءاخ صالخالا واعي ار ةصعملاٌكرثو ائئاان'ةعاطلاو ى رغأةوتلاو ةران

 ىأنوةّءالأ نوءرن موقءارهشنا فز. ىوغتللم_ميولقهتنا نم انيذلا كئاوأ دولا ىأ ىوقنلا ةلك
 ] نآل هلا ىف هلوففةعءاطلاامأو اوباتىأاوت:اواونم5ىرقلا لبهأن أولو هلؤةن:ةبوتلاامأو نونمؤيالا

 اور نع



 لك عا

 هي رط ىلع ىر ع ءابلاب ىذ هلا نامال ف هلل ىل_صو ماض لا ةيامكتص هللابن آن الذ لاقن لب عاضو |
 قيدص:لاوه ىذا' ىوخلا ىعسملا نءلوةئم هنا ىلعاوةفتا دّةف ئدعمريغاسةاط ءركذ ا ذااما ةسغالا لخأأ
 ءاؤستاعاطلا لكل هذ نءةرابعناءالانا (اهدحأ) اهونحو ىلع هيأ ١ وفلتخ اع خا يدوس

 ءاطع لص او لوقوهو تاداقتءالاوأ لابعذالاوأ لاوقالا بان موأ هيو دتغوأ ةديحاو تناكحص |||

 لفاونل!نود طّقف تاسيجاولا لعفن عذر أع هيا (اهن انو ( دوسأ نيرابخلا دبع ئداقلاو ليذهلاىبأو |

 دبعولا هبقءاجام لكس ناسا نعةرابعناءالاّثا .(اهثاانثو) . مئاهىنأو ىلع أل وةوهو
 وهو دمءولا هنأ دروام لك بند>١ن 0000 نمؤملاورئاكلا لكسص تا نملك هقلاذنع نما

 لحأ امأو اهاكرتاك- || تانج امقاد بو انيبتعانبو .ةوكطربش لا نم ءاجسأ ندي ماظنلا لوقا َ

 ىلء نامي اةعاط لك كلذ دن« دمك _صال وهو لماكن اي !ًةفر ءااّنا (لوالا) نيهواوركذذ ثرديلا

 اوعزو ةئر ءملا اوه ىذأا لبس الا ىلع منه تناك اذاالا اناسع | امن هاو“ :نوكسحي الت اعاطلا هذهوةدح |

 دوب لام اناا تاعاطلا ن ماع دس اواءح لو ةدس ىلعر ةكمدمب ةمصعم لكم رفكب قلازاكناودو+لاناأإ|

 مو هام نودي ل صال عرفا انالراكنالاو دوا دس ونملام ار ارهك ىداعملاو ءامشالور ارئالاو ةفر ىلا ا

 ذساو ناعا وهو اهلك تاعاطأل مس ءانامعالاّن ا اوعز (ىناشاا) بالك نيديعسنب هللا دبع لوقوهو |

 رت نمو هنانعا ضد ادق ضار هلا نم امد ل رت نمو ناعال ا "هل نم اهاكلؤاون ااو ضن ار هلا اولم-وأ

 اولاهنيذلا(ةيئاشلا ةقرفلا) لفاونل! نود ضد ارفال ما ناسعالا لاه نم مهخمو هناميانصقنياللذاوثلا |

 ةفرعمو ناسالابرارق نامعالاّْا (لوالا) يهاذس ىلعءالؤهفاتخا دةواعم ناشالاو باقلايناميالا | ظ
 ةقةحىف اوفلتخا (امهدحأ) نيعضومىفاوةلتخاءالؤه مثءاهقفلا ةماعو فن ىأل وقو»و باقلاب ||| ا
 لسلدللا نعا رداصانلعناكوأ اب د.لقتاد اهنا ناكءاوس زاك دافّتعالاداهرمسف نم مسه( ةفرعملاهذهأ]]

 (امهنانثو) لال د سالا نغ ردا لءلاناه رمسف نه م[مو ل. داق بنو مكي تورثكالا مه

 لبس ىلعمن اه صو هتان ءلاود نيماكت اا ضءعبلاف ادام زعناميالا و ةءىف ريمعملال-علاناىفاوفاتخا ١

 نمريغكسج) : ىلع ة هد اط لكم دق مرحجال ىلاءت هنن تانفص ىف قادلنا فالشارثك اناهنامت لامكلاو مانقلا |

 هللا, إدص .د#م نيد نم هوك ةرو رضا ان لءام لكب ل_ءلاوهريتةملا فاضنالا لهألاقو فئاوطلا نم هاذعأ :؛
 نوكيال ف ضريغوأ .5ىه هنوكيو هناذااملاعو أ لعل ءاملاع ىلا“: هنوكب علا لوقلا اذه ىلعفل_سو هم

 رشب لوقو هواعمناسسالاو باعلان ويد صتلاو هناعالاّ- ا (فاثااكوقلا) ناعالا يسسوول ,١

 لوقلا) سفنا ان مت اقلا مالكملا بلغا ا قود _هثلا ن مدا رااو ىرغشالا نشكل أو دي ر م1 باتعتبا||

 اولا نيذلا (ةئااثلا قر هلا) ٍباقان ص الشاو ناسالابزا رقان امبالا ةمف وصا | نم ةفءأط لوق (تاانثلا |
 ةفرعمنء ةرابع ناميالاّنا (امهدحعأ) نيلوت ىلءاوفلتتادقءالؤهوطقف تاقلالعنعةراسعناتالا |

 لوقوهو نامعالا ىلءاكن ءهوهف هب ردن نأ لق تامو هناساب دج هما ةي هللا فزع نما َج-باَداانهللا |

 ىكحو ناميالا تح ىفةلخادريغاملا معز دةفرخ الا موءلاو لسرلاو بتكآا ةفرعمامأ ناوذ شنب موج
 سو هءاعهللا ىلص د# نيد نم هنو حج ةرورضا ان لعام لك ةفرعم عم هللا ةفرعم ناس الا نا هنع ىعكلا | ْ

 (ةعدارلا ةقرفلا) . ىلا لضفلانننيسنحلالوةوهوباقلاءويدصتلا در < ناميالاتا ( اههناثوإلا|
 اهةذ ناب الا ود ناسللاءدارقالاّن ا (لكرتالا) ناقب رف مهو طةذناسالابر اركالاوهناعالا اولاو نيذلا ١

 "نلذاد ابن الاناعاىناسللارا ارقالا_و و حصا ارش ةفرملاف ناغلا ف ةفرعملا لوتس انانمنا هولك رتل 30

 ا كلا ناكناو ىئاقرل الضفلاو ق-ثمدلال_سمنب نال. لوةودو ناميالا ىف ممل

 نمو ىفاناانا اوعزوة بماَر تسحا١لوةوهوناسالابر ارقالاد5 ج2 نا.ءالاّن ا (ىلاشلا) نال. عا

 لاوقأعو2#اذ-وذ : ةرح - الاى نب رغاكبلا مكحو ابن دإاىفني-:مؤمام - - هل ثنا 9 ةريرسلار اك رهاذفلا

 رقفنو تاقاانويدصتلا نع ذر ابعةاوإل نابل. تالا ع رمشلا فر<ىف ناسمالا نوم ىف سال

 ل ار 4
 1 نيا 1 2
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 لاين

 ا كل تاتا ف هيلو تامنافرملا متلو ثاحيبلاو لنا فا لاق هلا رع ىلا ”(قوالا ةيوصلا) 1

 قيقحت فريتعمريغىناسالارارقالاّنأب ممكح دقفن هوم هنأ ّمدكح نا انه اهف ةداهشلا ةملكب هف طفلسام ا

 نمراشلا نم جرت مالم هل وكرات نزولا أب ممكح ناو عامجبالل قرشوهو نامالا | ا

 ش 5 انداا ةروفلا) انمؤم نوكيال يكف نامعالانمفاط هبلقا ذهو ناسان مةترذلاقثم هبلقىف ناك أ 2

 | َملقن اف ايم طفل هنكلو ةداهشأا ماك اظغلَس نأ هضكمأ ام تقولا نمدسوو لبا دل ايىلانعت هنا فرءنعءأ ٠

 اذا نمرانلا نم جر مالساا هملع هلو ةللظابوهفنموعسدل لق ناو عام الل قرخو وفن مو ءهنا َ

 ١ أ عنمىلا اًرْغاا نا با وطاو قطنلا ن نءتوكسلابباقلا ن ءنامعالا ىنش الو ناعالا ن ند: "رذلاقثم هسلقىف | 8

 : | ىداسعما ىرع ىرعح قظنلا نععاننمالاّوا و نيمو هام وكب مك-و نيدر ,ودلاى عاجلا اذهنم|

 ]| ىعع موصل اتكخ لعاذلا مها ماقم مب قر ددمسغلا لق (ةعبارلا هلكسملا) : ناميالا عماهب فو: ىتلا | 0

 | قاهفجالاز دانت نر ابتش وهز (لوالا) نالوق بمغا اءْنوْمْوِ هلوق ىف غرك رايس

 'ء يَقفاملاك الروذا-الاح هنو“ مودا مغا لاح هللا نو هود مسملا ءامعم نيصؤملا ةقص ب بخان هلوقّن نا

 : هريطتو نؤز مم نانا كفانا اولاهمهذمط امس ىلا اولخاذاوانمااولاهاو:م1نيذلا اول اذانيذلا |

 || حدم كلذ لكو ب٠ غاا ار ولفي نالف كل قيدصلا م هرقل لجرلا لوقيو بمغلاب هنخ ل ناعيا شل : كاست وأ

 8 واقف سئاام مههاوفاب نول ةي نيذلانمعذانلا لا مهتن. ايمو مهتطابل ا ةف اوم مه رهاطظنوكي نينءؤعال | 0

 ْ |( مسةل بنغلا اذه مة مالا ءاس "نت ركينعذفاوهه بلا رايز ووسلرا (ىناااو) | ||

 ىذلا سيغااننو:ءؤر مما نيقتملا حدمةنآ الاهدهن مدار اق ل_ءاد هياع سلام ىلاو ل_ءادهياعافرلا |

 لإ لعلاو هناةصيو ىلاعت هلنان ل علا هيف لخ ديد ه ىلءو هباونموفاولدتسواور هدا ؛ليادةيلع<لد | ظ

 لأ لسيف ةقش .لالد سالب مولعلا هذه ليس مت تاق عارمشلابو ماك الان لعلاو ةؤينلاب ملعلاو ةرخ لا 3
 || سدلاوهلوقّنا (لوالا) رومأبةوق ىلعلاسموبأ تحاو ييافعلاءانملا ىاةسالا اببسرو كح نأ |

 نمدا ارااناك ولذة اعااءامسشال ايزامعا نونقوبمءةرخا الابو كالبق نم لزن أ امو كل ا لزنأ اج نونمؤد |

 ْ هتاووو لع فوطعملا سون تفواطعملا ناكل هيب ءاهغلاءابشالا,ناممالاوه بدغلا,نونمؤي نيذلاهلوق |

 وهو برغاالعيناسنالاَتأ:لوقلا يفالطا مزلب ب.غلانامعالا ىلع هانلجسول (ىتاشلا) زئاسربسغ |
 اارودحا اذ _همزلء الا: :اقاعتي الا انرمسفؤل ماو هالا اهلعيال برغلا افمد د _:ءو ىلامعتهلوق فال | ا 1 ٍ

 : بنغلا ظفا قالط زوال اذه نكءقروذللا ةءلعزوك ع نم ىلع هقالطازوامتا بمغلا ظفأ (ثااشلا 4

 : || هينلخ ذا بي غاانناعالا هتمدا اراانا حصول سغلان نو: موي نيذلا هلوةفهنافصو ىلاسعت هللا تأذ لءاا

 || ماغعالا ن عسل زئاج ريغ كل ذو ةرخ الا, ناسالاالا هنرف الو هتاغصو ىلاعت هللا تاذب ناميالا | :
 5 لطسالا خورخ ىنتة» دعم ىلع امذالا لج زو ف كف هتافصو هللا تاذينامعال اوه نامعالا ف | ْ

 : ببغلا نونمؤدإ هلوثثا (لوالا نعباوخلاو) روذلا اذه انمزاي ل انرتتا ىذل ريس س هدا ىلع هاسشاجول |

 كلمق ن نم لزن[امو للا لزنً انجن ونمو نيذلاو لو ةثل ذ دعب مث اسحب الا ىلع تاس“ اغاانناعالا لوانت

 || هلوقىف امعسج زياجوهو ”ل+- ١!ىلع ل للءسصقَتلا فطع نأ نما ده ناكسف تاب "اغلا ضع ناممالا لوني

 || كلذ ناكفانت ءةافلا«ا.شالان نمؤنانا ىف عازئال ها (فاشلا نعو) لاكب»و ليزبسو ه:كحتالمو |||
 || مقلب غااَناانس دقن لقال م بمغلا لعب دعلا نول اوف لب: نافاعمجي نيه ولاىلءامزال صيصقلا | : 1

 "| ىذلاامأو ءريغالا د لالا ىلامعتو هناصسو هم هيلع لدلدال ىذلاامأ هيلع لبا دالام ىلاد لياد هيلعام ىلا

 ٍ لاه هحولا اده ىلعو سلب الف ماداك- اادشو ل ادهيلعاشلام بدغلا نم لعت لو: نأ عش الف لماد هيلع

 ْ لهعتسال ةسغل فلن الاسنال(ثااسشلا ن نكد) ةلدالا ماسق دأب ” اغلا ىلعدد ايلا لال ددسالا ءازعل

 1 دهان لان بت اهلا قانلسا نآب غ نم ادد نولوةي زيماك- انا كلذ ىلع ءاالاوروذط١ءلءزوايعقال

 ا لا دا رملا ةعمتلا نعي لا (ةسماخلا هلكسملا) ملأ هللاو هتاذصو ىلاعت هات اذ بئاغلا نو ديرنو



 1 وك طافاالاهدهلولدم سدلف ثدت ماعلا لاق نمّنالوقنف باةااءد دصتلاة_هامح رمش ىلا اذهاه

 لاعلل ثددلتو.ثب مكاو انثداحلا_ءلانوكي لئاقلا كلذ مكحاواولدملبثودنلاب افوصوءملابعلا |أ
 ضال اغا, ةمما لك ىف هذعربمد هأ ءافتنالابوأ تويشلاب هذلا مكحلا اذهف لاما ثود41ط!تويثلرباخم |[

 وهباقلا,قيدصتلا نم دارحلاف لعلا رباغم ىبهذلا مكححملا ادهّنا انلعف هيمكح دقئشثلاب لها اّنال للعلا ٍْ

 ْج لوقةنذةمدةملاهذه تارعاذا هّقفلا لوصأ ىف ءانرك ذدق هم لوقا !قمقع و ىهذلا مك اكلذ ىلع ةلاربا ؟

 داقدعالا عم لسو هيلع هنا ىلص دع نبد نم هنوكحسص ةرورمذاا'فرعأم لكب قددس:1نعةرامعناعالا :

 ا( و/ 6
 ايس

 هذهلربا غم سم أ ىهذلا مكانا ىلع ديا د اوا ىهأ ىيهذلا مكللا نوك عم تارانعلاو غ-.هلا فالدشاو

 ريغ ىعهذلا مك اذهل اوقن مث ل ولدا اربغ لادا ومكللا كلذ ىلع ةلاذ غم ا !هدهّنال وتارايعلاو غسصلا

 ةغسملا مأ ىنهذل ا مك.لا كل ذو ةغللا ىف قي دصتلاب ىمملاّناوهو ىلغفا ثح اهاه قب ىهذلامكدلا اذه

 نا.ءالانا (ىفاشاا) اسرع هنوكب نارشا ا!فدو يف اًنركالذو برعل ا مالكريغب اماكدم هنماكمم ا نوك نأ :

 ةفرعم ىلءىعاودا1ترذود ىلصالا ها هسمريغ ىلا الو ةئمراصولف نيم سملا ة:_اأ ىلعانارود ظافلالارثك |

 نيذلا لاق ىداعملاب هنرقو ناميالا رك ذاريتكىلاعت هنا (سداسسلا) اراركت كلذ ناكل ناميالا ىفالخاد أ

 أ اونمانيذلا امي ”انىلاعتهلوةب اذه ىلع سابعنبا عحاو هللا ىعأ ىلا ىنن ىّت- ىتمت ىتلااولتاذف ىرخالا ْ

 هذ_هوْئثه.خأنمهل ىعنذهلوق (اهنانق) نمؤءهنا ىلع لدفاونء[نيذلا اهي "ان هلوقب هبطاخ هنامث :

 اونمانيذلا ام !يىلاعتةوق هيلعاضيا ل ديونينمو «مهلعج اذه عمواو جابي ىت-ئ ند مهتيالو نءمكام :

 أاهف صخ هنا بهانزلق كِلذكس يلو امنذم نوم لكن وك نأ ىضتقي اذهذ لاقءال ن ونمؤملا اما اعمسمتلا ||

 ف |قلطم نع ةرابعس لا ناعالاّت أ (ثلاشلا داا) ىننلا اذه مصامل ىفاسللا قيدصتلا نعةراع هتان ناسمال |

 | لبق هنانعاب لوسرلا مك نأز اساسا ناعالا وَدَعف ! مةعماطرمش هلاثم أو دمقلا اذهناك ول ومل_علاب 0 ظ

 |[ قيدصتلانع ةرابعنامالاّْن ا (لوالاد.هاا) ةءبرأ دوق تالا ىلا بهذملا اذه تامثاىف رقفنف

 مْرل قي دصتل اريغا ع رمش !فرع ىفر ادولف قي _هآلل ةغالا ل »أ ىف ناك هنأ (لوالا) هوجو ه_.ءلعلدبو

 (ثلاشلا) عضولا لصأ ىلع قب هنا ذاع كا ذكحص نكي ملامإف رئاوتلا 3 ىلا غابو رهت_هثلالو ىعسملا كلذ
 كل ذكىدءم اريغ نوكحح, نأ توف ةغللا لأ ىلع قيمءابلا فر< ىدعملاناعالاّن ا ىلع انءسأ
 م-ههاوذأب انمآ اولا نيذلا نم لاه باقلاىلا هفاضأ نآرةلاىف نامءالارك ذالك ىلاعت هلناَنا (عبارلا)
 ]| ناعالا لخ ديا اوانإسأ اولؤق نكلو ناعالا ممولة ىف بكن اعالا نكءطمهيلقو لوقو ممولذنمّؤت لو
 حاصلا لم_ها!ناكسحواو هيحلاداا لمعلا نرق نابمالا ورك ذا أ ىلاعت هانا (سءاهلا) مك,واقىف

 ىلع ا.هادحا تغب نأف ام_مم اوهلص ًافاولتنقانينمْؤا أ نمناّمغتاط ناو لطب ممناعااوسلب لو اونما

 دوعتملا لتاقلا ىلع عاما صادقا ١َنا (اهدسأ ( هجوأ هنالثْنم ىلتقل ىف ضاصقلا مكمل كَ

 مكبر نم فيفنع كلذ هلوق (اهةلاند) ةوحانومؤملااغ !ىلاعت هلو شل ناعال اةوحا الا تسبل ةوحالا

 معا قبااذ» اورجابي لواونمآ نيذااو ىلا عتاهةوق بولطلا ىلع ديمو نموا انالا قءاد ال ادهوةجحرو

 هلوقو مه سفنأ ىلاط ةكئالملا مهافوثت نيذلا ىلا عت هلوقىف رجل ارت ىف د_.عولا ماغع عمر اهيل نا ناسعالا

 |ىلااويدو هلوقو لاسم هلي نذال ن1 ةيوتاانمالاوا-و هذ ةرولهقتاىلا اويوناونمانيذل اهي "ايلا عت هلوقو

: 2 
 | هءلعللدلاو ىفناسالا قيدصتلا نءعةرامع سلناعالاّن ا (ىناشاادمقلا) هميم قف تنذملا ادع

 ْ ناك ولو نيزمؤم منو ححص ىف نة موعمهامورخ الا مودلابو هتنابانمآلوقي نم سانا !نموىلامعت هلوآ

 ىف 4 ةءزبم م نمبل ( عياراا دم يي ل بف دم عدو ةددصتلا نأعالا ط *:هاونل ا( هلأ لاديقلا ١١ طم وم علال ت ءاطلاو تءطانقدص٠ ءنذل ةبدصحلا

 [١ ناتدوص انهاه لئاه لاق ناف نامعالا ق.ةش ىف لوتلا ناب وها ذ وخال أ كلذ فرعي له هناىف رج نأ

 ةروصلا) 2 ١



 لدرحي

 ٌْ لطاناضي وهو ةاءاموه قزرلا نور لاك هلا ااا لك وب ىذلاوه قزرلا ناك لذ مانتذي ||

 مهلا لوةيو ةجوزلاالو داولا كاوالوهر ةلابص ةجوزوأ امس اسمادلو يئتزرا م-وألا لوةيدق ناسنالا نال

 فرعىف امأو كلم اهل نوكيالو قراها نوكي ةمهلا اضيأو 'لوامع لمعلا سلو هب ييعأ دال ||

 رطالاو ئذثاان عافتالا نمثا ودا نيت و>قزرلا ىريصءلاني_سحلا وبأ ل اقف هسمفا وذلتخا دقت ع رع

 عافتتالان انكم هلاكلدىءفلا اومآلاىلاعتهتئاانقزر دقاثلقا ذاق هب عامتتالان مو :ع نأ هريغ ىلع َ 3

 ةمهيلاقزرب ناءايلاساداو صخ لاملاباشاع ص نك لذيدصقن اناقالام انقْزرب نأ ىلاعتءانلأ اساذاداج |

 اهعذع نأ دوس ال ن نكي لق هب عافسنالا ع نماهنكماذا ص> أ هين وكتامناو صخأ هناهلع ع نأ كلذي كيصخلتلا 3

 8 :امهألاهو اهزر نوكيالمار ا اولا مرحال كلذ, قزرلا اورسفامل ةزعج ل انا لجاو هنعافم الا نم

 بيدنلاو طا اوه ةغالا لصأ ىف قزرااّنا (لوالا) نيو+و نمبا.سال ةمشاهزر نوكي دق ار ل

 هنأ (ىلاشلا) هلافزر نو كححي نأ بوف هلابيصتو اظحر اص مار 11كلذهمار راب عفت انف هانم ام ىل#

 ةقرم دل نءالالك اد ًانال رع لوط ل_>-رلاّس دعد دوو اهقزر هلا ىلءالا ضرالا قديادنمامو لاه ىلاعت

 ا ىعملاو ةئلاو باك ءااءاودك»ا دقق ةلزتعملا امأ ايش هقزر نم لك ا: (ءرع لوط هناراقينأ بجوذأ

 ىلا عت هللا مهةررا قافنالا ىلعمهح دم نوقف مهانقزراموىلامتالوق (اهدحأ) هو>وذ باّكلا |

 (اهانن) قافتالاب لطاب ذو مارخلا نما اوةفنأ اذاحدملا اوةكتسسي نأ بحولاهزر مارا ناك لذ

 هنا ىلع نوألا عج 1 1 انةزرا اوقفت اوىلاعت هلوقل هنم ب داغلا قة .,نازانحاةزرم ارا نك ول ||

 هلرق (اهثلاناو) ا + انا ىلع لدف هدر هلع بح لبءذخأ ام قف نأ بماغالزوال

 مرح نم َنانييش مكحا نذأ هللآلقالال_وامارح هنم يلع قزرنم مكل هللا لزنأ ام سار ألق ىلاعت 1

 ررغلا بك نيم ل اونأ» اوراك ةيييك الم اهزرنوكيال مار انا تدثف هللا ىلءرتف موف هللاقرر 0

 هللا ةف ةّرقْن ور ه*اجذ ا ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنءاكك لاق ةمأن ناوةصن ع هدانا

 ةثحافري غنمءان اا فىلنذأف نك ىندّنءالا قزرأى نا رأ الفت :وةشلا "ىلع بّتكمتناَنا هننا لوسداب

 مّرحام ترتخافاسمطاهزرهقنا كقزردقل هاو دع ىأ تيذكة مءئالو ةم اركالو كل نذاآل السلا هيلع لاس ْ

 اعبجو يرض كدر ض ايش ةم دقمما هذه دعي تاقول كنا امأ هلال ن نم كل هللا ل- ام ناك هقزو نم كل هللا ١

 ند عنم نمو هب عافتالان م هع هري-غسأو ماركا عافالا نم فاكلا عمم ىلاسعت ءت هللا نأَف ىن-ملاامأو

 مههذمدقالام هدند قرر دق ناطاس !١نالاةءال هنا ىرتالأ» اياهقزر هنا لاقيال هه عافت الاو؟و ادا أ

 نعانباصص را امم عدنع مالو همم مهعوالو هذخ أن م مممكسب مام م يقةزر هنا ل اًعيامناو هذخأ نم ظ آ

 لاةالو يعز لاو شرعلاو تان"دحلاقااخان لاب اك هننكل هللا ن نم لكل ناك ناو هنا, ثان الالك_سقلا 37
 ابضيأرافكلا ناكن او نيم ذانعلا مس اص هللا داع اهم برع د هع لاهو ريزاناناو بالكلا| ىنلاخلاب 30

 اونا اواضدأ اهزر ماركا اك ناو بن رمش !ىل_.دس ىلع لالا قزرلا م ءا صخ انداهاذكو دايولا نم :

 قزرلا ن اف جب ردو هقرر نمل لص هل مزأم تتش مالسسلا هبل فوق تالا ةجتأب يب لسا عع

 لام الوال ماهر ىعسي له مارا ناودو ةغللا ض# "هلمسملاْةدِهَنَأَ عمان ءاوباسأو امارس نوكيدق

 هءمز ديلا ندم لاملاحبارخا قافنالا لأ (ةعساملا هلكسسا) لعأ هاو اظاهغاالا ىف ةءاقعلا لث الدلال

 جر الراء محور حر كأ تاما نايا تقفنو ةنورةدل اكسس اذاأن عا وفن | 7

 م-هاةقزر ايو هل اوةىف (ةرشاسعلا ”لةدسملا) صضرال !ىفامذن كس: ناىلاءت هاوق ىف قفالاهنمو املا

 هيع ىهةااريدينل او فارمسالا نءاف كو مهل ةنامص ةءض.عيتلان هلخ دأ (اهدحأ) دئاوذ نوقف .

 نيس سس وع سس م يو ع

 0 سس سس تت

: : ( 

50 5 

 (اهثلاند) هيو ةصتلاب لاملا ضدب نوهةعو لاق هناكمهأ هنوك ىلع ةلالد لعناا لوعفم مدق (اهيئاش) | 0000

 ماسقأ تح اولا قافنالاو بودل اق افنالاو بحاولاقاغننالا هب الاى روك ذملاقافنالا ف ل_خدب

 يىلءعو سفنلا ىلع قافنالا (اهنانثو) هلالي سف امنوقفأ الوزغكل اهنا ىف هلوقىهو ةاك زلا (اهدحأ)

 ل ار 140
 عي 2 اجو
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هئلادعو ىزلا ارطدماا ىدسهملا
ألاو نآرد ةلاىهراعت

 هلو نارلاامأ ربس
كنءاو و:هانيذلاهت ادعو

 م

هلا اولعو
انا < ضرالا ف م

مهلبق نمنبلا ف
يلع هلة فرن اما 

 قبب مول مالسلا ه

ادحاو موال : د1 ن
دمودلا كلذدتا لوام

لهأ ن ن لحد جر ىت
مسا هوسا* ئطاوب ىس 

 قينكهتينكو ى

ةوالدع ضرألا”لو "الع
د ادوج تئلماك اط -

صم هذتّنالعاو |. 
يلدااريغ نم قاما 

 د .بملا) لطابل

اوزكو (ةسداسلا
لصا |ةءاهارب فتى 

اهدحأ) اهو وجو ةا
 نءةراعاج اهات (

اماكهرأ لي دعت
 

هشُةافىف للش عقب نا نماهلنة دو
ماه ن هاه م 'داواهتتسو ا

 نءةراسبعااهمل (اهمنانو) هموق اذادوعل ا

لاهاكابلع ةموادملا
ص لع مهتيذلاوىلاعت 

اهو نوانف احم ,جال
ثوماد ممالص ىلع م مهنيذلا ل

 بم ن*

اه هاو تةفئاذا قو سلا
ماع ظفوح اذا امال اهق ان 

ت ىماجالاءوشلاك تزاع اه
 تلعزلا هلا هن

لاك تناكث هنأ اذاو
 بغرال ىذإا داك ئذ

ادالدر هلا نءةرابعاما (!هئلانث) هدف
 نأوام

دوم ف نو كالا
هلق هدوتفام 

اقو رضالاب ماع 
ا اقر اهتإدب راس تم

ضا عيرسالا نعاسشق
 ف

طءانو ري عءا: اذا
نءةراسع اهتماقلا (اهعبارو) 

يسءاثاو اها دأ. 
 أ نءر

اهنعريع اما ماكرأ
عوكرلابو تون ان

ساولاوو دومدسلابو 
ل ادودحول ىل_ ياذا .

ا 0 بد
 

كا لبس نو الا
ل هام ىلع مال

ينعلاءانثلا هعم
ا لمعال كلذو م

 اداال

اغا دنا قازراب ب
 فصول

 !لعاو يعامل

نءاهلعف ةءادا لء ءافالا اتا
اكوأف للشيخ 

تاف كلذاو اهلنا ريشو هن
 م0 

قملا ىطعأ اذا[ ىف وذ
و سي نود. نه فو

مو اذ_ هاو سقةن
 ,ىلاعتهق اف 

الو هدو ماوو
عىل قزرلا راندا 

عباسلا ةلعسسللا) «داب
لا طل ىفاو رمز (ة

ةغللا لصأ ف ةالس
 

 رعاشلا لاي ءاعدلا امنا (اهدحأ) اه اهودو

د ىف حب. رلا اهاناقو
ةراوا مح د ىلع ىلصو * ان م

 مث

لاوث ( اهيل 2
:_ث| ىف ررا1:1

و ىلهأ ٠٠ نءاهتاق
ع«اوقنمرانلا ىف

ملا ثيم 
كسلا ذاس

 

 سد هناك .ىل هاا
هر هدضحلا <

ب وقتلوا ن نءنثء 
 (اهثلاثث) راسلاىلء | 07 رغب ةيسشملا م

ةرامعةال هىلاناإ|
وق. نم ةمزالا ا ن“ 

ان ىل_هةىلاعتهل
 ىلضشسةدماحارا ر

عتو بهات اذاران
 ىناثلا !سرفلا ى ى

ام لاو (اهعبارو) اماصمةقز : اس نمار ةأنم
ك لد نم ةلءفئالملا فادكتا| بح 

 كر نذةاك لا

ا ىلعو اولا اي و
لصةةةو دفلا افذ

 ىلا الن يول هلا لرد ى
غوكرىف كلذ لعن

 لدقو هدود«و ه

الايسع رت ىو
 نائم انهاهلوقأو دحام تاومك اري دعم تكف

 قاقتيدإلا ادهّتا(لوالا)

رقلان وك ىف ب مطاع ع
سصاا طظفاال كل دو نإ 

 كعشأن نم ةال

عبأ نءنيولصا كي
 اراهتشا ءامشالا د

دقو منام ل
بدك هيآل مو

 

لا اصهرك د ىذإا|
 نءظى اى فاك ك

اريا : ظافاالا
يلاةنسللعاارو د

اب رت ن نم قاقتشاون
 

ولو لو !لهأ ن
لاقب ناز وي

فذاللا يسم 
هي د ملسالا 

ردناو وجون م, 
يحراص ىتح تي

 ث

لد د ردبال
را "قوتك ق

و ازا طفلا 
"تال كل ابنت ول

تهتئادارم أب انو 
 هذه. نهىلاغ

ال ازد: نرى
ناك | مالاقح

م لوسرلاتامز ىف ت
 هعوطو

تتادا نم تأكو ا
( 1١ كلا !نلام

 كافي الا
بز فحم نب

 تسرااراا
1" 

طنللا هدهىف
ب كلذ ناك ل ااعد

لا عاج ايالطا
ا ناانإع نينسم

ذىذلاق ات شال
ا) لطان دو د م هرك

 (ىاشل

ماشعباه عيوني ةصو ذه لاذ .ةرانيعع رملا لف خا
 مالا اذهول. اهلا يد عب رمتاب ةتف

و ض رفلا ىلع ع هد
دارملا نكللغنلا

ض رفلاةن الاهذعب .
ئذلا هنال ان 

هنال هما جالهلا فةب
 مالسلا هيلع 

ةالسلا ةفستلا رعال 5 7
عديزأالهققاو لاوت . ةضو رفا ا

وسرلاةذاهنم صن أ الوا اما
 هلع هللا لأسم هتان ك

 (ةنماشلا هلمملا) فدصنا لفأ/.و
هن رعلام الك ففقزرلا

2و ىلاعت لاو ظااو
 مكضؤزرنول. ء<

الا اذه: ن*م مكس ىآنو 6
 ضاخوف انو لحزلا بيدنوه ظااو س

 لاهم هرينغ نود

ك, * لك ةقلاوونم
وهو لمعتسي وأ ل

 قفين سأ كا الرب 
 اما نامل تزرع

 1 ص سم

 مك انة
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 ١ قدس سل اهل لد طقو ةرخ لاه ةيقينأب راع عال كيرا بوتر الابنية قم ا ىلءمهحدم |

 نيرفاكلاو ةتللانيسش.ؤملالاجداو لاؤسلاو باسساما: نءاهيفام عمة رس الاذوسو نكن ةءئاذاالا حاملا

 فرعي نءاسعو هقاش ىريو»وهتنا ىف اشلا ن هبدعأا لك امعابلاف هنا مال هيلع هنعىور والا

 يقعل ىو توع "ليلو موو لك ىوهورو ثنلاو تعب ءلا ركب نا عر الاد ًأثنااركس عىلوالاةأ امنلا

 رو خف اريك ع نمامعو دورغا ارادل يس مث معذلا نداهيف امو نطلب ن نمؤدنغا.عو ةلظقمااو مونلا | 3 :

 مهكئاوأو م_مبر نم ىده ىلع كئاوأ) ىلاعت هلوقةرذق ةفح رتاوةرذمةفط وأن أل هبوهوأا ٠

 هنالث وجو اهليقانعدي الاه ده قلعت ةيقيكىف (ىلوالا هلكسسملا) لثاسمةبأ الاف تاملعا (نودلتملا

 ْنَأِب نيام صخن نيقت ملل ىدهل بقال هنال كلذو بيغلا, نومي يذلابءادتسالا ىو نأ (اهدحأ)

 نيد هلوق عقوذ كل ذب نيةتملا ص اصناف بدسلا امل لوةمذ لأي نأ ل" :اسان اك مها ىده باتكلا

 . الغتش-توكي ىذا !لسق هناك لاو لا اذه نعءاباوج نودلمملا هكئاوأو هلوق ىلاٍب.ًءلا نو: ود

 هير نم ىده ىلع نوكسر نأو دال ةايضلاو حاللاب زر زلاءاناوةال_كلا ةماق اوناعالان

 : مهبد نم يده ىلع كئاوأ هلوقن *ادبتالا عقب منيةنمال اعيان لع جلب هب*ادنبالا ىونال نأ 0
 || نينوصوملا كا اوأنأي بدمج ىدهلاب نيس: تاممدلا هذ مب نوذو هوم اراصن ا ىف سس ىأ لق ن١

 ْ لوصول لع نأ (اهئلان) السا حال_مانو الباع ىدمل_هلاب ساسن ا نددادذوذيشأ دعت

 || حالفلانم_-مصاصتخا لعج دارها نو كسب و هريخ كءلوأ وءادّسسالا ىلع ىفاشلا عذربو نمقملا ةفصلئالا |

 ْش ىلءممانواظم هوملسو هيلعهلثا لص هللا لو سر ةٌودبا و:دؤر 1 نيذلا نات سلا لهآ 1 م

 | لع هلوق ىفءالعةسالا ىنعم (ةقاشلا لك_سملا) ىلاعت هللا دنع حالا !نولاني مما نوعماطو ىدهلا ||

 هريظنو هيكروئذلا ىلمءا نم لا مهلاح تربسد ثمح هءاع مهرارق:ساو ىدهلا نم منك ةلئاب ىده |||
 .لوقلاق قءةدو لوطا ىل طءماؤاك ضدنا وغاالغش مهاوق ىف ةياوح "رص دقو لطاست ءلاىلءواو وللا ىلءنالف |

 نك هس ردو كلذ ىلع موديتأ ل .ادلاب كل سقملا ىلع بخاولاّنال ل 0 ا و

 : ةيظاوملاو كلذ ىلع ةمأق الانمه-دمو الأ هيلع لزئأامبناع الانموح دم ىلاءث هناك هيلاو نعءاطأا

 نم ديالو الدو اقئاش نيدلا ادت دة ناكاذ هلال فاكملا ىلع بدو كا :واياث همشأا ن نع هتسارح ىلع

 |١ ىده ىلع هنأ اءودغءئناك لالالا. نع هسفن سرحا داق اه يف لاس لمَ و,لعو لخبفل بساحينأ | 3

 || ترصال انالف ترصأو) لاش : امهر دقر دةرالو هك غاب .الاووبم أبرمض دمقمأ ىدهر كممئاو ةريسصرو َ

 | م وفا قرئال ًاريبالا هب لمعيالو ريصزالا هرمدتالو ريثك هلأ نمىدهلاهتنادءعءسنوعلاق الحر

 مما ىلع هيدثت تاي ى , ركن يف (ةثلاشلا هلكسساا) ءايعلاالااهب ىدتيالوءا سونا !ةرمصو“ ءا وسلا

 ْ ني دهبمهريغ نءاوزم# دقفاضيأ حالفلانصاهدخالا هسها تن ى دولاب صام الاهها تب ا.حها

 مه كئاوأ لضأ مده ل يماعت الاك كئاؤأهل وقنببو هند قرغلاامو تفطاعلا عمءاج ل ليقناف زيصاهمءالا |[

 ا نال ناةفةمام_ماف ةكني رينا فال فطاعلا لخ د كل دافانه اه نارياناف ل2 تادق اناق نولئايغلا |[

 نءىمن ىلوالاىفامل ةرَرَةمةئاشلا "لها تناكحو داو ئثماهلانموومءشتو "هلفغلاب مويلع ل كسلا

 راخ هدعب دراولا نا ىل رع ةلالدلا (امهادحا) نان دئاق هلو لصد مه ه (ةعارلا هلك سلا) لزععفطعلا |

 ٍْ ة:ركج -اضااَناد.ةرال ادهف ك-اض نا ف الا تاقولكناف ادّبملا فريلتارسيضح (امهناند) ةفصالا| 0 50 ]

 ناسنالا ىفالا لس ال ةكحاضا انادي اذ هذ كس اضلا وهناسالاتاقولامأ ناسئالاىفالا لصال ا -
 نوف م1 كفل نذل سال يهتموا ىلع "لال ملا نول ةملا ف عد رعملا ىعم (ةدماقلا ةللشسسملا) |

 ' ىدلاوه يأ بئانلا ديز ل_ةةوه نم تربخت_ساف ل دلي لهأ نم بان دقانامن نا كاب اذااك 5 ةرح . الاى َ

 || اموددسالا تةرع له كدحاا لوةناكم» مهةنيحلفملا هوص تاصح نا نيذا اممم ىلعوأ هتيونتربخأ 1 ١

 تدغث |ىذلا هناكيواطملابر ةاطلا ملفا (ةسدا لا ةهلشملا) وفغوها ديزْنا مادق الا طرق نم هيلع ليج |

 ا



 نمل

 (يغا وقفناو ةوا قانا اداره يف بودل“ م1 قافنالاامأو داهملا ىف قاف الا (اهئلانو) هدوش : هملع بحت نم

 هذه لكةنيط اصلا نم نك او قّدص أف هدعب هلوةا ةقدصا | هيد ارأو توما كد فأي نأ لبق نم 4 انقزر

 لزنآ اعنو:مؤنيذااو) ىلاءثهلوق حدملا قة سال دسك ذ لك نالها الاثع 'رلخاد تافافنالا

 نما نم لك لو انتي ماع بمغلا,نو:مؤينيذلا هلوقناملعا .(نونقوبمهةرخ . الابو كلبق نم لزن أ امو كلا
 اممانمؤ» ناحكهاموأ مالسلا امهملع ىسعو قءوعأ“ :موم كل د ىلمقن كما ومس ملسو هيلع هللا ىلص دمعي

 تال ضعملا كلذ ىلع صامل اظذال ا ةلالد ن مف عض ضخما | همف لد ام ضن ىلع ماعلا ظذالاةلالدو |

 هلوقب نيإسملا ىلا عتهتنا ف”رش دقو ةذدمةرو للا هذه تناك اسأف لال سايخلتاو ص مصل لق ماعلا ِْ

 نب هللا د_.عك؟ لوسرلاب اونءانيذاا بانتحال لحأ كلذد- ء.رك ذة غلا نوئمْوِب نيذلا نيقدملل ىده ا

 دينه رك ذاان صسصختلا اذه ىفّتال كل دق نم لزنأ امو كل !لزنأانعنودمْؤِ نيذلاو لوب هلاثمأو مالم |
 هللادنع ص. مث لاك هو ليرعو هل_سرو هة5ن المومهلن او دعنأك نم ىلا عن هل و" فاكم-هله رشت ||

 كلذ د_هبض اللا ازهركذ ىف بيسااوهاذ هذنيدلا قهلاشءال باغرت في رشنلا اذ مهلاثماوءال_بنما |

 اان اأ نيب عارنال (ىلوالا ةلكسسملا) لام هفن كيا !لزتأ اع نوئمؤينيذلاو هلوفامأ لوق: مت ماسعلا |[
 قدد هنادار اف اذك. نما نالفاسزلقاذاف قيد_صتاا هنمدار اافءابلا ب ىدعاذانامعالانا ىف ةلزممملا نيبو :

 ا نال ةفرعمأا نم هعمددال ن ك[قاذنالاب قيد الا انه اه ناميالادار اا ىل_هوماصدئادار ا١نوكالو هَ

 ترقأ مذا ىلاوهفادذاك نوكسحج, ِتأَن ءأيال شل عمق دهملاو حد #ملا حي رك حب رخا هاه ناميالا

 مال_سلا هلع ليربج نا هنالوزنمو الزئموالزتم نآرقل!انوكو ىحولا لارا نمدارملا (ةئاشلا هل شساا) |
 ةلاسرلاو رمدقلا نمريمالا لاسر تازن اة أك !دهو هب لورا ىلع لزتف ىلاهز هللا مالكءاعسلا ىف عمم

 آلا عماسلا نكححاو هناذ قر اةيالريمالا لوقو لغس ىف ىذؤيو لزم ف واع نم ةلاسرلا عمسي عمت ا نكل لزننتال
 غ لةنافرخآ عضوم ىف ءاّذأو عضومىف ععماذا مالكل الفي نالفلاةدو سف طماد د ىدودو لزخ. مفعم ٍئ

 هلنا قلع نأ لم ضااذناق كوع تاونءالاو فوزا نم مدل همالكو ىلا دعت هللا مالك لد 2 ع «فك

 ] قاخ هللا: وتح.نأز رومي #ةاامالاكسل !كللذ ن نعاهم ربعي ةراسع ىلعهردقأ مث هدا

 اناودأ هللا قلذ نأز وو هاف مالسلا هماعليرب- هأرتف صوص امظالا اذم هاك ظ وذا حوالا ف |'
 ال وه هنأب انرورضالع لق انعو مالسل | هداع ليربج هفتاّتمأ صو هذ مسح فص وصقل مظنل اذهب ةعطقم |)
 الا اذه ك_ءاالزتأاعنو:مؤينيذااو هلوق (ةثااثلا هلث_سما) مدقلامالكلا كلذ ىنعادندْوا!ةرابعلا |
 ١ نوكيال نأ يت وناءالا اذه هل نكي لنم نأ تف نوخملا ,د كئلوأو هرخآ ىف لاه هنال او نامعالا ا

 || نال لمصفتا | لمدس ىلع ملسو ةماعلا ىص دهم ىلع لزتأ اهب لعلا لست بجو بج او هنا تنبا ذاواملدم |

 كلدك هلعييلنا هنا لمد صقنا لس ىلع هلعاذا الا العواماع هلع هلئادبسو أ اميموقت نأ ها كال“ را ْ

 ىلع ةلزانلا عا رشا ايرلعلا لمصخت َنافةيافكلآ لدبس ىلع جحا ىلع اذه ليصةناالا هبماسقلا هيلع عاما |
 نم لزنأ امو هلوقامأو ةماعلا ىلع بج اوريغ لم ص دل | لدس ىلع مل سو هملع هلق | ىل رم

 ٍ ه.دارملاف لبق

 ىق> هين الاان دعت ام ىلاءت هنن اّنال "هله | ىلع باو هن ناعالاو د ل. قاونأك نيذلا ءاسن الا ىلع لزنأ ام :

 امو لمصافتلا كَم نامعالا الع بحل اذهف هل .كافت نم امد انفر ءنا لب لمس هفتل ا ىلع هتفرع ام ءزلب

 كال دب تع»و ة ةرخ الارادلاةؤهةرخ الا (ىمالا هلكسسملا) لا اسم هفت نون ةولم_هةرخأ الان وهلوق |

 ئثلابلءلاوهنيقدلا (ةناش هلا'لكسلا) : ةرخاالا نم ىف د[ الاثدال دالل قو اندلا ن نع :رخأتمامنال :

 نال قوفءامملانا تاقمشو ىسغدوجو ت:ةدلئاقلال رخال كذا هسفاع انك هبا ناكذ اون :

 لوة.فاسلالدةساو انرورمض لعلا كل ذناكءاوسرومالاب ث داما لعلا فكل ذ لاقيو ممل و #1 ءباس مريع هللا ١

 ناوددحعاو هلالاّتاتاةءتلوةيد رار طضالاب» دا ىه اع دق ناك او مالكلا ادمن د هسا لك اهلا

 ْ ىلاعتهنناّن (ةثلاثلا' هلكسسملا) ءام .تعالا ٠ نما 108 ؛ىلاءت هللا فصوبال كلذإو باستك الايهلع دقن اك

 م 0 تن ا 7 انيدللا ريح جيا : ادم ىلا ىلا يخل وم ةييلل ١" ا 5

 ا ا ا ا رايب ع نا ع ا ١

 0 اه 2210101111010 ]1 ]1 نية يلا
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 ْ تامة ذهذ قورلل ا. ذهن ةعغاقتزا لاتملا قفاز زيقع انا اذاو ةعفارةيزيفلا نوكم عذرلا» اضتقاب | ا

 أادتمملا ىلا ادد_صريلاا نوك هبرماسا نه دارا !نالرهاظ كِل ذو ةءقاندب رينا اناوق (اهادحا) مد

 نال كلذو عفر | ةمضتقءانهاهتيريلن انو (اه2اند) قايدانسالا لاذ هيلعّنا فرح لو ددءئو ١

 ناألضيال ْدعلا نال ىلا نم هج خل انهف را مدعنك « لو عفرال ةيضةقمن الو وخد لبق تناكذب هللا |
 ملول مول هماسع ىضملا نال عفرلل همدطدقم هن ةيرريخلا تناك فور اهذهلوثد ٌدءبف ةللدعلا زب ثوكي : 1 ١

 نيهجو نم هناوءاضتقالا,ىلوأ ةيريسختاامناوق (اهثاانو) مالا فالخوهو عئاا كلذ ناكلرثؤب ا

 رو احمق همم نيابم هلا اكو هنع نيابم ى :-افرالا كل ذو هاذي تاق قية- فدواربخ هنوكنا (لوالا)' ْ ١

 داو لكنوكتصو»و ةيوتعم ةيقرقح ةم اشم لعفلا هيا ثرريخلا نا (ىناشلا) اهيا مالا ناله | ْ 1

 | تناكف د انسا هم سل هنافىوذعم ق.ة-فصو ىف لعفل اهيا ثرال هناف فرالا ام ريغل ا ىلا انئيضام#ل | ا

 عفرلاءاضتقانألي رخال اك كلذ ت ثاذاف لعفال فرالا اذه ة هاشم نهى :وقأ لءللربللا ةهباشمإا
 ش ىوتاتعسلا تاككهأال (اهعبادد) لعفال هتماشم بناس فرذلا نمىلوأ لالا ةمباشملجال | ْ

 ١١ كل ذكناك اذاو ىلو أف رمل اذهىلا ةي_سنلابةيربل نال اهثار فرحا اذهنوك ل اكتسا مفرلاءاضتقاىف |
 ناكل هيلا مكحلا اذه دنس أو فرحلا اذهدوجو دءيف فرهلا اذه لوصح لق ةيريناب مكس لصح دق ا
 || لمسعلا ىف لص ار يغ فرحا نا ىلع قفا هن ويبسنا (فاشااهجولا) لاحتوهو لماعالالمس كلذ
 أ مدن ةرورضلاو ةرورض|اردقبر ةةيلادلا فال ىلع تنئامو ل لالا فالش ىلءلاعا نو كح ١

 ١ | ىر:كحلانا ىرابثالا ىور (ةقلاشلا ”هلش#ملا) ربك ىف اهلم_غيالن أب جوك مسالا ىفاهااسعاب (|

 نالوةثمع اههقئادبع لوقت برعاادسأ او *حبرعلا مالك ىف دجأ فا لاقو دريل ا ىلا بكر فسلفتملا ٠ ش

 معو ظافلالا فالتخال ةفاتغ ىفاعملا ىلبدريملا لاق ماسةل هللا دمع نا لوةنمث عاق هقادبعأ ظ ِ

 باوج ماةاهللاديعنا م-هلوقو لتاسلا اوسنع باو عاف هللاديعنامواوقو همامقن نءرابشامئاق | 000

 لاهنأب لئاسلا لاؤسل اناوسرك ذئامناامنأب هلوق ةحص ىلعرهاسقا ادع متتحاو همامقل ركتمراكتانعأإ ٠
 هلع ل ديو قاطنم ادي زناهتتاووف مسقالاءاوس ناك اذا ريخلاو ادتبملا نم هلل ااه وم ل دق مهائيأرانا | 0

 لوأف هلوةو ضرالا ىف هلاك انا اركذ همم ؟تيلعاولت أسلة نير هلا ىد٠ نءكنول سيو هلوق ليزا نما ٍ

 || هلؤةألا ىامعت امه ءىر ىفا لقفل وهءناف ةوقدويراوخخآ ةيق ملا قالا مه أبت كيلع صقن ن و ْ ظ

 || لدي هنا لءيامم كل ةءامس اوني اري ذعلااب أنا لتو هلوتو هللا نو دنمنوعذن نبذلا ا دبعأن أ تمن ىنالق ُ

 ظ ام ًانهلوق هيلعو هيف اوراظتو اول داجام ضءب فر افكحعلا هن بد نأ لو هيلع هللا ىل_ه -ىنلا أ ىلع 0

 ١ ل .نيملاعلابِر نملوسر ىف نوعر ةانوءوم لاهو هلوقو نيملاغلابر لوسرانا الوةفنوعرف ١

 0 دع لاهو مكن ذآنا لبق هل حمآ لوق نعن وعرة باوج ها هاطلا ن نمذا نوببلقنم اننوىلااناةرصسلا
 (ثارلا انعم ج<لهفالخيف ّنظبطاشملال سل هأب' ريما ناك اذا رددكصأتلاملا قمه اورهانقلا

 | هنم ده ىهأب رينا ناك اذا ايلف دارت اهارتكلذاو فالحل نط عماسسم !١ناك اذااهملاامصامناو ْ

 58 ساون فأل وةك ١ 0

 سايلا ىف ك_سف:قغنأ » سانلا نم شملان كدلع ظ ّْ

 اناوج ماللاعم اهلعجامأو سأيلا ىلع مهسفن أن ولم ال ساننلانا تااغلا نال اهعقوم نيالا
 ْ 8 ةها د كحصأتااىلاةاخلا تناك ركذملا عم مالكلا ناك اذاهنالدد2 متانقل اديزن اكلرةىفركتمالا ا 5

 نظاذأ «ىجش دق .امنااسعاو نيرضاجلان منوكينأ اضي أل محا عماس 21 هواعتاالا نو كي,نألهتحي |
 كف: ىلع درت كناكفءوسا ان ى اماوفن ابا هملا مناك هلاكالوق لثم دوال هلادجو يذلا ىف ماكستملا ا :

 اهتعضوأ ىفنابر ثا لمع نء هناك ىلاعت هلوق هءلعو تههّون ىذلا ىف امانا نيبتو تننط ىذلا كانط |

 [| نيذلا ىلا هت ةلوقامأ نوبذكك وفن ابرلاه مالا هملعح ون لوق كلذكو تعضدامرءاهقاو تأ |
 ا بح مدمج سصس و جمس.
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١ 6 

 عارزلا ىعساذهلو فلاو ىشلا نعم ىلع لا دسيكرتل او هلثم ميلان لذملاو هلع قلغتست لو رغاظ هوجو هن
 | اع مامقلان مهفصو ا ىلاعت هللاّنا ءةِمقعت رشي دي د1 ايدي ديلسا ثلا فو ملفأ ىلفساا ةفشلا ف :ودْدمَد احالذ

 لالالا هدو ىلع بوريغ نءمتادلا ميعنلاوهىذملا بواظا ارا اوهو كلذ ةدهان نيب اللعو العم دهمزاب

 ةيد.عولا ات تانآالاهذه .(ةعباسا!"هلّم_بملا) تادايغاا,بوأطملا باولاوه كلذّال مالغعالاو ||

 نرحقملامهكئلوأو ةلوقّتا (لوالا) نيوجونةةيدبعولاامأ رخآهحو نم ةئجرملاو هسو نماهب
 لران دعو ىلع عطقلا بجويلال ذو الغم نوكيال نأ ةاكزلاوةالدااب لخ [نمف بجوف ربصلسا ىضتةن |
 نأ مزارف مك كلذا د لء ف صولا كا ذ نوكير عدم فصولا ىلع مكسلا ترنّث' (ىنإبثلا) .ةاكرلا واللا |
 نأ بوف حالفا | ةلعهل لسع ملءايشالا ذهب لش أن ةاكزلاو ةالصااو ناعإلا لءذىه حالفلا "لعن وكت
 هذهىف ةروك ذم ا تافدا اء نيفويسوما ىلعحالفل ان مكس هللانأب اوكتحاديقف جرام حالا لهدعال
 ةفثاطلاهذهىف تدناذاو رولا برمشو قرم-و يفز ناو اف مء اال اهذويفوصوم ان ركن أب جوقة الا

 ضراعم نيا حالا ن مدس او لك نا باوذلاو قرفااب لئاه إل ذا ةرو رض م_هريغف تنئوفعا | قة

 قئواماكلا همنا ىلءل دين وهما .ه كلو أو هل اوقّناةيد.ءولا لوق نءباواا مث .ناطقاستمف رخاالاب

 الماكنوكسسم, فرك هنافه.سوعلوةثن ذو حالفلا ىف لماكريغةريبكلا بحاسص نك« نأ مزلمف حالفلا

 تدسأ!نا ىف ىناشأ!نءو هنماهئاخ نوك نا هلرو لد باد_علا نم ص الانا مزاحريغوهو حالفاا ىف

 ّناَةُمحرلا لوةنع باوحلاو ىلا.عت هللا وفعح الفلا بام_سأ نمان دمه بدسملا ىن ىذ:ةءالد>اولا

 ىلإعت هلوق ل_عأ هاو تابجاولا: رثءاقثاو ىصاعملاءاقتا نمضي هنال با وثلا لذ ىف ىنكي ىوقلانمهذصو

 لئاسموذي وك لئاسماب الاف ثالعا .(نونمزيالمهردنتل مأ ممرذنأأ مهيلعءاوس او رفك نيدلاّنا)
 فرح ناناملعا (ىلوالا هلث_بملا) ,لئاسم همففّنادل وقامأ ىلاعت هتلاءاشن | اهباع أت نو ةماوصأ

 ةرلءاعا موك ىضتةن ةهبا ثلا كالو عمو ةروص لعفا | هيأ فرحا ذه نك ل علا ىف هل ىل ءأ ال فرملاو
 ىفامأ ىءملاوظفللا ىفةلصاح همام امذهثالعاو ةبهباشملان ا ف(ىلوالا ةمّدقلا) تام دم همفو |[
 ىناو ةءاقولانوناهلخ ديو لاعفالاكءام»الا تءزاو اهرخا فناو فرح هثالث نم تيكرت !منالف ظفالا |

 دك أتوهو مسءالا ىف ىنعم ل اوصح د.ف:امالف نعملاامأو ىمرك ًاوىفاطعأ وهن لعفلا ىلع لخ دناكيخناكو

 اهنا (ةيناشلا ةمّدقاا) مسالاف ىنعم ل اود> دافأ ماه كلر ةفديز ماق تافاذا كن اكربملاب هّتنقو دوم

 اهملاف (ةثلاشلا ةمدقملا) نارودلا ىلعءانب رهاظ كل ذو لمعلا ىف اهببشتنأ بجو لاعفالا تببشأ ابا
 امهصنتوأ اعمريطلاوا دشبملا عف رتنأ اماف هل ءاعتراصا ملام الاقي نأ هريرةةوربخلا تعفرو مسالا تدصن :

 اميل ا لوخ د ل_بقان اكربخلاو ا دّمبملا نال طاب لوالاو سكس اوربا بصاتوا دءملا عفرتوأ اعم
 مكربال لعقلاو لعفاا لمع تيطع أ اهنالو ةمبلا رثأ هلرهظاملام_ريلع اهلوخ ددعب كلذك انقرولف نيعوف م
 اًضيأ اذهنال لطاناضيأ ىناشلا مسقلاو للسدالا نمك وقأنوكبال عرفلاو لاري الا عم الف نيمغالا

 ىَدْؤبهنال ل طاباضدأثلاثلا مسقلاو هعفرباع هواش عماميش بصا,ال لعفلا نال لعفا | لوعل فا اخت
 لعس ولو بصنلابلوعفملا فمن مفرلانالوأ لعافا ىف هلعنوكي لعفا !ناف عرفلاو لصالا نيب ةبو تلا ىلا

 عنارلا مسقلا نيعت ثالثا ماسسقالا تلطباماو ع رفااو لصالا نيددي وستاا تاصخم كلدك انهاهفرحلا
 ميدقتنال ةملصأ ال لمعلا "هامش د فورم | هده نا ىلع هاما دهوربالا عفرتو مءالا بصنت املاودو

 سدل فورا هذها لم_علانا ىلع اذهاق لدي كل دو لصاالا نءلو دع لعفلا بانىف عوفرملا ىلع بوصنملا

 مسالا صني فرالا اذهنوهرصبلا لاق (ةيئاشلا هل ءسسملا) ضراع قب رطبلب ةلاضالا قب رطب تبا

 نانبو ريصبلا دع كل ذ لبق هياعغت م ناك« عفت سموه لبربخلا عفرفف هلرثأ النو فوكلا لاهو ربها عفربو
 فورا ءذ_هف بصنلاو عفرلا فريثأتهل لءفلاو هناس مّدقتام ىلع همن" ةمجاشم لعفلا هبشت فررا هذه

 قواوغو ادئبل اردش ىف ةنقايدرللا ىعمزا (لوالا) نيةجد نم نينفوكلا قعد كن كين[ تع
 ءا ّىدقان
 تدع لا |



 اه مم

 كلذكن اغا داو | العالالهب كا ناكل لالا دوجو لاح قيولد جويس هناودودجومغرلاعلانأيلهلاو

 تاوصأ ةمالكو ىلا هت هتلاربخ نا (ىاشاانعو) ةضر اعملا هذه تطقساذه ىلعو ل- هلا كال ذريغَت بجو

 ىلع مّدقَمملا تقولا ىف مالكلا اذمم ماك.:ىل عت هلا ناءانعم مارطا دحسملا ّناحدتل ىلاعنهلوفذةصو.هذع |
 هللا ماكنت !ورفكن يذل! نا هلو قنا لاقي ن ! اندم ىف هريظنف دخلا لوش د دعب هيماكت هناال ددسملا لوح دأ

 با نكي 0 كل ذي هماكت نأب اهارتعا ناك كلذ ل.ةىم هناالاهلبقال مهتعرفكلارو دصدب هيىلاعت

 ا لو: نأ امااثكل مول_هااريغ ريغ لعلنا انلقولان ابعد _ةلاننولث اقل باسأ دومقألا وهاهو | ظ
 هك كلذو لما اا رم 2 لزالا ف الد ضاح: نكي لناف ناك امو لزالا'ى الماس ناكدجومس| ْ

 الماش ماعلا ثو دح تاس سو ورم هلاوزنالسا- ناكضس هلااناقناوألا

 هنامهرهاطظق ارغم_بالا ىهو فيرعتل ا مال عم عمد /ل :ة.صاورفكنيذلاناهلوق ) ةيلاثلاة كتل 7

 ماعلاب ماكي دق ىلاعت هنا نااناعقا راسأر انكتضا !نءارثكن الر هانغل ا اذه اهئمذ ارا سنل هلا ىف عازر الأ[

 : رهاظ تناك صوصمللا كلذ مومهلا كلذ نم دار 1١ نا ىلعأللا دإا ةنيرقلا نا لح الاما ضان اهدا رمنوكيد ]ل

 ناس الل ناك اذاام ةلاثمو دودةاارو عطظو سدما“ لام دعا كل ذ ن_مذ ملسو هيلع هنا ىلصلوسرلا ن هنفأ

 عملا كل 3 سانلان ءهدا سم ناد لكم وذ تنوذوب ساناانا لاما ذافءادعالا ن صو عجبدابلا ىف |
 زود نم دن« هنانورةم ناسا ع نكد :مفاوزناج صايناةدارالم اجلا اكتل انا لحال اًماو نيسمعتلا ىلع

 ىلع مودعلا خص مم اسفلا ع نكءال هنارهظل هل ا ذاو بالنا تقو نع صدماعلا ناب ريسخأتا

 لوسرلا نامز ىف ةرهاط كلذ ىلء الا دل ا هند رثلا نيكو صار رهان م١ نا لا.ةجال قارغتسالاب عطقلا |

 ْ ثيحواهانو رمل ةنيرقلاءذه تدجوول لاقي نأ بابلا ىفام ىدقأو كلذ ن-سح مرجالذ لو هيلع هللا ىلص ١

 دودسولا م د« ىلعنادبجولا مدهعب لال د_سالا نال فيعض مالكم اذهناالاتدجوامابمئااناعاهف رعت

 تامومعب ةلزتءا !لالد_هانارهظ كلذ تدا داو عطقلا نيعالضف َنرغال ةدنسفملات ا رامالا فعضأ نم

 ناهلوقنالا.ةذ كلذ مفدىف لاح ا نمةلزتعملا نمو ءأهتناو عضل ةياهم فدمعولا حلمتلا ىلعدعولا 1
 ْ قدصد:الن و. ءوياورفك ن يذلا نا هوقو نونمؤداورفك نيذإ١نا هلوقل ضةنااك نو“.مودال اورفكن يذلا |[

 ىلا بناجىففق وال نأ بج و مومعلا ىضَمَقي ثودشل ا بناس ىف هلا تيئااذأق مسئمدحا ولكن مكاذاالا

 تمن عملا كل دن هدجاو نمؤيإل ىتمهنالمس,ئمدح اون عناميالاردصبالن أ هقدص ىف يكب لب موهععل ا ىلع أ

 ْ ءرجاط عار اف نكينونمويالا در د نيدلانا هلوقناتدئف نا.ءالا مهمرد سيل عملا كلذ نا | |

 ةغاض اورفكنيذانا:هلوقنا (باولساد) مسهئمريثكلا نم ويلا ذا فبكت مسةمدسحا او نمؤدالْثأ | ا
 مونمدجاو لكنا هانعة درلا ىلعد رغلاعزون عسمل الي وقاذا عمباو عم ةغيص ادي نونؤبالهلوقو عجللا ظ

 ان-ههدا را ىفريسسةتل له ناتخا (ةعبارلا هلكسملا) رو ححذالملا مالكلادو#ب ذي و نمؤيالا]|

 نووكسحي مناي ىلاعتهقاموةصو نيذلانودناسهملا دوبل ءاسؤر مسمانولئاه لاتف اورغك نيذلا وشب ||
 بهل ىباكن يكرمثملا ن نم موق دارملا لي نور آل اهوا مسبنع هللا رز نسايعنالوثوعو نولعي مهوزطا

 هريدظاو ةفرعملا ةعياوركن أو ةئمملا دعب اود ب نيذلا مهو مما رمذأو ةريغملا ني دلولاو لوس ىنأو

 مالسلا هيلع ناكو هلا وعدتاعةنك اىنانيولقا ولاوو نوعمعسلال موف مهراك أ[ ضرعأت ىلا: لامتام |

 اذهءاو:هؤب) نام هران ؟ىن يسشن خائاغ لاعتقال تح امي ةموقنمؤيتأ قتال

 ع امالسلا هيلع نييىلاعتو هلاصسنا م نينمؤماونوكي تح ضاش :ل!هركت تنأف أ لاهو افسأ ثيدنطلا |

 موملع ءاوس ىلا عت هلوتامأ نيد ارلا ىدحا سأيلا ناف كلذ بدسب ىذأّيالو مهنع هعدط عطقمل توري

 ىعمب مماءاؤس فاشكلا بج اص لاق (ىلوالا ٌدلَمسلا) لئاسمهيفف نونمّوبالمه ردات مأ مهرذنأأ
 ءاوش مانأ ةعرأىف مكعب كنون ءاومةلكىلااولاعت لات هلوق هتمور داس, فصول 6 هيف موءاوتسا#

 (ةيانثلا ”للة_سملا) ةناح موراي [ملطو تست ماؤرغك تالا لبةمنكي هنو تم »نما اسالإ 0

 تي م 25 7-0 1 2م م ب مم مل ل باج معه حي كمر ل مشجع دع 27



 | ل وقلاق ضعت ررذكححاا3- زك ذ تماكنتملا ل تعم هلا لءأ (قزالا يلع 1) ئانبطا ا اورذك
 لقتل كلذ ةعض ف رغب نأ اما هنلاهو هلا بهذ هنا لهو هءلع هللا ىل_ه دهم ن ء له ام لكنا هذ

 ْ لوسرلا*ى مم ةرورضلا, فرع ىذااوهو (لؤالا مسقل|ام) دح- اول ريو أ لالدةسالانوأ ةرورمشلا

 نأنو أ اهءمجسيف هقدصرالن أي اماف كل ىف هق تهب ,فاومو مومو كلذ لف هقدص نك هن مال_بلا هيلع

 م-ءاممئى ف لوطا قي دام مدر نوكدصلااذ اف رخاكلاوهكلذدذ ضعملا نود ٌصعملا ىف هقددأل ّْ

 اهزنم هنوكوأادحاو هنوكوأ ارادءارداه امل اع هن ركوأ عئاصلاد وجوركن أن ءهلاثمو هيدشسجم ةرورمضلاب

 ازاع ىلا عئارسشلار كو ميركلا نآرتلا ةمصوأ لسو هءلع هللا لص دن ون ركل" اولا تاع الاون اهنا نع

 ايرلا ةءرحو جاو وسلا وذاكزلاو طالما بوحك لسه هءلع هللا ىل ص ده نيد نم امنوك ةرورمذلاب

 ل-ءادلا' فرعد ىذلا اما هيد نم هناةرورمذا انرءاوةلوسرلا قي دنس: هنال ار رف توكب كاذئرإللاوا

 لقي لفال مأدابعلا لاعأ قلاش هلاو قمه ريغوأ سه هلا وهناذلو أ لعلاباملاع هن وكس لمه د نمءهنا

 نالطبو نياوّلا دأ ةرص لعيامنا لب ,ىنانثلان ودنياوقاادحأب مالسلا هملع همت رذعلل عطاقلارتاوتلا

 امهنوة درك الف نامعالا ةهامىالخا دهيدار ةالاالوهراكنا نكي ل مرح الك لال تسال, ىفاسشلا

 'إ ملسو هءاع هللا ىلصلوسرلا ىلع بح ناكل ناجالا ةهام ءزس لال ذ ناكول هنأ ه.اع ل#ادلاو روحا |[

 كلذ كح مالاناك ولو'لك_لاكلتىف قللاف رعد ل_ههناف رعيتأ دسعبالا بأ نايات كال نأ

 هيلع هنا ىلع لد كلذ لني لاسإف رئاوتل!لددس ىلع ذ لا ةنلو .ةنمالا عجب نيد. ”هلم ملا كات ىف هاوق رت شال

 ( ايجوم اهراكداالو ناعالا نم اهتفرعمنوكتال نأ بجو كلل ذكن اك !ذاواملع ناعالا فةوام مال_سلا
 هلال دسال ىذا 'امأو ليوأتلا بانرأرفكتالو ٌهَمالا هذه نمد ار فكل ةدعاسقلا هذ .ه لج الورمكلا

 ش لطي .ةناف رفغكلا ةققس ىفانا وذاذهت هيلعنامالا و رفكلاف قوت نعال هناره اطظ داع الانا و ربآلا

 قيدصتلرتىوس رخاء و كل ذنا عم نثق هان اسولانمأ ورانزلاة_ئورادغلا نسدلب سكعلا هوس نمت 7 ذاه

 . نالار مدح تسل َهَقَص ةقيقحلا ف ايسشالا «ذ فاننا هب ثي ةرورشألءامث لو هيلع هتلاىلصلوسرلا

 رومالا هذه لاثمأىف مكس اىريال هلا ع ريشا ةداع نمو هلع قلشإل عالط ال نظان سعأ همدعو قي دصتلا
 | ناظملا كل ىلل_ءو ةره طظتامالا_عو تافّرعم اهل لهن لو عالطال ا ىلا ىل_.دسالا هال ىنعملا سقت: ىل<

 لوسرلا قددد نمنارهاظلان اف بالا ادهن مرانزلا ذةورامغلا سداو ة. رشا ماكح الل ارا دم ةرفاظلا |[

 ماك>الا عرفي عرمشلا مرجالفقيدصتلا مدع ىلع ل داهب أ ثءف-لاغفالا ذهب يال هنافعالدلا هملع ]|
 هلوق (ةئاثلا ل لا) ملعأه تاو بابلا اذه فصخلملا مالكلاوهاذهفرفك اهسفنأ ىف اهناالاهاعأ]]
 هنءربخلا نوكى دقي ىضاملا ةغيصب*ىثل!نءرامخالاو ىضامملا ةغصمهرفكنءرابشا اورفك نيذالناأ]

 هلوق ىل-:مض امى نع هلناربخأ ام لكب ةلزتءمل| تدع !لوق: اذه تنرعاذاراسخالا كلذ ىلع اهدقم

 مالكنا ىلع اسون اناسر أ انار دقلا لل ىقءانلزنانا نوط انلسهلاناوزك ذا تازئ نخ اناوأ اورغك يذلا نا
 ٠ هولا اذه ىلءريخل 'نال اولاعر خا اي ناحصو ؟تاودالاو فورملاا هذه مالك !ناكءاوسث د هللا (

 | لص يريللا اذهفريغلاب اهويسمنوكي نأ ل صتست يدّقلاو هنعرب ناو يسم ناكا ذا الااكد هثوكمأل
 أ هانا (لوالا) ني هجو نم هنع م الكنلا مدة بن نقلا باساب دحم نركب نأ بفاعيدق نوك نأ

 1 دق هنأبالع لبق ةسسملا ف دب ومس هنأ لعل با! هدج وانظ د و.سملاعلا نأي املاعلزالا فناك ىلاعت
 1 | 0 90ااطلا» تار نا لاخر ألا بازوصالا ىلا تأزم ترد ما لو ىضاملا و ثدسح

 | ىلاعت هتتاريخ ثودح مزلن لواورفك دقم ملا نعاريخر يملا كل راص مهر فكد سوالف نور فكس مهن أي ارمخ خ
 د | مم !ىلاربخلا كلذ باقن نو بال دحسملا اول دال مار 1 ارصسملا ناس دن !لاق ىلا عتهتلانا ( ىناشاا)

 |لدتسملا باح أ لثم اندلمسم فز وال لذ كل ذزام اذاف لوالاريدلا ريغتي نأ ريغ نم ماركا دهسملا اولشددق

 | الف دكو تامولعملا ريغت دنع ريغت للعلا هب هءاصع أ و ى دبل نيس ىلا دست ءلاقف لالا لاو لانع الأ

2. 



 او ل8:

 نمفيوذلاوهراذنالا . (ةسداس !ةيجلا) برغل! مالك نءحراغ نخالوه فاثكلا اص لاه اذا |

 نماعوأ كرتلاو لءبفلا فراذنال اريثأ”نال ةراشبلا نو درا ذنالارك ذاسءاو ىداعملا نعرجزلاب هللا تاع 0

 ةغلاسا ا عضوم عضوملا| دهو ةعفنملا باح هلاغتشان دكا ررضا اعف دبناسنالا لاغةسش *انالةراشدلاريثأت |

 ءذ»فاذث ثكلا تحاصص لاق (ىوالا هل سملا) ناتتمهضننوننزيالفوفامأكوارانلالاز ا

 لغأ تحا (ةئاشلاةلعسملا) ضارتءااهلمق لهب او نال اريشو أ اهابق هل تلا ةدكا ؤم ل نوكتتأ اما

 :تقلش نمو فرذ هلوقو نونءورال مهذمهراك أ ىلءلوةلا قجدةل لوق نماه مش أ ام لكوتي ”الامشهيةنسلا | ١
 نءريخأ ىلاعت هناهريرةتو قاطيالام فءاكت ىلع بها ىبأ ادي ت تن زو اووف دعي اشو ا ادمسو 1

 د:ءبذكل اوايذك قدصلا ىلاعت هقاربخ بالا مزلنامتالا هن مرد دول اعق٠ نمؤبال لأنا لوألا

 لآ لاخلا ىلا ىضفألاو هللا ىلعنالا-<# امدهو جامل اماو لوما مما ملي مقل لطفو مق مهلا

 هنم لءاسا ىلاعت هناوهو معلا ةرو ءىفاذهرك ذي دقو لانا, فءاك هب فماك هاف لا هنمناميالارو سن ٍ

 لاه لالا ملم :سمو لاحم كل ذوالوب ىلاعت هقلا لءب القنا مزلمسي هنم نامي ال ارودص ناك-ف سؤال هلا ٍ

 : مده علا عم دجوب نأ ل .كتسي ناميالا دوو ناو هو ثان" هجو ىلءاذهر تس ذنو لا.للاب عقاومالافا 5
 مدع ل صسول اًةباطم نوكح, ءامناناعالا مدعبللاو مولعملل امي اطم نأك ولاءاعنوكياسنا هنالناسعالا ا

 اوهواعم امو دعموادوو هنوكناعالا ىف عمد نأ مزلناسعالا مدعب ل_هلا عم ناسعال ا ددسو ولف نامعالا ا
 مدعلا نيب عمااب رم لإ ؛نيدضلا ند عمل اير[ ناسمالا مدعي ىلاسعت هللا لع دوبو عمن امال ب سهالاق لاس 1

 مهنأب م منع ربخ أ نيل ءالؤه فاك ىلاعت هنا وهو عبار هجو ىلءاذهر بس ذنو لا كا ذ لكو دو>ولاو ١

 مما هنءري خأ امو هتعريخأ ام لك كاست قا قيدسصت هضفرتشي تاهالاو4 ةتبلاناييالانونمؤيال | ش

 تا.ثالاو ىلا ني عم_للاب ف ءاكستا ذوو ظقنونم ؤدال ممنأباونمؤينأب نيفاكماوراص دّمف طقنو ريالا |[
 همع هللازخأاب فاللخ ىلع ئدلعف اولواس مهنا ىلعرافكلا باع ىلا هت هناروهو سما هو ىلعاذهرك ذو ١

 نورك ىلاد داصقل انا دف لبق نم م هللا لاق م ؟لدك انوع نل لق هلل هللا مالك اودي أنو ديرب هلوةىف |

 ىلاتءت هللاربسخأ انهه منت هنعىه:مكالذو ىلامث هلا مالك ليد دما صو هس وكت مدعن ءىلا.عت هلارتشأ ام 1

 ةلو احم ٌكرتَو هنع ىهذم كال ذو هللا مالك لب دع 2 ” ىلا ادق نوكتمن«ناميالا ةلواسم هبل نوذمؤدال مهنأب مهنع |

 ةرَوَك دملاءودولا ىذه لمفلاوالزتلا السا مذلا نوكرق لات هتلارمال ةفلاخعاشي نوعي نايالا ا

 نقم نم فالتاو فاسا!ن اكس داو لازتءالالومال مداها |مالكل اود اذ هو < عضوملا انك

 'شااَون انك هعقذ لع اول اًتحاواودعقو اومافدةاو مهدعاوق م دهو ةلزتعملا لوصأ حف ةدىف هلع نيلوعم ||
 | تاما الا هذ_هىف انل ةلزتءملا تاهت هق.فؤنو ىلا عت هللا نوعب هر كض ذام ىدقأ رك ذأانأو عنقم |||

 نامالا نم اعنام نا. الا مدع ن ءى امل هقاازيخ وىلاعت هنا لعن و كنز وهال هناناس (لوالاماقلا)

 هوو هءلع لديىذلا اولاَعة لوالا ماقاا ام ليسدفَلا لس ىلع ىلّدهلا باول ناس (ىناس: هلاماةماو)

 | نأ سانلا عنمامو لاه ن نامعالا نمد ال عذامال هنا ىبعللا دلا تأ الا نمءولمنارشلانا (اهدحأ)

 هنكعال ثدحي تب ىنرخآ سدحولالج رنا مولءمو ماهفةسالا ظفابراكناودو ىدهلا ,_هءاسذا اوئمؤد

 م ماعاذامو هوقاذكو اقم سم هنم كلذ نأكي ىحاو-ىفف "نمصتل ا ن نم كع:مام لوقي مث هنغ حولا

 أم_هلابك ةلوقو اولض مه أرذا كعتمام هسخأل دوم لوقو دس نأ كءنمام سيمال هلوقو اوم 1
 نب نحال لاق .كل هننا"لحأ ام م رز لمهل تنذأ ل كنع هلل ا افعني ذرعم ة كذا نع ءموات نون ونمويال

 فيكو هيلعرلج دةوزفكلان ء هاهي هنع هعئم دقو ناسعألاب أ فرك باناانه ف« : ا 0

 لود :مرتكلا مهفأ نأ اونوكنؤ:ىفالوةي مث كفالا مف قاخكو نوفرمهنىفا لوب مث ناغالا نع هف رضا أ

 لوقيمت لموسلا نع مهد صو لطاسلاب لانوس لوقي مْثلطاسلاب و كلا سدل مف نانو نورفكتل || أ

 لاق مث دكدرلا نع مم يهذواو:ماولم_ماءاذامو لاق ناعالا نيدو مهب لاسو هللا لربس نع نود هت

 3 . ْس
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 موءىف متفرس) ما تقيدأو ةالربخ هنا لع ةعاضترانا (امهدحأ) نالوقءاوسعافتراف |

 ْ 55 2 اديزن!لوةناكهمدعو كرادناموياعو:سهاور هك نيذلا نا ىل_.ق هناك هلعاغلا ىلع هب عفرلا |

 مت ولاوس مجم غمد اوس ادتالا عضون ف وهرذتت ل مأ م دذنأ نوكتنأ (ىناسألا) هعناو أ

 | ةرتنوكي لعفلا ةلزنع هلزنتو مءاءاوسنال نوأ ىفاثااهجولانالءاو نالربخ:ءلاباو همدعو كراذا

 | واذئالا مد_ءوراذنالا فصودارملانا مولغملا نملوةنفاذه تيثاذاوز وجال هناو ةرورمضريغ نمر هال
 أ رتاج !داةبملا ىلع ربما يدق: نا ىلع لدي ذوام دة مرا نوكم فاريشءأ اوس نو نأ ب جوذءاوتسالا | ا

 ايي -- مساس اسما

 أ
. 

 ظ امم كلودش نمءو:-ثمو انا ىبيعم-وا اوةهيو.تسكورو م-مامو مهام, وسىلاعت هلوأم رتسظأو

 أ لبق ثاذااو ةفصربللاو تاذادثبملا (لوالا) نيهجو نه هلعا وصعاو هنوزوعالمجافنو.ةركلا

 ةيونعملا ةيعبتلا عماخلاو با رسعالاعباو وب ىلءاساسق اضذالا ىف هابق نوكم نأ بح وذو اق هالابةفصاا

 ن الزي اح ريغ هناورك ذلا ليقريعذلا دولا دي ا ىلعريا مدقولفريمضا ١ نوذتب نأو دبالرباعا نا (ىاشاا)

 17 ذإا ليقراعذ الا ناكنف هيلاةراشالا َت تعنسم اهب لعلا ليقف مولءم ىعأ ىلا هيريشأ ىذلا ظفالاو» ريمضلا

 2 | ايجاو نوكينأال ىلوأ !دتبملا مدة :نزؤكيث أ ىضتقي مترك ذام نأب لوتالا نءعنوب رمصبلا باحأ ال اع

 1 | ىلاعت لاه مكاوي هتف مهاوةكح بر «لا مالك ىف عقاو كذا ليقرامذالا نا ( فاشاانعو)

 | ريهز لاقو ىموم ةيفدح هسفن يف سدخو |

 ظ انقلش يدنلاو هنم ةحانمسلا قلي »امره هنالع ىلعامول قلي نم
 اما نكح, :ل برض ح رخ لاق نم نال هنءريخعال لعفا١ نا ىلعاوةفتا (ةيلالا 'هلث--لا) لءأهقاو
 هلوقب هنعربخ أ دقو لدن مهرذلتل مأممتوذنأأ هلوةنا(اهدحأ) هودجول هد حد نم مومو مظل مالك

 (اهانو) هةنوم دلوها دب لءاق نيح ىت> هنصسل تانآ الا او ار ام داعن نم ممول أدب مث هلوق هريطتو مهل ءاوزم

 كالتوه ل* 50 ؛ هثعربخملا لبق ن اف لد هنأب هنعربش أدق لءذلاف العف نوكب أو ذبال لف هنأ هئءريانا

 ( ظ ايذكربمتا اذه ناكاممسا لو العف نكي ملاذا لعف هنأب هن ءريذلا اذ_ه لمن انا ننا مالا كاتو ةماكلا

 ظ مسالا نال ان اذكريملا اذه ناك لوالاناكناف نوك» الوأامم |نوكي نأ ما لعف هنأ هنعربخملا نا ققعتل و

 0 انريخ أ دّقف هنءريمال ىلعفلا ا :لقاذا انا (اهةلانو) هنعارب لعملا راصد قف العف ناك ناوالءف نوكمال

 ظ اهو هةءريمال هند معسل أ نءانريتأ دقانا مزلام!ناكسراربللا ادم هنءريفاو هنعرتال هنأب هلع

 1 امني ل لء-فهلا نعراسخ الا ىف عانمماال هلا تدناملءالؤد لاه مث هنعارب لغفلا زا الف ناك او ًام>

 ظ ناك ءزالذ لعقلا نءزابخالا زوال هنا ىلعاوةطأدّقف ني وصلار و وام أر ه اظلا كرت ىلا ةدساح

 ةدئامغاذ وكن ناو دب الزامل اى ةة.قطان علو دعلا ل_.ةنافلرادنا مدع وكراذناء_ميلعءا وسرب دَعَا

 ءاوس ءانعمم_هرذنتل مأ .مرذنأ أ مملعءاوس هل 'وقاناق انهاهزدنافلا كلتاخ ظذالاىفوأ ىنءلاىفاما ةدئاز

 ظ نعضار ءالاوجا_ءالاورارممالا ىفاوغاب دقاوناكعوةاانال كل ذد هدمها راذنا مدعو كرادنام_ملع

 | م-ملع اوسلاهولو كذك اوناكام كلذ لمقو ه+ونلو. ةلاع ءاحر هما مه قام "لاح ىلا لث الدااو تان الا ْ

 | مهرذنت)ل مأ ممرذنأ لاهامو هلبقام نود تقولا اذه ل هحامنا ىناللاذهنادافأ |كراذنا مدعو راذنا

 ا أ تااخيدق رم نم ءاجرلا عطق وسأنا|لودح د.ةي كلذ ناكتذ تقولا اًذهىف تامحامنا لال اهذهنا دافأ
 | ماهفتسالا عا نادت عمأو ةزمولا فاشكلا بح املا( ةدبا رلاةللةسلا) كلذدي الاءذهنمدو هما
 | ءادنلا فرح ىلع ىرج ام ماهفسالا فرح ىلعاذه ىرج هي وميسلاماسأر ماهفتسالا ىندم اهينع ءزاسنا دق و

 ْ رتل ذنا!؟ماهغتسساالو ماهفةسالا ةروص ىلع ىرجاذهنا ىءبةباصعلا اهتيأاسنا ارذغامهللاهلوةك

 ظ فا امش ئيدفشحم نيترو ب امانا ةتسمهترذنأأ هلوقىف( ةسفاملا هلكسأا) «ادالوءا دنلا ةروص ىلع

 |[ فرح فدو أمتي فلأ الوأ فاأ أوو ل نع نيد ةئاشلاوةيوقىلوالاةزء ها! نركتنأ أيوأ اهب فاأالوأ

 8 | ٠رالنلا بتي نوف لوتنافلتخ تالف قار 1 هل. :ة نحس ا || ىلع هتكرحءاقلاو هفذحيو ماهفتسالا

 اعلا
3-1 
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 نا رقلا ةدصبالو ءاسنالا ةوت ةصصن قولو ىبيالرب دعت اذه ىلعو ىل هطانالاو بي ذاك الا ىلا“ ازئآالو نيد ذاكلا

 | عنعال تاعالا مد 3 نءوبخلاو نامعال مدعي للعلا تاانلعك اذ لانو اهةسواشكم اك نوكينأزو < لب

 طق نعالا هأ دوروزا1ل ةروصااءهذهىف لالا مال ادوروزاجول هنأ (اهعباسو) نامعالا نم |

 قوذ ىلاريظنإلمل لمح قهاش نم اأو ءالجرو أدي دق نال اش ؛نأوءاوهلا فن اريطلاب نمزلاو ف-اهملا |

 دو-ولا نم م عنعالمدعلابل_هلاّناتنثن لاسم ان رمالازومال هنا اناعلوةعلاىف كلذ نم ءائنزج لاسآو | 0!

 ٍْ "كد الملا ل ادن :اوأ ملعب تكلا لازناو تادام_1!ىلاءاسبال ا ةمءيز اذ كاذب الا دوروز احول (اهتءانثو) | ا 0

 دوحوب ملءااّنا  (اهعسانو) نيدلاب بءالتودب رض كذا مولعمو لاح دعب الا احاهياافاكسشلا غلبتا |

 ارامغ ادي ناد داهت ىلا عت هللا نوكمآل نب حوف :دازالاو ةردقل نءملءلا غال هيوجو ىضتقاولئ لا ا 2

 دجوبل قاطيالام ف.لكتت ا ىلءلادلاتاناالا .(اهرشاعو) بجو! !نيلئانقا!ةفسالفلالوت كاذو |
 مسينع عضيو لاهو ح وح نم.نيدل ىف م تصح لعل ء-امولافو اهءسوالااسفنهتلافاكبال ىلاعتهتالاه ||

 باوللا ؛(ثلاشلا ماقملا) لام كتل اون ةقشمو جرح ىأو مهءاءتناك ىتا!لالغالاو مهرصا
 راسخ اد.ءىذاقلاو مش اه ىنأو ىلع ىأ ةقير 5 (لوالا) ناقن رط هيف ةلزء مالو لمصفتلا لمس ىلع

 اله» هاع بل ةئدهنا لوةب نملوقأطخاولاق اله هطلعت لق ال ىلايعت هللا مولعم فالخ عق .ةوولاناةالانإف

 ىعكلاةقيرط (ىناتتلاو) نيلوقلا نع "لاسمالا بوح نكلو باقثيال هنا لوةد نمل كوتا ْ

 ّّنا تفرع ناعالاوهد_عأان معداولا تطرفاذاف مولعملا عت ل-هلاّنادكرصبلا نيس ىنأراتشاو :

 ّناتفرع نامعالاع نعال دب فكل اوه هنم عقاولا تضرف ىتمو نامال بل -علاوه ىلا عت هق لزالا ىف للصاحلا ١

 ناذوف لعلاريغن هناالرخآ لع نعال دب ل ضرفاد هذ نامالا نعال درر ةكسحلاب لءااوه لزالا يف ىل_صاخلا :

 نأ اهنذ ةمظع تالالضا أ ثنمراص ثححملا ادهّناْل_ءاو ةلزاءااروههداقع ا !«ملعنادالا امههناداوا ٍ

 نادلل اناباو1اناذ ىو اعطاق انو هاند وقريملا ىله مالك ا:ءم-دقاولاهتاَوينلاو فلاكمتلا ىركتس ا

 ريما, لوقلا عمنا ىف ةلزتسعملا مالك انعجسو امهيلا لقاسعلا تفتليالو ةفار انا ىر# نادر < ةةزتءل ا امهركذ :
 ان وقام الكنيمالكلا عو#عراصف دج فرعض ريخلا لهو ركذىذلا بار وللاو ميقيو فيلكتلا ز زوال

 ةهزتعملا هلاك ىذلا اولا نآ را ىف نينعاطل اّنااهتمو تاّومناا,لوشلا لطب كلذ لطا ىنموفشلاكتلا ظ
 نا نمةيريا هلا ىذلاو «تقاوةدص د قذ ةءاطلا نمو ناعالان م عنمال هنا ىلع هلا دل ةريم رشكلات أن الازم أ ١

 نمكلذو هفال ىلعو لعل ادض ىلء درو نأر ةلاّثا ىلع ل دف هيقاوق دص دف هنم عام ناميالا مدعبلعلا ْ

 هننا لصد هرءاس ىذلانآرقا اوهنارقلا اذ هَّناءالؤه نءلسنممن همذحداوقلا ىوقأو نعءاطملامظعأ ||
 هرءاح ىذلا تأ ارةلاود سمل اندنعىذلا اذهّناةذفارلا نمموق لاهو هلق نعطل ا ىلا هبل سو سو هيلع :

 لدأ نب ةرياادلا ةرظاما ا هذه بيس ترهظ ىتاا تاضق انملا هذه ىلع هلاّمشا هملع لما داو ل ديوريْغ لب دن |
 انرو-ول اولافو ةرطانملاهذ م اودتحا لال د:سالاورظنلا فنيئع اطأ اًةدلقلاناائمو ردقلا ل هوريللا

 ةياهن ىفريخلا لهأ مالك ناف ةرطانملاه ذه ب.س ةونلاو فءاكتلا فحدقلا مز ةملقعلا ىلئالدلاب لتقل
 داودسف 5 وهلا ةياهخ فد 5ك اان ف.لكشا | لطرربللا تن هم ثيم هنا ناس فر دقلا لدأ م الكوريلسا تام هاف هود

 رفكلا ث رول تاساعلا ىلإ عوج رلا نإ تن ةدوبا ويش دلكلا اوحدقلا ىف ةري_ثمظعأنيمالكلاعوجش نأ
 ا ا ءز مكلسانن مايه نااهنمو قدرت ءالكلا ف جعل «ليقادهدنءو لالضااو ||

 مهرذاتلمأ ممرذنأأ مهياعءاوساورفكنيذلانا هلوةنا لاو ىلاسعتهننا ىلءءادماازوجواهءوقو لبق ا
 بهذملاادهبلافامتاو ه هركذام فالخروظي نأ ةزوجعر ةرامالاب لال دّدسالا لمس ىلع عق ةوامتانونمؤيال | ْ

 اها قاعتال تايط فرفلا نءاهان ور ىااهوجولا هلبنالعاو ةم3 هنا تالاك شالا كلت نءارارف |||

 ةاغوف موقلا داقعا امهياعن اذللا ناباودا امان تاعبنشتلا ىرديراج ىف م لب باولا هو نءفشكلاب

 ١ توي ا نملوقألمُحو لديهنالوةين ملوق اموتاش امراشمبللاب "ىلع أ لوقامأ فعضاا ١

 دم سس



 لال

 1 ده (اهءناثثو) نيضرعم ةزك ذل يكن لاف اذ طرعأ ىو نب دل | نع مهاضأو نومه ذتنيأف

 2 تاذدعب مهاكلهأ اناولو لاقو لسرلا دعب ةحجدتلا ىلع سال ن وكب الء1 ني رد مو ني رمش دم السر لاه ىلاعت

2 
 ا
| 

 اردعمهلا قبأام هنا نمباإف ىزذتو ل ذن نأ لءق نم كنانآ عيتتفال وسرانملا تاسرأ الولايراول انا هلق نه
 راذعالام ظعأن ه كلذ ناك ناعالا نع ءمولاعنأم م هرفكن ء هريتحو م هرفكب هاعناك ىلفم مءالازأ ذقوالا

 نع 2 ىلامتدلا (اهثلاثثو) عئامربغ هنا انلعلا ذكنكي ملام هع باقعلل ةعفادلا هءوولا ىوقأو

 كلذ ىلاءتدقارك ذامناررقدانتاذ,قو هنل انوع دئانم ةنك آىنائيولقاولاه مهنا اةدوسلا م ةروسىرافكلا

 | ىلايعت هنا (اهعبادو) هع طعمه ذل كِل ذى نيقد اه اوناكل اعنام لعلا ناك واف لوقلا ادهىف مهلامذ

 | نع نيعوذم اوناكولذم_هلعفلا هيبقتور ذكحلا ن ءارحزو مدهاامذهرخآىلإ اورفك نيذلا نا هو:لزنأ

 نأىف اروذعم ىعالا ن وكحر.اك نيروذءماوناك لبةئبلامذلا اوقصتسا امل هلع ني ردات ريغنامالا

 | ىلعو هللا لعة<م_وانوكي نأ الم-يماع هلوسرلو هنن ةنوكما لزئأ امنا نارقلا (امسماخو) ىدعال

 انه الام رفكلا 'لرت ناك هنع تربخاورغكلا تاعاذا اولوةينأ مهل ناكلاعن امري او لعل !ناك ولف هلوسر

 ريلخاو للعلا تا تدثول دع هاوسرلالو هنا باوجالا ما ذهنا مولعمو لامن ابان غأت لو اسنم لاسحملا بلطت لذ

 ناكامل هبفاك نامعالا نع معناملا ماسق عم ناك ولوريس مذا ا منو ىلوملا مذ ىلاعت هلوق (امءداسو) عنع

 ةعاطلاو نامالا نع سدلهناهو-ولا هذ مب تدئف اولاهر ذك كلذ نا مول عمو ىلو ملا سد: ناك ل:ىلوملا منا

 ناعالا نعاثام نوكسال همدع نع هريخو ناميالا مدعي ىلاعت هنا ملعنأب عل طقلابجوف ةقيلا عئام |||

 1 اف ار ءوجبو نامتالا دوجو نم عنجال ناسعالا مذهب لملاثأ لم لدي ىذلا ناو (ىاشلا ماقملا)

 "أ ىذلاو عوقولا بج اونوكي هعوقو ل-ءىذلانالْئث ىلع ار داق ىلاسعتهننانوكال نأ بجول كلذكن اكول

 4ةردكال تساؤلاو عوقولا عني نوكي هعوقو م دعملع
 ءاوسف ةردةلاءال عوقولا بح اوناكاذا هلال هلع

 عنسمملاام ًاورثأ همر دقلل نك . كاذكص نوكي ىذلاو عوق ولا باو ناك لمت لوأ ةددقا !تادح

 ئذلام دعب لعلنا تدشن قافنال امرفك د الذو الصأ ىث ىلعار داع ىلاسعت هللا نوكي ال نأ مزل فاه .لعةردقالف

 امحاو ناك ناد اثك# هلع اك ناكن اف هياعوهأم ىلع مول ماب قلعت ملهلاّنا(اهيئانثو) هذوجو ناكما ع ن*ع:ءال

 ناكملعلا بيسي دوبولا بج اوراصولذدوجولا ن كغ ديا د ىلا رظنلابرفكلاو ناميالاّن اك شالو امحاو ةهناع

 الصأىث ىلعا رداه دعا ناكا اعذأم لعلا و ريلغا ناك ول (اهثاانو) لا هناائد دب دقو مولع ا ىفارثو رثؤم معلا

 عوقولا عنتم ناكم دع ملء ىذلاو هم هملع ةردق ال بح اولاو عوقولا بجاو ناكهءوقو ىلاعت هنا لع ىذلاّنال

 ىر#م ةيراجهناكسو هناكرح تناكفالصأ * لعارداه دعلانوكيالنآ بوف هءاعةردقال عدس ول و

 رح . الآ اناساأاكىرتاف كلذ دا سفملعت ةهيديلاباكل تاناو د الةررارطضالا تاكر لاو تادامل تاك

 اذاام نيبو هيلع ةّرجالا تاعقساد | أم نبب ةقرقت ةهيدبلاءالردنو رح . الا مذنالو ىئارلا مدئاناف هه ىج ب

 ءىملاةءدو نسما حم نم قرفلانوكر ديم-هاوةعةيادس# العلا نافكلذإو راسخالاب نائناهمكل

 للا نم عنامريغردمخ او لعلنا ىلع لدن تكسرت لو تاءف/نولوةبو نوت أعئاا كنف مع ًايوئودمليو

 ايمأ ناميالاب رذاك-ال ىلاعت هنلاسهأ ناكل دو>-ولل انعام مد- ءلابللا ناك ول (اهعبارو) .كرتلاو

 || نال هلعاو مدس نأب مه أي نأ ديق لال كاذكذ هوم دعت نأن هداسع صأب نأ هب قمليال هنااكو هلعمادعاب

 3 ظ ردنا نوكحال مدعلا ملعلاّن ا ىلع ل دف ثبءو هس هن ىهالاو لوةعمربغ هنافصو هتلا تاذ مادعا

 1 نأ ب حوذ هلنعو هياذدىلا ا ارظذ تازيئاسلا تاثكمملا لبق ن مهسف:ىقناعالانا ( اهماخو) دوحولا

 ْ | ىلاعتهقا هلعاذاو لاء وهوالهجملعلا كل دناكما كلدك هل« لولذا تاز الا تاككمملا ع نما

 أ ئىذلا ىلع عم تبع نأ مزلاببجاولعلا ببسي راصولف ةبلا هم دعو هدوجو عنتجال ىلا تاز "اا تاككمملا نم

 ْ أ فلام ايمالا تا (اهمداسو) لاحم كل ذو تاكمملا نم م سدأ هنو تححصو تاككمملا نم ا

 1 أ ديلعةزملا راهظانهدورو عندو ناكاش هفسلا عاونأ لكب اضيأهدوروزاإل هب عرشلادوروزاواف ثبعو

 ندداكلا



00 
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 | هءلغهقتاىلض هللا لوسر تعه-ولو هتلبقام اذهلو ةيدو سم ني هللا دمع تعمسولو هتيبح اما ذ5 لوب بهو |[

 ثيداطاامأو اذقاثمم تذخأ اذه ىلع سدل تال اذه لوةيلجوزع هللا تهمهولو هنددرا اذهلوق, لسو | ْ

 مهتجرخأو سانلا تءةشأ ىذلا تنأ مد ال لاق ىدوءتاف مالسلا هيلع ىمومومدآ ةرظانمو وف ىفاسشلا |
 "ىلع ءر دق هلا د لوفةارو ا كلع لزنأو همالكلو هنالاسرل هنن امل افطص ١ ىذأ | تن أ مدآ لاسةذ ةنلسا نم أ

 اذهتا(اهدحأ) هوجو نم هبف اونعطةلزتعملاو ىدوم مدآ يلو هلعهتلا ىلصهنتا لوسر لاف مذاق

 هلاو مال_نلا هيلع ىءوم قس ىف لهذا ىضتقي كلذو ةريغ هلا ىلعمدآ مذ دق ىمومنوك. نأ ىضةقيربخلا ||
 سانلا تءةشأىذاا تنأ لاه هنا (اهئلانثو) ظءافاالوةااءهدااو هفاشد فاكداول انا( اهناثو) زئئاسربغ اا

 هجرخ أ هللا لي مدآ ةهج نم نكي مة نممهجارجخاو قانا ءاقشتا ىدوءلءدتو ةنللان ءمتسرخأو |١
 رئاسو نام اهو نوعرفا ناك ةناك ولذا ةم< سيلا جحا مالسلا هيلع مدان ا. (اوعبارو) اهنم |

 أ بّوص مالسلا هيلع لوسرلاّْا (اهبسماشو) .ةيطاءذهدا فايناع كلذ لطب انو اهتاو مه <نارافكلا |
 هنا (اهدأ) هجوأ هثالث دحأ ىلع ثري دا لج بجو اذه تنئاذا باوصي سيل هنااند انا عم كلذىفمدآ

 ركذ دق ناك مال_-بلا هملع لوسرلاو هسفن نعو أ ىلاهت هنا نع ءاكح هناال دوريلا نع دل ذ كح مال سل هيلع |

 هنفننع هركسحذ مالسلا هيلعهلا نق مالكلا اذهالا عممام ل ث دنم- ىوارلان اال اياك هذه
 ىزإاّناو اجو هلعجو هيلغمالسلا هيلع ىءومّناىأ ابوصم مدآ . لاه هنا( اه انق١ دووباانءال 3

 ةيصدملا ىلع َمذلا ةرظاشملا نمدارملا سبل هنادةءماوهو (اهئلامثو) رذعنالو ةعحب سبا مداد أ |

 ب اه ص رخ ىت> هلزلا كلت قلعه ب ىذأ ا بدسأا نع هلأس مالسا ١ هلع ىءوم لب هللا له هنمرادتعالا الو

 حرخ أ نأ ىلع سةكدق ناكىلاعت هلل انا سد .د لب ةلزلا كال بنس نكي ىل دنا نمىورخن ا مدآ لاقن هنا

 ةيوقمدآة>تناكمرحالفةاروتا !ىفاوتكم ناك ىنعملا اذهواتة فمان نرك ًاوضرالاىلاةنطانمأ]

 ءوامنآرةلاوادجلي وط هلك لا ذه ىف مالكا انا لعاو بولفملاك كلذ ىف مالتنلا هءاع ىمومراصو ٍ ٠

 ىلاعت هلوق ةيافك انوه ءانرك ذاعفو كل ذىلاعت هت اردق ناريسفتلا اذهىف هيف لوقلا ىدقتساسوهنم

 ا

 ا
]| 
| 
 ا

 نيبال ىلا.هث هنا ٍلعا (ميظع ب اذعم_واودو اش ءم_هراصبأ ىلعو مسو عم“ ىلعو م مبلق ىلع هللا مح ) ْ :

 امه مالكنااو َمائاوهو او:مويل لحال ىذلا بدسلاب هب الا هذه ىفريخ أ نونمؤبال ماىلوالا ذيالا ىف |[

 هلع متانلا برمضنئشلا نم قاثتسالا فت الن او ا سكااو مانا (ىلوالا هل ةملا) لئاسعف عشا
 الءائبا| اذهو هاطغاذا هاش غن مةلاعفءاطغلاةو اشغااو هيلع علطيالو هملا لصوت الل ةيطخاو لانكتك 3
 نابنولئا.ةلاامأ ملا اذهىف سانلافلثتخا (ةداشلا هل ثلا) ةمامهلاو ةباصولاك ىذلا لعلة كي 00
 ناشود مدنا لاف نمم-ممنالوق مهل مر هاظ مههذم ىلءمالكلا اذهف يلانعتدلت ةقواتش وإلا ل 0

 اهءمةردقلا عون راص ةردتلا ىلاتمضنا اذاىتااةرءادلا قا وه لاه نممهنمو زافكلابوأةىفرفكل] ||

 .ردقي لناف نوكالوأ دك ىلءارداف نوكي نأ اًمارذكلا ىلعر داق !ناهريرةتورفكلا عوقولاء-و م ابيس

 لرتلا ىلءردق ناؤرفكلا قاخ ىبذتشن رفكلا ىلعةردقلا قافنر ذكللا ةمدومرذكلا ىلع ةردقلا تناك هكرت ىلع |
 الدب لعفلل ارددم اًمروريصنوكي نأ امافءاوسا | ىلع هك رتىلاؤز كلا لغف ىلاةرددلا كل ةمسسف تناك : ٠

 هزيو#نو حسه نءال نكمملاعقو دتذ فتوي ناف فقوترالوأ اهلاجج هما.هضنا ىلع فتويكرخاانعأ]
 فقونا اماو لام# وهو عئاصلا ىا ىذ 2 ةء كل ذورثؤملا ىلع نكمل ا: لال دثسالا ف حدقلا ىذتقي ا 2

 لعف نمالو هننا ل_ءف ن ءالوأ د_علا لعف نموأ هللا لءذ نم ن وكس نأاماحج رملا كلذ حرا ا ىلع | 1 3

 لغ_ةهبالو هللا ل ع-ةبال زو تحب نأزن اسالو لبا بتل !مزلالاو د_علا لعف نءن وكب نآرت احالدبيعلا | 17
 ةرد#قلا كلت ىلا رملا كلذ مظن اذا لوّشنف ىلاسعت هللا ل هذ نهود حب رهابلا عض نأ ىلع فق نيكل ' رودةمللار دصمدعلا اةردق نوكنا تدم عئاسصااب لوقلا لطي كالذورْؤاالئو5ثودح مزل,هنالدسيعلا ||

 امناولوالانيعتذ لطاثااشااو ىناثلاو انتم وأ ازيئاجو أ امس اورثالا كلذ ىف ةردقلا ريثاريس مي نأ اما ظ
. - 9-2 3 : 
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 "ناكناو لقغلا همضن ربال ثاذو تايثالاو ىئنلاداس ياك كلذ تاكنيمسقل داس غب مكس ا همم دارملا اكن ا

 اياناف لال دّسالا حو زرت: هعفد ىف كل ذيالو الدي هناوهقطساّنا فرعأ الن ب قءامهذسأ نا ءأنهم
 نكع.الواعمدوبسولاو مدعلا عقلا دقن اكل هغمدوس ولا ل هولذ مدعلا عمالا لنمدعتال مدعلاب لعلام
 الاك ناواننال فعضلاةب امم ىذ :ىبعكلا لوقامأ و ه-فتام دعم لقأو اذ._هن نم عضوأ مالكر يرش ن مىلّدعلا

 ناكني مالا نيذه دحأ,لعلا نإ ل_هناكسل ه«دعبوأ نامجالا دوج وبا لاع لزالا ىف ناكىلاست هتلاّتا ىردن

 نيضرشنلا عاقجام نرخ *الا ض..ةنلا كل ذ نيد قنلا دأب لعلا عب ملص ول رضا اضدأن الاوهو النءاح |||

 تارلعاو ثلا اذه ى مالكلارختأاذهو اله بمعلا بالقتافارتعا كل ذنأك قبال معلا كلذَّنأِب ل_.قولو ا

 (اهدحأ) ةخيىهواهركذ نمديالو:ة.عانقا ىرش ا رومأ باجل اذه ىف قيو م نا ىذا وهن ىوذعملا م ذا

 لحرمان أف د سعنبورع دنعانسااس تنكل اه: ىريثعل اذ اعم نيد اعم ع نءدادغب خيرا تلك ىف: بءطاثا ىور :

 لود ضقوالا اسهثاه تعمم لاقت تعمسام و رفكلاب لدعتال لاةفر ةكلا اانموماا هنا وتعم«نامعايأ الاسقف .

 هللاو تاّكلا ما ىف سل اذهّنا روس هراص أسدل اوةىلا ادا تفان نمو فذ 4 وقد ملفت ْ

 تكسفؤناةعابأ اناذهال ار فكل ]انف ميكح <ىلعلاميدل باكا مأ ىف هناو هلوقىلا نيرا باّحلاو م-لوةيىلاعت |
 الف مول نم دماولا ىلعالو مول مبا ىلأ ىلع ناك ام لوب كلوا ناكول هنئاو لاغذ ىلع لمة[ متةشهور ع إ]
 ىكحو رفكلان رخو مالسالاب لش دف ذاسعم لاهتىذلا هقاو اذه كلذ ناضعابأ ايكو ةنأ لاه كلذ لجرلا عد عم

 تد:نعفربخ اهل لاةف' طوف حول يفد. نأ ارقوذ لنه دنءأ رقو دسع نيونرع ىلع ل حر لخ د هناا ذدأ ا

 هللانقذبهلوب أل عامل ثعل عنما ديت تناكلب تناك اذكه سدلورم لاقف طفلا حوالا ىف تناكأ ||
 "كئضدال هللا لعن ان طمسشسب سدل هللا لءّنا لاهو ورع بض غةةال ماا ىلا انقاذاأر ة:نأ عمن اذكه لحرلا ْ

 باك ىف ىئاةا!ىور (اهيناند) نآ ارقل اة ىف دس عن بور ع كش ىلء لدن ةي اكس هذا فهو عفتنالو' !

 رهن! نونرمشيو نوقرمسو نونزبام اونا نوسرلا دمعانأ ان لاةف هملا ماه:الجر نار ع نبأ نع ةلزكوملا تاقدط ٠

 هللا ناصيس لاه مث بْضغف ادب هننم دن لف هقلا ملعىف كلذ ناكنولوةيو ىاادالا هللا مّرس ىتإا سف نولدةيو ْ

 لوسر عمم هنا باطمتا نب رعىبأ كد اهاعف ىلع هللالءم_ول.عرف اهنولعفي ما اعف ناك دق يظعلا
 مكف مكةلقأ ىناانضرالاو مكحالأ ىنااءامسلا لثكمكشف هللا لعلم لوقي سو هيلع هلثا ىلسصهقنا ||

 مكلمالاكو ىلاسعت هللا لع نم جور نوعدطتئال ذك ضرالاوءاموسشأا٠ ٠ نمج وزرإلا نوعتط-ستال ْ

 اهيوربىتاارامخ الا فنا ل-ءاو اهبلعىلاعت هللا لع مكلمه<عال كد تحن نولذلا ىلع ضرالاو ءارمسلا :

 كلد لدم لوشن نأ لوسرلاب ومال هنا نأ ثيدد- 1[ ىفدياور نمضرغااو ةرثك هير دقلاوةيريطا :

 حب رد هللا لع نم مح ووك نوعمطت_بإل كاذكو هلاوق ن الق ضقاننااامأ دسافو ضقانمم هنالكال دو

 دوجوو ناميالا مدهبلءلا نا اند انالفد ساق هناامأو ضفانتمو عنردقلا فب رمضهإ-بقأم وريذسا ىف

 امأ تائالاو ىنلا نيب عم_1ا,فءلكتناميالامدعب لعلا دوسو عم ناسعالا.فياكد لاف نامف انعم نامعالا

 الار هبال ىرخالا, نيئر وصل ا ىد ا هسشت نأ رهظف لاسعالا نم اًميشن ا.فانيال اءمماف ضرالا رءايسلا

 أ ثيدحلاام بابل اذهىفنا روهشا | ناثيدحلا (اهثاانثف) هنع ةلاتمرلا بصتم "لجو له اصتوأ لها نع

 هللا لور لاه لاق دوه سم نب هتنادبءنع بهو نيديز نع شع الا نعنيصدعلا ف ىوراموهف لوالا
 ةقاعن وكي ةفطث مول نيعبرأ هّمأ ن نط ىف هقاخ عم مد -أناؤ قود هللا قداصا اوهو راسو هماعهتتا ىلم

 بكف تانكعبرأب مزيف حورلا هن مفنيق اكلم هملا هللا لسرب مث كالد ل-*هةغذم نوكي مث 3 كلد لثم

 نوكيأم ى يح ذل | لهأ لمعي يل هبل مدح أ نا هريغ ال ىذلا هنا دمعس مأ“ قسد 4عو ل>أو هقزر

 لهأ لله-هدكه-عمأ مد ناواهلخ دقرانا ا لحأ لعن ١ ل هعنمق ب باكلا هيلع ق قدس سن 5 عارذالا امني وهذ

 ىحو اهلخدمف ةئللا لهأ لمعي لمءفباَكلا هلغقم دف عارذالااهنو هن؛نوكجرأم ىن ىح راثلا

 نيديز تء:هولو هيذكل اذه لوةد ش# الا تءمءول لاق هنأ د سع نب درع نعداد هدم راى تلا

 ا م“
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 بس 0 تسوس سس م

 1 أ كلذي ديك د هن هب ةمالا ده فردها نودمؤدالم-م ًايولوالاة لا الا ىىلانعت هللاريخ اف قح هنأب دمشتو ا

 ْ لاش ردرانكلا نم نيدوصث موق ىف تءاجاسم اهب الا ءذه مهض»ب لاق (اهعاسو) مولع هظذسو

 1 | دقاو لامقفاست داا ىف تابوةعرافكلا نم ريثكا لع اك لباسءلا ىف مولاه اةعابندلا ىف عبطلاو مدنا اذه موب

 ١ ةئسنيعيرأ مويلع ةمر هه ارم مال اقو نيكس ةدرق اونوك مسهل انلقف تبسلا ىفم ؟ماوديتعا نبذل عع 5
 نم اهيفىلاعتهلن ا ل_ءامل :لدملاتاءوقعلان د هوو نيةساسفلا مولا ىلع سأت الذ ضرالا ىف توهش | 8

 ٠ || ىلا ةدئاع ةلوماما ةمال_ءلاكلتىفةدئافااو هنونءايو هنوضغسف هتادنعنينوعلمم-منوكاميتكئالملا |١

 قن كاوذعا ذو نامالاىف ةاضم كن ذراص تاوعسلا لها بأدق مآىقمهنال_عاذاهلاففلكملا| ٠
 اذهب مالا اولاقر كل نعهلارحاز كل ذرأمم هنونعادو هنوضغسف كلذ هنم كر الافرع شكلا ىلعمدقأ|]| ٠
 لا بح ىلع بنكي نأ لزب وه سلما نالو هأر ةنو هكف' نأ ب اّكلا مْ دعب نكت امال عنيا علل || ٠

 || نانعالاب قاب نأب «ببلق نع ةمسلا كات لبزينأ هنكع رفاكلا اذدها ذك فناعالا ن نم كلذ عنومل اذافرفاك أ 01

 0 ا ا 00

 مص 5 : - --تيسسإلا

 1 نأىلاكلذياورانص اذا مم االا عمطلاو مسلم ن نءءالؤرب لعناما دكه نوك رفمسها حالصااو هدابعل ةريعلا | ا

 نك لقعلا صعد لقعد نع ف.ءاكهلا هللا طّوسأدق و 5 عدط وةسك فءاكشاا مسهنع طةسا وه-هفنال | | ع

 ْ اذن ا لعاذارابتءالاو مسهفلان ع مهعل :ءاعنام نب رفاكلا بولد ىف هللا قلت نأر ا او غولبلا براق |

 زو ( اهنا 0 نيفاكم لا ااذدىف نووكال نكلو مهراصد أ ىمعيو مهل اوعي به دي دق اك موا ملصأ

 لد نامعالا نيو موب . الئاسللل ةنوكي نأريغن ءةواثغلا مسهراصدأ ىلعو سنا م-مولق ىلعهلنا لع نأ

 : ممكلد لك هللا لعفمف هند ىف نيذطل اوهنمعىفىذلاوهياقىفناسنالا اهدي قا ةداليلاك كلذنوكي

 لم” ارسا لم دقاكنانعالان 2 هلام ةيوقع كلذ نوكيفمدغلاو ب ,ركلا مثرويو مهرودض قس ضيلا

 ىذلا زحرلاك هل ةل ال دو ملسو هءلع هللأ ي د ”ىنالدبأ كلذ نوكيورافكاا ضءب ىف لعفلا اذه نوكي ماوهاشف |

 ْ (اهةسانو) دامعالل صا هنأ قامت ها رعب اع دقس هلك ادعو هناا خس قد نوعرف موق ىلع لزنأ | |

 اسم موهوجو ىلءةماسقلا موو مه ريش ذو لاق مويمعب هناريش أدقاك 5 هرص "الفوم تاتا ته زلال ا

 اهي مهورفز اهيةمول لاهو مههاونأ ىلع ث موماا لافو اهرزدش و نيءرلا مشو لاقو اهمواكو |
 دلاز ١١ناىذاقلاو قالا *ىلعىنأ راش اوه ىرصبلا نسل أ نع ه نان (اهرمشاعو) نوءمسالا |

 |١ نو: :هؤزال منا ىلع ر افك مهما ىلع الذي ةكت الا لدّت_بتف مههم١ورافكلا باقىف اها عع ةم*و ةمالع كلذ | ١

 كءاوأ لاقاك هاد ءنينمؤم-مموك ام 6 الملا فرعت ةمالء نيم: وا! بولق ىف نوكي نأ دعس الفادبأ ظ

 فرءنةمالءرافكاا سولت نو كحسرو هتنورفغتسسو هئوبحب هك” الاذن .وناعالا مممواق ىف باك ٌ

 ىلاوأر كلا نع ءمهلار ١ 0 ذدراصيلا هت هنا د :ءانوعلمار | ؤاك هنوك ةمالعلا كم اولعىّتم منال كت الا ا |

 | ةلدالاو عمسلا ةهج نمالاذاغت_فأل ةعيسلا لدا الث ب ععسلااو بلقلا صخلام واول ةكلا رخو أ

 ىلءاضد ًارمدبلا فو اشغلا نولم كفا لق نافرك ذااءامهدشادواو باقلا بناحن ءالاداهّمنال ةماقعلا

 هنم عئامالو كلذ ىذتةتةغالا قس نال ةمالسعلاو ةعسلا ىلع مدام !امناانالالا تلق ةمالعلا ىنعم

 دبالف كلذ فال_>رافكلا لاح نم مول «موراسهبالا نم عئاسملاءاطغا | اهتم ةو اشغل |امأ . هتايثا بحوف
 | سابنلا لاوقأ عو#ياذهفةيادسهلا بامىف هرصس عقشر الن ال٠ نملا< م-ولاح همشتوهو زامل ىلعدل نما

 | عمطلا ى 5 ملا عمن مهم رقلانارةلا ىف ةدراولا ظافلالا (ةثلاشلاةلثملا) عضوملا اذ_هىفإ
 ْ هفاع كلذ ةدراولا تالا الا ردما|ىفةوا.شغااوناذ الا قرقولاو بلقلا ىلع نيرلاو نانكسحلا وأ -

 | ممداق ىلع انلعجو مهمولق ىلعئارلب د 5 لاق ءامسشال هده لو د> ىلع ةلالد تدرو ) لوالا مسقلا) ّ ا

 ا | هيك [ضرءأف مهر ه ,نتحو ؛ اهيلع هللا عمط لد مهيوأق ىلع عب ءهطو | ارقو م-ماذ 1في ١

 ْ | صرع ممولق ىف ءاسايغتاودل اجلا ملا القول ميتال كن استار هرذذبا ن وعمال ||

 55 نمو نمودلف :هشنئاونمزب تارببا اجتماع حلا ا اغلا مسار |
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 | كلذعم ةردقلاع :زهع لصغ نأ لقاملاف 7 ناكد ازرئثاهن اكول ةنال ازئاج ن وكم نأز وجال هتااثل
 نه ق هنء مزانال از احناك ام لك ّن ال كلذ عوقو ضرهناذ ه:ءاكةنم ىرخاو رئالا كلذ عم ةراان حرملا

 نيتقولا دحأ صاص: افرثالا هملع بترتيال ىرخأو رثالا هماع بترتيةران عوم-4 لادن لاحم هعوقو

 كل ذوهَرْثْو لا ناكح فقو. ناف فةؤرالؤأ هاا ةلمي رق ماعخلا ىلع فقو نأ اما هملعرثالا كلذ بترتب
 فل اذهل ة:_بااوه عومجلا كلذّنا انضرفدقاكو عومجلا كلذالةدئازلا ةئيرلادذه عم عوملا
 فقوّ )ناو لاو هو ل-طسنلا مزلرخادمق ىلع ف قود ناف ىناشا !عوم جلا !ذهىف يقل دو«مفاضبأو

 زنغ_ مهنا عم هلارددمنوكي ال ث .< ىرخ اورث الل ار دسم ن روكي ثم ةراتعوم# اك ذ لصح ذل

 دقءّناتثن لاحوهو خرم نءال نكمملاح رتبالوق اذه نوك ةةئيلاام ىهأب رخ"الا نع نيتقولا دحأ

 حرم ناكلالاو رهاطذاعنشتنوكدال هناامأو ازيثج ثالا كلذرو دص نوكي نأ لمس حج رااذل ةلودح

 بجاو رئالانوك,دوجولا رم لوه-دنعَنا تين نا.وسقلا لطب اذاو لا وهو مدعلل اجه دوج ولا
 لءقنال امزالربا ان لوةلاناك اده تءتاذاو حج رملاكلذ نمو ةردقلا ن نمل دانا عوم_لا نءدو>-ولا

 ةيعادلا قلد ناك اذه تف رعاذاوا.-اونوكي هلود- دعيو اهتم لءةلارو دد ناك رااكإذلوهدح

 مده: مسيلع مكحم-- الا هناعس هناف ناعالا لوبق نعدهل اعنمو بملتلا ىلع اة ب .: اهلا قرفكلال ةمحوأ ا

 لولعملاب لعل او ل 3 ا 0 رلى 0 2 دنو:مودال

 س* ها ءصس

 93 ”الاىئ 0 وح ولان هذ ري عملا ىلع 3 ا رجازوال هناا ولاك

 نع م-هءنعءاطغوامم_مولق نع ا اولاف نيذاار ام تحا ١نذك دق ىلا عت هتان أب انههاودازوىلو الا

 م-وذ مهر كس أ ضرءاف لاهو الءاقال انودمؤيالف م هرذكب اهيلع هلا ع هط لد فاغائنولقاولاهو ناعالا

 نوءون* ممنااوعد | اعف ىلاعت هللا نم مو بع هلكاذهو هلاانوعدتا# 1 و اور

 انموقلاَّن' (اهدح أ )اهوجو همذاوركذ غرخ ا رومأ ىلعو اشغلا وما ل نمّدبال لباولاه مناَجالا نع

 نع عنم نم لاح مهلاح هش أ مول ةعسطلاو فل الاك ال ذر اص ىَت- ىلاعت هنا لئال ديءادتهألا اوكرتواوضرعأ

 صاخيال ىتحارقو مسمن اذأ تاكو شرممم الٌةدو دم تف نع توحو ادع اذكر ه«فنعدمصرءوذلا

 لب ىلاعت لاف اذولو قاذنا ئذلاك اهتابث و و اهنكمت ىف ةذصل | ءْذهَّنال ىل اع هنن ىلا كل : فض امناوركذلا اما
 مولىلا مهجولق ىفاف ا فن م مةءاأقنومسك اوناكأم ممم ولق ىلع ن ارب الك نو:مؤدالفم- هركب اهيلع لنا عبط

 ناالا رفاكلاوأ هَقةللا ىف تاهت اود ناطء_ثااف بس ىت دأ ةفاضال | نسح ىف ىنكم هنا (اهئاناد) هنودلب

 امنم-منا (اهئلاثو) بسلا ىلا لعفلا دك-سياك مح طظاهساادن_سأهردقأ ىذلا اوهناك اما.ىلاهت هللا

 هنن اىلا اواعفام ف.ضأ لأ الدملا مهيلع ىلاعت هللادا يانغ 3 ناكو ركذلا ىلا | وخدم وربدلان ع اوضرعأ

 ىلا ابحر مهد از :ءاربةروسىف ىلا هلوقكم_ ماعد: الد ىلا عتهدارب ادنءقفتاامنا هنو د- نال ىلاعت

 لص ىلا قدرط قيل ثدح ىلارفكلأ ىفا وغلب ممن ا(اهعبا رو) مهرفك ىلاارفكامب اودادزا ىأ مهمجر
 ريسقلا رت نعربعف ف.لكتلا للغد نالثل .اعم_هرقأ ام ىلانعت هللا نا الا ءالالاو را انالا مها نامعالا

 ىوصقلا ٌةباغلا ىهو ريسقلابالا ه:عنوه انّنال ثدح ىلارفكل ا ىف وهتنا نيذلا مهنأب اراعشا حالنا ءاللالاو

 مهأوقنم هناكمم هنولوشي ةرغكلا ناك اا ةياكح كل ذنوكي نأ .(امسماخو) ىقلا فوهات شوف

 نيل هلوق مكّملاو ةءاكسلسا ىف هريظنو باج كشسو انس نمورتواثلاذآ فو هلا انوع دئامم ةنك ىف يول
 نول ىلع ملا (امسداسو) ةنيبلا مهيتأ7ىت-نيكسهذ نم نيكرشملاو بالا لهأن ءاورفك نبذلا

 قالو رك ذلا ىتالاهن أب م جبولق ىلعون ونمؤدال ممنأت مهيلع هنمةداهشل اوه ىلاعت هلا نمراغكلا

 هقدضت ىأ ندانبرت ايلا عا :ه نأ ذيرأ | هبمم اوللرلا لوف. اب قالا فئالا دأب نيغاع الهر

 دهنو
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 ْ هنريصت تن اموهو باءلار وف ة ةرضتلاهنااك تاينثرللا لو ديرما ةيرتط اميل كلا ل رمسبلا فاشكلا | (

 ْ | نم باقم أنا وق راض ةسالاوراصب الل نيس ”؟امبمفىلاعت هللا قلخ نافمطا نا رهوجام-ماكف لمي | ظ

 أ عضوملا ادهبى دلت ال :طماعاب ايا ىدت_راضرال !ىفلوقلا قيقحتو مالكلا اذهب ةئمنوضرال "هلزتعملا

 18 | تضنا و متفاانة واش غو عقرلاو مضلابةاشغو بصنلاوريسكحلا ا ةواشغُئرق (ةرش ةانعلا ”هلثسملا)

 شا ةراجغااو اشعلا نم عفرلاو ةمدت اريغنيعلابةواشعو بصنا او عفرلاو تفل ةوشغو عفرل وريسكلا ةوشغوأ 59 1 او مفرلاو متغلا ١

 | هيداملا هل 5_ملا) عامسللا نع ةياكنايسشغلاو هلةعلازاذا هيلع ىتضهنمو ةيسئاغلا هنموءاطغلا شأأ]

 ظ هدع لك لوةناك هنع ل_سمااذائ لا نءبذءأ لوقت ”كيال ىعمو١ام لاك :1لثمباذعلا (ةرشعأ ||

 ١ ا هنالاخامت هانا مهتم مست هيلع ل دي وم ديزي هناف ملا ف الي هعدريو شطعلا عمتي هلال ب ذسعلا هنو |

 ال اك نكي /ناواباذع جدافمل الك ىعسفهسفعستا اعلا ىلع هتفري هنالانار ذو هرسكض» ىأشب سطعلا |[!

 ض.ةنريبكلاوريةلا ضن مىظعلا ن ارييكسحلاو يظعلا نيب قرفااو ةدواعملا ن نع الا هب عدترياناقعأ

 لوة:اغ. سثادججالاو ثنا ىفنالمعّتسيوريغصلا نو درية لا ناامريبكلا قوذ ميظعلا ناكفريغدلا ظ

 ١ سانا هفراعت امريغ ةيطغالا نماعون مهراصب أ ىلءتأريكدتلا عمو هرطخوا هتثسدي رترببكو ملظع لجرأ ٌْ

 ْ | تسمجلا) ىلاععت هللاالا ههنك لعبال مب مظع عون م اظعلا مال | الانمي نم ممهلو هللاتابا نعي ىئاعتلاءاطغوهو |

 | اورسفو نسحيال مهضعب لاو رافكلا بي ذعت اعتقل نم نحنا ىلع توما فا (ةرشعةيئانالا |||
 ان ةيرفلا لئالد انههركذناووفعلا هلع بجو همركنكل كلذ وقس مهمأب مظع ب اذعمولو هلو | أ
 ةعمتملا تاه ع نءلاخررضبءذعتلاكا دن ا (اهدحأ) رومأباوكستدقف بدعتلا وزو النيل || 0

 نأاما هةعفتملا كلذ ”نالف ةعفنملا تاه نع لاخ هئااماو هدف كثالفررض هنااما اصبق نو تعصي نأ ب جوذ | |

 دحاولا فال ررضلاو عفنلا نعل اعدم هب اكسس هنال لطاب لوتالاو هريغ ىلاوأ ىلاعت هللا ىلا ة دئاعن وكت
 هنالو ماقتنالا بح نم هبلق ف ناك انآ فم ,دأتلا كا ذيذلت ب لال بدأ هيلاءاسأ ا ذاهديعنافدهاشلا ىفانم |

 بذىملاىلا ةدئاع نوكت نأ اما ةعفنملا كلت نال لطاءاضيأ ىناشلاو هرمضباع كلذ دعب حزني هناقهيدأا ذا[

 درمذل امج دنال لا هريغ ىلا امأو عافتنالانيعنوكيألرارضالا نال لاح ه:بذعلا ىلاام هرم ىلاوأ ||

 جر رحآ صه“ ىلا علا لانسدا ضرغل صخب ىلا ررزمضلالامداف عفنلا لاسيا نمتياترا لأ 0

 كلذ ىلءردافوهوالا د ىلا اهلاضصيا ىلاهث هلل اديرب ةعفم :مالفاضيأو لطانوهو عج ارلا ىلع حوسرما || ||
 ررعذ نيدعتلا ناتدثف هد انلا مج رارض لا بلاد طمسول نوكمشريغلايرارمظالا طءسول ريغ نم لاصالا || ||

 ىزلا بذكلا عبق نم لوة سلا ىف ىفج أ هصق لب لقعلا يدب يقلا مولعم هناو ةعفنملاثاهج عسمب نع لا

 رالا ب ذكلا كلذ نالراضا!ل_هكاوراضلا بذكلا حقن ملا ؛اراضن وكي الىذلا ل هدلاو اراضنوكنالا]| ا

 هللا سوا 0 0 ىلا ةللسوأا

 أره ,لرذاكلا فاك "مدنا تئاذس هاتر 0 ملما ا

 ا هنالاما باّقعل !قافصسال ا. ةعتسمةفاكتلا كلذ ناكل باقعلل اميسنامصعلا كل د ناكولفنامصعلا الا هم

 ا أ امو ٍفامعلا ةلاحمال هع لضوب لضخ تدم فاكنتلا لدن "لهدا لعو "للعلا راشةنالو للا مانن ْ

 ْ هلع ال مب اواكبق فراكتلا كا ذن و كح, نأ أ بجو اميبق ناكعفنلا نعى اه ئاررسشللامةءةدسم ناك |

 يرحل هنكل دو ناوأ فءاكن اااذ_هدجو )لاشي نأامانيصاد أ الا انه»ى 7 مسا : 2

 ارضالارأ عاضنا لا قالا راح لاق. نأاما ىلاعت هنا (اهذاانأ 5) لصاح دو.هةملاف ناك ف. كو باَعلا

 ءسهفاكيالنأ بجو عافنالل معقل نافرا رغد الو عاقتاللالوأ ||
 نال صل خش ررمضلا ىلا مسيوم

 موءادقا لعاملو كلذك هنوكي هلع عم هدوضّةمدضوولا هبكدؤوب العف لعفي نأ لاحتسا ا!سهادارأاذاميكملا |

 ! مهغاكيال نأ بجو مهعاشنال اذصاه ناك اذاف باقعل ا ىلا مهب ىدؤي العف فأكل ا ناكمهةاكول نامضعلا ىلع

 سس ميس مس ||

 3 ار 48
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 قا ثوسلت) هنئا نور غكتت 32 : برس نم نيرا قف وكدلع ل - هام اهعسوالا اسف: هللا تاكالر كلف

 ةيعمسلا لئال دل تراصذ ةنث اطل اكمام مسق لكحصراصو نيهستل ا نيذه ن ءءوام نآرقل او لطاملاب

 هدهذ "هلو انو اهيل اًةراسشالا تقيس ىلا ىب مذ ةيلقعلا لآ الذإ ام ضر اه. ازيس ىف ةعقاو نيفرطل | نم | موكل

 ىراسنالا مساشلاانأ مامالا نا يككحيو اب اغشاه ّدشأو اعشاهرثك أو ةمءالسالا لت اسملا ماخعأ نم 'هل5لا
 قعملاو هوماعع مهمالال لاف ةنسلا لهأن ءلّمسف هوهزن ممنالال لاف هلد :سملا هذه ىف ةلزتعا اريفكت ن نع لكس

 اول اة ةمظعلا ىلع مه رظن عقو ةنسلا لهأ ناالا هنايربك ولعو هللا لالج تا.ث الا باطام نشب رفلاالكنا

 هنرمض- لال قيلبال اولاَعذ ةمكملا ىلع مهرظن عقو ةلزتعم اوهاوسدسومالو دجوم ا وهن وكن نأ جس
 ىلع متو: موا ةءلءاذلانالربلاب لوقل ا ىلا طي لالا تامث ان اوهورخ“رسانه» لوقأو مناقل هذه
 لوةلاىلاع رطب لوسرلا تانئاوربملا مز) تفقوبولو عئاصل ا ىئنوهو جب ىهربغ نم منكمملا عوقو مزاةمعادلا

 لكاافوذوهرخ رسم هه لب بكل لازناو لسرلا ةدعب ىف ةدئاف ىأف لعفل أ ىلع دبعلار دقي مول هنالةردقلاب
 رتبال هما ةيسنلاب مدعلاو دوسولا ىوتساامناان دو لونالا لعل او ةهل سلا ةر طفااىلاانعحرااناودو

 تاكرملاو ةيراشخالا تاكر اا نيب ةمهيدبةق :رفتاضيأ دق وريللا ىذدعياذهو رااالارش الا ىلعامد دحأ

 هذه ناك ةلزتمملا ههذم ىطمتتي كالذو ىهنااو سمالاو مذا حقو حدملا نسحب اسهيديامزرجو "هب رارطضالا
 0 ا سعوار امذلا مولعلا بسعو ةهيرورضلام ولعل | ب د ضر اه ازيح ىف تءقو م ام

 اهانسرث ىتاادخ . الاذهلف ةمومسلا لآ الدلا بسمو هيزنتلاو دسوتلا بسحبو هتمكحو هتردقىلاار ان

 نأ ندلانقفوو نأ يملا دق لأن تملفمو تشمت لا ل 1 كحل .هص | عشن اق ن ءاننثكق جا رارس الاو

 | عامسالا نوكتنأ لة< هذال فاشكلا بح اص لاهت( ةعبارلا هل ملا ) نيملاعلا بر نيمآريملاب انتبقاع مْ
 ههمج# ىلع مخ وىلاعت هوه مالا مكس ىفاها وخد ىلوالاناالا ةء.ثخنل امكح ىف و مملتا مكح ىف 'يذاد

 ريركت ىف ةدئاقلا (ةسماخلا هلّسسملا) مهم واق نو د مهعمم ىلءمهفقولو ةو ا ثغهرمصا ىلع لله-و هملقو

 اهل*ما) نيعضوملا ىف ملل ا د ىلع دن اك عام-الا تديأ ال اهنا م عمم ىلءو هلوق ىفراحلا

 دحاو لك نالعيسأادسو هلا (اهدحأ) هوسول وسلا دسووراسبالاو بولقلا عجامنا (ةشداسلا
 « هلرقىف نطيلا دو 5 ام_ممدحاو لك سأر ىءينيش.كحعلا سأرب ىنان ألاقي اك ادساو اهعس مهتم
 2 برت تنأو مع وثو مهم«رف كلو ةكَنمْؤِي ماذا سدللا اونم اذا كلذ نولعفني هاو ثدعتومكنطن ضعب ف اواك
 ىورث مود لاحرو م ود نالجر لاقي عم تالر داصملاوءلصأ فر دسم عمسلا نا (ىلاسشلا) هوضفر عج ا

 ساو ىلءو ىأافو ذه افاضءر دقن نا (ثلاشلا) رقو اننا ذ [ىفو هلوق ىف نذالا عمج كل د ىلع ل ديلتمالا

 لدي كل ذو عمسملا 40في اوبل بقامرت 11150 عتاد دير هلاهنويدسلاه ( عبارلا) ميعم#

 لاق لئاعشلاو نيل نءدونلاىلا تالظلا ن ءمسهجرذك ىلاعت لاق اشبأ عملا هنم دارملا نأ ىلع

 ٠ يىعارلا

 بيلسفاهدلسامأو ضسف © اهماظءامأف ىد.ملا فيجاهب

 لضفأ عيسلا لامن م نمانلا نم( ةعباسلا هلمسلا) مهعام-أ ىلعو هلع أن باأر ةواهدول دارأامناو

 ُط رش معسلا نالو لمضفتلا ىلء لملد ميدقتلاورمصدلا ىلع عمسل ام َدَقا مه ركذ ثءح ىلاعت هللا نال 0

 3 ان لصت عهأ اب نالو ىمعلاب ىلدبم ناكنم مهيةناك دقو م.هأ | الوسر هنذا ثعب ام كل ذلومهلا ف الع ةومذل

 تاسوسل ا ىلعالا ك ذقوفال رصبااو فراعملاب للة علا لاك سال بدش هن ك0 مض

 لطباذا ىم_هلاو قطناا لطب لطن تم عمسلانالورمهبلا فال_ تسلا تاهأا ىف فرمصتم عمسلا نالو
 رونااوه ةرصابلا ةّوَقلا قاعتمنالو فرشأ ةرصاِلا ةَوَعلا لآن الرمصبلا مّدق نم م-هنمو قطا لطم
 ٍتاقلاوه للعلا لنا ىلعل ديمهبولق ىلع هللا مح هلوق (ةئمانلا "هلثملا) حيرلاةعماسلا وعلا نلعتمو
 بحاصلاف مسي ١ رمل ةررس ل0 لعمل ناي ةركف مان ةسفساو
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اف قيام يلغملا ير كلا اذجنا رئالأ هز و اكره اعد
 ١ مختيتبامنيذعلانت وأل وقع هر ةرخ ل

 مهءامد برحال)وا مه“ ادن عممتيال لو مهنوف مهتم ىلا عت هنفا لقي الرف اوباناذاو مهيصاعم نعنوبو ال | 1

 | ةمطملا بص نم مأ مكب حسا نوع دا لاق ثءح ىلا مركلاو ةدحرلا ىف امن دإا ىف ناك لومهءاسجر بلو |||

 ْ | اهيفاوسخا هلوقبالا مهبط اذكال هناف كش هبلا مسهع رضت ناكها 5كثراصة رخل الا فوهاعداذ١ :

 | رذعلا نآ رّهلان ءالوه نم ه نم 1 نم لاقت مث وه بااتعلا مدعي عطقلا بجامع ءوجولا ءذوذاولاق نوماكتالو | ١

 || نيقيل د بقيال ةيظقللا لئالدلاء كسلا نا (اهدحأ) هوجو نم باذعلا عاونأن منآرقلا ىف درواسع |
 | تالنيقلا ديفتال ةيظفللا لئالدلا نا القاسم عوطقملا ضراعيال نونلطملاو نيقبلا ديغت ةيلمعلا لئالدلاو ٍ

 ظ ةينظ لوم ىلع ةيذمم اهناالقامغ | ىنظ ىنظأ ا ىلع ىئببملاو ةينظ اواك لص أ ىلع ةمنبم ةسظفلملا لئالدملا ||
 | تاكفز اولاد ىلا مهغوأب ملعيال١ايشالاةدهةاورو ف. رمد اوودتنأ | للة نو تاغلل ا لآةن ىلع هد ةدئمم اهمال 0

 رامضالا مدعو صي_سذتلا مدءوزانجلا مدعو د لارتسمالا مدع ىلع ةبنبمىهفاضيأو ةنوتطم بهتالو ْ

 ضراعملا مدع ىلع ةينيم ىهفاضي أو ةنظرومأ كلذ ل كحصوريخأتلاو يدقتلا مدعو ناصقثلاو ةدانزلا» ْش

 نال لّةعلا ىلع لّقنلا مسرت نكمالو اهماه مب دكبالوامهةدصب لوقل ا ن نكءال هدوبو ريدقت ناف ىلقعلا ْ

 نوذاغم ىلةهلا ضرامملا مدعن كلا عم لّقنل او لةعلا ىف نظل بجو لقعلا ىف نعظااو ثلا لص لّقعلا ظ

 لئالدلا هّذحلالدن!تددفره اولا هذه ف الخ ىلع ةيلقءلئالدانههاندجودقر في كف دجو: لا ذااذه ظ :

 0 ,ءرواا!ناوهو (اهتانو) هف كثالف ىئبقملا ضراعبال ىئلغا !نااماو ةدنط ةملَعنلا |

 رعاشلا لاق سانلا نيام 8

 ىدعرمزةموىداعراف اخ ه هند عورأ هنددعولا اذاىفاو

 ١ ىلع »اني اذهو ىلا عت هللا نم حصيال نأ بجو كل ذكن اك ذاو امْوادعي هناك ديعولا قي

 |[ نست صال ناهمف مهفرج ل صاح و لاثتمالا ةدم ينم ليما سورة لا ازا و١

 لعفا هدب,ءللوةي دق د. ناف الا سد: نمأ نت ة مكمل ةزاتو هيرومأ ا سفن ن ءأشنت مكس ةراث ||
 أ دبا ارهظب نأ مالا كلذ نمهدوصقمنوكيو ا دغهنعهاهتيس هنا لاس ىيلعي ناكتاوا دغىنالفا !لعفلا ظ

 ْ نسحب هنأق ادعت ومسمع دبهلاب نم هتئالء اذا كل ذك هنعاط ىلع هس: نونو كلذ قم ديس داما

 | انود هنال هير ومأملا لمص 2 ىغالا اذه نمدوهةملانوكي الو تشع نا ادغلص لوق: نأ ةئسلا لعأ دنع
 ْ | اذه ترئاذادّرقلا ل رتو ةعاطلاودانقثالا لودجوهو تف إلا ضن نمأ نت ةينسدواطل :

 ظ كلذو هنءربللائثااوهراخالا ع نست دكا جنم وكي رانش ذك اضيأريللا لاقي نأزإ وحال لوق:ذ |||

 ا د.عءولا لس ىلع رابح الا ناف د.ءولا فاك تغري الربا الضو كش انام تا

 ظ هدعربسخلا دجولال نأز اج دوهقملا اذهل اذان تاعاطلا لءمادةالاوىصاصخلا نصرا »0

 ا هيددصض»امناو مزال رف بامءاانمدعوامأو مزال قدح تا اوثلابهللا دعونا اولاعاده نعود. ءولا فاك |[

 هم دولا لق نا برشا علينا أو لمسلاو لتقل انهدلو دد يدل ولاك مهأ لءاشلا هتسرعبنضالا ا

 ١ ريدا ا عب م . ىلعف لق ناف هس وع وهلة نعمد دِرَةَمَدْم !نِمدْلا 1 نلقى اذ لعفي ٠ لناو عفتا دف

 ظ عفاشلا 0 وه «ميبقلا لزم قبذك لكنا لنالانل يق يذكلاوايذك كلذنوكي 0

 سيل ايذكك لذ ىمسالو ةصوص نارقا!تاموع عجب نا بل نذكمنا الن كل كلذ انلسنا مالف ١
 1 رامات امام 5 انوه اذكف ايدك كلذ ىعسالو اهرهاوظن ءةفوريص»تاهجاشتملا لكتا

 | انندتعانسيأ ىهف صنلا ب رم دارك يم طرمشا ١ اذخنكي ناو ةيونتلا مدسعب ةطورمم ةاصلا سف || ١

 ىمداعلان اءانعملوةنوأاحي ريصصالا عب رصناروك ذم طرشلا اذه نكي )ناووفعلا مدعب ةطورعش“ || َ
 | هلا دهن عوقولا قاقاكسا نعرابخالا ىلعع وقولا نعراسبخ الا لءمق ناقعلا ند عاونالا هذه ق هد سما

 | نمرتاوتلا لمس ىلعان: تارا فاقت باذملا عوقوا رتب نيلامأوو بهذلل ذر شتا يام |
 تم
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 | عافناللال مهةلتش لاقي نأ ”اسالو بادعلا قاقضسال ,ءسنو تس, الن ان هلا ىلع لذم عفاكت سو

 ظ م-هةلش لاقي ناز ئاجالواشعن ركل ربدقتلا اذه ىلع هنالو كلذ ف ىنكيمدعلا ىلعالرتل انالزارمشاللالو
 | ىلءعواعرك ايحر هنوك ىلع عئارمشلاو لوقعلا تق ةباطتدقؤامع ركاف>رنوكمال ادهل:ءنالرارمؤالا

 ىااعاودال قااملاو ه هناصتس هنأ (اهعبايد) باءلا مدع ىلع لدي كلذ لكوريسنلا مو ىلوملا من هنأ

 انامل ئاودلاكلتلق لات اوه هنا انلقامن هيلع بقاعي نأ هنم ميقيفا ماايطاوهنوكش ى ماعلا بجوب

 رباب حو كلذناانسو ايل !ىلاعت هللا اهقلذعىّتلا ةمعادملا مامذنا ىلع فو ةردقا | نءلعفاارو هنا
 ىهاوذلاو صاوالا تاادكسس اذا اولا.ةنرخآهحو نماذهاوررتاسجرو لوقعل لاى مقر وبلا بي ذعتوأ|

 تقوءو امه دحأ بث انرخ - الااهذااشو اه_ه د اهل. ةقسانلان مني هك“ * ىلا تءامح دقةسعرمشلا

 م سس ب سم اسس يورسصسسسسمجب

 رخآالاو عاطف تامل ارذح وباوثل بح أ لباسقا نال لاسةمة رش الا تفلاع واذيه لة ل ل.ةاذافرختالا
 |ىاعف ههخإ ملوغميم اذهو عاطأ ًاكهتلاقم هنع مهو هظعو نم ىلا ىئمأ اَذَهناوأ ىدعنرذ< لوس <

 أ مغ لها رخأ كلا ذو نط بدنلم زاحاذه نال لوةنث موفي لو كلذ غصن لو موفوا ذه 1 مولاة ف

 | ناقانن درت رغا لا اوحالا نمةداللاو ةنظفلانا كشالو لاذ نو دةنطفلار و مز1 اناذ هصتخا لو لاق

 اهقاضرومأ ىلا تالملعتلا ت تهائتاذافهسفم هسفنىفامولعفءالد قركلاو ةواسغلا «سفئا رادع ال نان الا

 نئذللا نيصاعالا نيب ىو دن نا كنك سدلوىلاعت هللا ءاضةيرومالااءذه لكنا اًأعار ارط ذا ىلاسةت هللا

 || نيلغملاو قراتاو مز او ةوايغلاو ةئاطفلاو لهل او ل ةعلا ف ىءأ لاس لك فرخ" الا ىمعو امد دس عاطأ

 نذافةسسشعملاو وةعاطلاىفاب اوتسسا امل هلك كلذ ان وتساولا مما لوةتن أ كنكءالوني رخازلاو زيثءاسبلاو
 لدعلا نم نيألامباذه دنعو هن اضقو ىلا هت هللا قءلخت تعتورومأ صاّصش الا نم ةمدعملاو ةعاطلا يس

 سدطلاو ةواسسقلاو ةوابغلاو ةراسلساو ةظالظفلا نم هرلع هتلخام ىلع ىماسلقاذينأ مركلاو ةمسرلاو

 نكس نأ لدعلا ن نءني أ وامل اعافر اعامزاح امد. عئاطلا قلَخام ل هةان الهو هيلع قاع مقرالاو
 طعاوو ماع لهمو بي دأ بدو ءن مهريغ قزرام هقزربالو هثدطراكيو ,و هعامد بهليو هيضغ ىو ةيوهبلق

 مزانلاب بألا هيدخاوبامعمذخ اوي مت مسمنم لعمق مهقالخ ًاومهلاعفأ ىف ءالؤهدادضا هل ض.ةبب لب غلمم

 |الءاك العمو اهيفش اس ع هقزر ىذلا حورلا ف .طلل | بلقلا حبا هل دم هملا سأرلا درلاسملا ملاسعلا لقاسعلاو
 / اناضق فالح ىعباقءلانلوةلانا هوحولا ذم تشفى ىف ةفأرلاو مركلاو ةجسرلاو لدعل !نما دهام

 ١ || ناو مكسفنال منسح مسح أن الاق هال 0 را (امسماخد) لوقعلا

 اناا يححا اذخ ًاينألوتعلا فن_س< لوف ع فانا |كانانسفنأ ىلعانتوذ دق انيدعا ذاغاهلن تأسأ

 | عفنلا لمص ناد لاقي هتاف عفانلا ضعب كفن ىلع توف كنال ديدشلا باذعلا كيذءأ ىلا لوقو
 ا اكلدلدحالا ”ىلع توف نييولطملا نودأ ىف: ىلع توف ىلا 3 (ةررضا ١ !عقد ىلا ةيسسنلاهح وجع

 ' ا ةسفنل ازاثن . دندن كس: نأ ىلع ردقنيال و وهدبعذخأت د قادما“ 0 نس لهو هوُهظَعأ

 | لذ انف هب عف مد : لوران دلا كاد: تح لال ةئيلا ضرع مضى نوكي تار نمةصاخهب عفاتملو

 ات هانلسانا اولا نك الام كسأب قلي فيكف ةهاتساا اج اذا كيقالاجراانراةلطاشتعأ عاجاو

 |اذاريمنا ن نعادمدو ةاطالقو اش مع دشأوابلق سأنلا ىسق نال ثاذو ءاودلا,لوذلانبَأن غباقعلا

 | دخأ لكدمال ةملعابلغا وم قبذاف لو هدم عبشي هلافةئسوا رهثوااموب يدعوه لا ةءاسالا ىف غلامز هدأ

 | هصلخت نأ ماو هحي هرثو 4ل2ة:ناماف سب ذهتلا | ذه ىتمىلا ن هحجاوالرا رضا ىف اذه غلامهنا به لاقيو

 |لامةي ىذلا ماوذلا اذه هي قملب ف.كسص لكلا نعىجتلاف ماقتنالاب ذهل ىذلا ناسسنالا نم اذه مق اذاف
 | لاهو اروصنمناك هنا للا ف فرسي الف لاسقف ةدايزلا“ ءافسأ ع نعهداسمع ىو هناوهسس هنا (ام* دامو)

 || باةها!نوكنف ديال أ ن نء رع نين هرع لوط ىلاغت هللا ئضع هنا به د علا نا ماهاشم سس ةميسء اجو

 باجأو هع هللا هع تام م نان اذاف هرعلوطرغكلا ىلءبائاوولدبغلانا (اهعباسو) الطديؤملا
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 نأامارار ةالاادهف رار ةالاد- واذا (لوالا مسقلا) توكل لاو راك الاوأرا رقالا ةينيجو نآانتا |

 لعق هنكارفكلا همزلت مل رظنلا"هلهمىف هيحاسص ناك نافارا: !ناكنافاءراراطضا وابدا تلا نوكتي |

 | ناك اذاامارطت همضفرظنلاهلهمىفال ناكناوال مأ همف قداصوه له هنا ىرديالا-عربخأ ث زوالا ظ
 : ندد : (رارقالا كر : نم هسفن ىلع فاض ناكوراظ: ١١"ةلهم ىف نأك اذاهةقوننال همحاص رفكي لان رارطتطا | ا

 1 مسدقلا مكسح> نم سسكدلا ىلع همكحو ناني راكنالا عملات باقل (ىناشلا منقلا) اهبقولع |

 وه كاذذرظنلا"هل-همىف ناكنا ادهفىلاملتانابسالا عمىلالنا باقل ١ (ثلاسثلا مسسقلا) رشاعلا 8
 ماسقالا ىف هذه ةتبلاقافنلاب هلع مكس الو هريفكت تجورظناا"هلهمن ءاجراخ ناكناو بحاولا

 || هنطاب يف ناك ءاوس هئطان هرهاط قباطيالىذلا هناووهام قافنلا نا هئمرهظدقو بابلا اذه ىف ةنكمملا

 أ| نم سانا نمو هلوق نارهظ اذ#ف تفرعاذاو هرهاظ هبرعشب اعاساخ هنطابناكو  هرهاظ ىفام ايام |
 رفك نا اوفلتخا (ةيئانثلا هلك لا) لعأ هاو نوفانملاهنمدار [ارخ الا موملانو هللاءانمآ لوي |
 ناسالاب وك ارذاك-!ارفك موق لاه قفانملار هكمأ مق ىلصالارذاكلا ِ

 ىلع هنوكنءريذي هناف ناسللابب ذك اضنأ قفانلالب نورخآ لاقو ناسالاب قداسص ب اقلاب لهاج قفاثملاو ٠
 اءاوانإسأاولوقن كلو اهتمت ل انما با رعالا تااه ىلاعت لاه كلداو هسراعغ سدا هنا عمدا ةّتعالا 5 كذ |

 ةركامرومأ ديزع صختخاقفانملان ا مث نوب ذاكل نيقفاسنملا نا دجشب هللاو لاو مكيولق ىف نانيالا لخدي | ٍْ

 ٍ لاجرلا عمط ىلع رناكهلانا (اهبل 9١ كل د دصقام ىل_صالار 0 (اهدحأ) | ْ .ٍ

 شربمو هدام فكتتسا لد بذدكلاب هسقل ىذرامرفاكلانا (اهذلان' 2( هوما عبط ىلع قئابملاو ظ ٠

 || ىلص الار فاكلا فالخءاز رينسألا زينك ىلاسذ قفانملان ا (اهءعبارو) كلذيىذر ققاتماوقدملابالا |

 ىلاعت هنا دهام لاه سلسل رانا سس لشسالا ةلودلا ف ئقفانالا نا ىلاهتالاوتهرذك ناش للألو | ١

 لدي كلذودمآ ةرمدع ثالثة و ني انا اركذب ثاث منيتي فرافكا اركب ىف م تانآعرأ فني: مؤاارك ذيأدشا | 0

 ريغلذ مظع ناف ماظعأ مهم رعب نوك بج ونال مهريذ ضاصتقالا ةرثكنال دمعب اذهوام رج مظءأ قفانانا ىلع
 31 نكي كافر لولا بلو زجخسالاوةعدااكىمالانساهوجوونك |اىلا مههضوهو كلذ | :

 رمش عقدي مايقغالا ن + مه رمش عفدي ماةهالا نا ىلعل دن مهريخ صاصاق ةقالاةراكص نأب نع باح | 1

 0 ةلاددبا الاوز_ه (ةثلاشلا هل ثسملا) رازدوا٠ نمامرج مظعأ مهنا ىلع لدي( ذوراغكلا |

 تاافونن زيي انوةوقااننوءنوك ال هناف هيزقأو ىلا هتهللا فرعيال نمنا ىلعلدتاجنا (لؤالا) |||
 هتنان نوف راع نيفاكملا لكنا مسعز نمل وق نالطن ىلع دئاها (ىناشلا) انمْومنوكن هناةسماركلا | 3

 ناكل هباوّرق أ دقو هللا. نيذراعاوناكو لني ةفاسنلا ءالؤه نالف لوالاامأ اذاكم نوكم الافرع هب نك لنمو 0

 ناتلااجأو انموهنوكب نأو دب ال هبّرقأو ىلانهتهننا فرع نم نالاناميا كل ذنمهرارقانوكي نأ بي | ا 1

 ْ نانيماك ان هلاق نم لوق لط. و نافرعلا مدع ىلءءالو. ٠ هنا مدام اروذءمناك وف راءاارنسغنالف | ْ ع

 اهودو نانالااههاقاَة5_ثاىفاوركذ .(ةعبارلا هلمسسملا) اروذع«نوكن« ءامسشالا هذه ف ةرعرالن م |

 رعاسشلا | لاقو ىسنف هملا دهعهنالانا تذ | ب م- لاه هنا سا معن ١ نءىورب (اهدجأ) | ظ

 ىلا عفااوبأ لاهو 9 ى.-ان كالا سنا تده“ ١

 ىءانلا ىلع الاضذا سا..ءاارثك أو .« .سانلا ىلا ناب ا ساشلارثك ان 8
 سشانثلا لوأ سان لوأنر_ةغاق *« رفتغم نامدسنلاو كلددهعثيدن

 م-ماومهروهظ'اناسسناى ءءامانا الا اولاه (اهلانو 0 هلثع هس ادنح_بالانادا ىعم (اهناثو) ١

 لك ىف بال هنا لع ءاو مملانندال نا ى مناك ارانروافاا تناح نم «ءسناةهلوقن ءنوزصتعأتا 8 ١

 | نماةة_ثمناسنالا طفل لهح ىلا ة-احال اذه ىلءو لئاستلا مزلالا ورخآئث نم اقدثمنوكي نأ ظْفأ 0
 1 ”ىل فأني هللا كاع مبيند تاك لعل قنارد ف تارلابلا ساسع نا لاق (ةسماخلا "هلك ملا) رثثأاو :

 ل ار 6
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 مدس سس ساس مسيل 0إ-00 لبا تر لا ابيت ا 1

 | أ مك قلامب_كاامأو لوسرللاذكتنوكح,هراكذاف باذعلا عوقو ملسو هءلع هللا ىلسهلنال وسر

 | ساسنلا ن ن*و) ىلامتهلوقل أ يفر او زن ا لع لم وف تاقعلا تا فام

 | نيةفانملا فسوق كلذ نا ىلءا وعج أ نيرمسغملانألعا (ني:موعمهامورخ الاموماابو هللاء انما لوقد نم
 00 1 و وس م نيرثاكلاو ني شسْما نم هنال-01ف اة مالا هللا ف ىواولاو 1

 ظ | تقدر م دانعلاو دوا ىلع ةماهالا مهتفص نم نيذللا ني رفاكلاب مهعسلا مره :ررامض تاسو مهرب ارس تعي

 ا | قمالكلانالعا (كوالاةلكسسملا) لئاسم همفو كال فا اك هريذ و ندوه هنا هنا ساد لوشن نم لاح

 ظ نءدافتس ا قباطملا د ادعالا هو ةعبرأ باقل لاو-أ لوةنف ءرك ذن ميسةّبالا ساختيال قافنلا ةقسق

 | قياطملاريغلا داقتعالاو داقا اداَعَتع اوهو لمادلا ن نعالد اغتسل قرا اداقثعالاو معلا وهو ل_ادلا

 : أ راكنالاو رارقالا هن الدة ناسالا لا 7 ةعبرأ ماسق أ هذ هن كل ذ لكن ع باقلاو ولحو لهألا وهو

 | | نآاما انهت ىلقل' نافرعلا لدحاذاام(لوالا عونلا) (.فقرشع انث ا هموسة تكفر

 | باقلا,نافرعلا لح اذاام (لوالا مسقلا) توكسلاوأ نال ايراك_:الاوأ ناس الابرا رقالا هلا مضي

 | اذااموهو ايرارطضا نأكت ناو قاف:الاءاقح ن نءْؤَم هبح اصنانر است ناك ا را رقالا اذهفناسللابرارقالاو |

 | ركتم هلق هنالاقفانم ب نأ بوعاذهنركلأ الب رة اا فواناالوإ هنا هسغت نمد هنكاو هيلقب فرعأ

 أ مسقلا لدار ةالآ بوجوب بذكم ركتم هماقب هنالاةفانم عب نأ حواف دصماَرَةمناسالا ناك ا ذاق بذكم

 | 0 ماض نارا ارطضا ناك ناراك_نالا اذهذ ىفاسللاراكنالاو ىباقاانافرعلا لسع نأ (ىناثلا
 ظ (ثلاشلا مسقلا)ادناعما ارذاكحص ناك ًايراشخا ناك وناميالاب نئمامم هيلقو هرك أنمالاىلاعتهلوقا

 ظ ادارطضانوكي نأ امان وكلا اذهفراكن الاورار ةالا نعاس ناسسالان وكيو ىلقلانافر هللا لصد نأ

 متاع هلماديهلنا ف رعاذ اكو اق لماذ هق ناسألابه 1 ذفاغاذاكاذذانرار طض |ناكنافايو امدخاوأ

 0| هيئاروذ م تاكفراكثالاو وارقالانامز دح مو هب فاك ام لكد تلاعب يؤم اذ وهف ةافل تامارطتلا

 ظ هلا هجر ىلازغلا لسو ثصلا لذ هةرار ةالابتأي لهنا مث دلل دب هللا فرع نكو هفانر امد !ناكناامأو

 لجرلا اذهو ناميالا نءةرذ لاةثم هباق ىف ناكنمراستلا نم حر مالسلا هلع هلو ةا امم ومنو هباىلا

 ْ داقتعالا بلقلا ىف له نأ (ىناشلاعوالا) راشاا نم حب رعال فمك نا<ءالا رون نم ءول# هملق

 أرا رقالا عم دسوإ نأ (لوالاسقلا) توكح بلاو اراكنال اوارارقالا هعم دح وبن أ اما ىددلقتلا

 ظ نأكنإو المأ نءؤدءو» لهدلةل انا نمةروهكثملاةلمسأا رهاذ_هنابراششاناكنا 5 رقالا كلذ م

 | انمكح» ناو مالكالا: «وةرفكلاب ىلوالا رولا ىفا:مكح نا ىنوالا ةروصل !ىلع ري اذوذابرارطضا

 | صختلا اذه ناكئافراعبلقلاناك ولةرودلاهذ_هىفنالقافنلاءانو» مكش نأ بجو ناعالاب كانه
 |راكنالاعم ىدلق:لاداقتعالا (ىناثلا مسقلا) ىلو ناك ذدلقتلا دنعاقنانن ركن نأيفاقف امم

 ١ | نأ ب حو داق نامعا اه ايرارطض !ناكتاورغكلا ىف كش الفايد ا-تخان ,اكناراكنالا اذه مث ىناسالا

 ( ناك أبرا ارطضا تو كج ىلا عم ىددلقتلا داقعالا (ثلاشلامسقلا) ةروتفلا هذه ىفنامالاءمكت
 | (ثااشااعونلا) دلقملا نا. ٍءانانمكجم اذا لوالا عونلا نمثلاشلا مدنقلا مكح همكحو ار اشو

 | نأ (لوالا مسقلا) توكسلاو أ ىناسالا راكد ال او ىلا الار ارقالا هعمل - وبن أ امان ىاقا اراك الا
 | دةةعدنأ لئموهذابر انما ناكن او قفانم او هةاندار امان اكن ارارتالا ل دؤ ىناسللارار الا هعم دول

 لأ نآزاساذا هنال دعشسم هريغاذ_هو ثم لاسعلا نا ناسللابز زةاراستخ الا, مث ميدقولاعلا نا ةبيسش ىلع ءاني
 ع مسقلا اذهةناسالار رةيمبلقلا لهب نأز والف دانعلاودو+ اًرفكو هو نا الابر كثب باقل فرعي

 ]| سلو رفاك اذ هف نال اراك الا دج ولو ىلا اراكنالا دس وءنأ (ىناشا ا مسقلا)١٠ قافنلا نشاضيأ
 الإ ناسألا توكسلا عمى اًةااراكن الا دح وثنأ .(ثلاشثلا مسقلا) هنطا فال اير وظ أ ام هلال ىف امنع

 ادهن تاداقتعالا عسمب نءىلاهلا يلقلا (عبا رلاعونلا) امش روطظأام هنالقفانب ساورفاك اذ هف

 اما 7"



 امكن

 قالو اا 1 ىرلا ميلاف احإ هيمو قنا 0 مييمع ما اولعأو هنكعقالاقو 7

 هللا عم مهلا ةروم لاقي نأ (فانل 0 ىلاسهث هلل هللااوعداحممنا لمة لوسرلااوعداخا-1نوةفانا اف سن

ا عمنص هروصو عدا ن نم ةرود نورفاك مهو ناميالا نورهافي تدع
 ماكدأ ارخا نأ ثدح مهعم هلل

 تددرهعب نيمو عضم ةروصتلالكو جد اتق !فاسوسر و ايجراقل "كود ع مهو م-يلع نياتسللا |

 عادتللا كلذ نم ضرغلا ناب ىف ىهذ (ةئلانثلا هللا“ هيلعمسوءاك او رجأت نفقا اول. |
 ىر# ماركالاو ميظعتلا ف مور نين ءْوملا وملسو هيلع هللا ىله”ىنلا نااونطظممنا(لوالا) هو وهنقو |

 ارو (ىناشلا) اذه عادملا نم مهد 0 رمسأ ناو ناسءال اما اوروظأاذا ني:هوأارن ا

 ىلا اهنولة ديف مهرا رمسأ نيسنم وااءاثةاوءرارمم ًامهماالسو هيلع هللا ىلس م“ ىدلاءاشفا مهداه ركندأ

 مالسل اهملع هلوقل لدقلا لثمرافكلا مان امه: نءاوعفدممنا (ثلاثلا) رافكلا نءممادعأ
 نافمتاغلا لاوءأىف نوعمطي اوناكم#منا' (عبارلا) هقناالاهلا ال اولوةي تسال لاق نأ ثرعأ
 لعفي ممل م-يعادشو مهر 3 ةمفدك لو هلع هلن | ىلص دم ىلا ىسوب نأ ىلعار داع ناك ىلاعت هللاق ل5

 هنالامامهاوقو م ءاب أ ىلاءز ه:كحأو هتيرذو سلبا لاصةتسا ىلعر داق ى لاه هناالق م هريس اكشف كلذ

 هدحو كح او ىلع تءدايءراضةقا الو لبقناف وهالااهيلع علطبال ةمكدكلوا 55 ايربأم مكحتو * اثبامل عشت

 اهاصأ ىفةنزلا نال تاق ةنزف حرخأ هلاالا تلعف هب ع لاقي نأ ههبو ف اشكلا بحاص لاقاناق ميعص

 عادلا ةْوقةدان زل با اغمري_غنمهدسوهلوا زاذاهننمم كسأو م غاب أ ءاج هلعاف همق با وغم ىلءفااو ةئلاغمال

 هناك ات ايسر نأزويولوةيل ناس نوداسلا عقار طوال 7 ةهد_ضعبو هبلا

 ريئاكنح نباو عفانأرت (ةعبا ارلا ”لمسما) َن وعدا ل.ةفهنضموعفنامو نيبذاك ناعالان وعد زول

 لالا اغفال اقباطمنوكم ىت تس ظفالا ةةباطمنياوالا ةو نوع د نوقامااو نوعداناموورءولأو

 امو ةوقفاوركذ ع هسفنااعد اه د اولا نا الا نوكم الذ نين :!نيب نوكئاسنا ةعداسملا نا نيقاسبلا ةخحو |

 نورك, الو همه م ةاعبو كلذ ىلء مميزا ىلاعت 1 ) لوالا) نيهجو موسفن أ الا نوع دن

 عجا ركلذلا و ناوهو ني رسسةمارثك اهركذام (قالاو) نسا نع ممم الا نيعدا ةنقمشلا ىف

 نةفاننملانا فوتكوفو ميلا هفرمصنو نيئمؤملان ءمهعاد ررمذ عفدي ناك ىلاعت هللانالاثدلا ىفمهيلا

 , همماالا» اهفسأاا نء1ا”نمؤن أم ىزم_بيهتلا نوزبتسس م ندفامغا هلوقو موع داو هواةقلا نوعا

 هللا ثونراي نيذااءازجامنا | د دمك واد كت ودمكي مهنا اركان ركمواركماوركةوءاهتسلا

 نمثوعءدءامو كرق 5 ( اهدحأ ( ثاءعا كلذ دعب الاىف قيوهلوسرو هلل انو دْويْنْيْذل نا هومر |

 (اهيانو : هلعاق مسي لام اننا ىلع نو ءداو نو ةدنمو نوع تتم *بهانبلا تشب نوعدنعو عدشأ

 دارااو كاسفن ىفامل- ءأالو ىف: ىفام لع" ىلانعت هل وةاما.سح الاب صةعالو هتقنقحوئشلاتاذ سفالا

 : سلا لصح اذا ئذا العروهشلانا(اهثااناو) مهريغىلا م_هودءبال عادشلانا مهتاوذ مهتءداسك

 سال ىذلاك هلفغا ايف مهي دال مهنكل سو لاك مهبل ذزرمض قول نا ىعملاو هساوح نان الار عاشمو
 عطو# ن نءةردادا!لاعفالا ىفررضا|عوقو بوي ةذص نضرملا نال ءاق ضع ميحبولق ىف ىلا هلوقامأ

 نيني عقود نيدو عاقل يل اهتابقا ةفرس نركاننا ياما ور ما ا هال

 هلعديزملا سند نم ةدابزلا لمق ناف بانة اضا سه تاهغضلا كل تناكران“ الاءزه٠ نءهاعئامرادام:ت

 مزلتق لهل اورفكلا ىلءالوءاضرم هللا مهدازذهوقناكل لهأاو رفكلا اذهه ضرما نمذاز ا ناك ولف |
 رفكسصإ !لءذه:م ىلا ةث هللادارهنوكينأزودمال ةلزتعملاتلاق ل هه اور كس الالعاف ىلاعتهتتانوكيتأ |

 أ كلذ "ى_ءللا ناك ؤلذ نآرثلاف نطل | ىلع صم ةياعيلا واكرافكلا نا د أ) ةوجوللهألاو
 | ىلانمت هلا .(اهيانثد) ناسعالاب اي عأت فدك اننذ رفكلا هللا لعفا ذا ل سو هيلع هللا ىل_د دم اولا
 0 فبكت : ةحنآرقلان رك قي باذكلا دب ىلعز عملا اراهظا مزال .رفكلا ةعااا



1١4 
 م امس تسسسسسلا ل يمسس لا دم ممحصمل ب , ما هلا مصل ن حمام 5-3 دمع وي عج يح مسما

 2 انانولوةيو قيدسشلاو نامعالا نيو نيشؤملا اوقل اذا اوناكس دق نبّدحو ريشقنب بدعمو |
 ةظفل نم ةظفل . (ةسداسساا "هل ةسسملا) ضءبىلامهضءنالخاذاكلدك اونركي )وهتفص و هتعن اياك 13 :

 37 نم م-خموهوقك مبا ىفو كيل ا عدس نم م.مو ىلاعت لوشن دح اولا ىنامأداولاو عجب او ةيندتاا هل م 1

 : عجر عجبا دنعو ظفالا ىلا عجرب دمسو تلا دعو ىعملاع وج هذال ادد وم هنا همث بنسأ اولا نوهت ٠

 ْ لذ ايم نم ىو عملا ظرذاانماو دج اولا اغا لوي ىلا« هلوق نال ب الا هده ىف نا مالا لهو ىئعمل الا ظ

 || نيركتماوؤاكسس مكاو رخاالا موءاابو هلا نين مؤماوناكتوقفانملا (لوالالاولا) . ةهلئسأة يالا
 || ىلعةب الا هذه اننلج نا باوهجاو رختالا مويلابو هتئابناسعالا مهتاعدا ىف مم ذك لف مالسلا هيلع هنورنا 0

 ||| ىلع ءانلح ناو روشنلاو ثعبلا ني ركتح:ءو هللا نمله اي اوناكمهرثك نال لاك تالف نيكرسشملا فام |
 ]| هلودقة يم مال ناعان سيل هقلامد ويلا نامعانال ىلاعت هنا مهب ذك اسعاف دوهباا مهو باكا لهأ قئانم
 ]|| هيفمهثيخ ناك هتاءانمآ اولافالف ناعان سلرخ الا موملابم-مئاميا كال ذكو هللا ارتزعاولاهو |عدج

 1 انامالكلا اذم نياسملان روه-هول نا الابو لطابلا هجولا كل ذ ىلء هين ونمو ممم وليا واكممالافعاضم |

 | نينمزع م_هاموهلوةقياطفغك (ىفا.ثلا لاؤساا) هينىلاءتهتتامممذك اذهل مكتاعا لثم هتتانانمآ
 ناباوه او لعفاأ ال لعافل ا نأش رك دى فاثلاو لءافاااللءفلانأشركذ ىف لوالاو هلاباممآ مهاوق
 | هناتأق ولامأ هّسدك دقتنك 'هلث_بلالاإ:لرطاش ل هنا تلقولف هيث الفلا "هل م_ملا فرطاننالف لاق نم

 1 | ةغلامم كلذ ن احح نيئموع مهامو لاهام لاما مولا دكت كلذ ناك اوئمآام هنن لاهولذ هشانانمااولاهاا

 || نربرءامو كلوقنم غلب او هاهنمنيجر اخي م_هامورانلا نماو ري نأ نو ديرب هلوق هريظنو مه.ذكتىف |[
 3 | ديالاودو هد ال ىذلا تقولا هيداربن زر باوجلا رخ الامومااندارملاام (ثاشاالاؤسلا) امنم

 : ِْ د لهاو ثلا ةنللا لهأ لخ دتنأ ىلاروشنلا نمدودلاتقولا هيداربن أ زوو دما هل عطةلبال ىذلا عادلا

3-5 

 |(نوبدخي اوناك اع ما[ بادنعمهلو اض مه هللا مهد از ف لص ع م سب ولق ىف نورعشدامو مهسف:آ الا نوعددع

 3 |ممااشلانو هلا ةعداشع د ارح ا مامن بث مث ةعدا اامالوأ ل هي نأ بصف او:مانبذااو هللانوءداع مهنا

 1 هنالعا (ىلوالاهلمملا) مهسفنأ الا نوعدذعامو هلوةبدارملا ام هنااعبارو هنن انوع داعاوناك اذال

 3 |[ىراو اذااعدذ بغلاعدخ اولاوو ن امفخ اهمال قنعلا ىف نافرعناعدخالاو عدلا هنازدلا تمعسز

 1| ةلزاع وهف هنم صاختل اوريغلانرارضالا ىضتقي امناطباودادد_سلاو ةمال_لام_هربام راهظاو وف اهد
 "|| ةاشتسالا تجول نيدلا نال نيدلا همضْقي ام فالذع كلذ لكو ةنسملا لاعفالا ىف ءانرلاو رغكلآ ف قاغنلا
 "| هنأ ىءارملاوهفصو سنملا اذه نمو :دابعلا ىف ىلاعت هلل ةسلاسخلا بحوناك ةءاسالاورورغلا نءلودعلاو |
 ع 1 | اًذاو عمسي ل نم عامسلا م_هون ىوارلا نال ثي دا ف سدلدنلاذخأ هنمو هدارم ف التر وظ !د!ىيلاقلا ْ

 : : [نالوش. نأ لئاةاف ىلاسعت هللا او ع داخ فدك مهما ىو (ةيئاغلا هلكساا) سادم هنا لا.ةءالكاذ ناعأ ظ

 ٠ ىذا! نال عداخ نأز وج الفرثارمسل اورئاوذنلا ملءي ىلاعت هنا( لوتالا) نيهجو نم ةعس ىلاهت هللا هع داش ١

 : نطاوبلا هلع ىنذعال ىلاعت هتناناك اذافاعا دخ كلذ نكي ملرهاطلا فال نطاسبلانا اورهظ أول هؤلعف ا

 || مهتافنفوهدصق نكيلن مهلا لوسرلا ثعبدتلانا اودقتعي ل نيقفاسنلانا_ (فاشلا) .عداطم نأ عصب |
 1 (لوألا)نيهجو نموهو ليوأتلا نمد, ال لب هرهاظ ىلعاغذالا اذهءارج | نكعال هنا تثق ىلاعت هلا ع دات ٍ

 ان اكنوعياي يذلا نا لاق هنأش مي_ظعتو ىمأ ينيفتيف هتداع ىلع هةوسر هيدارأو +سسفن رك ذىلابعتهلا |

 د



 حمرا
 / سلسل سس

 مسج د رموومسل

 0 0 دد) 0 نحن امنا لئاقلا نم اهنا 0
 ْ نموا ضعب لاق نم ممم مالا هماعلوسرلاوه لاف نم مهئمو ىلاسعت هللاود لك الا كِيذ لاق نم | 1

 أ لب املا ناود برقالا ناك ناو ةدعصنلاو نيدلاب صةنالن «كلذي لئالا نوكي نأرو<الو لق كا ذ لكو | ع

 ١ مهدعذف الدب ؟عطق و قافنلا مونعهغلب مالسلا هنلع ل اوسرلان وكسر نأاماف كلذيموهفاش نم كلذ مو و 0

 أ هملا نولي اوناكنمضءبنا لاقي نأاماو نيئموملارئاسةلزمب جالصلا ىف مهماو مرام قة<اماوناسأف |
 لوسرلانوريذ اوناك امنا لبق نافاود هفتال مهل الثا مهل اظعاو بلش ناكو مهم لي شي الناكم افلا ||
 اودكو مدنلاو مالسالاراهظا ىلااوداعاوتوعاذا اوناكنيقفانملا ناالا منال كلذيمالسلا هيلع || ٠

 لاهو 0 5

 ْ اما حالا هضرقتو هاد ةتسم ملوك نرحل عورتم اعلا ماقلا هلكسسلا) مهنعاوضرتل م ؟!نوفلحتب

 نسللاو ساس. ءنيالوق .(اهدحأ) لاوقأ ةثالثهمفوادئازا ها دمغي هتاف ضرالا ىف اداسف هنوك

 وهو هللا هجر لالا هرك دام ةرب رقد :و ىلا عت هللا ة.صعمر اهلا ضرالا ىفداسفلا.دارملان!ىد لاو ةدانتقو. ظ

 كءاذاف دانعا نيب ةءوطوم نكس عّارمشلا نال ضرالا ىفادا_فا ناك امناىلاعت هللا ةمصعمر اهظانا | |

 حال_فو ضرالا حال_م هيأ اكو ا تاكسوام ىلا تن ةذ- هنأش دج أ لكعزلو تاو دعلا لازاهبقلخا | 1 1

 كلذاو بارططالاوحرملاو جرهلا مزلءاوهيام ىلعدحأ لكم دقأو عتارسش ا اءكس هلا اوكرتاذاامأ اهلهأ

 ١ ازاي م ةعاطلا نءاوض هرعأ اذاممنا ىلعموهيت ضرالىفاو دسف:نأ مسدلَوف نا م هبل وذ ىلاعت لاك | 1
 7 ىتطاخمو ني رئاكلا نقفانملا ةارادموهداسفلا كلذ لاقينأ (اهناند) هيضرالا فداسفالا ىلعالا | 1

 3 هماع هلت ا ىلسص لوسرلا فعض كا ذ مهر أ نونمؤمر ه القا ا ىف مما عمرا ةكلا ىف اولامال مالم وعم |

 ةيلغلاىف م هممطو هل برشا! بصنو لوسرلا ةواد_ءراهظا ىلع ةرفكلا ىرص كلذ ناك-فهراصأ آفعضو | 1
 مالسالا دجو هيردكحص) :ىلارمسل! ىف نوع دي اوناك مصالا لاق (اهثااند) ضرالا ىف ميظءعداسف ةمقو | ١

 : مه دام ىف برقالاو نوةفانملا ه نوط عم ن ناغا اولاونذلا (ةثلاشلا هلكسسلا) هميشلاءاقلاو |

 نودع ن للامنام_هاوقناك ضرالايىنداسفالاو عاهل :ءاومنىذلا ناك الف هنعاو مام اضيق نوكيثأ | 5

 مويعس ن اكو با وصااوه هلام-هنيدىفاودقتعامهما :(امدد-أ) نالاق-ارهظي كلذ دنعو 4لباقلاك |
 صرالا هجوربوهط» مالا اوعسام مهداقدعاىف منال نوهلصمن امنا اولاهت مرسال نيدلا كلذ ةيوقتلجال ١
 ىقكءدنوةط دهن خنامنامولوتذرافكلا نقم ةارادجاو دفتالانرمسف اذان (امهينانو) داسفا نع ا

 اندرأ نا اولاقم_م أ مهمع ىلاعت هلل هللا - لاذاور امن تسل او نيم#لا نيب حال الا ىف ىهسةارادملا هذه نأ 0

 هذه اولدةساءاةعلانا معاو فحاول ومأ لدن ن مث ىأن وهدم ن فاما مهلوقف ايف وون ت0 5

 قددنزلاة ووو هيف نطبال هفالخزب وتو هلع نيمو ا م كءارحا نحو ناميالارهظ؟ننأ ىلع مال
 نالنودسةمممنا(اهدحأ) هنالث هوجو ىلع حران نو دسفلا مه مم اال هلوتامأو ملعأهتناو هل ا ظ

 هلالا دو+و دةسدال ناكاذأ هناله ١ اوريام ىلءد- 3 لك ما دقاو هللا ةمعننار ةكهمفذا ضرالاىف داسفرغكلا ظ ظ

 | ناٌمدلو نام هسعلهفلاه اذواو داسف قافدا انا تا ذه نمو ساننلايرابتانابقعالو اناوثوبربالو | 5

 || نم 16 ن مون أ اولاه سانل ان نعام اونمآمهل لبقاذا و) ىلاعتهلوقهرب مرق: مدام ىلع ص رالا يف اودسفت ] ٍِ

 1 كلذ :ونيةذانملا لاعفأ ماو ةنمثلاثلاع ونلاوهاذهنا معا (ن واعال نكل اوءاهفسلا مهمهناالا٠ اهفسل

 لاح لام نال ناسءالاب 4 .. الا هذه ىف مه مأ ضرالا ف داسسفلان ءةمدةدلا دن . الا ىف مهاب امل هلاكش

 | لعف (امهةاناو) اود اغتال هلوةوهو جن الامل رت (اههاقأ) ني حالا عومتبعالا لال ناسنالا | 3

 [انورةماناياىأس انل!نماماونم[هلوق (ىلرالاهلثاملا) لئاسمانودواونم[هلوقودويتشبام |

 | اناعا نكي رادوراما نايات < نا ىلع . 01د يدا لتاداماعاو ابشر ْ .

 فج 1 عام 2 ب طعجاسم هدا 00 رص 5 يع جبس هيج نحت يي _
 03 0 د د

 جا يش 24 ل
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 عام ا.

 مدممسس لمن

 | مهقذيب فيكفم-هرفك ىلعمهاّمذلا ضرعمىفتاناالاهذعرك ذىلاعت هنا (اهئلاناق) هريسفتو هيئاعع |

 هنأشءالعتساو لسو هماعهلف | ىلص”ئوذا ا ىمأ تاثاو أر ال مهبولف تض ص نية ةاخأ نا ىعملاو اذكسعأ نءأ

 راب ىلع لواس نبا ىنأ نب هللا ديعبّرم مالسلا هيلع هناىورامكم-هتاسار لاوز ىف روب ناك كاذوامو.ف اموب

 نأ ىلع انمزع اك دقفهننالوسرانءر 1ع اراصنالا ضءن هللا ةفهعر ىنتذا دقذد-ثا كراج غ هل لاه |

 اش عهقنا مهدازف ل اقف كال ذىلاعت هللا فصو مغلا مهبلع 2ث اال ءالؤوف انباع م دقن ا لبق ةساررلا هجن |
 أ مهض منا (فانلا) هنأش ميظعتو ملسو هيلع هننا ىلص ”ىبنلا ىهأءالعا ىف ذيرباسع مه ىلعاممت مهداز ىأ |

 ٌْ ىلا اسجرممتدازفةيولاة روس ف ةرولاى ىلا ءتهلوةكووذ فملاكتلا دا دز ا بنس دا دزب ناكم_هرةكو |

 ىلاعت هل اوةكو كلذ ل.ةاماورذ تامل اهاوزندنعاس>را ودادزاامهنكلو كلذ لذ: لةروسااوممد-ر

 | مهنكلو اذه نم ايش لعفي لءاعالاو ارارفالا ىءاعدمهدزيرذ اراهن وال ىوةتوعدىناحون نع ةراكح

 هنكاو هنمذي ل 1نذأي لنا مالسلا هيلع ىذا او ىتفتالو لن ذئا لوي نم منهو لاهو دنعارارفاودادزا ا

 ظ لافو ارذكوان انغط كبَر نم كيلا ل زن امممنءارمثك تديزماو لاهو هملا ةامذا !ثدسنف بورش دن ءنكتغ ناك

 ا”رشالا ىتظعءومكةدازامهداسف ىف ىداتو ظد لذ هتظعو نا كل وقكواروفنالامهدازام ريذن مه *اجانأف :

 كد اورذ حححف هلي دعنا رم ىلا هللا مهاعد مث نير خاكا واكاملنوةفانملاءالؤداذك ةاداسنالاك”دازامو

 | مهدازف هلوق نمدارملا (ثلاشل )هللا ىلا مهرفك ةدابز تفيضأ مرجال ارفك كلذ بيسب اودادزاو عدا رمشلا

 | نوكفؤي ىف هللا مهلتاق هلوقكوهو مهلالذاخ عنا ا كلذ بس نوكححذ فاطاالا ةدانز نم عناااض مهنئا
 ريرج لاه فرطل ا ةضد سم ةيراج نولو ةف ضرملاب ف رادأ ارودؤ هد:نرعلانا (عنارلا)

 000 طالقزمح مانا ه شضرماهنرطىفىاانو ء'انا :

 | ةيراحملا ىلغدي وقم مب ؤاف تناك ىهالا ل رأىف محال كلذو هناا ىفرو:ةااوهامتاا:يد ض راااذكف |

 ظ لا.ةذراسكن:الاوف والا كلذ بيس قافنا !ىفاوذش أف موتك وس ترممكذ ا مثةموصا1 ل اراهظاو ةعزانملاو

 | فذقو هلودب كإذ ىلا عت هللا قةح دقلو فعذلاو نيس اوراسكت الا كلذ مهداز ىًأاض ص هنا مه دازخ ىلاهت

 | بلقلا ملأ ىلع ضرملا لمع نأ (سماخلا) نيئنمؤا ىديأو مهي ديأب مود ن وبر ذي ب<رلا مسميولق ىف
 ١ ريغتل امس كادر اصاعرف كلذ هما دا ذاق هو ركسااةدهاشمو قافنااو دسطلاب ىلةيمراصاداناسنالا ناكلذو

 | ةوقامأ ءونجولا ري اس نم ىلوأ ناكف هن .ةدح ىلع هل لو هجولا | ده ىلع ظذالا لجو هلأتو باّقلا حبا نم

 | لوقو ثوهف هيباذعلا فصوو عسجو وهف عجوك يلو هف ملأ لاةيفاشكلا بحاص لاق ميل باذعمواو
 | هلوقامأ دال دا! نام مول ةقةلا ىفلالاو ء3ب دج موهاوق ةقي رط ىلعاذهو و عمجو برعذ مهن ةيدت
 1 ه.ومنال ا ظداخلاوهيودام فالخ ىلءئذاانعري ل اوه ب ذكلانا (اهدحأ) ثاحباه.ةن نو ذكي اوناكاس؟

 ظ ميل باذع مهاوهلوقنا (اهنانو) ه.لع ةحدي الا ءذهوربغلل اما اك هنعربحلانوكريلا لءاذا الا ايذك

 ٍإ 0 امأذ اماو بد تب لكنوكي نأ ىضتقن كلذو ميلالا ب اذعلل هلع مهي دكت ا ىف حجب رمص نوبذكياوناكامع ْ

 ١ نذكلاة:رود هترودص تناك انا نكلو ضي رعتلا دار اف تايذك ثالث ب ذكم السا | هءاعميهاربا نا ىورام

 أ مولا رمقاانمآمهلوق,ميذكبدارماونويذكي (اههادحا) نانءارتتي الا هذه (اهتلاثو) هيوم
 ١ بذك ىف جا ام هو» ئذا اكاد كح نمو هق دم ٌض.ةنوه ىذلا هيدك ن*نوبدكي (هداشا و١ رخآلا ا

 نودذلعم نفامغا اولاو ضرال'ىفاودسةنالم_(ال_قاداو) ىلا هت هلوة ف دم لة فق اص ىف غاونا5 ا

 نيقفانملا لامفأ حاس نمىناشلاعوذااوهاذهنامىلعا (نورهثرال ن تعجحاو نو د فما مههماالا ا

 مالكلاو



<2 
 م

 0 ب 3 2 ا
 ةنمس“الا ”هلوحلا مهتمطامشو ةدلعفلا لب انين موا ميتبطاخع تناك (ىانتلا لاول الفم ءرغامأنأو ظ

 كنار دلال وناكم مال نيم الكل اىوقأب ارب دج نيمو هاوبظاخام سد ء(با رلسا) ناب ةققحم | ظ ْ
 نعيدا.هلا لوقلانال ةغاانملا ىلع مهدعاستال م وسفن ن لاما هنم "هلماكلا ةسردلا فمماءاعدا ىفالمهنمأ]|

 امو نيإملا ىلع حوربالناميالا ىف لاكلاءاعذا نأ مولعأاماو ةغلابملا هءءلسحالق ةهاركلاوقاغثلا ||
 ناكمرحالف م-مْمكلذ نول. ةي نيععسأ انا اواعو داقتعالا نءهنولوةداوناك مهم اواعم م مالكا 1
 1 ا د (ليتالالاؤدلا) نال اًوس همة نلزهتس# نفامتا لوقامأ 1

 ا

 هذدحو عرمت ىأ هنأ ا اوهوءزولا نم طابا
 نتاج واوق ده لد رفا ايار لري ارا ءةرابعةلا

 مماهدص نمذخأنو مهرا 0 مم هكر نم امل مهل دّىلعةةفاوملا مهل ارهظن قنا نوزوت_سم

 ديكو هبا وللا مكعماناهلوةبن وز مسن مللامناهلوققاعت فك (ىناشلا لاؤدلا) تيلاعرا

 دانك ناو هاا رمش ةروعالاس3لأ3ر دز س نمكأا اونو لأ ىلعتابثل هانعم مكعمان ا هنوت تال ل |

 ضع اال ني م_ماعاو هرغامم فاجتسانأر ْمَكْلا مظءدعن مالسالا ارح نم نال <: ملديوأهناشا |

 1 ىلاعتو هناهسهنالعاو نوزهتسهنفامنا | ولام مالسالا لهأن وةْفا و فيك كلذ مصنا اولاقفأ[|
 فصوزو فيك (لوالا) يف يدعو لا وف (اهدحأ) ءابشأ مهناجأ كلذ مهم ىحا]

 نع كال هنالو لا هقاىلعو»و سمابلان ءكف الا روهت_هالا نا تن دقو ّك: :رمسس هنأب ىلاعت هللا

 نا وذو لا هما ىلع ل-وطاو نيله السا د نها وعأ لاه اره انت ولف ةوذا لولا

 ءازح نال از مسالاب ءاسم- مهعازتسا ىلع ازس مهم هن اهل ء في أمنا (اهدحأ) هحوأةفليوأتلا فاوركذ |||

 لثع هلعاو دّمعاف كس لع ىد_ةءانف اهاثم ةئيس ةئرسءازسو ىلاعت لاهم 1١ كلذ مسا ىمديئشلا | ْ
 : وهو ايهانالخنا مهلا مالسلا هلع لاعتد هتأر كمواوركمو مهع داخوهو هللا نوعدانح م لع ىدتعاام ||| ا

 نءاوفاكت مال اا هماع لاقو هنا ضءارب.زباىأنايشامددعنعلاو جوالات ماا

 راضِريغو ميلا عد تار ردو از سار رض نا (او اند اولع ىت- لءال هللا ن نافنوة.ءطتاملاعالا ||

 ركدنةراةلاون اوهاالوهحءا ازمسالار اب“ نما (اهثلاند) مب ًازهمساهتتاناكحريص ةنئمؤلان ]|

 م ازّمسانا (اهعبارو) بوسملانعس لان ارييعتمهلتاوهلالوصحدارااو ءازبتسالا ||

 نينمؤملاو ىبذلل | اوروظأ ثنا امس ٍ لاف اهفالخ هقأد ثم مسهلاما يدل فهما نهم مها ا ْ

 | دقف ايثدلا ماكحأ مهلرهظ أ اء1 ىلاعت هنال فرع لوألا اذهو هفالخ ”ريسلا فم_هنم لص اطاناعماهأ أ
 ةفلا كل ذىف سلف ىظعلا باّةعلاو اقاملاءوس نمةرخالارادلا ىف هين ولم اعبانج ةدذاولا ةل دالا رهظأ|[

 امأةرخآ الا ىو ايدلا ىف ىزمت_ب1لا هل ماعم مهلماهيىلاعتهللانا (امسماغو) ايدل ف هرهظأاملا
 هرخ "لاف اعاو ةنعاعاقلا قو وغااننا واكس منا عم مهر ارسسأ ىلع لوسرلا حلطأ ىلاعت هنالف ات دلا ىف

 عضوملا ف يذلا ىلءانان ةسنللا ع نم هلا خفراسنلا نور ةاكلاو ةل1!نونمؤملا لخداذاس اسمع ننال اقف ٠

 ىلانوه- وو ميا ع ورع طازؤك اا ودنمٍتاِبلانوةفانملاىأراذافني_ةذانملا نكسموهىذلا ||| ||

 ناىلا هتهلوق كاذف بابلام_منود قاغي ان هذ ةنللا بالا اواصواذاق مهبل نور ةنللا لهأرةئالا || ّْ
 رهاذ_وعن نوكع ةرافكلان ءاوذمآ نيذل'موملاف هلوةىل نوكصخب اوم آنيذلا نماوف ومرتب بألا | 3 ١

 هلبق ىذلا ماكل ىلع فطعز لو مهب ْئَر تسب هللا هلوذأ دبا فر كعسح (ىناثلالاؤا )١ مهيءازهسألا ||

 ميظعلا ءازتسالا مهباكز مسي ىذا ود ىلاعتهللانا هسفو ةماخفلاوةلازلاة را ىف ف انئتساوه باو |||

 نينمؤملل اما! مهبءاز مسالا ىو ىذلاوه هللانااضزأ هو م دعلاكهئلب اقم ىفمهو ازمساريسياىذلا |
 د حمس
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 | ركذ ناكو بولطملا لمان ىاانفأك اونمآهوق ناكنف ص الخ الا هم لصح ا ذاالا نامعالا ىب 201

 أر هاطلا ىفامأ ص الخلا هبنرتقي ىذلاوه هنئا دنع قرقلم !نا.عالا نا باولو اوغا سانلا نمآ(6 هلوق
 (ةّئانلا 'هلكسلا) نسانلا نما اك هلوشب هيك لا .ةرقنفاعرعالكو هاطلارا ارقاالا هلأ لنسالو

 سانم_هو هعم نمو هلال وسر ندا اءكحسس ىأدهعال اها (ا.هدأ) ناهحو اهنف ساننلا ىف ماللا

 | ناهجواضيأ انهه مث سن ئىلل اهنا (ىناشلاو) مهسن“انبأ نم مهمال هعاشاو مالسنب هللا دب وأ نو دوهعم

 | طفاو نيالقاوناكو موئما واك نوةفاثملاءالؤه و ني سما وناك م هرثك أ |جرز1ناو سوالانا (امهدحأ)
 ةناسنالاا وطعأ ىذلا مه منال ةق.ةلسا ىف سانل امه نينموملا نا (ىناشااو) رثكالا ىلع قاطي دق مومعلا
 أ لئاقلا (ةثلاشثلاهلثسملا) ىداهلار كفلاو دشرملا لةعلا,تاناو كاريس ىلع ن اسنالا ”هلمضف نال اهةدح
 نالذ ىبهةسنمآ اك ن هونأ ضعمال وقد م-هطعب ناك مث نون ومءؤملاوألوسزلااماضانلا نمآ ام اونمآ

 ٍْ ةقللاهفسلا 000 ءاهفسلا مه مون الأ ىلاعت لاذ كا ذفرءبال لوسرلاو نالذ ىبهمذسو

 ةمرلاوذ لاه هتكرحاذائثلاعيرلا تهفس لقد
 م-اورلا حابرلا د م اهبلاعأ 9 تهفستح ابر تزتها 6 ن نب وح

 ىاطلا ماع وبأ لاهو

 ْ ىلعه.فسلال فادي 0 اذا هلهاس خرلا هب همس

 ىلاعت لاقو هلةنازرال فرق هنا هءقمناسالا ىذا ل_فانناو هفيفش خرلانن :٠ وطأأ| عد عيرمم هيدارأ

 ىهمامتاو هلثع هلم همس رهلا بر اش مالا هيلع لاقو اماقم كل هللا له ىتلامكلاومأ ءاهة لا اونؤنالو

 دذع ناك ءارةذاوناك نينمؤملا وا انرلاورطألا لغأ نما وناك نيغفانملا نال“ اهفسا ا نيإسملا ن رمفاثملا

 كا مهومسأ ب نانمالا هدولف هءهسلاالا هلق هال لطابل او لطانلاسو هلع هلق ا ىلص دم نيد نا نقف نمل

 مثل ءاذإ٠ نع ضرع نم نأ (اهدأ) هودول ىلا هلوقو بالا اذه موملع باةىلاعت هللا نام ةدامغسلا

 نمنا (اهاثد) هيفلاو 49 ة هان دب هترخا عاب ن منا (اهياناو) هوس او هذ ةهامسأا ىلإ هب كبتلا بسن

 11 ا ورا 1 ا

 1 ىرورمضف نسر الاف داك هلا ىلا ىنغن جملا ن مهنفامو نامالا تاأمأو ىرطُت ىلذع سأل اطانلا

 هلوق ملعأ هلاودل اك ايط نس أ لعل اركذ ناك لهب وهو هن ارك ذ هلا (فاشاا)؟ سو.سحملاىر

 هللا نو زهتسمن مانغا مكعمألا اولاهمهطا._ثىلااول>اذاوانمااولاهاونم1نيذلااوةلاذاو ) نامت

 أ هماعلءلدلاو باعلان انساخأ دا رااف انمآاولاه لوقام أ اوقال اذاو ةفشح وب أ ار قو هما. رق هتليقتسا اذا

 هبفأل اوكتملاانا هلام ىلانو>اتا 91 يايا داب ادار ةالانا (لوالا) ناهجو

 ل م-واوقنا (فاشلا) لالدمالكلا اهني دانن تولع نأ بيف ناقل ان صال ال اوه

 بق با بد ذكتإا مهل نورهظا وناك اذاومهئدطام امثل هلورهظداوناك ام ضن ىلع لمح ن نأ تءاذمآ

 |بجاضلا املا اولخاذاو هل وقام بلغلاهنيدصتلا نينم قدللدو رذامف مهداه ن روكا نأ
 ثورةلا هنهو ىضم ىندعالخ ن نم نوكب تاز ودصو هعم تدرغنا اذادملاو نالفب تولخ لاقي ن اد كحلا

 1 را :!هانعمو هب ثءعي ىأ ن الف ضرعب نالفال كلوق نمه_:مترذ«اذاهبتواخ ندو لاخلا

 نيذلامهف مهتمط ام انشامأو كلا همذأو انالف كءلادجأ لوةنان ام مهون دحو .مئمط اس ىلا نين ممل انا ردا
 | نيقفانملا لكمه الئاقلا اذه( لالا لا 30 نالاؤس ه فذ مكعماناهلوقامأ مه درخ ىف نيطامشلا اولث أم
 | نم هنا ىلع لوقتلا اذه له نيةفانا اراك ىلعنيطامشلا لمع نمنال فالخاذهىف باوملا مهضعنوأ
 | ةشرامملاه_مفاومهوت الأ مكعمانا اولاقمهرباك أىلا | وداعا ذاو انمآني:مؤ.النولو ةباوناكو مهراغ م ْ

 نمو
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 ةراصأاو مع لل ذ ىنعماخ لا دبتسالا ىنءمىف ازا عقو ىدهلايةلالضلا ٠ ارشنا به (ىناثلا لاؤسلار أ 00
| 5 

 ّْ رعاشلا لاهم هنسوزا حلا مأ ىو ةيامماذه(باوملا) شقا ىلءةعيابب < ناكانو ظ

 00 ىردص هل شاج هيركو يف سشعو 2 هبادنباز زعرسنلا تن رامأو

 اجر ا ا:يهاز كحنف ركولاو شدشعتلا 7 امتار ةلانمحاقلارعشلاو رسنلاءبشلا هيشاملا 3 ١
 ىتسءملاق نيدةعماونأك اموهلوق امأ هتعمل اريودتوم-مراس الشق همشاوإو هاك انيامدصتا ارا |

 1 نبىهالا اوءاضأدقءالؤعو ع رلاو لاما س أر ةمالسنا سم أ مدا رصتم قرات هبلطت ىذلا| ا 1

 ةينسكلا:دسافلادت امعلا كلت ت تراص تال الا اهذدهاو دةدع ءاالف عئاملا نعىلانا لمعلا وهم هلام سأرأ 0 ,

 3 بلال علا لام سأراود_فأدقفا وحرب مل م-ملا عمءالؤهف ةقحل ادن اًمءلا باطن لاغثالا نمةعأ ام
 ارسل لالا مو ةهلالضا!ىلاىدسهلان ماولّوداةدات: لاهو َه ةقالادئاقءل ىلا ىداهلا

 م-هاتم) ىلاعت هلوق مل-ءأهشاو ةعدبلااىلا ةئسلان هو فوملتا ىلا نمالا ن 20 ةَدلاىلا ةعاجلا :

 1 7 0 211ا 535 5 90-95

 م5 00 000000 1 ا 7 الج 6 7 : 5 1 ا ا 1 كي "سلا لا ا 0000

1 . 

 (تورمدي ال تاما ظ يف مهكر و مرو هقلا بخ ذ او-امتءاضأ انإف اراندق وما ىذلا لمك
 ترض نمدودقلانا امها ا( نيسئيش ىف ماكي هن الاوده طافت ًأري-سف: ىف ضوللا لبقانأ عا |

 ىنالاهمسشن لقمان م ضر ءلانال ذو هسفنف ىلا فصو ءرثؤيالام بولقلا ف رون امنا لاتمالا| 0

 ةءاهتلاوه َكلذو لقعلل اب طم سا اريصرو هتبهام ىلع فوتولا دكح ًاسفدهاشلا,بئاغااو ىلا ظ

 باقلاىف هعوقو دكت هللثم برض نعاد زر ناميالا ىف عقواذا بغ رتلا نا ىرئالل حاضبالا ف ظ

 لئماذا دك ناك لوقءلا ىفهدقدك أَ لركذلادّرعرذكلا ىف دهز اذ اورو“ "لان لّمم اذا هع وقو دك أباك |
 نءهنرودرب رة: ىف غلبأ كلذ ناك توبكنعلا جسنب لثم برضورو ءالا نم ىمأ فهضب ر بست اذاو ةلظأاب ا

 لاثدالا كلت و ىلع: لاه هةلاثمأ هيتكرئاس فو نيمملا هبا ف ىلاعت هللارثك ًااذهاو اد رج هفعضرابشالا | 1

 مهم الكل أ ىف لثملا ( ىل والا لمس ا) لئلا "الا فو لاثمالا ةروس ل .غالاروس نمو سانلل اهم رمان |

 هن رم م لجأ ار "اسأل ا لوقلل لبق م همسدشو هيسشو هبسشك ل مشمو لهو لثم لاشي ريظنلاوهو لكلا نسا ' :

 هع نيداا ىلاعت هنا( املا اهييبلا هوجولا ضءد نم ْهبأَر غهمضالوقنوكي نأ هطرمشو ل'ءهدرو: | ١

 تالاكثا هسفو لذملا از_ه (امهدحأ) ناسلاو فشكلا ىف دايز نيلثم برشب اهمةءنيقفانألا تافضأ

 روت هلسا قفاسملا نا عم هنمرونلا كلذ باسمث ارونىطءأن ءلبتقلاهجوام لاقي تأ (اهدحأ )أ 0

 ا

 نم هنف أد ةفةريللاو ةسللان ءهللهحامو ايس بتي تاناوتابا تا رار

 (اهدنحأ) اهوجو هردشنلا فيك ىفاوركذءاذعلا نا با اواو ه.شتااه واق هسفن لبق |

 انهههسثتلاو اوقذان مهلا 2 دما ىلا مال_سلا هيلع هلوصو دنع مالالاىف اواخ داسانناىدسلا لاق | ْ

 ةهظعةريح ىف اوهةووروثلاكالذاواطد انام هقاف ارو او دمك االوتأممناعانمهمال ةعصلا ةيامتىف | 0 ١

 د 1 را ل
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 رمل امو انندلا نم ل#لةلاالا رسال ةاظلا لحال هقدر طف زيصتملا نال نيدل 5 ريد نم مظعأ ةريحال هناف |

 نيفانساوناك لب ىذا هلامام م<!منا (اهتانو) نبي ذب اموت الا ف ةسفنرم ع هلاق نيدلا ىف | 4

 اورذطظدو مال_سالا ادري ال ب يماؤ خو هقا هز نشل ةرك ذرخ لهو أنا 1445 مهيمأ وأن ءادبأ| ١

 نياسملا ماك أر اسوداه1لامتانغباورفظو ىساا نع مهدالو أو ةنقلانع مهلا ةمالسو مهمامدنق# | 0:

 > رانلا قود مهمبش هر دق الملق ئادلا باذعل ا ىلا ةفاضالان كلذ ناكاساو نامالار اون أن ءارون كلذ ةعو| | 0 '
 ْنأكو 3 رود لا باةعأ ىف هنءاج ىتلا ةلظلل هترمسحو هتريس تمادق كلذ باسم ال_.ءاقاموكد عفتاىذلا | :

 ْ ميسا لوقندأ (اهئااناو) ةلظااهشب ةرخآ الا ىفمهررض ميظءورونلا هبشياييدلا ىف موعافت ارهج
: 1 

 دولى ناكن ءفريصلاو ريدم هئءعروتلالازامل هنا دقو سما اذهنه .:ثنااهحو ل بارون وةانءالنا هينا َ 0

 8 ار 6

 : الو نوفا ااا ًافمرح من اهرودوام عفت ادقفال_ءلق ةتءاضأ اراندقوتسسان :نمنالاق: نأ (اهناند)ا

 ١ هللاو روءلاهسفنا بيكا دورا.:!ادقوةسءنا ) اهئلاثو) ليثملا هجواق نا.ءالانةتيلا مسهل عافت | ا

0 

١ 



 مو

 | مب كزوتس سم هللانأ لوقاله (تلاشلالاولا) هلثمءا ز مسسأنم هوضراسءد نا ىلا نع موا جوالوب

 تقو دءباتقو مد.اجتوازبتسالا ثو د هسفي كرت سي نال اولا نوزم سن ةامنا هلوقاأقياطم نوكمل

 رثك أى نواذ اوناكا فاضي ا ونتي موأ رد ماعلك ىف نوم مهن !نوربالوأ موف هننا تاناكسن تناك اذكدو

 مولع لزنت نأ ن وقفانملا رذحتتب مهماع لزغت نأ نب هرذسراهثساورارمسأ ف دكتور اًءسأ كح نم * مماهوأ
 ! ىف مهدعوىلاعت هلوقىفاشا !باورلا نورذهتام حبر بث هللا نا اسما ليي قير سا نانو

 كلذكو ءراكيد هيوق,ام ب قط أو هدازاذا ءتمأو نثروللا دم نم دنا فاشكلآ بح اصلا نوهههد ممحاسغ

 العر دا وسلاو تيزلا اممتصا اذا ضرالاو حجارسلا تددمو اه تأماهدازاددمأو 0

 ترمشلا ىف لمعت سي دم موضعي لاق دحاو نعي ةمأو دمو ساوسولاب لداواذا هد مأو ”ىجاا ىف ناطمشلا

 ىلاصت لاهو نو لاوءأبك انددمأوةم_عنلا فلاقو ادم ناذعلا نم هدو ىلاعت لاه رهاىف دمأو

 اددو لاهمالاو ءالمالاورمعلا ف دملا نم هنا معز نم سانلا نمو نينو لام ن مهب مه دغامغ |نوبسسهعيأ

 ىلع لدي ىتلا ىف ممنو دع مماوخاو عفانةءارقو مه ذو نصس# نب اوريثكن ب اذ ءارق نا( لالا ) نيب ول ا اه>

 نكميالةي ال اذه ةلزتمملا تلاه هل ىلم "اك هل دموداسغا ل يأ عع ىذلا نا( فاشل وا داأنو دددملا ئم هنا

 م اوخ اىلا يتلا كلذ فاضأ ىجلا فمموذءمماوخ اوىلاعت هلوق (اهدد-أ) هوحولاهرهاط ىلع اهوار

 : ىلا«ت هلل اللعف ناك ولف نامغطل | اذه ىلع م عة دىلا. هت هتفانا (اهينانو) ىلاعت هللا ىلا اف اذمنووكي فكف

 هرغ همي لاهتش ل |ناكف نأ اردلالطيو ةو.دلا ت تاطسا ىلا.عت هلنالعف ناك ول (اوةلاند) هيلع مهمدب فكشف

 مسهل هفاض اس هللا نم.الذناكولوم-مامفط ىف هلوش: مهيا|ناسغطلا فاضأ ىلاعت هنا (اهعبارو). ائبع
 اوطاسسشلا ىلا دما دن س1 نيج هناهقادصمو ءاذاو قااحريغىلا بعت هنا فرعمل مهما اهناضأ افا ىلاءدهنا روظف

 روحو نمل واتا لومْمفاَدَم 5 ولا فوسيتو دك مهتاوتخاو رق ةهاضالا هد او ىلاز ةاطأ

 نيئمؤاااههنع تلا هفاطل أ مهعنم امل ىل عت هلل للان ىناهذصالا ىع نب لص لأ و ىع كلا ليوأت وهو ( اهدحأ)

 نيادملا بولق ىفروثل ادي ارث واهيذ ةلظلادي ارتب ةاظم مهبولقتمقب هلع مهرا رصاو مهر ةكيم ب مسواذخو

 رمسقلا عنم لع لامص نأ (اهناناو) مهب ةلعف نع بب سم هال ىلاعتهننا ىلا دنسأو اددديازتل كلذ ى معمق
 هنيك#ب هنال ىلاعت هللا ىلا ناط.ثا !لعفدنسي نأ (اهئاانثف) ر ما وهف ماذا هضسلا نا لقاك“ السالاو

 ظ مهام مث هرع 3ع ىأ مه دعو لاه هاف قاما هلاقام (اهعبارو) هدابيعءاوغانبو هني ةملْعلاو هرادقاو

 1 مهدءوريسسفت هللا قزوجال هتااند املا (لوالا) نيهجو نم ف.هضاذهو نووهمعي م ما.غط ىف كالذ عم

 مهنايغط ىف اونوكي نأ ضر مه رع ذي ىلا عت هنا دمي هنكلو كال ذ عصب ها به (ىناشاا) رمعلا ىفدملا
 اونوكي نأ ضرغل , هرع دع ىلاسعت هنادارألا سهل هنأب كلذ نع ءىضذاقل باج لاكسشالا دمغب كلذو ثوهدعد

 اذه ىف مالك- اانا ءاو ,١ ومسننأألا نو انةحاطلا مهي فامليو مييقبي ىلاعت هنا د ارملا لين اغطا ىف

 ةزواتورغكلاف واغل اوه نارغطاا نا مع او ةداعالا ىف :دئاهالذ مهبولق ىلعهقلاّجخ هلوق ىف مدع بالا

 زواتو فرسأ ىأ ىتط هنانوءرذىلا بهذا لاقو هردقزواج ىأءااا ىئطاملان !ىلاعت لاق ودعا ىفدملا

 ماع ىمعلا نأ الا ىهعلا ثم ه._ءلاو نايتلو ناستاكئ اتغل اهو رسسكلآب مهنا, ءّعط ىف «"ىلعننديزأر ةوداا

 نيدااْكث وأ) ىلاءتهلوق هو < نيأ ىردي الريس آو دّدرتلا وهو ةماخىأرلا ىفهمعلاو ىأرلاو رصصبلاىف

 اهرايتش ا ىدواانةلالخاا ءارتشانالعاو : (نيدّتؤم ا وناك امو ,ترات تراه ىدهلاب ةلالضاا او رمدكأ

 هن كسل اولءح انل# ىده ىلعاوناك امو ىدولاب ؟لالذلا اورتشا فمك لد ةناف هءاهلادبّدساو هلع

 دقنو دصقلا نع حورالاور وللا ةةالضا او هياهول درتسا دقق ةلالضلا ىلا 1 وانو اذاف موي ديأ ف هناك ١

 مهترا كت ىفاو<رام مهنا ىفدملاق ممرات تراضدل ؤقافأ نيدلا ف باوصا !ن باه زارا ءادتهالا| ||
 ندوهباوخلا ايناس لوغو ياض لاا رنسملا دتدأ نكح (لوالااؤسلا) تالاّوس هدذو

 0 هل ةق.شل-ا فوه ىذلابس لت وذ ىلا لعفلا دن_سيناودو ىزانحلا دانسالا
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 رفنادارو: :درأت ع نءاهقاةءشاو قر "راح ىذ ءفريطاز هوحو وذ راغمااامآو اه.واعافرازاهعوطسوهن

 هءاعن ذؤي ىذلائذا!ىه ةرانملاو ةمالعلاراملاو اهءوضوهو اهنمقّدشهرونلاو ايارطضاو كر اب نال

 تاجا ط رثةءاضالاو ندداا روظتاهمال ةدونل هنو هيلع حازمسبلا عضوي ىذلانئ كلاضيألاقيو :

 | ضاوةلطتار سلا لوتتادعتامذالويئاأدادؤرقلاب ابطا لمح طلال أ :

 رعاشلا لاق ءاضتسا ىنعع رمقلا ||
 هبقاث عملا ماظن تسلسللا د ه مههوجوو موباسحأ موا تءاضأ 0
 دوهعلا نع لاحو لوعامن 4 ةنشلا لوم اوديلاوحو اوحرا دلوقت بلصتيىذلاو تلا لوحامامأو ْ 1

 تادعب لهاا يلط لوا او صخش ىلا صد نم قا بالققن ادلا وداو هنولرب هت ىأ هنول لاو ريغتىأ |

 ارو: لامدع :اطلاوالواهنءنوغ الىلا هتهننا لاق تالةنالا لوطاونيعلا بالقت !لواساو هلابلاط نكي

 || امش هنملظت لو اهاك تن آىلاعتهلا لاه تاصتقذاا نع رابع ةغللا لص ىف ةلظلاوريثت سي نأ هناش نماسع

 أءامرلظااوأعي رس صقتن هنال ثلا للغلاو هب ثلا قس صقت اخى أملنا ابأ هبشأ نم لئما فو صنت ىأ

 ْ |لايزن احامدالك باو ا ال مأ ةيدعتم تءاضأ ( عب ؛ارلالاؤسلا) يلارهلابييشت :هضاسو هنوارطو ّنِسْلا |
 ٠ ترتئالا انهدو |لتم وريم ىأ ءريسغرظأو هسفنب يلا راأ ثا ذكراح خاض اب راثلاتءاضأ 5

 لوحام نال ىءملا ىلع لمعلا ثننأتلاو هلوح ام ىلا ة دن: بيده ءريغنوكص:نأ لف<وتي دعت اما ||
 | هللا بهذ لدقاله(سماخلالاؤسلا) تءاض لع ىأنادءا رقهدشعيو“ ايشأو نكسامأدق وسلا | ْش

 هنلا بهذ ل_قولذ ةدايزلا ىلع ةلالد رف“ وخلا نال غابأ روناارك ذباوللا ت ظ

 ردتكص ىرتالأ ةيلكلانمهنعروتلاةلازا ضرغلاو ارونىهي مامءاقيو لاكلا باه ذ مهوال مهتوضد د

 | نيكواهركحن: فدكو اهعج فاكوروتلا مدعن ءةرابع ةلظلاو نورمص_ال تايلظ ىفم-هك رتو هيسقفع |

 |مهرو هللا يهد لاقل (سداسلا لاوس !!) نورمد..الهلوق ةوهو ةسملاخ ةلظاهما ىلع لدياماهعبتأ |
 لاقيؤ ايه اذ هلعجو هلازأ همهذأ نهم ناهي بهذو هيهذأ نييقرغلا باوللاو مهرونهللا بهذ ليلو | ْ

 | هلا لك بدذإ اذا هبا اوه ذاسإةىلاعت لاو هذخ أهلا .عناطا سلا به ذو هعد هن عمو هيرفص+بسإ اذا هبهذ | ا

 | هذ يناثلا أرق اردو ناهذالا نم خاب أو هفدل لس م الف كل ءامودكس مو م هرونهنثاذخأ ىنعملاو قاشاعأ 0
|| 3 

 |قلعاذاوحرط ىءعووت دح او قلعادالرثباوملاو مهكرتو ىعمام (عداسلالاو ال مدر 1 ٠

 لخ دمت تاناظىف مهيلصأ تااظ ىف مهك رت رو هل اوقهنمو بولا لاعفأآ ى رك ى رهيفريص عم ناك نيششت نيس ا

 لاس نءمهنأب اوما نورمصمم ال ن نم نياؤعفا ادع أف دم (نءاشاالاؤدلا) نيءزملا تددنف رت | 3 ْ

 1 ىل اغن هل رو 3 الص دعم ريغ لعفا ناك ىونملار دما ليسقن مال لاسباب هراطن. ىلا تغلبال ىذلا كورلا | | 1 :

 حزنم ا نورصصبيو نو ةطئيو نوعمسناوناك ملا مهلاح نم مولعملا ناك امل هنا لعا( نوع ريال مهذ ىعمكي مص) ا ّْ ١

 00 رقلان ممسه»م« قرطباع مهضار ءاودانعلا. مهكسق ةدشل مهلاح هسشنالا قبب ملف قم ةيقالسا ىلع كل دل | ا :

 باول ْنَم م نك 0 عم ملاداو ععسالف ةَعيقطا ىف مسأوهن ءتان الاو ةلدالا نم كوسا هرهظافلا|

 نودعدجربال م يفهلوقامأ ىعالا ةلزنجوهف دشرلا قير طرمه دي لو ةلدالاب عفت لاذاو مكبالا زنجي 'َ

 هر ريكو لع لحال ىذلا قاغن اان ةلاوهو هركذ م ةة:ا-ع نوع بالما (اهدحأ) هوجو ه١ 1

 معا (اهيناند) ادنأ مهتاسفن ىلع نورس مها ىلعةلال دك ذر اصف تفصل اهدي ىلاسعت هللام_عفصو ْ 1 ظ

 رب ريما زن مسمن ادارأ (اوةلاناو) اهزرتشا نادم ةفالضلا نس ومرضابتاد ىدهلا فاطيما 01 | 33 :

 ثدح ىلا نوه برب .كضصو نورخأت مآ نو هذة انورديالو نو-ريبال م ماكم ىف نب دماح اوقينيذلا 2 5 ١
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 نمم-ماذآ ىف م-وءباصأ نول هد قربو دعرو تاظ هرفءامكا نم تبضكو أ ) ىلاعتهلوق ف هنماؤ دا | 3 :

 | ىلاثلا لثااوهاذهنا لعا (ريدق ئن لك ىلع هللا امسهراسب أو م_يععسد بهذأ هلل اءادولواو هاف موراع ا : /



 سس

 نأ مدي ىلراسنلادقوتةسسمىفرونل ارك ذ ىلاعت هنكبل ةَرمسم ةلظ ىف قيرطلا كل اسريكت نمدشأ هنءلاز مم
 مهوب ةورهظأ ف ذلانا (اهعارو) ةللفلاوروننل ا عجم هسشتلا هجؤ نأ ال ةديدثلا الفلا ءذهبف موب
 نا لاق ادع لاق نمو قاف لاورفكلا نمهءاخضالهروظباموهرونلا باهذو هب عفت ىذاارونلا بابن هنا

 راستلاف مكعمانا اولاق مهطامسش ىلا اولاذاوانمااولاهاونمآنيذلا اوقا اذاو هلوق ىلع فطعامن |لثملا

 ناسعالا ةلكن م قفاسنملاهرهظي امراض فيكو لمقناف مكعمانار افكلل مهل ودا لم هاه ذوانمآ م واوةا لكم

 هسفلروناامتال هيالعول اذاقّعا لوقا ىلا مضول هناانلقاهفالخ اهب ره اهمماك:نيدوهورول نال
 نأزوج (امساغو) هدفت قدس لوق هنال ارو لوقلا كلذ دري ىمسامناو هرون جيل لفي لال هذكلو

 ريطنف مهيأ هر هاط هينيزتي هنال ارون ةاف- ءامئاو ناتالا ةلكق فانملاراهظا نع ةراسعراستلا داة مسا نوكي

 ةقيقخ نيئمؤملاو هس'في رعس قفاناارت_سْ مر ونلا كل ذ به ٌديىلاعت هنا نا مث مهندس اسف هد ساسو دمت

 دق ل.ق هل ناكىذلا موذااذارمصبسال تالظ ىف قف ناعالا مسا نم هنمرهظب ام ل دي قامفنل ا مسا هلرهظم ف سغأ

 ليثتلا اذ كلذ بةءىدهلا,ةلالضلا اورتشانمااوةصوال مرا (اهسداسو) لازفه سماها فك

 باهذبمميولق ىلعاوب عبطو اهورتش *اىتاا ةلالضااو دقو !لوحام هئيذملار الاب هريعابىذلا مهاد لثعل 8
 اهاضربالران دقو<سم انهه دقو لا نوكي. نأزو< (اهعباسو) تالطلا ىقمهايادكرتو فروه

 اهنورش ا وناكىتلا ةنيفلا نافراما ا هد_م اهترانانوةفانملا لواح ىتلا ةنمفل اه مشت ضرغأاو ىلاعت هللا

 || عج ني دصس لاه (اهنناثو) هتنااهافطأ برعلل اراناو دقوأ الك ىلاعت هلوقىلا ىرتالأ ءاتلا ”يلءاق تناك
 ع رخابافب رعل | كرمشم ىلع هي مه امةساو لسو هيلع هللا ىلص نتا ل وسر حورخذت مهراظت اودووا 1ىف تازرت

 رونا !كلذ ل اوزكمرو وظ دعب هيم_هرفكورانثل د انقياك ملسو هيلعهقنا ىلص دمه ,هرالمتت ناكف هباو رك
 دونل انا هب هجولاوريثكى اعتهللا باك وهذ ةلظلاررغكل اور ونا ءناعالا هسشن امم (ةعبارلا را سأأ)

 هيشفنيدلا باب فنامالا لاحاذهو ةريملا ةلاز او ةعفنملا قرط ىلاو ةجنا ىلا انداد هتوك ىف هنابهغاا غلي دق

 هسا ىف لوقا !كالذكو اين دلبامىفةياغل اوه امبنيدل بان ىف ةعفنملا نا دجوو ةريطاةلازا ىف ةيامااوهأم

 ةالقلا نم مظع اريصتلاو نامر 11با م مط د ربال هكا سىلا جاما قي رطل نع اضل نال ةلظا ايرغكلا
 دودتااوهامف مالكلاوهاذهفرخ“ الار ام هدأ ىلاعت هبشفرفكلا نم ملظعأ نيدلا باب كلذك هالو

 مهلثم ىلاعت هلوق (لوالا لاؤسلا) لمص فلا قاعتن ةيوج أو هلّم_سأ انهه تدق« اهب هن الاوده نمىلكلا

 همدش قد دقومملا لدمو نيف انا !لئءاهدقوةسملا لثعم يام هسدلا ىدنقش انا ىدلال م.

 ةسحقلا مهتصق لبق هنأك ديا رغاببفو نأشاهل ناك ذا ةفصلو أ ةصقلل لل ريعتسا باول رخ الانامهدسأ
 ةدق ب'ادقلا نم كيلع انصصقاعف ىأن وقتما دعو ىتلا ةنمللا لئءهلوقاذكو اراندقوةسسا ىذلا ةهقك
 مهفدو أ : ءايوتللف مهلثموةلالملا وةمظعا ا نمنأش هلىذا!تنصول اا ىلغالا لاما هلو ةسدعلا ةنملا
 ةفص هئماوق< داق ”رشلاو ريخلا ىف هلءنالناولاهةدارغلا نعم نم لثملا فاسو هلك قملا ةنعاكو

 دنا (اهدسأ) دلو زمننا وللاو دحاولابةعاجباتلثم مك (ىناشلالاؤسلا) نأشلا برعم
 ىلا "هلو هنوكل ىذا !نال كا ذزاجامغناواوضاس ئذلاك مْضحو هلوقكن يذلا عضوم ىذل عضو ةغللا زوجي

 هواعأ كلذلو فيفا قءةسو هذ هتل هدالاطتسم هنوكلو مهمالك ىف هعوقو ةرثكو هله ةفرءم لك ف دو
 (اهناث) نياوعفالاو ,نيلعافل اءام- أ ىفاهدحو ماللا ىلع هيضاوريضتق ا هترمسك مث .ءااوفذك ف ذحلاب

 ثاكوقالاوهو (!هئلانثف) اراندقوتسا ىذلا حيوفلاو أ عملا ديرأو نيدقوتسملا سنج دارملا نوكي نأ

 ةدقب مهتصق تويشاستاو دح اولا ةعام_لا هممشت نم مزلب ىنح دقوتلاتاذياووبشي ل مهتاوذو نيقفاحملا

 رظنْكءلا نوراظنب هلوقو رامجلا ل اهؤام_ لم ةاروتلا اولس نيذلا ل «ىلاعت هلوق هل مو دقو ة#سا

 دحاو لكح رخم ىأ الفط م كس رخع هلوقكم مومدسا| ل لثمو ىلا (اهعبارو) توملا نم هملعىشغملا

 زانثلادوقوامأ تاوجلا للا امور ناناوسا نال انواع وقولااه . (ثلابثلا لاؤسلا) مكتم

 رو
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 (ثلاثا!لاؤدل ل1 ةوسق يسال ةراخطاك ىهذ ذل ذدعد نم همكيولق تدق م وق ىف:دراعمهوجولاهذهو

 نالوق ائهه نادنلا اعل (باوملا) وهام قعاودلاو قربلاو دءرلاو تاناظااو ثدصلاب هبسشملا

 نماكماضرأ !توكم لث ءملاورومأ نماك سلما نوكي نأ ءانعمو قرغمهسشناذهنا (امسهدسأ)

 ! نولقلا نال بدصلاب مالسالا نيد ه.سئانه عت لئمملا نم دحاو لكب امش لدا! نءدحاو لك نوكيدروما |
 | | قربلايد.ع ولاودعولا نم هفامو تا ظلارافكسعا | تاهبسش نذ هي قلعت امو دراما ضرالا امس هب قت ||

 دارملاو بنهئىوذ لم كو أ ىعملاو قءاوصلاب مالسسالا لهأ ةهج نم نذل ندةرغكلا بنصنامو ةعرلاو | ٍْآ

 ىدحا همق همشيىذأا اوهو بكم هسدشت هنأ (ىناشاالوقلاو) ةفصلاا ءذه ىلع ءانجسلا تذل موق لالا ١ ا

 انيهو ىرخالا يلهب ادا انةيش نيا ىدح ا داع نكت[ناورومالان مسمى ىرخالاب نيل | ||

 ءامئملا هتذخأ» نءةريعو اه داعيا د_هيمرأت تفطنان مةريم نيدلاوامت دل ىفنيقفانملاةريح همدشندوصقملا ظ

 5 ”لوقوهو فاضملا فذح نم رغما هبيشتلا ىف ءردقت تنك ىذلا لبق ناف قربو دعر عملنا ”هل#للا ىف ظ

 : مهناذآىف مهعباصأ نولءدع 4 اوقف عجا را باطال ولانلت يكحصر !1ىفهئمردقي ل عبي سىوذلثكتأ

 ىذلا رطملا هنا (باوحلا) بدصلاام (عبارلالاؤسلا) هربد# ةنىلا ةحاح اي ناك اماه لا عج د

 دظتاذا بوسي باص نمهنا ل قو هضةخ اذا هسأر بود هنمو لزنا ذا بوضي باص لا ظ

 اًضاوادوسارطمىأ امن: .:هاببص هلعج اهالا لوقي مالسااو ةالصلا هملعناكدوحلار طمللالا بيد لاقبالو |

 عون ديرأ هلا ال بيصريكذتو 0-0 بص دعءولا قداصنادمكءاو #2 رعشامشلا لا سيص لالالا ١

 "لطم هذه ءامعسلاو غلبأ بيصلاو بئاصكوأ ير ةولوالا ل شتلا فراسلات ركبت ام لئاه ديدشرطملا نم

 نيهجو نمباوألا ءامهسلانمالان وكيال بيصلاو هيف ةدئاشاامءامعسلا نمل وق ( سماقنا لاؤساا) |

 نود ءانهنلا از ضعي مالا بنصلا كلذن وكي ن ألفا تانلظ هسمذ تيصكو أ لاق ول (لوالا)|
 تاغاانم بيصلا ظفا ىف لمح اكفءا.هسلا قافتايذخ [قيطم عاعهلا ىلع صل 1

 ل_دع اهنا ارطملا لاه ع نمسابتلا م (ىناشلا) اَقمطم هلعج نأ كيذنيأركتتاو بكرت اةيل

 لادن ىرخأ رم لزني مث ءاوهلادرب دش نمل انه دقعننف ءاولا ىلا نضرالا نم ةمطرت رذعأ عافترا نم

 هلوق اذكو ءامسلا نم لزن بدصلا كلذ نا نبني هه بهذملا كلذ لطنأ ىلاعتو هناصستنا نا ترام اوه أ 1

 (سداسلا لاؤساا) درب نم اهيف لابد نم ءاعسلا نملزننو هلوقو اروهط ءام هابعسلا نما |
 براطخت باصدلا مار ناكمش ناغبلاب ءعمس ىذا! توصاادعرلا (باولا) قربلاو دعرلا ام |

 فرب نم كستلاو 1 ماي ىذلا قربلاو دا.عترالا نم كلذ د_عتّوستف عزل مذخأ اذادعترتو ضقت

 امأ (با رخلا) كالا سناان اتيباعللاو رطل اوه بيصلا (عناسلا لا ؤسلا) عملاذااةيربائشلا ]|
 رظملا ةلظامأو للا ةلظام_مملاةمودضم هقدمطتو تمص« هتاظف اق طم مصسأ ناك اذاك ب اصسلا تانلظأ
 فدك (نماشلالاؤ-ا١) لللا ةلط عم ةمامغلا لالظا هيل ورطلا عباتتي هماحستا وهفئات تالف

 رطنملا و باحسلان ب قاعتلا ناك امل (باوحلا) باصسلا امهناكماناو قربلاو دعرالاناكضرطملا نوكنأ

 لقاك قوربو دوعر لقاله (عساسشلالا ؤسلا) ماكحالا رن رخ الاى رح امهدسأ» ارجازاءادبدشا

 ملا ةغيصص ىلا عيتحاف عابتجالا ىلع تاناظطلا نم ةفاتم عاوفأ تاصح هناقرفلا. (باوللا) تالظ]
 مرحالف ةيساؤلا باصسلا ىف قربلاو دعرلاعاوأ عاةجان كءالو قربلا اذكو داو عون هلاف دعرلاامأ | ||
 عاونأ دارا اّنال (باوحلا) تاركتمءامسشالاهذهتءاجلا (ريشاعلا لانا ا) . عجلا اظذا هيذرك ذيل .
 عجريا داما (رشءىداحلالاوسلا): فاطاخ قربو فصاق دعرو ةمجاد تال ظ هس قلق هناك 52 ْ

 ْ لمالو ىنعملا ىف قاب هنكل ظل ىفافو ذم ناك او وهو بدصا | ب اد أ ىلا (باوجلا) .نولمم ىريهذلا ظ

 | لاهال: اه تاكف لوهلاو :دشلان نْدؤدام ىلع قربلاو دعرلارك ذل هنالاغ امس هروكحا نوا_هع هلوقا| ظ

 د ماا باعت كف لام مادلقمسوعب امم نواصل بدع را تن لنم يو ظ
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 دءعزرلاو تالظلا هيف ىذلا باصسلا لصح اذاهنا (اهدحأ) هودحو نه ةهب 1 .ةمكححو نفذ |: أل ْ

 م-وعباصأ نولء م-ييلع قءاوصلادورو ددع راما ةلظو ل للا ةلظ باصسلا ةلط عم عقتجاو قربلاو

 تهداداؤ فازت يل اضأاذافم_هراصبأ فطخ داكب قرياا ناو توملارذ» قءاودلا نم مهنادآىف

 هنريح قا سا هئالثلا تاطظل اءذه ىفقربلا هياصأ ن منال نب ريما اوةقوف ةعطع ءإظ ىلا و

 م-هاهسو ممتريسىف نيقفانملا همسثفةلظلا ىف لزم نم ىلءةب هه نوكسصتو هنيعىفةلظلا م_ظعتو

 اعفان ناكحص ناورطملان ا (اهنانث) نود*:-معالواقدر طنورال اوناك ذا مهغصو نيذلا* وعم نيدلاب

 عفان نامعالاراهظا اززالث ازد عقتلاراصةراشلا لاوحالاءذه عمةروصلا هذه دوال هناالا 1

 نا (اهئاانو) نيدلاىفا ررضراصقاغنلا هعمل ه-و صال الا هن دقف اذاف نطاسلا هةفاوول قفاندال

 هديربام همت الكل ذو هنذأ ىف هعباصأ ل ه< نأاهتمصلغاّن اطقعاو هاا عمرومالا هد ه هر لزرث نم

 فوملا مهر اهظا نامهنط ىف نيةفانملا لاح ىلا هت هش تاداعلا ىف كلذ درر :انإف تومو لاله نم هن ىلاسعت

 رخأتلا ىع تناك ني ةفانملا:داعن !(اهعدارو) رداع تك سدل ةةشظا فرم الانا عم موعفطر هورهظأام

 لاه اون دارا ةدومالا ولف تزن وم لاا قياسا هين لءةااو توملان 2 رخداهط ان ع

 كانى تول انعاو هلت ناو مهئاذ 1فموعباص أ نول نيذلا ءالؤهنا (اماسماخو) هب ف( طبسأ ْ

 ه- :ةنوذودع ىذا نا ىف نيقف اخ لاس كال 35 - :هنمموا صاختال ,مجارو نمثلالهلاو توملا ناف دع اسأا

 تانلظلا عاونأ عامتجال ةريطا ىف اهنا غلب دقة هلاس اذه نم نا (اج“ داسو) راذلا|باذعنم مهمل ال

 | 101 تالامالا ل كربلا ة بانو نيالا نايف ةربلاةءاهن نيققانملا ف لابو ةفاضلا عاونأ لود»و

 ا 8 نع لدا فولاب لابو داي الفت هنماي ىلع فقول لسمو ألا تقولك ىف دو

 ليو د ءانالا عمداولساو تاسايرلا تو مودل اوةالصاان ءةقاشلا فيلاكتلا ىهونيقفانملا
 نايالانااك_و لدا الا نع مسهفاكنتسا دش عملو هيلع هللا لم دمه دايشنالاو ةئدقلا نايدالا

 نوتفانمااذكفةنراقمارومالاءذه بيس اعفن:امسشالا ةشأوه ىذلا بيهاار طا نءزارت-الاى غلام :

 قيمهنأ هدف اوثممهاءاضأ الك هلوق نمدارحلاو هنراةااروالاءذه سسنار ةااو ناعالا نءنوررتع

 ١ دل فانوضر بنان وبل نال لوح و ويئام عدوهم اومأ ةممع ىهو عفاشملا نمئ مهل لد

 هودولاهذهف هبفنوغربالو ناسعالنوهركي ذة يفعفانملا كا: نم ايشاو دع ل ىت»ىأاوماف موياع لظأ

 ل.ةعلانا وبا غلب أ نيليشقلا -ىأ (لوالالاؤساا) ةيوحأو "يل #سأ هن , الا ىلع قدو « هسشتلا فر هاا

 ١ ”افادرع لا نمادعو ف فدوسر دلو اردد يا و ُّط رذ ىلع لدؤمإل يابا

 نعلاج تاوفك كشلاوخف ىواسنل ترين سافافعسنام كشلا فا دعا فني ئيث ىراستلاهلص ا فدأ

 كفي ناداندس ببمكرأ رقاذكن جاي بود قدادإ ست يونكلاو ا لاذ ىاروفكدأ

 (اه4 انو كل ذك اعمجب امهباهتاشم نأو بدصم تن ًافاتلثم امه ايفا 1 ند أه ىف. 5 اي مددت م نيهذانملا

 هريظاورطملا باص أ نوهشب مه عبورانلا باعت أن و بشي مهضديناعسق ني انما نال كلذ ىلاعترك ذاسمن

 نولثاهمهوا اناني اندسأب اهم اخ اهاك له أةيرقنم موهلوقوىراهنوأ ادوهاوو كسضاولاهو ىلا+:هلوق |
 هناكراولا ى-ءدوأ (اهعبادو) نودي زبوأ فان ام ىلا ءاةلسرأو ىلا عت لاق لب ى-ءعوأ (اهثاان)

 مكتاهمأ توج دأ سحاب 0 ع نعا راك أتنأ ىلاعن هلوق هريطت ءانعسلا ن نمسددكو لاق

 رعاشلال اهو

 اهروذطاماعوأ ا ات ىدفال « - حاف ىنأب ىف تعزدقو

 هدهو



 هرودةمءاقدلا لاح هنالع ايا ا لع ىف هبالووعم ىقيههب للا كرت ارو توق ابارك ىذتقشي ليلدلا 8 ا

 ا
3 

 ا 0
8 

 ا ع
 1 ادق ناك لخلاف قداص رغما نع طا طوب نعل ناك !ذاولر :ةناف لقملا لل صني اهدي ل 00 7

 تارغلا نمدنحب رخآف ءامءامسلا نم لزت أو ءابيءافسلاو شارف ضرالا مكل لع ىذلا نو دم كذعا مكلبق ْ

|||] 

 هيمي بيوس ويس وسي كس فض

 ١ الوأ كد مو 59 ةظداو لودرلا تاعس لوةد ىلا عنو ةيادش هنا تسهم (اهناثو) تلاشلاكلذاكي رت 0

 ة.طاض ا فرش ةلدالا ىلع هسئمأا عم كلل لصصصأ ةلساوربغ نم كبطاخأ كي رقتو كماركأ ف ديزأ كت" لام 1

 هنا ل_:ادب قرتلا ىفاديأ توك ال يرسل تتسم اذاد.غلانأبر «شم هنا ( اهثلانو 0 ةااكملاو 0

 نأ ىف ةحارلا كلو ةفاكل اهده لب اةةةحارن ءدبالذ ةقشمو ةفاك هسفف فدلكتو ع اهنا 55 ال اءز_ه ْ

 لاق ةنيدملاسف اونمنيذلا اهي انناكامو ىمدتاف ضاشلاب ب انتارقلا قو ا

 1 ا 1 م

0 
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 ظفلوه لد رخآئ :لعالسلاه لمجخملا ءادنلا ظفاو صرالاوءامسلاوريطاكف طاقلالاري غور

 كلا

 هن الاهذهبانياصحأ مح (٠ ةعبارلا ”هلمسلا )ىلاسعت هلل هللارودةمدرعلارودقم نوكي نأ مزلء فان الاءدهب يل عت

 اع ل ىدلاف لا لعفلا لو ةعاطم_تال !نولوقيم مناف ةلزتعمللاف الخ هللرو دقه هثو دس لا ث دحلان ا ىلع.

 اهو رو دقمائ“ * لكو ئثهدودحو لاح ثردحملانارارمالا ل الدةساناو هنودح ل ةارودةمنركي

 ريصي نأ ةلاصسال هما دعا ىلع هن ار دقي نأ لمح سف 0 ا

 َر السم( ةماثلا هلم لا ) هداج ا ىلءارداف نوكينأالا قل: هدوبو نام لوتأ ف امودعم ||

 ارداف نوكي نأ ىطدةدرب د5 لك ىلع هللاو هلوق نال لهل | لءا ديزب اح ماعلا ٍص-_طخق اًضيأو لوا

 ني تاء وقلاه لع هتناواذكممفظفالا ل امعتسسا نكي ل ةغالا فاروهشم از اجت كلذ ناك اذاد

 نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكيراوديعاسال ااهم" 9 ىلاءتهلوةة دولا ام داع او 5و و.ءااودنسوتلا

 ىلاعت د هللا نا (ىلوال ا "هل *-11) ل# ؟اسمتان"الا هذه ىفنأ لعا (نولعت من :آوادا دنا هلب اولءد انف مكلافزر |[

 تافتلالا باب نءهوهو باطخلابمويلع لبق أ نيقفاث اوراغكل او نينو ىنعأةثالثلا قرثلا ماكسأ مقام ||

 امعماسس ٠ نك رت وزا» دب له هم ةْنأ (اهدسأ) ا رار نستض ااا لاا

 نالداب تاقف ثااسث !١كلذ بط انعم تاكو تركه تس هقن مانلق ناك ان'نعاك اع كح انها تاقاذا كنا
 دبع نع ووو دلا ىلا ةبنقلا ء”كاقتالا اهي ها ال رطل كن

 امأو مهلاوأةياكس ىف تناك ة م 3ةلا تانآ الانا (اهعادو) روذ1-ا ىلا ةممغلا ن نم لة هاه , الاءد» ىف

 لاهزىلوملا هيذاشولفاق اًسافماكتمزلأ اذادرعلاّن ااكمتاذيمتميطاخصو نيبلا ن هةطساولا 'لولملا كلم عفرت ||

 نع ىَح (ةئاشلا ةلئسسمأ ا) باطلا كلذ ل>ال ادي نقاش ثلا كل ذرعسي هنافاذك ل عفت نأ كنمديرأ |

 ةئب دا ىمتم ل ود هم بدسا!نأك نا وسخ ل قتلا ىلا همف ع وحرلا ناكناهورك ذىذلا اذهىذاقلا |

 صوددقو مسح مسءانةرمو مفصل ةَرمْنينمؤولا بط ا نأز و هنال فدعضا دهذ هنتوا ةاكلا ل

 ْن تسحم ع.جا فب اطا خاف اتمدايدزالاوةد امسعلاىلءرار ةسالاي ن نمؤملا صوب اكةدايعلاب نِمْوَع سدأ نم

 امأ اهري_غوأ ظافاالااماىهرو أ ىلعةلادت ازاء عءسلغالا ىف ظافلالا نامل (ةثلاشلا ةلمدسملا)

 ةسيفت ىف وه'ىث ىلع اهتمدح او لك لديتثالثلا اظافلال اءذ_ه ناف فرطاو لعفلاو سسالاكر هذ طافلالا

 وهئادبز بتطاخ وأ اديز ىدان 5 ديراب اناوقاورمذنيذلا ام: هسنملا لجال لماع ل ءعب لع ىر*ىرعالا

 امواق<ال ديزارانلوقو بي ذكتلاو قيدصتلالة<ريخاديز ىدان أ اكاوقنا .(اهدحأ ) هوجو نم ءاطخ|
 لد ىذتكعال ادير ىدان أ: اوقو لال1ىف ىدانمٍديز 5 ةرورعسص ىف ديزااماوقنا (اهينان)

 كلذ ىدذدةءال اديز ىدانأ انناوقو باطلا اذ مبابط اني ةروريص ىضتقي ديزانا. لوقا (اهئلاثن) |

 ءادلا:نع رابخا ادي ىدانأ اناوق نا (اهعبارو) اديز ىدانأ ىنأب رخآاناسن ارب نأ عنتجال هلال ١

 هذي تدثفديزاانارق ةيبغا دنز ىدانأ انا وةنذافديزاانلوق يم“ دنلإ وءاديلازيغءادنلا نع 0
 هو حب اس ب يصح حب جروس م



 م نا

 مصل تسلا دس هوو مسح اهم مس داع مص - - ل دعو

 ناذ الا ىف لمت ىتلاىه عنانصالا شور (رسشعىناشلا لاؤسلا) مهراصن أف طي قربلا داكي لاسقف ||
 امهيديأ او ءطقاف هلوق ىف كمذءب ذارملا نكضحا عبصالاوه ناكناوروكذملا(باولا) مهلمان ل مقاله

 نم'هلءثاوهم ضةئيدءعزف مقاما (باوجلا) ةقءاصلاام (رشعثلاشا|لاؤسلا) امهضعب دارملا
 (رسشع عنارلا لاؤسلا) دوهنا ةعل رمع امو عمامناالا هسلعتتأالائ ثا رع الهبوق ةفطاران ىهوران

 هبطسيحلاهيطاخماتوفيالاك هتونوشبالم_ملا_ءلاوزامت هنا (باوملا) نيرفاحلاب هللا ةطاباام
 (اهانو) الع ءيثلكب طاسأ دقن ا نأو ىلا«: لاق مم. ملاع هنا (اهدحأ) لا وقأ ةثالث هيف مث ةقمشح

 لاؤلا) مكبطاخ نأالاىلاهتهلوق نم موكلي (اهئلاثثو) طمحت مهئارو نمهنناو مهياع ةماوتسم هنز دق
 نءو مدقأ خفلاوءاطلا ريكي ف طخ دهام أ رقو ةعرسسذخالا هنا (باولا) فطخا ام (رمشع سماسللا
 عاج ا ىلءامهرمسكي فطذع هنعو فطةطعدإهأو ءاملناوءاسملا تفي فطذ نسما نعو فطت دوءسمنبا
 م-هاود» نم سانا| فطغدو هلوق نم فطخ# ىأ نءعو فطخ نم فاطاع ”ىلعنب ديز نع وءامتاءاملا

 ىلا نوع: سيفك لوي نك باوج هناك ثاام'فانئتساوهذهمفاوشم م-هاءاضأ ا كىلاسعت هلوقامأ
 ةباغنم هيفمهامو ببصلا باحصأ ىلعهن 3ث نيف اذا | ىلع سالا 53 لثت دوصةملاو هناغخو قربلا دووظ |||

 كلن اوزه2!مهراسأ ف طخ نأ فوخ عم هقفش قربلا نما ونداصاذانورزيامو نون انام له اوري_هثلا
 دازلهللاءاشولو دكر ان عنب د.ةمنيغقاو اون هناعارتفو ىن>اذاف ةرتسس تاون اوطفن ةصرذ ةقفحلا
 هوذ-خأ اعلسم م-هارونالكى عع دغتماماءاضأو مهانع أف قريلاءوط ىو م_عمدأف دعرلا ف دقىف

 ءاضا.أ هل .عىبأنباةءارقددضعيو هرونحرظمىف اوشم مها عملا لك ىنعمي دهتمريغاماو فوذ<لوعفااف |||
 هنماوفداص !ءاكف ىذا ناكما ىلع صارح ىمالانلق اذا مالظالا عمو كة ءاضالا عم لاه فيك ل مقناف |||

 اوةقواوماف ىءمو رهاظااوهو3«ةمريغنوك.نألظأ ىف برقالاو فةوذل ا كلذكس دلو اهوزهّنا ةصرف
 ىعملاو هءلع ل دببا اولانال فو د ءاش ل وعفم و دج ءاملا ماع وقوساا|تماق هم وم-ماكمىف اوتو

 ئذلاءافتاد.ةنوانارو شملان |ىهو ل 5_ءانههوامهم بهذا مهراصب أو مههعسن بهذ. نأ هتاءاشولو

 ىلاعت هلوقفةي"الاامأ ربخل اوةي"الاب هيلع جححاو طبرلا الا دسفتالا ملا معز و كل ذركس:أ نم مهنمو هريغ*اغتنال
 هريغءاغتنالْئ شل ءافتن اول هلكت داف أو لف نوضرعم م_هواولودل م_ععمس أولو مهعمسال اري مهيف هننا ل ءولو
 موج أولو هلوقو مهعفسأ امو اريخ موف لعام هنا ىضتقي مهعم-ال اريخ مهيق هتئا لعولو هلوق نال ضقااننلا مزال
 معدق نوكي نأ مزافريخ ىل والامدعنكلو ١ ولو ام مهناو مه هم-أ ام يل اعت هن أدق ثوطرعم مه وأ ول ودل

 ىل_هفه صعب ملهلنا فدع لول بم مد لحرلا مثمال_ساا هيلعدل اوقفري نا امأو اريخميفلعامو ارتخمهق

 ملعأهتاو طررلاالا دفتالول ةلكناإناعد_ةف ضقانتم كل ذو هاهعو هللا فا هنأ مزلب مهلوق ى دمع
 مودعملاث ا ىلعهيلدة_سانءمهنم (ىلوالا" لة ملا) لئاسم هففردقئث لك ىلءهتلاذا هلوقامأو ||

 هلع ىذلافدوجوملادااةلاص سال هءلعةردقالدو- وم اوءئثلا ىلعةردقلا تن ىلاعت هنال لاه ئث
 نركحر,ال هءاعء هتار دةءالام نأ ملم الكدلا اذه مدول باو اوى مودءملافئّوهر مودعمةردَقلا

 ةبالاءذم موج خا (ةيئاثلالئسسملا) ايم نوكيالنأ ب بو هلعهللاردة,لاملدوجوملاف ائنشأأ]
 بجو ىلاعت هلرودقع؟ سداىلاغتهنئاو هللرو دم ءيث لكن ا ىلع لدن منال لاه ءىشن سدل ىلا عت هنا ىلع
 ىلاءتناكلاثش ىلاعتوه ناكول لاه ث هل كسل ىلاعت هلو ةب كا ذ ىلءاضبأ تس او ائيشنوكيأل نأ
 ملعاو ةياالا هذه ضقانت "الى امش نوكيال نأ بحوفئث هل .كسدل هلوق ب ذكي ناكف هسفن لم لثم
 هلوق (لوالا) نيه> وباي اصصأ حا و مودءااودو>وملانيب ةطسا وال هنال مسالا ىف فالاتااذهنا

 ل-خاد ىثةسملاو ههجوالاك لاه لكىلا عت هلوق (ىناثلاو) هنا لق: داهشربك أئث ”ىأ لق ىلاغت
 ديعلارو دمنا ىلع ةي"الاءذ مانباصعأ تح!( ةثلاسثلا هلمسملا) امش نو كسي نأ بجمف هنم ىنتسملا ف

 ( هللرو د-ةم ؟ىث لك وئث دعلازودقمنا لال د:_بالاهسو شاه ىلأ و”ىلءىنالافالخ ىلاهزهللرو دهم | ١
 ك1 ا تت 2 ال لا اديس

 ىلاعت



 ك1
 سمس سل ممم ممم حسم سم بسسس و

 2 سس ايلا اب ااا

 ا ةةاننغلكق لولا م, سه ذلا للعةداسع هنوكنا تيئاذاو لوقعلا ف سسانم الذ لكول عو ذلئار اهلخاو ْ

 نتا 2 ؛ارلا ثددأا) ةلاممال مكدلا لو هد نحو للعلا ثلص-اضيأ هلالاهب | نزح ةردتف نأ ظ

 نيدزمأ 71 اونوك: نأ نكي الر افكلا نال ةتبااراغكسخلا لواانتيأل او د._بعا سان اهم“ انةلوق لوةننأ |

 | نيرو ءأماوو حص,نأ نكمال هناا ةداب علاء نيروهأ٠ اونوكينأ عسشتما كلذ عئمما اذا ن نايالان
 | كراع توك لاحوأ قامتقافراعرلغ دول ةلواثتب نأ اما ىلا هللا ةفر <«: نهالا تالف ناميالا

 ةؤصلاب ل_هلانال هللا سعاب افراع نوكحو نأ لك سف هللا فر اعزبغ هنوك لانة وانت ناامأ ىلا: هللا نا

 فرعي نأ هم ل. لاح ق سهالا هلوانت دق نآكدل تلال هند ىف ضال اةوانثكولف لاآ# تالا 0 ٍ

 هللادافراع هنو حصص لاح ةقرءم ان رهالا لوا” ناو قاطتالام ى.اكت كل ذو الا كاذب ادوع مدن 2 َ
 0 توك نأ ل ميسم رفاكد!نأآتدث ع نكس ءريغكاذو لماما ل تمد ضأنالل ا كلذ ْ

 لف: دامغلاضؤ نأ اما هلال دا ءلابارومأم نو تصب, نأ لام !كلذ لاحت ااذاو ةئر علا لمسح

 ؛ نوكير دقَدلا اذه ىلءناالا ة 4 ردملا فعن ةدامغلا صورو( ةءذشم فرعبال نم دام نال لاحتو هو ةفر هللا

 اعينم اضدأ ةدامغلا سهالا أك اعدنم هذ ردملانهالا ناك ادق ةثر اان مالا ىلءاق وو ءةداسعلاب آلا

 لهب | ا ياسا هيما هللا نو دمعي مممال ينمو! عم بالما اذه نوكينأ لرهشي امنوا

 | مالا ن ايفر ءالوددهطو رشم ةداسملان سهلا لاف نم ساسنل ان ء(باوّلاو) لاو هول ءانألا
 5 كال ديل - م نمامأو ةيرورمذ فراغ! نأ نول 'اقلامهءالؤهو تاصنااذإ 00

 ةئر ءايالا ن نكمال ةداسعل او. لصاح ةذانعااب مالا لاةفةيزورمذ تسدا فراعملان ا ىلع الاهذهب لدتسا

 انيساوءانملار ا تاازايض اءالا م د21 ”ماذا ةراهطلا نا مهن اءرورمذ ن نمؤهاع ضو كانرمالاو

 اس لم سلال كاذب اك 2و ذا قر ميدقتبالا لوسرلا قيدصت هلم منال“ ىرذدلاو

 هنانهذاذكفاسج او ىسااتاكفاماا ىىساانالا ةهزذول اًدر هنكعال غذوملاو تدجوف ةراهطلا يدةتنالا ٠

 قد« كل ذدعب :دابع اء نادتالا مالو أ تاعالانناتالا اهب نايتالا طرمو ةدابعلانابط ان رفاكللا نوكي نأ |
 مالكلا | ذه نااند هلوق:ىذلاو لودالا ىف ةاهةدشم "نلءساأ دهانات ل12 35 ردملا ليتضتتب ضالا موأوق ْ

 ) دوروزو#<ال لفتافصا١ن ءكلذا دعامف رخال هلاف ديوعلا ىلعا سمآهقنا توكبرلءلا فقوترام لك ىف متناو |

 ْ لمد !نعأ كال درعا دي هلال هلوق © نيمو ا لوانةي سحالا اذه لانة. نأز وحال لف الدان # كالذي ر الا

 ظ || اهثم دابدزالاب ضالا ىلدو اةداسب عا ىلءرارةشالاب مالا ىلع امال .تة:كلذرذعتام انلق لا وهو ل* انا
 | لاه (سماللا ثحلا) ةداسعلا دان انزلاباو ديعاهلوقري هت مصفةدابع ةدابعلا ىلءعةدا زل نا مولعمو ْ

 | ىلع هجو نأ اما فرلكتلا نا (اهدحأ) وبول فرلاكتلاب ىلاغت هللا نةر٠ .الادوروز وال ف.اككازركنم

 | لاو وذل الان اكن اورح الا ىنءامعدح نادر اسوأ كرتلاوأ لعفلا ىلا هدعاؤذءاوةسا لاح ديعلا | ١

 ا فراكشلاو لا امد عهمباف ميجرتلا ضقاسل ءاذو: بالا وال مايزع املوضي دبل ءارتشالاّل اع قنآل |

 أ لاححوجر ١1نال عوقولا ناو مج اررلاف ىناسأ هلا ناك ناو قاظدال ام تع لكان نع .ءادلاءاوتدسا لاح لهذلاب | ١

 أ عنتم اوسسالا ل 2 نا حسنض اذاو عجرم نعال نكماا عقودقفالاو عوقولا ذم ناك حبا الانوا سم تاك اما
 | بجاد ارا ناك عوقولاعنمم حور 1١ ناك اذاونلوأ عوقرلا ع نسم ةم-وجر م1 لاحرم د: نأ. و عوتولا|

 ادا اناةءاكت فراكتلا ناك حارا عف ةونأ فر اتلاف ا نه تدنا ذا ني كمقذلا| نءج ورخال ها ةرورمض عوقؤلا :

 ٌ | لمئاش) ٌواطيالام ف. اكن امه اكو «ءوقو عئشي نجاه: اك فداك“ ا1ناكخودر ماب عقو ناو هعوقو تويم

 ظ نافل ذالو اذهال لعن لأ أعقرال هنالعوأ ةعوقو لزالا ف هقلاادع دقنوكي نأ اما فداكتلا هيدرو ىذلاثأ
 | عوقولا عاتم ناك هءوقوال ل-ءنا وهبرهالا دورو ىف ةدئاق الفد سعلا عنتم عوقرلا بجاو تاكل ثالا ناك

 | عل هج ايالوق كل ذ ناك لا ذالو اذه ال لعي ل ناو عملا عاش ابا سهأ هعار ابزمال ا ناكبف مدعلا باو | ظ

 5 فن خنوكيالذئي و ىماسعلا نع عامل ازييال هاف كل ذك الان وكيشأ يدق نالو لاسم وهو ىلاعتدلل' | |
_- 
 م

 ل ار 64+
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 أ هلاموق نافذ فركلا اهفعضأو مسالا ثنارملا ىوقأ نأ ى ءواعزك ذنةنكأ «هملوقلا اذهداسفءرحولا

 نادالا قاخو ريثدلا اهفعضأو ىلاعتو هناك سو طاوه تادوجوملا مظعأ ادكو فرالاب م ءالا ف ات أءال

 لاحىف ىف قرا عم سمالا فاني دق لدقف ايف اسفي ن ءاهفلهشأ امهدب ةءسائنم ىأ كالا تااقفاقمعض

 بوتسا ىنوعدا مكر لاقو انسة:ًااناظائير عرضتلاوءادنلا لاح برلا ةمرنمل لت رشلا اذككءادنلا
 اد ةومرش أ! نلحلو كل بدر داء ادنانأكت اوديعملا* ادئاءزصأ ىف عضو فرحا (ةعبارلا هلك ملا) مكل

 لذ ناف دهرا ةلزئم هلاليزنت برق ناو لغو اهمس نطءادنىف لدفتتا ع ةزهاسهلاو ىأهلفاتنز ةااءادئامأو
 امو قازلاّن اظم نم هنتفناد ايتام اوهانثلق ديرولا لمد ن نم هسا ابرق وهو هلئاان برا عادلا لو مف

 دعانا هل وق ىذن#ع ةناجالا قوت ىح ص: ةءلان هاهاعا ارارقاو هسةذلا هذه ني رس هلال زا. ىلا نرد رد

 "لصد ىأ (ةسماخلا دل ملا) ىتادالتامهملا هأن مءاعدلا ةباجا نال جالو أ ىلح نم ممول: ريكا
 لولب ان فراء فصوو سان الا ءام“ ا,بىصولا ىلا ناتاصو ىذلاووذ نا < ماللاو فلالا همفامءادن ىف

 لبصع يح هن صا ارك ى رب اموأ سنس مسا هفدرينأو دي الف هءاهما ليز امىلا روق مدعم مءاوذو

 انأثاالا فد هرظلا ديزا, كلوةك ةفصدا عباتلا مسالاو ىأود٠ادنا افرح همة لءءيىذلافءادنلابدوصقملا

 ْ اهفوصومو ٌةفصل انيب ةمءقملا هسذنلا ةلك امأو اهتودومو ةفصأا ٠ دانك 4 لو دير لال نبأ 4 تمقل .لةةسال

 نم ىأ هقعسا< وع اهءوقو ةداقلاو هانعم د كح أنءادناا فرح :دضاعم ىلوالا نان 5 : اف اهمهق

 تاغلا لاو تاد.ك أتلا هذ م هلالغت سال: ةيرطل هزم ىلع ءادنلاىلاعت هقاباك ىفرثك امئاو ةفاضالا

 نيمّدمماراب_د ص اصتقاو دعولاو دعولاو ىه ماوذلاو ىماوالا نهد. .ءهيىلاعت هللا ىدانام لكن اف

 ١ او 1 هايعيانولت اهنءن ولذا مس ١. عماهل اوظةتنأ نيعّمه_سملا ىلع بد امشأو م اظعروم ب

 ىلاعتهتاناىضتدقي مكيراودبعا سانا !!هياي هلوقناراعا .(ةسداسلا لئسسملا) دكسح الا غابالاب
 ثاحب !ائودو مومعالاهرصت كلذ ناكل باطلا اذه نع ضم,ل حجرشولؤ:دا.ع ان سانلا لكس رمأ
 ىذاقلاو ”ىرعشالا عم هن .ةفالالاوموم_ءلا دف هناف نعتلا مدا فرامل مهلا ظفانا (لوالاثحلا)

 ميغللا نكي لوو نوعجأ مهاك دكت الملا دف هاوقك مومعلا درفي اع هديك مص هنااا مئاهىأو ركب ىنأ

 انثثسالاو هذعسانلا نمدساو لك« 08 امم الوألا» الب اد.ك انمهلكهلوقناك امل مومءلل لصأ ىف

 ةوقداتب انفاس عا هقننلا لومأ ق هريرة مامتو مومعلا ديفينأ بجوذ لشد ءالولام حرذم

 مودعملا عم ةهفاشملا باطخ وةهيذ اثم باطش ساسنلا ام ايدل وقنال مهلا وانتءال هنا برقالاو ال مأ كل ذدعب

 ادو-ومءنو كح الامو ةلاطا كتف نيدوجوءاوناكام كلذ عب نو دجو مد نيدااف اضياوزوال

 نمئثلواننيالنأ بجوذ ل_.قنافسانا !اهيئايهلوق تش ل ديالاناسنا نوكالامو اناا نوكرأل

 || كلدك الا ناكل لصفنم لماد دج وب لولا نلق اعطق لطاب هناو نامزلا كلذ دعب او دجو نيذا!تاباطأن اذه

 ىلا كلذ دعب دو مس نم قدح ىف ةدءان'ت . تاباطخنا كلنا لسو هملع هنا ىلص دم نيد ن مر اوتلاناتفر ءاناالا

 مكيداودس ء”عاسال أم . اهوق(ثااثلا ثحلا) موه-عااب انمكح لدول ةلالدإاءذ هاذ ةعاسلاماق

 ! هامان هواش ءانماز دبغا ةوقتالالو وألا ةدامع لكب لكاس“ دقي لهذ ةدا عل ان لكل سمأ

 نء درفا!نال دو-ولا ىف ة.هاملا اولذدأ دةخدوسولا ف ةهامل ادارف أن مدرغباوأ اذافدوحولاىف

 بكرا ا د>و ىتمو هذهاهنوك دق عمةدابعلا ن ءةرامع ةدان بلاد نال ةيفاملا لغ لقتسة نعام ادأو ١

 هلوق هاتقاام ماع تاةوداس رعلاب الاو :داسيعلاب تاةدايرعلا دا رفأ ن مدرسة: : الاه اذ_.قددودق

 ' ةدابعلاب سهالا لون مومعلا ىلءالا دول هم نأانادر أ ناف ةماهعل نعهجورخ بجو كذكن اك اذاواو ددعا

 || ناك اذاامسال مولا ةءلعب رعشم فصولا ىلع مكملا س:رتنال ةدايعامنوك لحال ن وك. نأو دب ال

 أ ىلاهتدقا ميظعتن ع ةرانبعةدابعلا نامل مب سعالا بسانب ةداسعةدأ. .«اان وك اًدههو كمل ق .سانمفصولا

 ند
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 رج اسس ميس دهسا

 | لكلا ىلع لهم لوصالا معو هنا ةوقلتوكتكي دقو هءلاة اا: 32 ل-الث وكي دقو الم 1

 || ناو بطا الءعوضومنمفرمشأ ةئمها!لععوضوم نانا | رظن بطاارلء نم فرم“ أةئمهلا [هدلاذازوإ

 اف ةرشأ باسحلال_ءو ةعمهلا ىلا ةحاطلان هراك | بطلاىلا ةجامخلاناىلا ارطث هس ءفرمشأ ى بطااناك |

 هلأ هناف_صوىلا متهللاتازَدق رهم هنمبواطااف لوصالا ل-عامأ ىوقأ بان تملا نيهاربن أ ىلاارظتام نم

 ةحاد اما ورومالا فرمث أ كلذ نان شالو تادو -وملاو ت امو دعملا نم تامواعما ماسقأ ةفرعمو هاعفأو |

 تبحوتسا“ ام-شالا هده فرع ءنءمنالذ ديد.شف نيدلا فاما 1 دلا فوأ نيدلا ىفاما ةجاخسا نال ديد هنلا

 نالفامن دلا فامأو نيطامش اان وكلاو يظعلاباّمعلا بجوتسا اهلهج نمو ةكتالملابق ودااو يلطعلا باوآلا || 2

 حولا عقول ناعالا اذه 0 بللاو تعلو عئاصلاب ناعالا دنع مظتتامتالاعلا اضم لا ظ

 امسك رت ة كملنا .تامققمنمةبكم نوكتتأ بعسل اذنه نعرفه ارنا ةزتامثولاعلا فجرا وأ

 95 روكي تس وف لضفااو فرمشا!تاهج عج ىلء لقشم لعل ااه نا تفوقا فةاهنلا اوهاذهوامنيقب |

 مالا فال_ةخاء فاد الو ريبغتلا الو ؤعسنلا هملا ىف رمال للا اذهنا (اهسماخو) مولعلا ف ةرمثأ |

 ىلء الل ة-كملا تان الانا (اهسداسو) مولعلا فرشأن وكي نأ جوف :مواعلا رئاسف الذي حاوئلاوأ
 هنناوه» لق“ هليضف ىف ءاج هنا لأدب ةمهةفلا باطلا ىلع هلة ثملا تان الا نم فرشأ اهنمهاربو لهل اذه بااطم |

 اونا نينا ايهاوقو ضدحلا نعكنولأ بو هوه يلم ف ىف هلم ع لام ىنر ]1 ةباو لولا نمو ديحأ

 ةيعرشلاماكحال !ىفةدراولا تانآالاّا (اهعباسو) لخفأ معلا اذهنا ىلع لدي كل ذو نيدب مفي ادنتاذا |

 نيكرسشملا فان_هأو نائئوالاةدبع ىلعةرلاو واو دمحوتلا ناس ىنففاوبلاامأو هنآةئاةسنم لقأ |
 ناو يةءالاقام ىلع هنر دقو ىلاعت هناا ةمكح ةقر هءابتمدوضقملاصبصقلا ف ةدرارلا نأ الاامأو |

 لديىذلاامأ لئالداادقاعم ىلاريشذو « لذ أ لعلا اذهنا ىلع :لدف باسبلالا ىلوال ةربعم.مصقق ىف ||

 قاخو نيفاك-ل اق راح ىشو ةسوللا لال دل ئنءامهركذام (اهلوأ) هلم ءولم نآر غلاف عئاصلا دوجو ىلع

 ىفد ليلك وصضرالا ىلاءا بلا نملز ال !ءاملا نما رملا قاشو ضرالا قاّتو ءامسأا قاخ وموابقن ما

 هقلانالوقنهلاطما تافصلا ىلع ل ديىذلاامأو كلذ همدوصقلانضرالاو تاوعسلا ئاع نمنآو لأ

 وهاذه وءانشي فنك ماحرالا ف كرو ددىذلاود هوب هدرأ مث .ءا.عسلا ىفالو ضرالا ىف؛ ئذ هيلع قالا
 هنا عئاسلا لدتسا انههوعناصاا لع ىلعامناقتناو لاعفالا ماكحاينول دمها نيماك تلال دبع :

 كل: نيعوهو رينا ف .طالاوهو قل نم لءدالأ لاهو ءامسالأباملاءهنوك لع ماسر الا فروداارب ومني |
 ىلا هنال تامولدملا لكباملاعىلابعتهنوك ىلع هسدنت كل ذو وهال ااهاعبال برغل تامه دنعو لآكو ةلالدلا |

 امأو كلذكعقواملهلإو تاغ اءاملاع هن وك الولةربدخا كل 3 قفو ىلعءامسشمالا كلت عتتف تاب ملا نعمت |١

 مئابطلايف لكلاءاوتسا عم ةفلتلاتانا وءللاو ةفاَتغ اراثلاثو د نم هناصسركذام لكذةردقلا فص
 مسخ سرا هنا ىلع لدي ىذلاق هيزنتلاامأ و تاذاانامحو مال ار امم ارداف هتاحس هتوك ىلع ديك اذن عيرالا | ْ

 بخوا دس ناكحاذاو ثدحم جاه اوهنازجا ىلا رةّدغم بكرملانافدحأ شاوه لةهلوةناكمىفالو |

 ام_مفناكول ةوق هلع لدي ىذلافد.حوتلاامأو ناكملا ىف نكو مل بهدم نكي اذاو امج نوكيالنأ |

 ةومدلااَمأو ضعد ىلع م-يذءنالعلو هلوقوال_ءهسشرعلاىذىلا اوغنال اذاهلوةوان'دسفةاهلئاالاةهل 1

 لتهلوةفداعملاامأو هل نءةروسباوتئافاندبع ىلءاننازنام بير منكن اوانهه لوةاهياع لدي ىذلاف ||

 عفدو اهنع بذا او لئالدلاءذهريرقنالا هف دكت ل مالكا ٍلعت ثنفول تنأو ةّرملوأ اه أ ثنأ ىذلا اهم | ح
 هلاغشالوأ هللا اهركذ ىلا ةلدالا هذه ىلع هلاقشال خذي مالكل العنا ىرتف أ هيف ةحد الا تاهينشلااو نعاطلا |||
 هننانا (اهتانو ( هبىخ ربو كلذ لوةءامل_مالقاعنا ىرأامةلدالاءذه نعخداوةلا نع أطال ا عفد ىلع |

 نءاهف لء أ اولاقاا مهن الفةكتالملا اماءاسنال ارثك أوةكئالملا نعل *الدلا ءذهب لال دبالا ىئح ىلاعت |

 رامز أ اوقاف هيلا لبا ميكبلاو يبق ئذلا اذهلئمقا> نادار ناك اهي د سفي ظ
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 ىف د" اها تناك ناف ةد اغلالوأ ةدئادانوكي نأ اما ف ءاكتلانىمالاددرو نا (اهئلان'و) ةدثاف ةعاطلا

 هريغب المكن وكيال هناذإ ل ءاكملاو هنا ذأ ل ماك هلال لاعجت دورعملا ىلا ام دباسعل ا ىلاوأ دومعملا ىلا ةدئاعاما
 ]|| اغلا ىلا امأو هدو« وديعلاعوكرب مغني نأ لمس نامزلاورهدلا ىلع ىلاعل اهل الا نا ةرورم خلان لعنانال و

 كلذ لك لمص# ىلءر داق ىلاعتو هناصسوهوملاالا عفدو ةذللا لوه> فروه دئاوغلا عس.جب نال لا
 ديعلان!(اهعب ار د) ميكملا ىلءزياج ريغ ثيعلاو امبعاهطسول 0 وكيف قاشملاهذه طسو ريغ نمءادّما دبعلل

 ديعلانكيرلاذاوهل ادجوم نوكيالئ ثلا لمص اه: لعبال نمو اهلمد اه ملاعربغ هنالهلا فال دجو ميغ
 لاح هءهيهأ ناو لضصامحلا لمسه: .ىهأ دة هف هةلخ املاح لعفا | كل ذب هسه ناف هسفنلاعفالاددوم

 ىلع بال اريهطتوهاغا ف.اكستا نمدوصقملان ا( اهسماخو) طا كلذ لكو لاح ابهرمأ دف همف هقاذع ملام
 لاعفالاهدهب لغةشاول ثمحو ىلاعت هقاءاتاد باقلا لغةشماناسنا امر قولة نارةاارهاوظ هملع تادام

 ةرهاظلا فءاكستا اهده هنع طقس نأ بحو ىلاعت هلا ةؤرعم ف قارغتسالا نعهلامة اعل ذرادل ةرهاظلا

 عاماالةلوقعملا ماك الا عاسا بج وفيلاكتلا يف ةمكحلا ودوصقملاحالاذا ١ ولاه نيسامقا اوءاهتفلاناف

 || اعاويجوأ هي_ثلاهذه باصصأ نا (لوالا)نيهجو نملوالاهثالثلا هبسملا نع(باوآاو) رهاوظلا

 ]|| هللانمنسحان دنعنا (ىناشلاو) ضقانسم هناوفماكتلا ىف ماك اذ هذ فدااكتلا مدع دادعاهو ركذ
 هلعف ىف هلع ض ارتءاال كلاملاو كلام اا ىلاععت هنال» ريسغوأ قاطيالام فماكت كلذ ناك« اوسءوث لك ىلاعت

 م-هفيال نم ق ىف صوصخم هنكل ساينلا لكل اماعن اكن او ةدامسعلاب مالا اولاق (سداسلا ثدلا)
 مهنمو اهعسوالا|بفنهننا فاك. ال ىلاعت هلو ةاردّةال نمقح قو ىبءانلاو لفاغلاو نو:لاو ىصلاك

 ىلاوملا ةعاطن م-هااغتسث اوممااومدع اط مماع بجو ىلابعت هللا نال ددمعلا قد ىصو ص: هنا لاق نم

 بو>و ىلعلادلا مالا نم ص أ ىلوا ا ةعاط بوو ىلءلادلا مالاوةدامعلاب ل اغاشالا نعموعنو

 لاف (ةعباسلا هلْثلا)هقفلالوصأ فروك ذم ىعملااذهىف مالك-لاو ماعلا ىلعمّدَةي صاخناو ةدايعلا
 اًناحأ ناملعاو اناءمايعتالاواما هةلذ نمش امة داسمعلا بوجو بدسنا ىلع ل دتي الا ىذانقلا

 بوجولا..سا بلع هماعت اوانانا هقلش ناكامل هنال ب اوثل ا هلعفي قت: الد.عا انا ىلعذي الاهذ هب نود

 نأ ب جوف ايش ب> ولا ءادأب ىكسسالن اسنالاو بحاوالءادأ ةدابعلاباسنل اش نوكي ذئنش ةدامعلا
 : نوةنتمكلعل مكلبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مكيردل وقام ىلاسعت هنن | ىلعاا اوثددابعلا ىلع دنعلا تقال
 وهو عئاسصلا دودو ىلع ل ديأ-؟ هفدرأ ب رل ةدانعب أل هناكسدلا لعا (ىلوالا هلثسأ ١١ لئاس همفف

 || نطو لالدةءال اورظنلاءال |ىلاعت هلا ةفرعمىلا قيرطال هنا ىلع لدي اذهو مهل مق نم قلو نيغاكملا قاخ

 1| ةسيلتن هوجو انيهذم تايلاىفانلو ةعدبلعلا اذ_مبلاغتمثالا اولاهو همي رطلا هذهىفدي وسلا نم موق

 نا ,(اهدحأ ) هوجو نءرهر معلا ادهم ل_-ذف ناس ىف (لوالاماةملا) تاماقم ثالث انيه وةءاقعو

 تامواعملا فرمشأ ناك الف فريشأ هب لد ابطا لعل ناك ف رمش أ مولعملا ناك !ههذ مولعملا ف رمش علا فرمش

 نوكينأامالعلانا (اهنانثو) مولعاا فرشأ هيقلعتملا ل_ءلانوكي نأ بجو هتافصو ىلانعت هنا تاذ
 لو.الا ٍلءود نوكي نأ اماف يدا املعلا امأو ىئي دا اريغ نم فرم: أ قيدلا للان ا ك شالو ىئب درمغو ا نيد
 ىلا عت هللا مالك ىناعم نع ثان ا رمسغملا نال ل وصال ا لع ىلع هتعج فةوذت هناذ ءادعامامأ ادع اموأ
 هبيلع هللا لص هللا لوسر مالك نعثدئاساف ثدحلاامأو ماكنملار اما عناصاادوجو ىلععرذ كلذو
 00 ىل_ء عرف كالذو هللا ماكح أ نع ثحياما همقفأ اول_سو هيلع هللا ىله هنو تو. ىلع عرفك ذو ل سو

 اهتع ىغلودال الع نارهاظلاو لوصالا ل .ءىلاةرةتفءموا_علاهد_هنا تدثف ةوئااود_.-وذلا
0 

 || ةساسخ ةطساوب رهظي دقئذلا فرشنا (اهثلان'و) مولعلا فرش لودالال_ءنوكح»نأ بوف

 || ءايثالا س>؟نم امهو ةعدبل اورفكلاوهلودالا لعضو فرع أوه ناكس أ ه3 ناك اماكف د
 فرمدد نراكح دق ىدلا فرشنأ (اهسدارو) ءا._مالا فرشأ لودالا ل عنوكي نأ بجؤف

 هعوذرم
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 ةمصبل

 هما سس

 ْ |متأسأن أو مك_ةنال منسح أمة أنا هلوقب هنءهقلا باج أف هذ ةدئافال لأب هوان فياكتلا ف او :ءطنيذملا |

 |نولأ-ب مهر لعفي امع لأ دال هنأب هنع ىل«ةهلل باج أ و فءاكتلا ةدص ىفانن .هلاوريطاوه و ا ,ةرانواولق | ظ

 ا ْ راما || او لح ف روك ذءاهفءاسقتسالاّ ال ةرمصتخلا تاراشالا. دهب ماما اديان

 |ماقا) الهاسوأ ارناكتوك,نأ اما اهمف نعاطلاّن 'اناعلسرلاو ءاسبنالا لك فرح ىه ةفرطا ذهّناثيث
 م سدل هنا وهف لوقءماام[لونماو لوقعما هلع لديو تايجاولا ْن «لءلا اذهل مهدع نا ناسف (فاشلا ||

 أديت بجو نااماو رافكلا دلتا هزلمف لكلا دماة تزود نأ اماف قابلا دملة:نءىلوأ ضعبلا ذيل
 نود ضععبل اداب اذاكم لجرلاريصي نأ مزلسف ضعبلا نود ضعبلا |

 ١ | ها ىلا لمس 4 توكم نأ مغ نم ضعبلا

 ًاءذهالا ا د.لقاالطراذا ولام اودو الصأ دماقتلا زوال نأاماو رخ الانود امهدحأ دلقإل |

 | | كبد ليسوا عدادلوت(اهدأف) تان الامر امخالاو تا . الا «.لءل دف لوقذملاام أو ةيرظنلا ةَقد رطلا |

 ةحغاو ناهربلابىأ ةمكسلل ايوب دارملا ناكشالو نس ىه ىتاانمهل داجو ةنسلساةامع وملاو ةمكسملاب |
 ْ هئمدا ركوب نس أ ىه ه تاي مهل داب و هلوتواهبار وأم ىلامتهق ا ىلا ناهرلا وة ةوعذلا تناكف |
 هي وبث تينأن ءو عرمشلا عيراضت 2 هعم نطو دعا: اف الخشت ورك ؟نم نال عرمشلا عو رخىفةلداحلا|
 أذ تورو. أنا مث هبارومأ٠ هشلادؤا ناكن ةّويثلاو دمح و: ىف ناكل ادحلا اذهناانلكف هفاانكال هلاف |
 ) ةن_سع ةوساهللا ل وسر ف مكل نا تسص دقاهلوقاو هللا مكي ىنوءدتاف لوقا مالت اهبلع هعاشانأ
 | رم_هب هلق ١ىف ل داو ن نمسا: !نموىلاعت هلوق (اهيناثد) لادا كلذيْني روءاماننو كس بجوذ أ

 أ أ اشي راحو دعت ركيلب امومذمنوكيال )علاء ل دام اثنا ىذتقي كا ذو لءريسغب هللا ف لدا ن « مولع |

 ًارمأقاعتهقاتأ (اهئلاند) الاذن ترثك آف انتاداب دق حونإب هلوق ىف حون نع كلذ ىلاسعت هللا كح

 ىو قاف الا ىف انتانامويرنست ةا> فيدكس لبالا ىلا نورا, الفأ نأ رارقلا نوريد_الفأ لاف رظنلاب |
 ىف اورطمس موأض رالاوتاوم-لاىفاذاماورظنا لاهذار ط٠ نمامهةنن ضرالا ىأنانا اردد هيفا

 |فالاةنعدس ما ضرعم فرك ةتاارك ذ ىلاسعت هللاّنا (اهءنارو) ضزالاو تاومبلا ترك
 اعذاضبأو ىهيذلا ىلو التان ال كا ذة نا رامسبالا ىلوال ةربسعل كلذ فنا نابلالاىلوالت ان الاد
 |نروتجيال بول مهل نوذر هماهتعمهوا ماع نوع ضرالاو تاوعسلا ىفدبآن ..نباكو لاف نيسضرعملا ||

 مران ل ماو أ قط ءاناان دجو انارافكلا ن ءةراك- لاقت ديلقتلا ٌمدىلاعت هنا (اهسماشو) اهبأ

 أ نعاتلشاداكتا لاو نولع غي كلذكأن ءانآاندجو لو لاقو انءاآ هلع ان دوام عبتت لب لاهو نو دّدَعَم
 أ لدي ل3 لكواسملم فردا هاو كن زال هتنن لنْ مالسلا هملع ميهاربادلاو نع ءلامتو ابهاعانربص نالوا ثول

 | نكرقلا ىو ىلعناكلال دتس لوزا طذل ا ىلا اعد نك دمع |ٌمدوركفتااو لال دّسسالاو راظنلا بوجو ىلعأ
 أ اهيففرابخالاامأو رافتحا انيدؤافو ىلءعونآرتلاف الخ قلع ناكديلظتلا ىف مدت

 | لج راح لاق ةربرح ملأ ع نع بد سما نب د _ معس نع ”ىرهزلا ىورام (اهدحأ) اهوجو اهنمزك كوة

 | 0 نم كل لح 4لامت د وسأام الغ تعض و ىنأ ىماّنا لاّتن لو هلع هللا ىلص *ىبنلا ىلا ةدازف ى ند
 ايف هعزتذق: دوك نأ ىىدعلاه كلذ أف لاق منن لاه رو نماهيف لذ لاهر جس لاق اهنا 2

 ا 0 (اهياناو) ساشا مازلالا كل بقلاوعاذع نال ءاو قرءهعءْزننوكي نأ ىمدعاذهو لاق |

 هه نك هاف مدا نبا قوسشو ىردكم نأ هل نكي لو مد[نب ا ىبذكىلا.هن هللا لاه مالو ةالضلا هملع لاق لاق |
 | موس امو هب داعأ نم ىلءنوهأب هتان لو أس ءلو ىنأدباك ىندم»د نإ لوقف ىاباهيدكتامأ ىهشينأ 8

 أهتاوتحا فكرتافدحأا وكس ىلن كي لوداوأ لودل أ لدعصلا دحالا هقلاانأوادلو هللاذ 21 ةوقفكألأ | ْ

 | ىلعةيدحالاب محا ىناثلا ماقملا فو ةداعالا ىلعةردقلا ىلعءادسسالا ىلعةردقااءلوالا ماسلا ىف ىلاعت | ظ
 أءاقل "يخل نم لاه مالا هلع هنا تماصا! نب: داع ىور (اهثلاناد) ةيدزلوملاوذيدلاولاوةممسلا ىفذ | 1

 | الاذن توملا هرححمت ناد لوسرإب ةشئاعتلاستف .ءاقاهننا هركهها*انقا هركنمو هءاشل هللا *بحأهللا | 00
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 الشال دا وأعنال ةمكحا ماو راو هنا قاتل دكتنك تأم ولعملا لك ماع تنك ااق'دا ارااو كواغتأ
 |مولواف مالسلا مهلع ءابينالاامأو ة ةره اطاضيأ ىوأ سبا عمىلاعت هلا ةر اظائمام أر ةرظانااوهاذهنا'

 لالدةسالا نص كلذَو ءئثاللا لعهلع رول أب لشق لع تجعل هت هقار ولأ دقو ماسلا هيلع اك

 نامول«موانلا دج ترثك ًافاذنل داس دق حونانمهلا وقرافكلان ءىلاعث هللا دقق م السلا هءلعح ونامأو

 1 6 ولا ةرصنف ةلدامماف ةوءئلاو د.سوتلا ف تناك لب ةدعرمشلا ماكحالا لص اة: تناكامةلداستلا كا
 ١ | لؤطي باسل اذهىف هلاوح أ حرش ىف »اد ةتسالاف مالسا اه لع مي هارباامأو ءاسأ الا ةفرح ىهرلعلا اذه ىف

 : | لاه نأ الف فر اذه لاف اكوكسص ىأر لدالا هناء -ااذ هلوتودنو هسفن عم . (هدحأ) تاماقم لو
 : ىلع هح دم ىلاعت هللا اغا مثودح ىلع اهرغش لال داسالا ىف نيماكتملا ةقب رطرهاذهو ناف الا نسأل

 ظ بالام دعت ل تبأ اب ةوقوهو همبأ عم ةلاح( !ة.انثو) هموق ىلع يهاربا اه ان ؟اننع كاتو لآ قن كلذ
 || دما ةوقفلوقانامأ عفا ىرخأ او لوةاايةران همو5 عم هلاح (اهكانو) اً كذع ىةدالورمهالو

 |نوعجرب هبل !مهلعل متهلاريب .كصال اذاذج موامؤ هلوقنلعفلاءامأو ن زك اعاهل حنى غلا ليثاقلا

 || كننم لكو هرخآ ىلا ثدمأ و ىحأ انأ لاق تدعو ىد< ىذا ىر هلوقف هنامز كلم عم هلاح (اهعبارو)

 7 الإ ثح هلك اذنه امعتاضرانملاو لدم عفدر لأ الالا ء ةررقتالاسنل م الك ما ١ لعن الع هنرظذ

 0 لأ ىموءامأو هرخآ ىلا ىنوألا يان قر ارا ةقدأ لا ق نع امادأدبلاف مالا هيلع ميهاربا

 8 0 ور مءاف ديسوتلاامأ : وبنلاو ذ.حوتلا ىف نوءرف عم هترظانم ىلا رظناف مالا هلع
 . ]| كر نكلاه هطةروس ف ىع - ىلا ءثهللاّثال كلذ مالا هملع مب ءا را لئالذ ىلع ص الارثك 1 ىف لّوعنانمنا

 هاربا هركد ىذا!لملدااوع اذهو ىدد مث ءةلخ ئث كس ىطعأ ىذا اير لاق ىتوما
 ٌ | وقف مالسلا هيلع

 وهز[ زها ذهر نياوال مكانآ برو مكبر ءارعشلا روسو لاقو نيدو وهذ ىةلخ ىذلا

 ا[ ىذلاوه اذخو برغملاو قرسشملا بر ىءوم لاهرخ ىدنهمل اطو كل د ثوعر دك ملانإف تمعو ىك ىذا

 33 | كل_-لاّنا ىلع ء كني اذهث برغملا نم اب أف قرمشملا نم سمشلاب أب هللا مالسلا هماع هاربا لاق
 | نيرهاشلا مهنالسأن ءاعونراودقفمولوةعن ماهر دان“ ىااكممماو نيمودعملاءالؤ هةقرح ل لدا ذم

 ا قعةزمملابلالد“ سالاوعاذهو ني.مئش كدت ولوأ هلوق ىةةزتلاب ةومنلا ىلع ىءوملالدةساامأو
 | حاتخ نأ نم م و وتلا ىلع لثال دلاندلاغ2ثاف مال ار ةالصا هلع دم امأَو قود
 يره دلا(لوالاف) رافكللا قرذ عم ىلتبم مالسلا هءلع ناكذةلو هنمءولع نآرشلاتاف لب وطشلا ىلا همفا

 نورك يذلا (ىناثثاو) 2 اكل امو نولو ةباوناكن يلا |

 || لكلا كاعش بما عمشا, اوما ابيض اوتايبن منا اعاونأ ثو دي م_هاوأ ةىلادبأ ىلاعت هقلاو راسخ ارذا- لا |

 الإ هللاعم اكي رش اوتيئأ يذلا (تلاثلاو) رداقا'درجو ىلع لدي كاذر كالذالا تا ريث أنو عئابطلا ف

 1 ةرثؤ١٠بك اوكا | لع ن نم لل ىولعلا كب ريشا ا امأ اماه س وأ انواع نوككي ن اما كد رمألا كلذَو ابعت

 7 | [اكراسنلا لغساا كن رشلاامأو ىلالا هيلع ّنٍ اهلف دوق ىف ل لنا ل.ادب لطب ىلاعت ةهللاو ماعلا اذه ىف

 ١ ظ [/ مواوق داسف ىلع ل“ ” ال دإ ٠ نمر كسه ىلاعت هقلاو نانثدالا ة.هلاناولاك نامثوال ةدّدعو مّدمملا ةمهلاناولاف

 2 عن مهو ةز.ثلاىلءأفاو:عطنيذلا (امذد-أ) ناقيرفمهوةَو لا ىفاونعط نيذلا (عب ارلا)

 3 لصد ةوداىف اوذعطو: و. ىل ءآ اواسنيزذلا (ىناشلاو) الور ارشب هللا ثءدأاولاف مهنا ممعهَللا

 |نعءطلانةران هو-و نم مسخوطن امم -ملع درلا ن٠ .ءولع نارقااو ىراسص: :لاودوملا مدعو لبو هنا

 3 هوقك تازدعملار "اس انقلاب ةرانو ةضوعبام الث برضي نأ ىدتسإ الدق انا هلودقب هللا باحأ: نر ةااىف:

 "| بحوا لا ذزام ام لزننآرقا اذ هنأ, ةرانواع ود ضرألان هاجاردقن "ىف كل نءؤننل اولاقو
 01 ١ الأ ريثما فاوعزاننيذلا (سماخلا) كداؤذ هب تيثنل كاذك هلوقب هنع ىلاعت هت اباحأف هملا ةمّتلا قرطت

 1 ١ 0 لا ١ ال دل ا نر لوا ناب ا لير ل را قار رشلاو

 رماصم تمص لادم. معان ده ساصص لا | يس ميم ل سمس ممم ل ةماصمسسم- + ل امس مسيل

 عنيا 5< . رسل
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 هندي م سس - ص معتم سمس هس يحس ميس لك

 نمالوه جو هجو نمام اعم نركب تزول !لةنافلاباط نوكيأل؛وثل نع لئافلا الا لالا «ركأ
 قد دقفالاو مول «مريغ هنا هبءلع ق دصن ىذلا هجولاريغمولعم هناهماع ق دهدىذلا ه>ولانال انلقوحو |

 لصوت ةلاصتسال هياط لادكتسا مولءملا هولا لو ذ-ةرحو لاحتوهو دحاولائىشلا ىلع تابثالاو ىنثلا| ش

 !!تارّودَتل انا اذلق امناو ايواطمنوكيال هنع ل ؤفغاا نال هبلط ل اصتسا مولع مريغوه ئذلا هج ولاو لصاخلا لإ

 لو.ى لاو عوط وملاف راو وضح د:ء نال ذو. .دسك ة ممم ديلا تاق دصتلان ذك لاه. ..سكربغ تناك 1 1

 ىئاابرخ الا ىلا امه د أ دانس ان نهذلا مزح امهر وضحد 2 نم مزاب نأ امنا ةمعدبلا ةيضغأان منهذلا ىف 3

 بحاو قيدضتلا ناكسح مزلناو ةكوكشم تناك لب ةمهيدب ةءضقلا نكتملم راي ناف مزليالوأ تايثالاوأ :
 امغن نارودلا بجاو نوكيامو امهروذخ مدعدنءلوصملا عا مونيروهتلا كني ذزوذح دنعلوساا |
 رمغةيويدبلا تاقيدصالا نا تينف كاذك اًضيأنوكي نأ بحوانابثاو امفنارو دقمنوكءالام عمان ابثاو |
 8 دصتلانال انءسك تاقيدصتلا نمءوث كي مل ةمسكن 9 لا تاقيدستلا,ذهّنااكقانمناو ةيبسك |

 م هدصتلا كرو - دنع موزالا بح او توكي نأ اما واذ الفانر انننوكي نأو دب الاسهم دين وكن.ال ىذلا |

 نكي لة بواطملا كل ذ ق دص تام ملا كالت قدص نم مزلب ملاهنم موزنلا بج اف ن نكي مناف نوكيالوأ ةمهيِدبلا |

 امفنثا رودأا ةءدعاو تايرظنلا ك1: تناكفانحا وناكن اواندملتاد ءاوأانطامالب اهنمةيالالدتسا كلذ |

 (اهنانو ١ الص ا ديعال ارو دعم تايرظنل ا كالث نم ءىثنوكمذل النأ ب-وفةدو رشل انانقلا ل عمانابثاو |
 ملعلاو هرتسغن ٍِع يولاطملا كل زيي نأ هنكع ناكو ل دوج ولا ىف: ثلا لادا ىلع ار داق نوكيانمت !ناسنالا نا |

 ه كمال نذاف هءلعوه ام ىلع مولعملا لعول كل ذلعراسغ اولها نو دمولءمال امي اطم هنوكب لها ن ءزيتر اغا

 نأ بج وذ لضاس1 ا لدصحت ةل اكسال لاحم لإ ذ نكسحا ئثلا كل ذباملاع ناكاذاالا# لا كل ذيلعلا دامت | ئ
 راقنلاو؟لقعلا روض امنارطغتلا وكانا (اهئلاثثو) هيلط نمالولءلاداعانماك ةمديعلانوكيال
 ْنمرتثك لب كلذكس دارظنلاو كش ووو هنفءالقعلا كرت_ثيام ىرورنضا نال لطان لؤتالاو و عمملاوأ |

 اضن ىف اذلاو همز ارتسالا# ب وذل ىلا ىلا هيحاصن ىذةيرن كالا ىفةنانولوةءوهن وم ةنسءالوعلا |
 توك كلذيهفماكتفر طنلاىلق :راقتلا بوو لعلا هنكميالذئةغ انز انأن وكي هيو وفعلا ناك اذا هنال لطان | ْ

 9 ركيالر الرظنلا لبق هنال لظاثلاشلاو هنسف ةدئافال هنالر املا هنكك الفرظنلادعامأو قاطبالام فاك: |

 قت ماسالا تللبا ذاو ةدئافلا مدعلاشيأ باجل هنكك الرانثلا دعيورانلا بونعو دف رغم نماك هم | 0
 أَ مق هل :1 اكمال ١ رودةموملعلل اد_.ةمرطنلا نوكرب دة ناوهو. (ثلاسثلا ماقللا) بوحولا |

 مد ا ولسا ىلا هبح اسم ىتعغي حالا رثكس راقت نا (اهدحأ) ٠ دسوندتاس ايش ١
 ابق رتسف ١١ نوك نأ ب جوف اضيرق نوكي كل ذكتوكيآمو لولا ىلاابلاندب ىتمذي ىهأ ىلع مد هيلع | 0

 نرتفامو رطاذنا فعضو صقنلا نم ه-ءلعوهام عمانمداولانا .(اهانو) .. حبلا عيال ىلاعت هللاو | |

 ظ تان رالف لطاسلاو قل انيزيمتلا ف لة ءىلءدقعي نأز وبال ةضراعتاا ةرتكتسلا ثاهيسشلا نمأ ا
 ١ اوصناو اجللاو بص,تلا اوكي اذا مم همدخ عم لطابلا ناو هعم قطان سدي مهم داو لكس هاذملا |
 رادمنا (اه“ ةاانو) قد د املا هدد ميداس ع ىلع ل ديكلل دو ةضراسمتاءاكلاا اودد+و |

 نالةدحاو ةعاسناعالا ىلع نان الارةّدالنأ بجوال 'الدلا قث اةحىف راغنلا عن اكسصسول نيدلا

 امي لا ؤهلا كلذ بد دراسص د ةةنيدلا ل كريما الم ىلعٍلاّوسهلاس ران اذارظنلا بحاستما

 نيقيلاد فال نونظا نال شل ةممتنا !تراص هاكر ركسم لل لا تام 3 ضءبراصاذاوة مقل كلث ىف

 ْ (اوعبادو) ثحايملاو "للك سالا نههل ابي رطتعيام لكس دس نيدلا ن نع ةعاسلك ىفناسنالا رت نأ مزليق |

 هنا ىلع ل دب كل ذوي درت مالكل اي نيدلا بلط نمو سلفأ» ءاسعكلاب لاسملا بلط ع نمناةنءلالاىفروتشا هنا |

 ل هاوسزو هتنانا ىلعةلالدلا ميقناثكلو ي.قريغ سفن ىف هلا ردع نأ (عبا رلاماقملا) هيفياسبلا تفزوجيال | ظ ا

 نءايبنغ يرو ريض الع اهانال دي لعل ان وكي نأاَما ولغال تناك لق لاني ١ ديىذلاو كاذبا

0 
 ا
١ 0 
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 هلفاءامقا هركرفاكل او .ءافا هللا بدأت هللاءاقل ةسحأ نموا نكاو الءاللا هتءاع لاف هللاءال اذمه ارك
 (اهدحأ)تاماةء مصخللَن العاو هبروءأملئالدلا ف ركفلاورط:ل انا ىلع ل ديل ذ لكو هءانت' هللا ءركسأ
 هلع مادخالازوالهلا (اهئلانثو) رودةمريغملءالدمةملاراغالاتأ (اهينانثد) ملعلا دسفي ال رظنلاتا

 رومأب هيلع مهلا حاف (لوالاماةماامأ) ةعديدلا (اهسماخو) هنممأاملوسرلاّت ا (اهعبادو)

 نوكينأاما ااعداةدعالا كلذ نو حب ا:اعفداةدءاانر كش س.ةعاسشأ له-وانركفت ذاانا : (اهدحأ)
 هداقتعاىفو (.اعداقتعالاّ 4 :نوك ىفءداقتعا ف لةأثاذاناسنالان ال لطاب لرالاوانرظنوأ انرورمذ

 ىلء لدي كاذو ىفاشل !نمفعض أ لوالا دجو ةقررانل او ةئيدم سعشلا ناو نننثالا ف صن د اولا نا يف
 لساستلا مزامف لوتالا ىف مالك_ااكىناشل اركمل | كل ذ ىف مالك نال لطا, ىناشلاو لوتالا ىلا فضل !قرطأ

 اوناكوداةدءامه ركسف بيقعمهالهح واودهتج اواوركفتدق سانلا نماملاعان رانا( اهي انثو) لام وهو

 تقولا ىف كالذان دهان شاذاو هوك رثو هنعءاوعجرفالهب ناك ِلذَّنا مهريغلو أ مهارهظ ملء هنأب نيمزاج

 دئاق علا نمث ةهعد مزملا نكمال قدرطلا اًده ىلعو كلذك !نان'لصا لادا ةّدعالا نوكينأزاج لالا
 ىل احلا لمص نال هيلط لادتسا هءاروعثمناكنا بولطا انا (اهئلانثو) رظ:!اوركقلا نمةدافتسسما ا

 الأ (اهعيارو) هيلا باطلا سو نأ لسن هنعلوفغملاو هنءالذاعنهذلا ناكمبروعدمريغ .اكناو لا
 هيف٠القعلاارتثابحوابرو ري ناكناف اير طنو ارورمذ نوكأ ما مل-هالا دمغمرظنل ان وكب مهلا نا

 ةيعاملا ىف عقو اما عازنلا نال لاحم كلذز هدارفأ نم درفبئشلا سذج تاءثا مزلارظن ناكّن او كاذكس داو
 بد تايثالاىلا'هل.نو ةناثدح نم هلال لاو هو هسفتكىشل'تانثامزلف اضيأ درغلا كلذ ىف اعقاو ناك

 وهو ثايثالاو ىننلا عاما مزل ف لبقامولءم نوكمأل نأ بف بولطم هنا ثمح نمو لق امولعم نوكينأ
 ةعفد نيدتم هاروت نكانيتم دق عوج تنم ا لب جتنتالة ددحا ولاة مّدقخانا (اهسماخو) لام

 || تاولا كلذ ىف لاحتسا مول_ءموه رطادلا انوجو ىتمانااندجوفان_.ةنأ اذ ّرجانال لام نهذاا ىف داو

 ||| ديفيال تايهلالا فرطألا لوقي هنككلع ادمغي'هلهب قرظنلانام_هضعب لساسعرو رح مولعمو ف هبيجو
 لاهسا ةرو مهتم ةققملا كح :ملاذاوةروهتمريغ4لالاةةءةسنا (لوتالا) نيوجوب هرلع جحاو

 از دوجولا باو نوكريشلا دع مولغملا نا لوتالا ناس هتافص نمةفدتوئالو هنو. ال يدنا

 سفن هتف تلو ىباسد_.ةوهفهبزنتلاو بوجولاامأ ةردةلاو ل_ءلانافو دوم هنوكو ةهلاو زيملا نع

 ||| باساثانعةرابعووفةزدقلاو لعلانةيفو هوماامأو هتف_ةعاتعباسلا اذهملعلا نكي لف بلساا اذه
 (كاثلانا)  هناذياطعسياباستنالا اذم علاق باستنالا اذه سفن هناذ تسلو تافصلا ذه ىلاهن' ذ
 ْ ةرود2منكت ناو ىلاعت هنا ذ لاسقءالو قيدصتلا عنسماروه21دةفاذف رومدلاىل فوتومقددص:لانا

 هبزيتلاو بو بولا همزلب امى: هنا لءذانا ىنعأ همز اول ب سمي ةروصتم اكل ل ىتا اةصو هذا قدم اب سدح

 دوءأوألاموهوتاذلا سةناهثا لاقي نأاماةمولهملارو.الاهذ_هاناقروستملا ده ىلءمكعن ماودلاو

 وهئذلار ودتلا ناكناف تافدلاهذوبةف ود و٠ اهنوكل هن نأ اننكعالتاذلال_هنلالفتاذلا نغةجراخ

 لوالا فاك ه.ف مالك !نوكي دع رخأ تافص برو هتاضيأوههناذ ىلاتافصلا هذه دانسا طرش
 آنا و رشنا,ملاىبلا انمةسقح وانتا ذاندنعءاشالا رهان ا (فاشلاهج ولا لاو هو ل ءاتث ا مزلمف

 جاٌرااوه لوةي نممهنمو ةمنبلاهذهوه لوشن نممرتخانا لوب هملاراثملا محام ىف اوريكت ساسالا مئانا

 هحراخالو ندءل اذه لخادالءوثل ودب نمو ةمنمأ هذه ىف "لح ادلا ءازحالا ضعب لوي ندمعئمو

 (ىناشلا ماقملاامأ) اناا وس نعو انع ة.سا:.ءاشالا دع أب كظاخ كاذك" امشالار وظأ ىف لااا ناكا ذا
 : ذو دةمريغتارومتلا ل.س نا (اهدحأ) هو>وب «.اعاوص>ادةفانارو دةمريغلعاد.ةاارظنلاناوهو

 ةرودةءرغتاروه:اناانالقاماو رو دةءرمغ تن اقن د_هتلا عمك ةرو دقءرمغ ةمدنلا تاقي داما

 لاصتسا اهنع الف امن ناك اف لا لضا+لا ل.س نالاهلط هنم لادا !هبافراغ ناك ن أ اها هك بن اطال

 محا كام امس مسيسسم سس مس اح مممسمسمملا 22سم مال | مال ا سس سس سيسي هدييساسل
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 رظنلاب صالانالا اواحام مهما ءايبنالان اانيبانال ل طابوهذ كلذيرهأام لوسرلا نا قاهباوكضم ||

 ' هلوق ند ود . اةيفو لطاا ايل دولا ىلع لو#وههالدجالا كال هونريذام ىلا د هلوقامأو لالدةسالاو|| 1

 ا || .ضوخلانا باو مهع ضر اف انتإك نوضونه نبذل تيرا ذاوةوقامأو نس أ ىه ىقلانم .لداجو ]| ْ ْ

 | .هن نه اغا كاَذَق ىلخلاىفاو ركفتمالم لا هلع هلوقامأو ابوه ئذنلاف ضواناو ب راناوه, 1

 0 ضر وفنالادارملاسلفؤت اه نإ كتم مدلل ادكحاف اوقامأو : بولطااوهو قاانلناةفرعم هنمدافتسلا

 و ذاذامال_سلا هلع ملوقاهأو .اناقام ىلءهننا لعرومالاّلك قداقمالاو استهتار هكتومال /

 || هباعلا نا منعنا لوةننعامج الا امأو ىلكل ا ىهنل ادم: الز 2 ىهنلا نال فدعضفاوكسافراكقلا| ظ

 ءاهقنلا ظافلأ !واهعتسي ل يني الكتلا ف حدقلا هنم مزايال نكأ سف نيملكشل :ظافلأ اولمعت_سرل 1

 افراعناكن ا ىضوأولهنااعةضراعم ىهذةمصولا هلَّدسمامآوةعدما| لل اه || ىلع لو وهذ مالكلا نع فاس( 1

 قافاامأو دعت كانا هلوقىف اهانرك ذفةدابعلا ةقمشحام أ .(ةيناشلاهلدسسملا) لعأهتاوةلثسملا | ُ
 رغشلاو هب "الايه سف اوهتحاو هيوستلاو رب دق || هنأ ”ىرابنالا نبا ن نع بي دهتلا باصض ”ى ىرهزالا ن ©

 ذاو انذكن وددت يأاكنفانرقلت توني ردقملا ىأ نقلانقتا سس ا ىلاعت هلو ةف دما ان هاوتمالا

 ريهز لوةفرعشل اام اور َدَعآىأنيطلا نم

 هكرفبال اني موقلا ضد هيو تةلخام ىرغت تنالو

 :.(رغالاهو) 3
 .ماد "الا دمجالا قااولتا ىدبأ « الو نينقلانللا ىديأب انتالو ْ

 || ابقدسيالىت عا ثيداحالا برع !!لوقهنءو ساس ةاءاهاوسواهرذقاذا لعبا ف دابشتسالا م ٍ

 هناكر دج ىأقماخو غو زيللا نمر ادقملا قالذناو نيلوتالا قاخالا اذهنا ىلاعت هلوةهنمو قاف ثي داعأ | ١
 فوقنا اجب دو فالتفت :وثلناف و اوةساةسالا ا ىف نال:ءاسلملا ءاقللا: رذعلاو قالؤلا هنمىذلا | 1

 ىذاقلا لاف .ءاوتسالاورب دقتلا ن نع ةرابعق افلا نات يثف هحاجوءاو مون ىوتساو لم راص ىلبا ذأ هلالا ا 1

 ءلعل نإ-هنآلا رمي قاع هنكأ رطلا مسه نيالا نم قانا ىنيتلان ا را راب

 سف اخا ملي تلباو قالا ووكشلا 0 وستلاور دقتلانال لاميتا لعزل ساق قالا
7 

 عا هناصس نا لدعا 6 هقاسلاةلثمد ماا .كلد مص انا زي دقتلان رع ةرامءقاذنا ناكو لو هناآلاق داخالا| 1

 ش قرطا!عوجي نو كسج و ضار ءالا ف وأرها ولاقى اما كل د لكوامهءوهماماو ثو دس ااماو ناكمالا ام 9 َ

 ىلاّداو ةلوقبونءااعلا بالا ىودع مبمئاف مب .مه| أ نءةباك> هلوقيوءار ةفلا من او ىنغلاهتناو ىلاعت هلو

 :لالدتسالا (اهتانأو) 'نولولا نيوطتهللار تس هلناىلا اورق م مهر ذم هللا لق هلوقو ىهتنملا كيد

 (مارف ضرالا مكحا ل_هج ئذاا هلوةبو ضرالاو تاومسلا قا هلو ةبةراشالا هلا و تافصا | ناكماب

 ١ قرابلا برق] ةقيراملامدهو آر ءالا ثودحيلالدتمالا (اهعبارو) لو ال م 00

0 08 595 7 6 

 | اودرعامممخ مستمع ناودتبلا هضفلا ف حدشل اون ماسلا 1

 1 هدهمامتا ادهذف رعلا ىلعلب اضولا نم نالو مقفل همأ ل ديال هلسرو هن امين او هلاعفأ و هتافصو هللا تاني |

 : هفالغ قطن باكلالب ىلاعتمللان ءالاقأت الك لذ نا (ىذتقنال ةغللاوريدَهَألا عع لعذ قا! ار امملا

 و | نيل لوب هلعاودت>اوءاشنال اوداحالا ن ء ةرابع قفل ةعامل ا لا لهأرو ودب لاهو لاحقا

 / 1 اال دما لو ءابرورمتب دوج وب لعل ن نكجي ماو هدوو ةذرعم لع فوقو.هتدايع مالاوهتدابعب ||

 ٍ اافافتو هلاصس هام ىلا قدر اطل انا ةءلةعل ا بدكلا ىف اند  امنأ ٍلعاو هدوجو ىلع ل ديام انهذ دروأ مرحال

 ا 'ةراشالاهملاو تاوذلا ن اكماءلال دّتسالا . (اهدحأ) اهيلع دي هال هس ىلا ءتو هن اكسو دودو ىلعاةلادلا

يةراشالا بلاد ماجا ثودني لالدتسالا :(اهئلاعو د هريرقت أنس سام ىلعفا“ ءامشلاو
 8 هارب لوق

 7 ا ببال اوما | | | | 111-1١
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 | لوالاو ةدافةسالاوريدّلاو لّمأتلا ىلا اها. ىف جاتحي لب كاذك ن وك« . الن أ اماو ةدافت_سالاو لعتلا |

 أنك ءالفلعلا اذهىف سانلاكذأ برغل و ةرباكموهو سانلا لكل كاذ )< نأ بج ولالاو لطام | ظ
 | أ كلذ لضحيال نأ جو ىناشلا ناكَن او - : اهتلاوذاتسالا,ةناعتسالادعب ةلواطلا ني:سااىف هلم هع | ّْ

 | لوسرلام كال نأ يجول هراعاسغيس نيد ن ناكولف ةريثكلا ةم-ابملاوةدي دش كااةسراماادعبالا نان اللزعلا

 | لعفولو ١اس مسالا ىلع لا 'الدإا هذه ةفرعم ىف هبّريعو لآ اسماه ده نع هلأس نأ دعبال !لدرلا مالسا د ةعتا

 1 | هنا ةرورمشلاب لعي نم مالسام كه ناك مارت اونلاده:علوةنلارووهشملا لب رهتشي لاه ورهتسش ال ذلوسرا ٍ

 ظ ربك ال ”هلصاج لثالدلا لوصأ ةذر « م ىل_.ق ناف ني دإا ةدعص ىفري ةعمربغ كِل ذ نا: اع كلذ نم* م؟ هلا رام ل ٌ

 ًأانلق نيدلا لص أ ةصصىربتعم ريغ كلذو تاهم ثلا نعباوملاو :ءلشمال | عفد قرق دنا ىلا حامل ااهغا٠ ءالّقعلا |

 ظ ةرتشع تامّدَقم ىلع اننيمناك اذا لءادل نال كلذو ةتبلا ناصقنلا او ةدانزلا لمةيال ل.ل ملا نال ف.هضاذه
 | كلت ىلع دئازلا نال اهيلع ةدايز ازلا نكمل ةف رعم لل دلانأف : راما تا دما كال: ةدضصد ام زا لد ىلا ناك نافذا ظ

 د نكي لنا و طقف : ةرمشعلا| نم بكس م لل دلا كلذ نا: :ًأوقللاطد لما دلا كلذ قَد ىفاربتعم ناك نة رمشعلا
 أ ةدانزلا لةيالللدلا نا اذهب تثفالصة:ءادع نوكي لي لسادلا فدو ةدا انزباملع هي لعلا ن 59 اهبتعم
 | بؤلطملانوك ل اصتسا ةمنلت ةرشاعلا ةمّدقملا تناكو ةمئشي تاكو لاهنم عت نالاضي أن اصقنلا ليشيالو | ظ
 | هلالطلطبو ناصقنلا 3 ايزلا لبي ال لمادا نا اذهب تدثةامنظ نوكي نأ ىلوأ ىناذلا ىلع ئملانال ان.ةي أ

 | نف هتان اص _سلاه امخاصءاوهلا ن اكنادعب قربو دءرورطم ثو دح ناسنالا ىأر اذاهلاثملاؤسلاك إذ

 فرع اذا هقاءافداعن 3 أمنا هنال لطاباذهو ل.ل دب هللا فرع هنا ىلع لدي هللا ناصس وق نا لاه: نم سانلا

 ىلاعتهتاىوس هفرئثؤملانوك. نأ لسصمتسي هنا لمادلابف رعب مترو ءنم هلة ال ثداسس كا ذ نا لما دل
 ةعسطلاو موي او كافل ىلا ثودللا اذه دانس ليكي هنا لبل دل, ف رعول مية تاما ةيئاثلا ةمّققملا دهو |

 نوكتفل .ادربغ نم ةث املا ةمدةملا هدول ادةمعم ناكما لما دلاب كال نالطد فرءب لو هناه ةمحوملا لعل اوأ ٍ

 نأ (سعماملاماقاا) هوةاقامداسف اذهب تدثف اننقيال ادماقت اريلع ىئبملا نوكسصو ديدداقت مدعم |
 امأ مكحلاو فاسلالونو عامجالاوربطثاو نآرقلا ةسيلعل دإاو ةعدب مالكلا لعب لاغتسثالا لوقن | ْ

 نيذلا ن7 اذاو ا.ضدأ لاهو لد امذن رود موق مه لبال حالا كل هوب مرضامىفاعت هومفنارقلا 0

 موظوخ دنع منع صا رعالانمأفاولاه هريغشي دس ىفاوضوذع ىتح ممتع ضرع أف انتانآىف ن وذو ا

 مال_سلاهءلعهلوقو قااسلتا فاو ركشنالو قاانا ىفاوركفت مالسلا هيلعهلوةفرياتاامأو ىلاعت هللا تأنا ىف

 نوكمضةءاصعلا هف ماكل لءاذه ناووذعامجالاامأو او ١ 1 افردتلاركذاذاهلوةوزت اهلا نيديمكسلع

 لال دّتسالل هسفن بضن هنا مهم ددأ نع لم ل هنالره اظف همفاو ماك-:ام ةباصصلا نا اما ام ار حن وكف ةعدب|
 ةعدبلكو ةعديهلا تيث اذه تيئاذاو هسبف ضاخن هىلءاراكناساشلا شأن ءاوناك لب* ايشال اءذهىف |

 نيذا!عدملا له لاك هللا دءانأانعدبلا مو لرق عدبلاو كايا سن أني كلام لامر ثالاامأو قافتالاب مارح | ٍإ

 نبنامغس لمسو نوهداستلاوةءاصعلا هنع تكساس نوتكسدالو ههالكو هتاذصو هللا» اه« ىفنوداكستي |

 لك 00 هنعهلنا ىذر ”ىيفناشاا لاهو ةعدبلا عدو ةن_سلا عا لاقف مالكا نعةنيمع |

 0 اههنناكو ورح . الة للعلا هيدكب لدر ىمو اول لاهو مالكلا نم ءئدب هامان نأ نم ةريخل دااىوس باد [ ٍ

 1 ٍ هيفماكدملا لش ديال“ (نإعلل ىدو اول هئاوهذ ةمكمللاامأو ةمصولا ف تكلا كل: لخ دن مالكلات تك | ٍ

 |ناىفاهبا وكسىلاهم_كااماناو لاو لالدةءالا ورظنلا ىف نينعاطلا مالكعو## اذهف ملءأهللاو | |

 /ُ | ضع رظنلا لك اواطبأ مهذب رظن لبةيرورمذ تسل اهوركذ ىلإ اهبشلانالة ذا ىهنرلعلا دبضيالرافتلا |
 ْ 1 |نورات# مهالةدساف ىهفرو دق رغراننلا اف ها وتحت ىلا“ كاامأو ضقانمهوهوهءاونأ |

 1 | ىلع ليوع“ !|!ناىفامءاوكستىتا هيشلاامأو ةيراشخات تسلاملا مهلو لام سف همس شلل !كإ: جارضيسا ىف |

 01 .[| ىلاهيشلاامأو امهنق اهودرو أ ىلا همشلا ذهل مهدار رانوكينأ مهمزليهنال ةضقانم ئه مب ةراغنلا |
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 اهناثك 1نياس واهفارطأ ةعسواولاع ار يغتو اهلا و ف الخ | ىلء اين دلاءذه ماسقز وع فكذ ىرالو
 ىذر<ىفاشا ااولأ(اهءبارو) اوباتو مهفويسإو دغأو ثقد ءاولافواعبجاوكشظفاسو عئاصربغنم
 | ولاه َّ د:ءدساو اهعبطو اهعرو أمم ولو اه.عطدا» رهلاةقرو ل اةقمئاصا دوج و ىلءل_ءادلاام:ع هللا

 رعبل ااهنم جرخفةاشلاو لدبعلا اهتمجرخف ىلذلاو سس رالا امممجردذزتلا ةدوداهاك لاك معنا
 اوذسساف دحاو عبظلا ناعم كلذك ءايث الا ءذهلعج ىذلا نك ك ملا اهفاو ىفدقعت سة ا.ظاااواك ايوا ٠

 نأب كهف ىرخ أ ةّرم هنع هللا ىذر ةفينسو أ لثس (اهماخو) رسثع ةعسوهو هدي ىلءاولسأو كلذهنم ||
 ةعلشب هنعهلقا ىذرول .:-نب دجأ كة( اهسداسو) عناصلا ىلع ل دف سكعلابو ىنن أن وكمفركذإ ديريدلاولا ||

 نم حج رخو نار دا تةشنا متزيربالا بهذلاك اهنطانوةباذملا ةضفلاك اهرهاظا مذ ةجرذالء اسلم ةنيصت |||
 لأس (اهءباسو) خرفلا ناويملابو ةضيبلا ةعاقلا ىءلءاسفلان ءكدبالفريسمب عسم-ناومج مالا
 || (اهنمانأو) تاغاا توافتو تامغنلادّدرتو تاودالا فال اب دّتسساف اذ نعاكل ام دثرلا نوراه
 ١ ر لاف هنع ساونوبأ لس

 كدلملاعنبصامرانآ ىلا. ٠ رطناو ضرالا تانى لمْأت ظ
 كيرش 4' سنل هللانأب « ثادعاشدجرباب شق ىلع 790050

 ىلءمادقالارابث او ربها ىلع ثورلاو ريعبلا ىلع ل دئةرعبلالاةفليادلا نع<ىنارعا لكس ( اهعساتو) |
 ريدسقلا يلعلا يللا عئاصلا لعل دئامأحاومأ تا ذراحيو جاف.ت اذييضرأو حارات اذءاضد ريس أَ

 "لد هتقرع رخالاقو ام أ نيلمٍناعلو قاطأ فم لبلهاب لاه كير تف رع مي ثدمطا لبق ( اهرشاعو) ٠

 نئلو هلوقىف ةميدبلامكح (اهريشع ىداحو) عسالابواقم لعلاو عدترخ الابو ىل_عثاهيفرط دأب |
 ”للثملا) نيكح رشم هباكاجانرفكو م دنحو هللابانما اولاها:تسأن او رابإف هقلاّناوةءلمهةاخنةمهتاأس | ئ
 هدابع مزل, الف كل ديالا نك سنال ةدابعلا نا مكس اخ ىذل | هل وق ىف ةدئافلا ئذانقلا لاق (ةسارلا ]|

 مسهلبق نمهللا اخو مكليق نمنيذلاو ةوقىفةدئافلا اخ لبق نافةدايعلا مزال جالو هلام نيب ةدانعلاب ||

 نكلو ترك ذام ىلع ناكَناوهالا نا (لوالا) نيهجو نمباوملاانلق موملع ةدابعلابوجو ىضنتقيال |||
 نمنا(ىناثلا) ةدحاو كلذي لعلا قب رطنال مسهل .ةنم قش ىلاسعت هناب مواعك م هقل ىلاعت هللا نأب مهلع ظ

 مهيلع هماعنا يظع مهركذي ىلابعت هناك عورفل ا ىلءماعنالا ىرج ىر لوصالا قاحو مها لوصالاك<هاق | ا

 فولا,ت دو نال بق ٌكلعامهثم تاك لب تدجو نيس كاع تمعن امنا ىنا ننال لوي ىلاعت هناك ]|
 نان<نوقتت مكلماىلاعت هلوقىف (ةسماخلا 'هلْث-لا) كتئانآو كلو مالاقلاخ ت.كىلا بيس نيئسس |

 لعل ىذذو أرك ذة مله ىلاعت لاهو ىءركيديز لع لوةتقا ةشالاو ىرتلا لعل ةلكتا (لوالاثدلا)
 لوك ادنعالا نال صال قافثالاو ىسرتلاواتمنوقفثماوثمنيذلاو هلوةىلا ىرتالآ ب يرق ةعامسلا | 0

 عج ارلعا عمنا (اهدحأ) هوجو نموهو ليوأتلا نء فدي الف لاحم ىلاعت هنا ىلع كالذو ةيقاغلاب ْ

 ىلابعت هللا مث هنانعا ىف كعمطو كئاسر ىلعاست أ ا هذا ىأ ىشذعو ارت در لعل هلو ةذ ىل اعت هلقا ىلا ال داعلا ىلا

 نوذنطوب ىتلامهدمءاو مىفاورصتقي نأ ءامظعلا ولولا !ةداعنمنا (اهين امثد) هسهأ هلا لزويامبلاع |

 ماستيالاو أ :مرلانمهتمرفظلاوأ تاماكل !نمامهودذو ىبسعو لعل اولوةينأ ىلعاهزاخلا ىلعمهسفنأ ||
 طفل درو قد رطلا ده ىلهةبولاطملابز وذلاىف كد بلاطلل قد مك ذ نمش ىلعرتعا ذاق هولا رطغلاو 1 1

 قى ىهعنوكيال لعلو فاشكللا بحاضص لاه كى« لعانالبقام .(اهئلاثثو) ىلابعت هنا مالك ف لهل
 هدعو ىرجت هعامطا ىردت ةلاحمتال هيف عمطرام ىلعف عمط اذا مي-رلا ب ركححا او عانمطالا لعل ةلكنكلو ١
 هلعنولام نيذاكملاب لعفىلاعتهنا (اهعبارو) ىك ىعع ىلاعت هنا مالك ىف لل لبق تيسلاا اذهلف مودا | ْ

 لوقعلام_هل قاخو ”رشلاوريسملا ىلءةردتلامهاظعأ ا ىلاعت هنالدوهقملا لودحءاسر تقال(
 لعف لعل ةظفا نم دارها دوصقملا لوح هنموجر هناف كل ذمريغب لف نم لك مهراذعأ حازأو ةيداهلا |||

 دم سس سمسم توما ل همم ع
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 0070ريال سل اسس يالا دسم كيس ع

 "ية شم راك الاى ة ةءولالا يتكلاو فاق الا لثالدو سفنالا ل" :الد نيه فرو مت كاذو قانا ماهذا ىلا

 ةرورضاان معي دس لكنا ىوف سهالا لئال دام أن يهبولا نيذه نيب انوه عم ىلا_هت هللاو نيب |. .لا ني ذه ىلع

 كلدو دسو.ه ن نم هلدب الفم دعلا دعب دمحوأم لكناوادؤ>ومنأ الاراص هناو اذ لدق ادو-ومناكام هنا

 ةرورضلا مولعم بيكرتلا اذه لثم نعقلاناز .عنال سال ارب اسالو ناواالاالو هس سن ادحوملا

 انهه لوقينأ لئاقاناالا ص اًضثالاهذه داع هنم مدن ىنح تادوجوملا هذه فلاي د بوم نم ةبالف
 ىلابعت هقناركذ الد لاؤسلا اذ_هناكاداو موفا او الفالاو لوصفلا' عئايطرئؤ انوكي نأز وحال
 ءاوسلاواشار ؛ضرالا مكل لء+ىذلا هلوقوهو دوملاو ثدحلا ىلا امشالا دهر اَمَدفا ىلع ل ديام هسةع

 قربلاو دعرلا ن ءالاسعلا لاوبح ؟تارهسفن نمدجونام لك اهفحج رد 1 الا لثال دنمدارخاوهوءانن

 هي رصتعلا ماسجالاو ةيححلفا اءاسج الا نا ىلا عجرب اهل صاحو لوصف ! فالس او باصسلاو حاررلاو
 نتوكينأ نكعال زامحالاو لاك_ثالاوريد املا نمتاف هاا ضء.ب اهضعب صاصتخاف ةمو سلا ىف دك رتشم

 لصةنمسمالن وكي نأو بالف تان ملا كالدىف لكلا كارتثا ب>والاواهمزاول نم *ىشلالو ةدم.سعلل
 اهسج ركي مل ناو ماج الا كلت نيب نم ةيرثؤملا كلب صّخا مل هنا ىف ثلا داع اعسج ناكنا مالا كال ذو
 ىلوأ تافملا ضع ماسالا ضدي صا هدخا ن نكي ملالاو لطانلوتالاو ار انتو امج ومنوكم نأ اما
 مسج سلردا# رثؤم ىلا ماسجالا عجب راقتفاةلالدلا هذ_مبتنثف اردامنوكي نأو دب الف سكعلا نم
 دمبالا نكسر ال مذاصلادودجو ىلع صار ءالا تودع لالدة_ءالانا ارهظادهد_نئءعو ىنام_ىالو

 0 نم عونلا اذه صخاسمنا ىلاصت هقلانالوقنفاذه تفرعاذا ثافدل او ضار ءالا ناكما.ةناعتسالا

 دو قاما ماهفا ىلا قراعلا ب رفا ناك اا قي رطل ١ اذه نا (لؤالا) نيهجول هناك وأى دا ريالا

 0 رقأو ةقدلانءاهدهأنوكتنأآ ب <نارقلافةروكذملا ةلدالا تناكتل وةعلاناهاستلا

 ضرغلا سدل هنأ (ىناشلا) كلذ هباك لوأ ىف ىلاعت هقنارك ذ موجال ماوعلاو ص اونا ن مدأ لك هم عمت ذمل

 ٠ نم عوذلا اذ_هو بوأ_ةااى ةقللا داقملا لمص اهم ضرغلا لو ةلداحماة-ل 21006

 ' قلاملادوجوب معلا دضي اكل ئال داانمعونلا اذهنالبابلا !ذ_هىف قرطلار م نمىوذأ لثالدلا
 0 5 | | لرتو ةبحلا بجوزامم منلاريك ذتوا نيلع ةمظعلا مالا ن هةامطاودوجولان اق انيلع قلاطلا منزكذيو هف

 ظ تاللعاو عاوبالار' 55-55 نمىوأ ةلدالانمعونلا اذهركذ ناك بدلا اًذهافذامقنالا لودععو ةعءزانملا :

 | قداصلا رشم دنع عئاصلار كنأ ةقدانرلا صه: ناىور (اهدحأ) بالا !ذهىف ةفدطا اهّرط فلسلل

 | ”هلثاه حابر اموت تاه ىل ؛لاه هلاوهأ تب أر له لاه م_هنلاعرصلا ت هكر ل» هرذ_عح لاقت هتع هنا ىضر

 عوفدمانأ اذاه حوالا كلذ ئع بهذ مثاهس اولأ ضهبانأ تةلعتف نيس الملا تفرغو نفسلا ترر.كححصو

 ىلءم حالا او ةنسفسلا ىلع لءقن ال داسقعا ناكدقرفعجب لاسقف لح اسلا ىلا تءفد تس حاومالامطالت ٍ

 | ليلا دعب ةمالسل وسرت تنك مأ الهلل كلهن تلسأ له كنعءام_ثالا هذه تبهذالف كنتى حوللا |||
 كاذف وجرت تنكىذلاوه عناصلا نارفعج لاف لجرا تكسف اهؤدحرت تنك ع فلان ةلاللا ثرحر

 هلل! ىّئلانابرعلا تانان دباّك ىف ءاج ( اها )هدب ىلع لجرلا مسافقرغلا نم لاح أىذلاوهو َتفولا
 كي.لزناذا ميظعلا سغالا عقدو كيركو ثكءغا ند لاه ةرمشع لاه هلا ع نمد نيام نيداز عل لاق لسو هلم

 | هب رهدلا ىلعافسمتاهسرةفسحوبأ ناك(اهثلاثثو) هتناالادلا نم كلام مالا هلع لاه هلل 'لاهت معلم نم
 |اومهو ةلوام فومسسب ةعاسجج هللع مععذ ادعاق هدهس”فاموبوه ان. ف هول _ةةمل ةصرفلان وزهتنب اوناكو

 ىلا مكللوةيل رف نولوةتام لاق تاه هلاول انتذ دش سام | ىلعؤا مث هلم نءفوبسج أ مهل لاقفةلذقب

 || ةفلتخم حابرو ةمطالتم حاومأر دأاةل فاش نس انة لاقثالا نم ةءوام لاسج الاب ةنوكتشم ةنيغس تبأر

 | اذه الاولاه لقعلا فكلدزو < ل هاهعتديدهعّتمالو اهم رج حالماهل سبلة بوتس سم ىرختا هنن نم ىهو

 أ دوعتمريف نمذيو مرد ىف ىروق ةنبغس لفعلا قزجي لا ذاهقلاناصسابة فيشسو اقفل علال ةبالئث ا
-- 

 0 0970:25:22 ااا لااا ا
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 اراهن ا هلال ل ىلعجوارا رق ضوالا لنج نم مأ فوق هر وانا رف نضرالا لهل هلا 11و43 قادتو

 اهنوك(لوالا طرسش ا روم أب ط ورم ماشار ةصرالان وكنا لعاو اداهم ضرالا مكل لع ىذلالوثو |
 ةماةةسسالاب تناكن اذ ةرادتسالابوأ ةما32بالاماما اهتكرس تناك دكر - تناك ولاهخالاذو ةتكاس | :

 ضرالانال ضال ىلا ل هيال نأ بحي ناكل اع عض وم نءرفط ن منال قالطالا ىلءانل اشارف تناكامل ا

 أطبالاوامهعرسأ امهلقث أن اك الزنا ذا نالمقثلاو ناستالا نمل ةثأ ضرالاو ىواه نا .:الا كِل ذو هواه 1 1 :

 امأ اشارف نناكامل ةيواه تناكو لاهنا تدنف ضرالا ىلا نا الا ل_صرال نأ بح ناكف ع رمالا قطيال 1 1
 ديربناسنالاو قرم ا ىلا تناك ا ذا الثم ضرالا ةكرس نالاهم انعافن المك« ل ةرادتسالاءاهتكرس تناكول |||
 هنأو هئاكم ىلع ناسنالا قد نأ بحي ناك ع رسأ ضرالا :هكرح نا اش الو برغملا بتاع اًخنلا كلّرح :نأ | 7

 ىف ةءاةةسالانالو ةرادتسال يال وك رم رغ ضرالاّْ اا.ذلع كل ذ هنكمأ الف ديرب ثدحح ىلا لوصولا هنكمتال |

 اذا تر ا , امال ضرالاّن ا(اهد-أ )هوجو ىلءنوكسا كلذ بس اوفلتنا م ةنك اس
 انا اياولسنيذلا (اهنان و)َماَدِحالا ىعانت ب وع ع ربسملا نكي 0كاذكناك

 1 ديلا لذ لس اهبطسر قرف اهت دعوت 2 نحل ةركب تسيا ضرالا اولافماسجالا |

 تطيس ااداام محاف ةصاصرلا لئمءاوهل اوءاملا ىلءمغ دن, نأ طسبن اذا لمثل نأش نءدءاوهلاوءاملا ىلعأ

 ءاوهلاوءاملا فوقو بسئءثدلانا (لوالا) نيوجول لطأءاذهو تيسر تء-ناوءامملا ىلع تفط |

 ءاملا ىلع فقو يد طم ضرالا نم بت اخ ا كال درا مل (ىناسألا) ضرالا فوقو بس نءثدمأاك |

 لك نماهل النا !بدح ضرال انو كسه بيس اولام نيذلا (اهئلانو ١ ادم باخ ننفووعا 0

 (لوالا)نيهجول لطابا دهو طس ولا ىف تاقبق ضعي ئ« ىلوأ بنا وللا نيس لأ ياذا نكيلف بناوللا |
 ىلوأ 5 ٍدرقالا (ىناسثلا) كلفلاىلات دس هن ال ةرذلا لانا. ةرب كالا نءادا داع سل رغ_هالانا | ّ

 لدعج نملوق (اهسادو) دوعتال نأ بوي ناكو ب اذهخالا,ىلوأ قو ىلا ةفوذقملاةرذلاف باَذَالاب |

 اهنطق ىلعةندنقا |تريدا مث ةنينق ىف بارتل | نم( د *ل_ءجا دا [بنا واسا لكن ماها كيذا عفد انتوكا للا ]

 هوجو نم لطاباضي أ اذهو بنا ودلال ك نم عقدلا ىو اتا ةنيمقلا طسو ىف بارتلا فذي هناف ةعز رسةرادا | 1

 ادبه لايام (ىناعتلا) اند باقل دما ادهىلا وقل ىف غلب اذا عفدلا (لوتالا) . ةسخ ةيسول ٍ

 لوسأ هن نرخ ال ااهناشت الع لهلاام (ثلاشاا) اهي: ءةهج ىلا حاب راو بصسلاةكرس لعبتال عقلا

 نال أطبأ هتكرح نوكحنأم اهءأ ناك انلك لةئلانوكب نأ بع ( عبارلا) قرشملاىلااهلاقالا نءأ ََ

 .لزابنلا لمقثلا ةكرحن رك أ سماملا) رغمالاعافدنان ءأطب أر سانقلا عفاذلا نم مظعالا عافدلا |
 ضرالاّتا(اهسماخو) كلفلا نمدعبأ ءادّش الا دنع هلال: اهدالا دنع هتك رح نم غرسأع اشالانءأ]|

 مايسجالا نال فرع ضاسذيأ اذ_هو هعابت اروه+حو سلاطاطسرا لوقوهو لالذلا ط_بو تالت عيطلاب ||
 رةّدفبف ازيا ن وك نأو ديال ةلاحلا كلت بلطت اهلج أل ىلا ةفصلاب ضعبلا صام دش اف ةنمسللا ىفةيواستم | |
 ةدعاص تاداقعا 4.5 ضرالا نملؤسالا ف صا ساه وف ألا (امسذاسو) راما لعافااىلاهبف |[
 ملمس انا (هءاعلاؤلاو) ف وقولا مزاث نا داقعالا عفا دتف ةطياهت ا دانقعا هيف ىعالافدتلاو |

 أدلا با ضرالا تو سنا انرك ذاع تئفر ام | لءاسفااءالان كال ةيصوم## ةفاعل نيفصنلا نمدساو | 1

 ام ةءاعدالو اهقوفةقالعالب ةَرَدَدِ اهنا فرعدل ضرال اىلارظنا لوقت اذ هدنعو ىلاعت هللا نم 4

 ىلا ال ىرخأ :ةالعىلإ ةقالعا] تحا- ال هقالعد ةقاعم تناكول اهنا ىلع ةدهايم5 اهتونةقالعالاهئاامأ 1

 ىلاعت لافتا دهناو هر اسس او هتردشب اهكسو كلم نم دبال هناانلعف ايت ةماعدال هنا تين هولا اذموتياغاا

 : نوكأ ق(ىناثلاط ريشلا) دعب نمدح أ نمامهكسم أ نانا زنئلوالو رن نضرالاو تا ومسلا دعانا 0

 تااكولفاضنأو ندبلا موِنامم هع ى شم لاو مونلا نافرطاكهنالصااةباغ ف توكتال نأ انلاشارغضرالا 1

 أدار اك اهبنكرواه رفح و ذعت هنمةسينبالاذاضتا نكيالواهيلع ةءارزلا ترذغتنالثم بغذلان ”نزألا :

 ل ار ها/
 ع : 2
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 ١ ةلاغم-واوقك ئئلادركتنمذوخأم لعل لاغتلا لاه (1ه اشو )  ءارالابجوم تاكل هريغ ءلغقولام
 ذ ١ لفت نأ نالغن وأو يمال لعل ملل ضأن دل ىف لش دكا ماللك ديك أ انلامال ىه؟ يف ماللاو لمن دعب

 ةانعم كَدَح اهرفظت ك لعل اذك لعفا لئاقا !لوق ناك د.ك أتلاو رّركتلا همم تناك ذاف كلعا ىأاذك
 لأ :دارعلا تاكاذا لوقينأ لئاقانا (ىناثلا ثضلا) هءلعكيوشيو هل كب اط دك د هلك لعن ناف هلعفا
 مكتلعل م كيراوتناو نو دنهلم اجل مكب ,راو دعا هل وق ىرمم ىراج نول م 6 اعلم را ددءءاهلوةفىوتت

 ٌْ أ ىوَهَدلا هب ل صدع لغف ةدكشلا ]ب ىرقتا سل ةااثملانازنال(لزالا ]آب جد نسنار او نوت

 لازارتسالا سفنو» سل لعفا اذه سفنو هيرومأللا لعءفةدا.معلاو داضملا يراتسالاو هءاقرالانال

 الإ لعفلا سن فل ءقاذاو هاقعن ءهياوزرتما مكبراو دعا لاه ىلابعت هناك_ةزارتس الا بول لير املا نع

 الأ هدلع هسا ئرسأ رخت الاي نب مالا دح ؟لاصتال 0 ءاقتالا هن لص امريغءامتالا نالز ا كل ذفءانا هلا

 ْ الأ نوديعيلالا نينالاو نتا تقلخ امو لاقام ىلءاوءيطيوا ا أ! ف واداء! ىل اع هنأ (ىناشلا)

 ظ | لكسلا) ةيلزتعملا لوصأن قو ةئاللبوأتلا اهو ضرغلا اذهل مهة/- ىذلا برلا ةد مهب ىهأ ىلاسعت هناكف

 1 أ نمنيذلاو ”ىلء نب ديزأر تو كحالة نم نلخو عقلا وأأر ةرماعغدالا,مكةاخءرعوأ أرق (ةسداساا |
 ظ دع مك أ مادمك أتهتلصو لوالا نيب ىفاثل لوصول! ملأ هنا همف هجولا فاش 501 ف كلب
 1 | لعج ىذلا كلاستدل وقامأ هيلا فيضأ امو لالا نيب ىناسثلا اس « ومكلابأالىدع مت نان « 1 اوقف
 ْ | هلن اولوبت الذ كا اهزر تارغلان مدرج رخأق“ ءامءامسلان لبا ءاث (مءلاو اا رف ضال امكلا

 م قدوكينأاتا هتلمعم لودطوموهو ىذا اظذل .(ىلوالا هلكسسملا) لئاسم هيفن نواعت ع وادادنأ :

 ظ [بصتلاى ام هفوءادٌ الا لعاهفرنوكنأاماو ميظعتلاو حدملا ىلعوأ م 2 افصو بدئلا لت

 : | ةمواعم ةمضقب هير «ت ةلوان دنعد رغم ىلا ةراششالا ةعوضو م ةلكىذلا (ةئاشلا'هلمسلا) حدملا نم
 00 |ةلطعلا دهب لحرلا تير ء:تاواحاذ اف ةءولعم ةضق قلطنم ءوبأفق واطنم ءوبأ ىذلا لخرلا بهذ كلوةك

 5 أ هلوةفاذه تدل اذا للجان فراعملا سول لمعت نم هلام_هاوق قةكوهنو ىذا هب ةبلغ كذآ ةمول_ءملا

 "||| اثارت ضرالا لم ئتدوسو نا اعاوناكم_منا ىضتقي ءانيءامسلاو اشارق ضرالا مكسصا لع ىذلا |
 | لكسللا) هقاّناوقءل ضرالاو تا ومسلاو اخ نهم. سنئاو ىلا.عت هلوق قرم كلذو ءاءامسااو |
 |ادسيقا قاف الا نمةهنالو سفذالا نءننثا لئالدلا نم غاون أ اس ا:ههركذ ىلاعت هتنانا (ةثلاشلا |

 1 ظ ا ارفض رالا ل ا باور رع تاهت الانا انو رمك.ةلخ هلوةبالوأ

 الأ ءامسلا نملزنأو هلوةودو ضرالاوءاعسأا عون ."ةماخارومالابا اخو اننا نركب اعبارو 1

 [|| هلفت”نانالا ىلا ءانشالا برقأن (لوالا) بايسأ دن رثاا اذهلو مك اهزر تارث ملا نم نحب رخأت ءام

 1 | ير 1017 لاالوتتسالا نم ضرغلا ناك ذاو هرغلار أب هلعنمرط أ هسفنلاو أب ناسنالا لعو

 ]| هيئانتاب ءانثمم ناسنالا سفنركذ مدق بدسلا اذهلفزكذلاب ىو ناكو ةدافا ىوقأ ناك ةلال دزوظأ ناك ام
 || هنمضرالا لاح فرعأ ناسالاو اهلا نمنانالا ىلا نرقأ ضرالا نال ضرالا,ثاثغئ هناهّمأو
 3 | صغالاك كلذ نال هيدسا أ رقلاحيورخوءاعسلا ن مءامأا لوزن ىلعءانعسا ارك ذ مدقامناوءامسسأ!لاوحأت

 175 |ءامتسلاو ضرالاركذ نعمرك ذ هارب نسا اذهاذرثؤاانءرخ أ: ءرئالاو نضرالاوءاعسلانمدلوتملا |

 ا | كلاذفءاملاوءاعملاو ضرالا قاخامأو منلا عسجلب لص نيرداق ءانمح أن يفلكملا قانا وه (ىناشلا)
 ا ظ عورقاا ىنيعلوصالار تس ذ عدو مرحالف ةووهشااو ةردقلاو ةاسمللاو قالا لوصدح طرتشإ هب عفش اغا

 ]| ناالا ف لص دقو ناسنالا ف لصاح وهف عت الا لثالد نمءامسلاو ضرالاىفام لكنا (ثااشاا)
 ْ نال ةنلذ لكولةعلاد وهذلاوةردقلا رةاسلنا هنف ل سم نايالا الام لضعف لام الذل نم

 0| اكد اكلم ا لعاو ميدقتلاب نوأ ناكخ <مأانهههللا :الدلا هوجو تناكا لف ىلانع هللا ىوْس د أ هلع
 ا أ نامسملارعا (ةعبارلا "هل سسلا) عفاشملان ماهي الولاده ع نه دنحاو لك قامزكذ نلفابرترتلا ف تدل

 ىلاعتو
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 052 0 5 توم وار عاج هذاا:

 | عئافنتملاو ةقيقذلا فرك او-رخسا رعشبلاناف مأتم ةضفلاو بهذااكصص هد : رمشأأ تداعملا نءاهف

 ْ عا داع نءاوزحم مءاوهلا جرو أ نمرتطلا اولزنىاوركأ ارعق نم ءاكسح,للا: اور دعسشاو ةيلدخلا |
  لعوداملا زعلا دنعالا ل_صخقال ةدئاغلا هذهو ةمنْم الامه دوج ىف ةدئافال هنا هم فينسلاو ةضفلاو | ا

 هذهلاع اَهباو“ ةمكت للا هذولا اراهطا ادو دسم اراب امنوذ هللا برش كل ذلف ةمكتللا هذه لطب ا مده ذاع : ْ 33

 ْ حاجزلاو اصلا نم همشل اذ اختل نم ني:كةهاور اصف هدم مهنكم هذ قلنا ىلع تذءالامناف كِل داود 5-0 نا

 1 مكس عنا ىلاريبا دّملا هدهرا دفا ىف ٌرطضاتئايعلاو فث اطلل انه ىف لقاعلا لّماناذ او لمرلا نب

 ْ لابحلا ىلع دوام 7 (ةريثءةسماخلا) اريبك اول نوم اظلا لوبا عىلاعتو هناصس يلعردتتم | ي

 هللا همندقو ميطلاو زيملا ىف هلا ةجاحلا ةشأ امو بطلا مفةسلاو انبلل لصت ىلا راكم الا نم ىذارالاو 1

 : فواد وهو لاف ءاصصف | اهنعز هعب وءاغايلا اهغل_. ال طاف أب اهعذانمو ضرال !لئالد ىلءىلاعت | :

 نودس ول غلاك ةمظعلا انف رابمالا انآ روت ات وزاهف لعج تارلا لك نمواراهنأو ىءاور ايف لهو

 دنا وفلارثاسو ةءارزلاو قسال ةيذع اهانم لمد اهاكو ةريثكسص ىهو راغصل ا اهنمو تارفلاونوه+و |
 نأ (اهدخأ) هو>ول لدذأ اعملام_وضعب لاف ضرالا مأ لضفأ ءاسمسل انا ىف (ةسداسلا سما

 كلَ ةنلاىف مالسسا !هلعمدآى أ ال( اها ول دح ااهبف هللا ىصع َةعَمب اهيفامو دكت الما دمهم ءامسلا | ْ

 انس عيناها وق(! انأو) ىفابصع نم ىراو ج ىف نكسيال ىلاسعت هننا لاهو ةنملا نءطرع اهل لق ةمصعملا :

 فنا (اهءءارو) كلذ لدم ضرال | ىفركذي لواجوربءامسلا ىف لع ىذا الر ادت لوقو اظو ذاق“ ءامسلا ا ٌْ

 |١ ىلاعت هنا أ هردول لضفأ ضرالا لب نورخ لاهو رك ذلا ف ضرالا لعام قمءامشسلارك ذدرو الاوت أ ْ

 ' ركراسملاة قبلا ف 5 اكرام كن ىذلل نه اس :ال عضو ته لأ ناهلوب كربلا شارالا ياا

 || قراشم لاسةف :هكرتلاب ماشلا ضرأف صو: ذ .هلوخاكرابىذلا ىدقالا دولا ىلا جر ةرصشلان ماا
 ىل!نورفكتل مكن” نق لاسةفدكربلاء ضرالا هل فصو (اهبسماخو) . اهيفاكران قل ياغمو شرا
 الق كم ل ازوا غلو ةملاسخا تاولفلا ى:كر ”ىأو لءق ناف اههف كل رابو اهقوف نم م ىدادزاهيف لعجو هلوق | 2

 ىوىلاعت لاق تاكربلاهذ_هلفابلا اوجاتحا اذاساشلا نك اسماهملا مث اهاع حو شودوال نك اسماهنا| ا
 اهاعج نونةوملاالا اهم عفتني لاا ن ركل نيت وملاريغل لاس تناكّناو تانآالا هذهو ني :ةودال تايآ ضرالا |

 نم نيِمّرَكملا ءاسونالا قا لاعتو هتاميسملا(اهدداسو) نيقثمال ىده لاف اكمهلاغي رمشن نينقوملل تانآ |

 انتم اعمل ادتلميسو لاه هنالام 5 تاووسلاع نء قامو مدمءن ايفو مك انةلش اهتم لاوام لءضرالا | |

 ظ اروهط هلا ميار ل_ىجو.هلا دصتسما هاك ضرالا له اهي دن مرك !ىلاعتهتتانا (اهءعباسو) اظوذحم أ 1

 ىف باك ىف صضدرالاو تاوعسلا سم أر كذ ىلاسعت هن ا(ىوالا هل سسملا) لئاسم هسضفءاشءامسلاو ةوقامأ | 1

 | هدادع امهن 1 مظع ىلع ل دب ضرالاو تاوهسأار حسم ذ نم ىلاعتهقاركذراثك !ناك شالو عضاوم | 1

 أ مةياتلاةلكسللا) مهأوةعالو قلذلاماهفا اهلا ل_صال ةغلاءاكسو ةيظعارارسأ ايف ىلاسعتو هنارسس 0

 1 ءامسلاا ,ندقاو مياسملاب» امس أ ةعبساهلب زىلاعتهتانا (لوالا) هوجو نم ىف موءامسلا لئاضفىفأ

 ا ميظعلا ش اناس رعلابزاجا رس س مثلا لهجو سعشلابو ارون نقرا لءجورمقلاب هو مبا صعا م دلا ٍ
 0 اهنم هنالث ةعم_سهدوفملقااو نون لةلايو نوف حوافز رالاةناوعتلا سوات و ا ْ 5

 *امسأي تاوعسلا يعمل هنا( تاتا اوزايخ لاو باب , الا نم ةمعمسلا لئالدلاب تتيث ةمفخ ةعيزأو ةزخالا

 ءامسلا اذاو لامذاه نأ ةاعرك دمادادشاعسو اه ايطاهء سواظوف# اهوسوءاعع اهنأشم طع ىلع لدن" |

 ةدرو تناكفاروءءابمسأا روت موب لهااكءامسلا وكت مويءامسلا ىوطث موو تطشكءامدلا اناوتيرفأ]
 | تاوعسلا نا اورفكئيذلا يلو أ لافو ناد, موءامسل | ىلاىوتسا علاق .١ىناهأ دممرك ذو ناهدإ

 هنادس هلا ىلع ل ديامهتانفو اءثودح ةدفرك فديدشلاءاصةةسالا اذهفامه انةةففاقث راماكضرالاو |

 ١ 1 (ثااثلاو)اور فك نيذلا نط كلذ الطاب امهند امو ضرالاوءامنسلا انقاض امو لاه ام ىلع ةغلانةمكحامهقاخ |

 || د
. 



 ع7
 ان سما ارسل ل انس يحمل رع صم م متسبب سلا لمص أ ل يامس مام يسم ميم صيقملأ ممم مم يس محل يسم ١ مم وسل يحل سجل مع 2 سم مسبب مع م سس ساتسسمس ا سس لا

 | ةفاطلل اعف نوكيالتأ (ثااسثلا طرمثلا) لج رلاه.ؤصوغت ىذلا ءامااكنب ءألا ةياغيف نوكيالثأو |
 0 | ناكف سعثلاو نكاوكلان مرضستبال هنا كا ذكناكامو ه.اعرونل اوم بال فاعلا ةضافشلاو | ْ

 | ضرالاب ةطمعراصلا نوكتْنأ تين اكفءانملا ىف امن اع نوكب نأ ضرالا عبط نال* ءاملا» ن*ءةزدانوكتنأ |

 | ةزرابلا ةريزلاكماملا نماهبئاوج ضعي رخو ضرالا ةعببط هللا باقفانل ارف تناكال كلذكت ناكولو
 اةركروكمال نأ اكارف نطرالا نوكص فام رشلا نا معز نم سانا |نمو انا ارفق نو كن ال توك يح
 | اهتم ةغادقلا تناكا دج تمظعاذ ا ةركلأ نال دب دعب اذهو ةركت سل ضرال انا ىلعةب الاهذهب لادتساو
 أاذهن هلع رازةدسالاع نكميمت ضرالا دان زل ابطلات اا ريرقت ه ديرب ىذلاو ه.اعراإ ارةةسالا ناكما ىف يطسلاك

 | نءاهفتدا اودملاءامشالا(ىل والاةعفذملاف) اهتاتتصو ضرالا عفانمر ”أسىف(ةسماخلا ةهلثسملا) لعأ هلئاو ى وأ[

 | هنتطرلارمذي نأ( ةيئاشلا)هققاالا اهلمصاف:لعبال ةملفسلا :ةيولءلا ران“ الاون اومطاو تاينااونداعملا

 1 |لمزو ةلضوةوشر ضر اهتةضرالا عاشقي ف التخا ( ةثاشلا) تاكرملا نادبأ ف كالا ل_مدق |

 |(عبارلاطرمشلا) تاناوم ءللاشارف نوكب «نأ لصف ن ذساف هلعروتلاَر ةةسارعغأ هنوكهللا ل فما دج درب |

 ا

ْ 
| 

 ١ىذلاو هبرن ذ أن هتاب يبد اولاهو تازو ادتم عامق ضرالا ىفو ىلاسعت هلوق, ىلعر ةّردحو هدي سو : ١

 ًاريغأو وللا ”ىدامرو دوسأو ضو رجأف اهناولأ فال-ت>ا (ةعبارلا) ادكتالا جرذال ثبخ |
 ها دنا (ةسمانخلا) دوس سار رءو ا ماولأ فان روحو ضر. دد+ لالا نموتىلا ه2 لاق ام ىلع ظ .

 | ةراشالاهملاوءاوسلا نم لزنملا» امالي زاش اهنوك (ةسداسلا) عدصلاتاذ ضرالاو ىلاعت لاق تانئلابأ]]

 أنا ع ميار لآ هلوقو نور دانا هباباه ذ ىلعان ا: ضرالا ىف ءاذينأفرادغي ءاممانتلا نمانازنأف ىلاهت هش 0

 ألمكو ةوقبةداشالا هاواي ىقلاماظعلار اهم الاونودعلا (ةعباسلا) يعم ءاعمكم 5 :اهنكا روغ مام عبصأ

 : أ اه انددم ضرالاو ىلاسعت هلوقيةراشالا هملاو تازلقلاو نداعملا نما امفام (ةنماثلا) ارامنأو ىماور امو :

 | ااندنءالاع ئثنمناو لاقفناسل' ماع كلددعب نييمت نوزومْئث لكن !هيفانتبأو ىماوراهيفانسقلأو | ا

 | هتلاناىلامتلاق ىونلاو "ولسا نم ضرالا هحر مىذلاأبكنا(ةعسانلا) موقد دشبألا غانو دق اخ |

 اهيل عفدمكنال مركلأ عسبط اهل ضرألا نام ضرالاو تاوهسلا ىف ايلا برص لاقو ىونلاو "بطلا قلافأ ١
 | ماس (ةرشاعلا) ةبح ةئام ”هلوناس لك ىف لو اس عمس تنبأ ةبح لثبكدن اهعنس كاع اه درت ىهوةداو ةح ٌْ

 00د الا ماء ارنابر اعرز هنحيرذفز ر للا ضرالا ىلا“ املاقو نانا اورنلو أ ىلاعت لاما مومدعب 3

 اروصلاو ناولالاةما:2اٍباَودلا نءاهيلعام (ريشعةيداملا) .نواك أي هنخانس اهتم اشد رخو اعاشمحأ |
 | نماهيف ثبو مكب. ةنأى-اور ضرالا فقل أو امن ورتدعربغب تارعسلا قل هلوقب ةراشالا هملاو :واغاو أ

 . ا انتبأو هوب ةراشألا هاو هعفانمو هعارنأو هتاولأ لتقل تاثلا ن ماويفام (ةريشع ةئانلا) ةءاذلكأ
 ظ توقاهنذ ةلالداهك اور فالّدخاو ةلالداهءوءط فالتخ اوةلالداماولأ فالتخاف جمب ح وز لكن ماهف

 |ءاودبااهتمو مادالااهنمو ماعطلا اهنف ريشا موعطمام أ مكءاعنأ ا وعراو واكل افايتابملا توقاهنءورمشدل ||
 |ءاوس مانأةعبرأىف امتاوق اهبفر دقو ىلاعت لاق“ ةضوجلاو ةوالل 1 ىف ةفادخلا عاونالا اهتمو ةهكافلا اهنمو ْ

 رهثااىفو ةيناوحاماو ناكلاو نطقلاىهو ةتايناماةوسكل !نالرشلا:وسكامنخاضبأو نيلئاسسالا]
 دال م, وعطملافق ضرالاو ىلا ءتهتااوه تاع ١ و.خلا نمىهو دول_ه1لاو منسب زبالاو فوصلاو

 | هناصس نا مث ىلاعت هللا الا اهاعيال ةريثك مفانم ىلا ةراشا هنو نولعتالام قاذو لاو مم ضرالا نم سودلملاو ظ

 ًاكانقلخ اهنم اما و. اوءابح مافن ضرالا لم لل اقفل دعب كنب رتاس ضرالا له - ىلاعغتو 5

 امو تاوعسلا ىفام 0 سلا و دووم وعلا ١ ميتال

 ظ | متاوةللاصو سف لع هل زا حلصياماهراغد ىف فاتن اراججالا نماهيفام (ةرسشع ةثلاشلا) ضرالاىف |
 00 ىلارطناو هترثكع م هنمراناا حب رذسست ىذلار هطاىلارطناف افةيالاذختناماهراكفو |

 "| ىامتدقاعدوأام (ةرشع ةعبارلا) ع ادم عفنلا"هلقورر هلا كلذ عفنلا 51 ما هنزع ٍ

 ممم علا >< مامسم ان رع معسل ل مس مصل ا اامعسع م احسست امس احا | اسسصمسسل مص مصل الل ع خس سلا تسمي
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 ؟14
 رد اسمسسلا

 أ كوكاذ نو تناتسشا ذم قكورلو جضنلاهسف عيالي را مهري قط واتس

 ظ نتناكول و لمم نكيّلامابي رق ضر عز ناكو طا رفالا ديد ريثأتلا ناكو عنا لق لدملا ناكتلاثيلط كغ

 | قة هج ىف دكرحلا طفح ل.ئلانه ناكا ذااماف تَءامو عقاسنملا تانك اء هذه نمدكرح ع مئافاتوقلا ظ

تنم زكسو,رئانثاذب ”مترهدإ|نم ةهرب ةهج لك ىف قبو ةجاحار ادق ىرخ ؟ةهبىلا ل ايلا
 | 

 | لءلل ابان ىمسملا وهؤرمقلامأ اذه ةسمهانما اريغل اةردقلاو ةغلابلا ةمككارربدملا قلاقت ناص ْ :١

 0 رخآ تقو ىف هيورغو ةحلدم تقوىف هءولط ل_هجو ةرطدم هدمغو هعواط لعج ىلاعتو هناصشس هلا ءاف ظ

 ا |ةردال مالطا الواوووبن بلان قل ال هنتي لدا ت فوةدع نم بره عفن هرفف هبورغامأ 5 :

 ١ ّْ ىبتلالوقندارماوهووقدملا ئ

 : نزكحت# ,واملاَن أره دينه ى دنع ىلدلا مالطا مو .٠ ٠ ظ

 هل نع ماناسار انا تاناكملا نءورمدقلا هرهظأو مالاغا اهافش ؟ءىث ءدتس لسنا مد شوجقلاابأا

 ءانششا ذاف كروود حوربل ا ىلعو رونو رو ههقنانا لاه ورم-ةلاىلارظنف «دجورمسقلا عاطاماف هدقففالبأا ا

 ؤ 7 از وك بلا هلا ىد»أ دقل ارورس "ىلا تيدع نه و اس 36 اناا يوت ْ

 ةلسجباو ليضفتلا ىتيفكحف دقو ه رسمة وذ كبف ىلوقو لوقأ؟ اذا "0

 : ةل_هف دق وهف فر كناز تاقوأ 5 اذك تنان اعوذ تازالتلق نا 05 ْ 1

 كتبو نراهلا ل رديو قراساامضفيو لحالابد رةيرمقاالوةيورمقاا مذيب نمو بودل اكدقاو |[

 لأ اشي مهف ناكو نيمسا فديو نيدلا بوقيو باسحالارك ذ ىو نابشلا مرهيو ناكدلا ليو قئاعلا ||
 | نفط حا ذنؤم سعذلاو ركذ مرمقلا نا هاه دسأ) هوجو نم ونا يلع رمقلالذفينمأ

 رد ةرشدفا

 إ
 ا

| 
 ا

 ا . : ' لالنوا رفن ركض تااالو «# بسمع نيعشلا ب ال ثينأتلا اك ل

 | ىقامثدتا نأ رمقلا ىلع مشلا لف نم مهنمو ريل طرا: ع مشا ريع زيقلا ارا و ا
 | ةطوقنمةحلاءذهناالا اهالتاذارذقلاواهاضو نوثشلاو نابنسعرمقا او سلا هلوق يفرم ىلءاهمّذق

 ا  ةاييحلاو توملاو ءاخلاوو ةنلا تاض اورانلا باض ىو ب اللاهو نمّوم مكنصو رذاك مكن 4 ٍْ

 اهولسز ايغوكإ (ىلوالاةغفتملا) عقانم اهيففموحلاامأ هسفنلملاظ مونت لافو .ارمسي ريسعلا عم نالاقو |
 ًأوهو لامتالا رحل اوربا قرفاسب ماامب ىدةيينأ( ةثلاشلاو) ام ا ةفرمم(ةيااو نيا ايشلل

 م اوكلاكعلطتال ةيراغ عاسقأ ثالث ىلع مودقلا ترصل اورهلا تاسلظ ىف اهب اودتهتل مولا كله ىذلا

 اايتموتا رايساهتمو تباوثاهنماضيأو ىرخ أ غاطيو ةران برغم اهنمو ةمل اعشلاكب ررةتالةلاطو ةيوذكل | ْ
 | عدق مداعبالاو مارحالا ةفرعمن م ةفسالفا! همعد: ىذلا امأ لب وطاهيف مالكلاو ةس رقابتمو َة ةيقرملا ْ

 ظ لاقو لوسر نمئذتران مالا د هدسغ ىلعرهظيالف تمغلالاعىلا عت لاه » عاوسلا همف لضار < كنعأ
 | قلغ مه دهش أ املاقو بيغلا لعأالو هللانئازخ ىدنع مكلل وقالو لاهو البلقالا علا نمد امو |
 ْ ةفرعم ىل» نور دقي فيكذ مهافصو مج او ذةفرعم نع قلل ازرع دقف مهسفنقلخالو ضرآلاو نا وعبلا |
 ١ 1 مولثاف لاف كلذاوذر قد املا ةفرعم نعمه دعب عم برعلاو منع [شالا لا أ ظ

 ] 0 نيد فاهم 000 0 هليق سهالاو موملاىفام فرعاو : 3 .

 ا
 .« ا ١

 ا
 1 وجع اذه تاأئاذا ظحاملال اق 3 ءامدلان 1 6 :(ةعبارلا :لمسلا) | أ

 ْ 0 مولا طا لاك ة دو دمم ضرالاو فقساك ةعوذ مءاعسلاف هسيلا جاتحيام لكمسي ش

 ردو وسر سوس رس سس ييسر و سمول
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 اذدلا ل#وراونالا لزند ىهو اهو هول هوجولاو ابا عف رت ئ دي الاف ءاعدلا :لاق ءىوسلا لد ىلا غتةنا | :

 وارجو اع نم (عبارا ( داسهلاو لااا نءةمدغلاوةراهطلاوءاوضالاو ظ

 ا تبدسلا اذدهلف لباقاا ع نمفرشأر :ؤاو ة:رثؤءريغةرثأتءتوضرالاو هرب  اتمريغ ةرْثْو متاوهسلاف نم فص إ

 | حراتمريغتو بك اركخال ة هاما تالاصت الا اههسد ل_صدل ةريثكللا تاوعسلا نمدبال هناف د_داؤلا
 امو ءاهساا نولفف ركشت (سماخلا) ةيفاك ة دوساولا ضرالا تااكسف هل اةؤ ضرالا امأو تاعاعشلا |

 ( نم نو أد ءايطالا نا ىت-ةلةروةتورمدمالةةفاومناولالا3ثأنوللا اذه نافريب دتلا باوص نم هف ظ

 عفتنتا قرزالا نوللا اذ مانوامءامسلا مي دأ ىلا.عت هللا لعج فكر طناف ةقرزلا ىلارظنلاننيعلا م وهباصأ |

 لاكشالا ل ضن اهاكشورينتسملاوهو ناولالا عفنأ امنول لعج ىلاعتو هناكسووف اهلا ص رظاتلاراصبالا هب
 أ

 اهفام قعبح در :نماهلامواه امن زو اه انش فيك مهقوفءامسلا ىلا اورطن ملوأ لاه اذواوري دة لاوهو |

 لاما كال خالو اف اهبورعو اهعولط فركفمن_ رمعشلا ام موكلاورهسةلاو سهلا ىشو اهمفام لآ امضف ناو

 لمأتن :ركلو ةرهاظ سمشلا عولطىف ةعفملا ممسهشن اعم ىف نوعسي ساسنل ناك ف.كف هلك ملاعلاسمأ ظ
 ١ يارا لاستل ارةلاوو دهلا ىلا مهج امش |عمرارقالو وده سانا نكي ملامبو رغالوافاهبور غىف عفنلإ

 ه.فاونتكستل للا مكل لءعجىذااوهو ىلاعت لاه ام ىلعءاضعالا ىلا ءاذغلاذ_هنتو ةعضاهلا: وهلا ثاعيناو

 ليالاانلعجو لاقاام ىلع لدعلا ىلع موا دا ىلع مهلمك صرالا ناك-بورغلاالواف اضزأو رهمرابااو |

 اهياعسمشلا قورمشن ىمس2 ضرالاتناخل بورغااالول هلا (ثلاثلاو) اشاعمراها ااناع-و اساسا
 ءامؤلو "لال ادم فك كير ىلارت ل 1 لاهام ىلع تان نماويلعأم كامو ناو نماهءلع نم لك قرت ىتدس |

 لدال عف دبح ارم ةلزنزع تقو ىف بس غتو تةو ىف علطت ىل اع وهناصكسس ى نناةيكض + سهلا تراصف اك اسوء |

 نيواعتم امهدات ىلع ةالفلا وروةلارامصناوكرت_سواو :تةحاسمل ىهتع مق عمق رم مهتجاحرا دقت | 1

 دقفاهطاطغاو سدثلا عافتزاامأ اهنورغو سمثلا عولط ىف هلك اذه ماعلا حالص همام ىلع ني ره اظن
 واع افوزان تاينلاوركشلا ىفةرار طاروغت ءات_ثلاىئفةعبزالا لو هملا ةماقالا مدس ىلا عت هلنا ل هح |

 ةيزنرغلاةراران اقدح ا بدس تاناوملسانادبأ ىوديو رطماو باسل ارثكيو ءاوولا فطلب راممأا |

 جيدرجتلادز رونو تاسبنلا علط.ةءانثلا ىفةداواملاةاوملارهطتو ع ايطلالَورصت عسرلا فو نط اوبلا ف |
 اوتو ضرالا ب درس ب ا هواوي جلب

 سس سس

 عضوم ىف ةفقاو قراكزلا حاف [وةفانمق نغأ تف ممشلا لير أو تفشل ثادبالا تكله دع اوةعؤد !

 قرشملا مراهناا ل اراك عضاوم ارثاسفف دربلا دتشاو عضوملا كلذ ىف دن ودها تت فالدحا و ٌْ
 قرشنت بورغلا ىلا ىهتذ 1000 ةهج دع ةهج ىدغاورودن لازتال مث بر غااهجو نماهب ذادعأم ىلع عد 5 |

 ىلاعت هللاناك ا ضيأو سعشلا عاعشنم ا ذخ أي والا ف ودكم عضوم قيسالفة-.قرمثلا بنا وللا ىلع
 قاتعت هنكلرممغل !ىلار ونلا لصيال ناكف يقفل ةوك ىلعءءان عفردق ىغلاو ق رفا يطتو دوالوةي |
 اهل عفانمامأو هبنصتريةفلاذ> أب ىتد هيلعاه ردو كافل اري دأان أف سعثلار ون هعنم ىنغلا ناكت الوب ْ
 | ةدحاو ةعَمْب اصو سخرت أتلا ناكل ل. ىمللاى دكر بكا وكلا نكت ول لوةنفءاوتنسالا طخ نعامتكرح ىف |

 أ لانه ةؤقلا تناكو لاوخالا هباشتءهنمبرقي ىذلا ناكو هنمتةلص املا عفانملا نعولخي بناواارئاسناكف |
 أ عضوملا نوكفتاداونملا نؤكتن لو ةيراثلانل اهلك بت ااساو تايؤطرلا تنفأ ةراحتناكناف ةدحاو ةمفششا | ْ
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 ب بجو ماد ف. رح اعط دوما وتجالل اوءاوهلا هسيننوكي م 4 اذا ءانشعضوءىف توكسش ةطسومم ْ
 لح رسل  مسصصسلا

 ْ أاففاب ضرالاو عملا ظفلب تاوهسلار زال تنس واش اوزثك ال ف ضراالا قلع ءانوسبل اك مق

هلع بملا) "هل اح حورفلا تناك ضرالاب طر غافةس تناكولو لوف
:طضجسلا لت اضفنا ىف( ةئلاشاا 

 ْ : 

 ا 1 ش | ةضكى لع 0 اطحو ىرخأ ةبفيك ىلع هيذاخالاه طضوةيفمك ىلع بكاوكلا َر ماىذاحا| ٍ



-_, 
 ل ميه سم سس حج مل م جوس ءامسسمل مجسم

 ١ هل ”ضراكفاو كلذ ربع اصبتسالا لهالوةكتالملاناكاس بردا (اهئلاثو) بات رهيئاتاابا باشا 0

 |ناف كلذك مالا سيلو ءانمسلا نمرطملا لون ىضتقي ءامءاممدلا نم لزنأو هلوق (ثلاشاا لا ؤوسلا)
 لانه عمم هاوهلا نءةدرا.لا ةةمطااىلا 4عاستنو ضرالا نم عفت ةرعأ نم داوتن امغاراطمالا |

  5تدعسامناءاعسأ انا معو هوو نه باو او راوملا اوه الدر اهعامجا دعب لزنتودربلا 1

 رانا رهان ا(اهن انو) ءامسلا نم لوف ناضنلا نحنا ةاكاان هوا لاه« ام لكذاه وخد امن
 قدصلا وه هقالوقنا(اهئلانثو) ءامءاعسلا نم ل :زنأ ةمطرلاءاززحالا ضرالاّىع نم ةبطرلاءا نسالا كلت |

 لزم لاشي نأ بيف باصسأا نم لزني كلذ عم هلا اناع اذاف ءاعسلا نمرطملا لزني ىلاعت ئارب_ثادقو

 تا اركان ءهلوقف نم ىسعمام .(عبارلا لاؤسا١) ضرالا ىلا باضسلا ع نمو باضنسلا ىلاءاسهتلا نم

 امهريكتتي ددقدكو هن افدتك اهزروءام قعأني ركنملانالضيعبتلا (امهدحأ) ناهجو هن باومملا

 مكة زر ض»»ن وكما تا ارمأا ضعب هاند رخأفءاملا ضءبءابوسلا نمانا زنأو لق هناكف ةضعبلا يعم
 نمناكن ااناقاهزر بصتا مف ل_.5نافاه اهنا مهاردلا نم تقفن كلوةكن اسال نوكي نأ (ىاشلاو)

 رملا (س.ماخلالاو ىسلا) وخال الوعفمن ا كسص ةئيس تناك ناو 4 لوعفم هنأ, هباصتنا ناك عب :

 ارام_ُداو ا دلاراع هلق ىلع ايش” باوملا را.مااوارغلانودتار ليقف ةريستكءاهسلاءاعجرخغاا

 | ال كاؤدلا) تالاؤس هيفقنولعت ماو ادادنأ هن اول+هئالف ىلاهت ةوقامأ للعأ للاوةرخ الا سهأ يطعم
 الف اودرعاىأ سمالاب قلعت نأ (اهدحأ) هجوأ هثالث همق باوملا اولهم الذل اوق قلعت مب (لزالا |

 اودنَن ىكل مكان ىو لعاب (اهيان) د_.حوتلا اهاسأو ةدابعلا لص, نافادادنأ هل اولعجت | ظ
 ضرالاا مكل لءج ىذلا هلْوم هناا بالا تابجوم مظعأ نمهنافا3:هل اوتبأت الف هاتعاوئ اختو أ

 اكرشهلاو نت الذ ةرهاسملا لال لا ءذه كل قلخ ىذلا وهىأ اارخأ ٠ |باوملا دنلاام(فاثلالاودلا)
 | هرفاتي ىأ هيحاص داس نيذنلا: نءهدحاو لكٌناكرفناذا ادو دندن نم هنرفان لجرلا ثددانو عزان !ىلاملا هلا

 || | نم لاح مهلا توب ةها ؟اهوه-واهو دبعانملا "لق هنا عزانت مانصالانا | واوة مهنا ل .ةنافءدئاعيو |

 مهنأبمدهيلععنشتنلا ظلي مكهش اكو مكوتلا لمدس ىلع كل مها لف هتعزانم ىلعةرداف ةهل اهنادقتعي| ْ
 | (ثانلالاوسلااذن هللاولهمت الذ عقرمسلا نب دمار قوطق د: لن دوك نأ ملسيال نم ةريثك ادادنأ اولعح |

 | أه ادادنأ اهلمح عمبالءايشالاءذهنان ولعت ركل ودع لاكل مكن اإ:غمباوحلا نولعن جنو ىئعمام
 أ هنارعا (قىوالاةهلثملا) لئاسمانههو مقأن وكي هصق لء نم مب ..ماالوقلاناه كذا رو الف قايل ظ
 نآالا ىلا دج ويلا اذهو ةيكملا وللعلاور دقلاو بوج لاهو اسياكي رش هلل تنثي دج أ لاسعلا ىف سبل ظ

  4هلاىوسدوبعم ذات اامأو مثلا لهذي ه.ةس يئاسثلاو ريذغا للعفي ياس امه دح أ نيولا نوني هبونُملا ن |

 و هو بك اوكلا : دع (لزالا قيردلا) ةراك كا ذ ىلا نيبهاذلا ىنفىلاسعتأ

 | اوكلا ديه: نأ انباع بصيقاولاه ملانعلا اذهل تاريدملا ىهبكاوكلا هذهو بكا وكلا هذه قاشىلاعت <

 | رهلاو) مالسلا هيلع م اا نو معد نيذلا ىراصتلا(ىاسثلا ق قيرفلاو) ىلاعتهتلاددعت بكاوكلاو 08
 انما |لقن نيذلا«اسبنالا مدق نال كلذو نايثوال اة دبع نيد نم مدق أ نيدال هنا لءاو نامثوالا ةدبع(ثلاثلا | ا ْ

 ٍ ترذئالا ولاهو هوى هموق نع كاست قازبشأا عري ةرابءابناشارس مال إ هلم جرترح |

 أحول بقةدوجوم تناك ةلاقملا هذه نااناعفا او قوءيو ثوغبالواعاوسالوادرّنرذئالو مكه
  4اي ةلاقملا هذه ىلع نورة سم ملاعلا ل هأرثك ألب ن الاىلا ةدقان ىو مالأ] هم

 سدل ةعاس تااهذدهى توعتملارو خلا اذهنأب معلا نكل ةرورمضلاب هداسف فرعي ثدي نوكي نأ ل تسي ع

 | دل اوف يظعلا عجبا قابطا ليك سيف ىزوريض لءضرالاو تاوهدلا واحو قاس ىذلاوه

 | د ترغمجرشعموأ هذ ام حاليا اهوّجو هيناورك ذءااعلاو كلذ ىوسرخا ضرغنانوالاةديعل | ا |

 | هللا نانو دقعيو هتكئالمو تلاد نول و ةيافاك دنولاونيهلا لهأ نماريثكن ا هتاغنصم ضع ىلا م يملا |



1 ٠ 
 ب رابح -ح --- مح سس هديه هل ميسم هو سس حسم

 7 ا قتن ريهم ناو بأسا بورمضو هعفانأت ًامهمتامنلا ب ورعذو ههف ف "ريما ثدبااكلاكتاسنالا و

 1 | ةهانسمريغةردقو ةغلاب ةمكحجو لم اثري دقو ل اكرب د قول ماعلا نا ىلع ةلاد ةصضاو "لبس هد يأ

 1 | قاخ امل ىلا.عتهقلاناملعاف مكلاهزر تارغلا نمدبحيرخأف ءامءامسلا نمل ازن او ىلاعت هلوقامأ مءأهقاو |
 1 مداابل اه هناك ماجا فان ص أ هنا لع 3 هدالوأو مدآ هيف ةعدوملا ةردلاو ف دصلاك تناكو ضرالا|

 و ران افاق. ضرالا انة مئابسص»املا!:ببصانا لاذ مالاك كل ىهىتلا ضوالا ءذه ريغ :ىلاكجوحأال |

 ٍ اهنم لله ناكلهةْئذااو بهذلا ن نهضرالا تةاخ ىناولو ةذغااو بهذلا كدنعءاشالاز زعأن اى دن.عاب ظ

 : | ضرالان ار هاحلافةنلب'ىفلاملا فيكت نانا عمات دلا هذه يفءايشالا هذه تاعج ىنا نعفانملا هذه | |
 ةمعطالا نمانولا كو ادكْك معطن ضرالاو نبال | ن نءادحاوانول كم مالا نال حالا نم قف ألا ْكَمأ ١

 ١ | نال كا ذو هّأب دعونالا رمان ال .معوب رسدل اذه مالا ءذه ىلا كدرنءانعم يدع ايفو مك انقلش ابثم لاق | '

 ١ [كما.ةرهشأ ةعساتمالان اك كنا م ضرالا نم كن اكم نم قمسضأ ك:دإو ىتاا مالا نم كناكم |

 ||| ىربكلا مالا هذه نطبلخ دق نأ طرمشلا نكسحياو ىربكلا مالا نطب تاخداذا فك شطعالو عوج |
 1 ذل نوكتنأ ن مالطف ةلز كل تناكام ىرغ سل ّمالا نطب ىف تنك نيح كنال ىرغسا مالا نطن ىف تنك اه |
 [| كبرالنم ةعاط نس أرلاه اهيا تجرم اين دل ىلا ج ورذللا ىلا ةّرملاعد ثدي هللاءمطم تنك لب ةريسبك ا
 أ ' ءاةملاو ضرالارك ذآ قاسعتو هناصس هنالعاو كال:رب ست الف :الصل ا ىلا ةَر نعيش اوعدبم ءومأاو |

 1 | تلا هامش ا اهنطب نم هل حب ارخالاو ضرال ا ىلءءاعسلا نم*املا لاازناب حاكنلا دمع هبش نم امهننام نب ا

 ||| مهامو مهتوفاملاوح أف ومهسفنأىفاو ركفتيا مدا يااهْزرراملا عاونأ نمو ناو لسا نم لصانملا

 ا د تافصلاوتاذإا ىف اهلافا نم ناكن مالا اهةملذكو اهلي وكت ىلعردّقدال» ءامسشالا هذه نم ايش نا اوفرعيو

 ||| ىلاعت هانا نولو هله (لوالا لاو لا) تالاؤسانه»و ىلاعتو هنا ميكمملا عئاصلار اوهكلذو

 ا أعط املا ف قاش ىلامهقلانا نولوقتروأ ةداسلا ىريب اهلا هاملا لوصو بقعتار ُجاامذهلا قااهشلاوه

 باوملاو ىلا عت هللا اهل ىتل | ىوقلا كال :نمرثالا ل_صح اعّمجا اذاف لاق ةعشط ضرالاىفو ةرئؤم
 ]| ءذه قلخ ىلءر داق ىلاعت هنا كاش الل وةنذ ل سفتااامأو ميكمأسا عئاصلا ن هال ءاوشلا الكىلعناثثال

 | ماحلاوةيوطدو ةحارو نولو م_هط هب عاف مجالا اهل عمال ةرعلا نال طْناسولا هذه ريغنمءادش ارامل

 || ناكمالاوأ تود ااماذي :تادقملا يمنا نال+ ادّباىلاعت ل ةرو دةمتافسلا هذ هو تاةدلاهدهللباق

 ل ءادتبا سلا ق ضار عالاءذه قاخ ىلءارداه ىلا عت هللا نوكي نأ مزاب هناق تاريدقتلا ىلعو امهاما دا

 ١ لهأ ميعت عوتتي ىلا هيلع دروام ةملقثلا لال دلا نم ىلقعلا ل.لدلااذهدك امو طق اسولاهذهنودي |

 | قاخةطسا وناهماع هتردق ىف انتالء ا دبا اهةاش ىلع هنر دق لوةنانا الا طذاس ولاهدهربغ نم نيد امدأل ةنملا

 ىل اذ نم هدب الو كل ذراكسا نيماكتملا مني رخأتا!لوقرهاطظو ماسالا ىف "هلي امااو5 رولا ىَوقلا ذه د

 أطناسولا هذه اهةلخىف ةمكم اا طن اسولا هذه نو ديرا.ٌلا هذه قاش ىلء ارداف ناكل (ىاشلا لا ولا)
 اهوحو 'ءلصفملا مك! نماو رك ذم د ريام مكي و ءاثبام هلا لهي باوملا و ة:ليوطلا:دملاءذهى |

 ًاوام_هتآذانيفاكملا نال جيردتو بيا ىلءالا كلذ لهغيالنأ ةداعلا ىرحأ ا: !ىلاعت هنا (اهدحأ) |

 لم ىلا وجاتحا|ل مهنا اولع لاح دعبالاح كل ذ ىف ممسفنأ اودكو تارولل الط ضرغ او ثرط ا ىف ةقشاا

 ْش ةيورخالا عفاشملا الطاهي رذللاقاثملا نملقأ قاثءاوا.ت:نالف ةيوددلاعفانملا هذه باطل قاشم ا هذه | ا

 ش1 انتريغ نمءاهشلا قاش ىلع ر داق ىلاعت هنا ا.نلق ام اًذهراصو ىلوأ ناك ةيوذ دلا عفاذملا نم ماظع أ ىهىثلا ْ
 ] قاشم لهي نالفض رااررضا اعف دةيودالا راع لماذا هنال هلع هف.قوتب هتداع ىرحأ هنكأ ءاودللا ظ

 | لال اسولا هدهري_ٌغنء ةعفداهتاشولىلاعت هنا(اهذانو) ىلوأ ناك باةءااررمدفا اعفد ف اكا |

 اق اطت : اسولا هدام [ةاحولام“ ال :بألاو فيكن انجل ذو ريك او داتلا ىلا دانس ايي رورشلا ْ

 الرو ذاب رثلا ب جوة ضماغركنو رييسجب رداتلاىلا اهدانساىفاكملارقثة
 م

| 
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 هرم مصل

 أ لكو عب رمل لقعلا نيكي ىهلالا مالا و هدد ىهر ىدالا لعلا لعبه ناكدقوةدح لع مهلادويعم

 إل الث ىرتشم ا لكدحو انت موو نقلك اهاك تارودمةروصلاو سفثلا لكمو ةقلطلا ةشامس لا

 1 دراطع لكهو عد مح هفوج ىف اًملثم ةرهزلا لكم ن :راكو ينم نعال لعمل الفطتسمةعيرخلا ل : 1 1

 : سآرتو هموقداسال“ ىلا زبور عنا خعيرانالا باصصأ معزئانقم رمقلا لكشو لدطةسءهفوحلا

 || اهتعمهلأسف ما الان و دعب اموق ىأرفءاقلملا ىلا ةرفسدل تقف مارا تنبلا سقوف ماقيل

 ||| محصلا ءوامعافاهتمدح اون ءودركي نأ موملا سةلاف قاف اهن قست دة ورمصننف اهيرصنت نت بابزأ هذهاولاق |
 .؛ ىذروباس كلم لونأ ىف كلذو ههظعتّىلا ساسالا دو ةيعكحجلا فهءطووةكم ىلا هيراضف ليه فورقلل 1

 : تناسب دهب ةرهؤلا مسا ىلع لامغلاا ءانب ىذلا نا درت ةروهشمل|مانصالا تو نمنالسعاو فاك الا |

 : نرعلا لئابرقل ناك ومالا مس اىلء كيا اره ثوم ءاسي ىذلا لإ راهو انلولمو ناغءنب نافعدب و |

 ا رسنو نا دمي قودبرو ذنبا ووو ليد قي عاونو تال ل دخلا ةيو دة وح ةفورعم ناثوأ |

 : ا دفاضأو كم ىعا ونناكما ىز ءلاو حرز ال برغم ةانمو فرقا تت ”اطلابتاللاو عالاكلا ىذا ربج ضرأب |

 : مهوعل واهتذ معن نءمهاهل ملسو ةيلعمتا قددقال وسر د ”ىدةناكسحو :و راو اصلا ىلع هلئانو |
 1 ٍ نوقي ىدااوهو لبغ' نيؤر نب دبز كإذكو ىلاغت يا

 ومالا تعستت اذا نئدأ+ ية "برفاأ مأ ادت اوليزأ

 ريستلا قسرا ليفي اذ »َ اعيج ىّرعلاو تاللا تكررت

 .مسادهما وعداو هلم نم ةروصاو أ نان دبع ىءانلزنان# بير ىف ممكن او) كانون ةزيتا ودك |

 ْ .تثدعأ ةراخلاو سال ااهدوقو ى َجاازاملا اوقئافاولعشتن او اواعف:مل ناف نتداص منكن ا هللا نود نم 2 ٠

 ا ىلعةرهاشل ا لئالدلا ماق أل ىلاعتو هناك هنا ملعا .(ىوالا ةلكسأا) تاس الا -(نيرفا ا

 || نيذلاةيلعتلا لوق دا لف ىلع لدي كلذو ةروسا | ىلعل دياسع هدقعكي رمشلابل وقلاقطنأو مئاصلاتانثا أل
 : ْ نمالاهقا ةفرغم لال نولوقب نيا ةبو ثلا لوو لوسرلا ةفرعم نمةدافتسص هلال رغما قاما

 : ةالدلا غاهأ ازعمنارذلا نوكسص ىلع ا :تتاكاشب رابخالاوثرقا |

 وانعال نآرقلا اذهنا لاقي نأ .(لوالا) نقي رط نم ةلاس نكءاز م هنوكن ال -عاو ازمه هوك ىلع |
 ءامصفأ مالك رتاس ىلءاذئازو اءاصصفلا مالك ره راسك اما هنالث» وجود أنمةلاح | ظ
 ْ انلقانمناو ثاانثل !نيعتف نالط ا. نالوالا نامسقلاو .ةداعلا ضرر دقب هءلعا دئازو أ ةداعلا ضَةْن ةنيالرد أ إ

 ٍإ ناف نيدرفنوأ نيعتناما هنم ةروس لثجاونأ نأ بحساولان مناكمأ كلذ كح ناكل هنالنالطاناممنا |

 حاصتح الا قةيامنكلذو ةبجتشلا نولنزر ماك. لنا ودوهثلاف لولا مدع نه فوذتاق صحو عزانتلا عقو |
 ْ ىتح ديالا ف ءعأ لاطبا ةممق اوتاكو ةياغلا ىف ةحاصا 1 نيئاوق ىلع عالطالاو ةغللاةقرعم ف اوناك منال |||

 يدل نول .ةيالّ- ىلءةفئالاوة سل اىفاوناكو ن نملاوكلاهأا بو رضاويكترادلاومالاو سوغنلا الذب |||

 ا اناعاهبا واي لال حدا اولا ىوقأ ةضراهملاو هلوق ف حدةياعنايتالا بجو كلذ لكو قاطابلا ف دكف ||| ا
 ! نذا وهفاداتعمات واف سنا مسهمالاك نإ وه ,توافةلاناو مه ونقثاغعال ارق رهلاثا تدقفا,تء مدع رع ا

 اأ| بنكي لاك هناصس هنار انف ةلالدلا ءذهريرقت نمدارا او غا ذهفازعم نكي نأ ب جوف ةةنأعلل ضقان ا ا
 1 هوسوثأ ًارقلا ف َعَمَبادق هنارلعاو ديلقتلاب فاك ل ةوشلاةف رعم فاز كبة دلة امدح وتلا ةفر

 ىلع كلذ لدف اه“ ارواهلةراغال ىتااهباهنلا خاب ةحاصفلاى هناف كلذ عمو هّح اصف.ناصقت ىضتَق ا ١
 ا سرور مهن سو لثم نا دهاشم لا فدو ىف اهرث كسحأ ترعلا ةدادق نا (اهدجحأ) ازهعهدنو 1

 ناكفئ :ءاسالا هذه نم نآرتاا ف سيلو ةزاغ فدوو أ برح ف صووأ ةذعطوأ ةيرضوأ كل هو أةير |

 .ىاريلاعتولا (1ه2اث) مهمالك ىف ابلغ برعلا تعفن ىلا ةحدفلا ظافلالا همف لمال أب | ا
 ادي نكي لو ةر*ش لت حا سلا هعيمب بذكلا نعمت قددلاةق 10 .
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 ميس سلما ممم اسس م يس. ياس تشسسسسسم  سسس2س راسل

 | أهتاو نسا مهرو مف بأ كالا ١لاساذكهورودلان ,منوكنام نس> اك ةروهوذو مج ىلاعت

 2 !ةئءهلا ىلعءاورلا ةحر 1 ةعل 0 ”اتاوغءودد نأ موياع ب اولا ناوءاهسأابا عاودت ادق مهاك

 ةتكت المو ىلاعت هلئاىلا ىقازلا بلطنيدص هاه داب لع نوفكعمف 'كتالمللاو هلالاروص نمامنو دقتعي ا وناك

 1 و ,هوءانعلارثك اهركذإم (اودانو) :هشلادامدعان ان" اجا يب هرك دام هد ناف

 سءذلا برقي ناف بكه اوكلالاو- !تاريغت ةطونرملاعلا اذه لاوح أ تاريغنا وأر ساتنلانا
 ظ اراشلا سا اودع مدمن ةئرامتللاو>الاو :ةاتغل!لودغلا ثد_ت سأرلا تعمم نة

 ًأاذدتتعا الف ساننلا علا اوطيف اهعوقو ةؤ كيان دلاف ةسوضلاو :داعسلا طامترا او دعا تكاوكل

 الاوعلا هذه ثةلخ ىلا ىهواهتاوذادوحولا ةدحا وءامسشأ اهنا دشّتعا نم مدين اىيطعت ىف افلا
 ١ | ةالاوغاجلا اوذقتعا نولوالاف لابعلا اذهل ةقااملا متسسحا ريك الادلالل 0 نم مسمنمو

 1و وك اواهتدامعب اولخ: ثا مرج الفرمشمل | نيبو ىلا عت هلا نمد طد داسولا ىه املا ىلاشلا ب رغااوةةةاساىف

 | اهتداع ىلءاوليقأو امان مأاهلا اوذَْع اراصبالا نءتاه والاراك أف :راتسم بك اوكللا اوأراسل منو

 اركذاوغا 1 ةدملاتلاطامل مةي'اغلا اهحابش أ ىلانيب ّرةّممو ةلاسعلا مارجالا كل: تاداسعلا كال نيدصاه
 | تاصأ نا (اهكلانو و) بك اوكلا : دسبعةةقاسا قءالؤهفلثاسقلا كلة داس .ءل اودَددَعَو بك اوكلا

 | كذف اهسطذت | نمناذ ,وعزرو نيفلالاو فلالاوق ةلواطتملا نمسا ىفانناهوأ نوت.هياوناكءاكحالا

 ْ اذااوناكو تاق ألا عفدو بصالاو ةداعسلا واه ةناموش لاوس هن عقمتو هناف نص ام هجو ىلءتقولا

 | ةدابعلاك كلذراص مظعتلا كا ذىفاوغلاءالف هنو غفل مس !مهداةتعالهؤمظعمساطلا كلذ او ذا

 : هنا(اهعب اروأل مالا ىل ءأبةلاؤملا عاهتدارعن اواةشاو مالا ديم اون لعفا كلذ :ّدم تلاطانو

 | ىلعاهصاوذذت !ىلانعثهتاذزع ةعافشا| لو.ةموةوعدلا باحت هنا ف نو دة تيري. كس لدحر ممتام
 هلئارعخ أ ام ىلع ىلانغت هللا دنع ةماقل!موام#ها اع.ذ2نوكي نأ .ذالا كلذ ناد امّتعا ىلع هنو دعب هترود

 مدهتاولدا تد راحماهوذ عا م-هلعل" (اهسماخو) شادنعانو اعفشءال وهل وقى ةلاةا اه ذم م ءنلاسعت

 7 اهلا ّنظ ةلاخلاءذ_ه تدةشاالو "هل.ةللال ”هلمقل تاع رابتر كا وج عم

 ااهؤاذ بعت اة برلا لول-ز اواو دقت ءاؤ ةمسجلا نماوناك مواعل (امسداسو) !مداسع بجي هنا موقلا
 | ةرؤزضو هنالطب لعب ثء 2 رمصبال مت ايلع لغم اةنبسش لال نكت اموال غدي ف لب وأمل اًده ىلع
 [قااءوحولا ذهىلا ناثوالاةذبع بهذة لماع مجرانلئاهلاهناف (ةئانلا ةلئسيلا) لّوعلا

 ىلعةينانغاىلاعت هئاانلق باوللا .نانئوالاةدايعزومال نأ لاعا قلاخ تاما نم مزلد نبأ نخاهوركذ
 أدب الفذة مسا ىف ماج الارثاسناكراشيءامدلاو ضرالا ناسا نتف :لمغد روبل ؤ سر الان ع
 ا سم ص.ءصخرامخالاوتافصلاو لاكش الا ن هد نطتخ اانعامرنمد تاز لكن ضاصتشان زكي نأو

 ْ ذه تاذا امس ن وكيال نأ بج وفرخا ص. ىلا اًذبأ اوهرةتفالا_هه> ناك ول ص هن !كلذنااند. 7 |

 ٍ ةبمبحلا ىنن ىلع ةلالدلاهذهاثلل ذااف همسثلا داقدعا ىيعءان نانوالاةدابءىلابهذنملوئامأ لوةأف

 |لكنا ىلءةلالدلا ان ايلف ملاعلا اذهل ةريدملا هك اوكلآءذهناودو ىنامالالوقلاامأو هلوق لطب دة

 بار الد سعاهلا تنأو ةهل 1!هتوك لطيراستا لعاسفلا ىلا هبممتاام لك: هفاص ا ىف رعت هناق مدح

 ةطتياوت نوكيانغا تامباطلاريث :[:نالاضيأ لطب دةذ تادلطا !باصصأ لوةوهو ثااشا!لوةااامأو

 سمانالاو عبارلا ل وةلاامأو متهلوق لطبواناوق تن بك اوكلا ثو د ىلع ا:الدادإف بك اوكلا ىوق
 :نسداسا!لوةااامأو هع عانتمالا بجو همم ع. ءامأ عرمذلا نكلدل ع وأ هبجوو ام لقسعلا ىف سدلف لف

 ةيعشألا نعدزتماراتاغلا عناملا ىلا لاعل ار اف ا ىلع لال دلا ةءاهت ا نا ام ذقاسع تبث هسدتلا ىلع ءاناضأ

 1 ل ليخا ولاكرينانوملانالعا: (ةثاالشل انهلث-11) لعأ هقلاو تالي أتلا لك ىلءنانوالاةدامعن .ل وقلا لاهم

 | وذ او تريلا مارجالاو ةئاسورلا ىوقلاءامسأب ةفورعم م وأ لك ا« ايهعام . ىلا اودعر دنكسالاخ هرخ

 1 جبع



 ؟ أ

 الوذفو اياونأ مون نوفنتلا توت ل الاعا (اهدحأ ( هوجو ناشر عيطة: ةدئاف | 1

 نا (اهئاانثد) نسح همس اضن ءعو لك دارنا ناك عاونأ هت لدحاذا سلا نا (اهتاثو) |

 ىلع :ةساول هم لمعلا ىلع تيثأو هلط شن ناكرخآىفذخ أ م باكا ن ,ءانابد أ ةرو - جشاذا ىراقلا | ْ

 نا .(اهعب ارو) ريسلل هطشنو هنعلالذ د رست ارق ىوطو أ الدم عطق هنا لعا ذا ارفاشملا هل مو هل ري

 هن طءدخبو كلذ هسفنى لحق اه سفلي "لة هش اطهتنا باكن هذش أ هنا دّةّدع ةدعاةروسلا ظفحاذا اففا

 | نالع لدي ثمنمةروساو اف ةلوق (ةعبارلا ةهلكثسما) لطف دع انةروب ةالصلا ىف ةءارشلا تناك نا 2

 ١ هناثددملا 1 ع ا ميار ع لا

 (ةسماخلا هلّثسما) نآرغلا لعب ةزبو ةيوصبج راجل نيوز نامع مانأ ىف سدترتلا اذه ىلع من |

 (اهتانو) ىدهاوه هللا د_ْدَع نمناَكَ او ًافدلوق (اهدنحأ) هو-و ىلعءاح ثأر ةاايىتها!نارلعا | ا

 اريهط ضعمأ مهضعب ناك لوهلثع نو أء ال رقلا اذه لما أي نأ ىلع ناو سنالا تعا نيل لذ هلوق ظ

 ا هلم نم ةروساول ًانهوق (اهعبادد) تاررتفملئمروسرش ناو افهلوق (اهثلان در ْ

 الو از ه ناف هلم "هلك س؟ ىذا اهعبرب ى قش "1 هقصْد قآل اهلدع قتن' ١ لوقف هفرتصت هساص ىدد | ا

 | م ا لقةروسورصعلاةروسورثوكلا ةروس لو ان: هلثم نءةزو ساو أف هاوق لق نافرذلا ةلازاوى دخلا |

 رز اهذه ل امي ناينال !نا يلق ناف نكمم هئف برشا علا لج ابتالاناةدور شلاق رذاكلا
 1| نيدلاىلا ةم-متلا قّرطزامم تارباكملا هذ ملام ىلع مادقال وتراكم كل ذناكر رشلارودقمنعحراخ ِْ

 دةنزاعالاة_حىلاةح اصخل !ىفةروسا | هذه تذل: نا انلقو ىلاثل | قدرطا !انرتخا بسلا اذ_هافاننق

 1 ارهعم سم أ نيدو ونىلاموعا ودة دش عم ةضراعملا نعمهءانمم ناك ءاذكسهالا ن 1 ناودوستلا ل مغإ

 ْ هر ل . رةفروخلا (ةسداسلا "هلكسسا) زدعملا ]هني ريدقتلا نبذه ىلءف

 هتفص ىلع رهام ةروس اوت ىأاندبعىلعانا ننام هلوق ىفام ىلا دئاعهنا (ام هدحأ) ناهخو'

 اشأ ارشد هنوكنم هلا ىلعوه نءاو أف ىأان ديعىلادئاعدلا (ىناشااو) مظنلا ندسوة شادو

 اركشاو نسطلاو سام عنباودوهسم نياو رع نع ىو م لوالاوءاذلعلا نمش ايولو تكلا ب ل

 (ىذ- ملا| بايىف ةدراولات ان الارئاسا قباطم كلذ نا(اهد-أ) هوجو ميجرتلا ىلع ل ديو نقلا

 ْ |بيرف منك اولات هلال لزاملا ف عقراسمنا ثءلانا (اهنانو) هلثمةروساو اف سا وب ىف هرك ذام اهسسالا

 مم :ااول اهنهللادةع نم لزم نأ رقلانا ىف مدن داناو ىنملانا ىرتالأ هر اريهضلا فريد بحوو :انازتامع

 حدر اناو لاق. نأ ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلا ادو د صريعضلا ناكو ل سيترتلا ةمضو هلأ اعاماششا ظ

 مخ رك وطالما ةلاىلا ادئاعزاكولريهذلانا (اهثاانو) هلثم نءان ارقا واهن هيلع لزنم ادمن ىف
 ناكولامأنءلد# نيملاع اوناكو أنم.ةأاوناكءاوسواو درغ'او أ اوغّمخاءاوس هلع نابتالا نع نب زيخاع |

 نوكال هئاله نع رجاعنيّمالا نم مهداحآن وك الاىض:ةنالللذذ ملسو هيلعهللا لمد م ىلا اديثاع |

 لئاعال ةعامجلانالد#لئماووكي0نئرافاوناكواوءق-+اولاماف ”جمالاد_-اولا ضل الا د لثم
 انفريسوأانا (اهعبانو) ىوقأ لوالا هجولا ىلءزاعال نأ شالو ىتالا لم نوك ال ىراسقل اود>اولا ظ

 لسو هيلع هنا ىلص دج ىلا ها نفرد ولام ةحاطةلا ىف اح لامك لص اغا ازدع* هنوكف نآرقلا ىلا ريوضلا

 ا هناالا اضيأ ادعم ناك ناواذهو ل-هلا نعا د بعب اممأ هنوك ىف هلاح لاكرب ,رتت لمكيأما از زعم هنوكش
 انةرصؤولانا (اهسماخد) ىلو ؛لوالا ناك مالا هلعد م حف ناصقنلا نم عون ريرقتنالا ءالناك

 نكمم امأ هل وك فدع لذ :منكد [نء ثأر أ !لدمرودص نا مهوب كلذ تاكل مالا «ءاعدمم لارا

 هلدسا) ىلوأ اذه ناكذ عاش ”ىنال اريغو "ىمالا نم هلذمرو دصنا| ىلع كال ل دا نآرةلا ىلا هان رضولو
 لق هناك-ف نان" والا ىهذ ةمهاالا ةفا وعدا نمدار 1 .(لوالا) ناه>وءادوهلا نمدار ما يف (ةمياسلا

 ا هتلاىل_ه + ةعزانم ىف معفددقف< رضأو م ل نءنول را
 داس ييجي يصل ردك ص هايس



 قاب و جم (نلاطتا 24 تلق لح ادع دلل. ع 210/8: <

 9 ان ,ارقأ انا ىلع ل ديام انههرك ذىلا.عتو هناهسدتناو ةدحاو "هل نآ رهلا هيلع ل زن الولاور ذك نيذلا 5
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 صظآًذ0ًً 7 "ال دمام ارو هادا ضرالا مكب فسخ نأ“ اهلا ىف نوم 'مأ ألاهو تان" الاي '١بنا

 مسصسسا ١سم مسح حول سا -مسسسل دم ل مسلس

 5 0 يدلل اخ اذني رءد نكح لواءهر ه2 لونا ال تراث نب ناتتحو ةعس زن ددمأ نا ىرئالا

 ةانأو) ى رائاهصفنآ رقلابءاج ةفزاماو بذكلا نع هزنتام عمى لاعتهتلاناو هال اهه رعشك

 ساو كلذكنوكمآل قانيلاونيتيبلاو تيبلا ىف ةدبسمقلا ف قفتياسغا عيصفلار مشلاو متتتلا مداكلانا

 ارعش ” لاهنملك نا (اهعبادو) هتلج نعاو زعاكهنعقاللاز هللإ ثرحب حيض هلك هنآل نارها كلَذك

 نآرقلا فد لوالا همالك ةلزنع يدل كلذ كصو ىف ىنانثلا همالكن كم لردك آذا هنافهوث فصوىف اه صف

 رصتقاهنا .(اهبسءاخو) الص توافتلا رهظي لو ةحاضقلادباهنيف اهتم دمخاو لك كلف عمو ريثكلاراركتلا
 :مآوةرخ .الاراسحاو ابن دلل لرتون قال_ثالا مراكم ىلع ث حلاو حئابتلا مي رحت تادابعلا باج ىلع

 0 لادم ناك شارما هد نااولاق مهما (امسداسو) ةحامقلا لل قت تون تاماكل هذه

 اذءرب+زرهشور هنا فصوو باطلا دذء ىدعالارعشو فومللا دنع ةغناثلار مشو لمفلا ةفدوءاسنلارك ذ دو:

 هنافنآرقلاامأ ند كل ذريغ هالك فعضب هلا ْنِف ف همالك نسحب ر عاش ل كف ةلهجابو ءايسرلاو ةبعرلا

 ادعم: سد ' لعت الق بم ع را ا ىف لاه ىل او هن اص سس هنا ى رئالا ةحاصفلاةراغ ىلعت وئفللا لكف ىنادصقءاس

 مكب فس نأ ع مما بمهرتلا ف لاهو نيعالاذلتو سفنالا ىه:ثنام اهيفو ىلاعت لاهو نع ةزةنم مهل

 مامامح يم سل ميسم مح اسال 6 ياسمصم

 . (|| الكف هفوقوهورمشنلا مهو هغلسالامؤسزلا ف لاقو ناكم لك نمتوأالا ةتايافوتللاد ترانس لباب

 0 ه_لعدي نهالام طءولاىف لاهو انق ةرغأ نم منهو م-هلوق ىلا همن ديان ذخحأ

 | نآرقلانا (اهعباشو) هرخآ ىلادادزتامو مارالا ض.غتامو ىنأ لك لمعام لعت هلا تامهلالا ىف لاهو

 مع 2 هقفلا لوض أ لءاذكو ؛ أ ارقلا نمذوخأم ا نآرقلا ىف هلكمالكلا لعق اهلك مولعلا لسأ

 ١ ”الدىف اياك لمان هو قالخالا مراكم لامعةسساو ةرج الارامخاواندلا ىف دهرا لعو ةغالاوومأا

 لركدا .(ىلاشلا قدر رطلا) قوصقاا ةناهنلا ىلا ةساصفاا هوجو عج ف غاب دقثآر ةلاناىل-ع ءزاعالا

 ترث لوالا ناكن اف كلذك نكي ل وازاعالا ددىلاةحاصفلا ىفاغلا,ناك هنا لاقي نأاما ىلزعال نآرقلا

 |. فا ووكيتضراملا ابنا مدع ةنكتردتلا ادع قسرا قالا نا ناوز عمها

 , -ٍ -لءردم نآردلاّنا تدثذ ازههم كالذ ناكدف ةداعلل قراخ ص أ اهب منامتالا ىلع موبعاو درِؤول عمو ةنكمم

 نود ليزتتلا اظفا ىلع اهنلزن لاهانغا (ةياسألا 'هلكسسملا) :يارصلا ل! ترق ادلع قر رطلا ادهوهورسولا

 ١ نولوةءاوناك مسمنال ناكملا ا دهب قثاللاوه ظفلإا اذه رذو جيردلا ليدس ىلع لوزنا ادار 1انال لائالا

 بس ىلء ةرؤسداع:ةرو امو اذكه لزني ل سانل الثء نمنرك ام افلام هنن ادفع نم اذه ناكول
 انزتمعينمدببو ولام دوجو نمرعشلاوذب اطيلنا لهأ هءاعك رئام نئس ىلعو ثداولسا عوقوو لا وذاا

 3 ا ةعفدهرعدش ناوي دروظدالرعاسشلا نفك ةفاَتملاتاحا طل اوةدت_هلالاوحالا نمر عظام بسحب امش

 06 لاقو ."هلج ةداهل هده فال ىلع هلر :الىلاعت هنثا هلزن اولذ ةعقد هبطخو هلئاسر ن اون درهظيال 1

 || سزج نمنوكح,نأاما ب ردتلا اذه لءلزانلانآرقلا اًذهناءريرقتو ةهشلاهذه لبرأم عمزمعتم
 , 7719101 تاك ناد جب ردتلا ىلءهنمبرةياسجو أهلثعمومايتا بجو لّتالا ناك اف نوكيالو أر مشلارو داقم

 ١ ”هلّدسنملا) هم هّنمأو مو هيلع هنا ىلسص هللا لوسر ديرب أن دابع ىلع رقوزمتم جب رددلا ىل< هلوزن عم هنأ

 || اهطثاعوهو ةئيداارو ىعست نأاماف الصأ تناكنااهواوونآَرَقلا نمةفئاط ىه ةروسلا (ةقااقلا
 3 ةئدملاروسءاوتح اكل هلا نم نوذف ىلع ةيوتحم !هالوأ رولا دلبلاك ةدو دحم تآر هلا نم ةفثاطامال

 || ىراقلا اهيف قرتي بئارملاو لزاسن لا ةلزنجةروسلا نال ة.ةرلا ىهىتلاةرو.سلاب ىعستنأ اًماو اهيفام ىلع
 اهواو تاعس ناز نييدلافاهلحم ةلال_بوامنأ ث ةفراوأ رامصصقو طاسو أو لاوظاه.سةنأ ىف اذدأ؟ ى 37

 : انفي ناف همم ”هلضفلاو ئذثلا نم ةسقملا ىب 0 ىتلا ةدوسلاك نآرقلا نم ةفث ةفئاطو ةعطق| من الف ةز هه ع نع ةلقنم
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 انهي
 مصل مسمسس ل مس 7 م ل م د م مسح تدع هس

 نوكنال تابقاغنالا نال لطإب ىاثلاوأق اهنا هنم كلذ متي نو  ادصق هب ىعتملابمدلع اىأي نأاما ىذعتلا

 ٌكِلْدُم هملادصق هماقىف ل_هدع نأ ىلءفوقوم ىذا ان هنامث نأ تنل 0 كا ذكناك اذاو لوالا تدثف هعسنىف ||

 هدروأ ام لكهمزليو ريطسادوديذ عنيف ىلاعت هللا ن مناك ناو لاكتوهو لسلدتلا مزل هتمناكانادقلا ٠ْ

 هوجو نءزهملا ىلع ةلاد دب الاه ذه نا لع اف اولمذت ناو اواعفت مل نامت ىلاعتل وقامأ اها لك لان الغ ٠
 ضر لاةءافو لسوهلعدقلا ىلم هللالوسرلةوادعلاهياعف اوناك برعل !نارئا رنا عنانا(افدلأ) عبرا
 اداه كل ذ ىلع لديام ىوقأ نم جيه او نسوفنلا لدبو ةريدشعلاو ناطوالا ةقراسفمنال ءسهأ لاطن ىل 1

 لثع نامنالا م_ماكماو مهعسو ىف ناكولف اولعفت ناو اولعفن لن اف هل وتوهو عد رةتلا اذه لثم هنلافاّضنا |

 اممم ناكناو مالسلا هيلع هناوهو (اه2 انه زحماارهظ باوأ ١) ا هباوهالةنمةزوسلشعو أ تآوقلا

 هن رطتولو بقاوعلاب ةفر عأاو ل_ّئفل او لل اروفو ىف لاما مولعم ناك د تف ةويدلام لص اسف مه دنع

 امنت افئاخ الجر نوكي ناك ىب هني اهم ىلا ىدحتلا ىف غلي مهاد نأز اكس 5 ةوبنلا نم ءاعّدا ام ىلا ةمسهتلا
 راراطضالاب هذ رغم الولف لبو هيلع هللا ىلص كال ذ نم هامشاح هر وأ عبد ىلع اهلانو دوعز ةدكضف نم هعقوتي
 (اهذلان 5 قرطاا 2 جاما ةضر اعملا نعنوزحاعممن !مهلاح نم

 | هنو ةصعناعطاق نكي ملاذا هناللثعن وأيال مهن أريحا ىف عطقاا هويت ةحضااعظاف نكي مل ولمالسلا هيلع هلل |

 ١ الف يمزج الو مالكلا ىف عطقرال ةتبا روزا لطبملاف هيدكر روظن د هقال> عوقورب دس هفالخ زو ناك

 ناله حولا كلذ ىلءريخلا ! دهر دسو هنا (اهعبادو) هسه أ ىف اعطاف ناك مالا هدلع هنا ىلع لد مزح

 ه.غاود دم_ثتو مالسالاو نيدلا ىداعب نم تاهوالان ماتقو ل مل اذهان ريصعىلا مالسل ا هملع همانأ نم د

 ىلع ةلالدإ | ىف ةعبرالا ءودولا دوف طق ةضراعملا دحوب لدي د- تلا صرملا اذه عمدا من ُض همفةعيقولا ىف

 ىلع ل ة-ثدال هللا اكن انولو ةدنيذلا لاه1-1لوقد اسف ىلع لد. كلذ وهنأ الاهذهاباع لق كلامرمهملا | ْ

 ىذلا ذانءىجالهت بجاو ةروسلانمهناستا“ ءافسأ (لوالالاو وساا) تالا ؤسا:وهو لال دّدسالاو ةحلا| |

 بح ىلءمنهءملوقلا قاسي نأ (امهدحأ) ناه>و هتف باوملا كش ىذلان ا نود بوح ولأ
 مالكلا ىلع مهرادتقاو مسمتح اصف ىلع مسهل اكتال ةضر اعملا نع :رمهلاب نيمزاجريغدعبا وناك مها مهمامس | |

 معي وهو كتيلغناهمو اي نم ىلع ةيلغلاب هسفن نم قث اولاةؤةلا,فوصوملال وشب اممممكهت نأ (ىلاثلا) |

 نأ ن مرض أ اذه نال ناوملا هناول ان ناف لقي لو اولعفت ل ناف لاق ل( قالا لاؤسلا) هياك هيلا هلا | هنا

 باوملا اهلحماماولعف:ناو(ثلاثلالاؤ تلا)هلثمنمةروسا وأن ناوهلمم نب مةزوسا ولأن نافلاقي |

 قتفناتخاو اوال باوملا ىثلا با ىف نا ةق.قحام (عبارلا لاوسنلا) :ةضضارتعا :هلجاجم الاهل لممال |

 ادع مفأ نإ تلقكءلعر كن ناف دنع ادغ بقال -اصا لوقت ديد ثنو اديك دنا قناالا لتس | ا

 الا لوقوهوانوناهغلأ تادبأال/ اها لءادنالوةوهو نأال هدأ (اهدحأ) لاوكأ هثآلُث هنف ' هيفمثأ

 ىلل_لفنا نع نياؤرلا د_-اوهبودسلوقوهو لءقم_سملا ىقذ دا كحد أليس: نفرح (اهتلانو) |

 مهزعروظاذاب اولا .هلثمنمةروسمهنامتا ءاغتناراسنلاءاقتاىف هطارتشا نعمام (سهاخنا لاؤسلا) | ظ
 ارو + اداتلا وب هزم كلذ مداذاو مل سو هيلع هللا ىل_ض هللا لور قدص مه دنع مص ةضراعملا نع |

 ماقماةافراشلا اوقناف هلوق ل_هجورثالا ماةمرتؤملا مي ةأفدانعلا لرتبجورانلا» 9 رانلاباقعلا| |

 ا ءاسقتا هيانال 0 :ءلانأشلل» وهتهمفوةغالبلا باو هدا وه ىذااز امالاوغاذهو داتغلا اوكرتافلوقأ

 اهأورانلا هيدقوناموه باوملا دوتؤلاام (سداسلالاؤسلا) راننا!ةفضلدو 213-4 اهِمدَم هبانصر لا

 لاه مكان ءلاعادوقو رانلااندقو لوب نمابرغا !نمانف#مو هن ويدس لاق خلا همقءاجدقو مومضف نددكملا |

 | هدلبنيزو هموقرفن نالف لاس . كر داب ةسمست ىضلاب يع نب ىسعأر قو بااعاد ردولاو رثك أدوقولاو|

 ؤ سائلا دتوةرخا ال اران نا لد اوألع ءف يكف ةمواعم ةمضق نوكتن أ بحب ىذلا"هِلَض (عباسلا لاؤدلا)

 || ءرعدقا لصقل لوسز نمهوععسو أ باقتلا له أ نم عانم» كل بمس مدع نأ نال باوفا ةراجعاو |

 تس ليس

 5 . عع صحم حيت مجسم

 ها ا يصا مساسسسسسسس م عن مدبب مص سس حس

 ل 2 د



 را
 وعم مم حج اس م سس سم مسك الأ امم مس ان ا تصدم سس منال ميمي ا تحسس سل مهم لماما يمس سس سس

 3 أ ءاعدا ىنواطيم مكنااواعافالاو اهبةناعتسالا اولدعف نع صلختل ىف ةيلغع جاو ةديدش ةفاق ىلا سو هلع |

 || ةواااهنوكلاطباىف (امهدسأ) نيه+و نمةجاحم مالكلا ىف نوكمف ضو عقلا ناو ةها ؟اهتوك
 مدهراك ٠ ادهثلا نمدارملا (ثاافاا) هلبق نم هناو نآرل از اعا نم وركن أ ام لاطن ىف (ىلاثااو)

 || راما لم كونسملو ازور مرأك او عداو ىنملاو مالسلا هلع دبع صار[ تحتاق مهنا نمدأ ْ

 ْ د دأامممًافرذعتلاريدقتيو اعمام يلع ظفللا لمس نكمي له ل.ةنافر ذو نكءاهفمكلعو مكل اومككلو |
 نموملان نعازاهم لج نكمف: 00 وأ رضاها يندب دوش عج ءاده_ثاانال نكمذ لوالا امأانلق |

 آ "ا اننا رعأد مها اراصنأ ممنوكم ويف نو دقه اوناكم مما ىف دكرتشم مه راكأو «خاثوأو رصانتلاو
 [ظفل نال كلذو راك ألا ىلع ل لوال لونة فاشلاامأو هسف لكلا لح دالرع شملا موهفملااذه ىلع

 7 ةداهشلا ىدؤيو ةدهاشملابلم_معفدوشيو دهاشي نأ حم! نم ىلعالا أ رهاط قاطبالءادهلا ْ

 [نايثوالا قعءادهشلا ظفاقالطاىفاما زاحلا مز نانثوالا ىلع ءانلجا ذا ام مهئاسؤر ق- ىفالا قةدنال '
 لالا جيلا لعداتس اذاامألسالا فالخرامخالاو كذا دهشمبنا وم نم اوعداودارملا لاق. .وأ

 | ء نيقفتملا ناف راك :الا اذه ىلع مكقافتال ضعبلم كضعل هش نم وعداو لاه هتاكرمسي هنال مالكا مص

 ارك تر ءلا ىف ناك هنالو مءاده شهرة ةفاضالا تصف ةتفاوملا ناكل ضعبل مسهضعي دهب بهذملا

 2 |. مالكلا لس ثار وط كلذ تنناداورخ . الا نم ةجرد ىلع امس م أن أب ةح اصفل ىف نيعز انما | ىلءخو دهثد

 1 ئشلا هنموئذلا نم ناكم ىندأ وه نو دانا (ةنءاثلا هلم ا) زاحلا ىلع هلح نءىلوأ ةقمةلا ىلع
 | |كلاذنوداذهلاشو ضعءد نم هدهد* أند دلا عجن ال ايهجاذا تكلا نودو ىئدلاريقحلا اوهوثودلا |

 0 دس اعرصتخ ان كنس ناكم ىفذأ نم ىأ كنود نم:هذض ءلدأ اذه كنودو الماق همم طحنا اذا | 1

 اًد-زوا عام لك ىف لهءتساف هذ عستا مثملعلاو فرش! فورعنو د ديز لب مذ لاوحالاىف ثتوافغتلإ اظغذالا ا

 نينمؤم اةيالواو زو اصنيال ىأ نينم زا نود نمءاماوأ نب رفاكلان ونمْوااَذذنال ىلاعتمتا لاه دع ىلا | ٌْ

 اذهر مكءادبت هقلع: ء نا (امهدحأ) ناهجو همفاثاق هللا نو دنم مقلعتم اق لءةنافنب رفاكلااةءالوىلا | ا

 1 نودهذل مهل اًعِعْزو هللانود نه ةوأآ مهر دج انيذاا اوعداى عملا (لوألا) نالاق- اهسف ظ

 . | زدهملا نآرقا ا ةضراعم ىف نط ,ال ىذلا داسجلاءاورهظمب نأ مهمأ ىفو قالا ىلعمحصنا ةماسقا امو وب ظ
 5 ظ نينمْؤملاربغ نمو هئاسباوأ نود نم ىأهتانود نم كما دشاوعدا (ىناثلاو) مم مكيلادباع هت اصمم |

 3 ظ مهيلع ىأت ةحاصفلا ناسرف مهو .هءادوثنأبراعشالاو "لهاا ٠ نمادهو هلثع دن امكنام 1 او دهشل

 ]|| اوعدا ىنعملاوءاعدلاوه هقلعتمنا (امهينانو) ةيداكلا ةداهشل انمهسفتال اوضري نأ ةهلسلا عالما |

 0 | ناسا لوي قم بعت نأدمثب هللأ اولوقنالو هللاداو دهشتسنال نسعي مءادمش هللا نودن 3 1

 ش / لع ئواعدلا م : ةنس مم داهش نيذلا سانا ن مءادهشلا اوعداوءاوع دةعص ىلع ةئيبلا ةماها ١

 9 ا | هلئسما) .نوقداصلان ا دهشي هلا مهل وقنعثدشةم مهل قييم هناو مهعاطقثالن اسو موازيمتتاذهو ماك_ملا ظ

 ]| نعيلثمرذعت ىلع ىيمهنا .(اهدحأ) هوجو نسرين لولا لامي ىذعتلا اذه ىذاقلا لاه 0 ْ

 | لالدتسالا لاطرا اذهىوال_ م ىّدعتاا تامثا هن ك«ملالعاف دء_هاانوك ىف نك هنملهفلا ح 1

 | ازعمنو كرام كلذف ىوتسو ةم-وملاةردقلا دةغانو :مهأوق ىلع هردعت نا (اهنانف) ل ظ

 [4قاانت اوه ىلا متهتافديعلاىلا فاشيامنا (اهئلانو) : مهل رة لع يذضلا قس عصالفنوكيالامو
 زاعالاتىرإل نأ بممف كش ريغ نم هلثم ىلعر داو هو < سغنإ دحتم هنا ىلا ىرقعأ !ىدوعتمها ىلا عتب ل دف ظ

 أ اضيأداتعملا تا مسهل وقت با | ناقة داعلا ضة#:نم «.فاعلدياساز هانا (اهعبارو) لوقلا اذه ىلع

 | جي لسو هءلعهتلا لصلوسرلا نا .(اهسماخو) زهاء لال دشسالا مصيالف قرذلا اده تبي ل لعفي شن |
 | ىلعوزاعالا فالخ ادن نكن ل ىلاعتدل من ه كلذ نكح, : لولو هاعذا اعف هلاقي دصت كل دب هصخ ىلانعت هنأ ْ

 | نم بواطملا نا ناوحلاو هلبق نءالا نر كس ,الد انعم اريغو داما نال قرغلا اذه عصبالربا مهلرقأ
 م يو --

 2 ىدعلا
 ىف
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 | عراب ناطنالا اضصالا ةتتتاذسا ءاذعالا فارطأ قاف: 1 ثدتملا لطلاكودو ٠ عار مهلا |

 ةءلظلا“ ءارسالا كلت عمد .ءام . ىح ةقبلا ىلءةوهشلاةووق اما ىلاعت هللا نان اهكاهنءلالختألا لود ٍ

 ال ناو كاذ ةديقاوجسي قالا ماعلا ف ارط ىنالوأ اذ ةق ٌرفَتم تناك“ ءازحالا كلنا م

 | ىاعت هناغ ىلاةعوأف ىلامتو هناكدس هللا اهعمف ناومألا كلذ نديفار اطأ ىف قوة« تناكامش اخ
 (اذاف صخشلا كاذ انمنروكو اهعوفةقرفتمء اسال ءذ#ا تناك اذ اذافمحرلارارق اقف داتا

 اهرك ذىلاغت هت اناو ةعامدنه ر ,رقثاد هذى رخأ 5 زماهعجب هلع عش فدكف ى وخآ ةرمتوأا.تقرتف 5

 الاى بارت نك بنقل انافثعبلا نمبيدف نكن ا نماثلا م + انا ةر وسىفاهتم هناك نم غضا وما

 ةيعالات او رب دق ون لكى لع هناد قوما ىع هناو ىلا وه شا ناب كلذ لاق ةمءاهضرالا رثو هلوقا

 الى قلنا تا رمركذ دعت نوم ومما :أدقةروسق لاهو ر وبَعلاىف نمثءنهتاناو اهبق بيرالة تا |

 ٍ هةاع ن ناك من قك ى* نم ةطاكي لأ مس اقفال ةروسل لاف ثوم .2.ءامقلا موو مكتا غنوا كلذد ب

 ا اب و وك ا ا ظاملفقراطا !ةروسف لاهو ىو فقافن

 هيلالدةسمالا هجونوءورحم ن2 لب هلوقىلاهنوعر زتمهأأ نوثرك أممي أرفأ رق .(اهتامثو) رداع |

 ال ذريسغو عبر ثلثءورو دموريع«ب ثا اوزرالاك ق وةثهريغو قوة شم لروطم نم هماسقأو "يانا
 نفعت نأ ىدتَش ىلةءاارظنا اف بارغأ اوءاملا هلعىلوةساوةيدنلا نص رالاىف عقو اذا هلا ف التخا ىلا

 ْ | تدادنا اذا اطوغم قس لب دسفيال نات ىلو ا اعبج !ميف ةنوغعلا لوصح ىف نكي امهدح أ نالدسفيو

 "هلي وطلةقرولارهطتو بث هسأر فر هظمف لواطملا امأو ناءةرو اهنمحرذق نيَمَعَلف هما نافتثةيوطرلا | ٍ

 أ سرالاىفعقواذاساسناك اهقاقنع .رهياهس ب ىتلا ةمظعلاةيالصلا نم همفاخ ىوتلااامأو عمزلا ف اكأ

 الأ دحأ نم حب ردم نيذضن ىلءةاوذا | عو#شريصيو اهروظ ىلع ةرقن نم قل فنتوقلا اةاون وهلا ن ذ امامي ةيدنلا |
 ال قاعأف صرخت طباهلاامأو دعصتف دعاملاامأ طباهااءزلاىناشلا نمو دعاس ءزب !انيفصتلا |
 لإ طباه ليقث ىوخالاو دا د تي سا اا روش ةريغ هلاةاوثلا نه حر هنالصاسساو ضرالا |

 | لا 5 ةيكحو "لماك ةر دق ىلع كلذ ل دمالف أ ةبرم'اوءاوهل اوءاملاو ةاونل عبط د احتاو رمصنعلا داحتلا عم

 3 صرالا ىرتو ميسا ىف ىلاعت هلوق هريسافاو' اذعالا ب.كسص رتوءازجالا عم نعز هاف كرداقا!اذهف |

 0 رشن ىذلا ءانا حنأر ذأ ىلا عت هلوق (اهئلاثاف) تروترتصاءافلاا م
 ]أ عدلا فال ىلع أليقتلاداعسا و عبطل اي لأ مسج اسمان اءرب دقو نولزنلا نش مأ نول نه هوازن |

 لأ كلتنا .(اهنانأف) لوزنلاو طويهلا هنأ نمام دعسيو ةم_صاخنا لطبو عبطلار وةيرهاقر داق نمدبالف
 | ةجاخلان ااغمىفاهلا ا (اهعبارو) حارزلاب اهريمست  (اهئلاناو) 1هقَر ةتدعب تءقحاة“املاثاترذلا |

 | أ لذ كلذز اج اذاف ةعدسطا | بلق هنالف لمثلاد داما ء1 ازاو- ىلع ل د, كلذ كوز راسا نضرالاو |
 | ةبااملا تار دا اكل عج ىلع ر دقاسا (ىفاشا و١ ءانملاو بارتلا ة واس نمةيوطرلاو ةاماسارهظي نأز وال

 | حارا كير ندر هقافاف حايرتارمشق (ثيلاتتلاو) اهقرفت دعبس ارا ءارجإل سوير ل

 (ك | ةجال ب اصسلاأشنأ ىلاعتلا ( منا رلاو) انهحز ورجال ضءىلا ةسااستا !ءازجالا كال: ضن مضت ىقلا |

 | كيأباقعلا اونبا ا نم وقس اامىلا راسن رنا أة:ّرمنيذاكلاء ان !ىلا ةساطا عوف هناي

 | عضاو ىف ةلالدلا هذه نءربءىلاعت هللانارلعاو | ٠ْ

 ْ كاذكسلوقرىل حالا لرب عذلاوةو لاف لل درك م نيئسملان ماس رق فوقىلا ىذلاهقئاوكير | ْ

 1 نم مأ امرصن مت كنأ سنن ورون ىتاارانلا م . ًارفأ هلوق (اهعبادو) نورك مكحامعاىفوملا رغا|

 ةفيثك ةرصشلاو ةفضطاراشلا [نيأو ةطباهةرصشلاو عيطلا,:دعاصراسالانالالدتءالاهجو نر عقلا |
 ' | ىلاغتهتاك_مأاذاف رة يدلل و ةسانت راحو اشااو ة-تاناظ ةرصذلاو ةيئارإ قراشلااشيأو | ْ

 1 ًارعبولا ذافقر ذانتملاءامسشالااءذهنبب هتردقب عميد قف ةيزاسنلا ةسيلا روذلاءا دجال كاز ةزصن لا كلة لخادف |
 رعي ده همم ج تيوس مبسم ل ل 6
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 (نماسثلا لاؤساا) ةراطاو سايثلاام دوؤواران م ركل اةرو-ى هون الا ءذاه لق نم ماوعموأ لسد

 9 هك تازرثهب ' الاكل: باواللا ةفرعم انههو م رتل ةروسىف ةر ١ 'هل-هلاءذهبةفوصوملاراناا ت' اجمل ّ

 (عسانلا لاؤلا) الوأءوفرعام ىلا ةدنةسم ةثردملاب هذه تازن نة دل هذ وب ةفوصو م اراناهتم اوذرعذ ظ
 1 راجاو سانااءالادةتنالا.مأبنا ريذلا نم ةز اتممر امانا باوما ةراخلاوسانلااهدوقو هلوق ىئعمام |

 ١ |... ةسانايولاجلا نارعأ هرالذاوارالاو "اسنا (لوالا) نبي-و نم امتوق ىلع لدي كلذو |

 : م دقو ةعساولا ءةجسرب اهنمهقن ان ذاعأ كلت واس اوا هقارح ا داربام اهينخرط عدوةوبالوأ تدقوأ

 3 هو ةراجطاب سانلا نرقل (ريماعلا لاؤلا) رخعاىف دةتناهّرسطارفالاما (فاشااو) :قردتام

 ادادنأ هتاهواءجو امان_صأ اه وف تسال( قمهبقن !اجاو ونرت منال باواسا ادوقو مهعمةراطا|

 هلوةذاهل ةرمسفمب الا هذهو منج بصح هللا نو دن نو درءئامو كلا ىلاهت لاق هنود نماهو ك_عو

 3 اااو اهدوتو ىنعم ىف تهب بصحو ةراخغاو ساشا! عم ىف هتنلانو دع نءنو د .ىتامو محصن ْ

 راض نوعفدتسيو مهب نر غشت سي نيذلا ٠ ادهشلا رءاعفش ثلااهناهقانودنمةدوبءملا مرا ىفرافكلا |

 ةومو مه رست ىيفانا رغاو اهمتالبا مهجران ىفةاسمتاهب مغ ”رقذم_باذعهتنااهلءسو مهباكست مي فنأ نع |

 *ثمح قوةلا نماهوعئمواهما اوصشف :ريخ ذو ة تعمهتضفو مههذ ولع نيذلا ني رفاكل ندا عذب ام

 [ ليل دريغن ص_هذوهو ترربكلا را ىف ل قو مهرو هطو مممو:جو موه. 1 - امىوكتت هجران 8 اماع

 أ | دانعم ىعأ تيريكلا ةراجحي داقيالاورانلاءذه ةفص ميظعلان هه ض غلا نال كلذو ءداسف ىلع لدبام هلو ١
 [راد<ال رياسنافرا.ذل!سمأ مظع ىلع كا ذل در اجحال اريئ اس ىلع ءانلج ولام أ را !|ةوق ىلعارب داقيالا ل ديذلو 1

 1 رارينل ةةفطم ىه ىتا !ةراط اباه أ لوأ ىف قلعت نأ اهتروةا تغلب نارينلا كلر: لاق هناك ناريثا !!مأنظز

 ١ :لديام ه.ذ سيلو نير فاكلال ةّدعم ةفوصوملا راسنا ءذه نا ىلع لدي هنا ني رفاكللت 3ءأهلوقام ان دلا |

 5 ىلع 4 اوت(داسعملا ف مالكلا): ةالصلا لهأ ق اسفل : دعمت افصل هذ ةفوصوم ريغرخأ ان ارثكلانه نا

 "اكرر ةرغ ماتم اوقزرالكرا مالا تحت نمئرق تانج مسا نآ تامحلاسملا اواعواونمآنيذلا يشدو
 اا .(نو دلاخ اهيفمحو ةرهطم جاو زأ اهيف مهاو ام اشتم هياون آم لبق نم انقزرز ئدلا !نداولاه

 ان عبطملاباوثو رذاكا باق ءنميو داعملا فام ده دعت ماكنت ةؤبنااو د جوتلا فو كتجت ا ىلاعتو

 1 نالعا (ىلوالاةلثملا) لكاتتم انههودعولا فان انا مةءعينأ دمءولا ىف ةءارك خاذا هنا ىلاعقهتنا داع ظ

 نءو أ اهناكما نع عّمي نأ امال ّءسا ا هذه ن ءث أ او يدل ةعص ىف ةريتعملا لئاسا | ن هريشتلاو ريشا فعلم |

 هقاناو لقذلانالاهبلا لدسالف عوقولاامأو ىرخأ لمتلابو لةعلابةرانهنائازودفناكمالا ام اهعوقو ظ
 , [نيركنملا نء كح اماريثكن ا (لوالاهجولا) هوجو نمامهبف قلع | نيدو هناك ىفنيد أس ا نيتاهرك ذىلاعت |

 || تقوتيالام لكتال كل ذزاجاسناو هبق لل دل ارك فرغ نع نئاكمقاو هنأب مكح ىلاعت هنا خرمشنل اوم اراك. :

 ْ فاشم لقنلاءاماشازاج كلذك لكس ا هذهو ىلقنلا لدلدلا :هنايثا نكم أ هلع مالسأ اه دلع لوسرلاة ودة

 عئاصلاتايثاىفامأو ىوعدلاب تك لب اللد هيلع ماق امر اربالا ةنطساورافكللراسنلاب انهه م 1

 ومتقاو لعفلا ةروس ف لاهو هانركذام قر غل بيسو لا دا هنفركذ لب ىوعدلاب هبقفتكيرلذ: زينل ثا او |
 1 ةروسىف لاهو نواعنالسانئلارثك ؟ [نكحاو اة> هماعادغو ىلإ ؛توع نمهننا ثعبال م ماعاد عج هلفاب

 ات أ ىلاعت هنا (ىناشلاهجولا) ماعاعنؤو» نما م ”ن؟ءشا ىرو ىلي لقاوة عم د نان ااورةكنيذام ءزناغتلا

 5 ه ىلاعت هللارّرَةدقو رسشنااو ريشا ةنرومأ قعر ذاق ىلاهتهلا ىلعءاشرمشلاورمشملا ناكما |

 ًاوناكم منا لابعشلا باضأ نع ةراكح اههذركذ ىلاسعت هناف ةعقاولا ةروسىفءاج اماه هوو ىلعةقي رطلا |

 نيالا الق هلوةب ىلاعتهنذاممباجأف نولوالإانثامآو 5 نوثو هبملان اهاطعو اما رئاكو اننماذ”أنولوة» |

 ا هرت وق (اهانأ) ةعرأرومأب هناكما ىلع ياا مول-«٠ مون تاق.ءىلانوءوم نب رخ“ الاو '

 : اشف نم قاد انغاى نا كذب لال دل سالا هر نوةااحخلا ع ندف مأ هنوةلخق مخأ أ نونتام ب ارفأ ١
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 | اهتةتص ىف لاق ىلاءت هن الؤرا- ااامأ نيب ةولزشراسال او هنا ن ع يدش ال ا هذه (ةيئاثلاةلشسملا) |

 | نةتمال تذ ءاىرخأ هبا فلاق ىلا هتالف ةنلج اامأو ةقواذماسما ىف عبرا ذهني 0 ا

 (اذهو زان مالا اهتحت نم ىرخت تانج مبهانآ تال اصل ا اولنعوا ونمآن يذلا رو اجه لاه ىلاهةهن

 ىلع دو لال ١ىف ولما لو د ىذمشن هن لال ١ىف كلما لوو هلوددحو كلا 1١د هعوقر ندا |

 مكسملا دأ معطملاوأ ن :؟ىاااماتاذالا عما ناملعا 6م كااثلا لكلا ناتقولكرانلاو :فلا نأ

 || اولاف اهزر ةر ينم اهنماوقزرامكةلوةبمهطااور اهمالا اهتدق نم ىرت تاضجدل ردن كت اهاتافاوف |
 اهمنراقو تاص>اذاءامشالاهذهنا مهر ياططمحاوزأ اهبف مهلو هةر مكسعتملاو لبقن ٠ انقرر ىذلا اذه

 تراندت نودلاخ اوم مهو لام منع لئاز فوذلا اذهّنأ ىلاه2نيبف اصغنم رميا :

 35 .ةاونمآنيذلارمشدو ىلا عت ةلوقامأ : 2 , الا طافلأى نا اا ماك:كاورورعملاو معنتلا لاكىلءةلاد د الا ْإ

 دهعا ىذدلا س دل هنأ (اهدحأ) : لدي تا راناك صماالا اذ_هفطع مالع (لوأآلا) تالاومأا

 كفو" لد جوخ كلمنا يد يقعل تامل قلمي راما ىخأ نملك اثمدل تاطد تح ضالا: وهفطعلاب ١
 ف درضلاب و دسقلاب بقاعيدير ل وذاك سس رذاكحلا ناةعفم و "ل أ-ىلعة ف وطعم سوف نيذم اأن اوت ولا ا

 ديو ةعاورذح ا م ابل وكلا اوقناهلوق ىلع فوطعم هلأ (اهيانأ) قالطالاووفعلانارعرسشتو ||

 لوءمدال ىدملا ظنا ىلعرمشدو * ىلءنب ديزأر (اهئلانو ) ميلا فاسحايدسأ تالبايزيطول و لا ْ

 ىل_س هللالوسر نوكي نأ زو باولو رشو هوقيرومأملا نم (ىنانلالاو وساا) تذدعأ ىلءافطع |

 موب مال اروذل اهلا !ىف دجا. لا ىلإ نيث اشاارسشد مالنا | هملع لاق 5 دحأ لك نوكت ناو لسو هلع هللا | ا

 اذهننأب حدي هناللزحأو نأ هجولااذهو بروم مدح, لك اسغاو هنيعبا دحاو كلذبرم أيل ةماسيقلا ْ

 ةراشدلاام (ثلاثلالاؤسلا) هبةراشنلا ىلعر دقن لكس رشي ناب ويت ةتافلا يا

 روت تالت موده كرش كم اهديبل لاق اذاءاهةذا١لاقادواوب رورملارهظد ىدلاريخل ا املا تاو

 ١ 0 اوقع ىنري->اىنرشن ناكم لاهو لورورمسلا هريخ دافأ ىذه هنال ناوأ قمع قدارف رغمورمشنف |

 نة ميلأ ب اذعب مهرمشفاماو هنوضلت او نم لا هاطظل ةريشبلا هنموهوربخأ اهب ١

 3 .رذلةة رش. هو دعل لدرلا لوي ام هنأزهتىلا ظمغف دئازلاءا ازهتسسالا هيد هةيىذلا مالكا | 1

 لئاسسم همففر امنالا انت نمىرق تانج مسولّنأ تاحلاصلا اول_عواو:ءآنيذلا هةلوقامأ كلام بنو أ ش
 ناميالارك ذامل هنالئانعالا ىعسم ىف "لا درب_غلاسعالا نأ ىلع لدن الان ئه (قوالا لكلا

 أنم (ةيئاتلا 'هلثسسملا) لصالا فال وهوراركتلا مزلالاو رياغتلا بجو حاصلا للا هيلع فاما
 ازرع ذاق ةذحل اهل ةحلادلا لاس عالاو ناعال اد ىف ع نم لكلا ةذاه رهاط ىلع هن . الاهذد ىرحأن مسايا |[

 بجو ةعاطلاونامعالا لعن الع نع ادد 3 رفك مث ةطاصا!لاعالاو نا.عالان أ نءف:كلوقام4لا]

 اًضدأ لوقلاو لاحم امون . عيجاد مادلا باذعلا قاتدسا ب وردك !لءفو ئادلا باول قاةصتسا ١١

 هردوأ لا طاصااب لوشل!ناانلقااو عدشم هوعضرف ىذلا ضرفلا اد هلاةينأالا يلف لاه طداصاابأأا ْ
 لاوز اطوريشم ىراطلا نارظ ناك اداض:ناف!اًداضالوأ ا داضَد 0

 نم هلصاخةافانملا نا (اهدنانو ) :لاحوهوروذلا مزل ىراطا | نانو اب العم ىفاملا لا وزناك هلة قاسبلا ١

 3 ودواعءادح وب نااماف ىقايلامام_ةيىراطلا عاف دنان ل وأىراطلا نا ارطا قابلا لاوز سلف. نيسئاطا]|

 أرثك ؟مدشا ا ناكو ايو استي نااما نيق . نيقاقسالا ن(اهثلانث) ةطباخن ايل وقلا لطي دشن عفا دم والام

 ةريشع قاقصتسا أرطق باوذلا نمءازوسأ ةرمثعق ام كتسسا ل_ه> دق ناكل اي نأ لئمال داع” نا لقأوأ
 ءاز أ نمد_تاو لك دما زاب لة مسه باقعل اءازج !نم دساو لك قافكتسا لوةزف باَمَعلا نمءازجا || ١
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 ءزاسا كلذ ةلازاىف هريثأتن م ىلو أزل اذه ةلازا ىف ءزمسا ا ذهريث أت نكي لل ذكناكاذاو باوثلا قاما |
 نددص.او لك ةلازا ىف ارثؤ مدير اطلاءازحالا هذه نمدخاو لكن وك, نام هتلازاىفرغ هوب وتامر ا 1

 دل ت ] ١



 يق

 ا يت هس منن شميس سا اس لدا مسسللا تيس يي سس ا ممم سس مل سم اا ال م ماسسال ل سس يسم يس ماس مدمس

 ئذلا لاشف س٠ةروسف ةلالدإا هذ_هركذىلاعتهللاو اهفمل أتو تاناوملا بمكر ت نعزي فدكف كلذ نع
 ْ | سما لفلا رك ةورانلاوءاملامأ رولا ءذهقركذ ىلاعت هنا ل- ءاو ارانرنضخالا رصشلا نهمكل لعج

 || فوقف اا ف ضرالا و ؛وهد.عب مقاما أد نأ هلوق ىلارصل اوربلا تالظ ىف مكي ذهي نّمأ هلوةب*اوهلا

 [|| ناكماةدهاثاهلا ود أ عجم ىلع ةعبرال ارصانعلا نا نيب ىلانعتو هناك هناك ةدماهضرالاىروأ]

 || قءارداه تتكامل ل وي ىلاتعت هناوهرمش لا ناكم ! ىلع ةلا دلا لئالدإا نم ( ىناثلا عونلا) رمشنلاورمثملا
 ا | اهرك دىلاعت هناورهاط ل ةءلاىفاهرب ,رق:ةلالدإا هذ هو ىلو أ ةداعالا ىلءار داق ن رك ا[نالفالوأ داحالا

 أهلا مك تكتحصام م مكابحأفان اومأ حدكو هتتاءنورفكت فدك ةرّقبلا ىف اهتم اه اكن م عضا ا

 ١ | ةراحاونوك لقا ديد اقل نونوعبملانثأ اناقروام انعام اذ اولاقو ىذل ناصس ةوقاتمو نوعتحرت

 أ لون اهتمو تف نال: اهلل[ د تح كاورلوأت و.كسنءااىفاهتمو ةّرملو أ كرطف ىذا !لق هلؤقىلا

 1 | ىذلااهسحي لق سدى اهئمو ىلعالا لملاهأو هيلع نوه وهو هد عب من قاذخنا أ د_بىذلاوعو موزلا ف ٍ

 || كال ذورشحلا ىلءهرادستقا ىلعتا ومسلا ىلعةرادتةاءلالدتسسالا (ثلاشلاعونلا) ةّرملؤأ اهأكنأ
 | لاهو مهلدم قا نأ ىلءعر دا ضرالاو تاوعسلا قا ىذلا هانا اوريو وأن اصستر وسيف اهنمتانآ ىف

 لاقو ميلعلا قال_2ئاوغو ىل:م-هلثم قلخي نأ ىلءزداةءضرالاوتاووكاق را ئذلا سلو أ سد ىف
 ١ | هلا ىلب فوملا ىحي نأ ىلعز داب نه ةاج ىعي لو ضرال او تاومسلا نلخ ىذلاهقانااوريزوأفاقحالا

 : | كلذكح انس ةدلب باننيح اودابءالاهزر لوقا اءارتاكوانتءاذنأ ى َْى ةروسىاهنمو رئادق ؟ ءوش لك ىلع ظ

 0 | ىلع لالدةسالا (عبارلا عزننلا) ديد قاخ نم سبل فمه ل:لزالا قال اناتنضف أ لافت جورخلا
 ش | هملا سثوت ىابنم تان ايرخ "ال !نماههدح ًازيبتو ىداعلا بد دعو نسما ةيان نماتيأل هابريشللاعوقو

 1 أ اهنمو طة, تاملاشلا اولعواو:مانيذلا ىرخاءد_فرمت قاخلا أدير هلا امح هللا دعو اعمجب كعج نع
 : 1 1 |ضرالاو ءاهسلا ا: ةاخامؤ ص قاهنمو ى-_تاع سفن لكى زمتل اهيفخ داك | ةمثآ [ ةعاسلانادطق

 01 تاخلاصلا اولعواونمآنيذلا لعن مأرانلا نماورغك نيدلل لد وفاورفك نيذلا ّنظ كلذالط اناههتن امو

 . ْ [ايدلاف قوملاءامحاءلالدةسالا ) سماخلاعونلا) راج غلاك نية هش مأ نضرألا ىف نيدسفملاك ْ

 01 أ ءونرشاانلتف وق نهو ةرقبلاة-دقابثمو ءادّسامالسسلا هملع مدآ شا اهنه سم ننااؤريثخلا ةمح ىلع

 01 | هلوقاهنمو قوما - فاكس فر بر مالسلا هملع مب هازبا ةضتاهنمو ىف دوما هللا خخ كلذك اهضغس

 57 ظ | لدةتسا ىلانعت هناق مال امه ىسعو ىحص ةصقاوتمو اهثورع ىلع ةءواخ ىف وة رق ىلع اكل

 001 باص ةصةاهتموامشم لو لبق نم كفل دقو لاف ثددح رشحلاز اوج ىلع هن لد ءاام نيعبانمهن اكم | ىلع

 001 االا هطسبو اجاوب ايف بيرال ةعاشا!ناو ىد هت ادعو نااولعتل لاه ءالذلو تفوكلا

 || نم مالسلا هيلع ىسعدي ىلع ىلاعت هلتارهظأ ام اهنمو ودام نا دعب مه امدح أ ىلاعت هنا ىلع ل دي هلهأ هانينتاو
 ظ ىذاباريط نوكحج هئف فنتفريطلا ةئرهكنيطلا نم قل ذاز لاهو ف وما حي ولاف ثدح قوملاءامحا

 | هر ' ذىلالئالذلا ل وتم[ ةر اًمالاوه اذوفاشش كيلو لبق نم انقل خل انا نا الا ركذنال وأ هلوق اهئمو

 28 وضل دنع تان الا هذه نمذنكل كرية: ىفءاصقةبسالا قا سو رششحلا,لو ا | ةعس ىلع م. ىلاسغت هللا
 | ل دو هلوق هذلع لل دااورفاكريشنل اؤرمشل اركتمنا ىلع نآرقلا ف صن ىلاسعت هلام ىلاتدقنا ءاسش ن اهيا
 أ ًاارخندجال ىزىلاتددرنئلو ةءاقة ةعاسلا َنظأاموادب أ هذه دس" نأنطظأ ام لاه هسفنل ل اظوهو هن هدم

 انيثلااذهل وخذت مكلا مازلا هوو بارت نم كلش ىذا ات ا أهرو اك وهو هم اص هل اوت ادم ابنم

 | ىلوال اًهْرا فدجو ثم ىلوالا رم ىفد جوال ذوجبولا عنتم ناكولذ ا هسسفن ف دودجولا نكم ذوجولا ىف
 1 امداجي ا ىلعر ذي ل تحس هزم ىلع اما كلذ لدا ىلاعتهق!نم كال ذ حصي ملول هنا ذ ىف دوجولا نكمتهن انا
 1 | ءنفاكملا ن نمد او لكن دب ازج ًازيم# هملعر دعت ث» .- وج ىلعوأ هسسفنىف دودولازب"ح
 || لع أ هتلاو امطقرفكلل امحوم كلذ ناكسض : ةوبنلا تابثا مديال لهلساو ربعلاب لوقلا خمو رخالا فاكذملا

 هز
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 رقن هفلأب لامىأراذاف ىلمادوهءللاىلاو سث[فولأ !ناذالا نا (لوالا) ناه-وةءلعل ديو اندلا

 هن هحرفؤ هحاهسا مظعالوأ هفل ام فرش ا هدخو مث دهع هب ل فاسأم سنس نم ئشن رفظاذا م هعبط هنع

 نم فرشاو بط اة :1!هنامر اوددووةرخ - الاى اهورمسن أ مث امدلا ىف ةنامرلا اورصبااذاة ىلا لهاف |

 نأ (ىناشلالملدلاو ) امئالا ىفءودهاش ام: شن مسهحرف نمدشأ اهب مودرن نا تسصان دلاةئامر | :

 هوة قازرأ نمىلوالا ةّرا ىفم_عاذىلوالا ةَرياا لوانتمف. تارا عجب لوا اهنم | وتزراط وق

 هيشب ىد ةثللاقازرأ ندى ىلوالا را! ل_.:نوكح» الوىل نم انقزر ىذلا اذه اولوقيناودبال
 هباشتدارملاو اضرأ ةنطاقزر هيهيشملاثأ (ىاشلالوقلا) اسندل!قازرأ لعل بجوفه.تاذا|]

 تاهوالا لكى مهب اون ىوا تدار 11 (لوالا) نيهجو ىلع هنف ةجاشملا تاصءامف اوفلتخا مث مهقازرأ 1

 لوالا هناكىناثلانوكضر اهنا ىفاهماشتداو 8 (ىناشلا) .صقت ال و ديزبال ىت َ- ه->-ردلاورد_ةااىف ْ

 ل_جرلا ناف مطا | ىف عت ةد راظذملا ىف عقب 17 ايتشالا لوشن نم م, نوفاددع الؤهم نسا ع نع ىورامىلء

 ةدألا هيام كلذ نأك هوبحولا لك يللا هبل شرما ذاق هالات قاما لييبا واو ا ا

 ١ مهدج أقوي نسما لاق معطلا ىف ةفانت م نو كن امكل نوال 'ىفءابتشالا لح ناو هنا لوي نه مهو |

 معطل او داو نوالاق لك كيلا لوف لبق نم هاندا ىذلا اده لوف ىرخالاىؤي اهتم لك ا انفةق ضبا

 ىلاعتهتتا تاذ ةفرعمىفالا سيل ةداعسلا لاكن اوهو ةفرعملا ل ه5 ناسا ىلع ثلا" وقد , الا ىفو نا 1

 تاوعسلالاعو حاورالات انقطو ةئاحورلا هكتالملاو ة-و زكلا دكت الا نءهلاعف اةفرعمو هئاغص ةفرعمو |

 1 ل دإ!ىف لص فراعملا,دهنا مث سدقلا لاعأ هيذ ذا رااكح ناس الا حوررب هينأا سك ةيلعابو |

 اذاف تاذللاو تاداعسلا كلتروهظنعقوعت ةيث ديلا قئالعلا ناام جاهتبالاوذاذدلالا لاكأبب لصعالو | :

 ناآسالااهدح ةئاعو رةداعس لك نا لدا اه ىريكلا ةطبغأ ١ و ةمظعل !تاداعسلا تام قئاعلا اذهلاز | ||

 تالاكلا نا ىلا: راشا كلذو اًيدلاف تنكتج نيد ىف اها تناك ٍداائههذهلوشيهناف تولادعب ||
 ةسهبلاو ةذال ا ثداف | امان دلا ىف هن !الا امن دلا ف'ءل طاح تناكى بلا نهةرختالا ىفتيل_صاقسا ةيئاسفتلا|
 و لاوسلا) نالاوسهمفقاهب :اشمم.اؤاو ةوتامأق اهلا لاوزلءامشالا ءذعتدافا ةرشالافو.رؤرمشلاو | ْ

 قوزرما دل ىلافامثدلا قزروه هب هي-كلاانلق نا باوملا هباواو هلوق ىفريسغتلا | عجرب مالا (لوالا | :

 اين الآ ىف هئءالصاح ناك امّةرخ الا ق هنم لصاحلا همشب اهياشتم عونلا كا ذياون أ ىنعي رش الاواث دلا ىف |
 هدي ثحي ةنحلا ف عونلا كلبا يع ماى قوزرملائ ذل ىلافاشيأ ةنللا قزروه هب ه.ثملاانلقناو

 ىلاعت هللا نأ(باو!او) مالكلام اذ نم اهم اشتم هياواوهلوق عقومفيك(ىناثلالاّودلا) اًذعدضعب ا ١

 ١ لال: يف مهقدص ىلامت ها لبق نم انفزر ىدلا اذعاولاه ةوقيف ىازوالا هياشن اعداةن لا له نع حاملا 0

 ٍضتْللا ئم نمادبأ ةراهط دارملاث ةرهطم حاوزأ اهبف مسهلو هلوقامأ اهءاشتع هياواد هكوتب ىوعذلا |
 امئاوءاسنلاب صمام اهسالو ةعمدأا لاسصبللا عمم نم َيوجاوزأةراهطدراذقالا عمو ةضاخسالاو |

 هينبلا نمدبال هنا ىلعل دباذ_هوةراشالا له أ لاق لرتشمردةىف نيعسقلا ارت مال لكس ا ىلع ظفالا انج |

 ائذاوهزت ىلاعت هللا لاك اهنرمتابم نع كعنم لامن هلاق تضاساذا آما نا (اهدسأ) لئاسما]
 تناك اذافاهفةرودبع٠ىب ٠ ىقااةساعلا نءاماعاملا عراق نعلم ءاذاف ضمحملا ىفءانسنلا اولزتعاف | ١

 روذعمريغالن عم ىصاعملا تاساتنايولم نوكأ لامن عك هن نالف تار رمئسسةنملا ىف اول جاو ١ ع

 ||| هيف خدي ىذلا دحملا فلولا عنو هناف لال! نممتوهش ىضذق نمنأ . (اه2انف) . ىلوأ ناكأسيف
 ١ كلذلو توروطملا الا اهنك بال بأ بيلا لو د نم ناو مار نم هتووش ىضتن خرجا

 ظ ”يفاشلا دنع الد منال ةساعغلا نمةرذهيوث ىلع ناك م (اهئلانو) .ةهنمج رخا ةلزلاب تأ دك أف ١
 | نإلا وسام ودون ال د لمت فيكابل اندلان م ف ممظعا ىصاعملا تاس ا نم هيلق ىلع نأ. تحج نك هنعدتلا ىذد أ

 1 ا :اسناو نام ابن الينا سف انلايخياوذ 8 فوضوللك ة عوج ةفصلا تهز (ديالزإ]

 ا

0 

 ١ 1 3-9أد .

 ا



 ان

 | ىلاع تالول_ىملا نمدجاو لكدوةريثك تالوابعم لاعلا نمد او لكتا نوكي نأ مزمل ف ةمّدهتملاءازربالا |
 | رمغنمقايلانمدحاو:ةيراطلاءازحالا نمدحاو لك صد ناامأو لاحم كل ذ اكسو :لةّسم ةريثك ْ

 ْ ىراظلافرثك أمدقملاناكناامأو مج رمالرخ الا ىلع كم ا ىفرط دمسأ حب رت عانشم ال ل اش لال ذف نص هم ظ
 ْ لوز نأ اماف ءاحالا راس نم ىلوأ هب لوزي نأ قاسملاءازجأ ضع نكي لف قالا ءازسا ضعءدالا ىلع ريال ْ

 !| ئثلوزيالوأ لا وهو صصةءريغ نم لاوزال ضعملا نيه وأ صق انلاب لوزبال دئازلا نال لاو هو لكلا |
 ' ل وقلاامأ لوزيوأى راطلا قبينااماف قايلاءازجا ضعبلازااذا ىراطلا اد فاضيأو بولا ا وهو ابنه !

 اممم داو لكريث أاتنوكينااما هنالل طاف هلا وزب لوقا'امأو القءلا نمدسأ هءلة.لغىراطلا“ اق |
 ظ ةلازالا لا-ادوجو ءنوكتس,ناوذءالل» زماّتالل_طايلوالاو بيرتلا ىلع وأاعمرخالا ةلازاىفأ
 ا بترتلا ىلع ناك ن او لاحم وهو امدعام لاح ادب ولنا مزاسف اعمنالد زمااد_جولاهمنالاوزلا دوولو ْ

 | ءازجا ضمد هلاوز ىف رثؤملا ن وكن ااماف لقأ مدنا ناكناامأو ايلا باق نأ لمي بولا

 لأ لاحتوهو حم ريغ نم ميجرتكلذب ضعبلا صاصتخاوةلازالل ملاصهئازجا عبس ال لاحت كلذو ىرااطلا |
 ْ تيندقف لاحم كلذو هلَدَّمسم لاعد» اولا لول_هملا ىلع عمت ع نأ مزلبف ةلازالا ىف رثوه لكلا ارمهدنااماو ا

 | نملوق (لوالا) نالوةباوملا ف نيهتاذهدنعو طاب الابل وقلادامسف لمعلا هوجولا دهب

 1 ه.ىأام نأ اناعرفكلا ىلع تامواةر كسلا ىلعتوءالن أن اميالالوص>طرمش ناودو ةافاوملاريتعا أ

 ْ ةيسصءملا ىلعالواناوث ةعاطلا ىلع قتال دمعلا نأ (ىناثلا) طوةسلاره اظلوقاذهوارذكناك الوأ

 ا تالظلا هذه نع صالذتا ل_ه< هيوانرامت> او ة:#_بلالهأ لوقوهوامجاو اباةعاق اق كا اءاقع ْ
 | تانجم هنأ مهرسشرام لاح فاق باوثلا بجو ةعاطلا نا ىلع هلزتعملا تعت-ا ( ةسئل املا لكما
 | هنال عوقولا قاةتسا ىلءاواوح بجو ةسلعتي الا لج نكي لاو عوقولا قبب رط ىلع مول كلذ لص 0

 ًارصشلاولخاا نءناتسبلا للا (ةعبارلاةلمسسملا) ازا عوقولا قاقحتسا نع عوقول بريم عتلازودع

 ةسنحلاب تيعساهالظتاو اهفئاكتلا متاكورتلا ىعم ىلعرث اذ بيكرتلاو هناصغا فاسغتتلا للاطملا ف ئاك.تلا |
 نماهفاملةسنج ناوثلارادتدمدو اهقافتلا طرفا ةدحاو ةرتسا ملاك هرتساد' هجر ةصم نمر ىهىتلا |

 أل اهلك باوثلارادل مسا ةنملانالذ لالا امأ (باوملا) .زاهمالا تفرعوت انما ترككل بقنا ناسا
 | تائدج مهتم ةقدط لكل نيلم اعلا تاهت كسا بح ىلع بنا صدت م ةري حصص ت ان ىلع "لة شم ىهو
 0 اوى راملاءاااهشنات_سبنآل_هل لاقءا6سنملا هيدارل اقر اهنالا فد رعت امأو تالا كلتنعأ

 أ ءامنمرابنااهدلوق ىف ةروك ذملارامنالا ىلا ماللابر اشيو أ بطاخملا لع ىف ىتلا سانجال اىلاريشي بنعااو |
 أخ وأ تائل ةلانةفص نوكي نااماول الا ذهفاوةز راك هلوفامأو همهطريغت لنبانمرامنأو نمآرغا
 ١ تانج كإئر امتنا همفعقي نأ عماسلا بلق لل مل تانج مها َنأ لق امل هن الةفن اءسملسوأ فردت دع ْ

 || (لوالا) ناهجو هيفباوملا ةرثنمعقوءام (لوالالاؤساا) تالاؤسانودوالمأ ان دلاراثماشا |

 | نخ نامرلا نم كلوق عقوم ةر م نم عقوخك : دج اشيش نامرلا نملن اًمسسب نءتاك الك كلو ةكتو هن |
 رع نمأ د ادق تانمللانمقزرلاو تانملا نمأدس ادقؤز رلازالةياغلاءادّال امهاتلك ةناثلا وىلوالا ْ

 د رامملاعاونأنمعونلادارااااوريسغتا اذه ىلعةدرفلاهنامرلاو ا :داولا ةسافتلا ةرغلايدارلاسداوأ

 | نأ مصياذه ىلعو دسأ تنأديرتادسأ كنم تير كالوق حاونم ىلعاناس ةرثنمنوكي تاوهو . ( ىناثلا )
 | انقزرىذلا اذ هاولوةينأ مصب فدك (ىناثلا لاؤسلا) ةدحاولا ةبط اواةرذلانمعونلاةرغلامدازبإ

 [ىذكاذ وه اذهل اة نأ مصددعلابارباغتناو ة.هاملا ىفادذق اال (باولا) ل نمانقزر ىذلاوهنتالا |
 7 !١ اولاهف بالاننباملا ةهباشمتدتشا اذا كالذإو صخعشلاب ةرثك 1 اهمفانتال ةدعونلا :دحاولا نافة.هاملا بح ْ
 و | كلذ لبق مهءاينرخ قزرب ة نط ا ىف مه.تأي ىذل امهقزراوهبش مهنا ىلع لدن ذناالا (ثلاثملا لاؤءا) بالا هنا ظ

 |" | قازرأن مهنا (لوالا) ناهجو هيف باوحلاو ةنطلاقازرأ نممأ ادلا فاررأ نموغا هب هم_تملاف ْ
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 ب و هتانعا اذا س :رذلا ىلفشو ىشحو دن لاق, ايل ولا لاقل ةاسلا ع نع هقاقتشاف | '

 نمءا كد نالذاولاها8 ايلا صغنم ةوقلاريسكتمريدغتلاو رادكخنالا نم هبرتغيانا اوبس ْ

 هلا لعءاسحلا لاصس ا اذهت ناذاوءامح بادو ءاشاة دس َنمةهجوفكلالهلا تيأرو انس تامواذك |

 نيالا ثيداعالا ف دراو كك بلا قسفإل !لةءيال ل ذو ندملا و دلي ريغت هنالىلاب 5 1

 ارفصامهد رب نأ هنديهملاديعلا مفراذا كسي م زك ”ج ىلاعت هلا ا لاه هنا لو هلع نتا ىلص هنا ل

 اال, ذه لانسأ ف نوناقلاوحر(لالا)ناهججو هبقو دي رأ بجو ةكتاكذاداربخ امي عضب قد 1

 أ ىءال ضار عءالاتاا مىلع لو# كال ذة كلا ذي هللا فصوا ذاف ماسح الان صةخع ا دمعلل تت ةفصلكّنا | 3

 ىلا سلا ريغتلا زها دشاامأ نيدتلا شلال كآن اسن الل لصد ةلاح 1.11 نا هلاثم نصا ر ءالاتانادنب |
 درو اذاف لعفلا كلذ ناسنالا رس نأ نهذةنانلاامأو ميلا ىلاب سن نأ فون منانمالاو دل ىذلا

 و ىذا !لغفلاةلرتلب هتطاققمإو « انما ادن هوه ىذا !فومن ا كلذ هئمادارلاسدلف ىلاعتهتنا قس ىف ءاننملا
 لا: زناوغو ةباغدلو ماقتنالا ةوومثو بلقلا مدنايلغى مو َهَمَدَعمو ةمالع ل بضغلاكلذكو هتباغو ءاهدنم

 مدنالغو ماقالالا ومش ىعأ أ دمملا ءالذدا را سيلف بضغلابىلاعتدنتاانف دو اذاف هملع تو ضملاب باقتعلا ٠
 عمت تازو (ىناشلا) تالا اذه ىف ىلكل!نوناةاا وها دهف تامل لازن اودوديام :11كلمدارملا لي بالا [| ١

 مالكلا اذهءافف تو.كنعلاو بايذا نال مم برعضي نأ دش تر ىو منش اما اوم :رفكلا مالك ةرابعلا هذ | | ا

 لدهن ههللا ىلءزو الام ىخاسقلا لاق مت مالكلان ن* عي دب نب :رفاذاهو لا سل! ىلع باودلا قاما لمدس ىلع | ا

 نمكسبال لاقي نانا هيفصوال هنا لا نامناو هلع اية قلة رظ ىلءقاطبال نأ نكهان ايثار رسل ْ

 ا الو ةن_تددخ ًاتالدلوق ىف هءاّكَن ,م ىلا هد هللأ هرك ذامو هلعزوام ىفأ مسه وينال لاعق كلذ هلع قلطيو :

 كلذكو داوم هللا !امهلوق كلذكو شقا ىلع ابن ساو ىنااةرودد ووذ داونلود لهوق ومونأ
 كا دّراطن نزوح الذ ةدط الا ىف قاطي نأ اًزيئج هقالط |ثآر ةااىفدزوام لك سدلو مطدالو مطب وهو هلوق | ْ 1

 رامخ الا ناكف هن اكسس هللا ن ءةمفنم تافدلاهذهنا ىف ك شال لو قي نأ لأ :اناو لام كلذ نانا عمالا | ا

 هذه لؤةذف هملع امص ىلعل دياهئاغتان ءراسخالا نا لاةد نأ قد زود نأ ب وف اهدسامئامالا نع |

 ءاغتنا ىلعلذيام اللاب نرقول لب هرغغ تورث ىلع ل ديالركذلاب ىثذلا !ذه صم نال كالذو ةغ وثم ةةالدلا | ظ
 || نوكي نأ نس> أ هريغ ناك 1دآ لم هأو ناسسلا ف ةغلابمنوكي هلا ثدح نم نسحأ كلذ ناك اضن ةنضعلا | ْ

 هيلع لديو ل نما ىف تن مهتسملار ومالا نيل اقمألا ةموقاالا معا (ةثلاتلا ةلسملا) ايقا ا
 ءامشالار زاب الغ دقو ره دعو وو هما ذخيينزوللاخأ كال د ىلع مهتلاو برعلا قابطا(اهدحأ) هوجو | ١

 1 ًارحأ تايذلانل_.ئةلافو ةرذلا نم ىئنأو ةرذ يطأ ةرذ ند عجبأ ةرذمابل_.مقلا ىف اولاسقفا

 لتقلا فو بادذلان + باذلاتانذاا نم هيسُمأو بابذلا نم قطأو باذلا نم أطْخأو بانذلا

 دا راف اولاوو درع مادو دارقن مدغأو ذا, وق ةاعأو دارق ارقند هرغدصأو دا رقنم عمبسأ أر رام

 صا

 ند فعضأ ةئارغلا فو "دارا ناغل نم ىئصأو هذا 0 ةدارح ن مدخل أو هدا را
 ةضوعملا : حن هزعأو ةقرد و سييشا ةطوغالا قو هسار : نم ل وحأو هشارف نم سطو هشارف

 اهذددب ىف و هلاثمأو ”هلءاكو ةئمد باك هملع لدم م علاامأو قاطبالام فكن لثم ف هم وعلا خ ىتفاكو | ١

 1 تلانةفرطأ نأ ديرأ ىناف ىسقسا هذه اهطر طب نأ تدارأو ةملاع "لذغ ىلع تعقو دقو ةضوعبلا تاق :

 | ىبنع لم غلا ف لاثمالا برت هنأ (اهناند) كناريطب رعشأ ىف. كمت لءوةو ثرءشام هنلاو 'لذلا

 ةداج ةططر هل رق ف عدزلجز لثك ءاسمدلا تو كلم لثم لاقةر ةصتسملاءام_ثالاب مالسلا َ

 ناو زل ةبلع باغي شعلاركاو عرزلا ثنن اله ةطنللا نيب ناوزلا عدزن هودعءام ساننلا ماناسإف هينا

 !ناوذزلا كآ هنأ نخاولاك لب لاق كَ ءرقف تعوز ةرقنةدسسج ةطنس سنلا اندر ساي عزازلاديبع لالا :

 ادانيحلا قاع ناب رايام_ه وعدو هللا فنا وءافدفنا و نلا ١ وعلقت نا ٌميهذ نا يوما 5
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 5 : ةسايللا تنل .هنمو تاغف أ

 ظ تاةرودفااهبيساتافمتناو. :٠ تدنثت ناثدلاب فراؤعلا !ذاو ظ
 أ لؤسا) ةروطنم ود رهام دج يدع أر ةو ناز هام ىلع ني ديزأر قو ةرهطمحاوزأ ةعاصو ىقعلاوأ 1

 ١ كال دو ىلا هتناالا الذ سدإو ّنه رهط ارهطم نابراعم [ةرهطما ف بازاسا ةرهاطل» ةاله 6 ىباسشلا | :

 عام-هو هلوقامأ ناوثلا لهال ّنوُميز ىذلا وه ىلاعت هانا ل.ةهناكحص ناروثلا لهأ ها مافن دمغي ش0 ْ

 || هباعاوجتح اوي علقم ال ىذلا عادلا ءاقيلاو مزاللا تاشلاودانهه داتا ةلزتعملا تلاقف نودلاخ اهيف ْ :

 |رمشلان ٠«عداللا ىنةنودلاللامهفتمنافأ اللا ءالبق نمرمشلا طهيسامو هلوقفةنأ الاامآرهثلاودنا الان[ |

 1 1 انآ متادلاءاقيلاوهدلختاف تيئااريسغىننملاو لبوطلا #لام_هضعد ىطع !ىلاعت هنا عمأ :

 0 سيقما كرما |

 لاحوأب د تيمأم موهه لملك . داع تنعسال أ نهدد] هو |

 | لنتت 7 وقفدن الاامأ فرهلاودن . الانهنقا وهتحاو مدي لو أ مادعأ اوسلهوطااتا.ةلاوه دقل“ا ام احا لاوو |

 لأ نالن سيح لاق ف فرسلاامأوا راركست كلذ ناكل دلخلا م وهم فالخا ددأتلا ناكولو دي اهيف ني دلاخ | 1
 1 أقل نه داؤ مدككلا اوهادهفا دل 2 افقو نالف فةو.فاهو الا اوكص ىف بةكمفنال واداخما_دح انالف |

 1 ْ 0 ١

 | ١ ل !اهعاطتنا قر خداكم ظعأ تنلكالك هدر هتف دوو وب ولام 0 ٠
 || ىلامتةوق »ب ملعأ ىلاعت هلقاو ةربسا-اورغل!نم ةّتبلا باوثل | ل_هأ كفنيال نأ ىضتقي كلذو تاقلاىف

 1 00 0 درعلا :ءانيذلاامأفاهقوذاخ ةذوعب امالثم برعضد نأ ىدعسيال 20

 1 |نيذلا نيةسافلا الا هب لد امو اريث كس هي ىدهيواريثك هيلذبالثءاذم.هللادارأأ اذامنؤلوةءفاورغك 1

 )ل ودم ولدوبنا هيمللا م أام نوءطةءو هقاشمم اعل ن د نم هلل | داس هع ن ه+نوبضةنب ةن 8

 اس در انك ا! اهدروأ ة مش انههدر وأ ازههم نآز ملا وكل ل ذل نيانم ىلامتةنأ ل عا (نورمساخللا أ:
 أ ءانكذلا ءذهو لفلاز توبكتملاو بانثلاو لولاك ذ نآرقلا ىفاج هنا ةبب_ثاريرق:و مع باجأو كلذ ْ :

 | هللا باجأف يَ ازدعم ةنوك نعءال_ذف هتح اصف ىف حدي العن آر لا لاه شافو ءاعصفلا مالك: اهرك دق. ظ 1

 1 || ةاشالا هاذ هف ةغلاب مكح ىلعالةثماف رك ذ ناكأذ اذا ةساصفلا ىف حدقنالءامشالا هذهر ةصنأن هنعملاهت
 || لزنا ا هناس ايعزنانع (ىلوالا هل كدمللا) لئاسم يالا هذتهىف مث اهلمقا عدن االا هذه قلعت ةيفكلا| 1

 |”ىأد وهلا تلا َت دومكتعلا تيا داص همْش ممهمانصاق ن عطفا يمس لكمَ رض سانلا اه 1
 ٍْ |نيقفانملاّْتأ (ىاشاالوةلاو) : 7 . الا هذه تازتق ا-مبلذملا هللا برمخد ىت> تو.كنعلاو تايذااردق ١

 ا |لوقلاد) اراندةوتساىذلا لثكموامم هلوقىفقربااودعرلاو تاياظلاو رانلاءلاثمالا برضيف اونعطأ]ا
 هن الارغ ىف لبق هنالفدو ملل ام انهه لمحت لكلا لاغشلا لاه نيكرم ١ م هاطلا ١ذهَّنأ (ثلاثلا ْ ١

 ١ دوما انءاقولان ب اطخلاّنالدوبب ١ ةفصادهو هقاثيم دعب نم هللادنهع نوذةننيذلا نيالا هنلظبامو | ْ

 1 مهيولق ىف نيذلا ل وةماورثدملاةروسىفاو رك د دةذثوةذاساملاو رافكلا امأو ل ارمعا ىئبا ودامادعبامف |
 ١ نيذااامأنَد الاءاشم اشنمىد_عوءاشد نم هللا لسذدكلذك الثماذ مبهللادارأ اذ ام تورفاكلاو ضيم 1

 | انهه ناقد رفلا عجبدقف ةبكمتز وبسلاّنال نيكرمشملا ل هتعاور فكن يذإ او نوةفانلا ماه نه موب ولقىف |
 ْ ءاذياف نيقفاوتم اونأك دوهلاو نةفانملاو ني رذاكل نال ماه انهه لكلا لا ١> لوةنفاذه تيئاذاأ :

 | ١ ذو نيقفانملاركذو دو ملاك عطوملا اذه ىلا رولا لوتأ نم ىضذم دقو سو « لع هللا ىلسهنن أ لوسر .

 1 ا ءانعمّنال بسرم_غنمءادتا كلذ لزني نأز ودع دقو لاغلا لاق مث اورك نيذلانم * مهلكد نيك رذملا 1
 ]| ميو هيباعيام فوخنمناسنالا ىرتنير اكتاوريغتاسملا نارلعا_( تا د دلل حاف 5

 مس د ا سم سم رسب 2 0 ع يصل و ياس ممم ممل
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 متانملا برضونبالا برش نمهنروكتو هداقعالثلا برش فاشكلا نحاش لاه (ةساشلا "لعبا

 | مدعم ةركشلاز هلاحالثمو برضا لوءفمواالثا ناس فاطع هنأبةض وغنت هلا (ةسداساا دلع 0

 3 ةطوعدب ةرمسفم تناك اكناف ةمماهماوأ ”هلدام تناكاذا اذهل بص قعم انهم بزيضنل نلوم قانا ب كعأأ

 امو ةمّدةملاحال ممول وعفموأ نا فطءامهع وم-2 اعمر فا او و 0 ْ

 ت'اكاذامرهاظ اه رمأ أةةساهفت ساو اة فودوموأ نع ا 1ددمريسخ امنوكبف اهعف

 فادكلا باص لاق (ةعباسلا هلكسملا) ةضوعب ل ةذوغانم لاهل" اة تاوذلا لعق ةمماج

 ةعطق هنال ءيدلاضعا هنئمو ضوعبلاهذع لاقت تتعلاو عملا مطتلا وهو عنا نع نضيف 0 1

 ٍ هب ىم*ء شا !نض هد نم هقاق تا مهضعل ءو هتيع“ا تيلغت عوطقلاك لزوءف ىلع ةفص هلأ ىف ضوعبلاو هم

 تاع نموهولاف لوالاوغىوةلاهولاو هلك ىلا سا. .ةلال_ءاقْئشلا ضء؛نالو هرغصو همرح' لا

 هرغدطر عم موطرخما كل ذ فو كلذ عم هنا وغلا ةياعفف هموطرخو اذ حرب د هناف ىلاعت هللا اخ | ا

 بكرا كلذو صسالتاىف هعيضالحرلاب رض كه: اك ىلع س وما1او ليغلا دل- ىف صوغياف وح هنو ا

 ّن روك نأ(امهدحأ) ناهحواهق وذا هل وقى( ةنماسشلا اهلاسملا) ملا نم هم وط رخئتلا ارى هللا.|

 ىلاعت هللا لش اوركتأ موقاناف باكل اوران+ل'و تويكذعلاو بايذلك ةئاسا ىف اهتممسظءأوش اكدارملا
 اذ_هىلا اولاَم نوقفملاواهتمرغءأو هاه ارغ هل قاهةوفاعدارأ (ىانالاو) ' ءاينشالا هذه لكبأ

 5 ا وس و اا اذهنمدصةا انا (اهدحأ) هوجول لوقا
 لستلا نم عنتمال ىلاصعت هللا نا نأ امه ضرغا |نا (اهثانو) الوصح لك [فابلا اذهفدر وصقملا |

 لملا لاقي ل والا نمةراقس أ اين ام'روك ذا نوكي نأ بك عضو اذه لثمىفو ريتا ئذلان | ظ

 دشاراشإ دإا ٠ نمل [باسب لالا لبق للا ىف عب هقوفاف باستك !قوزانإ دلا باتكا ف كذلا |

 اذاف بعص هرارسأ ىلع عالطالا ناكر غصأ ناك انكءىذلانا (اهئاانو) واسردلا باستك ا ىف لمت نم |
 لقا م ةمكطا لاك ىلع لال دلا ىف ىوق أ هب لنقل ناك ف ىلانعت هللا هلالعالا يطيل رغصلا ةياهتفناك |[إ]
 امتافكلإةقوفاذخ ليقاذافواعلا ىلَءلديَِو وفظفانأب (لوالا)_نيهجو:نولوالا خاب وزيبكلاةىشلان] ْ
 لوقنام تودانأ ”ىلءلاسشذ همف مهتم هلدحرلاو ه ءهنلا ىذزاناع دم الحر نا ىوريو- هنمريكأ هنادانعم ا

 ةياهناا ىو ةضوعيا!نو داع ل1 برمضي ف. ميك( فاشلا) ٌكفتفامم ىلع اذه. دارأ كفن امقوذو
 نال ناكرنتا ري ,اهتونم#ن نم ئوقأ همن ةعاَتَو + ناكص ئثلكنالوالانع باوحاو

 ةءانذو امزارثك أوه أ ةءاندلاو مؤللا ىفنالف قوفانالف نان اي ةفدصلا كا: ىف فعضالا قوذ ىوقالا |

 حاج نا ىفاشلا نءت اواو. هنمارغصرتك أ ن رك نأ بحورغملا ىف كة ؤوفاذه ليقاذا اذكر هئمأأ ا
 فرحات (ةعسانلاةلكسسملا) . اندللالثن ل تسو هيلعهقا لم هقنالوسر ةنرضدقواهتملقأ ةَضْعبلا ا
 هناو كلذ دبكصو تدمقإذاق نفاذدينل وقت هك تلا دمفي اذهو ءافلان باج كلداو طرمشلا نعم همق.||

 1 نيذم زم اسهال ميطظع دانا هن هيزيترد هم نيتل4ادارب أ ل لوةثف اذهتنثاذا بهاد فديزاما تاق بهاذتلاععأل |||

 (تافئاو ءلبا رس ءاسعلا :لثسلا) هوزك ذو هولا عام لع نمي رفاكسل ىاغع مذو قاس هنا م-هاعبدا ذتعاو

 : بلا كسو# ىو بولو كيز أك:تةحجو .بجوو تدثادارمالا ق> لاقي هراعنا غوسال ىذلا]| | ١

 اد دوكي نأو نيتك ن وكف يذلا ىعجالو هوما اًدنوكي أن اهسو همفاذام (رمثع ةعفي داع "يلثكلا] || ١

 ءادتنالا ىلع لا عوف غل اوالا نيهجولا ىلءوهفةدجاو ةلكتوكرفا داو اسم+ا نيل وأم عم ةبكتا
 لإ ةياشلا لعسسلا) هللا دازأام تقول كم دحو ام مكح فل حا بو تنم قاشلا ىلع هتلط عماد 3

 أ هيداو هملأو هر دقو هاعنيواهنم ةمديلا ةقرفتلا ل ر ديو هسفن نم لقاعلا اهدجي ةهامةدارالا ) بما

 || ىطتت# ةفص اما نوماكلملا لاهو في :,رعتلا ىلا اجاتحم اتهام ودت نحتضر ل كاذك الا ناك ذاو
 رمقلا نعريبخالاد.لا اذ_مبانزرتخاو عاقيالاف لإ عوقولا ىف الرخ . الان مزتبا فرخه سانا |

1 
 ا

|| 

 ا

 ا

0 
 وسمح



 هلم كفة لس مدح اسس معلا ٠ مصطملا 26 وول .هيمق اسع مومو ل دع

 حم هه مشس صاع ل يحل

 ظ ٍ [هلكشملا) خ .ةوأو ىوق أ لثملا ناك :هضأ للا هب بورما اك ام لك كلذ لثم فو كلن ٠فغضأو 1

 || أنآ قادامي لسمو لادا للان م ةحراسف هلوقك ةدئاز ”هلصامالثم هلوق ىنام مص الا لاو ( ةعبارلا ا

 ا هنوكوات امو عده هنوكيتآرقلا ف صولات هقا نال. ىالوق خصالاووغاوةدازئآر ةلاىفنوكت ؛

 1 |(لزالا) ناؤدو :ءارقلا هذه ىلءام ةظفا فو بنا| (امدادحلا نايءا ارقةضوعب فو كال 3 فاش اوغل 3

+ 

 سلباوهناوزلا عرزىدلاو دءلاو ىلا عت هلب ا ةعاطد :نولمءينيذلا توكلملا:انبأنهغوهة قنا 1 ةدن_ملا

 ظ وندت ىت- سالانوك رتب هكتالملا مه نردايماعاو هباصصأو سلب ا اهعرزي ىلا ىصاسعملاوهناوزلاو ٍ

 رانلاب قرعو طلي ناوزلا ناو ةيواهاا ىلارمشلا لهأو هللا ت وكلم ىلاريخنا لهأ نود مصف ملاح :

 ةيواها نوب أف همن :وقانفثالا لابع عبجو نيلساكآللا هتوكلم نم نوطقتلب هتكتالمو هللإ ل سر كلذك
 ا عمسيلف عمس نذأ ل تناك نم مهجر توكلم ف كا انهراربالا نوكيو نانسالا فب رصو,ءاكيلا كل انه نوكيف

 1 |هتيرقفاهءرزو بو.طار ةصأ ىهو لدر ةبحذش الجر ناول املا ثوككم هشيرْسآالثممكك ب رضاؤ

 1 كلن كج: اهعورفففّش شستلطفءارنسلا نديوط ابو لولا نم ةزيصت ليضاك تر اص تح تمانع تتيناسإف

 |حرذ لضضك اونوكتال لاهو هيئدتقا نم ىهعو هركذ عف ةرو همظعو هرحأ هلبا فعاض هسدلا اهدي ديلا

1 
 ْ اورخدا نكاو صوصللا اهقرسنو موعسلا اهقرتف صوصللاو موعد! ثءمح ةيربا !ىفالو ا 8 .ةيقهيدطرالاو

 ند نونمو ندعالو نءرز نبال ّن هراهدررل انه واهسابل اهبلع باو ددمفت رفة لاوو هللادنع مر رياخد

 ]|| ةطتللاو اعلا ىهةيرةااورمشنلا بأ اوظةديسملا ةطئا عرز ىذا !لجرلا كلذمكحجا رمدذ أو نءارذلا

 ْ أ لاو مرودصىف لغلانوةمتو مكه اوفأ ن ”ةمكسلسا يرق دا كاذكو اطلاع بمال قيقا هن

 1 | صوسلا ثمدح مري اخداو رخال لاهو حابرلا اهف ست الوءاسلا اهلي الوراسنلا اهصخنت ال ىتااةادطاكمكيولا

 ([ | لاقو نولت_ءنالفأ هللاالا َنيقازرأو ّنومسااب نودي نمدوءلا فوج ىو أ م مهالارغا فود فود

 ]|| ءام_ثالا ذه لاثمالا برض ىلا: هان ارهظةمكوق شف ءاهف ل اوبطاخمال وعدل ريبانزلا اورعشنال

 ظ | نكلو ىلةعملا كردأ هدب-و ىئءمارك ذا ذا همسشتا او ةاك احلا لاتملن ا عبط نمنالف لّةسعلا امأو ةريقشلا
 ُ |نوكح,ىناثااناكشالو .لادلا ةثواعم عملقعلا كوذأ ةيدشلا ةعم ركذاذاو لاسلتا ة-< زا عم

 : اف ثكمانيبمراصو عضتا لائم اركذاذ 5 ل الو قعمرت ذين اسنالا نا ىرت نك ةاضيأو لك

 ا | ١ باقل ةحس ا يالا هزل باكا اع لاهيا ديل ليتولا ماع ذل

 ٍ ًأربكلا نم هلع فخ ًارشملا نم هر مسا دقو نقاب 4و كيوزينكللو ريغصلا

 ا أ نم هدانعلال شم هبرضي تأ ىو ريب كتل نكي لةدداو ةلزنع لكما !ناك اذاوريغدل ان ماض ميظعلاو

 || | لمةلانالا+ملثملا برضيتوبكحنمل او باهذل امن قرلالا ناك ذاق ةصقلابق انام همفومتعملا لك يدل
 ا ا | بايذلا»لثملا برضي نا لص نحر: داسمءنعمواو دعو مانصالام داع متي نأ ىلاعتدارأ اذافلهتلو

 ١ 0 | ندد أ اهتدابعن أ نيب توب, كسجاعلا تبي لزملا برضضيو مامصالا ذوب عف دلي الاه مطهر دق نا نيمءأ

 ا |ىلجرلا نأ هناسمل ؛ةمصوصخلاأ نعا دعبواعويش هتدازواماهبا هتنمبأ ةركت مءاب تنرقاذا ىت ا ىو ةينيماهخأ

 ا | اذهدرأ لو رخآ اك تدرأ لوقي نأ هل مص بتححلا ضعي ماطعأف هءفر اذ أاءاّك ىنطعأ بح اضا لاه اذا

 0 0 عم او حم م8 ظ

 أود 0 دوج ام 1 ا يا و 3 عش

 ا 1 |ربكحكحج, كلذ نم ن1 اوهام مى نارا دورات دام بهوام ىلا نال ن الفلاسي اكاريثك كلدنملقأ

 ل صح 13 شخ

0 
8 
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 اذه ةلزت_هملا تاافو الخ ادواج راو دا لع» نعت ةراامعلاخدالاو حا رخالا ناك الام د

 نم هنابفةيوغللا عاضوالا امأ ةيلقعلا لئالدلا بسحبالو ةيويغالا عاضوالا بس الزئئابريبغليوأتلا
 هلضا هنااربجو اهرك قدرطلا لوا نههريغ عم نالاَقي نأ ةغالا قدرط نم يول (اهدحأ) هوجو | ا

 سدلئام ةيشلانمدروأو هءلع سل اذ ا قب اوم وقبامناو هتعدت هرصو هلم عت ١
 نوعرفنأ عمنيلش مام سبنوكي نو عرفو ريدلبافصو ىلا عت هلا(اهيناثو 2( هلىدتمالف قيرطلا هملب مل

 ىلعر دقي ال ديعلاَن "الذ ةيربلا دنعامأ و قافتالا امها نيسصسملا يولع ىف لالضالنيقلاخانأك ام رس ْ

 ةقيق» ل_طملا م الصح لف دا الا نم عونلا اذه ىلءردقيالدبعااّن" الف هب ,ردقلا دنءامأو دال 1

 لالضالا نأ (اهنلاثو و) .لالضلا ىل الن ةغللا ف عوضومريغلبسضملا مسا نا ان لع قاغنالابةيقلاخلا ىننعم |||
 كلذك ناك اذاو لضاك هتللذ لاقي نأ دن بجو ىدته ااه دع لاقي تأ مصاف ةيادالا هلباقمىف

 ىلاعت هنا .(اهدحأ) هوجو نك ةلقعل ا لئالدلا بس عامأو لالضلا قاش ىلع لالضالا ليلاس ||
 ىلايعت لاهو لانو هغسوهو نيدْضل نيب عجبباب هفاكد قن اكسحل نامعالاب هفاك مثديمعا! لال .ضاا قاجول ا

 (اهناند) حب رح نم نييدلا يف مك لوح امو لاهو اهءسوالا فن هللا فاكيال لاقو د علا مالظ كيرامو | ْ

 يو يو املا ؛فمتاك امل نيفاكم ا ىلعاسدامو لولا اقلاخ ىلا ناكول | ْ :

 مسيلع بتكلا لازال ن كيل ناميالا نعمهدصو لالضلا مهين واول ىلاعتهنأ (اهئلاثو) اثييصرلاعتأ|
 (اهعب ارو) اهفسو اًةبغ هل.ست ىف ىسلا ناكل ولسا نكمم نوكيال ىذا ئذل نال: دئاغمربلا لسرلا ةثعبو ||

 عنمامو نيضرعم ةركص ذألا نعمهاق نوةمؤدال ملاذ هلوقوف تان" الا نمةريسبك ةذاضم ىلع هنأ ١

 ةنيلاناسعالا نممهاون امال هنانيبف الوسرارشت هللا ثءبااولاو نأالا ىدولا م هءاسذا اونمؤبن أس اينلا | ْ ١

 ىددولا مهءاجذااومْوب نأ س انلا عئمامو لاوو رمدبلا نم لسرلا هنو راكد السل اوعنتماابغاو | د ْ

 نوكفو: فأل افو نوذرمص2ىفأ لاو ماسح ًافاناوعأ ماكو هللا ن ور فكت فغمك لاقو م ميداورفغتسسيو | ا أ

 (اهسماخو) ؟نلطانتاب الاهده تناك ناعالا نع م-هفرمصو نيدلا نع مولضأ دق ىلايعت هلفا ناكولف ٍ

 ءدابعمأو قا نعم_عفرمصو نيدلا نع ساسنل !لالضا ىف إس كال سن مو هءزحو سلب !ٌمدلابعت هنأ ||!

 بربذوءألقو ساوسولا سم نم هلوقىلا ساسنلا برب ذوعأ لة ىلا عت لوب مسهنم:ذاعتسسالاةوسرو ||
 ميج للان اط.سشلا نمهللاءذَعَّيساف نآرقلا تأرق اذاو نيط امسشلا تازمه نم كيذوعأ بر لقو قلغلا | ا
 برع وأود رة اهلك ةمذا | نم قدتسال نيطامشلا لضتام كح نيدلا نع هدامع لضن ىلاءث هللا ناكولذ | د

 اودع سلب اذاذكا بجو اكمقاخرثكأ !لضا ثددح ن ءاودعوو د نأ بح - ولو مونم بجو اكهنمةذاعتسالا |

 عجب راهف همدعو هدوجو ءاوس سلبا لءلضت ذا رثك !كلذ ىف كام هقاةيسصصخ-لبا ولاه كلذ لحال ْ )
 ظ حعابقلا عمي ++ نع سدلب | هيما لد نم مْ ةلالضا ا ىفرئؤا اوه هناف هلا لماذ: ف الخجل الدملا لوصاقلاللا |

 ْ لوقنءىلاعتو هباصسدتنا ىلا | دئاعو سدليان ءة-ءاكلاب اعطقنم مذلا نوكمف ىلا ءتهتنا ىلع اهاك اهتااحاو

 أ نوعرذلضأ ولاةذكلذ لجال مهمذو هريغىلا نيدلا ن نع ل الضالا فاض | ىلاعت هنأ (اهسداسو) نيملاظلا |

 نءنول د نيذلا نا هلا لمس نءْدلولضي ضرالا ىف نمرثك اعطتذاو ”ىرماسلا مهلضاو ىدهامو هموق |
 ْ مه نع ١ الومتدنمالومهئلضالو سلبا ن ءاك اس ىلاعت هلوقو با شامرياو فاه يدش ب ادع رولات و ظ

 (لالشالا لدحو أ مهلضأ ىذلا رههقن ا نوكيوأ ةّقيقلساىفنيدلا نعمهريغاؤاض ةدقاونوكب تاما ءالؤو 0

 لوةدده ىلاعتو هناصسو هنءالؤه نود نيدلا نعم_هلض ادق ىلاعت هللا ناك ناك ةكرشلا ليبس ىلع مهددا |

 ١ مهلاكراشن» ىلاغت هللا ناكتاو ك٠ نع لاءّمم هنا واعف , لاب مهعذو همفاع مهماعو هنأ دي مهامودقذا م 1

 افاشالدأ مص ناهجولاد_سفاذاو هم مهلواسمو هذ كير شوع لءذ ىلءمهءذي نأزو ع بكن كلذ
 1 ةاصعلا ىلاايوس:ملالضلارك ذاهب ى 33 اهل اريثك رك ذىلاعندن أ(اهدباسو) اتا ||

 مقتل ضيا ذك نيرفاكلام وقل ىدوبآل هتان نيلاللااهقالسيونيتساضلاالاويولت ادت ا

 00000 ا 0
0-0 

502 



 - دع 097 + نيام ذي فيم ا 81 ص

 ا ظ هناىنا هاا والا ةريص هنا «امددنأ و نيوجو ىلءالا اس نأ الها لذ اناوق لوةنفاذه تدث اذا ْ

 ْ هنفواذانعال اضهريص ىلاتعت هنا ىلع ةلالذ اهغللا ىف سدلفالاض هريص هناوهو لّتالاريدقتلا ام الاضءدحو |[

 ًالاوح ءرك[] نال ام أ ةنيللا نعال اض هرم هللا (فاثلاو) نيداانءالاشءرب_صهلا '(امهدسأ) تاهجوأا

 5 الا ناطلس نم مكسر اء ىل ناكأم وهلوق ىلا ناط.ثلا لافو ليدسلا نعمه تصف مهلاعأ ناطمشلا مولا
 موهموةنوعرف لضأو لاةذنوعر :ىلآلالضالا اذه ىلاعت هللا فاض اشدأو ىل ميس أف م كتوعذ

 اقدغو هرءاط ىلع ظدالا اذ_هءارسازوعال هنا ىلع عاسجبالا دانت ا تبث عاسجبالاب تنم ندم ع اذوالا.

 ةراشعلالضالا نال ةغالا لصق ظفالا ام ارا اعروهن دو مسا 00 نيويدعا
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 ناةيرافلا لاسقف ىلاسعتادقلا ىلع ظفالا اذه قالطا ىلع نيإسملا افا عما ديرع ىلاعت هنوكفاوفل "ناو
 طعاما لا ةفاوفلت اءالؤهو قو. سأدنالاقن قو زكتبطلل وبولغمربغ هلاءانعمو ىلس عم

 : |الاذج نووسو ةدسفملا وأ ةلصملا ىلع ل عفلا لا .مشاب ىلاعت هاعدانعم ى رضإلا ني اوبأو مكلاز

 | أ كلت .ةوسقلا مث مث لعلا ىلعةدئاز ةفص هنا اموعابتاو مئاهوبأو ”ىلءوب' واثن اهصأ لاو فراصا اوأ ىادلان

 أ نركب نأاما عملا كلذوةيوذعن نزككنأ اماوذيرامقلل فاشل !لوةااودو ةداذنوككا نامل اهنا ةفصلا

 ٌءافواةنيماركلالوةوهو ىلا هللاباساف نوكي نأ اما ثدملا كلذوانثد تو هنرغشالا لوقودو ايدق

 0 | .ثاهىبأو "ىلءىنأ لوقودو لحم ىفال اذودومنو تصر واد أ هيل ذي للوقاا ادهورخا مسح

 ||| هللا دارأ اذام مهلرق فو برضي نالوأ لثملل قالا هنأ ىفريضلا (ريشعةثلاشلا هل شسملا) اههعامتاو

 ”'لكضسملا) اذهورعنبأل ابعاب صاعلا نيوزع نب هللا دبع ىفاهنعدتنا ىضر ةشناع تااق امر اةحتسا اذهب
 اح 0 نط اوبجاذي نددأ اداب جبار عاج أ نإ كاوقك زييقأا ىلع بصالم (ربشع ةعبارلا

 ثارلعا (رثعةسماملا:لكسملا) ةيآوكلهقاةقانءذه هلوقك لاخلا ىلعو اح الس اذهب عفتتت فيك اًعيدر
 نع نان الثماذيب هلا دارأ اذام هلوةر هنن! مالكمهر اة كت ساو مه ريفك منع كح ال ىلاعتو هناصسس هل
 لأ لمالك عضوملا اذدنوكمأ لالضالاو هيا دول! ىان عدم اكس نأ ديرنو اريثكمي ىدويوا رثكهيلضيراو قب

 0 اء يش ةراةرمولا نا لوقت ةلالضالا الز اكتنف نانا الا نم ىعملا | ده ئفع حكي املكىف هما عجرب ىذلاا

 0 تاقاذاف د .ةءريغ لاف حرش كلو فك ىتعتملا ىلا ىدعتملاربغن ملعفلا لهن

 نع ىكح ناد»ولا در ءىجت دقو بك أف هتيبك !كلوةك ىذا ازيغ ىلا ىدعمملا نم لعفلا لة ماج

 1 مكانلأسو مك انمفسأ اسف ؟انبج اهو مكانيج أسف مكتلناق ميلس يالافثلا تركى دمي نو رع
 ' ماع عدجوكأ ؛1مرعَأف نالف ضر تين لاقيوءالاعالو نيمدفمالو انج م كسصان دجوانخ ىأ

 0 لبخملا لاف

 ١ ازهقأو لذ دق نيص ىدم ف ا ةعارسدوس نأ نيد ىف ىف

 كتمت ايس نم لعفل ا لت الادنقت :الةزمسولا لاقي نأ زوال !لوقي نأ لئاقاو ارو وةمالءا ذ دو ىأ

 | ممل عقلا خذ دقن وكف ههج و ىلع هسفن بك أف هن دار ا لغلق تك أف هتنبك هل وقامأف قدعتملا ىلا

 أ امرءانبجم كتروريم ىفانلاتق رثاامدارملافمكانبجأ امم 2 وقام وزيزعا مندل ذهو نيلو ما ف
 ع قولا هطول اداف ىذا رقلا اذفو قا ولا قل وقاااذكو نيمهفم مك "رغم يف هكلا انوانشرثأ

 ا
3 

 | همبعتو نيل ءلرت ىلا *اعدل او غ ةغال ا ىف نيدلا نع لالضالا ىعمنا ل-ءأف نيدلا نءالاض هرحص ىلا ءث هنا

 ءاضالو لاو نيبم لضمو دع هنا لاقذ سلب ا ىلا ىلا هت هللا هفاضأ ىذلا لال_ذالا وهاذ_ةوهنانعىف

 نيزفلاقو انمادقأ تت ام هله سنالاو ناسا نمانالض أ نيالا انز امير اور ذك نيذلا لامأو مهندنمالو

 : | ىلا اعدام ىلانعت هنال ىلا عت هللا ىلعزو أل عملا اذهب لالضال انا ىلع ةءجت ةّءالانا لعاو ىرد

 سيلذغللا ىف لال_طالل ىلاغالا ىئدملاناكا داو هلع باقتءلاب دعوي ورجزو هنعىمن لب هس.قتغزامو

 د أمهف ةرةكخااو لالذا!قاش ىلاعتنا ىلع وامن دةريللا لحأ ام [لنوأتلا ىلار دقلا و ري! له أر مدنا اذه

1 
 ا وسم ممم م احاسص ص لا

 نع



 عه 7

 ْ 1 ً ذم رسةملالضالا نأ ىلاعت نيرف اهم نيالا ميل! فاضا نا دعب معنا دهو علالضا هلسقن ىلا فاضت |

 نآنوجي لاذع ىلع لالضالاو مولان مولملا كر *ىأ «ءا ارغاموالاناف ىول كءعد : رعاشلا لاو 1 ١ ئ ظ هنإل_ت ل ىهواانالف ةنالف ت د فادق لاقي هيت ضم ىأ بالغا ىىذ سااضزأ فرعلا ف لاقيو ناعتمالا ||

 هده ىذتاناهمالا ىلع لمشملات ان الا ببساوا ضني رفاكتل نأ ىنعم ىلع ىلا عت هلا لاف اض 3
 ةفاضإلا هذه تاسع ن احتمالا اذه ماعدت دضاواب.5ةدئافلاامو لاثمالاءذهىلاة> اكس ااماولاه ان رافكلا
 | انالف نالفرفكأو هيهسلع مكحو ال اضءاسم- ى أ هلضأ ل اقيف لالضااب ةممتااوه لالضال اّنأ (اهيشاسإا

 .تيمكلا تيباود كئأوارفاكماسسا ذا

 هدمو٠ ىدماولاف ةفئاطو # مك قورفك ادق ةفئاظو رت ل 5

 ةفرط لاقد ٠
077007 

 تيبس سياسات اص م دمج صم م مم
 ؛اكلذ ضعب ىنءامئ حو قيدص .«. ىناضأ ى د حارلا فرش لاّرامو 0

 1 .انمنالافاو ركنا نمةغالا لهأن مهوةلزععما» نسكت ترام ف! بعذاططةولااة ضل

 قمهنأب هنعبسحأو ,انقسافارجاف هةمعسا ذا هنرخل نو هتق كلذ كوالاض هدتسمءاذا ال_لضت هتلاص لاي ||

 || موزلملا مسا قالطاوريمضتلا كلذ مزا يق مككلا اًديهفل الضاان هملعام وكم ريصب نأ هما لالا هسفت ىف هريص |
 لج ل4 لاق ايلاشدالظوت 79 لاغاذا قعزلانإل اب أ لسع روهت راج مزاللا ١

 : | ةيىو.لاو مك كلا ىلءلالضالا اواو هجولا | ذه ىلعفهماع هء تمكح لَو كلب همس 55 ا

 || نمداولاه ةالضمالحاذاضألافرواور ها عن ارو ةيظناوم للمال وكبذأ (اهتلاثوز
 : ا يىجرعلال وق هلمموءعس ب دأتلابدهعتي ملاذا هيلع سدو ركلهاو هتبا نالف دف مهلوق ءزاجج ا

 .: رغثدادموة بي زكعونل 35 اوعاضأ تن“ ىأو قوعاضأ 1 أ

 | لالقلا ”(اهعباروإ هل هلأ دصاو كف ست دفا ٌىدصو د فى ةردنلا ضرالاقهفناستل رنا لاقيو
 اازغرانلاف نو. .تحسل مولر عمو ل ال-ض ق نتهر 2 1نا ىلاغت :هلوق ليلدب بيدعتلاو تاذهلاوه لالضالاو |

 لأ لاهو متهباذعالانوكد الكل ذو لالض ف ةماسقلا موب مهنأب ىلاعت مننا مهفصوف رقم سماوقو ذ مههوجو |

 : ماو اغإأ مهل لق مث نورد انلا فم محلا ف نو. يه لساللاو مهتانعأ ق لالغالا ذاق ||

 ا كلذرتسف نيرفاكل اهلنا ل كاذك اًئنش لمق نماو عدن نكمل لبان ءاواضا ولاه هننانود ند توكر

 ا اوّدضو اورفكنيذلاةلوةكلاطبالاو كالهالا لءلالضالا لمح نأ .(اهسماشو) باَذعلالالا
 1 هناكتلت_سمرام اذا نيلل'ىءاملالض مهلوق هز ا ن نمو اهكنله أو اهلطب ألق مهلانعأ ضال لمس نعأ ْ
 1 رق قوراواذامهتبمموقلا لشن لاقي 0 :كةريصو هنكاحأ نب كلذ تلعن ذانأ هت لانو ١
 ١ .هغب اذلا لاف ىربالراص وح هوقشاف |

 الأ ىلاغتلاقو .لثادو مرح ناؤل1:ابردوتغو #4 ةداربقي هؤاضم باو : 4 ٠

 | :ىءملا اذه ل ءقمتصف نم اضثا تمضفن اهيقانفدلا اذئا ىأدي د قاخ يا سرا د 1

 ا

 ١
0 

1 1 7 

 ا
1 

 ةئللا ع نعل الضالا لع لالضال المد نأ .(اهسدناسو)  نئدلا ع سلال ل

 سدو مهلضي ىاعت لا نعل دندن آلان اف هرهاظ ىلع ةال الع لب الد وأن دل ةقيقلا ىفاذدو ةلزت علا تاأ 1

 نمتارقلا ف ام لكاول م ةنخنا قززط نع مهلضي ىاعت هنا ىلع هلم نكذ مواشي اذا عنا علال دابق :

 | لوم نا(اهعتاسو) ةيدعتل ىلع لالضالا ىفةزههلا انلهت ا ذاماك اذه اهماوثو ةنطنا ن نرعهلضي ىَريقم 1 ٠

 ْ (ىك هريقن نالفلضأ لاة رف هلام ”لئسلا ذهل وأ ىف مدقت نى عنادجولا لعريدعت علال 0

 ا رثك دبلن ىلانعت هزق نوكينأ (1 مانا "ب مع مه دو ىلاعغت ناموا مرت تعطر

 نإ

 ٍإ | 0 ياحب همل!لالضالا ةفاض زوق هم دعتو ىيلهيىااناسا هلئالذد ا

 باذعىلا هيدهيو لذي ةناف هالو نم هنا ةناع بةكى اعت لاقى اي1عارنأ. ةغئاوحو لوما اذه ىلع نقط

 1 اسوس رو سس يس سو



1 

 ْ ىلاعت هبل فاشملا لال_ضاايدارملا ناكولذ اذ تسف فرم هوه ن هللا لذ كا ذكب انام فرمموه
 ْن ءاهثو دعي .ءداوناكىتأ|» انثالا ةمهلا ىاىلاعت هنأ (اهنمانثو) لام اذهو تباثالان ثا كل ذ ناكممفم هاموه

 ةيور ىفىدهناالاى3مالْنمأ عمتي نأ قحأ ىاعا ىلا ىدمب نا لاق قل ايلا نو ديالا ثءح

 || هتاصسس ناكوات ئده ىاغتو هن اصس هنا ثمحح نم هسفن ةنولرب>وأو ىدمحالاهلا ثم ن 7 ءاشالا كلن

 | ١ يلع ىزادقنا كت لب وعاش نع ىنمال الاسف رلالضلا ف ,هاواسدت ناكل ق و نم لضن ىلاعت و

 || ىلاعت هنأ (اهعساتو) لذي وهف ىد غلا هنا عمىلاعتو هناحسوهو ىلذتال ىوذ ىد تالا خام نان'وال نال

 ش || كلذ ناكل الضان م هيلعم_هام دار [!ناكولف هنلعةيوةعو مهعينص ءوس ىلع مهل“ ارح لالذلا اذهرك ذب

 0 5 ؛ وعلا تز اذ-كل ذزاجولاو نوط .ّمغمو نو دام هيو نول مم لءو نو سالم هل م هرب ادب درو ةبوقع

 ٌ ات 8 افلاالا هب لضي امو ىلاعت هلوةّنأ (اهرمشاعو) زوحالاذدهو ردنا برمث ىلعرهنا برمددو امارلا ىل ءابزلاب

 . ,ءوهراصنادعب لالضالا | ذه هب للعفيامنا ىلاعت هنا ىف عب رمص هق امم هد نءهللادهعنو ذة نيذلا

 ا 1 يه م اولا هو هسفنر امتثان للادهعل نيضق املا نيقسافلا

5 
31 
1 

 9 | دوت ادا باس اقع اسد الا يل الكت ةيرغع مركبا أو لانو

 هلالضا نأ نييف* اشي ن نمىدهوو*١ اشد ن ءهنق' ضد كاذك ل اكن اىلا |'اناصتما ىأ اورفكنيذلا ةنتقالا ممتع

 | لاتشلاوهبف ضرغلا ةةيقس فرعيالاج اثتمال_هفوا ةرباشتم هنآ هازرنأ ن نءهجولا اذه ىلءعنوك دعلل

 ُِق 1 | ساب نفا ير ”:ىف تا+سش اال لب هيف ةمكحلا هجوفركف تالودو هاا ىلء فال ىذلاو 3

 1 ةيوقعلاامأوطوأت» اغني او ةنتفلا*اغتسا هنم هباشتام نوعبقسخ غيز مم ولق ىف نيذأا ام اذ ىلاعت لاه مكس
 : | [نعيفني رفاكل اهننا لذي كا ذك لاف نا ىلا نومك لسال سا او مهقانعا ىف لالغالاذا هلوةكف لاكش ااو

 أن وكما نأ باح و نيه>ولا نيذه د انارمسفم لالضالا ناك اذاو نيو رلانيذهدحأو دءبال هلالضان ا

 || كلذ تيئاذاو لالضلاور فكل قلخ ىلع لالّضالا لمحو جال هنأ تيثف كارتشالا اعفد امهزيغبارممغم
 1 أال كاذو هحي امءءافخا ىف ىسلاو هيف بضرتلاو لطأ. لا ىلا ءاع دما ةغللا لصأ ىف لالضالا ناد » لوقف

 ْ : اا بوق هاذ اطبادق هملا ةيريطلا تيه ذ ىذلا ليواتلاو ليوأتلا ىلاريصملا بجوذ : ىلاعتهللا ىلء زوجي

 || نوكينأريغنمئ:لودح دس ءهراشخا ل ضاذالجرلاّت أ (اهدحأ) تاليوأتلا نم رخأ ولولا
 ٍّ | اريدك نالضا نتا بز مانصالا قف ىلاعت لاق هِلضَأ هناءو هلاك ذا لاشمف هلال اىفرثأ ئثااكالذإ

 | لاقو مهب ساننلان مريثكا لضىأ اريثك اداضادقوارسنو قوميد ثوغيالو لاك نهب اواظ ىأ سانلا نم
 ًأاودادزب ل ىأارا رذالا ىءاعد مهدزب ل: لاهو ارةكوانامغط كبر نم كيلا لزنأ ام مسن ءارم :تص ديزباو
 ااناكزب ةقيقلا ف مهو نيل مهو ىركسد ىكوشاى و-ارط«مهوت ذاق لاهو ارار ةالا مولى“ ءاعدب

 | مهما! اع الأ فت .سضا مهن اي_سنلا بيس مهنمةيرطسلاب مهلا ناكاسا نيلوتيلا اوجد دبو هقلا تورك

 | اناعامهتدازناونم[ن يذلا اماف اناعاهذ_ههنداز مكي لوقي نء مسخ ةروس تازئأ اماذ او ةءاربىف لاهو
 1 000 قول لامس ارهتجر لاس سل ١ ض ىم مب ولق ىف نيذلا امم أو نورم دة مهو

 ]|| دا دزيفاهيلع هسفي نممسهنمو اناعا اهيدا دزيف اهيلع لص! نمممخموااوحأ فّرعي عارم لا ىلع لة سشملا

 | اهلوزن د_:ءاوهصامئااواكذاةرولا ىلا ر فكل | ىفةدابزلاو ناعالا ف ةدانزلا تفمضانذاف ارفك اها
 يلاعت هرض دنعا مث دا ناكذا ىلا «ةهتناىلا لالضالاو ىدول!ف.ض ا اذكحن :اسرأكاذك اودسقو

 0 بانكلااووأ نيذلا نقيتسيلاو رفكسص يذلا ةناقالا مت ةعاناعجامورث دا ةروس لاف هو موا لاثمالا

 تان ألا نم سلخ اهيل هد ابعل هنِم نا تمار انلا هنو ةّدعل هركذ نأ ىلاعنريخأف اناعااونم[نيذلا دادزرو
 اي ني مرح د:تدرتاكبلادسفو نرنموازا لف 4 ف

 عل مسح ل



 .؟ مرا
 0# مس ههوس ديس سم جمجوم مول نسم روس سم وول سس امس م سم مسا اك وسم سا بسس و مس سلا ص مم سس سل ل اساسا ص

 ١ هنمكحو كل ذب هلا دامت اذا هلال قايهعم لاكشالا نكل دعيلا هءاغىفناكناودوهذ كش اوس ميلا |

 لاهم لامملا ىلا ىنيتلاو لاحم كلذ لكو الله هلعو اءذك قدصا هنت اري بلقنال هيفاكملا تأي حواف هيلع

 ةلامعال مكمقالم هناو هم نورغت ىذل اربخل نيعاذغو امجاو هيئات والاهم هي فاكملا نابتا مدمعتاكف |]

 كلذ طوةسدإةع ةهيدبب لعب ىلقاع لكو ماقملا اذ»ىف امسها نيروهشملا نيب اولا ىلاتصلا ى هنا يهود ْ

 نأدلاولانن_سحالاو ىلوالا ناك اذا الالض ا ىمس اء! !ذهف عنملا رتوةبلعلا وهو ثلاثلا ليواتلاا 1

 ْ ىلو ال اةدسفملا نال ممسظ أ :دسفميف عقول كلذ ءفدلاو هعّمول ثءحي داولا ناك اذاام أف كلذ نعهعن
 ا نءاربب فاكملا عئمول ىلاعت هنال كلذ فالخج مال انهو نا

 | أ نع هعئمأم هنا يءعيإمأو فتاكملا سنا ىلاعت هنا لاتد + فركسحفو ىلوالا نم ءمظعأىرخأ ةدسقم تمر

 لاف هماعلافةل | ضرععا دو عبارلا ليوأتلا ام و مظع أ ةدسسفملا كل تناكل هعنمول هلا عم ملالبضلا

 دا ارااتوكي تأ تم مدمر هيج هلا ناىل امثهلوقامأ باذعلا ىو ةعءاج لالشا أب انالا ||

 ٍِك عسل بص نم ثوو» .مس موبهأوقنوكدو ةرح .”الا ف مه باذع ىف ىأرعس فون دلا ىف تلح! نعلالضوف ١
 0 راطي رق اءابايضهواف نب رفاكلاهنناىلذد كاضك هلوق ىلا مهةانعأ ف لالغالاذاىلاعت هلوقامأو ْ

 ىعم ىلءنوكس, دقني رفاكسل امتنا لضي كلذك هلوق مث هدف مون انش اوخرئاكى ذل مويلا أ ذهيىف مهب عب

 مهةؤو) الف ايث دلا ىف ىلاءعق هللا ميا كل دكسم لو ةمانقاا مون اهطمع ىأمهلاعأ هلال شيتا ذك
 مهلامع أ تلطب دقن ةمايقلام وباونأو ىل اعت هلق أ م عاد اذ اقرب دما ع ضار ءاولطاماأاوذلأ ذا قاالودقلا]

 ونال عضوملا ذهبت الريغف الهال وذو ماد لوألا اامأو اذدلا ىف اهم عافتنالا نوج رئاوفاك ىتلا | '
 قدرط نعول ذب هنا وهو سدا الم وأتلاامأو 'لالهالا ىلع لالضالا لبس نم عنجارينك هي ىدهيو ىلاعت |

 | سيل :فلسا قو رطنعلالضألاو تاب ..الاءذه عاقسا بسب لضي ىأديب ضي لاف ىلاعت هنال شيعضف ةنسأ | 1
 الإ عباسلا ليوأتلا امو هباعرا زو ف.كف متابقلا ىلع. .ادقا هب ليسا الا ذه عاقس[ ب يسنا] ا

 : فرحي لالضالا ىدعدئالفاشيأو هيلع ل دال ةفالاءذه تابثا نأ ني دقالاش هدي ىاهلشي هلوق نوع | ١

 هذه فووق ن نماثااليوأتلا امو ءابلا فرحي ىدعم نوكيالن ا دبجولا ىنم؟لالضالاو هب لشي لاذ ءابلا || 5

 هبلذدامو هلوق مر افكلا مالك نم اريثك هيك دوموا ريثك هب ىل_ذب هلوقىىلا هنالمظنلا كيكفت بجوبةبأ الا| :

 1 1 كلذك انوه هنابه واولاوحو فلعلا فرح عمر اهني ل هفربش نمىلامتهقنا مالك يتسلل 0

 ملأ مالك لاوه اذه ىلاعت هللا لو: هنأ ن شال ءاشب نم ىد م وءاشي نم هللا لضي كل ذكلوقوهورث دملا ةدوس
 ا كله كمهل دهم لوأ ىلاعت لاه ناسسل ااوتلالدلا (اهدحأ) ةو>و ىلع ءاح دقق ىدهااامأ للمال 0

 ]| نوهت نا لاقو ناسا ن نع ةرابع ىدهلا ناكول ديانا !ذ هو ىأ ده عيست نك ىده مم كبت ًاياماق لاقو ٍآ

 ا ىأاروفك اًماوا ركاشاما لمسل اها . دهانا لاقو ىدها!هب.ر نم مهءاسدقلو سنتالا ى وهتامو َنظناالا ||
 5 | لاهو دولا لع ىمعلا او يصتساف م هاب دين دوام أو لافو نيتلالا ىف هنءاجدق هادا رفكو اركش اوس ١

 أ نونمؤي مهبرءاقليمسهلعل ةجبرو ىدهو:ىث لكلاليهفتو نس[ ىذلا ىلءامامت باكا ىسومانيت[م |
 رأطارم هلا ءاوسيلا اندهاو ططشتالو مالسلا هيلعدوادءو.دخ نعةباكدس ىلا هت لاهو نمؤمال لا يالا هو

 ا ١ 1 ا

 ْ ا نيملا نم تنكل ىنا دهمتن!ناول لو ةتوأ هلوقىلا هللا بنج ىف تطوذ ام ىلعانر مبمح أب سفن ل رقتنأ لاقو ||
 لاهو تان الا نم نءاحاسجرذاكلا ىدهدق هناربخاف تربكسصتساولب تيذكم فإنك ن*اجدذ ىلب هلو ىلا[

 ]| ةيطاشمذهو .ةحرو ىدهو مكبر نءةنان وكت ءاجدقذ مهئمىده اكل باتكلا انملع ىلإ !أاناولا دلوقتوأ ||
 ا ىأداه موق لك اوهلوقو وعدتا ىأ ميقت م طارصرلا ىدبتاثناو وقار (اهتانو) نب تأ : رذاك 1

 ٍ ْ نئنواااوموبنا يالا ةطورمثا اطل لايهللان مىيقوتلا (اهثلانو ىف ىدعو أل الض ىلا م هوءدي عاد 8 1

 : ا .نأوهو نير تاكا هّدضدنازابو مسهل باوث د دهف هدعاط ٠ نمد دزالا ىو سيل ةنوعمو ناسا ىلا ||
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 0 | هيف ةدئاغلا هجورهظيالىذا للا ذم يهتادارأاذاماولاهمافر ١ لوق ماسة نرءارب كه. يدهو

 || امىمهلااوج يلا عت لاه ٌرافكلا لوق نماذنهذ مكهتلا ليدس ىلع هوركذارينكمب ىد يو اريسشك هي لضي اولا

 ]| انفرثءاو مكمالكا عمدت هيربلما تلاه ةلزيعملا مالكعو عا ذه قيسافل الا هي لبضا ام ىانيةساغل الا هي لضب |
 أ هذه مكيلع نوثوشي ةثالثءا دع أ مكلو لمه اذام نكلو مالك لا ةققو بيتربلا نسجوداربالاةدوعرمكل أ
 ||| ءادحالاو لهجلاورلملا ىلعرداقلا نا ىهو ىتادلا ةلأسم (اهدحأ) ةفرطللا لثالدلاو نب سلا ءوجولا ا

 0 | هللا مخ ىلاعت هلوق ىفاه ريرقتق مسساه ىلع لعأ] ةلأسم (اهنانو) رخال انو دامهدد ؟لوذمل لالضالاو .

 || عممكلع ىذجالنأ لعن كشال نت وانوق المنام الكوم الكسل نيذه عف د ىف مكسحا اني أر امو مهبول ىلع |
 ' || مالكلا نس مكل اةفرت_ءاوانفصنأ كف اهب اوملكست ىتل ا ةدوجالا كالت نع فضلا ءاكذلا نم مكعمام |
 [|| قيال لفاغتلاو املا نأف نيهج وللا نيذه نع مكل هجوال هنااوفرتسعا راضي اوفمنأفهوعرك ذ ىذلا ١

 لست الا ديربال ا دبس نكمل دا دصق ىذلا الا لصح امل هدانع اي ناكول دبعلا لجف نأ (انهئلابثو) ءالقعلاب |
 || امهنا عمد علل لال_ضلاو لهل لمح ف كف لالذلاو لولا نءزارتجالا لكزرتكيوءادتهالا اعلا |
 1 | لع هنأ لوا ىف نظف لهجلابلعلا ونامالابرغكلا هيلع همتشا هنا لمقتاف ءادتهالاو معلا ل._سحالا دصق ! '

 . || لهل اراتخادةخالوتأ ءراّتخا ناكتاف أطخ ّنظرلع هنا ل هلا ىف ه:ظانلق لولا لج كل ذلف هعاميادصغف |

1 
1 

+ 

 ” || لكل بةنوكي نأ مزله يلع م3ةتمرخنآ نظبدس كلذ هيلع ه1 هنا اذلق ناو نكميريغ كل ذو هسفنل أطال |
 ا | ةديدكرغ ةمهدبلا تاقيدصتل او ةببكريغتاروصتلاّنا (اهعبارو) لا وهوذي ان ىلا ال نظن 1

 ةيدسكربغ تاروصت:!ناناس ف (ىلوالاةءدقملا) ةثالثتامدةممذهقةيبسكريغاهرممأ, تاتي دصتلاو |
 0 د اهلاروصّتمناكنافاهلاروصتم نوكيالوا اهل ارو صدم نوكجر نأ اماف اهباستك !لواج نمتال كلذو ظ ْ

 .[/ الفا هنه ذ ناك اهلار قصت نك مناول ا لصاسلا ليسه 2 َنالاهر وست لاسم بلطي نأ لاعتس |
 1 ةمهيدبل !تاقي دصتل نان امىف (ةيناثلاةمتقلا) هيلاط ن وكين أل يسئل نءلئاغلاواهنع ظ

 أ افاكتوكبالوأ قيد تلا نا د نهذلا مزج ىفايفاك ن وكي نا اما قيدصتلا فرط لوصحّيِإل ةبسسكريغ ]|
 كلذكن اكاموانايثاو اذن بوجولا ليس ىلءنيروصتل !كنيذ عمارتاد قي دصتلا كلذ ناكل تالا ٍناكتاف

 نأناف (ةثلاثلاةمّققملا ) هييفافقوتمرباممدي قيدصتالا نكي ل ىناثلا ناك ناو اروديسةمنكي لا
 تايدبلا كلت نع موزللا ةبجاو ِتناكنا تابرظنلاهدهتال كا ذو ةيسكسريغاه ريمان تاعي دصتا| ظ

 كالتنع موزألا ةيبجاو نكت لْناو ةرودبقم ريغاضيأ تايرظنا كل: تناك ةرود_ةمريبغ ىهىتلا |
 ”لم ايلا تاداقتعالا كلت نكت لف تاب رظنلا كالت ىلع تام دبلا كلب لال دتبسالا نكس ع تامهيدبلا |
 مكمالكح نا تيثف هسفانم الكيلو دلقمالالصاح ا داقتعا الان وكماللب اموا_عتايرطتلا كلف |

 باوجإل ىتلا ةيط اهلا ةيلمعلا هوبول اه ذب ضرا_هم ىلا عت هللا ىلا لال_ضااوءاد_.:هالاد انس مددعفف
 |تاهباشتلاهدهلازناّنال طقابسف لوالاليوأتا !امأ تالد وأتلا نمهوزك ذامذن الا ءاكبتبلو اهنع ظ

 | مي نأ مكلوق ىلع يجو كوالا ناكبص نان كلذيف رثأ اهلسداوا ىاودلا كدر ىف رثأ اهل له
 | لص ناودب الف ناجح لا ل مج ىو هنا ىلع مهيولق ىلع هللا خخ هلو قرم سه” ىفالل د دقانا ( لوالا) نبهجول ْ

 |تاهباسشقم اذه لنا رثأاذاف ةطساو ٍضقنلا نم عناملا بوجولا نيبو ءاوتسسالا نيب ل هناو بوججولا |
 أهنابه (ىناثلا).وقلقام لطبوربحلاءاج دن فس بوجولا لص دةف عجرتلا ىلهح يتم هنأ تدثو مجرتلا ىف ْ

 | عم هلع تاهباشتملا ,ذهلازناونيلعلاو رذعلاحا نمنوكي نأ تبا فكما ناإلا بوجولا د ىلا ىهتنال
 |يجوف ٍةءاطلا ىلع مادقالا مدع فاكمالر دءلاكءا ددهالا بناج ىلع لالضل | بز اج ميجرت ىف رثااهلنا

 "|| ءادتهالا بناج ىلع لالضلا بناج عجرت ىلع مهما دقا ىف رثأكلذل نك لناامأو يبلاعت هنفا نم كلذ بتي نأ ظ
 ||| ذه ىلا بتل مهاالض ناك بارغلا ق.عنو بابل ارب رص ححص مهلالض ىلا تاهب شتا هذه ة يسن تناك |
 "||| ليوأتلااّمأ مهليوأت لطي ذشبحوام +جو تاهب املا ذه ىلا بيبنرال نأ بجو كلذك ةبنجالارومإلا |

 اوس رسموا سمس وسو

 "قالا
 - هلك
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 ْ ةقسشيوفةراغلا مستو ةعاطلا نع حراط اوه قيافلا ناكف تبون ىااهرمشقنمةبطرلا تقسن مهلوق | ٍ

 أ دنعو نمؤمءناانب امص أ دنع فرف اكسو ؟نءؤموه لههنا ىف هلبقلا لهآ فلتشاو:ةرمضا ا لجالاوهورات |
 قوسفلا مسالا سدي ىلا ةلوقب فا اذا محاور ذاك الو نمؤمال هنأ ةلزتسملا دفعورفاكه نا جراودلا َ |١

 مكلا هركحو مكبوا قى هنو نامالا مكملا بح لافو نوةساسفل امه نيف انملا نا لاهو ناسجالا دعب 0

 اوفاتخا (رمثع ةئماثلاةلأ - 1١ مالكلا لءىفةروك ذ» "ليوطةلأ سا هذهو نانضعلاو قو سفااورف كلا ١

 | دارملانا (اهدحأ) اهوجواورك ذو هقاثمم دعب ن مهنا دهءنوضُق نيذلا ىلا«ةهلوقنمدارملاىف ا

 ىلعا دهءو افا« كلذ ناك هل سرق دصو هديح وذم ىلءمهاةلادإ ا هدايع ىلع ةماسقلا هج ايما اذهب |]] 1

 ىدهعب اوثوأ هلوق ةمكلذأو ةريغو دس. وتلانك علا نمانركذام يطع هذي زاب ناكذا دمح وتلانكِسقأا ظ ١
 اري ذنمهاجس أل ممناميا دهب هتئاباومدقاو لوني هملعلذام هب عين أل مستحي (اهنان) "مكدهمب ف وأ || ْ

 هلع اوةلحام اول_هقن لا فاو وفنالا مه دازامرب دن مهءاجالف مالا ىدحان هىددهان وكحبا ا

 (فاشااو) رفكو لد ن ملك ىفموهعلاهمشن تج لرالاليوأتلاو هقاثسسو هدهعضقنن موةصو 3

 نيمو نه ىناشا !ىلعلوتالا ليو أنا !نامخجررهظ اذ هتيئاذامسقلا اذهب صتخا نمفالان تالا

 |نأ (فاثلا) صي ملا مزلي ىلاسثلا ىلعو اهءومع ىلع" الا ءارحا نكي لؤالارندّمَتلا ىلعنا (لتالا 1

 مو كى بأ ةلدالا نم لّرت اع همكح أو هللا همربأ ادهع اوذقن مثال ملا مهمزلي لال اريدَقتلا دع
 | لزناو ءا[.د الا ثعنو اهلث الد نملوةعلا ىف عدو أ ا او اهنع س:ءاتل!لازأو اهصخوأو قاف" الاؤ سفنالا ىف | ْ ْ

 هومز مسوسفنأيم هامش اوك رترهمال جال مدل مهمزلي هناف ىناشلا رب دقتلا لعام اهل اذكومبتكلا ١
 93 لاي ءوصقملا نوكينأ لفك لافقلا لاق (اهتلاند) ىلوأ لو الا +_>ولا ىلع مدلا سرتنا مواعمو | إ
 اع هللا ىلع قي اصب مهاد 5 أ ىلع ةلزملا بتكلا ىف قام ماو دوعلا مملعذخ أ دق باكل اله أ نماموت ا 1

 هنام_هضعب لاه (لهعارو) هنوساو دعو هعاوضر ءآو كإذاَو دم هنأ م أوءهأموانيبول سو ||| 1

 ىلاهت هلوق ىعم وذو كِل ذ5مدآ بلص نم مموه-رخاو رذلا ةرود ىلع م هو ساعذلا ٠ نمد اها يمال ا

 دابعلا ىلع ميال ىلاعت هنال طقاسا ذهو نو.اكتملا لاه ىلباولاف مكسح» تسب ريتدلا موقت ىلع مهد شأ وأ :
 مهيسعن نأز درع تكمن وهساأن موملق ع نيزلع لعدد هللا ؤنالاك هبنورعشيال اسود هدب

 وهو مدآ دير ذ عسجم ىلع هذ أ ىذلا (لوالادوعلا) دوو ءةئالث هقلش ىلا هلئا دهع(اه تماشو) كلذ | !

 اوقَر هالو نيدلااوهقيو ةلاسرلااوغلسب نأ (نيسنلا هب :صخ دهعو)كيرذخ أ ذاو هلوةوهو هّسونربرارقالا | ١
 نيذلا قاثس هتتاذخ أ ذاؤ هلرقوهو 0 العلا هصخ دهعو) مق امم نيس أن نءاند>أذاوهلوقوقو همف |

 || هقادهع هاو ةثواموهو دهعلل هقاثنم قريعضلا ف شكلا بح اصلاف هنوقكتالو سانلل هثئستل باكا ااًواوأ | 1

 ريع ءذلا عحر نوف ةدالولاو دعولا ىنعجدالمملاو داعمملاّن 6 هق.ثون ىهجنوكي نآزووهلؤبق نم أ 1

 نمذارملاىفاوفاتخا (رسشع ةعساستلا هلة تملا) .هلشزو ةيتكو هتأنان م هدهعدب قدوام دعب نم ىلا هةهننا ىلا | ْ
 قوةدو ملا ةعيطق هيدارأ (اهدحأ) اهوجواوركذ ذى صول نأ هبهللا ع أ ام نوعطةنو ىلا عت هلوق || ا

 1 وعطقت 2و ضّرالا قاود تن يدل ولنا ميس لف ىل اعدل اوةكودواهادص وب هللا هأ تلا تاءارقلا |

 لئوأتلا اذه ىنلعو هنارقلان ممل_سو هيلع هللا ىلص ىبذلا نيبو مهند ام اوعطق مهنا ىلا ةراسثا هبقو وكم انزل

 نع 7 ايف نيئمؤملا لبي مهلبح اولصينأم هما ىلاعتهتتانا (اهتاثو) ةصاغتناالا رك |
 مهلا ([هتلاثو) :لسص وهنأ هب هلئا سم اهن وعطقيو هلوقنمدارااوه لاذترافكلا اواصتاو نقلا( 1

 نودسفيو ىلامةهلوقامأ (نورشعلا ل لا) كلذينيلغتشم اوناكمهونتذلا ةران'او عزانتلا نعاومن ||
 نعد هنمداراانا هالو بلع يشي افاز لذ قتلو قاااذاخفلا ةيذارالا رهظالاف ضرالا ظ

 ا لرتيإو همزلأ ام لكن اسسنالا مزاد ع ارمثلا مازتل ننال ةمعاطاان ضرالا ىف حالل_هلا مامتناللوسرلا ةعاط ||

 ْ ىحا مف ىلا عت لاق ضرالاو تاوهملا هب ثماق ىذلا لدعلا هلاوز ىو ملاطتلا لاوز هنموريغلا ىلا ىذتلا |!

 ا يللا ا 1 1 1 1 1 0 1 ا ا ةا ل مااا ا مبصمت7تبب
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 يمال عج سنس تجهل تهشم < ما 00



 آه وه

 | نيدااو ىلاعت هلوق هسولا | ده ىلع ليلدلاو مسهاضأ دق نوكي مهادهام ىل اعت هنأ عمنو تتصرف كلدمهباسد ْ .

 | لؤقلاء اومن يذلا هللا تيني نيملاظلا مودل ىدومال هنئاو ىدحاو دعا نيذلا هللا ديربو ىدهمهدازاودتها |||

 | ىده لصأو هماما همدقىأ انالف نالف ىدهل ار ميدقَدلا ىنعع ىدهلا» (امسماخو) قادما ليوأت ِ

 أ لاق ,واهتام دم ىأ ل لتا ىداو»تابقا برسل لوشن لولدملا مدقَي لملدا نال قدرطلا ادهن م أ

 | لعج امىلاعت لاك ةيعستلاو يكل ىلع قاطيد اظفلل ا اذهو ان دتهمرل جهاده لئاقلا لوق ةقنقح الكاذب

 1ن نوفصول ثدحو مهفن ا فريثكى دولا لهأ باوخساو هل ةتريخ !سانلات دو 'هل- اراهف دالة يام لباك

 اودهشو مبناعادعاورفك اموقاشا ى دوب فك نيماظااهنلال_-ضدوةرخ ”الاىفو ا للا ةاملاىتاثلا

 ١ تالا مهءاسدق مملاو مهيدجيال هناريخاف نياطل !موقلا ىد_مال هللاوتاذبملا مهداجو قح لوشرلاَنأ

 .نانعالامهب ىو بتحس كااوأ قدي. نمي نمو ىا.«نلانةلاخال ناب رتغ ىدهلا اذهف

 اة نقنيوبسم يروا دوكايشف لاو اوعت سي, ارس بل, ريادو قنوات ضو قيل دا بو

 00 طايع ديف ةااورتلا يا نياتللا يا و ا 3 يا

 أ اذهوراهمالا حت نمىرجت ميامي هدم ده تاهاصلا اوامعواونما نيذل نا ىلاعت ”لامتو ةنللا قالا

 | هتيهستودتهمنمؤملانأي مكن ىأ ىدوب (اهسداسو) اهمدقتت امنالاهقانعا ل.ل !ئداوهو دانه قذعال

 1 | نم لاقو ىده هئايمق' مكحام ىدهلا ناد ءانءمهقنا ىده ىدهلا نا لاهتو عرشالو مكحام ىأ ري نم هللا

 | ىلاهوجولا ى منو ل3 اندةهم ىعسي نال قدسملا وهف ىدهلابهلع هللا مكح نماكأ هاو هف هنا ده

 |نوكي ناؤهو رخآه سو انه هو ةيريدلا تاق لالضالا اف متقئاسف اهلعان ملك دقو ةلزتءملا اهركذ

 : ًاطارصرلا» اشن نم ىدويومال_بارادلا| اوع دي هللاو ىلا 3 هللا لاهل_هلاوةياد-هلا قاض ىءعىدهلا

 3 | لولد ىلءهربغلح ن 1لاتد نا ةغللا ىف ديال هنا (اهدحأ) هوجولرتاجريغا ذه ةبردقلا تاق مقدم

 | لاقي نأاممأَ هيلا ءرجو هلعدلو يقتسملا قب رطلا ىلاهدرلاشءامناو لا اره هئااربصو اهرك قيررطلا

 ْ . [باوثلاو مذلاو حدملاو ىبهنااو سهالا لطمل ىلاعت هلل | نطل: ؤيول (اهب و90 الد هيلا وأ دق هنا

 | ني هجو نمع وفدم بكلا اذهانلقديعل !ب بكس هنا الا ىلاعتهتلاناشملا به لق ناك باقعلا و
 ظ هقاخ ىتغَسعملدتب نكن ند تن وكي الوأ ىامتدقا قيلتجتوكين امل ةكرط ذه عوق ذأ (لوتالا)

 ظ تالاكشالا هسونتذثنمفهينامتالا دبعلا نم لادكسا هقلخي ملم هنم عنو نأ دمعلا نمل اهكسا ىل اهئ هقلا

 1| ناك ول هنأ (ىناثلا) لازت_ءالاكلوةلاوهاذنذ دسيعلا نملدىلاعت هللا قماذتب نك لناوةروك ذملا

 أدبعلاهيستكيمالؤا هتان قا نوكسحي ن اما ةثالثءوجودحأن م لم ديعلل اهكوىلاعت هه هم املاح

 لع ادوبجد علان اك ىلاعتهقلا هقلح نافاعم نا نهالا عقروأ ىل اعت هللا هقلذ مالو أ دمعلا هيسسةكي وأ

 ْ ْ اذه لس الن ب جواءءاعقو ناو هقلش ىلع روم هللاف الوتد يعلا هبستكا ناو مازلالا دوعمق هباستكا

 قافتالا اذهفاضيأوقافتالا اذه لص<النأ بجونانل مولعمريغقافتالا اذه ن كامهقانتا دعبالا سهالا

 | لاحوهو قافنالا نمهلةباممالامىلا ىدوي كلذو هل «ةرو همسك نه هنالرخقانثانالال_ه ال نأ بجو

 | ا ا

 1 ظ لاوحالل'هلباق ةملقت هوجو اهم ٌمكَسَع تأ اهو-ولاو ةطساو ريغ وأ ةطسا واماىلاعت هتئاوهلاعفالا هذه

 | نآلئاقل ) ريشع ةسذائملا هلكسملا) قف ةوتلا هقابو هاناقام ىلارب_صملا بج وف لقا هضراعبال عطاقلاو

 | سانلا ثيدلو مهام ليلقوروكشلا ىدابع نملدلقو هلوةل متفص ”هلقلاو ةرثكلاءنون دولا فدو لوب

 ك1 7

 ١ 1 اولقناو ةق.ةلطلاىف ريثكنبي دهملا نم ليلقلا ناف اضي أو لالضا ! لعأ ىلا سايقلاناهبن قةضوب أغا للاب
 ظ || نموسأ قسافلا« رفلا لاك (ريشعةعباتسلاةلأملا) ةق.ةلل|ىلاءاهذ ريثكسحلابا ومس ةيوسلا



 + و7
 0 سس ع ا ا ل م مسوس ع يمس مسا

 تناك اه مو ٠ رداعالا رطل لا لا ل رض و ناسعالاورفكلا ل انف
 هيتلاراب عيرواجالا نم عما اب لةّمتماهتم داو لك ادسرشعانلا ناعالا مدعل لصد دقفةدوقفم |

 ٌْ ١ فى مهل لقهلوسرل لاه ىلاعت هنا (امسماخو) هللاننورذكت فدك لاقي نأ لقعي ف. كةريثكلا ب ايسالا /

 1 ىلع ىلاعت هل ةهعئالربملا لهأ لوق ىلعو ةامملا ةمعن ىنعأ ةيظعلا ةمعثلا هذهب مكملع من أ ىذلا هقلاننورفكتت ٍ

 | ىأفرانلاب هقرد<عورذكسحل ا ىلا هجر دم هلع قامت افرذاكلاب ىل اعت هذ اهل ءق ام لك رد رفاكلا]| ٠
 ْ أ مومدم ح ولا ةطعص دردخىلامذق نم لنجل لا ذتوكي لهو ردت اذه لعد بعل لعد نوكت ةء 0

 | ياذعلانامولعمو ةمعنءتعبالا دحَنافاكلهم هنطاب ناكام ن 5 ةمعندعيو اذ ذا ناك نأو هرهاظن اف

 1 ىف مها لوق.نأ, وسر سمأ, ف يكفر ذاك ىلعةمع:ىلاعت هت نوكد الذ مسلا كلذ نمابرضتشأ تالا | 5

 ككسعل ىلا هلام مجرب ثا ادذع هوجولا ذهن اب اواو ةيطعلا يات منأ نع نورفكن |
 ةمشلاهذهىف دقعملا مالك ااءاهلب اقئاضي نهف باقعلاو نا ثلا ىوتلاو ضالاو مدلاو حدم لاش رطد |

 لاغلابلا مزاء مو لاحموهرالهج هلع اةنال دس وولف نو تحس ءال هنا لع ىلا ةّثو هنادهس هتلاناوهو |[

 تناكذا رفكلا ىلعةر دل افاضر أو مك ام فان ١ اومأ َحنكحصو هللا نورغكت فيكل اق هنا عم لام هعوةوذ وخال
 لاؤسلاداعديعلا ن نمناكناجرااكلدوجج راالانينمتا لمنامياللاردسرابنو كيتا ل ْ

 / بجو جرا كلذ ل_هجاذاورفكتحا !لوصح حنس ما هلل أ ن ن*ءحر ١1كلذل_مدع لاف هللا نءناكناو | ١

 | حدملا ىف ههوجو عرفو همالك لوطاذا ىزتمملا نا لعاو هنلانورذكت ف .ك هلو لقعبال فدك اذه ىلءو ||
 | قف ةودلا هللابو هناهبش لك نادَو .وشيو همالكعمج نامده .امرئاغزبهس ولا نيذهباهتاي اقعك لعن مذلاو |

 نذمدآ قلخ ءادبنالافطنو انازت , ماكو هيدارملاانا ومأ ٌمنكو هل وقنا ىلعاومفتا (ةيناشلا تايلر ٍ
 مسا ءاقالطاناىف !رذلتخا مهنكل ف اطنلا نم مالا هرلغ ىسيعالاهدالو أن م نيفاكملارئاس و وانو باتل

 رح . الا نم امه ددحأ ريكا تارلا شمالتاشلالعدوغح الاوتار[ 0

 ةيتلاهفنوكفذداملا فاس نوكيت انو نمةفسثوكيتاوديالوتوملا لام 3 1 ١١

 1 مهانمحأف مهئانآ بالصفات اومأ اواك لاه ةداّتق: نء ىد ص وهو هذ ةَةءة-وهنولوالا لاهو ةيوطرلاو | |

 ااوضحاو ناةومونات اح ام-وذت ,وملادعب مهامسأ ئاهتمّتبالىت أه روما امأ مموج رخأ خىلاعتهقلا |

 3 تا وملا لع ترملاٍقالطالا نا ىلع ل دفان اوم هثوكوهةامحلا ىلعمدسقملا توملاوةاملساو نوملا قل هوب | ّ

 ظ |[ نوكج» نأ هيشق تدع سلو تاوم هناداإ !ىئ لاقي هنال برقالاو» لوالاو د هرقل |لمسس ىلعاسي ءانأ | 0

 : | نمنيح ناسنالا ىلع أله ىلاهت وةكودو لاغقلا لاه همنشتلا لمس ىلع رخ الا ىف امه د1 لامهةسا 1
 ا | اريسب اعمجترلعجو ان هلال ءقنركذي: . :ىثال ناك ن اسنالا نا ىلاعثو هناص-سنيبفا روك دم | يدش ع نكي لرهدلا | 0

 لاق رك اذالو بااطاهلن 1 :ماناةبب هشبل وت.هىمأاذهورك ذلا تيمنالفم-هل اوةنمءزاجمو اا ٠

 ا يدع

 ظ [ض»ت نم هن اركذلا ضعت ن كلو ه الماش تاكامو ىركذ ىلتدمحأو ا

 أ اما مكلعف ىأمك ايحأف اًمشاونوكت مل مكأل مكا كرك ذالو نيل اخ ىأان وأ وا الا ىءمازكحعن | َ

 ْ 1 ىلاعت هنال اولا ريقلا با دعن الطب ىلع الاءذميءؤق جحا (ةثلاشلا :لتسلا) اريصت اعيمب | ٍ

 مك امنودم كلددعب مكتأ م فوق م دك يورعقل ان امنحرك ذب مو رح " الا ىف ىرخ او انش داى ةّرم موية ظ

 | اننراولاهىلاعت هلوقب لال د الازوالواولاع نين ا! نيتاد نيبامهةامسرك ذيل و نوثءم ا 5

 | هيلع مدآٍباصىرألاةامحاوتبن م اسانلا٠ نمارين كسص نالور افكلا لوق هنال نيت , '!اننمحأو نش ا انه ْ

 | ىلا هجاح رمعنم نا ومونأن امح له رتدََتلا اذه ىلعو مكبرب تا لاقو مهجر ذه | نيح مال

 |لوةينألت اقافاضيأو هلداس نوكتال نة الا هذه ىفركذلا مدع نم مزلب ل باول رهقلاف ءاح تامل ا

 | ملوقي نأ مصاملالاو ةئادلا ةايااوه سلو كس مث هلوق نال .الاءذه ىفربدقلاةارسركذ لامن قانا | ||

١ 

 أ
 أ

1 

 تس بص صمم سم ضمت مس ميسم ل يع مشل

 ا

 ا

 همس سا بسب بمس يس مص بسسس تا ارب ورم مس. سس ستسهم هسة سس سسوسسسسسسسسسسسسسسسسا 00 يللا



> + 
 يا 0 سس سس ص وبصسوو سو يسصسسسس يسمو سوسو وجسر سسسو سوسسسساااو

 || نم ن اريخأ ىلاعتو هئاصسهنا داس فلا ضرالا فر 4طظينأو ام 5 .دل د. نأ فخ ىنا لاق هنان نوءرفنع |

 ١ | اورمم مخ مهنا (اهدسحأ) راينا ريس 1 الم ٠ كنئاو ألا ةذ رسام ل.عامالا هذه لذ ْ

 هوة ثا دذنونمزل هئرو ءاسصم ناو ءددجو هلا عاط أ ناف لذثمو لهأ ةذلاىف والاد الهال ه4 :لا بعل

 ا رم اهنا اور نيداجا اخت يفو هلا نونرب يذلا ٍنوثراولا مه األ

 ا هو نقنانملا فو متعمد د لامعا مهأو دوولا قاع الاو تاوفالورداخ ابن مهللسحرف

 ىيتوفت نأ نماوشر نكلا ىبعاو «رصأ امنا مهما (اهالانو) هلك كإذ طش نوصداذملا هلو-«دامرهاظا | ىف

 مهتومدنعو أ داهلساىف وذ أم لسو هيلعدقنا ىلص لوسرلاريس هيام دنءامامهتوهنا منا ”لداملاتادالا

 رساخ 4 لا ةءف هلع ىزعال الع لع نم لكس ىلع عقب ماع مما رعاخان ا "هل ابو هللا هجر لاذدل١ل او

 ظ اعيش ىطعأن 2 هنالرمسو باح هل لبق عفت ىلع هلم لمد لف أ ىف ف" "رمهنو قعئاذا ىذلا لاك '

 ْ ناسالاناىلاععت لاف نيرمساخ هلفا ىصاعمع نول هد نيذلارافكلا | ىم-ف هماقم مودي امد ازاذخأب مو

 مهماعس «*لضنيذلا الاعأ نب رحاله هسئأ ل هلقلاقو تامطلاوأا اولدعواوذمآ نيذااالارمسخ ىنإ

 مكن ممكن أ:اناومآ منكو هظاننورفكت دك ) ىلاعتهلرق ٠ معا هتاوابث دلا ةامحلا ىف
 .: اذ_هىلاداعملاو ةؤوب ذلاو دولا لثال د ىف ماكنا ىلا ءتو هن ادهس هناملعا (نودعجرت هيلا مث مكس من

 تعيىقلا منلا حرش مكملع تمءنأ ىناا ىته_عناورك ذا لي ايسا تبا! ةوخىلا عضوللا اذه. نةعضوملا

 ٍْ فدك هوت ناملعاو د . الاءزهى ةروك ذملاىف موءاسحالا ةمعذ (اهاثأ) ةعنرأى هو نيفلكملا عج[

 ةيصعم ماهع ىذذ# ةوعل 0 ىلا قيعلاو دج .كبتلا هىدار اافر .عسالاةرودد ناك و هللاانورفكت

 نايس ارومالل هضّرعو هلؤمو هدجرخو هاعو ءايرتأب داولا ىلع هتمعأ تءاظء الك دااولا نا كلذ نيب معنملا ظ

 ةيظعلا همعتم هرذنأنر كل نم هملعاوم دق ام ملغع كادي ىلاعتو هلاصسنيبف مظعأ هبال هتيصعم تناك :

 1 لراس دنناعالا باستك | ىلع مهةعمس ورةكلان كسقلان ءهيلعاومدقأانعكلذي مهرحزيل مهيلع

 مثيقاوبلاوءاغلاب لرتالا فطغلا ناك م لق ناف ىلكل ادوهةمءاوها د هفءامحالاوهو عنا ىف ل_مالاودام .

 0+ امحالاو ءاحالا| ن 3 ارد توللاعاو حارترب- خب توملا بةعيدق لوالاءا..>الانالانلق

 | ةلزكعملا د تااه (ىلوالا 'هلكسملا) لد :اسمانوهوارهاظ امش ارئرو ثنلا هب ديرأ نا توما ن نم حارتم كلك

 1 ' ارذ كحل ا اهدئاوه» ناك ول ىلاعت هنا (اهدحأ) هوجو نم دابعلا لبق نمر فكلا نا ىلع لدن الاهزه

 0 نودعص#و نوم ”ونو دو: ف.كل وي نأزو الا موأ - 2 وم هتلاننورغ "فكل وي نأز اجامل موف
7 

 : ا

7 

 7 000 اًمثالالوأمهقلخ ناك اذا (اهينانث) مهفهقاشن .مجبأ اذ ناكل نودشسنو |
 ]| فك هلا (اهئااثو) نورفكت فيك مهلاخجو«لوةينأ مدي فيكةراشنلا ف عونولا ةداراورفكلاالا |
 : ا رك :هؤدذأ سانلا عئمامو لوقيو مسفر :كلا قلك ام لاح هللاءنورغك «فيكم هال ودين مي كبطل نم لعب |

 أ |ىضا رعالا موفق راخوهو نيضرءم5 دما نعم ولا نو:مؤبال مهلك ل9 نامل ميكياج

 ا نر ردهسلا ع نمد نأب مالكلا اذه لةءوفرصااوكذالا مف راحو نونرمس:ىفافنوكفؤ: ىنالوةءو |

 تاتو فك شك دسك لاغاذا ىلاعتدقلانا (اهغبارو) دابعلا ىلعةحلا مازلا بان فركذب نأ ن «ىلدأ |

 | عملا اذه باطل ع نكي 0ناف كلذكس دأ وأ هَ با ءالانلطو دمعلا ىلع ةبعلل اهون مالكلا اذهركذلهذ

 د لسع لوق.نأ دءللف درعلا ىلع ةيط اهم ب ناواكم بالغلا اذه ناك ةدئاف رك ذ ىف نكمل |
 1 | (قاثلاو) رفكلا نوب د رغكاايللعلاو فر ةكلاب تاعكنا (لوالاف) رفكلاةيجومةرثكدومأ ق حف

 1 ا ًايازا لعد الانأز «قرذكلا تةلخ كا (ثلاشلاو) هلةي>ومةدارالا,دهؤ ىف ءرثكلا ثدرأ كنا

 0 | |[ رفكال ةبجومةدارا “ىف تقاخ كنا (سماخلاو) رفكلل ةمسوم ةردف "ىف تقل كنا( عباراو) كالعف

 1 آيا اسال فصرت دارالو ةيحوم ةر دو "ىف تةاخ كنا 5299

 صم - م 00

 ف



1 5 

0-9 ّ 

 : عافتتإلا ناف ب تيترتلا اذعلابتو هلاصمسدزاكا رام و مهرسأب نيفاكملا تع ىلا ةيناثلا ةمعنلا |
 ْ ءاروسلا اكذب هعبتا غ الوأ زان ملا مأ هللارك ذا ذهافةابحلا لود دع نوكحب ااءاعسلاو ضال

 5-3 نا ىلع لديوهذمكل هلوقام أو: م يلج زل ,راود عا هلوق ىف هريسفترم دف قلخ هاوقامأ ضرالاو | ا

 ْ تاءاشلا ىلء ب ىوتواننادبأ لصين األ وني انعافتتا لال ناش ةوقدعدوك ذا ا !

 اهنذ مفانملا عبمج اعيج نطرالا ىفام هلوّد . عج و اهبرايتعال ١ وءايشالا هذه لال دتسالا: نيدلا ىفامأو | ١ ظ

 اهطيندسا ناار ءالاو فرخلا ب ورضي لص اماهتمو .لاسإلاو نداعملاو تابنلاو ناوسطا لصتيام | ٠
 || هناكف ضرالاىفامو تاومسأ | ىفام وكل رذعدو لاقاكاهب عف 31 («ةلضاممن اكل ذ لك نا ىلابعت نيووءالقتعلا | 1
 : مكحا ىلخ دقو هلا ا نور كت ففيكو مك احأفان أ تكره انورغكت فك لاق ىلاعقو هنادسن | | 1

 مكن ومد عب مكابحأ دقو ةداع الا ىلع هللا ةر دقي نو رفكت فرك لاقي وأ اهممي ضرالا ىفامو تأ وعسلا فام | ||
 ْ وخل جفانملا هذه لص اقترك ذ ىلا عت نا من مكك داع نعءزمعي فمكف هج ضصضرالاى ام مكلقاخ هتالو ||

 ||| انهدوهرخآ ىلا مكأ اه ةاخ ماسعنالاو هتنا هأ أ ةر يد لاف اكون ام ايسماملاانبب_مانا لاهاكةفت | ْ ٍْ

 || ذ!ءكتس م ناك ذكن اكول هنال ضر غل العف لف ال هناصس هناانبادج أ لاه (ىلوالا "هل لا) . لاسم ||

 ]| ضرغب لاعمىلاعت هلعق ل_هقناف لام ىل اعت هللا ىلع كا ذو هنا ذب صقان هريسغب مك #_بملاو ىض رغلاكلذي ١

 ا ضرغلاا كلذدوعن مىلانعت هللىلو اوه لهريسغلا كلذ ىلا ضرغلا كلذ دوعاناق هربغلا لي يلاداعريغ أ 0

 الأ ىناشلان ناك ناو روك ذا اروذحم ا دوعمف لعفلا كلذب عفا دق ىلاعتو وذ ىلو 5 ناكناف ىلوأس دلو أ هبسنلا || ا ا

 || نم (اهناناو) همشارثومنوكيالفىلاعت هللاضرغربسغا كل ذا ربك دما ضرغلا كا ةلمسصة نكيمل ا
 [|| ان'دع ناك ناو لعفلا مدق مز زلامي دق ناك نا ضرغلا كلذ ناكل ضرغل ال_هنلعف ولىلاعت هنأ ماش | ظ | لا ىلاعت ثلا ىلعَر علاو ىلعفلا َكِلَذ ةطسا ودالا ضرغل الذ له ء.صخت نعا يات شوال 1
 أل ضرغا لعفي ناك ولىلاعت هلأ (اهعبارو) لاحم دو لل لا مزليورخثآضرغل ضرغلا كل ذا هلة ف ناك ا
 الأ موس ىف ةدسفم ناكام لعفاسا:كل 3 ىلع هتيلعاف تغقؤدولو نيفاكملا ةءصم دن اعروه ض رغلا كلذ ناكل |

 1 ىفام مكجوا قا ىلاعت هلوقىف ماللا فاوماكت مبسم ا منمْؤيال هنالعن هفاك ثرح كلذ لعفدة <«: ؟ 7 0 ا

 لل الئ شل كا ذإ هدف نا كحل هريغلعفولام ىلع فام ىلا هن هن ولاقف نو دبسعنلالاهلوقىفواعمج ضرالا
 ةححادالا لهأ تبحا (ةيناثلا ةلمسسملا) ةبم املا هه بدسي ضرغلا اذا هلع هنن | قلطا م نحال ضرغلا |

 ٍ الصب صامتا دحال وكلف كا لاقل امتد لاعب ضل فام 5] ناخ ىل عنفلوقإ |

 | لصفتم ل_ءاد نم دافتسل نيد .عملاو درفلاب درسا لي اَقْم ضمك لكلا لكسلا ليا ىلاعت هنال عم 3 دا ْ

 || هلئسملا) .هقفلال اوصأ ىف هان .دقو ةحانالا عفانملا فلصالانا ىلعهبا اولدتسا هللاءهرءاهقفااو ||
 | لئاقلو ضرالا ستفنو د ضرالاىفامانل قل ىلاعتهنال نيسطلا لك أة مرح ىلع لدتابنا لبق: (ةتلاثلا ||
 ”هلخادنداعملا نا كشالو نيعضو ملا اعجب نو كسه ف ضرال ىف هنا هملءقاطرأم صرالا :لد-فلوقتأ ||

 ا مكطا قن ىلع ل ديال 5 دلاعيذلا صمد نالواهل ضعبلا ى رج ىر«اموضرالاقورعئاادكو كلذ ىف

 | ىلامتاهقلا ىلع ةجبابفحا مضتال هنأ ىضتقي . اع. نضرالا ىف اه مكل قاخهلوق (ةعبارلا ”هلمسملا) هادعاعإلا

 | لئابسم هنقءامسلا ىلا قويا م ىلاعت لوقامأو ه ريسغلالا ضيأ هسفنل ءامشالا هذه ل_ءفدق ناكتلالاو |

 ا أ كلذ ناك اناو جاجوعالا هدضو باصتال !ىعمينوكيذق برغل مالك ءازوتسالا (ىوالا:تةلئسملا) أ
 | هلوقنالةدا سف ىلءلديامان الاف ّنالو كل ذ نعاهزنمنوكي نأ ب عىل اعن هللا ماسالا تاغ 0

 الأ النص اح ولعلا كلذ ناكل ناكتملاب ولعلاءاوّدتسالا اذه ئمدارملا تاك ولو ىنارتلا ىضذتةب ىوتسا ما أ
 تدناناو ىارتلا ىطتقي ىوتسا مهلوقن ككضرالا ىفام ناس نع ارت أ مناك امالوأ الصاح ناك ولو. 1 0

 ْ ىوتسال بقع لدنغاوماقادادوعلا ىؤتسا لاقت ةماقتسالاوهءاوتسالا نا هريرقتو ليوأتلا جواده |

 ىوتسامت هلوقريعتسا هندورخ ا ىث ىلا تفتاب ناريغن مانو:-_سمادضقددصقا ذا لسزالا مهسلاك هيلا 1
 بيض

َ 
0 
| 



 اناكاول
 ها جويس سس ا

 || ْ ىلو جارت رمع ن نم ماد ةاسسلع ا بقع لصاس ىلا«: ها ىلا عودجرلاو ىنارتلا ىضتتقت م ةلكتال نوعدبرته.لا ْ

 ]| هلوقهلنا هجر نسل الاه (ةيبارلا هدشلا) ابي رقناكربقل 5 !.دس ىلع الما د هدجولا ادهن ماي الااةلعس

 | بارا وفجر ثالثم_امأ دقف ساننلا ضعبامأو ةماعلا هب عي هتان ورفكت فدك

 نم اوحرخ .نيذاا ىلا رتملأ هلوقكو هشعبم ماعةام هللا هتامافهاوقىلا !مثورع ىلع ةبواش ىهو ذب رق ىلع رم

 روت وئارتم ةقعاصلا مكنذشأف اوقكو م_هامسأ اونو مهنئا موا لا ةفتوملاردسفولا مهو ,هرايد

 رءانرثعأ كاذكوهلوةكو قوملا هنئا ىح كلذك ا هضعبب هوفر ضا انل فو قكو مكتوم دعب نم ك انش: م ْ؛

 و هله هان آو مالسلا هلع بوب أ ةصق ىف هلوةكو اف بيرال ةعاسلاّن او قس هنا دعو نا اولعمل

 | | هيلامت ةممرع هيما كع (ةسماللا هلك ملا مسام ام دعيه لهأ هيلع در ىلاعتهقنا نافموعم :

 0 | ةلاق مانجر لات هلال نيوعجري همك ىلا بنا دارم او فعضاذهو ناكم ىف ىلاعت هنا ىلع نوع ْ

 |[ | هريغمكملا ىف تال ثيح ىلا عوجر هنال كال ذب فضواسغ اوهنناىلا عوسرلاود لال ورمل ا ىف مسوعمدو

 ارومأ ىلع ةلاد دن كر , الادهم (ةسداسلا هلكسملا) هريغ مككال ثمح ىلا ىأريم الا ىلا ءىعأ عر مها وةك

 | نا نم عئابطلا لهأ لوق هي لاطببف ىلاسعت عت هللا الاةنامالاوءامسالا ىل_ءر دال هنا ىلعةلاداجلا (لدالا)

 أ | لوقف موقنع ىحاك تاءازلاوناكرالاو بك اوكلاوالفالا نماذكو اذك توملاو ةانلاىفرئؤملا ||
 | عمرسشنااورمش لس اة ص ىل_علدتاملا (ىناثلا) رهدلاالااكلهيامو ىو ت وخان دلا انثا تحال ىف منا ||

 بوفىوالا:زااىفاهتومدعبءا.ثالا هذه امح أ هنا نتي ىلاعت هنال هملع لالا ”ىلعلا ل ءادلا ىلع هيسئكاا :

 3-00 عب !ارلا) بيعهرتلاو بءعرتلاوف لكدلا ىلع ل دتاهلا (تلاثلا) ة 4 - امل را اف كلذ مصب نأ

 كتم غمك تلاع هنال ان ل دا يف دهزلا بوو ىلع هلادامما (سماخلا) هناس مة ةناكراعتلاو ريذعا ىلع

 ظ رو هيلا عوجرلا نمّدبال لب توملا اذه ىلع ل ركر ال هنا نمب مث توملا ن مديال هنا نيش مكس مث

 ًأانوسارسشي لعجو ةروص نس هرّوصو هامح أ هناا ناف ةفطنت ناك امدعب هنا ىلاعتو هناحس نيب دةقتوملا ا

 نهاعيملا# رودةااورودااودالوالاولاومالا هكامو ”راضملاو عف انملا عاونأب اريصو هريصو بلع لكأو

 |ليوطةّتم قمبورت أ الوربخ انندلا ىف هنم قيبالو ايش كلعال ثم دع هريصيو هتسعنأب هنعّدا ذل كس لبن

 ا لب نويرقالاهروزال مت 1 ماكي الف قطغقسو بس الو ىداث . خزرب مار نمو ىلا عتلاهاكدوعللا ىف

 | ىزارلا ذا عم نبى لاف نونمااو لهالا هاسسشإ
 | ىوئرعي مل ىبراقأ ناك .ء ىربق ءاذع ىبراق أَيِ :

 ابيرغلاؤكيو اهعيسشلا ع نوع ثا فرصناو ترف ف اهومدش أ دقو يسقي ناك ىهاااضبأ لاقو

 أفعلو اييتشوو دنع ئداعالا اهليسرو ف ٌمدوموذ ريقل ارعفش نم اذادانو اه رغل اهلع

 ]دو درقالاهنعىأن دقديرفىلااورطنا تك الملوقتنأالا ىءاجراخ اهةلمسزع نيرطاناا ىلع
 |ىنامحالو ايمو ايعادا دلاىفىفناكو اس رغدتللاىفو اميرق ىمبصأ ٠ :ْن ومما اف دقدمحوو |

 أعساوان كلف يار قددعو ناببحالا مدقاب د كامو «ىلاوسجأف اجار تببلا اذهىلاهلوصو دنع هيلا

 ظ |تاومسلاىف | نم قءصطف روصلا ىفئيفني نأب أد هنادس هنالو هللا ىلا ع و-رلا نمد.ال هناامأو ناردغلا ||

 بدن ىلا مما كصااءارس ثادحألا نمنوجرذع نورظني ماسيقمه اذاف ىرتسأ يفرم ضرالا ىف نمو

 ظ تعشخشو لاهاك نيعضاش نعد انو موق. فافص كبر ىلءاوضرعو لافأك هللا ىلءنوضرعي غتوضفوب ||
 : | ةيحاش فو1ن !ةدش نمو انور ةريغم ثا دح الا ىرث نمامقا ذا اذهل ا » مهضعب لافو ندرأل تاوصالا

 1! اناوس فقوملا لهالةيدانو «اننوطب ةمامقل!لوطا ة-عثاجو + انسؤر ةةرطم ةماسشل | لودنموانهوجو
 ١ ملابس الف امو د ىلع نيمدان «انرومأ ىف نيريماسةبو «انروهظرازوالا لة: نهةرقومو

 ١ د قلخ ىذااود») ىلا عت هلوق #»* ةرغغملا عساوان ةجسرلا ميظعأب اناا ارذغو كسر عسوو اذع كلضار 4

 أوهاذها معا (ميلع 'ئثذ لكب هيا يوب يعير ا هعاا لاير متاعب ضرالا ىفام يكتصل

 دا مل

 ةمعمأا
 ا
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ياللادإ# سا سوسة «زلاودر اطعور.ةلسو.س# هناقرظنملا فالتما (ىناثلا) وخار ملل 1
 ى

 1 نيمقلا نيب ةطسوتم سءعشل انو كنس جوف ادب لسلق هناه سءشلاوسقامأولحزو |

 فر شلا الا سم ال رطنااف الدان اا :وفلا لوصف هصدخلت ىف لاق نامي رلا ابا ناالا نورثكاالا

 ةعسنلالفالانااو عز ةشيملا باردو داصرالا باص نأ لعاو وكس ”نمعشلا عضوم قبو ءوجولا هذه |

 كالفلاتامثا ىلعا ودتحاو نب رقتلانةدساو ةرو ديل ماو موب لكى فكرك * وهو مظعالاكإةلاوهف : عساتلا |

 اهكلفتكر ركل هال نك ١ روكسلا نأ ثنو ةمبدطب تاكرح ة ةشائلابك اوكلاةذهااندسواناننماسقلا ||

 نوكيو ةئ.طب هكر لري رخآ سس نم تب الف ةعب نمي ثاكرخ ل تت ارامل هذه يمال كالفالاو ||
 لرتنكا وكلا لاقي تأز رحال (اهارأ) هوجو نم ةةدعض ةلالذلا هذهو تااوئلاةذهال ءاطاوه |

 تايامسسا اوتاراسسسلا تال ىف ةزوكض بكا وكلا ذهن ا لاشي نأز وجال نك كلذاناس(اهتنانثو)

 كلفلا كل :نوكينأزودالإ (اهنلانو) نماسشلا كلفلا تامث !ىلاحاممعال كلذ ددنعو اهلءاوح ف ةزوكسه

 ثراوثلاهذه ىدكتتارامسل اهذهى :رئان ا ىلدق ن اف اهةوذال ثا رام سا اتنا رت نوكفرمةلا كلفت ||

 امأف ةةطنملا نه ة رقلا ثبا اوثلافدكتامنا تارامتلا:ذغاتلق ةلاحمال فر. تضحملاَتش فساككلاو | ٠
 كلفلا دز ةوك له ةقطتملان هد .يرقلا تباونلاءذه لاقي نأ زوي اللف الف نيسبطلا نم رقلاتباوتلا | ا

 تازامسااناهفاسكمان ع ءال ىتلانيبطقا!نمةيوقااتءاوثلاءذهو لز ةركقونو> ىذا! نئاثلا ||

 كالذالاهذنهَت سما مكن به لو: منهل عذادال ل ة>الا اذدهو رسستلا كتي يزال

 ناالا را ومال ل امدص رلانابالا فام ىذقا رمثاسعلا كلما ىث ,ن ىلع مكلدىذلاانغةعستلا | ١

 ن الا ىلا ىفنيست أم هنأ مدنولم نيَةَدَغا نضغب لاق هنأ ؛ كاد قفص ىذلا ول ولدملا مدع ىلع ل ديال #_ادلا مدع |

 لدتسي ىذااّنال عقاو لاق-الا اذ هلوقاو ضع ىلءاهذعب وطنم تاركو أ ةد-اوةركتياوثلا ةركا | 1 ش

 ةزوكس ه تناك ك ِإذكن عال ناك .ىّتمو ة-مب اش: .اتاكرح نا لانة يناالا سنا تءاوثلا ةركذ بو ىلع هب |
 نكلوةدحاو سلبا تنكناواهتاكرحن الف (لقالاامأ) نيدينمشيرغ نتمدةملااملكو ةدساوتركف |

 رح ٠ الاو ة:دفا أن يثالثو دس ةرودا امتي اهتعاد اونا انو دقولانال ةدحاو ةقرقلسا ف نوكتآل العا |

 ناكسح نين_.لا هذه ىلءناصقنلا كل ذانعزو اداف ةدحاو ةنسسناصقة لا هذه لشءىف ةرودلا مسخن ٠

 هب سعال مرد دةا ا اذهو كدحاو نم ءزس ئامو فان ءاهارس رمش ءدنالا ةددحاولا ة سلا ةصدوه ىذلا | ١

 تاكرس»ارودينا نءةببلا عطقلا اعّدس المح كال :ناكاذاو ةتبلا هب سحالا به فلالاوةئامملاو ني: سرمشعلا ىلإ |

 ةزوك اح مساء بوك جوال اهتاكر حري دانقم ىف تب اونثلا تاكرسءاوتسسان الف (ة.ناثلاامأو) تب تءاوثلا ||
 اذ_هواهتاكرحرب داق ىف كرا ثم تناك اه ةش ايتمتارك ىفةزوكص اهنو كص لا. الدحاو 1 | ْ

 اذهَناَلوتأوانهها دكت تنا وتلا كذا ةيوا م اهتاكرش قاهناه نك اوكلارثك تالة ىف نولو داك ظ ظ

 امرج سما ةصودلاادكر رالي تلا مركا ل علف "تباوثلا كالذي صنم ريغلث اقل اذه رك ذىزللا لاتحالا

 !نناتناصان راع اذيك اند 3 اب ىندال لاق تو اه ن نكل تاكرملاةةلّتعاما ةرمكسهاما جالو ادساوإ 0

 لالفاتابثاب عطق نم ةسئمهل باص ؟ن مو اهتدجو بد وبال اريوا:نكسحاو قال طال ىلءةيواستم| 1

 نم هيلع ل دّساو مظعالا كافلا تهتو تباوثلاةرك قو: ةركتسل نم ىاثلا نمناف ةعستلادهريغرخا ]|

 ادق دجو مدقأءدصر نكرم ل ادقلافاتخوو دحو منعا للا نيدصارالا (لوالا) ةوحوأ
 صقا”دق ن وأما هعندس وم (هلركل ( ْن وما نامز ف دسو من مال هك نم ءوءلطن ناه ماظعأ !ليلللا ا ْ

 3-1 نيبثاك اذا نكعانا ارنا وك وح اراكرو ةزأت امواممل ةي نأ نيتقطما اأن م ءنأ ىذتقي كل ذوةةمقدب | 2 ١

 لوجاهاسبطقوو دي تباونا اةركنوكتو لكذا ةركىبطق لوح اهابطقروديىوخأة رك تباوثلاة رو لكلا | 0
 ا ا ا

 ||| كلفلاامأو هفةاثلا بك اوكلا هذه تاضح ئذلاوهنءانل كفا اواهانزك د ىتلاهذه ئه ةعم سلاف |||

 | دانةلاط رخ هنو دورا اداسفامال ادسفنال لا.ة>الاادهورخأ .امسج ف ةزوك ص نوكت ناريغ نم اهسفناب

 ظ
ْ 



 بيوس بيوس

6 

 ْ | ضرالاه-ةلخد.ررخ هرخ [اًمنُشد_دقد وانام زاده ل_هج لوءاسلا ضرالاد_هد واش ىأءامسلا ىلا | ِ

 أرسم ءامسلا ىلا وتس اعمجب ضرال | ىفام م تصا قا ىذااوه ىلا هت هلوق 0 لكلا[

 ا قاطو نالانلا بزعالا»و اننا ةنواتغقز اقم راو ضفاالا قاس ىلا نورفكتلم تالق هلو

 ٍ صضرالا ربداقت قع نيلثاسال اسم[ طنز يي ماوفاا,يفردقو اهمذ ٌكرابو اهقوذ نم ىمءاور اهمف

 | ىلاو امون نورشع هل :دملا ىلا ةفوكلان م لئاقلا لوقءاك نبرخآن يموب ف تاوقال ارب دبقنو نيمو ىف

 د | كلذ عو#و نيرخآ نيهولىف* (ىسلاىلا ىوتسامردقلا اذهوه كلذ عب نأ ديرباموينوثالث 19

 ا | ةددلملا ضب لاه (ةئلاثلا 'لكسملا) مانأة سف ضرالاو تاومسلا قا لاق م ىلع مانأ ةتس

 | ضرالا قلش ىذلانورفكتا مكن منهلوقاذكوءامسسلا قل ل_.ةضرالا قا نا ىلءلدنةيتالا هذه
 ْ | قراها (ىسلا مأاةلش تشأ جنأ [تاعزانل ا ةروسف لاهو ءانمسلا ىلا ىوتسا م ىلاسعت هلوةىلا ند وف

 | قلخ نوكي نأ ىذتشء اذا _هواهاسد كلذ د_ء»: ضرالا راها هذ جرخأواهابا سطغاواهاّوسف اهكمم

 || لبق ضرالا قاخنوكي اذوب (اهدحأ) اهوخو هنعب اولا ىفءااعا ارك ذوءامسلا دعب ضرالا

 [| نملك معا اذه لوةينأ لئاقاو طسدلا ىه ةم-دتااّنال ءامسلا قل تح اهاسدام هناالاءاعسلا قلخ

دتلا تناك اذاو ةبحدتلانعاهتلخ لاكن عنتم اف ميظع مج ضرالا نأ (لوألا) د أ
 18 ا |[ ةيس

 | قلخ ىلاعتهلوقنأ (ىناثلا) ءاعسلا قاخ نع ارخأت م ةلا حم الاضرأ اهتاخ ن اكءامتسلا قلش نعت 0-52 ا

 ١ واش قع متنقتماهفاملكولخو ضرالا قل نأ لعل دي انمعلا ىلا ىو !تاع م نضر فام ل :

 | ةوحدماهتوكمدقت ىضتتتان" الآ ءذهف ودان تناك اذاالا ٠ نعال ضرالاىف ءامشالا قلخ ن : وسلا :

 0 اة شرالاو ىلاعتهلوق ّنأ ب اول او َضَق انتلا نفسي ذ كن ءاعسلا قاخ لبق

 أريدقتلا اذه ىلعو ضرألا قا ىلعةم 3ةمءاهل اةءاو-ةنوكنن أ ىذ' ةيالو ضرالا ىلعع ءاعنلاو 010 :

 ْ | نأ ىطتقياهاو ةاهكمن عفر اهاني ءامسلا مآ اقاش دشأ ع 1 :أ[ىلاعتهلوق لوي نا لد هاَملو ضةاذعلا لوزب ا

 ْ | تاذوامن ةمزالامضرالا ه هباس وع للا فو شوال اة ىلع ةمّدقم 08 و.ةوءامسلا ناجح نوكج»

 وهو . (!هئلانو د( لاؤلا دو ءيذن_ةنمحو ضرالا تاذ ىلع ةمّدقتم هَ وساو ءاوسلا تن !ذنافضرالا :

 | | هريسغا لجرلالوقالا م معتلا ديدعت ةهد ىل_ءوهاةاوانهد تبدترتلل سنام هلوقنأ ممععلا باودلا ْآ

 ١ | دقزك ذلا ى هرخأ ام ضدي لدغلو تذع موضاللا تفئدمت كردق تءنر مث ةد ةوطعلا مع ملا كءبطع !دقرس دأا

 ْ | هلريصفتتاوهم عيسو مهمريعفن هاو سف ىريعفأا 0 ءبارلا هلكسأا) لما غاوا هه كنت ال :

 د سوفا تقوشتءمبااذا هنالالوأ نينا نع مظعأو م-فلا ناك نيد اذا مهملا نا هندئافو الحر هنر هلوقك

 أ | ءامسلاوءامسلا ىلا عجارريمشلا لبق 9و قودةلاد_ءن اهل 0 كالددع:ناسلا قو هيلع عالطالا ىلا

 1 ءوالخاو ّرهقاخ لي دعت نهي وست عمو لوالاوهىرعلاهحولاو ةءامس عجب لمقو سذحلا نعم ىفأأا

 : ظ عبس دوو ىلع لد دق انه» نأ رقلا نا مث ءا (ةسماإلا هلك_سلا) نيةلَح ما-تاوروطفلاوح وعلا نم :

 | ةرك مث سمشلا ةرك جن ةرهزلا ةرك م دراطع ةرك اهتوفورمقلا 5 ركانملا اهمرقا ةشمها باص أ لاهو تاو عم

 | (لوالا) نيهسؤ نمالا سترتا || ذد ةفرعم ىلا قد رطالواولاه ل حز ةرك مث ئرتعملا# راك غ حجيرملا ْ

 الأ بكوككن اريضيا »مناف ىل_ءالا كوكل! نيبوانراضب | نيب ٌرماذا لفسالا بكوكملا نا كل ذورتسسلا
 د ةقررو ةرهْزلا صام ودراطع ةرفصو خب رااةرهكىلاغلا هنوكحيرو:_سملا نعرتاسا ازمعر ودداو

 ْ ظ فسكيدراطع بكوكوةّنسسلا ثك اوكلا فدكيرمسقلا امدجوءامدقلان اكل حز ةدو دكر ىرتسشلا

 1 اره-ةلاقوف ناقل وسام وق قدا قد درطلا اذه ىلع بددرتلا اًددو معي را فسكت ف رهزلاو ةرهزللا

 1 | لالخ الابنم ئشي فاكنتا الاهمال اهتوفوأ بك اوكلارث الب نض اهنتوك ىنعلديالن كو هناهناسككال

 ” ةطانتك : :رهزلاىأرهنأمهضهبرك ذ .(امهد>أ) نمي رطاو رك ذا ذه دمعت هع واطذ:ءثكاوكلا اوتان

 | هجو ف لسح هناا مكسص ةءاشسعشلا هنبو فنا مءزنم مهنمثال سلا هاف ةقمصص ىف
 مس م امس ل ايس 0 يوورع

ْ 

 دم سم مست دج وح ا ا و ب م
 0 ا

 رهقلا
 م



“535 
 ةسمس هل نيكل

 هيلا ىك لاق, لا رلانمدلصأ كلأا(ةناثلا هلك ملا) اولاقيذا تدان: نأز --- ْ

 اوليقام ىلع ابتكرح تدقلاو ةزمولا تفذح دكالم نمز هلا هل هو ةلاسرلا ولالا ةكاأملاو ةملا لسير اىأ |

 قا مج ف لئاعشااكنضالا ىلع لالم عجب كثاللا فاشكلا بح اس لاق اهلام «ّدسا ةرثكل فلل انملط :

 ىلءام دةءنوكي نأ ضن. ك5 الملا ىف ماللكأ ا لاق ع نمسانلا نم(: ااا ةهلكسملا) عملا ثينانلءاتلا قاطو 3

 هلوق ىف لسرلاب نا. ال ارك ذ ىلع ةكتت المان ناجال ارك ذ مدق ىلات هلت اثنا( لوألا ) نيه ولع رئالا ف مالكلا | 0
5 

 ْ 0 0 0 ؛نمآلكتو وم ا ا

 م0 ظ.ض ىذ لا دواس لارتتش دقن طال «ىلذدلا 98 ا

 | كوكنالوأ رض نوككد ااماتاوذلا كلفنا ماه ةنايةئاف تاوذ نو كح :ناوتبال دكت الملا لاقي تأ | آ

 1 ما وه ةقيطل ماسج اها (اهدحأ) لا اونأانهوفد زع_2تاوذز هىتاللان وكنت نا وهو لالا امأ | ا

 ظ ا اوطلوق(اهتذانو) نياسملارثك 0 وعسلا |هنك_.ةفلتة خت لاكشاب لكتشتلا لعردةثا
 موع زاماف سافالاو داعسالاب ةفودوملا بكاو 511 هذه ىف ةددقا !ىه ةكئالملان أو هنو ناثوالا ةد.ع | 0

 | مظعم لوت (!هئاانثو) باذعلا كمتالماءنمتاسدملاو ةخ لآ ةكّتالم اهنم تادعسملانا وةقطان ءانسأ |
 |نارهوج ةقمةط!ىامهو ةاظلاو روذلاامهو نيملز أ نيل ن نء بك ض ملاعلا اذه ناوهود ,ونثااو وهلا | ْإ

1 
 ”قنرخ ل_اقروتاار هرهرب دنلاو لعفااافلتةرودلاو سفئلااداضتمنارداه نارا: 4ك نافافث أ ّ ظ

 : رهوح نا مك ْدَدَم ىلع ةلظاار هودحو ىلد الو ىو عنجالو عفو ”سضيالو سدي سفنلا ميركميرلا بياع | إ

 نءءوضااو ميكذلا ن هد با ما الملا مهو*ابلوالادإوب ل م روت أ

 هناا تاوذةكنالا انأ(قاثلا لوقلا) ناتج راكم ابنا الملأ لع ع نملاوقأ«ةوغأ 1 1

 همهم ب ّ ا :اوطلوق (امهدحأ) نالوقانههف ماس االول ا 0

 راند ربا د)نيطاشلاو زهنةرالك ةييرغت لاك او 2 الملا ىهف ةصلاخ ةمفاض تناكنا ظ ٍ :

 هما اك هع هاا اهم ماوتشلا رسب ةالاهضأ 1 وجا 0

 هب الملا ىو هيك الملا: يا سيسسوج عبوس 1

 ناو ةكتالملا مهف ةريخ تناكنا ملا هلا اذهل تا ٌريدملا نامت م”ىلغلا لاهل اذه لاوحال ةربدملاةض رالا | 1
 نك لح نا قر علا لع ليناو وللا ىف سانلا بعاذ مل. عقتا ذهن نيطا ثلا هن رش تا 1 ]

 ايا لعاوةغ' ا ا تا اهتامثا ىلا لمسسالوا لمعلا ث.ح نماهدوخ ونركسشا | 030
 ا كالذ فرك ذنمسانلان هوَدَف .ع ةق قد ثاحعا لك الدلا كلت ىف مهءماناو دك الا ا دوو ىلء لدن ل ئالد ا : : 1

 وةنفاتيم نوكيال ىذلا قطابنلا « ىلا كالا ا نمدارملانا (اهدحأ) هيلا رمشناو ةنعاللا لاا و -وأ 1 ١



 ايقزا

 ا | اعف: سعت ودل !تناح ىلا ةرانو اشهد لان مثلا نئاب لاشي ةزا اهبظتل ضرعتف ةركلا كإ' ىلطق ||
 أ امد نونللا ىلإ ةران ىرخأ هنع لصف ناو جوربلا ةفطنم ىلءرابنلا لدعم قطن نأ كلذ خرم مزلتسف :

 داصرالا باص أ نا (ىناثلا) نالاو» امك لامثلا ىلإ ةوانو: بو:لا ىلا تبا ولا كلذ بطق غفترب
 نعى كح نسويلطب نا ىتح موصل بكف حورس موهام ىلع سمشلاريسر ادقمىفادي دش اءارظذ !اوءنرطضأا

 اهنا هليواهتا ضهز ىف لوي هناو ةفاتعو ا ةرو اتم ةئمزا ىف نوكتةدوعلا هذه نا فاك اشناكمنأسسخنربا ١

 لع نمل وق(امهدحأ) نيلوقهفالثشا ٌبدسفاور حصه ذ سانلا نا مث ماديتماهنإاهسمنيف وقفلت
 | ةظفنلنع فاتك ةهلأ هذه نمر ثلا دكرح قولي ىذا فال > الا نا معز هناف اكره مسوشلا جوا
 ًادتولا لها لوق (ىناثلا) هلا نمت مسعشل اريسن امز فاد مف حب والا ن زعاه دمي فالماللا دتعالا

 | هطاطختاو هبطق عافترلو حوربملا كلف لاا همق بسلا نا ماشلا ورمصمو مو للاةامدقزتك ل انو نيضلاو
 | اونا كح تامدلاتلا باص أ نأ ىنار دنكسالا»ايرايركذو ىأرلا اذه دقتعي ناكمنأ نيب ايمو

 | دكرملا» م مانا اولامو تاحردنامنرخ أ: تواهعضوم ن ءمدسةدتحورلاكلذةطقنناو كلذ نو دَدَدَعِ

 102 |ةيرمشتلالو ةعلل لمس الاهم ا ىلع كاش . ام طيطااز_هنأ لعاو لجلا لأ ىلا تول !نمةعرد (بك)نم أ[

 ا ةنموسلا لئال دلا ىلع هسفزاهتقالا بج وفاهةلاخو اهرطاف ملءالا اهيطمعال هنأ وءاسشالادهكاردا ىلا :

 | دنا رصصنا قالا انلقن ذئازلاددعلا ىن ىلع تاوهم عيس لع ص.صنتلا ل ديل وذلئاق لاقت اف |[
 | ىلاعتو هناض سها ىلعل دب مياعئث لك وهوىلاعت ل اوق(ةسداسساا لمس ا) دئازلا ىنا ىلع ل ديال: ترك دما ٍإ

 الم. اهماملاعناك اذاالا سا رغلاو بئادهلا نءاهيفامو تاومكلوامفامو ضرالل الاخ توك نأ نكعال ||[
 ْ ةمععو تاس زا معيال هاواي ةفسالفلا لوقداسف(اهدحأ) دو« ىلعل دي كلذو !متاماكو اهتاثن :

 هذنوا لعاف ىلاعت هنا نا اولاه نأ تايثزحا, ىلاسعت هلل هللالع .ىلءاولدسانءماكتملاّنأل كلذو نيملكشملا لوق أ

 ٠ْ هذهو لعفا عاما اعنوك ناو ٌدبال هناف هحولل اذه ىلع لءاف لكو: ناةئالاو ماك الا لسدس ىلء ماسالا

 |ايملاع هثوككلذ ىلع عرف مضرالاوتاو ملا قلخركذمنال عضوملا اذى لاغت هقنااهركذ اهتمعبتلالدلا ا

 || لوقدانسف .(اهذنان' و): نآرقالقباطملالدةسالااذهىفو بهذملااذه ىفنيماكس لا لوةنأ ذنب تنشف ||
 ا هياءلاع نو كح, ناو ديالدي د ككل اورْنِدعَلا لمس ىلع* ١ قااخلا نا نيب ىلاعتو هن اصتسبنال كل ذو ةلزتعم ا

 ْش ا لد دقنالاو ةداران ن وكي ناو ٌَدبالنيعمزدقب ص: هذكلاونر دقثودر دةب هصت دق هقلاش نال هل ص اهو ْ

 لذدس ىلع هياملاع نو كح ناو دب الىذلا قلاخنا تنثف لعلب ةطرفرم هذدارالاو جج سه رب رع نم نارا ْ

 ةفكلاو ة.مكلاو ددعلا ىف اهلمض امو اهباملاعناكسا هسفنلاعفالا دجوم ديعلا ناك ا ل.بصفلا

 ب الإ هدهنبب تعجلاذاةلزكعملات اا (اهنلانو) هسفن لاعذال دس ومريغ هلل انلعرغلا اذه لصعملالف ْ

 | هلوقو ماع يلع ءئذلكق وذو ىلاعتهلوةباودلاو هنادي ل اع ىلا عت هنا رهط ميلع / ل تويوقوئابو

 لعاج ىنا كن الءال كبر لاه ذاو) ىلاعآ هلوق:» لعأ ىل انهن هللاو اعلا ىلع مدد مصاخناو صام هاعب هلزنا

 ىنا لاه كال س دةنرال دمع م سن نخو ءامدلا كفو اهمف دسغت نم اهبف لها اولاق هةفيلح ضرالاىف

 هانا ىلاعت هذا ميظعت ةيفدكىلعو مالسلا هيلع مد ةقلش ةسفك ىلعتلا دة الآ . هدهنالعا (نولعنالام لعأ

 قاهدروأ ىتلا ةماعلا معنلا كل نم ةثلاثاا ةمعنلا وه اذه نوكشش مدآى بع سعب ىلع اماعام اعنا كلذ نوكمف
 نوداتغي بن نعلا ناالاةدئاز 'هلاء هنا (امهدح أ )نالوقذا ىف(ىلوالا هلثسملا) لئاسم همف مث عضوملا اذه

 أركذارام ذاب منو غو دل قعمالام نارقلا ف سما هلا قاءازهو (ىناثلا] برعلا ةغاب لزن شار ةلاواهيماكتلا

 ا هتلانأ (ىنالاو)فورءم عملات ا( امهدحأ) نيالا دهر ضاق هكيتالملل كبر لاه ذا مواركذ ا ىءملاو

 ا اندعرك ذاو لاقو فاّم>الان هموقرذتا اذا داعان أرك داو هلوةكعضاوملان مريثكف كلذ ف ثكدق ىل هن

 | ةدساولا ةماكلاكهلكت يقل نينا مهلا انلسراذا نولسرما هءابذا ةيرتلا باح الممل ب رضاودواد

 ا حرنمملا كل ذي ءافتكا انوه كال ذ كرت مرج الف ةرو ا | هذه لبق تاز ةحرم هل! عضاوملا هذه زوكت نأ دع الو
 هممت مم ع مج ل ميس اس ص سس اف ملا مع | ميسم | ميسيسمسا | ممعاصملا م8 مدلل دم دسسحاملا
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 ميسم سسيسللا_ يسم سس يا ا يل يل يل ل ل ا يمس م رم نص و ني مل و ل م ويصل ل وي ل ل يال مسلسل

 يلع ىع قف لاق س دقلاحورمام» (عبارلا) نينمؤملاحلاصو لي يجول او وه هللا ناف هسف:ىنا
 نيمو م تهكن الملا ن نم فل عمهءاددع ارهديو هللا أن انلراوصت (سءاهلا) سدقلاحوربْكت دياذا مالسلا

 عرتلوسر لول هنا هوت ىف ةةستامدب هح دم ىلا عت هنأ (سداسلا)
 ١ عاطم نيكم نثر ها !ىذدنع وف ىذ

 همركو هنمالسزلاو"اينتالا عصف ةانسالا عمر لا ويساو هلع قا قش فايا اوسر هنأ هلل اسرف نيمأ م[

 ال١" :كاىلاطول موقنئادم عفر هنأ هيوذو "ببنالا مهو هدامع فرش نيبو هند ٠ ةطساو لعد هنا هير ىلع |

 هنوكو ةينتسؤملال اصير, رجوءالو وهدا لا هلوق ىف هس ىلان' هدم مبا دنغ هتاخمو اهلقو 1

 نم نوكتل ك_لق ىلع نيمالاحورلا هبل زنهلوقوهفانسمأ هنوك امآو ممالممو دكت الا ا ماها هنااعاطم | ْ 5

 زايخالاءامهدودحو تدب دقو اهييلع هنا تاو لي“ ارزعو لمفارسءا ةكال اراك !اهل--نمونير د 1 ْ

 امأو مكسب لكو ىذلا توما كالم مك فوت. لقىلاعت لاهم ىلع توما كل مود ليارزعّنأ ريذنا,تدثو |
 زوو حاورالا ضءة:نياكو نكت الم دوحو ىلء ل د, كل ذقن ره: ةفول توملا عد أ» اساذا تدحهلوق | ْ 1

 امىلءروذل|بحاص ها ىلءرايخالا تلد دقفمال_سااهيلعلمفارساامأو .مهرانداومهدودو نونرمضت ظ ١ نكت الملا اورغكنيذلا فو ذا ىرتولو ىلاعت لاه حاورالا ض.ق ىنءاواكو ةعاج سثدتوملا كال «نوك نأ أ ّْ
 م-هاذاف ىرخأ هذ يفن مت هللاةأ ش٠ ندالا ضرالاق نمو ثاوهبلفنمقمصادوملا شنو لاعتلاقأ ا

 مكلعمالس بالك ءمهماعنولخ ديك اللاو ىلاعت لاه ةنطلادكتالم (اهعبارد) نوران مايقألا
 انامامو ىلا«: ةلوقو رمثع ةعست ابناء ىلاعت لاهر انل اذنك 5 الع (اه اش رادإا ىةع معنف متربص | ا

 ءاوسأو كرر انملع ضقمل كالاماناو دانو ىلاعت لوقودو كلام م-جسترو ةكحص المالازاثلا باصأ | 1

 ىلاعت هلوقل مدآ ىدب نواك وما (اهسداسو) ةنانزلاع دنس هيدا عدءافىلاه”لاق ةئايزلامهت|

 نمو هر دي نيد نم تأ. دعم هل هلوقو د.:ءبقرةيدلالا]وقن * ظفاي أم دعق لامشلا ع نعءو نئسعلانعأ 3

 (اهعباسو) ة.طوح ,كحرا ماع ل_سريو هدامعقوفر_ه اًهلاوهو هلوقو هللا هأ نم هنواظفحت هسفاش |

 نواكصوأا ا (اهنمانو) نول غنام نواب هد نيمتاك اماركن يف اهل مكماع ناو هلوقوهو لاعالا ةءتك | 0

 ثاوسَمملاو هلوق ىلا اور ذ تارراذلاو هلودبو ان هانم اوهلوةننو دارملا مهو ملاعلا اذه لاو -ان |

 طقسام نومك ةظفلا ىوس كر الم هنن نأ لاه س امعنء1ن ءو اه رغثاعزانلاو ةوقبدامأ |

 هنأ مكسحعومر هقاداءاوتنعا دانملف هالو ضراب رع تاس اذا راصثالا ق قرو نمأ

 ال_سرتكتالل !لعاح ىلاعت لاه هنن لسز كت الملا نا (اهدحأ) هودحو ند دكت اللا فاصوأ انأوأ

 ْنيِسال نمنا هناوجو طقف لسرلا مهةكئالل ا ضعبنا ىلع لدي اذهفالسر ةكتتالملان ءىناضيهتاهوقامأ |||
 كلذ نوكينأالا رف ةهلاو ناعما نوكأ متن كاز قاصتدق نم مهبرت (اهنانو) ضعبتلاال | ا

 نؤءر كمداسع لد هلوقو هندامع نءنورتكتس سال هدنعن مو هلوقن مدأ رااوهو فرشاابرةلآوهتزقلا |

 ا هلوق(لوالا) هودحو نم كِلدو م-محاعاط فدو (اهثاانو) نورتفدالر اهنلاو لالا نوصي هلوقو

 نلاناو نوفاصا!ندفلان او رخآعضوم ىف لاقو لآل س دقن لد محب ممسسن نوخو مهن هن هاك قاع ١

 ىلا م-متردايم (ىنانثلا) هدأ معلا ىلع مهتبظاوماذم تشفلال ذفميبدكسح املاعتهتاونو هلا | ا

 هيحؤالا انش نواعفيالممأ (ثلاثلا) نوعجأ مواك ةكئاللادصسفهلوت ةوغو 4[هلظعت هنا سأ لاا ْ
 هوجو نم كلو ممر دق فصو (اهعادو) نول عنو سماد مهو لوةااءهنوةيسسدال ةؤقوهو هصاوأ

 ش شرقلان ءرغص اوه ىذلا ىءر ؟11نا مث 6م ىمركلاو ضرهلا نولمك ة: اع ؟ مهو شرعلا "لجن أ 5 (لرالاز | ا :

 م-مونو مسهمردق ةباملار ظناف ضرالاوتاوميدلاه._بركعسؤ ةلوقل عيسسلا تاوهدلا "هل نم همظعأأ| آ م

 تاك مويىفةبلا وزئاوةكتالملا حرعت فوق هيله ل ديووهولا هب اسال *سرعل اواعنا (فاشلا)|

 دو ىلاعت هلوق (ثتلاشلا) ةددحاو ةظاىف هنةنولزتنم مردقةدشل مهلا منسف نيس مرادقم | 0

 ْ نوران. ماسق مه اذإف ىرخ أ هين عفت معها امثنمالا ضرالا فنءو تاوعسلا ف نم قعضفرو تملا |
 -- هيمي سصخست» |
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 اننا
 023 ممم مدمس دس سلل رمل ديس ا يي سم ا يي عم بيرل يي ل يو يح سس سا

 أنو كيوآناسنالا وهر اعم ايمو قطان نوكينااما - لانا ةثالءماسنقأ د وجو ىف لم ءاقعل اةؤسقلا |
 تدملاوه ب تارا سخ :. ١ناك شالو كاملا وهو اممم نوكيالو اةطان نوكيوأ مئاهباا وهراقطانثوكي الواّم
 أ داما ةمهلالا ةمككات شاق اذاف تم سدا ىذا! قطاسلا اهفرمذأو تملا قطاناا اهطسو او قطاسل ريغ
 | ةرطفلا تا( اهنانثو 3 ىلوأ كاذ ناك اهالعأو بئارملا فرش اد اجا ىضتمتنالف اهطسوأو بنار ارا

 | نمفرشأ قطنلاو ل_ةعلاو ةاسل!نامده شنو ”ىلذلالاعلا اذ_هنمفرشأ تا وعسل لاء نأب دهشت
 ٌْ الو ىنالظلاردكلا اعلا اذه ىف قطنلاو لةءااوذاللا ل ه2 نأ ل ةعلاىف دعبف اهئالباةءواهدادضا د

 | اه واتا دهاجلا بامص نأ( اهئلانو) فرشااورونااوءوذا !ملاعوهىذلاملاعلا كلذ ىف ةتيلال ست |

 ا نمدها ام ىهو ىرخأ ةهج نماهودننا تاروزمذل او تاج الا باص و ةةثاكا او ةههاشملا ةهدد نم
 [|| تاقانرتلا ةعنص جارطساو تانودعملا سيك ر تو ةننإ رغلاةردانلا تاحلاعملا ىلا ذياد_ هلا فاهرانأ بت

 ! ةنسعطقو امرا لواهعم«نميلا ةييسنلا ةيعانق اهوسو هذ بهذ ةقداصلاابو رلا لاح كلذ ىلع ل دي امبو ئ
 01 ميلع ءابالا ني هلا عازنالف ةيلقنل ا لئالدل امو اهرارمس | ىلع عا اطاو اه ده امو ابرج نم ىلا ةبسنلاب |إ]
 | | مهترثك حرش (ةعبارلا هلسملا) ملعأ هللاو مهن هدلع عملا مالأك كاذب ةكستالا !تامثاىفمالسلا | '

 1 ارواد اس كم هسيفوالا مدة عسضو م اهيفام اطثتنأاها قسوءاعسلا تطأ مالسسلا هملع لاق

 أرسشعمهاكءالؤهوروبطل اريشع مهاكءالؤهوربلا تانا وسحر مشع مداو بو ناو نا اريشع مدآ فينأىورد
 | لكو ايدلاءان همك ئالمرسشعءال اًوه لكو اهب زاك ملا ضرالاركئ الم رشع م-4اكءالؤهو رد

 د أ ةكئالم "لب اقم ىف لكلا مث ةمباسلاءامسلا 'كالمىلا بيترتلا اذه ىلعو ةناثلاءامسلا دك: الم 200 رد

 أى ؟ةيئاتس اهددعىتلاشرعلا تاه دارس نمدداولا قدارسلاةك:المرمشعءال ؤهلك لدلقر زن ىسركلا

 داي ابان اهنامو فام نضرالاو تاومسلا هي لب وقاذاكهنو هش رعو قدارمءلك لوط

 لاب لجن مسها مئافوأ عك اروادج اسم 11. هيفوالا مدقعضومر ادق نمامو اريغصار دقو اريسراًءدُش

 يا ريالررصلانا ةرطقلاك نئرعلا لوغو ودوني الا ةكتالملا :لياقمىفءالّؤه لك غسيدقتااو |

 | ليرب ج دونج مهنيذلا ةكتالم او مال # | هلع لق ارمس !عايشا مه نيذلاحوالا ةكتالمءالؤه عممن هللاالا

 ظ زك ٍديئملالا هياط ىلاعتو هناضس هند ابي نواغ تشم نورتفيال نو ءيطم نوعماس مهاكمهو مالسلا هملع

 أ ىمدعال نومأ سالو راها اول“ ءال اانا هي : د اع نءنوربكح: دال مهةلخ دملل ذىف نوةب استي هيطعتو

 1 ام ىلع الب لج هنوكمام ةةرقح قيقا ذهو ىلاعت هقئاالا م م دابع ةمفيك الو مهراسع أ ةّدمالو مهس انا

 | ةكئالمك ا ردب حرع نيحمالسلا هيلع هنريكذتلا بتكض عب ف تبدل وةاووهالا كبر دون لءيامو لاق
 أ نوبهذي نيأىلا مهن لسو همل ءهقتا لص هلل الوسر ل اسف ضعب هاجت شع موهكعل قوس هلْ عضو م ىف

 اولأسع كلذلبق هر دق مهنمادحاو ىرأالو تةلخذ لم مهارأ ىناالا ىردأال مالسلا هلع لب ريج لاف

 ظ | قافية ةئاسيزأ لك فاكرك قاخي ىلاعت هلا ثارغىردأ الل اقف تقل كذ ذمهلل قو مهمادمحاو
 1 | هللانا ملعاو هلاكلح امو هن ردق مظغأ امدلا نم هناص سف: دفا ةيامعبرأ ىنةلخذنم ب تكوكملا كاد لدم
 نب و سرع لم <وهلوةوهو س ةرعلا "لج (اهدحاق) فاد مالاامأ مهناصوأو مهفانصأ نأ رقاا رك د ىلاعت

 | لو نمنيناح "كالا ىرتو ناس لاهام ىلع شرعا !لو-نوفاملا (اهتاند) ةئامع ل دئمولمهتوذ

 | ىلاعتدل اوةلاماع لبا تاولص ل* اكدمو لرب مهنح كلا الملارباكأ (اهثلا' د) .مهبر ده نود سل ش هرعلا

 | فصوىلاعتو هنا هنا ميني رفاكللو دع ةتثا ناف لاكمو ليريس+ وهل سرو همك الءو هلنارت دع ناكن م

 لا ىلع .نيمالاحورلا هن لزنىلامت لاق ءامبت الا ىلا ىسولا باص هنا (لوآلا) رومان مالسلا هءلعليربج

 ل ريح ّنالو ليربفساو عن اكسس ن نم لقنآو ةلا فديت ولملا راس ىل .ة ءرك د ىلاسعت هنأ (ىناثلا)  ن كاد |

 | نم فرشأ ىناسورلاءاذغلاوهىذلا ملسعلا وديدغالاو قازرالا بحاص ل تاكو لعلاو ىح ولا نام

 جل امتدنأ (ثلاشلا) ياكم نم فرش مالسلا هم اعليربس نوكي داببجوا ايفاعبعات ءادغلا

 حس سسسسم 1 يول م مسلس سل مسلم دج ممصسسسسل سع حن ع مس مل ممع معمم ملص ممصسسم ل ميسم



501 
 دونم

 5 ءادقشصم سس تر

 1 ْ ملا يو يللا ران ااماف ءاملش د كطشلا 9 و رك انكم ماس هلا اع

 1 (ىناشااو) وهال هتوذدار لابد فن 3 ملهعأ هلوتو مالسلا هيلع مدآ هنا (اههدسأ) نالرقأ|]

 هنفاورك دوةفلخ هانعنمل ىلايعت هلا ىف وةلتخ دقن مال_فلا هلع مدنا دارملا أولاف نيذلا امأ مدآدلو هلا | د

 ةفيلخ مالستبلا هيلع مدآ نا ضال اًمدآن كسأو ضرالاو منعا 0 نلاعت هنا (لوالا) نيوحو

 مك قتلا فاذ هنا فيلش هللا هاما (ىناثلا) سامع ننا نعئالذ ىوريهومدةنيذلاَنلسا كوالا ٍٍ

 انا هلوق ندا ىأرلا اذهو ىّدتلاو ساسعنئاو دونك م نغا خ نءىورااوهو هنشاخ ن ني ةلكلأ نيب 32

 .ةفيلخ مهانعامتا اولاقف مداداو دار اولا نيذلاامأ قلاب شانشا | نيب و 2 امض رالا ف ةفدلخا كانلم ِ

 ةقدلللاو صضرالا فالح يكذشج غال زو فرعنا قرو دتا لوحي اء : هانم هطول

 || ىلانعت هنا لاق ناق ةدئافلا ام ل5 نافف الاب ةقلخ ىرقو ىت'الاو ركذلا لصي يعي او دحا ول لصف مبا 9 عَ

 (كوألا) نيهدو نغتاوملاو .ةزوشملا ىلا ةجنالا نغهزئم هلا عم ةةملخ نضرالا قف لعاج ىلا ةكن "؟ دلل |

 مهتظاخا ىضتقت ةطصملا تناك :لاؤسااكلذ هلعاو درو مسا! كل ذ ىلعا وعاظا اذا مناع ىلاغت نا

 هنأ (قاشلاهجولا) باو كاذاوءعمسز لاٌوسلا كلذاو دزوب ىكل ةققاولا هده مهذّرعف تاوحلا كلذ

 0 0 0 انتم ينفق الا اهلل بح ١ ولاق قاع 8 و: ا ا

 د ا 9 8 000 0

 1 كرتنرو٠ أما يشل: نع ىهنملانآل تامهنمالرتو تارومألل ا لف عجب لوانتي تؤ صؤيإام نول ةقيو هلوقف |

 ا مديؤالاتازو أملا نم م؟وسال ١ هنالانلا موم هلا دمي نو ضو ام نواه فيو هلوفم نا ىلع ىلإ لالاام لقت آف 1

 ' هلوق (قامااو) هّقفلا لوم ىف هاس ,ام ىلغ لخ دا ءالؤلام مالكنلا نم جررذعءاننتددالاو 0 ْ

 ا ا ما ا رسال ميلر ا رف

 ل للا نؤطإ ملا ع (عبارا) نطل كلذ نهم نا خانا ةاضعلا نماوناك ولو علا

 ١ ىف قادوا (لوالا) .هوبوب فل اذا ياو هنم ةمضها ارو دص تما كل ذك كيمو نزلو هلأ :

 ا رو دص دمعي اذاهو لال س دعو ل ده محيسن ن نو ءامدلاك قب وازنق د سقي نماينق لمتعأ اولاق منا مهنع 2
 0 نم كلر ىلاغث هللا ىلع ضارتعا اذه اهله قت أمهاوقنا (اهدحأ) هوجو كا ذ ىلع لديؤ مهتعثفذلا ؛

 : بونلا رثثاك نم ةيسغلاو ةببغلا ذؤ ل ةقلاوادا قلاب مدا ضروف ارتنعظ مده (اهّتاثو) بوذلامظعأ

 1 مهنا ثلل سم دقو ل دج ضي سس ع نو مواوةب مهسفنأ اود دم ءدآ ى ىفاو:هظ نأ دعب ممم 0 (اهقااند) |

 : تملا ةشنادهو كلِذك مهريغنؤك اوه: مناك ةرمصعللاذهو نود لا ن :مأاي انوا همااناواولاه | ٍ

 لاهو 00 ءرااتامعا ابشرك كو تاكله مثالث مالدسلا هملعلاه رحلوا ا بوند !ندوهو ةينغلاو

 ِ تنذلام3ة:الوافرادةءال اه. كاي :راعامالا ابنا مهاوقنا .(اهعان) مك_تفنأااو الذ ىلاعت |

 ازور اكسل مها يعل دب نق دام مم :ناءالؤهنانوم اي فوشتأ هوك :(اهسماخو) م | 1

 1 نود تام لسعاو ضزالاو تاردسلا ببغاء مكليل أ ملأ هلوقنا ,(اهسداسو) الوثأ ولاه انقف نيرذاك 1

 : هللا ن وكف نيك اشاوناكم حن اوةعقاولا ده ىل ق كلذ زيملاع اوناك ام يك ذل !َّنا ىلع لدم تزن 5 7 ميكانو

 || دقتركي ناتانامألا فر تسخن دوف ذي أل( لعنا (انوعتاسو) :تامولعملا لكيلا ىلا
 3ك نكن بيالة قرأ الدتسم لالا اطاتسادوانرأ اخف ويلا رانيا | 9

 1| رعي نامل لد ىلَءَريْغ اق حذاقلاو 'ّْن امااو ظامشتدسالا ن نءمولاف ميتا تنثق داق مالكلا كاذةداعالا]
0 

 1 نبا ع نعاكزد ايتانو) 1 اع وع نم الا انلا نا لاق ليان فقنالو لاعتارفزإ

 هذ



5 
 * ىف هيجي يخيم يفوت 7 7 هيرب يس

 ةغقتأابو ضرالاو تاوفسلا ىف ندا مقعد هي هند فادح او ةشقنب نا ثيح ىلا ةوذاا غاي دوصلا بحاصف |

 للان وة نم م غاب مالساا هماعليريخ نأ (عبارلا) ةَوَدلا هذه مظع هنم فرءاف# امحأ نودوءب هئمةئاشلا

 ((لوالا) هوو ه ىلع لدنو مهقوش تاضو (اهءاغو) ةدحاو ةعفد مهدالبو طول ل [كامج علق نأ

 لت ىضاغنم معدابس ءاكو نت نالجو نان ننوفوكب ةئبلا تالزلا ىلع مهن ادذقا مدعو مجنادابع ةرثك عشنا 3

 عرفاذاى تت ىلاعتهلوق (ىناشلا) نوةفشم ممر ةمشخ نم مهو لاقو مهثوث نغ ممر نونا ىلاعت

 ْ نحولاب ماكتتا ذا ىلاغت هن !نارت ف: !ى ىورريبكلا ىلءااوهو قالا اولا. كيرلاه اذاماولاه“ م_مولق نع

 اذام ضعبل مهظطعب لاه ىسولا ىذقنا اذاؤ اوَعْرْفْن ناوفهلا ىلع دانا ةوض لم تاوهسلا لحأ قع

 ا ظ لاه شاسع نبانع نامالا بعشف قوساا ىوز (ثااشلا) ريبكلا ”ىلعلاوهو قالا اولاقم كرلاه

 | لخدبو لءاض-ليريس لدقأف ءامسلاقفأقشناذا لربح هعمو محامو هيلع قا صدت الوسام

 ! ْ ْ ناد#تا. لاف ملتو هبلع هللا ل_ه هلل الو سر ى ديني لثم دق كال ما ذاف لضرالان هول ديو ضعب ىف هض»)

 ظ ليربج ”ىلاراشأت مال هيلع لاقا ديعاست ن وكت نأ ندواكلمامزت نوكت نأ نيب كريو مالسا | كئرقي كير
 ْ تنك دق لير اب تاقنءانمسلا ىلا كلملا كلذ خرعف اسنا اع تاقف مدان ىل هنأ تفرعف عضاؤت نأ دس

 ْ هقاش لقا ١اده ل اقف لربح ايا ذه ند اخ 0 نط كلن "ام كلا تأ ذاذو. نءكلأسأنأتدرأ

 | قرتحا الا هنهون ديرون اتمام ارون نو ءمسس هندبو برلا نيبو هفرط عفربال همم دقأف اص هب دينيب هم خ موي هللا

 ْ 0 بر وللا كاد مهر ضرالا ن نمو أ ءاهسلا نم ئذ ل ةهقلانذأ اذافظوفحما حوللا هيدي بو

 : تاقديه ىغأ توملا كإم لع نه ناكن او هي م سهأ لسن اكس لدع نم ناك ناو هب ىف سه ىلخ نم ناكن اف همف

 ْ ىأ ىلع تاق .تاينلا ىلع لاه ل.ئاكسم ئذ ىأىلعتلقدونلاو حانرلا ىلع لاف تناءو ىأ ىلع ليري--ان ْ

 ا ىحالا سم ارائذلاكاذامو ةعاسلامانقلالا طيه هنا تانظامو سفنالا ضءق ىلع لاق توانأ كل مد

 ْ مالك ءلجأو ىلع أ ةكنالا | ففصو ىف مالك هلوسز م الكو هللا مالك دعب سيل هنا ل_ءاو ةعاسأا ماسق نم

 ||| نم اراوطأ نه الخ ىل_هلا تاوعسلا نيبام نق مث هيطخ ضعب ىف لاق مالا هيلع "ىلع نم -:موااريمأ

 : مهاشغيالنومأ دال نود بسمو نولي , ارتد الن وفاصو نوءهش .ال عوكرو نوعكر يال دور“ من هتكتالم

 ]|| ةدرىلاة:تلأو همحو ىلعءانمأو نمو نام_سنلاهلةغالو نادبالاةرتفالو لوةءااومسالو نومءلا مون

 /ِ ىغاتلانيضرالا ىف هساشلا مهتمو انجب بالاك تالا راد ءاةلظوإل ا منمو هلحاأز ناطق نوةلو ظ

 | ش رع اوذا ةضانملا وم اكتصو ًارالنق آل نم ةحير اخللاو مهقاانع أ ايلعل ا ءامسسل ا نم ةقراماومومادقأ |

 مهني ةيورمط* معجب نوعفاشم مهراصرأ هنود ةسكانم وذاك أ | ٍْ
 ِ ةرذمااراتسأو ةزعلا بخ مود نم نيدو

 1 ربا اظنلابهملا نوزع شد الو نك امالا, هنو دالو نيعو:ةمااتافض هماءنورعالورب ودتلابممبدتوءهوال |[

 1 للك ةفرلخ نضرالا ق لءاسف ا ةكئالمال كير لاهذاو ةلوق نمذارأ ان 'فاوغاتخا (ةسماخلا هلكفاا) ظ

 ]| نيذلادكتئالءاللرقلا اذه لاهامتا ىلاعتو هناضس ملا سامع نبانءلاهذل ا ىورف ةمهضعنوأ ةكئالملا |
 مهضعب لاقو ءامدلا | اوكمتسو اهنفاؤ دف أف ضرالاّن للا نكس ل ىلا ءتهتنا نال سلبا عم نيبداحما ناك

 مهؤةلأو نطزالا نم مهو رخأ ساهر ك_عي نسلد | مواسم كت الما. نمدم»دىف سلبا هنا ثءب | طعن ْ

 ىلاعت هنا نيعباتلاوةباضعلا ن منورثكالا لاهو ةفراش نضرالا ق لءاج ىلا مها ىلاعت لاةؤرصا اريئازخ د
 لالا فالخي صيسختلان ركنف مومعلا دقت هك الملا ظفل نال صمسصآخربغ نم دكتالمل ا ةعانج كلذ لاق |

 1 اخ نضرالاق هلوقامهوريول ادا دةبملا ىلع لشد نالوعفم هل ىذلا لحن م لع اح (ةسداسلا ةلشسملا)

 ]| عسسل / الاف ىلا ٌضرالانارهاظاا (ةعباسلا هلّئسملا) ةغ اخ ضرالا ىنريههءانعمونيلوعذءاناكف

 1 ثءسد لاه هنا _سو هءلع تن ا ىلص ”ىنلان 5 طداسنب ندرلا .هعئورو بزغملا ىلا قرمشأ !نم نضرالا

 5 نا ىل ادعت هلل لاه ىتااضرالا ىفوهو هءففاطن ملأ مهو تيءلا فوات ةكتؤلللا تناكو مم نم ضرالا

 | هناقم موقيو هزيغ فاخ نم ةفياذلا (ةنماثلا ةلعدملا) رهاطاا ىلا برق لوال او ةءذلش نطرالا ف لعامس
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 قليب

 دك ؤيىذلاواولاه لد- ءلا لهأ بهذ. ىلع اوناكو ىلاهت هللا نم ..ةلارو د_صاوزوغ ل ةكئالال انا ىلع

 (قاشلاو) قااخلا ىلا الن ءقولذف ا ىلا» ءامدإ كذسوداسفلا | وفاضأ مهنا (اههددعأ) ناهحو با وطااذه
 هيزعت سد دهم او ما ا ءهنأذ هيزيت ميس دل !نال ثا سذقنو كل دمي مسن دقو اولاق ف ش

 ىلغسلا ماعلا اذه بيك ىثىف هلصاح تناك ن اورو رمثلا نا (اهثلأن و) هقسلا ثعنو ملا ةةصنعةلاعفأ | ||
 "رمش. للة رمل | لج الريمكل اريل كرو اهروزرمش ىلع :اماحاريخو همق ”هل_صاخلا تاريخا مزاول نم ءاهئاالا |

 تاريدللا نا ءينولعتالام لعأ ىلا فوة ىلاعت هللا ممباج أ ةرورسشلا كلتا ورك ذك ال-اقريش ,ى تس ْ ِ ْ

 هنأشاذدامدادعا ئضتق:ةمكملاو اهنفةللص اخ ارو رمش! مرتك أ ىلذسلا ماعلا بدكارت لأ نم ,لد الا
 درعلا نق ىلاعت هنتاماطظعاىف ةغلابملا هو ىلع ناكم-ولاو ا (اهعبارو) ءاكملا تاو اذهو ةكرتال |

 اهتقداسغب نم اهي لمت أ ةكتتالل | لوقنا(اهصاخو ) همههيذبع هلئوكت نأ هركتهال وا هبحةةشل صاخلا
 مهاالانل نضرالا لء+اانهلااءاولاه موتاكفاح الد كلذ ناك .نامهل او طعن وأ ض رالا له نأ مون لسا

 نمت واعتالام لءأ ىنا ىلاعت لاقذ اكداهتال ىندملاو انمءاهقشلا لغفاع اكلم مالسلا هملغ ى وعلان

 ءالؤواو ةصاخءاسمدنلا مهلرا انحا هنا كِلديْنيَبف :ضرالا ىف م_اعجأ نيذلا ءالؤ» حالصو كحد ال_اغ |

 اوءلطممنا ' (امسداسو) هل هللا ءز انام قيرف لك ىضرتل مناي ذأ ىف كلذ حالم. هلعل ةبصاغ ضرالا |

 مه ريخ 1 ىلاعت هقانا لة<لاغقلا لاه (اهعبانموإ لةةلاوذاسفلا اذه عم مهةاخ اهلجال ىتلا ةمكسشتا ْ
 و ماهفتسالا حر حرغ ناعاو وهذ كلذ لعفتس ئأاهنف لع اولاعتةفباش ضرالا ف لد هلا د

 حارنوطب نيملاغلا ىدنأو و اياطلا بكر نمربخ سس لا
 كد :مساذه عمن فو كل 3 لفت كنا دكت الملا تلاهت ع 2 , لام اهةتسا ناكولو كل ذك أ د
 الام لعأ ىلا م <أ ىل اعذ هلي لاق كنذاواتانف ةمكملاو بارسال فتان: فمان ل كاعد

 ماعم 10 رو ماج ويعم لال ذاواعبع ل ثدح لمقام من لعأ هللاو لاه هن نولعت |

 كلو ةنفشارأ 3 امهنطاون نع رعاخ مهاب رح اطنزعأانأو مما امو شا وذاسفلاوقز مقرا ٠

 ناوحلاف ةبسغااوهو ىئنالام مدآىباوركذ مهنا وهو (فاثلا هجولاامأ) مهدامعاو مهةاش ىضتقتةغلاب

 ضر نأ بحو لاؤااداربادارأ نمو لدقلاو داسفلا ىلعمهمادقامدآ ىلا ىف لاكش الا ل# نا

 مهد ولو مهم دأب ع مهنماورك ذامو نيتفصلا نين اه م دتآ ىب نه اورك سلا اذهلف هريغلال لاك شالا لح |

 ةنك راسل حو كدواهتفلا وح دم ممحاوهو (ثلاشلا هج ولاامأ) لاكشالا لع سدل كلذ نال |
 نو نأ لهدصف اضيأو ثدخ كبر ةمءن ام أو هل وةلاةلطم هذم عوذمربغ سفئنلا حدم نأ ب اود سثلا ْ 1

 هاندرو ام لاو با اذغناناس دار الد سفئااحدمأ دا اراا سداكل س َدهنَو لدم حسن نو مهاوق ْ

 مهن أناس ذ نم ضرغلاناكف ةمكسالاو ةمهلالاب كل فرتعنر ل دم مجفاناف برا راك حق هنحدقتل |
 ه>ولاامأ ) لمهُهَتلا لدس ىلع ةمكحلا هدو بلطا لب ةمهاالاو ةمك-ط اى نعطال لاولا اودروأ اه | |
| 

 والا نا لذ نئانلق بنذلا قِمس نهد الفراذثعالا هب شي انناعامالا ا. لعالم هلو ق ناوو (عبارلا| ا

 ل.ةنافىلوالا ل رتنماراذةءاراذّتءالا كلذ ناكىلوالااذها وكرتاماف لاو وهلا كلذاو درونال نأ دك" المال |

 نينو ذأماوناك اذاو ىلاعت هقان ذا, نوكي نآب جو لاؤ لا اذ ف لوقلاب هنوقيسيال لاه ىلاعت هنأ سم دا |[ 1

 0 رابخناوهو (سماخلاةجولاامأ) صصخخلاهملا قرط دق ماعلااذلق هنعاورذّتعاف ك5لاّوسلااذهف ||
 ءازعلا ش2 !انلقانظو اطاشتسا هولافو أ ىحولا نع لص نوكي نأاما ءامدلا كمَسَو داس نع هنوتالملا ٍ

 مه ا”ئاكلاو سابع نبا نعىو سوهو (لوالا) نيهجو همقاؤركذ مئانط كل ذاو رك ذم منا لاه نم مهنة. ||

 1 | هئاارفرعو هتقاخ اوفرعمجا (ىلاثلا) ضرالا ىف مالا هملع مدآ ل ءقاوناكنيذلا نا لاح ىلءهومأقأ | ٍك

 0 0 مي كس سا 0
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 انملاو

 ظ | 1 هلام سبط ادنججا وناكنيذلا ةكئالملل لاقت ىلاسعتو هن اسدتنا نا لاقت هنا نع هللا ىىذر سامع |
 أ هلا بضغا واع ايف د سقي نم اذ لددعأ هن اصب ل نيس ةكئالما تلاقف ةفدخ ضرالا ف لعاس ىلا

 ْ | ةكئالملا تسمه مد قلخ ىفذش أانا ىلاعت هللا ّنا ةداةقو نسما نع ىورو انا لءال كئاصسا ولاقة مولع
 ' هماعم د زاخ اف هيلع مركأو هنم مظعأ اذكالا اتلخ قلذعي ناف قاتم نأ“ اثام نر قاضأ اولامتو مهتيامف :

 | قلخ اال ىلا فنيق داص منك نا ءالؤهءاععاب ىو لاه ااكءانعمالامدارهو ميظملةفوع السلا | ظ

 أمها ثاءاورلا ضني قوابنل مال كناسيم ولاهو هي ودل اىلا كلذ د:ءموشا !عزفف هنم لفأ منو الا امل ]]

 | تودامو توراهةصقبا م (ةلاثلاةهسشلا) ممتقرحأفاران يلع دق لرأي لعجت اولا ١
 | كلذ اركتأ ىصاعملا نم. ضرالا لهأ ع ن_سدامىلا ارظنامل امهناو دكئالا !نم نيكلماناكام منا اوعزو
 0 نم مد[ ىبهي تدم !ابعاك.د دياب اول ىفا١.-يل !ىلاعت هللا حواف ضرالا ل_هأ ل ءاوغدو.ها ركسصأو

 : ا ىد اوه_د هللا امهالّءاو ضرالا ىلا اههطرش أنانيرْؤ لعفن لانّتءلْس اول براال اعف ىف ةدصعل تاوهشلا :

 ١ ظ ةرهزلا تاءؤ ضصضدرالاى لا اطنهف هن لكوملا كلم او ةرهزلاب ىمسملابكوكلا هللا سعأو صرالاىف انكفمدآ ْ

 اريد اهفنىلا !.هتءدواهسفن تأ للا و ا: رلا نا مث لجر ةروص ىف كلملاو ةأسصاةروصىف |
 ظ ّْ رخ انرشينأالا ام_ماعتبأف ةثحافا | ىلا اهاوعدو اولزنم ىلا البق أف هلاثءىاهلزنم ىفهسفن كلما | ٍ

 أنم اكنكمأ ير ءللسخ تقي تاغ كا ذى اهاوع دن اررف امهلع ةوهشلا ت ءاغ غرمللا برمشنالالاقف | ِ

 أالاقن امهلعت وهشلا تياغمت هتنانأل ارممنال ال اهف ميسلا اذهان ا دهت تلاه ىفاموالاه اذ العم: ىتد قسفن :

 أامناهناذثنح رضاع نيا عنو لااهكلمر ةرهزلا تعفتراق ممل اد رفغت ست مث لهفن :

 ًأاهامقاو امناو ضرالا له نم ةرجاف تناك ةرهزلاّت ا ىرخ أ ةياور فو مدأ ىئري.ه: بيس كلذ اموءاصأ
 أ تماك.دف ءامسلا ىلا ناسرعي هياناكىذلا مظعال مسالا اهاطعو مسالا دص-و سفنلاالقورهلنا ارش نا دعب |

  ىلاعتهتبانا مذ 'رهرلاب 6 ٍء وكلا اذه اهريصو ىلاعت هللا ايديا ىلا رمال كاذتأ را

 ا أاراتخ افالج اعانندلا باذع نيوالجاةرخ "الا باذعنيبامهريخ امقو هب .ذام حبق تورامو ثوراه فرع ْ

 أهلا نا وع ديو رصسأا سانتا نال مه و ةمامقلا مول ىلارأب ىف نمو كح دملب ا .اههاعذ ايدلا باذع

 ااولدلاما وعماو ىلاعن هوبا ذىفاوةاعتو ةصاخر هسا لعن عض موملا ثِإْىلا به 3 نمالادجأ امهارالو ألا
 | ىلاعت هنا ىصع هنا م نيب َرَما!ةكئاللانمناكس لانا (ةئلاثلاةمشلا) ن ناملس كال ىلع نيطامشلا

 ١ أرانلا باصص أ انلءجامو ىلا بعت ةوق (ةعبارلا ةبيشلاا)ةكئالملا سنجن ءةيصعملارو دص ىلءل ديّدل ثور هكو

 ظ | كلو أ لاف اىاهيف بذعب نءال ان وكي الر انلا باص أن ال نوب ذعي كن الا نا ىلعاده لدذاولاو كت المالا

 المهنا مهلوقوهو لالا هسؤلاامأ لو: نأ ىلوالا ةهبشلا نع ب اوملاو نودلاخلا يف مهرانلا بامصأ
 0| 'ئث ىلع هقاهسنل لاؤلا كلذ نممسهطرغسدل هنا لوف بوندلام انعأأ ءمادهو ىلامثهقنا ىلع اوضرتعا |

 0 كلذ نمدومهةملال: هله له ىف ىل اعتلن | ىلعراكن الاالورذ ف رة هقنا ىف كل خد ةدعا نم ناف هنغاالف ان ناك

 | فتيالالءف لع فيريغلا كل دن اىأر مث هريغ ةمكحي اعطاه تاكا ذا ن اسنالا نا (اهدحأ) رومألاوسلا(|
 | | نان معنلا هذهءاطعا ل وقيو هسلعو هتمكح لاكن م بني هناا ذه لءفنأ لل وقف همف ةمكنطا هخ دلع

 | اهلعت:الكنا لعأو اهلعفت تنكا ذاف ةمكحلا هج وىلا اهيف لوقعلا ىدة رمال تا! رومالا نم لمي و داسفيإ
 .()/ اه لع تأ هلوق ن!ل_صا1اف كاع لجأو كتمكح مظع اف هلع علطم ت: 5 ضاع سو ق.قد هجولالا |
 : | (اهلانو د) ءالةملا لك ىلع شام «ةمكح ةطاساو ىلا هال لاكن م بدهن هناك اهقدس سفد نم

 ا | نحو ٌهَتبلا هفسلا لعفي ال ىذلا م كلا تناانهلا اولاه مهاكفرو د<#ربغبا اودللاباط لاكش الا داربان ا

 | مهلاس نا تلععمتنأو نواتقي ونو دسغن ام وق تفلخ ا ذاق هغسهشسلا نم هيغسلا نكن أف رعلا قئرن :
 : نكس« ف كف قلاملا يكمملا تنأو هقدلا مهوباذهف كلذ نع ما ا ر صعقزب ا

 : 0 لدياذع راولاه ةلزتعملا با عا با يللا ا وسلا ادهاودبوأهتاللاناعن نيمإلا ني بعمل



 | رق

 هزؤ'

 | هيديرأن ا د.عيتلانالعاو دعب واهيف بهذ اذ ا ضرالا ىف س دقو ءاملا ىف ميس نم سردقتلا!ذكوءودلا |
 | لخ دب“ بلا نءد.عمأ!لوة:ةنعالاو يف تاريجلا ن نع د.عيتلامب ديرا ناو انقل اوهق ءوسلا نع ديعيتاا

 ءولا ع: مناف ناكم الا الحم نوكي الن اذتاذلاىفاَمأ لاءذالاو تافهلاوتاذلا فءوسلا نعديعبتلا هبق |
 دنلاودضلا ىفأو ةءضرعلاو ةموسللا ىنأ مزمل س ار.ةنو ةرثكلا ىثن مز سي ناكمالا ىنذو هناكماو مدعلا وح | أ
 لكب اطسحم ن وكيف ل_هألا نع هزم ْن 01 ا ب وا ولاو غلط اة دولا ل ومحو |

 انوك:النافلاءنالا ىفامأو تا رسغتلان عةهزكم ناقص وكنو تارودةملا لك ىلعارداهو تامول#تملا |

 | نع اءةغيسسم نوكيف امى :مدعب صقتتيالو هنميشب لمكتسيالناوراضملا عقدو عفانملا بال ةلاعقأ |

 | لهأ لاهو تامو دعملاوتادوجوملا لكىلعداجيالاومادعال بابلو تامودءملاوتادوجوم الك |

 هزيم انا 1 هوجو ىلءءافس لوئالا ام بتع# هلا نهي ىرخأو هيزنتاا ىف هعنا رقلا ىف ةراتءابس عيبستلاريكدتلا |

 | تاووسلا ب رناومضرالاو تاو عنلل رب دملا انا ب راهتلادخا ولاهتاوه مناص كي رشا اوريظنلا نع | ْ
 : | ناوسنيملاظل!لوق نع ا د نيملاهلا بر هنا ن اكس نيملاهلا لكدل ريدملا انا 0 ضرالاو |

 ىءاوساو ل اا ااانأ رق ىفلاو» هلاصس لكلا نع ىغتسم انام نوفصباسع ة زملا برش |
 اع هناصسئن لكح,لاملا انا ز ىذلكت وكلمه ىلا ناصسق ىريضساو ىرهق تةوهف |

 هن ادعس 0 ٍِط "فية سرك ناجح لا ةيحاصلا نعمل نا ع بنغلا ؛

 الأ رشلادب وقااعاهلا ترضمىذلاانأ ١ كلذكت نوعتلا امأ نوغصياسعنولو ةءامع نوكرششب اع ىاعنو أ ْ:

 ٍ هناصكس بصتلاو تلا نعاهزن «تنكو ماعلا تقلخ ذلاانأ هت اذ_هانلرضم ىذلاناصسفيعضاا | ا

 نأ د انتلعامالاانللءالكناصس نيد شرما داشرابالو نيلعلا ميلءتالواعا ىذا انأ جر اما ىضقاذ ْ
 الأ ناوذر تدرانالوةد مث سمشأ! عواط لد يق كبر دى عيسسف ةعاسة يوم وشب ةنسنعس ةمس»م ليزاىذلا |||

 : نم تنك ىفاكن اصسس تناالا هلاال مبسسف ءالءلا نم حرفلاتدراناو الرس أو ةركي هودوسو ميسف هللا ؛

 8| صالللاتدراناو ىذرتةلءارابتاا فار طااو معبسسف ليل | نمو ععبسسف ا اءاضر تدرأ ناو نيملاظلا | :

 ظ || مه_سق لنا ن اسف بست ىلعيظاود علا اهيا راينلاتادعانقت كياعه_سيبسف راشلا نم ْ ْ

 ْ اوريكم سان اق شرعلا .هل مسهنمو قوس نم ىل نال ك بلا دئاعررشلاف ىهيسُل عفن( ناف .هوصيسسو أ

 ١ كناحساولاه دكت المار“ اسيهنمواستملو تنأ كناص ساولاو نويرةملا مهتمو نوك سي كير د_دعْنيذلاف ٍ ١

 1 تن ىلا احس ىموم لاهو كن اصبس تناالا هلاال نونا او ذ لاف [كءاسبن الاموهتمو انل ضن ناكسسام | :

 ا |بامدلاونا ريشللا م سوتمو نوهسسي لكل اوراس باد عانقن كناصتسهوقىف نود ةءاصعأ اوكلسلا | 1

 آلا تالاظلاو رابنلاو لمللاو لابخلاو لامرلاوردملاو ردع | د تحبسضو هدم ميس الأ و نموت 3

 هقت بسس لافتا ىلع مآسجالاو حاورالاو ناكرالاورصاندلاو ناكملاو نامزلاو رانلاو ةئاعاو راوالاو

 ظ الفءامحالا ن ندري اش الا وعزا ام اهلج جلا ”ىوغل اانا د. لااا تاوعسلاىفام |

 | اءامسل ا انقلخامو ىبىيليال كلذو اعئانض تامين اذه باو راص دقف مياده بارتي

 : ْ ىتمدش دوت. ع نمنأ دسأ لك فرعمل كملاءاسالا هذه باوث لصوا كسا الطانام. مْهامو ضرالاو '

 لا اذا كنان :رعلا بر كبز ناصساناال هب عفت دن دورعلاب ىنركذا ىرخالااةّتكنلاو ةتمدخق ولالا لكل عجبا | | 0

 امسح اضرق هللااوطرقاو عف_ضرقا ال._دأو ةركسب هوس ىصاعملا نع كترسهط ميستلاب نترك ذأ

 1| هللاءاش ولو ركسعلا ىلا يب ةجاسالفاضنأو ضرالاو تا ويدلاد ونحن كت اعا نءاشغ تنك ناو ىلانسعم ا نك هفءاشمف امسح اًض هرق هلا ض رقي ىذا اذ نم ةرمشع كملع دحاولا دز ت7 ىنغلاانأ تن ص ناوأ ١

 1 0 اوركذاو ى ءرك ذ ىلءاماظا هنكاكر صنم هلا اورمصنت نا كتر صن نت ”رصن اذ كنكلم نم رضا 1

 الإ هان اوةءل ضرالاو تار وعسلا شن نم متل اسئاو ىفوركذي ذيل كلان الل رك و 1 1
 الإ كمدخل يااا وديعا سائل اهم" انينمفخا مك رداىفورك ذاك ترك ذ نت ركذاذا كنك
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 نركاموا:برا ولام هيا ضرالا ىف لعاج ىنا هكر المال لاق ل ىلاعت هنأ( اهدحأ) اهوسو هءفاورك ذم د

 امر اولاو كال د د ءذ اء: مهضعب ل_قونو دس اص وضرالا ىفنو دهب ةيرذ لن وكي لاق ةغململلا كاذ ا

 | قلخ ضرالا ىفناك اذا هنا ةكئئالملا لعادق ناكىلاعت هللا (ه.ن نثو)ءام دما كلف بو اوين دس ذي نم اوف لعجتا |
 أ اديدشافوخ دكتالا ا تفاح رانلا ىلاعت هللا قلخا 1 ديز نبا لاه (اهثلابثو)ءامدلا اوكهتسو اما د سفا مياظع ظ

ْ 

 د. ده دصسشل دا ادم ل ادع هه. دس اه ةساسلا

| 

 | ضرالا ىف نكي لو ةكئالا ا الا قا ذدموب هنت نكي لو قاخ نمىناس# نا لاه رانا اهذه تةلخ نملاراولاةذ |

 ملقلا بتكامل (اهءبارو) مهتمرهظتةيصءملاناا وفرع ةغيلخ ضرالا ف لءاس ىنا لاهاالف ةتبلاقاحأ]]
 ظ ةفلخلا نعمناكاذا (اهءاخو) كلذاوذرعفحوللا اوعلاط مهلعلف ةمانشلا مون ىلا نئاكو هام حوالا ف
 || ملالتلاو عزانتلا دنء نوكيا! ىضاقلاومك اها ىلا حاتحالاو ءاضقل او مكملا ىف ىلاعت هتلابان نوكي نم
 | لوقلاو ق فضل! لهأ لاه مازتلالا يرطب رسشلاو داسفلا عوقو نعارابخا ةفمل خت ادوسو نعرامخالان أك |
 | ىفاشإ كلذو هنفايذاكن وكنا نم أي الا.عريغلا ف حدق هناللطانّنظا ا ذّرحم نعرابالا اذه ناكمنابأ|
 ظ ضرامت الف داع الار امش ابان نم ىهذاهو ركذىنلازامخالا وهو (سدالا هجولا ام ) :راهطلاو ةمضعلا |

 | اهورك ذىتااةصقلان ااهنعباوملاف تورامو توراه ةسق هو (ةيناثلا ةو.شلا امأ)اهانرك ذ ىتاالئالدلا |
 ْ مدآ ب هبتملس ا اعاكتسام | ولاموهال اه ىلاغت هللانا ةدتلاىفاورك دما (ماهدحأ) هوو نم ”هلطان 1

 مجيرمص نءكادو هلل يو ىلاعت هلل بي ذكت مهنم ا دهو لان هءاما براءاني كلذ تاعفول الاف ىناةيصعل :

 | ناذع نيبارعخ امها ةصقلا ىف (اهاثو )نيم ومءمضرالاىلا طورهلا لي قاناكامهااواسةيوثلاورفكلا |

 اه هتيرعخ ىل اعتهتلاو ناذعلا نيبو ةيوتلا نيباريخض نأ ىلوالا ناك ليدساف كاذو :ةرخ" الا باذعو امندلا ْ

 '| نيذعماءمنوكلاعرصسلا نان عياممناةمقلاىف (اهثلاثثو) هئاساءاذياىف غانو هرع لوط هبْلرمشا نم |
 ظ 500 رخاملاهملا لةعي فدك رحافلا ةأرملات ا (اهعبارو) ةيصغملا لعنايقاعمأمهو هيااناوع ديو |

 أراوملا سناب مق االف لاه ثم هب مسقا ثروع هر دق ماع رائيصءاكوك ىلا عت هللا اهاهسو ءافسلا ىلا

 | قاي_ةرصسلا ميلعت ىف مالكل ا امأو هت تحاك ردن اهب مياس لع لك ده ثيادكد كر ةصق ةسقلاهذهف سنكلا

 | نمناكام سلب اناناس ىف ماكتنسف ةئلاثل |( ةهيشل اامأ و)ىلاعت هللاءاشنااههضوم ىف الا كلترم سفتىف |
 | ىفنيبذعم موك ىلع لديال اذههف ةكئالمالارانلا باص أ انلعامو وق ىهو (ةعبارلا ةبب ش1 !امأو) ةكئالملا |
 ظ ايل ليد الا هده درع رانا نيب دعم ممن وك ىلعاضدأ لديال نودلاخاهيف مهرانلا باصصأ كاوأ هل اوةوراثلا ظ

 | ني ريدملاو اهي نيفرصآملاوراسنلا هنخ هي ديري ةكذ المال ار الا باح ا اناءجامو هلو ةفرخ ل ادي كلذ فرع |
 أ ال مرورا او ىداعملا ىلع نورداه مهلهتكنالملاناىفاوذادشا (ةيئاثااةلثملا) ملعأ هشاواه سعال |

 | داسفا اورورشلا ىلعةتملا مهل ةردقالو ض# تاريخ ممن اريل لهأ نمريخ حسو ةغسالةاارو عجب لابقف
 | نا (اه دحأ) هوح وب كلذ ىءاوصتحاو ني سال ا ىلع نور داه مهم! ١اهّةفا |نمريثكر وةلزتءلاروهج لافوأ
 | لصاح د وصقملاف نيربدقتلا ىلعو ىلوال ا رتوأ ة..دهد نو كسه :ناام | اف دسغي نم امن يله تا مولوق |

 : | نيروج زم مموكسص ىذتقب كل ذو مج هبزن كالذف هنود نمهلا ىلا متم لقي نمو ىلا«: هلوق (اهيناو) |

 | لع ىلع ارداه ناك ولزو ام ار ابك سالا رتب حدملاو هتدابع نع نوريكت_الاشبأ لاو نيعون#

 أاما .هكرثنم مزال هك رتولهنا «لعامجاو هنوك ىئعمو ىلاعتهتلا لعنانمجاو ضوعلاو باث انا سدا ||
 | ناك ا ذاو ىلاعت هلا نمالاب< كرتلا كلذ نوكمف لاحت لال ا ىلا ىضغااو نالاحم امهو ةس اذ! اماو لوح

 ]| ىلاعت هنا عم لام هكرتو بحاو ضوعأ او باوئللالع اف ىلاسعن هللا نوكمف ابج او لفل ناك الاحلرتلا
 ||| هلك لا) ب اووللا ىلءردقامو عطقن اف حدملا ل وم-ىف حدب ال لرتل ا عانمم !نا تشف كل د لعف ىلع حودخم أ

 | نمىلاعت هللا دعمت مييسنلا ونا>-الاب قس انأو نالذىلا نسحت ألون اكلاعلا نغ ويف واولا (ةثلاثلا ا
 0000-0 م هيحلا تيحسا فج اع هيج سس حس م 00 ا



 اترلا

 هيفا اوةغنال ناوللا نوكمفمغلل هنا (اه.نانو) نواعتال ناو ني-ةثملاو نيطاملا نماعج م-ويفنأب | ١

 للطظ هنأ (اهثلاثاد:) هَربال هنا ىلع م.نقا ولن مو ني_ةّملا نم همس مرهف اطينأ ل_عأ ىفاف نب د سف اد وحو |[

 مكيطصم نا لغاىفا هءاوج و ضرالا ىفم_هكرتي نال سالا هلا (اهعبادو) مكلا ةدبسفم لمصفتلا كلذ َ
 ىلا عت لاه كل س دقنو ل دمع ميسناولاق امل مهئاو»و (سماش هو هيفو) ضرالا ىفالءامسلا ناونوكتنأ 1

 لءأىاوهو (سداسهجوو) اهافنواريكسصو ادح هبلق ف ناو سلب امكهمناوهونولعتالام لا ىا ||
 مييست ىف مالكلا اذهب ّمنأمكتاكف مكسفنا مهظعتسادقنعأادملا هذهب مكسفنا حدو اا مكنافنولعتالام |||

 هوقو انسف: اانا طانبر مهلوةب هلا ىلا ن وعرضت ريشدلارهظي ى-اوربصا نكسحاو ىهبستىفالمكسفتأ ||
 مدالعو) ىلاعتهوق « نيطاصلا لدا .ءىف كرب قلخداو هلو ةبو طخ ىلرغغي نا عمط ا ىذلاو

 انئكالملا نأ لعا . (نيقداص منك ناءالؤع ءاسعتاب فون: لاقف كت الما ىلعم ضرع ماها ءانمسالا
 هسو نع ىلاسغت هئارءخأو ضرالا ىف ىهانا ىلاعت هتاكساو هني ردو مدا قاش ىف ةمكلا ه-ونعا ولأ 3

 باول اذهب ىلاالاب اولا كالذدك أتيخلعلا ىف هنءمهروهقودلشف لاك كلذب روظنل مهيلع مهضرعغ أ
 ةضقوت اوك ثاغالاىىءكلاو ”ىءامللاو ”ئرعشالا لاف .(ىلوالا هلثملا) لئاسمانههو ىلهقتلا ||

 ءانرك ذاناوجوالاؤ سنا الا هذيك سقلا ىلع مالكلاو اهلك ءامنالا مدآلعو ىلاعت هلوقب هس ءاودكتاو |

 ىلع جدحاو ةء-الطصا ةغلم دع: مّدبالهنا مشاهوأ لاهو هقفاالوصأ 0 |
 مولان وكي ناو ديال هنا

 اذهل ةظفالا هده عضو ىلا عت هنان”ىكرو رضا معلا لص ولهنا (اهدحأ) رو٠انحالطصالاباه ويسعل
 معلا لصحول هال لقاعلا لص نازيئاجال لقاسعل اريغلو أ لقاءال له نااما ملل كلذ ناكحا دما[
 هدب لعلا ل-هدع نا لوقعل !ىف دهني هنال ىلت اها اريغل لس نأزيئاج الو لام يال دو لال دةسآلاب ةمولغم ْ هتاذناعمةرورضأاب ةموا_هم ىلاعت هللا ةفص ترها عملا كلذا ظفالا كلذ عضو ىلاعت هناب”ىرورضلا |[

 ىضدَمي اهاكءاسفسالا مدآلعو هل اوقنأ (اهثلاثو) ملكتلا كلذ ىلع ةغل مق بجو كلذو ةكالما بطاخ | 1
 كلذك ناك اذاو ميلعتلا كلذ ليقءامعا تناكاهناءاممالا نإ ىف ىضتقي كلذو ءامسالا ىلا يله: ةفاضأ | 1
 ءانوعالا ملعب دكت الملا ىد امل مالح سل | هلع مدآ نا (اهغبازو) ميلعتلا كلذ لبق اهءل_داستاغللا تناك | |

 ىضتقي كلذو هق دصن لعل ىل هع لالاو تاامجسملا كتل امسالا كال نيمع تى ان داض هنوكدكت ذلملاملعت ناو دب الف ١
 نأزو#ال0لوالانء با ودلاو مياعتلا كلذ يلعام دم تاممسملا كالت ءاعسالا كل: عضو ن ركب نأ
 عبضا ولا كِل 3 نا نيعت رع نم تامعسملا هذهاءامسالا هذه عضو ا«-ضاو ناب ”ىرورضلا للعلا نام لاق

 لبلدان ةمواعم تاذلان وك لاح ةرو رضلاب ةمولعمةفصلا ريصت نأ مزاد ال انه ىلعو سان اوأىلاعت هللاوه

 ىلءلب وعتلاو لقاسعلا مغ ىف هملش ىلا هت هنا لاق نأز وجمال لف لقاسعلا ف علا اذه قلخام ىلانعت ةاانلع | ١
 اهريغو ةباك_لانرخآ قي رطب ةكنالا |بطاغ لاقي نأزوجعال ل ىفانل ا نعودعيتم ماقملا اذه ىف داعتسألا |

 كلذ ىكسحن ىاعتل ا ىلع هب اس ىناعملا كلذ طااغلالا كالت عضو ىلا-هت ها دا رانا ال ثااثلانعر 2

 ( ةيناثلاةهلملا) لعأىلاعت هقاو ىلاعت هلا ءاش نا هنا ىف أنسام عدارلا نعوءامسالا ىلا بلعتلا ةفاضا ف ||
 هءلعللدلاواهصاوخو اهتوعثو ءامشالا تافص هاعىأ اهاكءايوسالامدكلعو هلوة لاق نم ساننلانمأ :

 ءابغالا تافصو ةمالعلا وه مسالا ناك ةمنلا نم ناك نافومدلا نم وأ ةيسلا نماما هقاقدسما مسالا تأ | :١

 كيدكف وبلا نم ناكناو تاغصلا ءانعسالا نم دازملا نوكي نأ حضفاهت اهام ىلعالاداهصاوو اهتوعنو |

2 0 8 
 هل 2

 0 ناكام ريل: لءصقتل انو دلاجال ىلع هفةمكللا هوا او رعتناهنق مكتط دمنا هبا وش ةهة.تت3اا

 ١ | كلذ مهل لفي ناو اناس مه ديزب نأ ىلا عت دارأ نواعتالام لعأ ىنا هلزةب لاس الا لس ىلع كل ىف ةءكدطا |
 : اهلك ءاسمسالا مدالع ناب كل ذو مهل امواءم كلذ نكي ملام مالل_ساا هملعمدآ ضف نءموأ ىلاعت نيف :لمحملا |

 | ىناعملا كلل ةكوضوم ظافلال اكلت نانو ىناملاكلتو ظاقلالا كا انرورضا اع نلخ ىلاعت هللا نا عع

 |ىلاعتةنأ (اهينانثو) داق ف.قوتلال وقلنا تثق لقاعل اريغل ةبدععلا مكنأسا نما فام عم تاغ ١
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 ظ | ىو

 ظ تمدح ىلا فرصا نكاو ضرالاو تاو كلا ىف نم دي هللو ضرالاو تاوغسأ كل هتنو -تالملاانأ ىناف ظ '
 | بعام لاق لدم لون (ةعبازلاةءلثملا) مهرذ عهقا لقريش كحملا تاسارلا لاذ هلدلقلا مايالاءذهأأا

 |ناهج وهف ىدملاامآو لدم ني سلشمو كل ني دعاس مسن ىألاحلا عض ومىنلد.م نانكجلاا

 الد. قصتست لبق اصتسا ريغ نءاصيبسن نصمت سيل ىميكئاصسس كدمصف لايصسا ذاانا .(لوالا) ||
 | لاهاك كلذ نكس مق يفوتلانانيلع كماعن االول هناهل دمعك صسنانا (ىناثلا) يبستلا اذه كلالجو |

 أ ىلاعتمللا واف كتمعتبالا كَ .ءنركح ىلا لما الاناو ل ركش ا ناردقا فءكبرا.ماللا هلع دوا دأإا
 | رثانأ نأ ىورف ميستلا اذه نمدارملا ىفءالعلا فاشاو ىف كلذ لكنا تفرعثيح نترك دقن الاهملا |||

 | بح ؟مؤلكلا ىأ ىناو تن ىبان هللا لوسراب لاق شكملابو أ لسو هلع هقئا ىل مهنئا لوسر ىلء ها دلال ذ
 | ىلص ىنلا ناك لاه ر يمس نيدمعس ىورو مسمءاور دموعو هللا ناصس هتك ألا هللا ءانتط !ام لاه هند يلا 0 !

 ||| ىلدتال سا اج ثنأو ىلدي هللا لو سر هل اقف نب فانا نم لبر ىلع نيملسلا نم لس رْخ ىقصيرلسو هلع هنأ
 || باطلا نب ربع هلعرخ كيلر كس نم كبرعسالا نظام لا.ةفلع كا ناكتص نا كلع ىلا ضءا4لاةذأآ
 الأ لغد ىلع نما ذه لانو هيرضف هيلع بوف اهاثم ل لاقق ىلا تنأو ىلهي وق لوسرنا تالفاي لاق ||
 هللاىنابلاقةرع هيلا ماق هنالمص نه هلنا لوسرغ رفاملث لسو هيلع هللا ىلص هقالوسر عم ىلصو ددصسملا ظ :
 ]| لاقف كلعىلا عىل لا ةفسااج تنأو ىلصي هن "ينل تاقف سااسوهو ىل هت تاأو نالف ىلءافن تريم |
 عج را را مل و هداع هللا ىلء”ىبنلا ل لاق هل ةف هقطلاع :رسمرع ماقث هةاعتب رضاله عالملا هيلع ظ

 1 رع لاق: نالف ةالص نعم-مم الد َّىَء هلدكت المتا وعسلا ىف هنا مكحرم د 1 زرع كم ئغنافأ ا

 متلاف هاما لهأ الص نع رع كأن هللا "يان لاقف لوربجمانأف ايش هملك درب لف مت الصامو لنا لؤسراب ظ :
 || توكلملاو كلا !ىذناصتنولوق,ةماسقلا مونىلاد وحك اشدلاءامم لهأَنأب هريخأو مالسلا ىئممرقا لاق ظ 1
 ةتلاثلاءامساا لهأو توربحلاو ةزهلا ىذن اه نولوةي ةءامقلا مون ىلا ماع. ةسناشلاءامسأا ل هاو أل
 | نأ (ىاتثلالوقلا) :كئالالا مدستوع اذهف ثوجيال ىذلا "ىلا ناص سولو ةنةماشلا مون ىلا عوكر | :
 : | (ةسعاملا هلك ١1)دوهسم نب او سايعنب !لوق رهو ةالصلاوه رم.ستلاو كال ىلهن ىأ كل مين هل اوني دارملا |[

 ]| كبقءلباعكفصأ ىأ ل رهظن (اهدحأ). هوجو ىلءاوفلتش امم َةسرَقلا ضرالا هةموريهطتلا سي دقتلا ||
 1| (اهئلاثو) كتاضراءاغتااناناطخو انبونذ نم اةسسفت ا رهطن دهام لوق  (اهيئانثو) ةزعلاوواعلا نمل
 || ىلاتافتلالا نعاني واقروطت (اهعبارو ) كلة صلاغ نوكت ىتح انيونذ مانا اعفأرهطن فسم ىبأ لوقا

 ظ ٍ |(اهدحأ) ٠ وجو نم لدنعلا ىلع ل ذنب الا هذه ةلزتءملا تااهك تف رعمراونأ ىف ةقرغتسم ريصت ىتح ريغ

 3 ش0 نحال ىلاهت هتلالاعفا تناك لذ مهنا ىلا لاعفالا ءذها اوفاضاكل سدقنوْل دوم عبس نفو مهلوقأ]ا

 1 داسفا!ناك ول (اهنانو) ىلاسعث هللا ل_ه غنم كلذ لكذا ءامدلا كنفس ىلع ال ذل لضفالو كالذي حدقلا !
 38 [نا (اهئلاند) ءهاشاام ل ءئا كلام ىلا لوش نأ باوملا نوكي نأ ب<ناكل ىلاعت هقالعذ لّتقلاو ْ ظ
 8 ان 0 (اهسارو) لا هسفنلهفنمىربتلان كل لةقلاوداسفلا نم ىريتلا ىضتي نواعت الام لءاهلوق 1

 | ا |سيدعتلاو هيعمل أمد ىف .كت هنايدمو هقلخو هعنضد الاد اسفالو لظالو رو الو متالو ةشساقال

 |[ فكل كلذاوقلخ ناكل رفكلم اقلام ناكول هنال ل دعل ا تح ذم ىلع ل دي نواعنال ام لعا 4 وقثأ (اهسءاند) |
 ١ || هذملااذ_ه طقباوملا اذهب ضر نا كفاولتةءلواو دفيل موةلش من باوملانوكي نأىئبنيناكن |
 ا ١ | ميال مو مهماسجأ ومهناولا يرحم ابراج كل ذ ناكا ىلاعت ها لعف نم لدم اوذ سلا اكول: (اهسداسؤ) ْ
 ١ )| ىادلا هلثع ةضراسوملاءوجولاءذهنعباوطاو لتقااوداسفلا نءاذكفءامسثالا هذه نم بعتلا |
 . || نءاناوج نوكح,نأ لصيف .كنواعتالام لعأ ف اهلوقلمقثا (ةسداسلا ةلمملا) ملعأ هللاو معلاو |
 ا معا هلوقن ركشف بتل هنا (اهدحأ) 'اهونو ىلة< لاو لان اانزك ةدقانلق ورك ذقذلا لاو لا

 00 | اذه غم لعأ ىناف لتقيو د غي نم مهينوكي نأ نم ومضت ال ىلاعت لاه هنا ثم نم هلااوج نراعتالام |
 رم ممم سبل دم جي تما جل مم معامل مسج. هاما ل. مج. ادم اي د ع حسا يي 0 ادم اصلا



 بو
 1 نع مهجتي تحمست

 و 55 ح>اوامهنف مالكا ا ىلءاعر :تاأمااءزهىف مالكا بسيذ تو نازئجان دنعامحو

 ١ تر دص دق ناكسا نامرلا كل ىف اس. كلك ول هنا (اخدحأ) هوجو تفولا كلذ فاس ناك همس

 ا ةلزلارو دس نالذ ةءزالم ا اهأ نامْرلا كاذ فاي نوكن ال نأ بجوذزئاجرم غكلذو وذل دعب هع ةمصعملا |

 | ىل اعتدنا“ اشنا هرم أ سام ىلءرت ”ابكل أ باب نم هزلا كارو قاف الاية مقاولا هذه دي ناك هنع || !

 أ بصفزتاجريغءاسبنالا ىل_عكالذ ركصو نعللاوريقعلا ودرطلا ق اقضسا بجو ةرييكلا ى«مادقالاو ||
 ْ ا ذالو ءرناكو ل (اهتانو) ة ةومنلا ل ده ةعقاول كانت تءقو لاعب نأ

 : نلاوأ سنالاوأت 3 الاا ىلإانثو هم نوكت نااماو اوى -!ىلااموهمم ناكن اف نوه الواديصأ ل ٍْ

 |( فرشال ا ىف الوسر نودالا ل_هحزو الو رمشبلا نم لطف أ ةلزتعملا دنع دكت اللا ال لطاءلوتالاو | ٍ

 ١ لو.ةىلاء رااناشي أو صالا فالف رشالا عوبمنودالا ل _هحو عب ةّمالاو عوبمم لوسرلا ال(

 نأزتاالو ال_برءاثل_عاناك 1ءاشلمجولو. ىلاعت لاه اذ ماو ن تصعما هس نمو نم لولا ||
 || فيلكتلا تفرعات اءاّوسناوءاّو-الازمثدلا ن هدس> الإ نه نا حسام هنالرعشيلا ىلا انثوعبمن ا

 ظ نزال ةلعساو مدآلهجابو فيلكتلاةبامههناش رشلا هذهايرقتالو ىلاعت هلوقل مدآ ةلساوبال |
 |( تالد- أ ىلا وءبم نو كج. نأاض ازاجالو ند نم دج ايعسلا ىف ناك ام هنال نأ ا ىلا ان' عمم نوكي |

 | ةوقلا باق سيل هحولا اذ ا سا صقملا.[

 || لاقي نب جوف ةلزلا ذ_عيما.ةجاامنا ىلاهت هنا ىلع تادّي الاءذهذ هيردامتجا ممىلاعتهلوق ا
 ءاست>-الاوتلاسرلا نال الوسر نوكيال نأ بجو دم تقولا كلذ نكي ملاذ او ىتم ناك اماةلزلا لبق هناا

 ْ د كلذ هصخ دّةقالوسر هللاوإ هج نم لو تاب ب رمش عاوناب صمصختلاالا هل عمال ءابتجالاّت ال نامزال٠ |[ ١

 ْ ظ اهوسونيقداص منك نا هاوقىفاوركذ (ةسماهلا لك دسأ1) هتالاسر لعب تم لعأ هتلاىلاعت هونت ||
 ]| هانءم (اهيناش) ,مالعالا لا ذىف ني داص نونوكتمكدا ماع نا الوهن« ينولعاءانعم /مدحأر

 | ىتم هنالزممل او روصقلا ع نءه.اغمه منا[ دمكوتاا هنم ضرغلا نوكمفاه دصواحالا اولوقتالوىنوربخا |[]

 ا مهءاعردعتم اذن ااو اعل يبس هيلا م-هاالو زةداصاونو كسب ملاوربخ انا مهاب لعلا مه سنتا ىف نكمت |

 :لوقوهو هب نوموقنو هلنوجلهت ّيناوالا قلما هب ديعتيام ئنثال هنا مكاو ىف نيقداص منكن أ (اهئااثث)

 ىوريج اق هنم لأ كالا اةلخ قارا كوة ىف نيق داص َء ماكنا( اهعبارو) دوءسم ناو سابعنب ١
 0 همك لاو فام ا م الامده .(ةسداسلا هلمث_سملا) ءالؤهءامتانأ]]

 [|| بجاولا نم ناكما للعلا نم فرع أ 'ىثد وجو ناك مال | ىف ناكولف هلع رولظا نابالا ماسلا هيلعمدآة قل ||
 ا هو-وقباتكلا اما لوةءلاوة: لاو باتكلاللا هلق ىلع ل ديهنالعاو جعلاءالئ كاكلذب لضفراهظأ | 0

 000 ..رعلا نش ملغع ىلعلدي كل ذو ل كاع ًامظع ىلاعت هلا مةمكسا العلا مس ىلاعتهقلنا(لرتالا) |

 (امدأ) هجواةعرأ ىلعنآر ةلا يف ةمكسط سارع بغت لاه ال ئاقمئعيعزرامةمكسش ياا نا لاا

 : ||| لزناوءاسناا ىفو نآرقلا ظءاوم ىنعي ةمكملساو باتكللا نم مكماع لزن أ امو ةرقملا ىف لاق نارقلا ظعاوم ]|

 لعل اوم-هفلا نعد :ةوكنطا (اهذانثو) . تارعل ؟ىفاهاثمو ظءارملا عي ةءكدطلاو باتكلا لع |

 0 ءاوأماعنالاىفو .ملعلاو مهفلا قعب ةمكطلانامقااذمآ [دقلو نامةاىفو امص مك امان" و ىلاعت لو ||

 باتكلا يهاربال انين [دةفءانا ايف دو قبلا ىو كلبا (اهثلانو) مكطساو باكل مانت بألا ١
 ال[ ةمكطاو كالا هنا هانت 11 6 رقملا و ةوشلاى وهبة مكححمل اءانثااو ص قو ةرودلا عي مكاو

 ا اريخ قوأ دقن ةمكمل اتوب نموةرقدلا فو ةمكيلس اب كبر لس ىلا عدا لصف! ىف نآرقلا ماس ١

 ]| ليلقل إلا للا نم ىطع | أم يل ا.هت هللا نأ أرك مث للا ىلا عجرت قرقمتلا هنعووجؤلا هله عم 4 ا

 كر دن نأ انيكمالاللق ءامسان لقا د ددلا عاشم لقالبلق اهرم.اايث دلا ىعبواليلفالا للا ن ا ْ
 1 الا ردقلا يابس ها دات لأ ةرك زركون لا هلق ىلع ىلةءلاناحربلامانكسص ءامدامج ,ناطاف نيك | ا

 0 جامع 1 ييحتم# ل حاس عملا انهم مف ور مهسوم»
3 58 0 
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 ا

 | ءامعا مدا لعودارملا نوكي نأ لم كفراعضا نم هيفديالءابعسالا مدآلعو هلوق ىناعملا لهأ لاق مالا

 0 [نامن رخ الا فدصلا ةغلب اله ام اص لك ناكو تاغللا هذه نمةغل دكاللا فانصأ نم تغند لكاناك |

 تاغللا كلت ةفرعم نعاوزع مهران مهناالا هقدص ىدرطأ | ادهماوذرغف هصاخ هغللا كل ىف هساصا فاض 8

 | صاهرالا باننموأ تام اركلا بان نم كل ذنريكب نأزو<ال مذ ةداسعلا قراخ لعق هيلعرهظ هنا ان هازدم |

 عاب 47
 ل ل سس

 ]| ىمسأ ل ل دلا ناكسف لول دخاانولعلا ليقل اح ليلدلاب لعل ثاف اوشا كلذ ىلع عفترملاك ثلا ليل دّال
 | ظفل اوسدخومتلا لهأ نا قب ةغصاا مسالا نم دارملا نوكي نا ةسغللا ىف عاسنمماال هلا تدثف ةقيقحلا ىف
 1 ا باسات ناتسحص# ريسفتا | اذه نأ تدناذا و هيراستءاإل ثداح فرع كد نكلو ةدودملا ظافاالاب مسالا

 ||| نمرثك !ءايشالا اق ةفرعمف'لمضفلانا (اهدحأ) هوجولهريغالدارااوهنوكي نأ بجو ةغالا
 مىلوأ ةلضفل ادب نم بجوبام ىلع .ضفاار اهظالروك ذا أ مالكلا لمحو اهئاسعسا ةفرعمفف هل .ضفاا
 هلا ىفهلثم نم عماسسلا نكمهاع نسمع وزو اغا ىدكلانا (اهنانثو) كلذ كح سلام ىلع لج

 ىداكل مم مالح, تا ىددتلا لبس ىلع هريسغهللوةدنا نسعي ةس اصفلاو ةغللاءاملاع ناك نمناف

 ةعلا الذل ذو يع ماكنت ىذصأ | ضرعم ىف ىجن زلال وقي نأ هنمن-س<الف ىرعلا امأ ةدح اضفلا ىف

 |لعلا امأ الذالاو هب لعل لص ماعتلا لصح ناف ىيلعتلا.ال ا لددعال كلذ لب ةتبا | تاغللا ةفرع ىلا هل قيرطال

 اروهثملاوهو (فاشلالوقلا) هيذىذلا عوقو مصف هلدصت نم نكمم لةعلاف ءاسشالا قاف
 مويلا م دآداوامب ملكتي تا ةفاتخلا تاغللا عسمب نم تايثدحملا سانسأ نمهنا قل املك ءاعسأ دازملا
 .تاماملثتاغللا هم. نوماكتي مال_بلاهملع مدآداو ناكوا_هرمغو ة.هورلاو ةيسراذلاو ةرعلا نم

 ناسللا كلذ هيلع باغف تاغللا كالت نم ة نغم ةغلب مهنم داو لك ماكس: لاسعلا ىحاون ىف هدلو قر غتو مدآ
 | هيلع مداداو ىف ةن_تاالاريغت ف بدل اوه اذ يذتاغللارياساو بن نرق دعذ نرق م نم تاموةّدلا تااطاسإف

 أ ءامساب نوت هلو ةاىلو أل الا نكل الاف ءانعحالا تايهسم مداللعو دارملان وكي نأ لمدحتو تارعئسملا

 معا وناىلاعت هللا هلعاملف لمقناف مهم مهاناوءالؤوم فوشنالةء0و مهئاسمساي مهن أ الق دإ وقوءال وه

 | ةكئالا اعلم ىف ناكال هنالاناة اهضرع لقي مو مهظرع لاف ملفالق اعنوكيالام تاممسملا ف ناكو تامعسملا

 | اويلغالك صقاسنل ا ىل_« ل ماكلا بيل برعلا ةداع ترج هنال لك الا باغنءالقعاا مهو ناو سنالاو

 ||| قاطيالام فاك تزاوج ىلعءالؤه ءاع“ اب فونت ىلا عت هلوقب كت نم ساسملا نم ) ةقلاثلاةلمسلا١)

 . || ىلاعتهاوق كل ذ ىلع ل ديو تدكيتلا ليدس ىلع مهزدعب ىلاعت هلع عم مهأبنتسا اسغنا ىلاسعت هنال فرعضوهو
 5 .ءامسالاب هلع نم مالسلا هيلعمداآنمرهظام نا ةلزتعملا تااق (ةعبارلا'هلثسملا) نينداص حنكحح نا

 1 نوكب نأ اضي أ دهالو* اًوح ىلا ان'وعمم ناك هن !برهال او تقولا كلذ ىف مالا | هملع هنو ىلع ةلادّةزدعم

 ]| لوسرا ىلا لاسر الا زوبع دقةالسر اوناكناو مهعيجت ال ةكتالملا نم مهياا ىدضلا هجون نم ىل انو عبم
 1 ةداعال ضةانهل للا كلذ لودح نان هلع اومحاو مالا هملع طول ىلا مال_سلا هيلع ميه اربا ةئعبك

 ]| نال فال لوقي نأ لئاقلو تقول كلذ فالوسر هنوك تيئازمتم هنوك تبثاذاوازدتمنوكي نأ بجو
 || ضقاني رسداهللا هلعيل نا هلوصح مدعو ىلاءت هللا هلع نمل ةغالاب لعلا ل وص نال :داسعلل رضقان اعلا كلذ |

 ||| ناف كلذ اولعام وت ايمسملا كلَدلَةع :وطظومءام*الا ءال:نوكا ولع ك.ئاللا لاقي نأاماف اضدأوةداعلل

 ١ "لضفا اودي زااوهظتالو ةضراعملا لص دم نمخ تاسعسملا كإ:ءامسأ او 0 ذ,ن أ ىلعاوردقدةةكلذاواع

 كلت نمد او لكس نوكأ نمرك ذاهف باصأ مالسلا هملءمدا َنأاوفرعف.ك كالذاولعيل ناو

 لاعب (لزالا) نيه>ونملاؤبلااذه عفد نكمي هنا ملعاو تاعسملا ل :نمددحاو لكدلاهءا ظافلالا

 لكسب فرءناهرسا,تاغالا كلت عج مهلعدع مالسلا هيلع مدا ناواو رض كت الما فان صأ عسب

 / كالت عالسلا هءلعمدآنماوععمنا لبق مهفرع ىلاعت هنا لاقي نأ عنسمال ( ىنانلا) اردتم كل ذناكذ اه رسام

 1 | هوك اوذرعفابت هقدصاوذ رعءامنالا كل :مالسلا هلع هتماوعمسامإث مدآ قدص ىلع هبا ولدتساامءاعمالا

0 
 0 05 ١

 بسسس 000-0 سس



 ؟ اال

 | شانلاهب ثدحل لعلا بلطن اوف سغو تع ل (مشع ىداحلا) برغتوأ سهلا هيلع علطنامم كلريخ

 | ملسف هلا تااطدادءقوباعوذ ص "ىهاطا صاع (رجعيفاثا): ابن نيعيسرجأ هلئاءاطعا هللاهنعو ءاغنا ||| 0

 |( رشءتاانا ا( ءابلعلا دادم جب ريفةياوز فو رح "الا ىلعام_هدج !لضفيال ةماسقاا مون دمهشلا مدو | 0

 | ةحرفك ًارف ةمددأْامأ رفن هن الث لسا ذا هعم سانلاو سلاحو هاف مالدلا هلع هنا .الادقاوونأ ١

 ه٠الكنم مالا هيلع خررفابلفرذو جر هناغيزلاقلاامنأو مهفلخ سافرخ ."الاامأو اهبأا س اذ ةقاطلا ىف

 || [.ضساف هللا: نماصحساؤو ىناثلاامأو هللا ءاو“أف هتلا ىلا ىو“ افلوالاامأ ةنال-كلار هثلان ءعرخا الأ ل

 فأراملاعلا سوبا الاامأو « لم ءاورهنع هللا ضرعاف هتلان 00 هئمهللا

 00 نم هنوظف<.ءالعااو اهتاف ١ و ايمندلا رأت نم هنوظذع تاهّدالاو ءاب , الانا مالاو بالا َن 00 انا |] :

 َُ لوةءباقو لوو -ناسلب لاق لعل اذ ف تنجو يدوعسم نبال لبق ا ندا ةرخأ الا 1

 نافيا الى اللا# ريبزلا نب به هم 2 ساك الا طوس ظفحاو قولا "لش ملس مهضعب لاق |

 ىنريخال بلاط ىنأ نب -ىلع لاك .ه الام كللعلا ناك لام كلل نكي )ناوالاجب كال لعل ناك لاما ناك |
 صارملاعرمخ هقئانولاع ةثالثءانلعلا نيم هلا ضع لاق ولهان نع مالكلا ىفرخالاك للا نعتمد |

 ىلع ةمولالا ةقر ءلاا تلو“ سادقدعوهف (لرتالا امأ) هنبا سهابو هتيانولاعو هللانلاعرب_غ هللا ضاءرلاعو هلا

 1 تسحب اوكبالا لع ملعتل غر هالك ءاربكسضلا تامفصو ل الط ارون:دهاشم اةرغتسهراصف هبلق ||

 | ماكحالاقئاقحو ما رخاو لالملا فرع ىذلاوهو هقلابلاعريغو ها مأباملاعنوكي ىذلاوه 0 قانثال]

 | تالوةعءملا ملاعنيب ل رخش لا ذا ىلع سااجو ف هقلا ماكح أبو هتلابلاعلا امأ هللا لالسرارسسأ فريال هنكا ||

 ْ ىا1اىلا هير ند عجزاذاف ةيحرلاو ةقفدااب قلللا ع.ةرانوه تللاب هللا عمةرانوهف تاسوئسف الاعو |

 اذه قاللا فرعدال ةناكو هّنم دو هركذبالغتس.م هيربالخ اذ او هنا فرعبال هناكم تمد -اوكمهعمراص | ْ

 سااحو ءامكحح(ل اطاانو ءانعلا ل اسمالسسلا هلعةلوةيدار ا وه اذ_هو نيقيدصلاو نلت را لس || :

 أنعم ءاسع سعأف هللابنيملاعل ا ريغدتنا هأب العلا ىأ» للعلا لك انمماللا هيلع لوق نم دارا“ ءاربكلا ||

 | م-ممطل اع لغاف قامو أذ وابعبال نيذلا هقئانت رابع موي ب و م بمءانفنسشالاولا ةجاملا |

 1 اسد ةدلا عفاش مةسلا_لا كإةىنال مهتسسلا دك عأف هللا ماكح بو هتان ولاعلا موف ءايكحا ماد ||

 أ ثالث رة هقلا صأب ملاعلاامأ تامال_ع ثالث ةثالثلاءالؤه نم داو لكل ىنلبلا ن .ةش لاق ع ةرتكالاو ١
 ساذلا نم ىح ماس نأو براانود اتا ءافئاخنوكين أو بلقاا نو دنا دالاءاركأ د نوكي نأ تامالع

 'ء | دفرت ذلاامأ | نسم اهئاحاركاذ نو كح هناف هتلان ل اءلاامأو «رمذااىف هنا نم ىحتسي الوره اظل ىف
 بليلا عراب ءا دقبءاسااامآو ةم_صعملا فوخال* اءرلا فوت فود اامأو مارت بتا |

 أ ىرنأةلالث عم طقذ هلال اعللاه انرك د ىتلا ثالثا اءاشأ ةّمسدلف هلل ا سم أبو هللانحلاغلاامأو را هاتفلاءام .ال |

 ا ا : 1 ْ

 ْ ل 0 تق انخأب لانغلا قتمو ىرخ اخرا نعول لمكي رطغلا لكك 2 ىلاعلا لثمو صقنبالو || 1

 أ تارمثلاو ماغطلا ا اذا ضد ر 1| سنل أ ىيصوملا ف لاق ر هزيغأ «ىطيد سفن قزح ارم ||

 نمانثلا ىلا ىمتش لاه جر ؛تومي ةمكمملاو زكفلا وخلا ةزععنتما 00 :ترغءاوذلاو
 | نأ رق ارسفأ ىنال كل ذو ض# نمؤدو ض# قفاذمو نص#ر زف انبعأ ةثالل لاول ند*نود

 | ىلع مدنن هو ض2 قفانمووف هنم هملق قاض ع نمو ضر ةاكووهذ ىقكصدال نأ لوسزلا ن 0 ءلر

 | نم نال و ىلاعت هللا اه طع مولا نم ةيداثاشب الو اض انهم ناك بنذن ال نأ ىلع مزعو عم 6

 |كوضلاو' :ركداا سل دنعمونلاو ةالصلاىفموئلاو هَ وعلا :الص لل_.ةو رعفل ا ةالص سد موثلا .كوضلا

 || اهيزليسلا لقحاف ىلاعت ةوقدف م وعيا ٍُط ركذل اس اضف كضطالوزب اجا ناس ا تنم ا
 سس بسيد سسوس صصسس و ست و 0( و سسصسسسو دب بهمس بسسووسورت نسا

 4 اة 2
 00 فلأ

0 



 يب م م مجح بنو ك0 ا

 ا كيذعال مكة ىل لع عض الو مكب ىلعلالا مكفىرونعضا ل ىفاةانلغلا را لوشن ءاززعلا 1

 ا .ضرالا تاودو ءا.مسلاريط هيلع ىكك تاما ذاريهللا لعم مالا هيلع لاق (اهسماخو) مكحا ترفغ

 |١ فاخ لص انئاكفءالعلا نم ملاع فلخ ىل_م نماعوذ م ةريرهوتأ (اهسداسو) روصلاناتمحو |||
 ١ دع ةحردلك ندد -ردزعب_سدياعلا ىلعملاعلالضفاعوةصرعنبا (اهعباسو) ءاسنن "الا نم“ ىلا

 نورضو ءاكملا (اهثلاو) معلا اولوأو هلوقىلاهقادهش ةداهشلاو دسحوتلا (اهينانثو)ب هانم

 1 | ةذامكرل . عناكحص ىده ىلا الال_ضوأ ق-ىلاالط | هبّدرمل اعلا نماباب باطن حي رخ نه مالسل اهيلع |

 ؟ا/
 ل سام مس ل ع يا مصل لل ذأ ممم ل م حملا ديصع عام <. دلع اممصسل ييامسل - 0503-3 -_

 | لعلب كلو هنم'لصاملا تاداعسللالوهتةموءددعو هردقل امال لاو دا هانم ددعلا ىف ام

 أك قرف 0 قرقدقو نولعفالنيالاو نول يذلا ىوتسب له لةىلاعندفوخ ( (قاثلا) معلا "هل ”.لمضو:

 الا نمو فر و مارحلاو لالدطلا عت بيطلاو ثديها ,ىوتسيال لقلاقةبمطلاو ثياب قرف

 أ روتلاو تانللللاى :و:س له لق لاَمؤ ةاظااور ونلا ناب قرف :رفوريصتلاو ىعالا ىوةسسي له لقلامفزيصبلاو

 1 ملاعلا نيب رغلان ءاذوخأنم كل ذلك ت تدجو تاّمانا ذاورورط از لظلا نيبو رانلاو ةلسا نب قرفو
 || "العلا مالا ىلوأ نمدارملاو مكّس مالا ىلواو لوسرلا اوعطأو هلقا اوم.طاهلوق (ثلاثلا) لهاملاو
 اسلاك ىلا هتان ةنئرما هذه كلارا ام كعب الوءالعلا ةعاطمهيلع بدع كلولملا نال لاوقالا مصأ ىف

 | هتللاوعطأو لاهو معلا اولوأو ةكئالا اووهألا هلال هنا هتنا د هش لاه هذ املا ةترملا ىف هباّقكن منيعضوم ىف
 : نعاف ىلوالا ةيكرملا ىف مهاع شن مارك الد ىف داز ىلا هاو هئاصسس ها مث م كيم عالا'ىوأو:لوسا اوعطأو

 1 اذ نو تكنو قنبا ددهشهقاب كس لةلاقورملا ف وضم راومقاالا هلوأت مءداموىلاعت لاذ

 5 ردا ارك ذىلا ههنا لعاو تاجردرلءلا اونو نيذلاو مكتماون-1نيذلا هللا عفرب (عب ارلا) با“ كلا لع

 | تو هتاركح الذانيذلنونمؤاااهنالافر ديل أ نمني-_:مومال (اهلفأ) فانصأة#ءبرال
 . )6 ,دءاقلا ل ءني دهام اهقلا لضفو لاه نيدهامملل ( ةئاثلاو) ممر دنع تاجرد مهلة ق ىلا مهبول:

 [|(ةعبا رلا) ىلعلا تاجردلام-هل كلو أاقتانحلاصلا لعد قامو مهنآ: نمو لاق نيحلاصلل (ةنلاثلاو)
 لأ ل_ضفو تاجر دبني_:مْوملا نم مهرتغ ىلعردب ىل_هأ لبسط هللاو تاجردل_هلااًوأ نيذلاو لافماملل

 1 أ فانصالا عيمب ىلعءالعلا لع تاجر دبع الؤه ىلع نيس اصل !لضفو تاحر دب نيدعاشلا ىلع نيده اهلا

 | 801 ءدابعنم هلا ىتصا.ة!ىلاهتدلوق :(سماسخلا) سانلا لضفأءاطعلا نوكي نأ بجوفتاسردب
 نولوش مهلا ىف نوذءارلاو نامعالا (اهدحأ) بقانم نمم_ذج هناك قباناعلا يتصو ىلاصتمقا نأن

 ش 3 2 ءامغاةيشملا (اهسماخو) هم الا هلمق ن ءمغلااونوأ يذلا ناعوشملا (اهعبارد) نوكتامذالل

 ٍ هل هلا لص هلا لور لاه لاه سن | نع تبان'ىور (اه دحأ) هوحوفر اش الا اماءاذعأا هد امعن مهلنأ

 فاد : ل عتم نمام هد ىبسفن ىذلا وذ نيلعتلا ىلا طابلق راثلا نم هللا“ اقنع ىلارظ#ي نأ تان *ه لسو

 : ضرالاو ضرالا ىلع ىىدءو ةنلا ىف ةئردم مدق لكب هل ىو ةنس ةدامع مده لكب هلهتلا ت اكمال اع بارا

 ا َ "سنان ع(اه.نانق) رانلا نمهللاءاقتعممنانمهل ةكئالملا تدوشو هلار وفخم عصنو ىسعو هلرفغتسست
 105 م هلل لعبا | بلط ن نمو هق نول لعلا هنلص ىلا ىحان دما نم حرت 0 هظئاريغلا لعل بلط نم مال !هملخ لاو

 ْ هس ىف هقفنفابه ذر _بقونأ هن وكب نا نم هلريخ لجرلا ءاعش ملعلا نم اناث او هليل ٌتاملاكو هداهم هلاك
 ءاب الا نيبو هند « ناك م السال اهب ركل معلا بلطي وهو توملاءءاح نماعوف سى نبسطع ا نع (اهةلاند) هلا

 أذ عم ةمامقلامويدابعلا قا ثعس اعوذ ىه”ىرعشالا ىءومولأ (اهعبارو) ه ة:طاقةدحاو ةحرد

 لقت دناعااو اهلد زيف ملاعلا اهرمصممم نسانلل ةعدبلا عذيناطم_ثااناكلذو اماع نيعب_ب نمرفلا

 ١ هقادحر مالسلا هلع لاه اعوذ هه نط ) اهنمانق) اها فرع الو «سوتد هال هن داس ىلع

 |١ لاه (اهعسانو) هتناداسع اهنواعيو ىتتس نوح نيذلا لاق هللا لوسراك وافل ن ل قاضلخ ىلع |

 1 1 نمل ىلا هسشعب نيدح ىلعل مالسلا| هن لاه (اهرشاعو) اماعنيعيزأ |

 تسع مي ا  اممع  اكصاصلا 1-0 يصل تدل جلا محو عج ل سلا
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 ا 07 راثثا. نم عبارلا كلر دل ىفال اذ نأ انءوناو مم اندوتادسل نم ءالعلا نمورانلا |

 || مالك لهي نم ءاملعلا نمو راناا نم سم اهماذلو دا ىفكا دفاع ينفق اشغال «- سفن بصنم ,نمءايإعلا |

 [لاذف سانلا هوح وللا ا بلطي نم العلا ن هوراستا ا نم سداسأا كلر دلا وهف نيدلاب هسومف نيملاعبملا |
 [هقلاهداز سانا نم فان ةن ام عم سلج نمثل اوبأ هبقفلا لاه طي رالا نم عبالا كزدلا ىف |
 .[اركشلا هل هق ال عج ءارقفلا غم سم ساج ندا ةبغ لاو بندا بح هقلاهدازءامنغالا عم سلج نمءاسشأ لا

 أى هلا هللا هدازءاسنلا عم ساب نءوربكلاو ةوسقل اهلا هداز نامل بلا مساج نمو قنا ةمسقب اضرلاو |
 || ىلع ةءاو ا ند هانا فاقع ساد نمو جا زااوووللا نمدا دز |نامبصاا عم ساس نمو ةوهشااو

 ملا دازاء العلا عمل نو تاعاطلا ىف ةيْغر دادز | نيس اصأ | عم ىس ا نمو هيوملافي وستو بوثذلا

 ًارضانالع 2 الكم مسالا مد لعوءابعسالا مدرع ا :اثاةعسرما هزم هللازنا ك عرولاو

 د ثيداحالال.وأت ند ىفتاعو كاملا ع نه ىئبدت ادق برريبعتلا لف سول لعو 9 العان دل ن مهانلعو ةسازفلا |

 ريطلا قطنما ذاع سانل اي ةيريطلا قطئمناملسلع م ه مكل سوبل ةعنص هاناعو عردلا ةعنصدوا دلع |
 ىلءادحملءو ز ليهغالاو ةاروتلاو ةمككساو باكا هلعثو لس الاوةاروتلا لع مالسلا هيلعىبعرلعو |

 |ناك مدا لف نأ را نو رلا ةمكمملاو باكا هلعنو لت :مام كلعود_.-وتلاو ع رمل لبسو هيلع هقئا

 ًأرءو مال !مهبلع عّدوبو ىموه ىل ثم اذا دجو نالا هس ناكر مض أنا معو ةيصتلاو ةدص- !لوص- ىف كابس |
 يسد نامل معو ةردلاوةسارلا نادجولا بست ووادإعو هكلمملاو ىله الا نا دجولاببس ناك دوب | ْ

 د دوج ولاببسناكرلسو هيلع هلل وص دمت لعو هنأ نءةمرتلا لا وؤل امس نأكىسيءلعو ةءلغلاو سلب بادسول | ّْ
 أذ ةرص اما هتافصو قااللاتاذلء نك تكن الملا نم ةمحلا دو تاهل اءامس أ لع نملوق: ع ةعافشلا | ظ
 0 يأ هنأ ايف ى-ومةبيصص ةسارفلا «بدجو رضألاو مي-و بر مالو مالسبرلا ةح دج مل ةكئالملا | ا

 امه ايؤرلا لوس فسولو نم دما نم مهيلع هلام :1نيذلا عم كئاوأ: دم ةبصص نو دجت ال تنبك ةققط العب
 ما رص ىلا *ثي هك ده تاهرتألا سان .ءوهنبال ىكدقا باكل يوأتباىاعناكرخاندلا سج نمل

 |تناف ثيداحالا لون م ىتلعو لاه ثم ةيسفن ىلع هللا هم .ركذ مال لا هماع ف سوي ناف ايو يقسم | ١

 | ارمسفم كالعد تسرق |:!اابع الم لجأ هس يأن اج يخت كاع ثح كسغن ىلع هنا ةنم ركذتامأ لعاب | ||

 | هند ىلا قابل ادئاقو .دالب لهالايناريمو ةدايعااافءاوو قام ايعا دو ه_.بنلاثثراوو ةسفنل اممسو همالكل | :

 (ا كح ةداز متسلاو ةداهءاهةفااوةداسالعلا ثي ديلا ١ايام اقعو هران نعمل ارجازو هباوثوألا
 | ءادأب ىف رعأ هقلانالوقبت أ (اهدحأ) «سفن نءلاصد تىرب ىتج للا باطىف بُعرال نموا | ْ
 ١ ىلع ردتأالانأو ىصايعملا ء ينام لوة.نأ (ةيئاغلا) ليعلامال ااهثادأ ىلعر دق الاثأو ضئارغلا ا

 | (ةعبارلاو) مايا «لءردقأالو همهنر حت - ىلع وأ ىلاعت هنا (ةقلامم 1 ملعلاءالا اهبانمجا | :

 | هئالب ؛ ىلءريهأاب يف رمأ هلل' نا. .(ةبيءافتاو) لءلاءالام_وةمتأن أر دقأ الانأو قانا ف امثاب ىف أ |
 | بك ل ءاابال ااهءاعر دقأ الون اطمسشل !ممةوا دعلاي ىف صأ هللانا (ةءداسلاو) معلابالا هيلع ردقأالو | :

 | هقزريءاوعد فاه داس نا كسا دهازلاف ذهاب او دباسهلاو دعازلا ولالا ةعبر 1 ىدي أ ىف لبا قيراط | 1

 أ ءاوعدف اهتداص 2 اذا بهاجلاو فوهلاا هللا هقزرب ءاوع د ىفام داص نا حج اذادباعلاو نمالا هللا |||

 نمةعبرأ ب اطا يك ة.كدل اهللاهقزري ءاوع د ىفاو داص ناك اذا ملاعلاو ده اوءانثااهناهقزرن ]|
 | نمد ملاذا ةعفتملالعلا ن .و ةعارفلا لاملا نمو ةما اركلا بح ادلانمو ةمالبلاعضوأان م ةعفر ١

 | كلام نم دحت ملاذاو هن هريس بلكلاف ة.اركلا كبح اس نءدجت لا ذاو هامريخ نيسلاف ةمالبنلا ا

 | عيال عامر ل تس هنمريش توأ او ةعقأملا علان هدحت ل اذاو هنمريخر دملاف ةعارف

 |[ مالو عضاوتلايالا ةءو رم :الو لمفلابالاولوقلا ميال ىوتنامالاندلا ميالءابشأ |
 20 و 2 3 رطقلا ىل ٍ متل عالب مهلاو رعالب رضشل ءذاوالب ةءو !ارردهلاكب ءذالبلوقل اورطللا مىوقتالب نيالا |

ْ 
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 اسم ايه سل

 1 امرأ
 غظ111111111"1 1 1 ]1 1111 11 اا

 لأ نازك وسلا نملزئيرطملانااك (اهدحأ) لايم ن.هلعءاناب ىلاعت هللا همس لعل انوه ىلءسلا اباد
 ١ ان (ثلاشلا) . لداء قارنا حال_مافر امااب ضرالاحال_هاَنااك (ىااسالاو) ءامسلا نم لزني هلا ظ

 عرف رطاانااك(عبارلاو) لعلاريغب ح رخال تاعاطااو لا عالاذك الزرطملا رغب جرذعالتايثلاو عرْزلا
 1| مقانعلا كلذك راضو عفانرطملانااك (سماخلا) ديعولاو دع ولاع رف هناف لعلا كل ذك قربلاو دعرلا
 هللا ىلع« ىرح هتلا,ف وم ْن* كو هن سان هفناب رك ذم نم كى هب ل«سعب مل نأ راض هب ىلع نأ عفأن ”راضو |

 هللا تانآن ع يل سنع هلا باك لات نم كو هللا نم راف هقنا ىلا عاد نم مكو هللا نع دعب هنا ىلا برقم نم كو |
 ةدمتو راك ةنامأو دايعلاةداينعو ءارمالا لديعو ءايلعلا لع ءاشأ ةسمخ تفز كاتس ان دلا ا 1

 زودلا»» امحو ملبعلا بج ىف هزكرف د سهسايءاج سهل اهذه بنوك اهماهأف مالعأ ةسمع سلب !ءافن نيفرتحما |

 كرف شغلابءاجو ةنامال ا بنوع اهزكرف هنابحلايءاجو ةدامعل ا بذي :زكرف ةايرلابءامو لدعلا نمي كر
 'يئبادح سأل (اهلقأ) ءابسشأ سيم نضياتلا ىل ىرصبلا نسجل اليف ب ةصصنلا ناجم

 هقزرامم ايش هنم باط نم لك (ثااثلاو) هذع ىو اى يش نعاددسآ هل م (فاشلاو) ه2 ىتح

 1 تناك (سماخلاو) سالا» نع هلع ىنغمسد ناك“ (عبارااو) لاسملاو ىلءلا نم هب لص ل ىلاعت هللا |

 00. لابشرخ نةننم باطافالمأك عفن. كلعنالعتنأ تدرأ اذا جير. ءاوس هتيئالعو هن را
 1 جالسا اماط ةمكسلسابحو غارشالابلط ايدل يف دهزلا بحو باوثللابلط ةعالا!بحو :ةلاؤملا'هلقار فلا

 | ةتاوننافزعلا بلطا (لوالا) ةسحى ةسن تاطا 2 برلا ةاساتملاءاط ةوللنا سو تاقلا

 ةنطاىفنمالا بلطا (ثلاشااو) ةرثكلا ىفال ةعانقلا ىف غلا بلطا (ىاشااو) ةريشعلاو لاملا ىفال |

 لمعلا ملعلاةعفئمبلطا (سمامللاو) ةرثكلاىفال"هلّقلاىف ةحارلابلطا (عب ؛ارااو ) ايئدلا ىفال |
 1| ءاذعلا ةسخمهو ضاولللا ل.ةنمالاةّمالاهذهدابفءاسامْراسملانبا لاق هب ةيااورلا ةرثك ىفال |
 الأ امأو ضرالالهأ دامعف داهزلا امأو ءاس'الاةثرومهذءاذعلاامأ ةالولاو رامتلاو داهزلاو ا زغلاو |

 1 نيدلل ماعلا ناك اذاف ةاعرلا م 4من ةالولاامأو هظرأى هتاءانمأن راها! امأو ضرالا ىف هقادنمف ةازغلا

 ناك اذاو بئاعلا ىدتق ٠ نهفابغ ارايثدلا ىف دهازلا ناك اذاو لهاملا ى دمعي ب نعف اعفار لامالو اضاو

 ناكساذاو هنامالا لدم فركف نار اتا! ناكاذاو ودعا ار فظي فرك اي“ !يماعماط ىزاذلا |

 : ةعيسب لاملا نم لضفأ لهلا هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ”ىلءلاه وب ةياعزلا لصد ف. 2 انشد عار هل[

 1 ةقفتلاب صقتيال ل_ءلا (ىناثلاو ور ةنعارفلا ثاريملاملاو ءاسنالا ثاريم لسعلا (اهاقأ) هجوأ |

 1 لجرلاتاماذا (عبارلاو) هيحاص ظفح لعلاو ظفاحلاىلالاملا حاتم . (ثلاشلاو) سق.لاملاو |

 1 نمؤءالالا لصال لعل اورفاكلاو نمؤءلل له لاملا ( سماخلاو ) هربق هبجاص عم ل ديللعلاو هلام قبي |

 || لاما بحاصيىلا نوجا الو مهنيدممأ ىف لعل بحاص ىلا نوجاتحي سانا ا عبس (سداسلا 90( ْ
 3 سا نمناثدلل اوبأ همقفل لاق ب هعزع لاملاو طا رسل ا ىلعرورملا ىلع لبرلا ىوةي معلا (عباسلا) |

 | (ىاقااد) نيلعتملا لف لائي (اهاذأ) تاما ركعيبس هلف نيش ملا كلذ نماغفحصي نأر ديالو ماعلا دنع |
 : هبباع ةحرلا تازنل_ءالابلط هلزنم نم حب رخاذا (تلاشلاو) 1 جل هيدا

 || نركب عادام: (سماخلاو) بدصن اهنءهل لص مويلع ةسرلا تلزرئا ذاف لعلا ةةلح ىف سل اذا (عبارلا») |

 مغلاكاذريصيف ملعلا ل اردا نع هنامر كس هياق قاض مهغي لو عقس اذا (سدا لاو) ةءاطد بنكتجاممالا ف
 ]| يطكازازماعر .(عباسلاو) ىلج الم مبولق ادم ءانأ لج وزعهلوذل اعتدت اةرضح ىلا 4:4 |

 حمي نيحاصلا ةل اممماللا هيلع سمأ ا ذولف معلا ىلا هعبط لدعو قسفلا نع هب باقدربف اهلا مواالداو ملاغأل |

 نم ءانعلا نمو رانا! نملوالاكردلا ىف اذف هريغدنع دب ولن بالو هلعب ني نم العلا نمل بق |
 ملا نمو راماانم ىناشلاًلردلا ف لاذف بضغ هنقح نم ئ * « بلع 3رناف ناطلسلا ةلزتمع هلع ىف ن وكم | ٌْ

 | نمثلاسنلا لردلا ف ِ 'لاذف الجاهل ءارقفاا ىرتالور اسلاو فريثلا لحال هلعيُما رثد هني + ل ءججنم 0

 د00 2222222 م ئ501005تتسوسسسممملا مس مر سرس مم سس و سا



 فال
 8 هسا يصمم دس سس مل يووم لا مدل ميسو م اتسم اج عا 0 0 ااا ا دبس

 : ٍزغ لدعلا ن ناكول مانعا ادهو فرنشاا ىف ةناقلا ىه قلل ةنمراف اهون واقل ق6 راف ةدامللا

 كيرو ار 5 وا لاق هنا (ىنا# ها ىلوأ ماسلا اذ_هىفءىشلا كل ذركذ ناكل فرشأ هرغناكو لذا بئارملا 1

 "هلع نيدو نوكير ءدس فضولا ىلء مكس تتزين هشخل| لواصأ تن دقو ملةاان لع ىذلا مركالا |

 .هرععن نهدف رعشأ لعلنا الولذ للعلا اتالم الات نسااااراجر ةاظم

 ءذهوءاملعلا .داسبع ن ههقلا ثامنا هناصسءلوق(ثاالا) هريغةدافا نم فرشأ هتدافا تناكانملالاو ا

 ءابلعلا نالثلا ذو زلم ا لهأ نع هما ىلءابتل الد( اه دسأ) معلا لضف ىلع” الدلا نم ه هوجو فدي ٍ الا | ا

 ءابلعلا نا ناسف ةنلسا له أن نم ءاسإعلاف ةنللا له[ نم ناك ةمشلت ا لهأ نم ناك نملكو ةمشنللا لهأ نم ْ

 هلوق ةنلا لهن مةمسثلنا لهأ نأ ناموءانلعلاهداسسعن 7 هللاىدخيامنا ىلاهتهلوت ةاشألا لهأ نم |

 اضي أ هباع ل ديو هير ىدخ نا كلذ ةاوق ىل اراه الا اهتهت نم ىركن دع تانس مد مير ذنع مهو اج ىلا

 نقر ىدسع ىلع عج أ, الولالجو ن ىزعو قامت ةوقاشيأ هسلع لديو نامثد هير ماشم فان و هلوق

 هنامل- ءاوةمامقلا مو هتنمآ ايندإا ىف فاح اذاو ةماسقلامولهتف> ًااندلا ىف ى: مااذاؤ نيذمأ هل عجأ الو '

 :ىذلاباماعنكي لن منال كلذف ءاشني أب ب هقاملاعلا نانا امأ لقعلامةلالدلا ذه ىتءتةءتادلا ن ركع

 معلا اهتم ةثالثر ومي ملءلا نم هل ديال لب فون ىف كمال تاذلاءل#ءلا نا م هنءافتاخن وكينأ لامتدسا
 اهنمو هعفد ىلع نور دقيال ىمأب هلعا موفاخال هنكلةعبقلا هل اءذآ ىلع هتبعر عالطاب ماع كاملا نال ةردقلا» ْ

 معلا امو هنانكالف هنقرمس ملاعريغ هنا لعيد :كو هنردق لءيناطا سا لامن هقرا ل1 نالملاع هوكي لعلا | ٍ

 هنا ملهي هذ :كا هلاعفأ حنايشباملاع ه٠ ىلعار داق ن اطلس !!نوكي لاعناطلساادنه ةرذ ملا نافاننكح هنوكب | ْ

 ٍْإ
1 

1 

 لعو هعنم ىلع هنردق لعو هلاعفأ ع ايق يعن اطل دا عالطا لءولامأ فواللا له<الف ىئبشاالا ىطزي دق |
 فوخناتدشف هءلق ف وللالوصط شم دوم هنالثلا مولها اهدنس هتراص هتهافس ىشرال ميكن

 ضارريسغ تارودّم ا لك يلءارداف تامواعاا عمم املاعىلاعت هنوكب معاداالا لصال للان ,مدعلا |

 هنأل كل ذو ةنطانزوةلا بس فوم نا اناقاغاو هللانلعلا مزاول ن مف ولن انا تنمف تام رهو تاركذلا| انا

 ةعفتم ىلع ولع تهدر وك وثلاثة قلسنو تا نسل كالش لع ةدللا ل :تناكو ”هلد اع ةذلدبءل حسا |

 ةذللانا ناميالاروْ لسع اذاف حوجر لا بنامبا ىلع ججارلا بنامملا ميجرتب مكابس لقعلا حيرمصف# ةرمضمو |
 وهكلذر 'هل_كاعلا ةذللا كلت نعةرارغل ام انس ناعالا كل ذواص لح الام الاهل اةمىف راسة ةرلخاسعلا | ٍ

 ْ 0 ثلا ت دق باوثلا لهأ نءناك بح اوللال ءاف روظةمحالاكرات راصاذاو ة مشا | ٍْ

 10و ا د ا و ا و ا حال دس توا ع ع معسل سمج ارح يسم معسل ١ احس ع ع ١ مح او تاتا ا اج عع م مجسمم ع ام يصمم جمس عب سس عع عج ع

 201111110 2222 د د اتبببب7بيبيب7ب7؟7 ب7 ت7ت7ٍطببللا

 ءايلعلا الا لهأ ةزملل نيما هناك لدن , الأ ارهاطنا (اهل 3( ةذللا لهأ ع نمفتئالثاو فئاشهتاولاسعلا |

 كلذ هلوقىب هوةئاشلان  الاوءاىعللالا ل هه الىلاب هت هقا ةمشخ نا ىلءلدناذهف رصعللا ها ةلكتال كلو |

 نيكي الا عوج لذ ةم_هربغلامت .وك فان ةمشال الهال منوكو ةمثخلا لهال ةنللا نا ىلعةلاد هير شمل

 هللا ع نم هم-ثللانا تدل هنال كا ذو ديد يو اههدب . الامذهنالءاو ءالعلا الا لهأ رسل سل هنا ىلع ٍإ

 وهىدلا للعلا نا ىلع كونت ةقيقدلا هدهو هللا لءلا مدع مْزلب ةم_ثيللا مدع دمعت هللان لعلام زاولن مىلاعت ا

 نعتلخادا تدعو تةدناوتالداجملا عاوناناو هم كثاناثروىذلا او»نلاعت هللا نم ب رقل | باس د

 | لوالا عفرب ءالعلاهدابع نمهللا ىدطامناكرق ة .(اهئلاثثو) مومدملا للا نم متناكة مشل ةداقا |

 نيذلا وه ,منالءالعلاالا ىئش امل هسيلع ةمشحلا تزاحول ىلاعت هنا وءا ارقلا هذه عمو قالا ب هذو

 تافتلاىأو هيةالانمم ”ىأفنيباسلاَنيذ ٠ نيبزيجال ىذلا لهاذا امأو زو#<.الام نيبو زودعام نيكو !

 لدأ هسقو العطور قولا هلوق (عبارلا) مطعنلاو» العلل ىصاللاةب اه ةءاز ةلاءذه ديلا | ظ

 هريسعنو دةداش هم مدايدزالاب همن نه ثدح هاب اىلاسعت هلل اة < طرفو هدد مواعو معلا ةسافن ىلع لد

 ابن ىئاعت نأ ىلع كا 2أ له ىقي لو مالسل ا ةملع ىس وم هللا” اك الرعلا نم دحأ ىناك اول ةدانقلاقتو |
 اكلم ىل »بر لاو هنا وح ناك امان دلا كال هع نم مالنا !هماعن السا ناك .(سمانخلا) ادهرقللا

| | 0 

/ 
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 مهووس سس يو 1



 | ةسراب امندلاما وةىراصتالا هللاد_.عنيربا هع هقلائشر بلاط فأن ”ىلءلاق ا راه٠الب

 أ لانا لمعي لا ذاقءايتدبمت رخا "1 عسب الريقذو هلا لطنال غو هلعت نم فكنت نال لداج و هلع لم٠: ملاعب

 00 ةّرم نيعسلز وبثلاومول ليولاف ءاذ دب هترخأ .ًارمقفلا عاب هفورع ىنعلا لم اذاو هلعت نم لهاا فكندسا هلعن

 001 ىرديالو ىزديل رو هوعتاف لاعووف ىردي هنا ىرديو ىردي لجر ةعبرأ لاجرلا ل لولا لاو ركده

 ىرديال لحرو هودّشر أفاد دش رث_سموهف ىر ديال هنا ىرديو ىرديال لسرو هوظقداف مانو هذ ىردب هنا

 ” نكتار اهنا نأ تيرس ال ةمدرأ رجه هوبنتحاف ناطءثو هذ ىرذبال هنا ىردبالو

 2 هنملءأود نم لءيالاع لا لاو هلم مله ىذا لاعا سدو ةقشا هتمدشو دس ال هسا ع نم ههامق

 الكا ىت اءااراص تاه.ثالالك !م اعلاراصا ذاو تاههشال ناك م ا لها ذا

 اماه دحأ) رومأف ةيلقعلا ءوجولا امأاولمكسا اذا ىتذي ارفاكى اعلاراص مارعإل الك 1ملاءاار اص ا ذاو مارعلل
 مسق لقعلاه هاضربالو ةومثلا ءاضرت سدقو هوعشلا ءاضرتالو لّقعلا اضرب مسق ماسقأ ةعبرأ ىلءرومالا

 ف عا و ضاصالاوهنلوالاامأ ةوهشلاهاضرتالو لةءااءاض ريال مسقو اعم ة ةوهشااو لقعلا اضرب

 ةلزن لهما نملعلا لزخ لهط اووف عبارلاامأو لعلا ووفثلاثل اامأو عجبأ ىصاخملا وهفىناثا ا امأو ان دلا

 ةئطا ناتذرامم '!مو لول اءنابض رئال كل ذكور اثااب ن امض رالةووشلاو لقعلا نا [كفراشلان ءةدللاا

 لكف ةرتضام ةح ىف ضاخ دقف علال غتسشا نمو ةرمضاحر اني ىضر د ةةىل ولجان ىشر نذر ءااين انضر اذكف

 زانلا تد وجت كل اقب لوطا ىتكتحا نمو ةنط الخ داف ةدنلل اى ماقلت دوعت ةللاقيلغلازاتخ نم
 دعبلاىف ل ”الالاكو بوح كارداىفةذالا لاك نارانل واو ةنجلعلا نا ىلع ديىذإ اورام !لخداف

 []ف عاتجالا وهوءازجالا كلت نم بوح ءزس نعن ديلا نما ءزجد عدت امنالاؤتاغاةحار كاو توما نع

 قارخالاو اياوم كلذ ناكءرح الؤمد_هبو بوما ةلازا تضنق ادقف عام الا كالذ ؟هلازاةدا رات ضتقا

 اناف رانلاامأ نيهمدارج نعني ءمءرج د تعمل الا دش دال حج ران الح رط!نمامالن اد باآناكاما راثلاب

 ْ قارحالا فتامد متل تناك اغتصب ءاهضءبءازبالا ع..سدلعمت تضتقاف ٠ ارجالا عسمب ىف 0

 3 كت كازدانعةرا.علكالاةذلف بوف !لاردانعةرابءىهذةذالاامأ بعدأ اهل الا ناك ةشأ

 01 | الف تايثرملا كازو ىلاة قاتم ورَصانلا ةوقلا نال ل ضعاارظنا!ةذإ كل ذكو ندمال هما وأاموعطلا

 31 كلاود: نع ةراسعما الاو نوءغااردان ء ةرامع# دللانا ادهبرهطدقناهل ةدالاردالا كلذ ناك مزح

 1[ قنادر و ل.ك أوف رش كلر داود -ثأو ص وغ أ كاردالا ناك انك لوةنفاذهثفرعاذاوهؤركملا

 1 | | كالو ندع ملا ع نمفرش أو دد حورلاوه لعلا ل نا :كشالو لك أو فرش ةذالانوكتن آتدوقبأو :

 | مولءملاامأو :ضرالاو تاوعسلار د وقري سة ىف هنا ءىيسام ىلع ف رشأو صوغأ ىلةغلالار دالا نا
 1 ا تادابح اورمصانءلاو كالوؤالاو هيمالا ا نم هنافولذ م عسسجبو نيملاهلا بر هن اوه هنال فرم ١ هنا كدة ؤلف

 0 | لاكال هنا تثف كل ذنم فرش أ مول_هدىأو هقءااك-تو هاو و هماكحأ عسجو تاناودملاو تايئلاو أ
 ١ 3 | اءذاهناءانلقام ىلع لدبامتو هناصقنو لهطا واش قوف ال رم هنذاو ٍل-علا لاك قوف ةذاالو

 م ١ ناو هب يوت.أو كلذبح رفاهتباودااو تاوا ىلءر دقو اهلعناف ة-ءاع'لكسم نعءانمدس اولا لكس

 || لضاحلاءاقشلاو تاذللا لك العلا, لص اهلا ةذللا نا ىلع دي كل ذو كلذ نم ءامخ هس أر سك: !هاهج
 3 ا اهداربا ايست للعلا هلم_ضف ىلع لدت صوصنا | ن نمرخ أ اهوحو ا: :ههناملءاو ءاقثلاعاو أ لك لهما

 | ' واتغولخ ىذلا كمر سناب ة!ىلاعت هلوق لزنام لوقا تا( لقالا هجولا) اةههاهركذننأ سي الف كلذ ل-:5

 ش ١ ظ تسانتلاةهياعر نم ترالهنا هسبف لغذ لعيإلام ناسنالالءمقلاب لع ىذلا مرك الا كندو أ ارقاقاعنمناسنالا

| 
 بد ًافملقلا لءىذلا مركالا كيروأر ةاهوقنئنو قاغنمناسنالا قلخ هلوق نيب ةمسانمىأفتانآ الا نب

لا لاح لو زك ىلانعت هلاةتانكا هو نب هنعا
| هاحرخآو ءامشألاننخأاهنا عم ةقلع ةنوكموعتو نان ا

 ٠ ١ 

 |ةانىعرلا ةحردلا كتف ا ع سا ماا ل 00 هبروريص ىو
 مس عدو ددييبيسسس يي يحرص سس سس سسسسي جوس وويل ريس يلمس ب



 بست هاوس هد خس ري

 ل ايش نمر تزعاونلا قئئاور هموتاك ١ك“ العدة نأ مالنتلا هيلغ وطب سعت

 تاطف ءام دق تتريغا نم مالسلا هماع لاق هللا الا هلا الب هن نول ديو لمعلا نمريسدلاب مهتمهللا ىضريو |

 نضاير ند ةطور هريق ناكو ا دم” تام هءاط ىف تام ناو هاك م هل رغغتساورانا ا ىلعهدسح هللا مر معلا |

 نءنيعبرأو هراسب نءاربق نيعبرأو هثمع ن نعاريق نيعبرأ هناريس ىلعر و: ديو هرمصل لم هريق ىف هل عتولو انا

 ارعع ئفطت همامع نم تازنةرطق لكو ة دص هسفأو بت هتركاذمو ةدابع ماعلا مونو همام 5 نيعبرثو هفلخ |

 ليريس ناه دقن“ ؟ىنلاناهأ نمو ”ىنلاناه أ دقنملعلا ناهأ نمورلعلا ناهد قفٍلاءلاناهأ نذ موج : نه
 كرخأ الأ مالسسلا هملعلاه و ةفاسقلاموي هللا هئاهأ هللا ناهأ نمودهننا ناهأ دقن ليريسناهأ نءو
 نممسهدوجأو مدكداو دوج انأو داوجالا دوج أ ىل اعن هققا لاق هللا لوسرااي معن اولاهت داوجالا وحب | ٠
 ىأنع 3 لقي ىح هللا لميس ىف دعا لجرو هديسودمأ ةماشلا مور شمت اعز مايل اعل جر ىدعب |

 ىلءريست مو 5 ةرخ الا برك نم همك هنيضنوتت ا يننفتافبب لا هتك ومان كنوع ءزرغ رابقل نماعوذ ص ةريزه ْ

 امي رط كلس نمو هم .تأنوعدبعلا مادام هبعلا نوع ىف ىلاعت هللاو ةرخآ الاواس الا ىف هلع هلت ارماني ريسعم أ

 هنوسرادّيو هللا باك نول هللا د اسم خ نمد صم ءوق عقجا امو السا ىلا اه رطل هللا لس اسأإع هن يحن

 .هصأ | ىف ل بم ءاور و دف نم ف هللا مهركذو كالا امري تفسو ةحرلا متدشغوا ةايكسإ للا م-هبلع تاززالا مهني

 مظعأف ىوارلا لاق ءادهشلاغ ءاملهلا ع ءاس الاهث الث ةمايقاا موي عفشي مالسلاو ةالصاا هماعلاق »0

 نت هلعت ناف علا اولعت مال ل اوةالسلا هبل لاقت لبج ني ذاعم و ةداهلاوةو ملا نيب ةطساو ىف شم |

 لالا ا لاهم هنالةبز ,ةهل»ال هلذبو هق د مههلعتو داهح هع ثصلاو :ببتهت انو ةدانبم لاو

 ىلعل _.ءادلاو رانا ف نزشاوتح لاى نمياننفاوش يمول نم سان ”الاو ة-تلا لذ سر امو: 'مار ,كساو |

 ةداقري لن ىف مولعفاماوق أه ها عفر فال الا دنع نيدلاوءادعالا ىلع حالسلاوءاةريضلاو ءاتربسلا | ا

 مهت ةلس ىف كت اللا نغرت مهما ىلا ىهتشو مهل اعفأب ىدنةيو مهران ١ ان دش ريذغا ىف ةعاو مب ىدتوةاده |

 ريلا عامسو هّماوهورصلا نات ىتسو سابو بطر لك ىت> مهار ةغتسست اهتال ىو موضع اعجب |
 نمنادالا ةوقو مظاان هراصدالاروبو ىم-غلان مهبولة !ةايسمل- ءلانالاهموظوءامساو هماعتأو

 لدعد هنف ركفملاو ةرخ ولاا 2 دلا ىف ىلعلاتاجز دلااو لولا ا سل اجيورارحالا لزانمدسيعلاب غاي فعضلا |

 ماركساو لالطسا فرعي هيو ماحرالا لصوت هيود ولو دعت هيوبدعيو هللا عاطد هي مأسم ةلابهتسرادمو مالا |

 ' 3 ةيراج .ةقدص ثالثن ءالاهلع عطنا نا فالاتاماداعال_هلاوةالصا «_لع لاقت ةرير»وأ يأ

 ظ لبق ساسنلا اهولأتناق جئ اولا ما ساذامالسااودال هلا هملع لاق اي ريخلاب هلوعدب اص داووأ هب عفت ||
 لاه ا با لعل ا لهأ لاه نم مث لمق تار دلاله لات سابللا ءامو هنلالوسراب |

 ىسومو فور عملا هأ ند + مالمسلاوةالدلا هءاع لاق تن هدادبانطس نمتارشلالسأ 0

 اودِوف هدانعل لامةااهّشا مسا دااو هلوسر هةملخو هب هناك ةغماشو هضرأىف هللا ةغملخ رهفر تحصن ا نع

 ا مارح اذه نولو#ي ملال« بق نواح ادءالعلاو ىوآرلا لاه نود مكلعلةيودالا ف ملا دقب اهن+

 املاع نك مالسل او ةالضا ا هنءاع لاف 3 هملاخون مل ىئملاعلاربخنا ىف 0 هوذكن لالح اذهؤوونئةاق

 نيبو ةياورلا هذ هني يقرا هجويكوا رلا كاف .كاوتذ سمادلا نكس الواي موأ اعقسسموأ ل عتموأ |
 تيراشالوب زعل اسول«ةمو لاعن الجر سانا مال_ءلاوة الهلا هماعهلوق ىو رهو ىرخألاةءاورلا |

 ال|اهاكوأ اناعاشذوأ ١ باشا هيدس نك هداول بارعالا ضءنل وق نس ًاامورلعما ةلزنجتدملاو 3ك.

 هل هنا بدك ملاع هدب نع هيرتا نم مال_لاوةالصلا هلع لاه هب استانانا لانركتنأواباو اهنراح |||

 ماللاو ةالصلا هيلع لاق ف ةئسح ٌةرهش لك هلهلفا تدك قاع أردف نموت ةبقر دع ةوطظخلكإ | ا
 لأ نمو نيف نمو عيل توضرالاو َنيياع نمو نب نمو عيسسلا تاومدلات تصب ةريرخ نأ ةيادرب |||
 ١ ةئطالهأ» ءافرعن آر دم 3 لاوهطا هب بما" ملاعو رقما ىف ولد هه

 نما 2 اصمم بيييستموا م ام حول اج رج ماسلا ب نحول

0 : 

 أ
| 

 ١
 ا
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 ! نينو وريطلا قاطمزم اناع سال اب ا!لاف ثدح معلا يرفعفاو كل ءاابرخكفي 2م هنامث دنس يسال ئضالا

 ظ نءؤا ان نسس< نالذرلعل كالذي رخفي نأ نانءلس نم نس> ذافريطلا ىطنءاملاع هنوكب رذفاف'ىث لك نم
 َ ذال ىلاعت هنافاضدأو ءونلك نم انثو او هل وقىل<كلذ متةدنالو نسح أ ناكنيملاعاا بر ةفر ع : رضفي نأ

 |هناغ .اءاعو امككانتاالكو هلوقىلاث را ىف ناك ذا ناملسودوادو لاهو الوأ للا مّدق مها لاك

 | عم ده دهلا مهضعب لاق (سداسأا) « يدع الا تام كلذ دهب رك د ىلاعت

 ارسل معلا ناالولف هب طحت لامي تطح أ نانولسل لاه ةئاهملا فق :ومىف نأك هنا عمو فءضلاةبامنىف هلا

 اذا طقاساا ل حرلا ى رب كالذلو ملكتلا اذه لثعناماس نياعاو لك تنده هاني نخالافءانتشالا

 ةعاس ركفت مالسسلا ةيلع لاه (عباسلا) ملعلاةدكرببالادلا ذامو نيطالاسلا ىلع ل 201 باول يطل

 3 كاواقامت نا ىلا كلَصون ١ركفتل انآ (امهدنحأ) ناهجو ل .-طغ211ىفو ةنس نيس ةداسسع نمريخ

 ألعركقتلانا (ىناشلاو) هند اريسغ ىلا كال صون انميرمخ هلق ىلا الصوب ىذل او ىلاسءت هللا باوثى ا كل هون

 طيار لسع نمف ةرشأ تاقلا لعع ناكفحرا واعان مق ةرشآ باقل اوحر ١ اولا لع ةعالقلا او باقا

 | فرش ا دوطدقملاو بلقلاركذ ىلا ةرلسوةالصلا لج ىرك ذة الملا مف ىلاعت هلوق هجولا اذه دكؤي ىذلاو

 أ هللا ل شف ناكو لعت نكت مام كلعو ىلاعت لاه (نماسثلا) هريغنم فرشأ لعلا نا ىلع كلذ ل دف :ةلسولا نم
 هذه لعش نآ رقلا لع نحرلا اضيأ لاهو لعلا ىف ءةمكلس افاريثكا ريخ ةمكلسا ىينواوظعملعلا ى مفامظع كراع

 | 1 للعلا لض فب ةقطان هللا بتكر اسنا(عسانلا) ريغ نم لضفأ هنا ىلع ل دف م :لا غش ىلعةمدقءةمعتلا

 ظ هرفغأ نأ تد رأوالا ددع سلق ىف ةمككلا لعجا ال ىناف ةيككن اولنع ماسلا هلع ' د اروتلا
 لقدواذانىلاعتو هناكسلاةفروزلا امأو ةرخ - الاوان دلا ىف ىو مارك كال ذيل اننتىاهاذبا تاج عا اول«
 1 اود ناف» ءالعلا اونداخ امقنم ,مفاو دعت لناف اءقتالا ساسنلا نماوت داح + مماهرو ل.:ارمسا ىرانحال
 ل دير ان أو قلخ نم دح ا ىف نوم ة داو تاهدعام بناه ثالث لةعلاو لعلاو ىتتلا ناف*الةعلا اون دا ملاع

 الال سعال ةيشال اناا كل عل !نودب دوب وال ىلا نال للا ىلع ى:لاىلاعت هامدقا ا لوقأو هك الها

 | ليام عماش ازيا ةياوسلإ اوزاعأب شو طوال خرم قرع[ نينرمالاو قو تساوللاو للعلا عم

 رغلاكىوةتااذرضشلاك لعلاو رذ بلاك لقعلافاناعنوكمأل دقن لقال اهأ القاع ن وك, نأو تبالملاسعلا
 تراه كجم هدديرت لعلب عم اليو هنمةزيشع ةعراسلا رولا ىف ىلاسعت هللا لاق ل.ذالاامأو

 | مكنغي لناو مكعضي ل مكعفري لنا ومكق شن ل دعس تارلدغلا اف واعتؤ للا اويلطاراسثلا ىلا لالا
 رع لوعنف عننا وجرئاوأوقن ركلو لح ءئالف لعن نأ فاذخاولوةتالو مكر رمضان م مكعب مناو م كرةذم

 ْ اع ءاناعت ارم ؛انعماب ةماسقلا مون لو. ىلاعتهق انا هءزذعال نأ ىلاسعت هللا ىلع قحو هنضاصأ عفش

 لوك نارا وك مكتع دوةسا د5 ىفا تلعف دق ىناهلوةءفاسنأر هغبو انج رين أ اننظنولوةد مكيرب

 ظ هللا ا لهغالا ف تدحبو نان ءاسي لت اًعملاقو وسر نجلا ىداننع لاص ىف اولذ داق مكين هندر اري

 الا ىناخ عمو ىلع مهتلضف ىناف مواضن ف رع او ءانإعلا مظع ىنيعانمالسلا او هماعمج سه نب ىمسنعأ لاه قاتفت

 ًاراسخالا اما ئن لكىلء ىلذفكو اءذدلا ىلعةرخ الا لضفكو تكاوكلا ىلع س ثلا لضفك نيلسرملاو نيدنلا
 مكبذعأ نأ ديرأانأ و مكمف ىل اع عض لىغا ءابلعلل ىلاعت هنا لون مالثسلا هءلع لاه لاه عن هنادنع ن ع |

 | نفاق قس قال وسر ائيطش نماسعنئاو ةريرهوب أ لافت مكدم ناكام ىل لء ةنلااولخدا
 ةعأم ارب هلاداننعهلعو ملعلا ف عضاربو لعلا ملعت نم لا قفة دملاناهيطخ ةيطخرخا نكون تاك .ق ةغمأب

 | ٠١١ لال دقن نعش ةعيزدالو ةلزلم ظنا ف نكي لو هلصةزغ + انءأالو هئماباوأ لضذأ ةئابا ف نكي هللا

 58 بابقاعلع بهذ نمرباثم تفس ةمايقلا مولناك ا ذااعوذ هرم نبا حر لزاما فرشأو بدنمنلارفو أ امم
 ١ نم نبأ نرلا ىدانم ىداني قزم سالاؤ س دنا اهل الج درمزلاو توقايا او دلانة يضم ةدضف نم

 |ذع 5 ةنحلااولذ دى مك لع فرخ الفرب انملاه ده ىلعا اوك اهنثا ء«>و هيدي رازع دم هَمأَىلا

 0 اا ا يم ممم معمم ل ده



 ةحاح: - .راكدل ضرالا نال نايس نانا ءاملا يطا ذه دهلا نانماسر اتا نكن قتال لاهم ززالا 1
 | نيا لاذ همق عشب لإ : هارب الذ ب ارث نه عمصأي هل ىلعغي ئغل تاهو أب فيكف عفان لاقذاهر هاطنماهنطاب ىرب

 فال آمنت ءازح فال ةرمشع ىلع ةئدلا مق: ىردلتا د .عسوبأ لاق .ه رمصنلا ىعردقلا ءاساذا ساسع |
 نم 0-0 امر دق ىلعم_مم او اذه ناكسف ءيهأهتفا نع اول ةءنيذلل اهم نوه تو ةهستو ةئاععستو | 1

 كسلع ىنبابهداول سابع نب لاق و نياساصلاءارةفلا ءاغعضلا نينمؤمالءزججو اهنأ لزانملا نوعتعب لوقعلا |
 سانا ىفردصو رمضاسا ق نيرقو ةيرغاا ف تحاصو ةشصولا ف نأو ةءورما ىلع لسلد هتاف بد | ٍإ

 نع ز كيءالةلالحو فب . رمثلل لاكو نمسا ةطفززو العلا بثت نطو لئاسولاةءاننشناناو هلمسوو |||
 انقاكين مث دادملا كلذ نم باصا اذاوةداسع همفرظنلاو مهلا ةياكو حبست العلا لقرب ريرمص ىرصإلا نسلسا |
 ٠ دبع اذه لاف مها لهأ هملارطن ءربق نم ماهاذاو هرون“ ل ”التضرالا ىلءاهنمرطق اذاوءادهشاا مدهئاصأ | ||

 فدساال ن هَقَحَأ "هلءاكو ةنمد باك ف ًَئ مال_بلا موياعءاسنالا عمرمشمسو هلفا همرك هللا دامع نع

 ٠ كالحا نال لا, ف طقسا ن مو هل د كال»أ ل اعلاب ف دعتسا نمناف نا وخالاو ناطاسلاو ملاعلا ةثالث موقق
 أ كمدخ نا ىلعر دقنال كلن العلا "هلم نمط رقسلاه .ظ هنءو عدله أ ناوخالاب ف دسسا نمو اسد
 لق َْى نع هيلس ىلءدح أر دقيالو كاسغنب هم دخت لب ايئالارتاسىف كم دخ نم داك أ هسيف |

 ا هل ل.ةئ هذ ىلء هدب عضوف م اكن ال ىل_ قف هذا د سف عمس ال ل قف هنمع ضعافر اهانال» ءاكتملا ضبا | 1

 اذكو ىلة-هيدولاسملا ناكل وةي هئالمدب عطقتال املاع قرا تااناكاذا 1 هيلعردقا ال لاق فيعتال | ؛

 نولقاو_-أمهضعب لاق بي دحال هنافابت وزتلوقي ىنازلا اذ كو الخ هتيسح لوقي براشلا |[
 لفت اهشااو تاوهثلانم دعمت اسفنناف تاونلاو تاينلاب تاما نوت مكن ام ابيريا هس مكناوشا | |
 رعاشلا لاق ع ١

 دوبقروبقلا لبق مهماسجأو 8 هلهال توست لو ة:لهطا قو :

 ''رودن رودناا قع هل سلو 3 ثيم معلب ىحمل آصاناو

 مدا ةلز ىلار اقااهلاور غر ةووكلا دعوا ولاوز ىترال لوطا دز ةيانل 0 | ١

 مالسلا هماع فسوي نا نص لهما ندد ناكل ذنالادبأ همغف قبو ىوغ ناط_ثااو رفغتسا هلعن هلا

 ىف فسو) ءارفانالفالارتةخ ال لوقي كير نا ليريج 4 لاةف كلذ نع هير لأ فريزو ىلا حاحا اكلمر صامل |

 هنال كلذا هذمع كورن الدري لاسقف هلاح“ عم لمعلا اذهل ملصي فيك هناي ربه لاقف لاوحالا اوساأ]|

 فرو نع بذ ىذا نا ةنكَتلاو نيق د اصل نءوهو تد دكة ربد نم دق هصدق ناكّنا لاق ث» .-كنعبذناك | 1

 نم قس ال ف.كححسص يملا ناهربا انج وقلانيدلا ع نعد نك ههكلم ىف هكرمدل | قدا مالسلا هيلع | 1

 عرشاللف ىتمدخل صن تح لهو بهذا كلا لاف كلم ة مدن دحاو دارأ ب نيسهلاو ثاسحالاهلثا | ا

 ْ_ةمدختالهأ تزكلاقذ ىتمدخت اله ترمص دةفلعتلا كل رتا لاهو هسءلا كالا ثعن درلعلا ةذاقادولتلا ىف | ْ

 1 منك ىفا كا ذو ىلا هن 3 « دفع اله أ ىسفن تأ ركتم ده الهى أرنيحو كات« دلنالعأ ىنرت ل نيح | |

 ٌكءح ط فل كيلع بءصياغ | لعلا لو بع د برلا بايب اا !نات اعن الاو ىلهل كباب ايلا نانا |

 تالاففللا ىفءاديودلا نمر يكس ا داو نا كشالو باقل اديوسو نيعلاداوسل اطعاىلاعت هنالا.: دلل | أ 1

 ىلع تعضو اذا فيكسف اًمدش ىرثالا.ن دما نما« كن داون ىلع تءضواذامداوسااريغهتءادي ودنلا | !
 هتامحو تءءلغلاو ٍلعلاب هتانحو تيم باقلا مي كحلاه ه ائيشك بلقب ىرت فكابتدلا لكءادي ودلا |

 ار_هطاذاو :رظاشملاب هز اهظاو بحر هذ ةسراادملابىوق اذا ةسشراا د ايهن وذو فدعض بلطا او الطلاب |

 ”هلغ تلا رو هةرخآ الايدي اكلم لسانتودلا زللمعلانرسعلا عب ىزاذاف لمعلاب هجانتو ريتعو وهف ةراظانملاب
 اهنا بيسرالا نكت اهرب_غىلع "غلا كلذ ةساير تناكن وره شمال مهو وق ىلا مكنك اسم اولش دال غلا اهم" أ ظ /

 1 هنمز رود الم وصعملاوم وعم ن السنا تا ام "اكن و رعشالم_هو ىلا ع4 اوقىهو ةدد-او ةلاسمتاع |

 0 داعم

 ا
 ا

8 

 ظ

 دع اح ١ ديس وج يبو نيم مم لووول ص يدمج م ب نص سعي جدو د د يس تمس سلا بج ديو جوس سس وح جمالا سس سا وج باو مج وج سم حا وح جسم

 ضد



 'اة+غ

 ١ فاو نجا عئافم» (.لعلا مالسا ا هملع لاف خب ةنلالهأةداس ءاسالاو ةنلالعأداوق ءادهشلاو | /
 | هيلع لملدلاو نانلسا حاشفم للعلا نم مه دنع نأ ىهللاغا احاتفءنوكدالناسسنالا ىوارلا لاو ءاسسد الا ||| 1

 ١ اسلاو ةالسلا هيلع لاقو طن نيدلاىاماعىفؤي هناف ةسنملا حا افءهدم ناموناا ىف ىأر نمنا | 0
 ةئامعةنيغلابلا ريغو نيغلاسلاو نيلفاغلا همس عسج ىلع ةحرفاأ هل - أو مول لكك ىف ىلاسع: هلا |[ .

 | )أ كسه الا اد ةفيناولا ةرلاو نيإسملاو )هلا ىلا اطوءانلعلا ة ةدرنوعستو ةعاستو

 | | لاعلا ىلارطظنلا لات ىأ مث تلقململا لاه ىق ىتمال لضذأ لاسعالا ىأ ليربج اء تاقمالسااوة السل ا هءاع لاهو |

 ًاهيدربلو نيإسملاحالصو هسفن حالم هيدارأو هقللعلا بس حس نمو لاه لالا ةرابز لام ىأ متلق

 الاعلاةوعدلا مها باصتستةرششع مال اوةالصاا هملء لاهو اكسه ةنلاب ل فكانأف اي دلا نماضرع
 | عسمطملا دلولاو نيلل-هلل مساننلاو حاطلاو ىزاغلاو ميدملاو ضيرحاو لا سي سامو لعتملاو 1

 لققعلا فلق لمعلا لماد لاق للا ام لسو ةملع نا ىلم *ىبنلا لس بك اهجوزلةع.طملاةًأرخاو هنوبال ْ

 ١ ا ةوسلاه ايدل اخ لقي ريكتملا» ءادرلاف لاما اخ لمق ىصاعملا ب نكتة وهلا لق يذلا دئاه لاف

 لج رلا اذه رع نس قرَي) هتادنعلا هه اقسوأ فان أدنا ثدص ناك السااوةالسلا اعلا ريك ةرختالا
 ْ قاد لا ةعاسالا هئده ىذلا | ٍْ

 ظ *ىث ناك ول ىوارلا لاه برغملا لبق ضبقو لعنلاب لغتشا ملعتلاب لغتش غشا لاه ةعاسا هذه ىللعقذوأ ىلع

 |مال_سلاو ةالصلا هءلع لاه دكه تق تقولا كلذ ىف هب لسو هيلع هلللا قلد ىبنلا ءيعال لعلا ن ءلضنأ ]|

 دمعأل ةعمس مالسلاو ةالصلا هملع لاهسن 2 نع هد روج شءربلناو نوملاعلاالا قوم مهلك ساسنلا

 | ٠ طلاسادرادزو؟ اسمن ثرواوثاذصس قرأ ارثردسوأ ا رمىرح او انعلعن مهنونم د هذ ىرخت

 ظ ىاسور هنال تاعاذدالا عسي ىلع ميلعتلا مالءلاوةالصلا هملع م َدَعُف هنو مدني هلىر ةقدصو اريل ٌ

 | وعداذاالا» ءازلعلا ١ اال مال_لاو ةالصا اهسيلعلا# راو تا لاروسألا نم قب فاحوراو ||

 اىلاارلا ن مون ةءهسصتلا ىلاةوادعلا نمو عضاوتلا ىلاريكلا ن و نيفدلا ىلا كشلا نم مسخن ىلا س غنم

 ]| ىضر بلاط ىنأ نب "ىلع ىلا ملسسو هيلع هلئا ىلص ىلا ىصرأ رك دوزلا ىلا ةبغرلا نمو صالخلالا | ْ
 7 | قعر ةاهئاعةالصلا م داو ىتفرح هنافلمسعا ا مزلاو ىلام سأر هناف دم-وتلا طفح | "ىلعاب ل اهؤنهذع هللا ْ

 ع |لوسراما ترض لاق ىرادثالا ةّددك ونأ قاريم هنا لعلا لمعتساو ىدا وذ ةرعصن هناف برلا رك داو :

 0 ١ لححرو هلام هلعن لمعي وهفالامهان ”وانعهلاءانآل سر طهر ةءررأ لثم ل مو م رح .

 1 | نال ل_ءفام لم هسف تاعفا نالف قوأ ام لثمىن انآ ىلاسعت : هلل 'ن اول لوةمفالام هنو لو ا أع هللا هنأ

 ١ ْ هللا هنود ل لحرو لطأ. لاىف هقف .و قالا نءهعنعوهناماعدتؤي لو الام هتنا هأن !لعزوءاوسرحالا ىقام-وذ

 0 | | ىفام-هفنالف لعفيام لشم هذ تلعفا نالف وأ ام لم ىنان" وعما م احلم هنويلوالع :

 ظ ظ ىلا ىدرخأف قي ل هع هلئاىضر بلاط ىنأ نب "ىلعذ خلاه دانزنبلك | 00 الار ءاودورولا ْ

 َ | اانذداق اهاعوأ اهريغن ةصوأ نولقلا هذه نادابز نب لد دك اياه ع ءادعه هلا سفر دصأ ؟(لف هناي

 ا | حر لكم نول عوعان لكعامأ عاعر جم نو ةاغ ل.س ىلع مهتمو ىنامر ملاع ايثؤل' نعال كل لوف أم

 | | لاملا سرع تنأو كسرت لعل لاملا نمريخ لاا لك ان قمثو نكرمملا اوال لو لعلار وداود ظلي
 1 هءنارنيزلعاا ذر عملك ان هلاوزب لوزي لاسم عسنمو قاغنالاب و كسر لعلاو هقدمااهصةنتلاملاو ||

 ا تاةيلعم وك لاملاو مك اح لعلاو هتاقو دعب هنو دس الا ل_. وهنام> ىف ةعاطلا تاسنالا هب بستكي
 ]| عساذاف ةمابت لجل ثم بونذلا نم هسملعو هزم نمح ردا لجرلا نا هنع هننا ىضر باطان ا نب رع نع

 1 | قلع لها ناف» ءازعلا اا اوةرافتالف ينذ هلع س داو هزم ىلا رصف هنواظ ىلع عحرخس ا وتقاعو علا

 1 | نيبو لاملاو كاملا نيب نايلسري_غ ساسع نبانع جر ءالعلا ساس نم مرك ةسرالاةبجإو ل عابر
 "0 نب عفان ن ءبىورال ةاهلالا دعدسهلا لا 0 د اعمكلم او لعلا ناسا لجيل اراخانواعلا |

 مصمم ممم مخ عجل يعمل يم ل مج 0 اي ديوسسممم : محا

 تررالا
 2 ١



 انني

 20 منا لاف فيكلاقف سانا ةبقر ةعيب تا سيل لوقي عيرلا اذ عشت الاغا ااا ةديمسوأو ْ

 | عيمابتلابا لاقو روهنااذ مهذو مم . لطيمو نوه سدق مه اراه ىلا نوهسرب مث كال ةعبمأا نودة»د ٌْ

 | ىعو مفادلايأر ىدابلا تنك ة نس وأ اقف ىدف تيعس ةف.شح انآ عيرلا لاق احنا ةفشسانأو |

 | كلاب تلاقذ فسوي ىبأ ىلا تئعبف كلذ د -ز غلمت هلم ا لقب فسوي وأ م سأل دعا .مذ لتقاسم نا

 ٍ ىذلاءاماوان* ىو“ اهةفاارضدو فيو رمح الذ لا يعاب دلع ةيانع ىف تناكو ملسلا لأ ناو. ١

 ةديلا موتى ملل لقا تسل ىف ارب ريغ ىبهذم وهنيْمِمْولا رعمأ ابل اقفل دعي مكح ا دش لاهل لاةةلملاو

 ىلع نابضغلا لسد 5 همد لطف هملع اور دقي لقي زطا ىدّوي نم ناكل ملا هل تموبىذلاناةلداعلا |

 ١ باودام 4 لاف كب ىدعي نا لق حاط اب دغت ثءشالا نب دهم نب نوسرلا دمع هودي_هل لاه امدعبجاخغا |

 كل ءىدرباناما كس: |تذخا نامضغاب هنا كاز :اه لاهو حافلا ع نطن مث مالسلا م كءلعو لاف كل مالا |

 | تدوس يدرفؤملا ةةاورياو ظااق هده كك ءاسدعدرالا» املا ثيرمث ا مركل اوءافولا الوا هن اوامأ ا

 رعاشلا ل وق ناو حب كلا دمع غلب س ىدرت هّردواىف نمو لهجلا ابعتو م ذر نعول | 1 ا

 6-5 .ث نينه ؤااريمأ انمو 0# تع عمو نمط د ءلاو ديوس امو :تنرسللا

 ب بدن .ةنانم و ارماانو تلقا لان ناش ابا وملا زيغأ انمو قئاقلا تنال اف هنلأ لاا هن رغاف | |[
 ْ 1 اهلعفرت ةميسسإ كالهلا نء لح رلا صاتو كالا ددعن ءىدرنف كن تنغتناوكتتدانقء أزل[ 1 أ

 ١ تنك كيا ىغلب ردكسمه نب ناملسل ةلودلا بحاصل_سموبأ لاق ط ةةفويضأا لوسافلاوغو هللا | :

 هسنتاق منلاقث همد نم ىةساو ةشنع عطقاو هسهجو دوسي وألا تاقف ىرك ذ كب ديني ىرح دقو سا ىف |١

 ٍ ةم.شس ىلال لتر لاق َْى هباعاقعو ةوق ن-_كساف مرمهل ا ىلات رظاأما نكس مكيف نكافو | ١

 8 لاقن همفءاوةفلا رسما لك أوأ ىدلكنالت اكاتام ةقدصب تفاسو ىف لك ىتح أ لعاو اك أال تغلس ىنا | ٍ

 ابو هريسش أو نايف ىلا بهذة اكلع ثا الو ا علكو بهذة: دع وأ لاقف تن هيدحاص ماكر لاقيت ا

 1 ناسفسلا# هلاذأمو ةفشحو ا لاقفح ورفلا ميت لافو امدغم ةف.ح ىلأىلا نامةسبهذف ةفيتسو الاه | ا 0

 ' نقله فوفاثانا لاه لع ني[ نا لاتفىرشفلاةفشت ولة داضاواودااقلاؤلتلا ل

 ٍْ نيولا تطقيسف نيم ا دعب اهلكدق هنال اهماعالو هملغ ثنس الف اهلكن او هام تطةسف ةماكم تناكف اس ام دعا أ

 ]| اوذخ أف لحر لع ص ومالا لشد ان لفاغ هنءاناك و نع هلا نم كل ف شكل هنا ن انف سلاف اههتع |
 سلو هعاتم نوءدبي صو سالا ىريوهو لجرلا عيدصافا د عيال ن الثالث قالاعلاب هو ةلك ساو هعاتم ا |

 ظ ا كتلحم ل هأو 'ل دعس ماما ىلرسضح !لاقف ةغشايأرو اشي لبرلا »انف هنبع لج نم اكتست نأردقب ا

 ْ مهئمالك او همسات لاق ةئاولاه هعانما ذ_ه ىلع هلادر نأ نو. له ةةسحوب أمها لاق ءانامه 02

 ١ هصل نأك ن اوال لاه ةصلب سيل ناك ناف كما اذه !اولوقوا د-اوا داو مهو رش أم رادفمهولشدأو ٍ

 ١ ناك ب هنام قرسام ادعت هملع ةقادرف ةفشحوبأ هن من نضأ أم اولعفذ هلعاوض قاف تكساذاو تك سلف

 ٌْ ظ دقو نالف باب زمن أدي دا يلا قش ىال اموبلاسةف ةغمل- ىلأ سلك ىذغي ىتف ةفيشس ىلأ رازحىف | :

 ١ ىله تلات هنا ناف اهيلع لشداو نضرتقاو لس الاس ىزةاط قوذر ها ن* مىوهاوءلط دق مهنا الا اهتدطخ.| ا

 لأ نم جورخلاديرتكنار وطأ لوخدلا دعبدل لاه حر دسقلا كلذ ةه.نحوب أ هضرف ا ث كا ذ دعب ك بلع سهالا ظ ْ
 : ىلا اواو أملا لهأ ىلع ا د 3ئساه كا ذ لجرلار يطاق كعن كإعاز دانس: كناو دس.عيدلب ىلا دليلا اًذنسو | ْ
 نابت ل رطلا فيكواولاقف كال ةةفينسوبأ مسهل لاقف هنود ةمساو هنود دي ةفشج أ | 1
 : ظ لاةف حوزال كلذ هم .ةدحاولا رك ذفهملاهوباجأت هتموت ذأ ام هيلعاو درتنايءوضرتنا قد راعلا ةف سويا |

 | ترقاالاؤردقلا اذه ىنضرت نأ كملا ب بحاانعا ةفينسولأ 4لاسقف كا قوفرخآ انشمهنم دير اأن دزلا ١

 ضقت ىق”اج ةرفاسملا كإةالف ني دي لجرل |
 هلا لسجرلا اقف نيدلا نم اريلءام

 7 1 | دا الف اذهباوهمسإال هللا

 يي ب يس هس عع مما

 ٍ | لا هدا ءجينيمملثا نيدحاورلك ح رفة ىنأ ل هكر ي لفي ردقلا كلبا شواز ْ



 ع5

 أ ىلاعت اوقف كحل لهي هنالووس ل هةية تع 8 !نع ىرلاءاذيا

 أ :دحا ولالا اهله تاعاملا 'هل_غلا الف ةءسصعملا نع مال !امهلع“ ابنالا هيزنتىلا ةراشا نو رمشإال مه 9

 4 ! ةسايرلا بجوال ى.كتامودنعملاو تادوجوملا نم* ايسشالا قاف لعن ةئئاتلاةسايرلا تةصتسس

 || ناةةكئااو ار هاط سدغلاءدمضراصولاعت هللا مسا ىلع كلاما هل سرأو للعت اذا باكلا 1 ينام

 8 [الا ةرطغلا لص أى نانرهاط حورلاو سغنلاانوعذارهاط علا ءهكربب سهلاراسف باكلا ىلا مضأا لعلا لانه

 .ارهاط س هلا باقي نا هبفطأ ميمع ن نءوجرف هن افصرو هل ايل_هلااهبأأ مضذا مث ةمسسءاارادقاب تثولتاها

 ' او هن ىوق أمنع ناف ةوقلا تسل ةنسسامزلا كان ءاضعالا سد“ رفباقلا 8 الو. ةمدو درا اوانهه

 ملعلا نا ىلع ل دف لعل! دسب ةسايرلا كلناسغاو هنم دحأ رفاظلا نافذ هللالو هنمم تان ذ يتلا ناقم_ظغلا

 أنف دووبأ مف ناكسصو ءاهةفااهعمناكدثرلا نوراه نا كح أ تاراكملا امأ اغلا ف رثآ
  عطقت هنا ىلعءاهقفلا قفن م ذئاق ساما ىف كاديدخ الا رقاق لكل اءالام تدي رعت ا ويانا هلع داق لحرب

 فارتعالا نمدبال لب عطقلا بج وبالدخ الاودخ الابر ةاهنال لاه لاولاه هملع عطقال فسوب ولأ لاسقف هدب

 َرقأ هنال عطقلا بجو هنا ىلعم_هاكاوعجلاف منلاه اهتقرس اخ ”الالاولاه مث هلوق ىف لكلا هقد صف ةةرسسلاب
 اذافذخ الان هرارقاب هبلعنامذلا بجوام دعب نكل ةقرم ايّرقا ناو هنال مامقال فسولوبأ لاةذ ةقرمسلاب

 كلذ نم لكدلا بدت هرارقا عمسإالف هسفن نع ناكل ا طقسد د رارقالا ادد-موهذ كلذ دهب ةقرسا امرت

 مالا كم زي نءناسارخ همقةر مسي نب ىب أف جاخلاد:ه تلك ”ىبعشا نع تت
 ظ راجع اهل ل اق دي ددلس

 د اهب ىيتأتل جاجا لاغذ ىلإ ؛لاَشف لو هيلعهتلا ىبسهقللزسر ةيدذن «نييسللاو نينه اد اتعوتلا

 لاف جاع اهنا باك نم ةندب ةحضاو اهم كلا فاوضءا وضع تعطقالوأ هقا باك م ةن»ب ةصخاو
 |نم ةصخضاواهب كيت لاذ مكءانب اوان* انيأ عدت: ال اذه. ىنتأئالو 4لاقف حراما هلو قب هن رج نم ترمعتف

 (ىسعمو ى<و ابر هسصزو هاوقىلانا_ملسو دوادهي ترد نمو ىل_ةن هان .دءاعوبو هلوةوهو هلل باك

 3 | ناك نما الا هذه ار كا ل ناك لاقف هسأر عفر الم قرطاق لاه جولي ”رذيو خل دقو ىببعو أ ثاك نغ

 |. |افوطانسل ةغشج ىبأ ىلا واج ةل داالهأ. نم ةعام نأ ىحع 2 اذكل املا ٠ نمهوطعاو هقان'واواستتنا :

 1 ىلا ةرط انما مأ اوضوةف عملا: رظاسدم ىنكعال مها لاف هيلعا اوعدشدو هو“ كو مامالا فاخ ةءارقلال

 3 معن اولاعو 2 :رظانملاكه عم ةرظانملاو لاه م ذاولاعم كيلعااذ_هلاقندداو ىلااوراشاق هرظانال مكلعا

 3 ا نارا ها مكتمل دف دا هتسرلاو هنا ناو لاق من ولا 9 لع مازلالاكد مل مازلالاو لاق

 : 1 هنءأ '0 ل1 ةالسلا ىف ءامالاانرعمااملن رهف ةف شد وأ لاق انلالوقهوق ناكفاماما هي انضر اي الاولا

 : ظ لامئادحاوقدزرغاا ام د مازلالا.هلاورقأةانع بوي وهوانلةءارق
 ٠ هضااح ىلع ةردعاضاك 5 مكبر ىلع ىرعش عاضد ل

 || كلل ا ديعن ب نايلس ةيبه تناكو بدأ هب معاص ةسفب رظ تناكو كلا ا دمع نينالسة قو ثءم ةصااخ تناكو

 ا او يا رج ياخ دفاهباع قش ثددلا اذهاهغلبانإننيثاورملاةسهقوفت

 || ىلع همضيامرادد_ةمالا قمرلا نم هيناك امورمؤساأف اد.ةمالمكمهوحولا عطفا ىلع دزرفلا صا_ اي

 لت اهلا ث تأ كالا دنع نيناملسةلاقف ةسولاة دش نءلدرلا

 هصااخ ىلعرد عاضاك # مكين ىلع ىرع“ عاضدقا

 "نو عقسرتسلا“ ازو نم ةسااخو تاقانن او اهوركمىفدارا نم م”ىلءهريغامتاواذكه هتلقام لاف

 : 1 تقلافرتسلا نم تجرخ نأ اه سفن كال لف هصل اش نعاك مؤ « هدلاخ ىلع ر دءامضأت 2 مكب ايىلع ىر أ

 ىلعةدانز ىف مو ىلا | ن نءاجماعناك ام ىدزرفلا ىلع
 كالا دمع نب نا.ءلس هعتاق م هرد فاأ فل

 )ا ا | جرخ امل هب اح

 / | لاقذ امون ةةشح انا روصاملا اعد ه ”ةمكلاخ قءمدرو فل ةناستق دزرفلا ن ىلا ا ىرتذ اى هدا عنم

 0 رتاج لسفنملا*اننسالا ل وقي ثيح ل دس فا اع ةةدنجانأ ىعباذ هني مؤااريمأ ان هيداعي وهو عبزلا
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 ص عماع نروح مدس عج سمس دس تح هيصطسهششل ع سا

 1 ا ل م مع 5-2

 رمل دسم نا مسمع نا سلال للا يحس سس سس

 واو
 هيل 1



 تينا هراو ىدنع امال كلذ نيت نعت دج ناوى دنءامثاث كإذةدحاو باو- ىف تاسعا ّن الثا سم

 الأ لاقف هقلاالا وقالو لوحالو لس لا ةفقارغلا ند ةمو رص ىلا لس دقو ىدنءام لكك لذ ثالثلا نع
 نيزبا-خ لاه هنن انقل لاه هكا! نم دس,ءلا ةا خانة لاه هان ناسعالا”ىبارعال الاف لضفأ لاسعالا ىأ
 ناف كاهريسص هعمر ةغف لاق كللدواطخ انواع لاه موكمعم لات لاه تال ذءأطخ ا ناف لات ل هعمل اق رمل |

 ْ هنلاةرمضاان رو نيسللا كحق هقر ميفء(ونلا ٠ نم لزتت ةقءاسسف لاف كل ةءاطخا |

 ةذص لهذا نوكو لاكر فرشة ف معلا نوك نالءا لوقو (ولعلا :لضفىف ةيلقعلا دهأو كلام ا ١

 عيناك ناو لالذب ىذأت هنأف لهاخ ا ماعلا لولل لقول كلذاو ةرو رمضا ام“ الّقءال موللهم سأ نا هقأ |

 لل د كلذ لكو كاد تكص سيل هنا لعي ناكت او كل ذب حرفي هلاف ملاعان لهاا لجوال ليقولو كلذ بذك |

 ذم .كاصنأك لوو ي يأ لعلافاضبأو هناذإ راسة: ق-جيطاو هباذإ تبونوتو هناذدإ في رش لعل |نا ىلع

 0 نال ضعب هي رجزتاو ماثت-الا ضعه _هثأ-١نافالا ىأراذا نا وءاسانا ىتح [.تافعمامرتكك |
 رفواناك نم مههسفح ن ءاوراذ اةاعرلا ةع ا كلذ ةهسسهو نا الا ٠ نموت اعرف فام 000

 نم ىلع عبطا مءاسيوراوناك او دنا عي ماذا ءلبعلاف اوط هلاوداقتتاددصبو هبف هات الضفرزغأو عبنم

 0 ا هولَتقا هو دة سو هدلع هللا ىلص <ىنالا نو دناعيا واكنمارياك ناف كا ذاو لعلا ف مهن 0
 رغاشلا لاه اذولو ف اوداقناو هوناهفة- مهو ةعور همم م هللا َق قاف هماعو مهرص, قو

 ربخ نع كيدنت هتهادب ت57« ةنيسمت انآ هبف ن كمارو ْ

 نماريثك ناف هلوضو هنو لب هقلا ه1 تقلد اوما ارب "اس نم لضف ناسسنالا نا كمال اًشنأو

 ةفمظللاو ةثاروتلاذب زالامةصاصةحالالا تمل "ل.ضغلا كلةنذاف هيلعديزيوأ اهينهيواس تاناو.لا |
 لاك 3 قءدتتا ةدانعب لاغتشالا واهناع عالطالاو ٠ اممثالا قلاقح كاردال ادعم ترام اهلعال اال ةينارلا |
 قريطي هناك ملاعلاو ةتيلا ايش كري ريال ة:ديدش ةلظ ىف هناك لهاا اًضأو نوديعبلالا سأالاو نا تقاخامو ١

 ْ فرز مث لا او نكفملاو بجاولاو مودهملاودوجوملاعااطيتالوةعملارامج ىفعبسيو توكل ارا |

 ىلا اهم داو لك ميس :ىف غلا وب كس رااو طمس اىلا اردوملا وضرعلاو رهو الا نكمملاماسقتا |

 نع زاتي هي ىذلاءزهلاو هريغلزاشإ هبىذلاءزالاو اهثازخ ؟ءازرسأو امخازعأو اهءاونأ عاوأواهعا نأ
 إ لمه دوا رب و هموزلذو 3 ه«دتلعو هلولغمو هرثوهو "وملك مآ ف رعد هزيغ ٠

 ةحردإ هذه وق دافع كان ماما راهلمس اهب تامولغألا عدم اهيفتدثأ ىت د١ ةذمنلا# ل شعرس ع ا

 زال سو حاورالالاغىف رسهشلاك سس نلا كل ةريصتق ةااع :لهاطا سوغنااريصث كاذَك د تروريظ دعب هلا م

 : ىلا «تلاف اذ واو ءدئامع نميو هللا نيب ةطساوريمتو "كم ثداصغ ءهلءاك تناك اهناف سوةنلارنا سا ةي ديالا 1

 ٍْ دساف ثبد حفرالب ندبلان اكو نارقلاو لءلانحورلا اذهاورسف نور سف او ىهأ نم حورلاب ةكئالملا لزغت

 || روتلارونو حورلا خور ملءلاقان سمع أ نماور كسلا ابو كل ذكو ىلاعت هلوق 5 هريظتو ثيم ل_عالب حو لاثذكنا

 ْ قرطتيال ة لكل اهنا رودتلانافريغتلاو ءامفل أ نع ةنمآ ةبقانوكتاهنا ةداعسل اذه صاوخ نءو بللا باو
 نب رهادلاز هدو ذاب . الا دبأ ةمقاناهما مماهماذىف الط اةرا خف :داعسلا هذه ث'اكاذاؤزيغتلاو لاوزل ااه

 . عدا اغت لاف ى لاجل ة:وغدالالااوثمآام مهءاع هللا تاوأ د ءاسبن الاف اطدأو تاداغ مالك 1":لايغال قنا

 لوأ نمد مث نغبتا نمولانأأ ةريدت ىلع هللا ىلا اوعذا ىف ..سهذه لق لاهو هرخآ ىلا ةمك-ل اكبر لسا | ا

 هناك لاقاهبف د سقي ن ءاهفىلءأ 75 الملا تااهاشإف ةفيل نضرالاا ىف ل ءايس فا اهنا هناض هنا ضال |

 عمضأاو ةدارالاوةردقلا نمل الذسا تاغ صرت اسل هي لفاملاع هنوكي هن اكشن م مماجأف نراعتالام لع ألا | ا

 معلا ةفص ل عج اختاو ممتوكسل اينخوسو مهلاناوج ةهمجاو ناكل أن نغءانغتدالاوعدقلاهذوخولاورمدلاو |

 معلا ةفص نااار رشلاة ا ىفاه رسأب تناك ناو لاكلاو لالذبا تاقص نا ىلع ل ديكاذوعهلاااوجج ا

 فرش لغلانا مانت اخص ىلا اح هاف أ اغا هناحسدتا ماهريغن مف رش ظ



4 
 سمح و مخ ساب يب يب ارببسسس و1 ممم تاس دامب اا ماو اا اع مح هاا مصمم دم

 راسين ل. هه ممسمسمسل مس

 5 | هزاز اهتتحنت ا !١لاساانةير الاهل ىرتت ةزاتلادومتمم نسال لا "ةةيلس قال ل حبر لاق |

 ا ]انيق هذمع تقرا نيساننلا وسىلا كك ع٠هيبهذا ةفءنسوبأ هللاقف اهقلطمف ميظعلا لالا

 | هللاوفثيلل لاه اهانا هةةعز ل اهةّمعاناو دك ولع كلا تداعاهةلط ناف ءانا اهو زم لفته
 , .اراهن هنأ سعا نب ره كلع قد سو ةشاس ونأ لمس دي هيأو ةع رس فدعا اكذنا وح قيعاام
 اع هب ناسمرف .اراهناهاطبق هنأ سعا عم رذاسي ةفدتس ون لاقف باو !اهجو د- أف رءيرف ناض رف
 وأ ثا لاق دح مهتااللانقف متن نم حاحا لاقفو هرد فال [ةعن رأى تف رس لاذ حالا ىلا لسر
 : 1و رابلا كس انى عا ءرالسا انجل الا كلذ نيش ا رغادقلا ناصنس لا كلها لمق نع

 :دءقا هسرا حاخلا لاق مت'لريغا_نمنهدتالوةروراَقلا هذه نءنهدا ل اقف م ثلااعد مث ب طاا هل له هذ

 ةرفوهل ل_جراذاف ءود_فل بيطلا اذه عير «تمدجو نم لاقو بطلا م هاراو دج ا لا باونأ ىلع

 3 0 انو حشلا اع دف هق دصف كلئقالاو ىقدصا لاق هي رخشا لاف نهدلا اذه كل نيأ نمح اخ الاف هود اه

 1 ٠0 ا اهدرو ل_-رلا نم فال ةميرالادخأمت اهب دأ نس اه كن” سهاد كلما فال 5 ةعيرالا با هاذه

 . | دقو كل ذ فرع دقو "ىلا شانل | بح | ىهةيراج ىسع ني رفعج دنع ف دوت ىلالاموب دشرلا لاق ون اهبحاص
 ]| تدحالو فصلا عسيو فصنلا بوي لاقف هنمع لح بلطب نال اوهو قدعيالو بويالو عس.دبال نأ فاس
 || لوءراولا.ةفلاذنماورطأ | تاقف عرقيو قدي باسبلاباناا !ذاف'هلمل تا ذاسئان تنك ن سلا نيد لاه نب
 35 دم مانا "لة سم ىف كونغ د لاه هملع تاخ داحإف هملا تمضمو تءّةف ىور ىلع تفذن لو عدي ةفدلخلا

 كسفنات دهثدقف صاع ملاط كنا ىلت لاف ةئلا ىف لدعلا مامالاو لدعلا مامالاانااهل تاق دز ىفسعب
 ىف هللا ف انت له ةمضعم ىف تعقو اذ !نينمْؤملاريمأ اب هل تان كراع تمرخو هنت ' ىلع كي نكي تر غكف نحل
 عت لاه ةدحاو ةنحال نيتنح كلّتاد هما انا تلقفا ديد شافو فاخا هتئاو ىا ل اعد اه دهدو لاخلا كلت
 م. *ىلاةردايتمردبلا تنأر ىرا دىلا تءسراف فارصالاب ف ص أو ىةط الفن امج هير ماقم فا نأو
 افئاخ ىثموهرازا سدلف هسفن ىلع فسوبوبأ ف اذن لع ديد شرلا لوسر هلم تاذ هان آف سوبانأ نأ ىد
 8 آنا فرز لا تطورت تنك سا زاهلطف هان داو تار لا هماعد رفلس هيلع لخ داسلف ةغلطل ارادوا

 ىل ل طاف تمدندةو كنلتقالو أ يدق دصتل تغلف ةصاقئ رادلا ىرا ود نمةيراج همف تم ماهر اذلا نمد
 أ اهل لاق مث نال ىلتاف رق ةقاف امئاك ةيزاج ىأرف هان ذافاهيلع لوخدلا فىلنذأف ف.وبو ألاف اهو

 ةفيللا لاعد اذا هنع ىمقثلا الو هءاعىديزتالو كل لوقأام ى انهح ااها لاق ةهلتاوال تااَقْه ىلا !كغءا

 للشر س ا ىلا ف سؤ وأ رخ متاهتقرمءام ىل وةفاوتاهفذال لاها ذاف ماىل وف ىلل!تةرساكإ لاهو

 ظ اهل لاه منتلاف ىلا تقرس | غل !اها لاقف ىلا !نءاهلسةءفل خلل لا قف ترض ةيراط اراض ايرمأو
 0 ظ نمت رخو راكنالاوأ رارقالا ىف نين ءؤملازيمأاب تقد هدق ف ءويوبأ لاق هقاداهقرممال تلاع بماهذ

 1 أ انوخاؤلف بدغنازللانااول اقف .هرد فاد ام فسوب ىب أراد ىلا لم نأ أو ديشرلا بضع نكس ةنيملا
 ١ ْ تسوي ىلأ عمردب نقي نين جب ناظس الوشم رخؤنالف اللا انقتعا ىضاقل انا لاقق دغلا ىلا كلذ
 0 | | نرغملاو قرمشلا ل-هأنا 0 وجا -يناشال "يس راارمشت لاه طب هلزخءىلا

 1 | فرعتلغ<ىفاشا !لاقف دشرلا دنع ةرظانملا هذه تناكو دساولائ ثلا ىلءمهعاجبادوجو ةفرعم نكعال
 0 ملف *ىلعنب نيس ادصق فاز 21+ كبس عطقنا و افوخ هب ّرقاف سلاحا اذه ةفال> ىلع سانلا عامجا

 ْ ىلومو أفي ريش فر عاما ةعبرأ دحأ نم اهول.اهت ةجاح اناد0 لرش اب تضع لاقوة اج انو هنا

 ْ | مكتريسو مكبأ دف مركسعل اامأ ول دع تفرسشف برعلامأف ميم يبيع اسر ا ناوتلا لءاج وأم 0:

 | | ٌتدزا اذا لوقي لسو هيلع هلا ىلم هللا لور ثعم- ىناف عبسصلا هجولا امأو لزتمكتوس 86 ٠ نآرذلاامأو | :
 | نيس لاذ ضرالا ىلعاورثكت كلت اح ام نيل ل اقف ني سلحاو نسا ىلا اورظتاه ىلا اورطنت ا |
 |0000 رفا لولا روج ىيتانسو حم ا سال ةيقلوتباط أ دس |

 - هس وو 1219ج ا ل ا ا سا حكما سما هو 4 2 صام تمام < وج مه يرمي امام . 5س اا ار ربصسص رس اوس رس واب

 ُط لئاسم



 أ دادزب هقفاا لغو رفكحاا لص الثا ل وزع هللا ةمفدكب اط ىئبني ال اذكر دكت الثا دك رعزوعال

 | دهذلا مع كلذكءاوولارامغب ردكدو امفاص لزني رطملا١اك ده زلالعو رفطلابداد زي ةانقلا ءاك طاينتسالاب

 : هلكسسملا) لءأهتلاوعدملااذكف قالا كال مو ءامحالا تءعلمسأا معدبلا لو مداني وو

 هيث اذا اريصب ام لاه انعوو هب لءبام لغلا ىرعشالا نس كاونأ لاق ملعلا دب ىف ساسنلا لاوقأ ىف (ةعباسلا |

 هثع باحأ زئاجريغو> ورود امسبب لتلافي رعتف لعل بالا نافر ءبال مولءملاوملاعلا نأ ام,ماعاو ضرع اناا ١

 نآل لعل لعاب لع ءامس .ءالاوذ ميامملاع هنوكبزاعلاو ىرورمذ لءهنذلو هللأيو +: املاع هنوكب تاسنالا لعب

 دب لم قاسو اطقاسر ودلا ناكذ ىرو رض ل عا ع للعلا نوكي هلع ناكنذ ةدمقملا ةمهاملاىف هلخادةيهاملا

 مواعملا ةةرعم ل_علار كيوبأ ىذاقلا لاهو ىلاعت هنا ءاش نا با لاا ذه ىف نك هراتزفاماب وا رب رش |

 0 رت موصل انو هم هلزق نأ كوتالا لع نضازتعالاو ةفزعملاود لعل لاه اعرو ه.لعوفام ىلع ١

 هلوقامأ أو ث-نوكي ةفرعم ارك 3 دعيه للعوهام ىلء هلوةن مولعملا قذوالا نوكتإل ةفر لاق اضي ا روذدلا دوعتف |
 ُْ ئنلل شير هذ اهب هقي رعتف ةقرعملا سفنوهلسعلانا (اهدحأ) للقنا نمدوجو هسضف ةنرعااوه م دعلا |

 تنكس املاةءاذهاو سائل الادب , مهلا كوس نغوراب ةجرعش الا (اهيا) لاةوهو هش | ا

 فما نال فراع هنأب ىصونالوملاع هنأب فصوي ىلاعت هللانا (اهماانو) هدف رعءدققن , الاو انالف ف رغأ

 لامانعيو مولدملاني دمت لعلا يار سالا قصس اوي ذان_تسالا لاهتو لاحم هلنا ىلعونهو ىل هانا قيس قت د تب

 نيِمدتلاوه لعل اهلوقامأ فء«ضاضبأ اَوْهَوَنِسْمْلاَو علا لاقف نيدبتلا ىلعرصتقاامجرو قالا ةثابتسا لا أ

 كلذو ءافانا دعبئلارووظي نارعشيةنابتسالاو نييبتلا نالو هتم تأ طظفلباظفل ليدتتالا هتف سالف
 مالك ىلع ةروكسم دا اهو ولاه لع هجودسو : هروهنام ىلع مولا نيستهلوقامأو هقل' لع ف دراعزالا

 نال فرعضوهو .هناقتاو لعفلا ماكحا هيما نم مصيام للعلا ءلروذ يركبون ذ اًمسالا لاقو ىمئاقلا|
 نها ع مولعملات ايلا لعل لاغقلا لافو ماك> الا ميفيال تاعنممملا عانمماو تابجا ولاٍب وح .ويرلعلا |
 را ماما لاقو ةراسبءلامد» ىلع ةيسوةمةفااننلا هوبولاو هيوهام ىلع مولعلار قصت ل#علا لدقاس# دوا
 0 ةرورضا انانسف: أن مدخلا الون نأ أ هرنغ نءاهزيّمتو لعلا ةنهامووصتىلا قد رالا | ْ

 اةءاطمنوكي نأ اماف مزاد اكناف نوكمالو امز احن كين اما كلا ىفانداةدعالوةنةءاشالا ضعف
 ىييدبلا لعلاودو لوم_خاو عوضوملا فرط سوه بجو ن ركي نأ اماه اقياطمناكتاف قياطمريغوأ
 اند دلقأا داء ءاوهو بج وملالو ىراظنلا لع !اوهو هب رورضلا مولعا | كلت نيكزت نسيه وأ

 كشسااودو .نبيواستم نافرطلان وكي نا امافامزاحن وكنال ىذلاو لو ازهفاةباطمن وكمال ىذلا مزاطا |

 نم لت فد رعتلا !ذهن العاو .مهولاود حوجر او ّنظا اود جارلا فزت الا ن نمر امهدحأنوكيوأ ا

 زاحااذاو نعي دب لعد اقتعالاةيهاعانلعن اانيعّدا اذاالا ميال في رعتلا اذ هنا (اهدحأ) هرحو |

 تسلو,دادضاءاتايلعلا في رعت اهنن هنا (اهنانو) ىيديلعلا ةسعاجلءلا نان كقزالو ا

 ىلا مالا ل صاح عجرتف ضرقنلل فرغم ضرقنلا م دع لعبع تح لعلا ةرعمنمىوقأدادضالا هذهةفرعم ||
 فرات الر قصتااواقي اس كركي دق 5 وص نوكي دق لعلا نا (اهثلاثثف) قهالاوأ هلثعوشلا ف. رعتأ

 | فيرعتلا اذه نع ةسراغتةيزوصتلا م وللءل اتناك كا ذكن اك اذاف فءضااالو :وَملاالو دد رتاا الو مزاسا هنا |

 ١ ا ةنلا ن ركم ىطيمب ام لشغل اولافامعرو سقزلا نوكس ىذدَم اداقّغالا وه لغلا ل زتسعملا تلا ا
 ملعاو دوصةملاىفاسداق رك ذنكنلا رهاظ ناك الة ئمدوهقااناالا انههازاح ناكناو نوكساا ظفاو
 راقي نانا اولومي نأمهلو هنململا لهحزوجيالف عال بت اه سن- داقتعالا اولامباضالا نا(

 اضبأ هنع حر في رعئا ١ اذهو نادال ا لاق ردقلا كل ذداةتعالاب ىنعن نكفاكر تشم اردقدلقملا داشتعاو ا

 | هل صاح ةروص معلا ةفسالفلا تااهأ سفنلا نوح طق هيفلاقي نازودجال هناقولا ْ

 ْ دس مل باكل هدم رام مسمع راع رغتلا اذه ىو مواعماب ةقياني نتاللا كى

 ريع ام - مهمل همم مج
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 ظ
١ 

 ا



. 

 هع 4-2 هس هيمو
 ل مساس دس صا ١ مسخ م وس "ا مصمم تسصسسما ا د سيلا ا دا هت ين حبس جس

 أيقن نإ لع لدي لذو ىلفل العلا ةينلش و دا الل اهوصسمو لوح ءاع :روظ انا هلاضس هنا محوريغ نم

 .[|اناكو لسعاما اهبيراخكفالاو سيدقتلاو ستاان ترخفا هك الا ؛١نامث لعلاب مالساا هيلعمدااهةهسا امنا ْ

 | نيقذاذاا نا ىلاعت لاه بئارأا من[ قالا و اهافن كلذ ناكىلءاانودياله-نا اممناف معلا نينو رقم '

 انتفالاابجومراصاما مهسيدقتو موكبستن اتيثف مومذمديلقتلاو ادلقتوأراسلان «لفسالا لردلا ىف

 قأسام ىلعةي دا مج اةدحاو هلة سم ىف أ طخ أهنال ةمصعملا مسا هيلع عقواسملا مالنا امملع مدآن امن خرلللا هكربب
 . أ ةياع ىلع لدي كا دف ف رمش ناكرثك أ همف رانك اشلون لدلقلا طلخا !ذد لئالو هنا |

 7 ظنا ءابتجالا ةءأخ دج وراك دسنالاو دارصصالاةلرتو بانو باناسا للعلا ةلال دكر هنا علا ةلالج
 ىوكىأر لدللا هاعّنِج اف ىلاعت لاو ام ىلع ملعلا بلط» هسه أ لوك ىف لغم ا فيك مال با هيلع ميها |

 لسونارملا ئثىل ئأ ن مدر كحوفب لة“ لزب لو سما الار هك نورت لاك وكلاو هلق مث

 0 ةىذلل ىبيجو ته>ر ىلنالاةؤ لرش نع ضرعأو دو هّملا ىلارهاسملا ناهريلاو رهازلا لسا دلا

 ةوجولا تأ ىلعهملظمو حادملا فرش أب ىلاسعتهقلا هس دءةجردلا هذه ىلا ل_مواإف ضزالاو تاو ١ ىلا

 ىلع مهاربا اهانبت ا انجح كلو ىرخ أ لاوو ضرالاو تاومسلات وكلم يهاربا ىرن كالذكو ةران لاقفأإ

 , ذاو لا ةفداعملاةَف رعع لغت شا اديملاةفرعم نع لرد دع البلل ىلع داع انني تام انا همزقأ|

 ٠ اقام ىلع هس . عمران ةجاسملاو يلعتلابل غشا لعتلا نم غرفالا ثوم ع فدكىنرأ بر ميداربا لاق
 : هلامز كام عم كرخأو نوفك عاهل نأ ىتااليئاسلا هذهام لاقف هموق عمران ورمه الو عهسنالامدبعت '

 مهرومأ لد اوأ ىف موااغتش ا ناك ف.كب هو دوهو ملاص ىلاراظن او هبر ىف يهاربا. حاس ىذل ا ىلارت ل 1 لاف |
 مالا هيلع ىسوم لاو ؟كلذكو لئالدلا ىف ركل اورظنا ا ىلا قللاداشراو ميلعتلاو لءيلاءاهرش وأو

0007 

 فدك لسو «لعمللا ىل هد#انالو هوان دمسس لاح ىلار اظنامث هعم لت الدءوسوو هدو:-ونو عرف 3

 ١ ِ :لعلاب نانممالا مدعذ ىنغأف الئاعأل دجوو ىد-يئالاض ل دوو ل اذ ىرخ أ دعب ة هرم ملعااب هم هملع هللا ْن

 لق نم كموقالو تنأ اهلعت تنك ام لاهو ناءالا الو باكا ام ىر ذت تنك اماذدأ لاق لانا ايتانتمالا ْ
 | اونا تلعرشو رعت تجر ذا«تلعو لاك عطر مسار والا هللا وابل وان عاده

 | 0 معا او ةملقنا | ىلئال دلا نم انرك ذا نان الل رهظي لدلذ ى 54 ءايشالاانرأ لو ةيادبأ
 يمناك نموأ ةام-ا (اهن) ةفي رمشلا ءاسعسالاب راك ىف للا ىعم ىلاعت هللا ناف اضدأ والد و رهظي نأ
 ضرالاوتاوعدلارون هتلار ولا( اهئاانثو )انه نماور كيلا اني-وأ كالذكو حورلا( اهنانق) هانيمح أذا
 الو ملا ىلعرلعلا مّددف سيلاو للعلا ىف ةطسددازو مكمل هافطصا هتناناتولاط ةفص ىف ىلاعت لاف اضيأو ظ

 ةداعسلا تناك اذا ةلاملاةداعملا نم.ف رش ن ديلا ةداعس فن دبلاةداعنمتلا راس نم دودةملاّت ا كش |
 | ىلع ىاعجا فسويلاقو ةلاملا ةداعسلا ىلع ةحارشوكتت لدن هسا :داعسلا ىلع ةحجار اعلا |

 هيلقدنر غم“ رما ميلا فاح دقت اضنلو مامي مق سن بد سح ىفا لقي لو ميلعظ فس ىلا صرالا نئازرخ ظ

 رعاشلا لاق هنأ: < لق ةأه لا :أه ناو هنايسلب ماكنت ماكنت نا هنأس بآوأ

 ش مدلاومللاةروصالاى بلف « هداؤف فدو فد ىيفلاناسأ ْ

 مهن ما غنونو محن ذم ول ماب د نع ءيمناالك لاةفرانلا باذع ىلع ولا باذع مق ىلامهت هللا نأف اضأو

 "ىلع لاه درود٠ناسو ريعم نأ اوركفتم بلق هجوأ ةثالثن م اهعلاطم مولعل ا مهضءي لاهو ميقا اولاصل ظ

 ةرمشع مولءلا لدق اضرأو ةءورملا نم هعمو فطللا ن مهمالو واعلان معلا يع هنعدشا ىذر بلاط ىب أنبا | ا

 ' معد ناكرالا ةعد ةرمشلالعو :ناوخالا ةرمأ ءاسعملا لعو ناطم_ثاادرأرمس !املعو نادال د_.-ودااملع

 || ناهربلل ةسارغلا لعو نابيمال ايؤرلا لعو ناطلسال ةسامسا|لعو ناسرفال ةزراببملا لعو نامزإالا مولا
 دونا نملزنأ ىاعت هلوقءاملايلءلا ىف لاما هقلا برض لق اضبأو ندر مق.ةرلسالعو ناديالل بطاالعو |

 0س امديحوتلا لع ةعرأ مولعلا اذكف نيعلا» امو ةائَةلاءامو لد بلاءامورطملا "أم ةعبرأ هانملاو ءامر|

3 
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 20225 ل 009أا دعس يعم هس يس

 : انغافعضو تلح ةروصأا انذلو ةيؤصلا نم قدس اظفارّو هلا نالعاو روس وق كا ا ا

 ةلاحريصت تامولعا ا قثاقسنا اول تامل نماشااناالا لكشت كنا مسا ىف هلصانبا ةياجكج | ةكيالعذو

 ل 8 ١! اذه هلعرو مثلا ظفا ١ وةلطأ ةيئاممسلاةّداملا ف نال ةئولاو لكسشلا ناك هلق اعلا رقلاف |

 تاازول ثدحب نراصو تءكستءاو تدك أنو لقعلا ىف :روصا!تادد اذا طظفطلا (اهعبارو) ا
 طع اظذلل ا ناكابلو ايش ةهلالا لال :تموم اهتداعتساو اهعاسرتسا ن مئيلةاعلا 5 جل

 ىلاعت هقا ٍلءىف كلذ ناك الو هلاوززوميام طفالا ىلا حام عامنا هنالواظةد هلق ا لع م المرح الف دل

 اذاف'هلقاعلا ةٌوَملا نع تلازاذا ةظوذحلاةرودلا ناوهوركذتلا (اههسماشو ) اظذ ءال د ىمسنال م ل
 ركذتاانا وه و قات ذا هلعنالا "رم 31 ددللن ا لءاو 6 دا ىه ةلواحلا المو اهعاسرتسا نهذلا لواح 1

 ىوينأ ماروعدشم تاكسن ا ةرودل اكلة ةهلذ اراةصتلاةروسلا كلن عو برابط صل

 ناك اجا روع ثم نكت نا و اهءاجرتسا ذئن.- نكعالذءل بمد نكسءال لم اذاو 'ةل فاح ةريذاح

 اروددم نوكيالامبلط تالا وع اجرت سالابأ اط نوكي نأ لامتسا اهتعالذ اتناك اذاو اهتعالفامت ن ءمذلا|

 دقانا :_.سفنأ نم دانا عم اعنشم عاجرتسالا بلطب رمسفملاو تهصحذتلان وك, ني ريدةنل الك ىلعذ لا

 اورنتكص فردعدال هنا فرءاهاّتمأتو اهنلئاعلا ل-غواذارا رسالا هذهو عدس رينو .اهملطنا|

 لوّعلا لعاهاضءاورومالا خا ىهىيااء امثالا فل وما افركت سانلا دنع ءاسشالارهظا نءاهما عم

 كلذدعي ترضحجو تداعاذ' ةاهءاسرتسا لواحاذا هن الا ةروضا اف بلصرذلا (اهسداسو) نع

 ا هالا كلذ مسي ل لاوزلاباهو.تسملار دالا اذ.» نكي مناف اركذ نادجولا كل ةىعم باطلا

0 : ْ 
 ها 5 هكذافنكو * ه و5 دا تبي ىلا لعب هللا ل

 سفنا | ىف ىلا لود-ب..هنالرك ذ هنابلوةلا ف هونوركذل!لو دا طر ن امنا ل رسل
 ىو دالاق ىلاءتو هنادس هنا ىهو هيريسفف :ةققدانعدو نراظفا1هلاناو رك ذل ناز نغلانا ىلاعت لاه |[

 نامسنا!لاحو هذ لدالا ن اكناف هلاؤز دعب هوان امسالا ل وم لاح دمءلا ىلع هدو - لهرضالااذهت ككل |
 لماع ماذلاو 51 اًدووذىلاثااناكنا و نأ. بسلا عماشناك ملا ه ماع ه بود اتق كو صهالا نع ىل فات

 هلوةقفباو 11ناالاهتناالا 10 همن لج مارحودب تشتت

 2 ذلاامأو لاكش الا كلذ هم ىو وقي الفْثاقيدطتلا بان ءاذشو دمحوتلاةنرعموهانغا هيرومألانا لعأ
 نع هجوم هلا شتا نم دغ امنا قالطال ا ىلع هاوخو لاكشالاٌد لذ نىوقيف تارودتلا باب نا 9

 فيكف لاقي نأ قي باول اى تسسيالف تانرورمؤأ ىف اكيكذنت هنركذ ام ناك ام كال ذ ناك 0

 ةدهاجلالاغةشالا فك. رةكي هللا فرك ذل ا نم كنك ع كاعد نكلرك دف دك فرعثال لوةئفرك ذأ

 نَعَتْرَع اه كئاوهو رخ ”تانهه لب لن سلا ذنان كاع ىف كم ذكي ةمفيكلا كإتكلاودا ع نءلزعو|
 ءايسشالادعبا هنا عمرو كمل هنك ىلع فوتولا كذ ك ىناف كة فص هنا عمرك ذلاورك ذنتلا ةيخاملاردا

 ذئنش هروصقةبامنو هزحع هلك ىلا هيد_بعلا لصوتيااه اة اءامشالار هظا لعج نم ناد سف ْكْدِم ةيساشم
 ريست” ىف لاوقالا تفاح ادقو ةفرعملا (اهعباسو ,انطانارهاظ هثوكزا ءاريد اقم ىدابم نم ايش علاطي

 رّودهتلا ىهةفرعملا اولاقنورخاو تا .اكلا كار دا لعلاو تاي راطالارداةفرعملا لاه ند *مو.نخ ةظل اهنا ٠
 تاسو سهلا هذه دان سان اني .دصن نال اولا لعل ن نءةجردوظعأ نافرعلا اولءءالؤهو قد دصتلاوه : 1

 ىشااّنالوهيرمشلا هق املا: قروذ افهتةءةحروهدتامافةرورمضا ان موأعم صادوجولا ب اودووءىلا ظ

 لجرلا ناف كل ذاو اقراع ملاع لك ساو ملاء فراغ لكن ر املا اذه ىلوذ هديهام باطت الئ هدوحو فرعد !ام |

 بحب ااناغىلا يدار نموا وطاقم ىلا اههلاطم نم ىرتوولا نيد ايم لغو ذاالا فاعلا وتب

 سو هّيوه هناك ىلع عالطالاَن ال ىلا هللا فرعتالريشلا نما دا ناف قمل ا قودي رمش ةقاطلا |

 ٍِ 0 م ع ل ا



 قلن

 | كاذكف هجولا ةروص# ارا ىف ل_هديام هنالاستب ىذلاو مقا صرت ن مكلذىفدءالف تازاجنانمأ

 7 5 ل.- نهذلا فن هذاا ىف الصح نأف. رصلاو لل اانا ةءاذاانالغعضوهو نهذا |ىف مولعملا ةروص لصخت | ظ

 1 | مواءلانو كهرذئ اخ طقفامه اتروصن ملا ق لصاخلا نكلو نه هذلا فالس ناو لاحت اذهور مو
 اهاضو :ةروضلا تاصاخ لق ناو امولعمريصدال نأ بو هنروءةرودا١ك1:ىذلا ْئدلاف ةرودااوه

 مولعمال ةقياطم هلوقنا (اهيانش) نهذلا فرصا او ىلا ملا ل_.مه هنا نءانرك ذامد وعيد ن هذلا ىف

 ىلا ىهو نوكتالدقو حراما ىفةدوجوم نوكتدق تامول_هملا مه دعنا (اهئلانو) رودلا ىضتقي |[

 | عريض لا اذ_هىف ةقياطملاو ةئامااتالوة_عملاو ةهنهذلاروسلاو ةيرايتعالارومالاناهث وعد ظ

 متقن هه ءاطاان ال مودعمأل ةقباطم ةماعلا ةروصا ١ لاسقي نأ ن نكعالو مود «ملا لدن دقانا (اه«دارو) |[

 مالكحاضيا ىلازغلا لواحدّةلو همض ةقياطملا قت لمت ض# ىف مودعملاو امتوثا ىهأ نية اطتملا وك ظ
 . || ريصملل وعمالو رهاظلارصيلاب ة-سياةملاب هحوغن ةنطابلا ةريسصبلا كارد |لاقفل_علا فير رهن ىف ةفسالفلا |

 رصسبلانااكتف الثمةرملا ف ةروصلا عابطن مهو اك ةرصاسبلا ةْوَدلا ف قرأ ةروص عابطناالارهاظلا | ظ
 لادم لب نيسعلا ىف عيطتتال راشل !نيعنافاهنمعالاهل قداطملا اهأ امم هسمف عيطنت ىأ تا رمصملاةر يما ْ

 | اهقئاقح تالوقءااروصب ىءأو تالوةعملاروص اهيف عبط. ة 1ص لاثم ىلع لمعلا اذكلف !هتروصقياطم |

 | يدلاك ىد الارهوج اذكف هفةعبطاملاةرومااو هتلاةصو ديد+لا ةثالدرومأ ةارملا ىنفاهتامهامو
 اا رهاظاارمدبلل عمال هلوذامأ اد طق اسمالكل اذن ه نال او ةروسااكم ولعملاو ةلاَفَسل اك لمع

 رمت اراصنالا فد رعت قركذ هنا مخسلا) هوجو لطابف ةرتمايلا وَما! فقرا ا ةروص عامطنا الا
 ةطقنرادقعال اانرمصب أ 1 عامطنالا اذه سفن نع ةرابعراصالان اكو لهنا (اهيئاثأو) رودو»و ريماسبلاو

 الإ مظعا!ئثاارادنا لوصالط 0 و سل ع يا وم رسل توام

 ثيمح قرملا ىرتانا (اهثلانو) ةغبطناا ةروصالراغمراصالاف طورسش الر اذه طرم ثاااناقحراخلا ف ا

 اا و هناكمو هزيح ىف هتيأرا ةعيطنملاةرودل اوه قرا اناكولو

 .هاملا ف ةرارعإ ا ةيواسم نوكت نأامما لّقعلا ىف ةرازاا نمةمسر 1!ةرودلانال فءعضفتالوةعملاأ)

 تفوصوملاالاهل ىنعمال”راسل !نال ةرارط ارو مة دشعا راح ىلا ري دصي نأ م زال والا ناكناف نوكتالوأ |

 هاما ىف ةراردلل فل ان نهذلا ىفئذ لوص- نءةراسعالا ةمهاسملا لع نكي ل ىنانثلا ناكن او ةراردلاب |

 ةروص نا ىلءةةسالفا|نمنوةّدحلا قذتادةف:ارملافرودلاعامطنا نءرك ذىذلاامآو هلوق لط_كلدو ا

 | ناتنناملو مسهاوصأ مالبالو مهلوق قفاولال مهلوقزيرقت ىف رك ذ ىذلا نا تثق: راف عمطتت الرمل |[

 | نوكيدقو اد بولا لا "اف: نوكيدق في رعتاا نع ردها نالعاف ”لطان سان ااهرك ذ ذىتااتافرعتلا|
 : بابلا اذه نم لعلا في رعانع زدعلاو هلافّرعم لعمل هنم فرعأ ئث د ولال ثردح ىلا ءالذسا ىف هغولما |
 ْ لعي دس لكنا هنلع لدل داو فرعمىىلا هنفرعم ىف ةجاحالف املج اسيديارو ست ةروص:ءملعلا ةيهامن ا قلاو |

 1 ءةيهباملاع هوكي ىرورشلا لعل اورصلا ةل ىف الوءانسلا ىلع سبل هنا لعب هناو هسفن دودو لعب هلا ةرورضلا

 5-0 للا ناك الق نيفرطل ا الاكب ةلاسال مل اععي ىلا” باستنانلاعلاو مواعلا: ذو. هناذفاضتاب لع *اح الا

 ١ ةقيرذتناك كل دكن اكح اذاوالصاحرلغلا ةمهامع ىرو رضا | لهل ناك الصاخ ةس ودنا هدج قووزشلا|

 ١ م انشا ةهلشسملا) ملعأهقلاو ةيلقعلا بتكا ىف ةروك ذمتاق.قدتلارثاسو هه فاكردقلا اذهناعننم |
 1|لوضولاو ءاقالاوهوكاردالا (اهدحأ) نوثالث ىعو لهل ةقدا ف اهنا اهبناغب اعافلأ نعثدلا ىف |
 0 ثلسو اذائلئانعلا ةّوقلافنوكردملانا دوم باص لاق ىلا عت لاق ردا تكردأو مالغلا كر دأ لاي | ش0

 ١١ |أارشب كارداوهوروعشلا (اهناثو) ةهطلاءذهنءاكارد اكل ذز اكح اّتاصخو لولا ةيهامىلا ظ
 | هلا لاشال اذدهاو لزازتمْكاردا هناكو ”هلقانعلاَدَو وهلا ىلا مولع لوصو بنا يه لوتأ اوهو تاشةسا

 | 1 لعالفانلا# وةلافوقوىلد>اذا دود لينا 0 ق0 ع بس تاكو «ثيدناوفاعت ش6

 ا 1 داو ظ
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 طسوتملاو* كاذو اهقو قد اسواه دوة. دثاه نماها دب الو ءاناط ةلظ ىف ةفقاو انك لهاا وك لاع

 1ْ لص ال لو وم لكف نام 3_ةماموباا هددت نم داو ف ةصاخ ةيسسأ امهنم داو لك ىلا هلو نيئرطل اني

 | نيدهاشن ع رمل ىف بال هن ا[مكف نيدهاشلاك امهناتددقملا وني ةمولعم نيم ةمةطسا وبالا هيرلعلا ٌ

 كِل دنا دبوأ رسغال ادا دعت_ساف بولاطملا ن اعتني نانثلا نات م ةقاا ايه نيدو ع لمعلا ف ديال اذكف

 | كلذو ىومةلاةباسغلا هغولبو هلاكو سدخلاةةثوهوءاكذلا (رسشءعباسلا) سدااوه طسوتملا
 اك دمةاسنو عب رلاتك ذو راشااتك دنمولص أو قلاب غطقلا ةءرسو مالا ىفءاضااوهءاك ذلاّنالا

 كلذاو هضيرعتدهقئنذل هبنالا نعةرابءىهوةنطفلا (رسدعنماثلا) نيكسااةذ .<اه<عةكردمىأأ
 سفنلا ةكرحوهورطاخلا (رشععساتلا) زوم لاو حاحالا طادبدا فرت كتحألا ١ لمعتسسي هلاف
 أرطخاد_هلاسقي كلذاو سفنلا فرضا او لان لابرط اه تاوه مولع ا كلذ َةَمِمق ا ىفو لءادلا لمصةوغ |

 (نورمشعا) لدملا ىلع لاهل ا سال اهتالطا ارطاخ تاعجرطاخلنا ىنعملا كلذل الش تناك[ سفنلانا الا ىلايبب
 هيا صا ال ةسو سم ريغ ةيكزجرو هاب مكس نعةراسع هنا لاسقي دقو حوجر اا داةةءالاوهو مهولا
 داقتءالاو»و ّنافلا نور نملاوىداحلا) ىذؤملاةوادعومالاةقادصد السلا متصك ةئامدج

 | ليقاذهلف ةطو._طمريغّْن غلا بنا ماذكف طوبضمريغفعذلاو ةوةالداةدعالا لوءقناك الو جاارلا
 ىهاسنما اّناظلا نأ مرن الا فرطا زيوت عمرخ ااويبلشا وده را ر2نءةرابعهنا

 | هلوت فني ربسفملا ضعب لاهتاك ّنافلا مسالا ىلءاضدأ قاطي دق مرجالف للعلا سا هلع قاطي دق:وتاا ىف
 ٌْ (امهدحأ) نيوجول انهه لعلا ىلءّنطلا ظفاٌقاطاامناا ولاه مدع اوقالمممانونظ:نيذلا ىلاعت

 ْ (ىناتلامز# معلا بنج ىف نظااك رخأ الا ىف هاسعىلا ةفاضالاءان دل ىف سال ارثك أل عنا ىلع هسساثلا ْ

 1 نب ذإ ا ىلا هاوق يف ىلاعتهنت امهر ذنيذلانيقب ةصااو نيسنلا الا ل هح داك الاست دا ىف ق.ةللالهلانا |

 ؛ ] لاو>أرثك ل ارادم هيلعو حدمو ل قةروقةرامأ ن نءناك ناّناغلاثالغاو اونانربإ هلو سرو هللاناوذ

 ٌْ نما ا ضء«نا4هوقو اًميش ولا نم غال ظاانا ىلاعت هلوقك مدة ةعض ةرامأ ع نءناك ناوملاعاا اذه

 ١ : فريال اميسامو هئيمغ دعي سو سلا نع ءةيقايلاةرودلان ع ةرايعوهو لامخلا (نورمثعلاو ىناثاا) مما

 1 لايةءال بعد مطلاو ةظقبلا فو .مايناا ىف ةروها | كلل لاسةيدق لادكناو الام بو. ةرو «نه دراولا

 | بسال سفن! ىفءادت !هل هانا ةفرعملا ى ءو ةبيديلا (نوريثعااو تااثلا) موثلا لا ىفناكاسمفالا |
 م بيس اواهتيعيتايويدسبلاب مو تاماوتالا :(نورمشعلاو عبارلا) نينثالا فصادحاولا ناكل غك را فلا
 ا ادو نوك ىذلاامأف رخآ ئ . : طوال الو اهعوضوجة.دضقلا لو قطن نهذلا نا ةرمستلا ءذهىف ١

 : 1 يدم بشرا يملا لهن موهيورلا .(نورمثعااو سماخلا) الْوَأ لو اوه طسو اهلا ده رس

 : ْ اذ وأو عفن :اوهأم طايشتسان م سقنأ أع نامي ىهو ةساكلا (نورمثعلاو سداسا) ىور نم م ىهوريثك |

 ]| لضفأ نا الا هملا ل_ديربخال هلاثدح نم توملا ددامل ل عومسغن ناد نم سنكلا مالسلا هيلع لاق :
 لاهو تريس لاستيةب رخلا قد رطناهلا ]دودي ةفرع م ىشرو ةريألا «(نورمشعلاو عباس سلأ) ثوملا هعنامم |

 ةرازغو» ريما ناحتصذنللا ةريزغىأ ةريخ ةقان مهاوق نموه لمقو هلةتريشا نسال تدسوءادو دل اونأ
 ”طاناوحو ىأزلا (نو ريزبلا ونءاثلا) .اهمرازغبا,نعريخما ىهةريش ةقانمهاوت نوكينأز وو ةفرعللا |
 || ركل ىأرلاو ىأر ىأرلا نم ةكقنت_بملا ةمضّقال لاقي دقو بولطملا جانت ااهنم بري ىتاا تام 3211ىفرطاخلا ||
 0 ةسأ رفلا (نورمشعلاو عساتلا) بصن ىأرلا عدل .ةوريطغلا ىأولاو كانا ىل سقاذ واو عئاصال لآ الاكصا ظ

 :||| ناىل اعتهلوةب قد رطلا الاه ق دص ىلع ىل اجت هللا همندقو نطادلا قاجلا ىلءرهاظا |قاذتاب لال دةسآلا ىهو

 ٍ سر ةمه-ياوق نماهقاهنشاو لوقلا نايف مهنةر تاو هلوقد مها وهفرعت هلوقو نيدةوئمال تان ءالكلذ ف

 | فرعدالوه رطاح نءناسن الل لبعد ب ريض نأ رمذ تا ذو ف رايعملا ٍسالئجاةسا رفلاَناكفئاشلا عبسلا :

 || ىف نا هلو قيل سو هاع لقا ىل ص "ىذا يف .ءءاباو ىحولا نم برم لب ماهأالا نم برم لإ ذو بدس هل
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 مم ١ سس لتس سس ا

 أذ هنا فرعواناثئث كلا كلذ ردا مهسسفن فد رثأ ظفحملا راثشكردان ما اولاه نو رخآو لاسم هتيهولا
 ا :كىذا!نالفوغو لا اذه تفر ءلاق.ذةفرءملاوهاذ وفالز أ دكردأ ىذلاو ءانانث هكرداىذلاكردملا

 01 |[ ىهاهن :الوةدو نا ديالا ىلءاهم دقسإ لوةد نم مهنمو حاوراللا عدلي لود ن نم سانا ىف مئاذك تقو هّأر

 || ةقالعا| اطل امناالا ةسونرلا, تذرتعاو ة-واالاترقااملاو مالسلا هب ءاعمدآ باص نم حرذسملارزإا

 اماتفرعواهبر تفر ءم.ملاةبواهو ند ىلا ةلظ ن مةصاخماه ه'ىلا تداعاذافاهالومتءسن ةئديلا

 ءاهفالاو بطاخما ظفل نمائشاار ودتوهو مهفلا( اهتءانثو)اناقر ءّلا اردالا اذه ىم“م رحالف هن ةفراع تناك

 7 1 ل م يي م وو فا ظقللا ىدملالابئاوخ

 اكاف تاووشلا وتاهشلان ايرأ اوناكاما سرفر افك نام باطالا اذه نم كضرغ ىلع تاقو ىأ ك مالك
 ن ةةءال ىأالوق نو ومد نوداكك ال ىلا عت لاق مرحال ةمظعلا عفانملا نمىلاعت هللا فءااكتىفام ىلع نوه

 | اهااكواهضقواهنسح نمءاسشالا تاب ملعااوهو لّقعا!(اهرن *اعو) ق.ةللا ضرغاآو ىلمالادوصقملا ىلع

 1 | عادوفللان ,مائذا|ىنا عك _طعراصف عقانااوراضأا نم اهمذام تاع كلذ تاع ىهكنافاماعةنو

 ره ىرخأ ل رتلا نمو ةّرم لعفا!ن ءاعثام ملعلا كل ذر ا سف لرتا | ىلا كلامع ادر رضلا نم هيفا كلعو لععفلا
 ' نيكريشلا سمو نير اري لءا اوه ل اقم لفعل ن نءنيم اصلا ضعب لئساملا دهلو ةقانلا لاةعىر معلا كلذ

 ٠ 'ادةتسالاو ناكملا! ذهبى اللار دقت اوهاذهف همهنو هىعأ هللا ن ءلةعءنءلقاعلا لاف لقاعاا نع لئسااو

 لما نم برضد لص اخ اةفرعملا ى موةناردلا (رسشع ىداخلا) ىلاعت هللاءاشنارخآ عضوماهف ب هلق

 لاش :ىردملاو نعطلا هيلعلعت انا ةيردلاو دمصا !تددد نم هلصاو هيورلا ل اهعّتس او تام دَمملايدةوهو

 رشع ىاغلا) ىلاعت هيلع ياو ركل عاننمالىل اهتهقلا ىلع هقالطا مصناالا ذكور شل هيل سيام

 ؟ ألهعلا فو ى رظذلا لعلاب همم سخ !ىلمعلا لعلانوهو ملاص لمعو نس لع لك_ا سا ىهو ةم حتصملا

 )ايا مناقل نم ةمكحلاو امك اذكي مكحو هنةتااذااماكدا لمعلا مكح الاقي هنمورلعلا ىف هنمالامعتسا

 ف :م ظافاان ةمكللا تدح دق م كاذك ا ضيأأدابعلا هول | 11 ىفو لاا ىف مهتاصمو دايعلا ةعفتم همقأم

 ريسغتم تاك ار دا مال همف لاك الت اتراك ارداناىلا ةراشاادهواهقئاق<ءاسشالا ةفر م ىهلمقف

 7 دو ةدو 8# هنبقاع ىذلا ىلعفلامن ايناالا ىه لل. ةولديئااوريغتلا نعتو.قايهنافةمهاملاكاردااماف

 -1نع هلع هزني نادهتجص ناي كلذو ةيرشلا ةقاطلار دي ةسامسسلا ىف ىلاعتو هن اصسو وااخا» ادنقالا ى .ه

 0 يقيل قحو نيقدل انيعو نيل الع م هقسا٠ نع هلجو لذا ن نء هدوجور وها ن ل

 0: ذاناك اذا ءدّةّبعم فال ىهالا نوك عش ءهناو اذكءيثلا نادقتعااذاالا ل_هحالنمقءلا نااولاق

 | (مشع عبارلا) 5 لملار ظناماوةرطفلا ة-ءميدياماوه بسوم داةدعالا
 ١ ةع نءاسلاخ حورلا قا ىلاعتو هناحسدنا همضلوقلا نءةعو 'هلصاح ريع ىه ىلا مواغلا نات كنا

 افا ىلاعتو هناصسدنكا امش نواعتال مكتاهةأنوطب نم كرا ىلاعت لافاك امد ءلانعو ءا.شالا
 (ىلاعو للاب ةطوريشم ةعاطلاو نودمءعءلالا سالاو نا تةاخامو ىلاعت ل اقام ىلع ةءاطال اهقاش

 | نوكتنا ودب الف لاح لك ىلع هنم بال لءااو معلا ضرغا ةعاطلابسهأ هنا نم.ذ ىرك ذا ةالصلا مق ًارخآ عضوم

 1 ليم ىلعناعاام ساوأان م هن أكيسسم قالا هاطعاف مولءلاو فرعا اهذه لمست نم ةنكمم سفنلا

 ١ مهسفنأ فو قاف“ الاىف انتا: مهجر خس :نيستلا ف لاقو نيددفا اهانيدهو عمسأ ىف لاف ضرغلا اذه

 ذأ | هلوقىعءوهو املاع لهاا حورلاراص ىول اهانه تمد اطتاذاو نورمصت , القا مكسفناىو رفكلا ف لافو

 1 أ (رمشعساغلا) نه ذا اوه فراعملا هذه ىل..صتل سنا ادا دعتسان ا لصاشافنآ رقلالع ند رلاىلاعت

 1 أركفلا نا نيةةلا ضعب لاه ةريضصتسملا تاقن دصتلا ىلا ةريضالاتاقيدصتلا نءحورلا لانا وهوركقلا
 | ناكثالوسدملا (سدعسداسلا) هدنع نم مولعلا ل ازئتسا ىف ىلاعت هنا ىلا عرضتلا ىر# ىردع
 | نان مدام ةلوهجملا ةيسنلا ريصتل لوهلا فرطنيب طسو: نا دجولالا لع ”مبال ركسفاا
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 ْ أ لاوحاباملاعناكىلاعت هنا ب.غلا اذه نمدارملاو ضرالاوت اوه ا بءغلعأ ىلا, لقال لكان دنع

 ناله ىلع ديل ذابت دس لباسا لعب هاو سنا ىلع لي ذهو هتلش نا ل ةمالسلا هيل مدا

 بءغلا نوم ونموب هل وةفلع اوه نامعالا لم ةنافاهع :وقو دنءالاءاسشال ا ملعيال هنا ىفمكلس نب ماشه بهدم

 برغلا ٍلعنابراعمالاو ضرالاو تاوعسلا بغل ءأ انوه لاق ف يكذب غلا ل هيد ديعلان اىلعلدب أ

 ! اما مغلا,نون:ءؤينيذلا لوقف مّدقتام هباوسو بنغلا لعن < نولاخم_غةىاوس نم لك ناو ىلالا سدل ١

 ىذظردوهسمنباو سامع نبا نعىبعشلا ىورام (اهدحأ) ءوجو هيفن نوةكت جنكأمو نود:تامرلعاو وق ظ
 0 :5 اموهلوقو اهب د سد ن نءابيذ لعبت مهلوت هيدارانود.سامل_عاو هلوقنامهنعدلا |

 ارسالاو ةيئاقلارومالا نءنواتالام لعأ ىف (اه.نانأو) دحسال ناوربكلا ن نه هسفنىف سنلد !”رسن اامأأ

 أ( )اهةلخ ىف ةحلدملا نا لعأ ةسغملارا رسسالاب ىلعل ىكلو اهيفةطدمال هنا ارهاطلا فنظر ىتلاةمفلتا |||

 هنم هيلع مركأ املا شلح ابر قاذك نافءاشأم ع نكل اولانةف اهسع الخ دكالملا تأر م دآق اشم ىف اعلا ْ
 ْ ناك هريغن عدو رس ضععبل موضعي ها ديأق موش هوريءاامءلو ل! اذهن وك. نزوح واوةك ىذلااذهف

 10 داانال دج ما.سقالا نا ء[اكدللا لوةوشو (اهةنارو) ناقكوءادبادحا ولاىلهفلا اذه ىف
 نوكأ اا غبسللا نوكيوأثارمالا لدي ناامان جامل رد ىلعدايشزتموأأ اًضئارشو اذ اريخ

 هداج ا ىضتةتةمكملافاملاق هضرملا نوكي ىذلاامأو هداج ذم ةمكلاف ضل اريذن ام الات ”رمشلا
 ىلاة مسن ان لاق مئوهو للا وداسفلا اور كالا اقرعثك تر *لءلقلاّرم ثلا لج الريثكلا ريذلاكرتنال |

 ًارورمشل اذه قلع بلاغ هعيش ا فرعأت ضرالاو تاوهلا بيشلعأ فوقف تار ن يس ؛

 (هطعأح .رفزاعطءاو وحدي ' الاهده فنا معا(ةسداسلاهلّْهسلا) مهني وكتو مهداحبا ةمكطا تذتةاف ||

 الثاو هاطاةمفصت ىف* رماد تي نأ تضف رب ”اعذلالا اوحا نمئتهماع نال ىلاعت هلال فوااامثأ || 1

 كلذلةدكو قيراجالا واهاعق لاخلا عالطا دنءاهكرتيالؤ الع قنالالا عالطال ةمدعملا كرب ثمين رك

 0 | اوندا ذا تح ةنلا ىلا مب صوبف ةمايقلا مول ساني قوي لاف مالسلا | هماع هنا متاح نب "ىدع ىور (اهدحأ) :

 ْ | اهبذ مول بيصنال اهنعم هوفرصانااودوناهاهال لنا دعاامملاواهروهتىلا اورظنواهتحاراود-وو اهنم

 كياوثنمانئيرا امان رتنال_قزانا اان ءاحداولانيرانؤلوةءواهاثع دحأ عجرام ريس :اهثع نو هسربأ |

 | اظءلا ىنوتزراب متولخ اذا منك مكحا ندراثلاذ اودوتف اندلع نها أع لد اماوالاهيقتددعاامو |

 نانا ّمبه مكبوأق ىف هلع نورعذتام فال سالو ارتزبتبخم ةبحل ابيه وةيقل سانلا ءقلاذاو | ْ ١

 نيرظانلان وها تنكىالاهو تسصرتت لو سانالل ىصانعملا كرت ولت لو ساشا | مالا ىنوناهت لو َ
 لد وطل اد ىلع بنا داس لاه (اهداند) معنلانم مكيمرحام عم ىب ىتاذع ىلا مكقيذا مويلاق مكلع | 1

 تنناط تنكس ناو ميظعصأ قلعت ارت ادقافلار و هنا تقتل هتنأ تيسعاذا تاكا اسقف نع | ا
 حاول اءالماعتنكاذ !لاوحأ ةثالث فك سةرهط مضالا متاحلاه :(اهئلانثو) ترقكدقلناربال هنا |! ٠

 هللا ل_عرك ذافري_هذل انالماعاّتك اس تنك اذاوكنلا هنا عممرك ذاه الث اه تنك اذاو كلما ١١هتارطتزك ذاف | ٍ

 ىلاعت هتاةمكح را ىلع دال عالطاال هناملءا(اهعبادو) ىرأو عم-أ|كءم نا لو وةيوه ذاك أ ا
 اماءوظعتسساف سلب وي طن عقوورمش اا اور عساف لقا اودا سفلا ىلع مهران عدو دكتالملاف |

 انسفن اانلظان در مهل وب هدعبن و امس منكم لا ا وذا سفلابا ولأ ناو مهنأب انااعناك هنافحإ ودخل امالعأ]

 هاربام ىلع ةعبال نا لقاسعلا نش نمو هنمريسم نادل وقباهدعي ف ا سهنكل تاعاطاام ىف أن او سيلبانأو |[
 رهاظلا فرعأ ىذلاانأ اهانع٠ثا ووسأ | مَع لءأ ىف هن اصل وةنلحولاو فوانىفادبانو تكن نأ

 هنورت نمو فرضح نع دعب وزة تصحو بس اعمطما دباع هنورت نمثأ ل غاذ عتوذملاو عق ةاولاو نطاملاو ||

 (ُ نآم-هارمسر الو ل ع١1با2نءاودسرت م نأ رو كتسمبالنااق قيد نم برتيسنا هر َ

 / | ناةجت الم از زعو بدغلا لع 37 ٠ قةدح هنا ها مت هيلع ن هائش نوطحال م-مئاف زعلاراتسااو ترد 2 1 ظ

 000 ا ا ا '

 ل ب ظ
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 |نوكيأم 1 ن*ىلاثلا برمذلاو »* عورلا ف ثفتلااضيأ كلذ ىعشيو مملز ءّتاو نيئدحل تأ ا

 ا ةفرعل ا لهأ لامو ةتطابلا قال_ثالا ىلعةره امانا !ل ا تس ثالاب لال د_نالا ىهو ةاعتم ةعانسمإ
 اوهو لوالا م.قلاوه ةئفبلا نادم دهاشمواو هير نم ةف ىلع ناكحمن 3 ىلاعت هلوقف :

 ْ لاوحالا لملاك ثالا لال دسالاوهو ىناثاامسقااوهدهاسش ا اوحورلا رهو ءافدىلا ةراشا ْ

 انآ رقلالع نمحرلاهلوقو انياعامالا اذا لع الهلوقو اهاك ءاس*الامدآيلءو ىلاسعت هلوق . (ةعساتا | هل #ملا)

 نموهو هيلع هقالط ازو ال هدو ىلع ف راعن ةظفالا هده ىف ل_صح هال لعم هنان ىلاعت هللا فصو ىضتقيال |

 د اكو سردملا هسة لخ ديال ني عمل ىدواول ىج اةاطم ملعم سر دمال لاةرالاكو نيقاتلاو مياعتلا,فرتع

 | ا مالنا م ناكل هيلع هقالطان بت فراعتاا ادجالزأو دديقلللا غميالا لعمبن اهلل راقمال

 ٠ |اولاف) اولاقإ ىلاعت هلوق « ىلاعت قالا دحال كل ىلءةردقالو هربغف للا لمي ىذلاوه لمنال عن هبذالا

 ملا لاق مهمانعءانمهأ انطق مهما ان مهنا مد آ اء لاه كلا سلعلا تن أ كنااننلعامالاانل لءال ننام موس

 | اتا يذلا ناهعا (نوندكحم منك امو نو د.تام لعأو ضرالاو تا وهسلا ب.غلعأ ىفام ل لكا

 ]| لاؤسلا كاذ ؤمهأطخ اوفرعال مهنا اولاقاهف دسفب نماهف لخغامهل وقىف ةءدءملابا زا الملانا
 | ورك ذم ميصعم اوركنا نيذلاو (:ماعامال اانا ملعال كن ايس مها وب مهأطخ نعاورذةعاواوبانو اوءحر

 | اواكسام نولعبال م مناي ميياستل اوزدتلا,فارتعالا هجو ىلع كاذاؤلاهامنا مهلا (لؤالا) نيهجوكلذف
 ْ | داتاجادع الملانا (ىناثاا) هلعت ىركف كلذ لعتولاذاف انماع ىذلا الل ءنالانااولاعتمهخال كل ذو هع

 ضرالا ف نودسفيم_منا!نناعاكنا ١ ولاق ممن حو نالذ مولعا ىل اءتدقاال اهفدسفي نم ايف لا
 0 انتاعاامكنافءام«الا.ذهامأو همك مشل نما لهدا كلان اةفءامدلتوكش سو

 | |[ | ةقولذق فراسعملا نا ىلع انتاعامال اان العال ىلا .ءتةلوقيان ادصأ جا ب (ىلوالا هلثلا) لتاسم ايدو 8

 5 رابع يلعتلا اولا ةلالدلا بصنباتاوميلعتلااماهتهج نما نزال اذار تاو ىلا هل

 3 | ةداقا نعةراسع مي ملعَتلا لاقي الريغلا ىفدا وسلا لمص نعةرامع هناقدي ايو ستلاكريغأ ا ىف علا لمسنصت# نع

 ا أه لع بترتي ىذلا رهالاو لعتاه هتاعىلاقيكلذاو عاملا ىنداو طرمشلا ل هول لعاا هءاع بترتي ىذللا مالا |
 1 ارظناا ليل لدلا تاذوح سدا مل-ءلا دودو ىفرثو اا لو ةنانال كل ذ للف دق ىلاسعت هللاو لدا دملا ع ضووعرلعلا

 | ملوعال وق سا ناو يلافت هللا مياعّس لعل كلة لو د> ن تهت : لذ ديعلا لعفر ظن !اكلذول ببلدلا ف

 3 1 | ياعيال تاسغملا ةفرعم ىلا لمدشال هن ا ىلع الا هذي ب مالسالا لحأ جب مدا (ةيلاثلا لك للا) انتعامالا ||

 ! 0 ا اور رزان رملاوةناهكلاو مودل لسعياهبلالسوتلانكيبالناو نىلاعت هللا

 ىلزتءمال لوقي نأ معنمالو لوسر نم ىضتدا ن هالا ادحأ هسغىلعروظيالف بغلا لاعهلوةووهالا اياعدال

 | لاعلااذ_هلاوجا ىلعىلاعت هللا هةلش لئالدم وأ |تاكرح ىد-ذعف لئالدلا عطوب لهدا تريسفاذا |||

 ةكتالخا نااشيأ لاقي نأ ن نكس ءوىل عن قنا يل اشيأ كل ذ ناك لاوحالاا هذه ىلع اهي تالدتسا اذاف

 ةاتلاةغاابملات اق نم يلغلا ( ةثلاثا هلع لا ) ىلوأ ناك ان ددحأ هنعز ع نالف بمغلا ةفرعم نعاوزع ا
 أ ا س.امرحالذ هناهسوهالا ل ا ذامر تامولعم ا لب بس و عاب ١! ةغلابلاو ملعلا ىف

 | لمعتدي ميكحلا (ةعبارلا هلْسملا) ريصحلا لددم ىلع يكسللا ميلعلا تن كنا لاق كلذاةوهالا قلطاا
 ص اوك لادن هلا لوقترمسغتلا اذه لعو تاذلا تافص نمثل ةنوكنخ يلعلا قمع (امهدحأ) يجو لع

 3 !لوقنالفلعفلاتافدن نه اذ نوكمف هءلعدنسال ض ارتءاالا العاق نوكي ىذلا هنا(رخ" الاو) لزالا

 أ تلاه ديئ الملا ناكفرا ركستلا مزلال اوىلاثلا ىءملاو»دارملا وكب ناانه>برقالاو لزالاىف ميك هنا

 نأ ساس. ع نن] خ نعو هيف بدلا لهل اذهىف يكمحلا تنأو مد[ ميلعت كنكماف تامول_هملا لكي ملانعلاتنا

 | ال ىلاعت هقانا (ةسماخلا ةهلمدساا) ضرالا ىف ةملخ لعب مكس ىذا وه هنا ميكحلا نم نكت الملا دا ىه

 ظ | قا نابعسلا اهبمه 0 وباب وهرءاشالاءاف-ا نع مهربخ نان مالنسلا هماع مدآ 1م

1 0 

 جبل 0 أ م بسمص ساس  يي2ششلشلشلسلشللاالسشسشسشئًلا 1 1قكشُش22ُسُلاُاُل ل 2 ااا 01 تب تشل 222
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 ْ ديشي رمغالان دح ا ماسق نا كل 3مم لوقلاك ادهم ةعضاواانرعدب دق لعفاا نا هنا ةداسع هنا م-الاسلق

 ا طوةسبتاهوالا ضءد ىف نوح, نأ عاد: ل كاد تبا اذاو:داعللالا لا دامو لولا هذمغب ام ماظعالا نم

 كاذكن اك اذاو ةدابع كلذ ن : )ناو ميظعتلان مارب اد فمه نع .كل|هقادلاو ضرالا ىلءنانسالا

 ناو اوقاذحا (ةثلاشا هلمسسملا) هذمأ اركسصو ه:ءارل اراهظا كادت : الملا هلل ا هس عد نأ عش م

 || ندر ده لاهو مس مث ن يا الكر لا ضب لاق هكمالالا نم ناك له سالا

 | دكد الا نم نوك,ال نأ بح وفن | نم ناكهئا(اهدسأ) هوجوب نولؤالا جساس نول
 ساسنلانمنالءاو نَا نم 06 سداب الاى يكول زو سف ىلا سعت هلوداَن اا نمناكهنااملقااو 1

 كالا كلانفغ نما ىلا نال .دكتالا لا نمو كحال نأ ديو نانا ند ناكدنا تبئاتاهنا نظم ||
 ةئلسا هئمو هلانت حال اان نَم انا ىعم اذ عاورتدانلاو هو نان الا نادزشأم ّندلسانال م .هضاذهو | 1

 (| دج الااو اداه تدب تسنامأو هرف لعل رانتسال نونلسا هذمو ناصعالا,ةرثم_-سم اوكا ةنملاو ةرئاسا موكل

 د_فالر دقلا اذ_هن ١تدثف غللا بس م-ملعّنأسا اذا قأل_طابحو نو.ءلأ ن نءنورو-سم

 مهرش موو ىلاعت لول ةكتالملا ن نه نوكيال نأ بحو ناسا نم ناك سدا انا تاما لوةئةدودقملا |

 ا مالا تنأكن احس ولاق نو د: ءاواكحس مكانا الؤهأ هكتالملا لوقت ئاعمج ظ

 هلوقامأ نآعا ن م ناكها لال لق ناف كاللاو نا نيب قرغلا ىف ةدع رص ' الاهذ_ةوّنللا نودعت |

 نم ناك لاق هنادووة_سمنبا ن نب درا ليتل ا نيداكار ارا ن وكن نأز والا :نانا ننال ىلا 0
 ناك هل 2 نااك نسا نمراص ىأّنأ ا نمهلوقنوكن ن زوال ل نكل كل ذاناسةنللا نزاخ ناك أَن ا[

 ىفاش نط نم هنوكنا تاقملذ زا لا لعل ترام اس نب راكم ع نمراض[نيرتالسا |

 انتا ةدللا عيوني اواو ىلاعت هلوقىب هو ىرخ أ هب  انضراعمالا الا نء مترك ذامو ةدكئالاا نم هتوك | ظ ُْ

 نآزوحال باوآلاو 7 ىعست كلل ان ١ ىلء لدتا 1: دهن هلا تاك هكتالااتلاهاشب رةنالكلذو | ا

 2 للعُس رعشب ْن نم تاك سداباالا ةلوق نال ةنلسا نزاخ نأك هناّنْا نمنأك هلوقنمداراان وك |

 راصىأَن ع نء تاك هلوق كلذ لطسس ةيمالانزاخ هثوكيدومصمسلا كل رتىل راعتنكعالو امنح هنوكل دودهسلل | ||

 ةنلانيبو هل اواو ىلامعتهلوقامأو ةرورضاادنعالا هلاراصي الذر هاطلا فالخ ا دهانلق ّنأسا نم |

 ىهمسي كلل اناا دقفاضر و ةكئالملا ىف هتثأاك ّن كا ىف تسفل اكل ذ تن ًارافكلا ضع نال < اناقامست |

 ةغللا بس ناك ناو ةيبادلا ذا نا اكمهريغب صتخا فرعا بس نا اظذل نكل ةغالا لدأ بس انج |
 ةدلضالا هغالا ىلع : 3 .الا .زعن قرشا ٍقديام ضمن صدا قرخلا بتردع ةنكل ننام لواند ةءامالا |

 ناانلقامنا مهل ةيدذال ةكئالملاو ةيرْذ هل س ءابانا (14 5( ثداحلا فرغلا لعاهانر ىلا هنأ . الاو |

 او ةةيذلا تائاف عي رصاذهو قود نمءابلوأ هترذو هوذطتف[هتغم ىف لاس ةوقل ير سلا

 ا ولهجو ىلاعت هلو ةلمويف ىتنأال ةعئ الما وىنالاوركذلا نم لدتا !ذيرذلا نال مهاةيرذال ةكست الملا تااسالق ْ

 اذاف هئونالانهرملع مكح نم ىلعركذأ ؟ مندهش تكتم هتلشناو دش نانآ نيسرلا داعم ,ه ني ذإ انك الما ظ
 أمد ئام ىلع نومودعم دكئالملانا (اهئلاثو) . ةيرذلاتغتافةلاالدلاوتنا ىنتناةثوفالا ثفتنا || |
 راثلانمقواء#سلبأنا (اهءنارو) تكئاللا نمنو تحي الأ بوف كلذ لكي ساو نام | ظ
 | اضد أ وران نم ىتةلش سلبا نء ةءاكح ىلاعت هلوةارانلا نم قول سلب انا اناقامتا كل دكا وسبا ةكئالا او | -
 ىلءق نم هانقلخ نال او ىلاعت هلوةارانلا ن هنوقول# : ندا ونا نء ناك ىلاسعت هلو نسا ند ناك هنالف | 50

 ١ دوت الملا ثاامأو ران نم هم حرام ,مّناحلا قانوراشفلاك لاماص- نم ناس الا قاح لاهو موعسلاراننم | :

 ظ هلع هللا ىل_ض هللا ل وسر نع ةشن اع نءةورع نع ىرهزلا ىوراذ-ف رولان ملبراسنلا ند نيقولخ اونا |

 نا عهد ةديال ىذااروه ثلا نمنالو ران نهب دام ن منان قاس ورون نم نك" التلك اكل لسو |
 لد 0 كلا حورلاوأ 2 رلانءا وقلخ ممنالثاذب وعسامنالقو ثواب راجت

 تت نر زج سس 1

 ا

ْ 
| 

 ا

 ظ
 ْ ظ
 ا

ْ 
 ا
 ا

 ممم ب ممم محسج

 2 دما مسا ل ب وم ا



541 

 |اوضوفتو ل عيدح ًارغي الئلز كلا لاك ةدامع تاوغسلا نكح ادا مودي دوويعلا لاكزمبلا نضر هظا |
 لاعت هلق هناعدممو هتاعوةهمنعنابللاو تاتا, ضارتءالا اولنزيو قااسللا ةمكس ىلا ءانثالا ةفرعم

 معا )ب رفاكلا ن«ناكو ريكس: داو ىلا ساباالا! و دصتسفمد ال اودما ةكثالمال انلق ذاو)

 دودهصأن ارأ لعج ىلاعتو هنادسهئاوهرريشرلا عسب ىلع ةماعلا م_عنلا نمةهنارلا ةمسعئلاوه اذ_هنأ
 هعوأب , ماسين أن ريكجحلالملابههيسقم طا مص صخق رت لان هنال كلذو هون الملا

 :كدالمال ادودس» هنوكتص نآالا اركذو هلا ىف هتبرد ولي نعني زجاع دك الما تراسص نا ىلا لعل ا ىف
 ئ مالسلا هماعمدآ ةقاخ ىلاعتهتاىوسبنأ لبق لصحدودسلاءىهالا (ىلوالا لمس ا) لئاسمانهدو

 1 ةي الاهذ_هرهاظو نيدجاسهلاوءقف ىدور نم هبف تغفنو هدي قساذاف نيط نم رمش قااخ ىلا هلو لمل دي

 ًأريدقتلا اذه ىلعو بيةعتللاوعقف هلوق ىف ءاننلا نال ةكئ الملا د وسر اصير اصاكمالسلا هيلع هنا ىلع ل دي
 |( :أغلاهلملا) ةكئالملا دوصهمراصص نادعد لصح كلذ ىف ةكئالملا عمدت رظانموءام*الا ملءتنوكي

 0 | 1١ أ. لاورثك تاوقل داسلا درعم دال ةدايعدووب يل دوصبلا لدا لعنرأ لا أ

 : ناكمالس لا هيلع مدآو ىلا هته ناك دووهسلا كاذ نا (لوالا) لا وذأ هنالث ىلع كا ذ دعب اوت

 ]|| لاقي لب هليقلل تيلص لاا ةيالهنا (لوالا) نيسهجو نملوقتلا اذهىف نءط نم سانلا نمو لملاك
 در ,ماف مداىلا اودصسا لاق :نأ حوادوصسلا كاذا هليقمالسسلا هيلع مدا !١ ناكوأو هللا ىلا يا

 لاك سلينا (ىناشلا) "هلق نكح» ل مالسسلا هملع مداناانل عمدا ال او دوصسا ىل قىلد اذكك مالا

 ا! 'ءإ .قناك ولو دجاسا | نءالاح م_ظعأ هنا ىلع دب ادوكسم هنوكن ادكأ“ لعمل اذهكَدأرأ

 | ةيمكانوكت نأ مزاي ل و ةيعكصحل ىلا ىلهي ناكمالسا اوةالصا !هيلعا دج نا لءادب ةجردل هذه تام
 لاقي ننال لبقلأ ىلا تءاص لاةءنأز وجار هنال والا نع باوحلاو .لسو هملع هننا ىلصد## نم لضخأ

 هي::ةالصأاو نممشلا كول دل الصلا م ةأىلاعت هلوةفنآر ةااأما رعشلاو نآر ةلاهيلع لادأ ماو ”هليشلل تيلص

 هدلاامأو اليقالال ىلاعت هتان 8 ةالصل انا عملا تلص لا ةينأز رجال لذ كاذ زاجاذاق كول..ابالا

 ١ لو 11 1

 وللا

 نسسح ىبأ نءاهنممم مثاهنع * فرصنم ىمالاناف رعأتنكام
 نيشااوكا رفلانسانلا فرعءاو » متحفا ىلسمن م لوا دا

 [|| هنا الع ركتلا كاذو هعركت ىشسلب انا ىفاشل! نع باويطلاو دوما ىلع صك لصد وقف
 1 ناووذىناثلا لوغلااما لالا لوقلا ىفاماذهفرخ ارو أ عم كذب ل مح هلءا لب ةيدوضدملا كاتدَر ردع ىله-

 كلذ لغفت ةفلا سلا مهالا ت'اكدقو هملع مهم ماللاك ل ةمدهو هات وظعت مالسلا هيلع مدت التناك ةدحدلا

 1 مطمن دوص“ذئمول سانلا ةم تناك ادم هلاوّرتوهلوقىفةدادق لاهو عال سااب اضع ممذعب نوم ملا ب

 . [|| ناله دهام ذاعمايلاسةقلسو هيلع هللا ىل_ص ”ىبنلل دص»نملا نم مدقاممل اذ اعءنا بدهص نعو شعل
 ] 1 "اسن الاةمح اولاف ا ذهام تاقاتقراطبو امسسقل دعست ىراهنلا تنارواهئاطعو اءاملغعل دصست دوريلا

 2 ةكع ظقت !ةاطمالخ د لاق ىناه نيالاعس نع ”ىروثلانعو مها أ ىلءاوبذكمال_بلا هيلع لاقف
 ٠ | ادع آت مول مالسا و ةالصلا هبلع لاف و ىل ددهتالو هنت ده. | "ىلع هل لانةف هل دس نأ دار أف تااط ىلأ
 |[ لم ف دوصسلانا (ثااشلالوقاا) اريلع هشحلم افعل اهجوزلدصست نأ :ًرملا ترمال هنارعغا دصسي نأ

 ّ |راغماا لابجلا كلتاكأ 5 رفاوعلل ادع“ اهمف مألاىز #2 رعاشلالاهعوذاناودا. .ةنالاوه ةغللا

 1 ظ نال ف.عذ لالا لوةلانال_ءاو ناد رجشلاو مصااو ىلا عتهلوق هنمو ل الارفاو1ل "لادن: تناك

 ْ | لوقلاامأو هاج مظعت ديف الا ل بقا اد نع لوجو مالذسلا هيلع مدا مب مظعت ح رش ةصقلا هذه ع نمهدودقملا

 [بجون ضدرالا لعةهشلا عضو نم ةرابع عرششلا فرع هن اكشال دوصسلا نالاشي فدع تلال

 ا 1 | دوال هقاريسغل : داسعلاو :دابعدوصبلا ل .ةنافريرغتلا مدع مالا نال كا ذك ةغللا لضأ ف نوكي نأ 1

 1 السيم ا دو عل وملح |



 فيئاصتلا تاع بيسلا اذواو ةلالملاو ةَةشملا رود! مناف دحاو عون ىلع ةماقالا|م ناسي ىلا ناّمس نم | 1 ١
 نأ خالاوراشعالاو بازحالاورولا موسم هلنا نادك لييعسو لودهفااو باوبالا,ةموسقم | 2

 نصحسحم ؛ ب

6. 
 تتسم صخب مهمسما ابا ا 0000000 مسا 0 مااا هميم لس سيسلا 1 ٠ ويصل وي هناي بسسس

 ٍإ | هبولا)ىاعت هل دنع دمعلا وك نم م مظعتلا ىف لش دأ هد د.علاد ءىلاءثهقتانوكنا كثالو ىلاعت هللا دنع | 5

 ا اا سدالواببم مهزيغنأ ىلع مهراكتسا مدعب تحايل اعثهقا ناي الابل ال ددسالا ىف (ىلاشاا|

 هلمهتعاط بوو 4ع ةمءر ىلعزرْد, نأ دارأ اذا ناطاس )١ناف حابصهتحالا اذه ماما مهم لش ار مشبلا ناكولو | ا

 ١ اذهنا مولعُد هلهجاو ىتع ا. نءاودرع. ىح نيكس الا الؤه نذ ىوعاط نعنوربكتس ال ولاا لوقيأ

 ْ | ريثرلا نم ةي دقو :ؤك تش أ ذكت : الاانا ىف عار اللوق نأ لت : اهأو فءضال ا ىلع ىوقالابالا ميال لال دتسالا |

 أ م-_مالءتساو مموق دش عمك الل انا لوقي ىلاعق هناف تواغتل ان هردقلا اذهلال دةسالا ةسص ىف كيو | ٠ْ

 وسو د ع مهراعأ لوطو ضرملاو مرهلا نم م مهم أ وضرالاوتاو اوس مارجا ىلع | ْ ' 0

 ١ اودَر الن أك وأ تاه الا عاونأو مرؤلاو ضرملا ف لاوحالا ع رسأ ىف مهعوةوو مهةعض ةياهتعمرمشلاو | 353

 ا ىعملا ادذدهىف توافتلا لوس ىف ع اننالو لال دم_.ىالا اذه ةحص ىف فاك تواهلا نمردَقلا اذهذ |

 | نماباون اكسس كلاان اكاذاالا مصنال لال دةسالا ادهن سلق مفباوُش 1-1 يتعب ةيلضفالا ىف عازم

 ”اللا تادابعاولاه مهما (اهينان و) هان ركذ ىذلاوه مهفاا ىلار داتا نا عم ليل دنم هبف ٌديالورمشلا |
 أنا (اهدحأ) هوجول يشأ اهناانلقاناو رمشملا تادابعنماياونرثك نوكتفرمشنلتاداسبع نم ىشأ |
 3 الا نم يياسلا ديعلا نال دش درعا ىلا مول مم ناا.لقاسفا قشأمهتعاطن وكت دا َرَعلا ىلا مهلص |

 | راه دا اكن وكي هناف تاحالاقفروء_غملا نمذاذتاالاو منلا ىلا لمأ نوكي باح اللا بلط نع ىنغةسسملا | ظ ْ

 أ نيدلاهل نيسان ها وعد! كلءلا ىف اويكراذاف ىلاعت لاق اًذهلو هسبلا» امقلال او هال ومةداسعىلا عوجرلا ىف |

 أ عطاومو نيتاسرو ثائج ى موتاووسلا ناكس هوت الاانا مواعمو نو تتصخرم ُ مهاذاربلا ىلا هاجض بلف |

 | نولغد ثم وقلخ ذم ادبأ مهل منن دملا بأ. .سأ لاكتسا عم مهما مرةفلاو ضرملا نمنونما مهو هح ارلاو ءزئتلا | 1

 | ىلعنول.ةمم ه لب تاذلا او نانللا ميهذىلانوةةةلي الن ونودهسم مهناك نوةفشمنولسو نوعشاش :دابعلاب ||
 اوذك ىيدأ مدى نمدح ايدج لدنك ميظعلا عزفلاوديدشلا فوك نوفوصوم ةفاشلا تاعاطلا | 0

 | عضاوم عب فهو ءاطأ هناف مالسلا هيلعمدآ ةدقهدك قبو آو اطت ءلاراصءالا كلن عالضف ادم اواموب | ا / ١

 | لدي كل ذو ”رمشل ا ىف عقو يس هسف:كالعلف هد اوةره* نم مخصص اتم ثيح ادغراهنمالكو فوقي ةنلأ | ا ٍإ

 ْ ا :الاكرخآ ع وب ىلا ةداسمع عوف نم فاك ١١لاقسان ا (اه و) رمشبلا تاعاط نم قشأ مهتعاط نا ىلع | 8

 لمالان وس هن ارهس لاق ام ىلع ربغ ىلا هنعلدعيال داو لع ىلع باغا ومممهدحاو لك نكد اللانامن | ش

 مادا تناكح كاذكناك اذاون وعسملا ن هلاناو نوفاسصلا ن متلاناو لاق نورك_ءالراس لاو ||
 ١ لاعالا لضفأ مالسسلاوةالهملا هيلعهاوقا لضف أ مهت ادادعنوكت نأ بجو كلذ تيئاذاةقشملاةياهنف | ٌ

 أ ناو كلذ ىذا اشي ساسقلاو كيسصنردق ىلع الرس اغ اهنعدقا ىشر ةشئاعل ةوقو اهقش أى | 1

 ىلع لوي نأ لئاقاو ميدقتلاو ميظعتلاب وأ ناك رخكص أ ءالومءاضر لجال قاشملا هلم ناك انك دبعلا ظ

 انمنامز ىف ةيفوصلا ضعد ىزرئان اي كل ذورثك ؟مسيباوثنوكينأ بجي خف «لرك امهتةشم نا بهنيهولا | 1

 | ليت ناك ام لسو ةيلعهقا ىلص<ىب ءلانأب عطقيام بعاتملاو قاشملا نمةدهاسل ا ىب رطىفن وامي اذه | ١

 | مهداهزو دنهل دابع نع ىكح< ل ,هل اثم نمو هنم لضف أ لسو هملع هللا ىلص”ىن :ا١نأب ,عطقنان ا مث كلذ ضع

 1 ءا ءاوالاو ءاسدن الا نم دحأ نع كح لام ىلاعت هت عضاوتل ىف بعاتملا نمن وامن مما مامهروأ ا

 ا | باوثلاةرثكتاو 3 هقشضمو باوثدلاةدانز ىضتقتال ةدابعلاىف همس او راك نا انإعتم_هر ةكب عطقتاتا عم

 قلع افق ءاوساا ىلع نافاكم هب ق أب د-اولال عل! لعاف دوصقلاو ىاوذلا ىلع ءانبالالصختالا

 كيلا اال ال_هةاناوثالا هيو الر . الاواىظعاراوث هبام_ه د قيمتسسي و در هالاا لاءفالاب| 1

 ْش لضفلا ىف تواهتلا ىضتقنالا مق ثمو ثا داصعلاةركسص ندا ىفانإلا صال ! نمرثكأ اردت اهدحأ 1
 دوس 0 هسسسسس سسوس حج سس هس اوسع هورس عا

 ل ار ١



3 
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 نكي لال هنالاسر لعب ثدح لعأ هلا !لامثةرغا نوموسم هلا سر كالا ا لعاح ىلاعت هلو ا

 هللانا: (لوالا) نيرمأب ةكئاللا نم ةنوكينولئاقلا تحاو 'كنالملا نم نوكيال لأ بسو كِلَذكس لبا
 هوك بو كلذو هل اسيا ولام حارخ اد في انثة_سالاو ةك_ثالملا نم هانثتساىلاعت |
 ءارب ىناهموقو هال يعاربالاهذاو لاق برعلا مالك فروه ثم عطقنملاءانئت_سالا لاقيال ةكالملا نم
 اواك امال لاتو ادي امال_ءالقالااه:انالواوغااهيفنوعمساللاقو ىنرطق ىذلا الا نو دمعت اع

 | اضدأو ًاطخالا اسوم لدقي نأ نمو نأك امو ناتو ضارتنع رات نوككنأ الا لطابلادم كس مكلاومأ

 ءانثتسا م-م'مو» ىئنسا 3 اوددهسف هلوق ىف هلع اوءاغف 53 لائم فولالا نينا د اوان ب

 | ةرورمذلا دنع هيلاراصيامن ا كلذِف ل_مالا ف الخ ىلءنيوجولا نيذه نمدنحاو لكل ون انال مإئمدحاو

 هكلالا ا نمءانلعسولذ تامومعلا ىلع داةعالاالا اممف سيل ةكئاالملا نم هنوك ىننىفاهوةرك ذ ىتلالئالدلاو

 | ءانئيسالا ىلعءاننتسالا لجا:مْزل ةكئالملا نم سيل هنااناقولو تامومعلا نم هملع ملَوعام صمت مزل
 | ناكف غطقنملا ءايئتسالا ىلعءانئةسالا لج نم ىلاعت ها باك رثك أ تام ومعلا ص_صت نا مولعمو عطققذملا
 لخ دا ف رمل االول ثدح قةيانا فرمدلا ىعمو فرصلاو ىنثلا نمةثمءانئتسالافاضيأو لو انلوق
 لوش:ذ دك الملا نيد دساو ىئح هناهلوقامأو هبفءانثت_سالا عم قدك عذشمف هسندربغىف لخ ديالو ثلاو

 مظعم ناك اذاامأ هن هّملا تفتامريغةربعل طق اس ىل .لقلا كلذ ناك اذا ل_اقلا ىلع ريثكلام امك اءارسازوعامنا

 نم سدلب | نكب لولاولاق (ةئاشلاةحلا) هيلع هريغ م . + ءاوسازسب لد اولا كلذ نعال نوكيال ثيدملا

 نوكي نأ لاتسال هلالو اذّم نكي لولو هلالوانتممدال اودصم ادكئالمالانلقذاو هلوةناك اا دكت الملا
 كاد نااناعرومالا هذه تلد ثمحو باققعلاو ٌمْزِلا قكهاا.1و ةمسصعمو اراكشساو ءانا دو وهلا هكرت

 اشندناالا ةكثالملا نم نكمل ناو هنا ل اًتيال ةكئالملا نمناك اذاالا باطخلا كلذ هلوانتنالو هوان: باطلا
 ناو هنا ل اة, نأز وال لف اضيأو باطل كلذ هلو انت مرح الف ممم قصعل او مهيةستطل ام تلاطو مجهم

 النأ كءعنمام هلوق لءاد,نآرقلا ف هاك امرخ آخ ةلن دو حسأ اب م يه أ ىلا هلأ ن نكماو هال | اذه ىف لخ ديل

 هقفلالوصأىف اناقاذهاو هوّعرك ذام بجوال ةطاانخملا نا اوفس لوالاامأ لوةنانال كت سعأ ذادصت

 هكتالم ا نيب طلال ةثش ف اضبأ ونيفنصلانيب لاخلا ة3شعم س كءلابو ثانالا لوانتيالر وكذا باطخ نا
 ىناشلاامأو ةكرالملا ىلع فءاكشلا كل ذراصتقا عن فيكن نيلباليع نءللاراصتقا عنت لاما سدلب انيبو
 ٍْ هئتالمللانتذاو هلوق سر ةءركتءاو نأ هلوقرك ذاق ةيلعلابر هدم ف دولا ىلع مكحلابرترتنا هباوفل

 د صأ ةفل ام بدن المال اذه ةفااخم بسلدحاشا ءايالا اذه نأب بمقعتلا اًذهرعشأ مد 1 اودما

 نود انبانصأ نم ةعاجب ن العا( ةعبارلا هلِملا)ر يالا احم لع أ هللاونيبنالما ف ىدنعام اذه رخآ
 هذه انيك كن نااار ف نكد ذل الملا نم لضف 5 مدآن ا ىلع مال_.سلا هملع مدا دوس ةكالملل حد الملل ىلاعت نبا سعأب

 | نم لضفأ دكئالا الب ةلزتعملا تلاه تك الملا ن نم لضف أ ءاسبنالا ةنسلا له ارغكسص أ لاف ل اوةنف تهل كسملا
 ْ ؤ ىلأو انم نيماك-ةملا ن نءىنالقانلاركبى أ ىذالا راسا لوقلا اًذهو ةعيسشااروهجلوقودو ءاسنالا

 : نم لظفأ ةئالاانأب نولئاسقا اامأ نييئاملا نم مالكا ل_صئرك زنون اهقف نم ىملخلا هللا دا.
 ٠ 0 هلوق ىلا هن دابعن ءنوزيكتسسال دن« نمو ىلاعتهلوق (اهدحأ) دوءأباوصحا دقذ رمشنلا

 00 اس مص ص صل ع ماس رمل ع 6 تعي سلا

 ع دل ع دس يس حسم حم عسا ١ اوس مصمم مج حم هحمح مصممو نمل - اذه هع باسم ماع ل ع دك. دم ١ د همس ص ويجلس ١ تم جام ممم معو م سس يي سم سما

 ا هن دنعلا هذه نم دار 1 سدل هنا (لوالا) نيهدجو ندهن , الاهده لالدةسالاو نورتف٠الراهنااو لمالا

 ١ 2 , الاود_هتناكخ 1و فربشلاو برغل هيدنعلب ىلا عت هنا ىلع لاش كل 3 ناف يطل او ناكملاةي دنع
 ا! ةنالؤق.نألئاشل ومهريغلالمسها لماع فرشلاوةيرقا! نم عونلا اذهناانلع ةكئالملا ةفصيف ةدراو |
 1 | ايدلا ىفام ور دتقم كلم دنعق دص دعقم ىف هلوقوهو نينمؤملا داح"ال رخال ىفةيدنعلا هذه تدثأ ىلاعت |
 |نالمياظغعتلاب | راعشارثك أ اذهو ىلجال مهبول: رسكتملا دئعانأ هتاصس هنعاك ا مالسلا ودالصلاهملعلاقف أ
 1 ال لدي هب الام اوت اروي ةرسكتلاهلؤهدتم ناعمه يعل ديني اذه |

 "ومس بس فصيام ؛ بتاج كج تابت ع هنت نإ تمسح دس حملا هكا تروم نا 0 مما ا _ . 1 امس ع سس 2
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 معلا مسار ممل يعل مويس مذ حمي اسسسلب منه هيل ل لس ل سس سلا محم ومع ةيخامل همست 000

 3 هيلة مسامات صتسا اسس 0 -_-

نم ميظعتلا ىف لخدأ ل ءاادإ ءىلاعهقلا نوكتا كالو ىلاعتهتنادنع | 1
 إ | هجولا) ىلا هقادنع ديعلانوك 

 ٍْ ا ا مهزيغ نأ ل مهراكتسا مدعب جتحا ىل اعندقا ناي الاب لال ددسالا ىف (ىلاشلا|

 هلمهتعاط بوو هن ةمءر ىلع رد, نأ دارأ اذا تناططاس ا١ناف حا الا اذه تال مونم لصف ار مشبلا ناكولو | :

 ظ | ىنجرلا نم ةيدقف ق3 هكتاللا نافع اءرنال لوق, نأ لت اماو فعضالا ىلع ىوقالابالا ميال لال دّتسالا : ظ | ادهنا مولعُذ هلهباو ىتع اط نعءاودرع. ىح نيكس 1 ءالؤه نك ىوعاط : نءنوربكتس ال ولا ا لوقي ١
 ( م_مالتساو موق ة د عم هكئال الاانا لوم ىلاعق هناف تواغدلا ن هرذدقلا اذه لال دسالا ةص ىف ىكوأ| 0 |

 ننانجالاوراثعالاو ب ازحالاورودلاب اموبسقي هللا باكسس بمحو لوستلاوبا ٠ و ْ

 سل ا مهراعأ لوطو لضرملاو مرهلا نم مهنمأ و ضرالاو تا وسلا مارا ىلع ] ا ظ

 أ ىلا اذدهىف تواقتلا لوس ف ع اننالو لالدم_.ءالا اذه ةعص ف فاك تو اهلا نمردَقلا 0 |

 ساو كالا ناكاذاالا مصبال لال دتسالا اًدهنا لق ملف باول اةرثك ىتعع ةءلضفالا ىف عازم |

 | دكت الإ تا داساولط مهنا (اهتاند) ءانركذ ىذلاوه مهفلا ىلارد ابنا نا عم لمل دنم هبف دالورعشنلا 3

 أنا (اهدحأ) هودحول ٌىشا أ اهنااذلقا.او رمشلا تا داع ن ماي اونرثك أن وكتةرمشنلا ثاداسمع نم قش 0 ا

 |تانا الا نم ماسلا ديعلا نال دش دّرَعْلا ىلا مهل مم نااةلفاسف ا ثأممعاط نوكتفدشاد َرَعلا ىلا مهام أ
 ارامدل اكن روكي هناق تاجا !ىفرؤءغملا نمذاذتاالاو معنلا ىلا لم أن وكب باج اللا بلط نع ءىغتسسلا ظ
 أ نيا نيسان هاا وعدا كلذااىفا ومكر اذاف ىلاعت لاق اذهاو هسبلا» اضلالاو ءالوم:داسعىلا عوجرلا ىف ١ ١

 يب مي دارا ذاكم 001 امرا دوك د 0

 أ ىلع نول م يامن ك4 وة هينا نوتفشمددابج توست 1
 أتوذك قيدأ مدا ى نمدحأر دال هناكو ميظعلاعزفااوديدشلا فولط نوفوصوم ةفاشلا تاعاطلا | 58

 | عضاوم عجب فهل قاطأ هناف مالسلا هيلع مدآ ةقهدك يو ةلواطتللا راصءالا كلتنعالشفادساوامونأ] ٠
 | لدي كل دو”سشا| ىف عقو ىتح هسف: الع لف ةد أو ةرش# ع نم عنم امم ثيحادغرامنمالكو ةوقءةسنملا | ا 1

 ا | لاقتالارتك ع و ىلاةدابع ع نيكل لاق ارب 0 و5) مشب تاعاطنمقشأمتعاطنا ىلع | ظ ا

 لمالا ن وكسب هن ارهس لاق ام ىلء هربغ ىلا هنءلدعبال داو بع ىلع باو م مهنمدحاو لك ةكئالملا نام أ 1

 مادا تاكه للذكر اك اذاونوكسملا هلاناو نوذامصلان متااناو لافو تورت_هءالراسلاو | 6

 ١ لامعالا لضفأ مالسسلاو ةالملا هيلع هاوقا لضفأأمهت اداعنوكت نأ بجو كلذ تيئاذاةقشمل يامن | ا

 ناف كلذ ىذدةن اسيأ سانسقلاو كبس هنردق ىلءلرجأ مغ ااهنعهلتا ىضر ةشناعل لوقو اهقشأ ى أ اهزجأ | ا

 لعلوقين أ لئاقلو يدقتلاو ميظعتلابق -أناك راك ال اومءاضر لال قاشملا هل. ناك انك ددعلا |
 ائتامز ف ةمفوصلا ضعد ىرنانال كل ذورثك أ م-مباوت نوكي نأ بح مل :ملذراك أم تةشم نأ به نيه ولا[
 | لمعت ناك ام ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأب عطقي ام بعاتملاو قاشملا وقت نانا ىف نولمهتب اذه |

 مهداهزو دنهلادابعن ء كم لد هلاثمأ نمو هنم لضف أ لسو هملع هللا ىلص< ىبنلانأب عطقناناا م كلذ : :

 ءاياوالاو ءابزنالا نم دج أ نع هلثم كح لام ىلا هت هن عضاوتلا ىف بعانملا نمن واه كتن ممم ا مهاب هرو |
 || باوثلاةرثكن اوه «ةمقتو باوثلاةدابز ىضتقتال ةدابعلا ىف ةَقملاررثكن | اناإعف ماه رفكب عطقنان عم 1

 قلعّرامف ءاوساا ىلع نافاكم هيف أيداولال ممل! لاف دوصقلاو ىاوذلا ىلع ءانبالا ل صختالا]|
 نص الش اناا ال_كقانا راوثالا هيوم سب الو رخال وافظعاراوث هيام_ه دس قمتسسي و ةرهاظلا لاعفالاب |
 ْ لضفلا فت دافتلا ىذتقنالاممثم دكا دابعلا ةراكسص نذاف فانإلا صالخان مرتك 1 امهدحأ |

 ع مل ع مم يدع معسل بس

 كل 006
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 نكي لانإف هنالاس ر لع ثدح رعأهق !ىلاعثاا وةانوهوصعم هللا لسر ل 0 الملا لعاح ىلاعتهلوةا [

 هللاتا“ (لوالا) نب سمأن ةكئالا | نذ ةنوكب تولت :اقلا تحاو 'نكثالملا نم نوكيال لأ بسو كلذكسيلبا
 هوك بول كالذو هل ايمديفا ااا ولام حارخا ديفيانثة_نالاوةك_:اللا نم هانئتساىلاعت |

 ءارب ىئاهموقو هينال يعاربأ لاهذاو لاق برعلا مالك فروه م عطقنملا» ءانئم_سالا لاقدال تةكرالملا نم

 اواكأنال لاهو اديب امال_ءالقالاه:انالواوغاامفنوعمساللاو ىنرطف ىذا الا نو دعنا

 اضدأو أنئشالا اًمْوَم لق: نأ نموا ناك امو لاهو ضارتنعةراق نوككنأ الا لطابلابم كس مكلاو أ

 ءانثتسا م-ممو» ىثتسامث اوددعسفهلوقىف هءلعاوماغف هكئالملا نم ف ةولالا نيباد_ا واس: ا هنالذ
 ةرورضلا دنع هيلاراصيامن ا كل دف ل_صالا ف الخ ىلع نهج لاني نه داو لك لوةنانال مإئمدحاو

 | سات دعتاروسلا قو داتعالالا انو هيد الملا ٠ نم هنوك ىن ىفادوةرك ذ ىتا! لثالدلاو

 انثيسالا ىلع ءاننةسالا لج: مل ةكتالاان مسيل هناانلثولو تامومعلا ننوملم خل وعام صء_مذت مزل

 | ناكذ غشنا امثتسالا ىلعءاننتسالا لج نم ىلاعت هللا باك ىنرثك [ت اموهعلا صد نا مولعمو عطقنملا
 لخدا فرصا االول ثءح قة<ناما فرمدلا عمو فرصلاو ىئثلا نمو:ثمءانئتسالافاضيأو ىلو أ افلوق

 لوف ةكرالملانيبدحاو د هناهلوقامأو هبفءانثت_سالا عم قة عزشمف هسند ريغ ىف لح ديال ثلاو

 مظعم ناك اذاامأ هن هلا تفتامريغةربعلاطق اسىللقل اكل ذ ناك اذا للقلا ىلعريثكلا مكح !ءارحاز وماما
 نم سدلب ع نكي لولاولاق (ةئافلاةحلا) هيلع هريغ مكح# ءارحازسص لد اولا كلذ عالان وكمال ثيديلا
 نوكي نأ لاحسال هلالو انّ نك لولو هلالؤانمممد ال اودح !ةكتالمالانلقذاو هلوقناك اا دكتالملا
 كاد نااناءرومالا هذه تلد ثمحو ٍباَقِعلاو ٌمْدِلا نك ها|1و ةمسمدعمواراكتساو ءانا دورها دكرت

 اشنهناالا دكتالملا نم نكي ل ناو هنا ل اتيال ةكتالملا نمناك اذا الا باطلا كلذ هلو انبالو هوان: باطما

 ناودنال اد :نآزوال لف اضيأو باطخل ا كلذ هلوانثي مرحالف مم وصل او مهيهتطل اخ تااطو معهم

 النأ كءنمام هلوق لءادبنآرقلا ىف هاك ام رخ آان هل د ودحسأ ان م سه أ ىلا هن هلل ن نكماو هال اه ىف لخ ديل

 هقناالوصأىف انلقاذهاو هوّمترك ذام بج ونال ةطاانخلاناهءاوذس لوالاامأ لوةنانال كتم أ ذادصت
 كاما نيب طلال ةثشف اضيأأو نيفنصلا نيب طل اخلا ةثش عم سكعلابو ثانالا لوانتيالروكذلا باطش نا

 ىناثلاامأو تكتالملا ىلع فءاكشل كا ذر اصتق | عم فيكسف سدلب | ىل_ءنولل اراصنقا عذمت ملام سدلب انيبو

 ' ةئنالمللادكتذاو هلوق ب .ةءربكت_ءاو نأ هلوقرك ذامإف ةياعلابرع م فصولا ىلعم كلاب رثنا هءاوخ

 ّْ ْ صأ ةفل ام بسال مال اذه ةفااخم بسلدحاشا ءاالا اذه نأب بمقعتلا اًذهرعشأ مد 1 اودوسا

 نود انب انهض نم ةعاجب ن املعا(ةعبا رلا هلع سلا)د انما اق اجي لعأ هللاو نيبن الما ىف ىدنعاماذوذ رخآ
 ]| هذه انههركذت نااار ف ذكئال الما نم لضف أ مدآ ن ا ىلء مالا هيلع مدآ دوب هك الملل ىلاعتهقلاىهأ
 ]| نملضفأ دئتالا الب ةلزتعملا تااقو هكتالملا نملضف أ ءاسبنالا ةنسلا له ارفكسسص أ لاف ل اوةنف هلم
 1 ىنأو انم نيملك-تملا ن نم ىنالقابلا ركب أ ىذاقلاراسنا لوقلا اًذوهو ةعمسشلاروهجلوقوهو ءاسالا

 ' لأ نملضفأ دكئالا ا نأب نولئاسقل اامأ نييئاحلا نم مالكللا لص ركن: ن حوان اهقف نم ى مال هللا.
 ١ انوي هلوق ىلا هن دابعن ءنورع ةسسال هلل ن نموىلاءتهلوق (اهدحأ) دوءأباوهحا دقن رمددلا

 1 ةيدنعلا هذه نم دار أ سدل هنا (لؤألا) نيهدجو نمي , الاءدهم لالدةسالاو نورتف٠الراهنااو لمالا

 1 3 ادد تناك امو فربثشلاو برقلا هيدنعلا ,ىلاعت هنا ىلع لام كلذ ناف ةهطاو ناكم لا ةي دنع

 1 أ هنا وين لئاسقلو مهريغلال مها لصاح فرشلاوةيرقا!نم عونلا اذهناانلع ةكئالملا ةفصيف ةدراو |
 5 ظ اييدلا فام اور دتقم كءلمد:عءقدص دعقم ىف هلوؤودو نيئمؤملاداح . ال ةرخ الا دي دنعلا هذه تأ ىلاعت | 3

 ْ | نال يتعتلا اراعشارثك أ اذهو ىل>ال مهبولة رسكتملا دئعانأ هتاحس هنعاك اخ مالساا وةالصلاهملعلاتف أ
 1 | داع لدي هن الازم جاوب انوي ةرسكتلالزهدنع ناهس ىلع لدي ثيذح اذه |
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 انارحب

 | ةكتالملا ل هحدق نوكي نأ ىنتقب ذهن ةمامقلا مووىلا ارب لع نمرجأو انزجأ لاتينا ع ْ

 رشنلا ناش ليقام م اون أ ىت ل مولاعفانا هو ةصسا ئاانيبارتادازعماع اللله املك تاوثاان م ْ

 نملوأ الاس هياعهقا لس دمت نمل ف مالسل هيلع نوكينأ ىذنةباذهنلوقءنأ لئاقاو أ ظ

 عاجبالانالطا كلذ نك املو ىلا: هللا ىلارافكحلا: وءدّنس نم لوأو رمثللا نم ىلاعث هللاةدامعّر سا ٠
 رخاتملاةئنوكتن أ ز وصف ةكاا ىلا عبري ضان وكت باوثلا ةرثكنا ءانم تقام همذ قتكلاو ءوركذام ىلاعن ْ ا 0

 ىلذذ ألو ءرلاو «امسنالا ىلا لسرتكئالمانا (اههسماخ و)م 35د ههه امرثك | با ودل نم قدكتسف صا | 0
 ىوَقلا ديد هاه ىلاعت هلوقافءاسدن الاىلا 1 هر ركن الملا ناامأ 3 ءأسينال | ن نهى ذفأ هك" الهاف ةَمالا نم ْ 0

 رشدلان نم هاسبنال انا ىلع سانقلابف ةّمالا نمل ضف لوسرلا نا اًماو# كب :ىلءنيمالاحورلاه.لزن هلوقو | ْ ْ

 مفك اخ نوكمأ يطع عجب ىلا ادحاو لسرأ اذان اطلسا! نا فرعلا ل :نافانههاذكف مهم نملضنأ || ٠
 نركلستدلل او اديساو ل سرأ اذاامما عجبا كلذ نم فرش أن وكي لوسرلا كل ذفم هرومالا.اوكمو | ||

 كلذ نوكت نأ مزلدال هناف مهم ىف هريزو ىلا هدسع نم ادحاو ل_سر أ اذا امديلا لسرملا نم ف زم[ كؤنزلا
 ىلع مزلف رمشدل | ند لل#هرلا وءاسبنالا ةفاكىلاث وعم مالساا هلع لد رمج نكن ريزولا نمفرشأدبعلا |
 نكس هذا هذهنالعاو مونم لضفأ مالسل ا هماع ليريسن وكي نأ لتاسلا ءرك ذىذلانوناقلا 2

 و .لاخلا واذال مث ال_درذكتالا ا لءاج ىلاعت ةلوقل لسر دك الملا ناودو رش آ هجو ىلع اهريرقتأ]
 2 ردقتلا ىلعو رشا نم مه نيذلاءاسننالا نمد او ىلاو أر خآك ام ىلا الوسز كل انوكب نما 5 ا

 هّنَمأ لكىذلا لوسرلاو لسرباو سا هما نكل لوسروهذىرمشبلا لوسرلا امأو لسر هتمأو لوسر كلا |||
 هيلع ميهاربا نالو ةهلا هذه ن هرمشل ا ىلع كلا | لضف تدم ةكل ذكن وكي ال ىذا !لوسرلا ع نمل: ل سر ||

 نيذلاءادنالا ىلا الو رثاكع السا هيلع ىىنومو هنم لضف أ ناك ف مالسل ا هملع طولا الود تاع

 ىضاوثلا ضعن ىلا الوبر 31 كلملالوةن نأ لئاقاو انههاذكنف مهنم لضف أ ناكو هركسءقاوناك ||

 ََن نوكال دو ةوم-هوأ ١ او أ ىفاف- رهن ومهر وءالاناومموممملع كا ل اوسرلا كلذ ل_ءح هنال كلذن ركبدق]

 م.قلا ىف لوسرلاف م هرومالا ءاوتمو موياعاك اسيل ء ال هنا عمرو ءالا صعب نعمه ريس مسيبلا هع هلال ||

 ل_ذذأ نر كح, نأ نحال هناز هاظن ىناثلا سسقلا ىفامأ هلا ل_سرملان ءلضن نوك نأ ب <لواالا |[

 | ملقملف مالا م1 دضذأ اواكح مرعالو ولالا مشل رخ مهما ىلانوثو عملا“ نال هازل ندا ا

 || (اه-داسو) ءانبنالا نمل _ذفأاوت نو دسم, نأ مزاد تحل والا سسةلا نمءا.بنالا ىلا ةكتالا ا ةثعثا
 | تآلزلا نعنو ديم مالذ قت ممناتأ رمشلا ند ل_ضفأ اونوكي د -وذ ةريشدلا نم مق أك املا نا أ
 ْ | مهوهلوقو م هقوفنم مسد نوفابض ىلاعت ةوقل عاد مدهتامشاو مادمدهفوشتالاهيلالسسملانعو |

 || مسهت السلا مهباعءاسإت الاامأو ةنصعملا ىلدءمزعلا نافاس قافشالاو فوذلاو نوةفشمهتياطل

 ْ ال دسأ نمان ماممال_سلاو ةال_هلاهلعلاهو هز عون نع مم درج او لكال .امرمشلا ضف مدرع |

 | لدفأ اووكي نأ بس وةدشأ ةكثالملا ىوة:ناتثف مالسلا هملعأ ركز نبى :ريغةمصءعمسهوأ ىدعالا | ْ
 | باطخ ماسقتأ هللا دنع مكحم رك, نا هلوق نا لق ناف مكان هلادنعم كهرك أ نا ىلاسءن هلوةارمثملا ن ' 7 1

 1 له سف يبت اللا قح ىف ةوهشالو ذر اولا نمقؤةشمىوقةثلافاضدأو ا اللا لوانش الفزيسمدأ الامل ا

 | هلاعم ةماركلا نا ىلعل ديىوقتلا ىلع ةماركا كلا بدترتنا لالا نع(باوطاو) مهقح ىف ىوقتاا نك ٍإ
 أن كمة ىف ةوهشاامدعل فال ( ىناشلا نع 9١ ركل دهر كلا تناكرشك أ ى وةنلا تاكتنفسفو

 أ مّدَالاةوهشموا لب ةؤهشلا قاطم مدع ةنمعم ةوبش مدعم مزلبال نكلو ةرمشابلاو لك الا ىلا مهل ةوهشالا
 ا ىلا عت لاهو كل س دةنو ل دمع يس ن ةتوءامدلاكفسو امق كسب نم ءاهيفل عع اولاقاذهاو عفرتاو |

 | هيلع يعينا ىلع ل ديةكذذلا تيدحلا لوقي نأ لئاشاو موج هزي كلذ نو دنمهل ىلا مم للشي نمو |

 لطايكادو لسو هيلع هللا ىلع دمت ن مىلضفأن وكس, نأ بح وقءاسنالارب اس نم تن ناكمالسسلا | َ :

0 

 م سر عصب

 ة] 7 7 بباب ا 7مسمسااجب  مججا جيس مسمساج ا ب

 ع نم يتم 5-0



 اكان

 1 نكلورم انلق ةغزنلا نيت اسلاك ثاوعسلا لالا هسولا ىف ةوقامأ 1 2 :اللا تادامعنا ملال لودنمت | ظ

 ناسلاىفام رثك أ ةعيدرلا عب ضا ملا فان ميتايثالا نم قشأ ةبيطا ا عضاوملا ىفةدانبعلاءناستالا نأب ملقم |
 ءالسلا ناس وا فراس كو قش هلاهؤمهت عما منع هعانتماف مننلا بابسأ هلأ ميدق هنالاقينأ | ظ
 هلعوشللان ءتاف" الاو نحنا كل: م هريغت الو هللا اضقب نوضري م ىلع اهعاقجا عم مهنا مرمشدلا ىلع ةعقحت |

 لاح ةمدل- للان م_مبولق بسطت دسسعلاو مدان ناكل ذو ةيدو. ع '!ىف ل_خدأ كلذو هن دودع ىلع ة.ءطاوملاو

 اف صالخالا ةيامىف ناك. نءالا مدخلا ىلع شدا لاح م متم د ًاريصيالو ةهافرلاو معنلا نم نو دحام |

 ارنآهس و: ضراءماذهانلت ةقاشو دامعلا ن نمدحاو عون ىلعةظاوملاو هلوقامأ لاب كت لووم

 ْ هنالش ىلع نور دال ىذلا؛ :لانع نيرو اكس اوراص: دارعلا نما دس اواعون او دانعا |1 مهن اوهو

 : | اق لسى زا كلذاو مهيلع ةلوهسا اةءامملىف عونا كلذ نوكمف ةسماخ ةعرسط ةداعلا لدقام ىل 1 |

 : !اهيلع دواد مود مودلا لضفأ لاقو مودلاىف لاصولا نو ىمت مل--و

 |. مومن لافتو ةئاضايطسماوق ودأ اهم اناس لضفأ تن فمودأ ءكتاللاتاداسعءاولاق (اهئلانو) اموب

 ١ 0 "را م طن لرب زا اهراس اعأ تاكرلا مذ »م ىلعو نورتفيالراهنااو لدللا |

 ْ و 3 , الا هذه ىلعو هك الاا تاؤص بابىف هنا- م دقتام ىلع :ةكئالملا رغىلاريشبلا لكرمعل ةيسمالو فدكن

 و ىلاصت هللا لوق تدأر 1س ء كسا تاقلاق لخول نب ثراسا نءهننا دمع نع نامعالا نعد ىفىور لاوس

 ١ أ مدستلا اذه نع موا ةعئام ةلاسرلا نوكتالذ السر كت الملا لع اج لاق مث نوركف»الراهنااو لالا نود سي ١

 ْ مولاغنشا لاح ., نءللاننيلغُتشم نونوكي ف.كف نيعجبأ ساسنل او ةكالملاو هللا نعلم ماع كثاوأ لاف اضدأو /

 0 نمانعنعال سفنتلاب اذل اغ:- تا نا كف انل س ا هيل نشل لاف راينالا تمي ع هستلاب

 ْ ظ | لاغا سفئتلاب لاغةشالا لوةينأ ل :اةللوقاو لا.عالار "أس ند مهعنعال مب سنلاب مهل ا دعا ةلذكت

 1 2 الاىف امهءامجاف مالكل | سنخ نمامهذ بستااو نعلل اامأ مالكلا هل ريغ س فنا ةل1َنال مالكلا ن 5 ع

 ْ | ىلاعتهقا نوكسي ةريثك ة نسل أ مهل ىلا عت هللا قلخ نأ ىف داعبتسا ع (لوالاباوحلاو) لاحد اولا

 ع ا 000 هدر طااودنعللا(ىنايثلا باو+لاو) رح "الا ضءعبلاب ىلا_عتهللا» ادعأنونعليو امنع

 ١ ْ | نعال كل دن اكف تب الام هللا ىف دعا نم ددعمت مزلم سي هل ا* اناث مالو قامت هبا ءانثىف ضوائاوع

 ظ | هب ةقث اللا هتاهوأ هن ادا ىلع مزعا | ن نءنورتفيال مهملا» 5 :عم نورتفيال هلوق(ثلاثاا باوااو) همزاولنم

 0 آد ىلءبظاوم' هنأ هيد ارب لب اهيل غتشماديأ هنا هيداربال اهتءرتفيال تاءاجبا ىلع بظاودان الفنا لاما

 | نالو (الوأامأ) لضفأ نوكست نآت حو مودأ مت ادانبعتأ تن اذاوا. تاهو أ ىفاهتادأ ىل ادب أ مزعلا

 ظ ل_ضفأ مال بلا هيلع ةلوقلق(ا ان'امأو) ةيئاشلا ةحلاىفهريزق" :ق.٠ام ىلع ذنأ نوكتخ.ن قد مودالا

 ٍ الاسعأ مهتسسح اواراعأ دام .ءلا لوطا ماع هنت تاوأسص وك الماو هل ند سدو هرعلاطن هداعلا

 ٍ ىذتقي اذ موهتمأىف ”ىبنلاك هموق ىف مس علا لاف مال_بلا ةناع 00 نأ بوف

 1 مالا هيلعاحون نا لوي نأ لئاسةاورمثبلا ىلعم_هلشف بجوي كل ذو ةمالا ىف "ىبنلاكر مشل ىفاونوك نأ

 لضفأ اونوكينأ بجوف سو هلع هللا ىل هد نمارعلوطأ اوناكرضاناذكو نام_ةلا ذ كصصو
 1 | ةئامارعلوطارهد مقالا ىف دن دقو ولاه ام لطيف قانفالاب لطاب دال ذو ل_سو هملع هنن ىله د نم

 ةدااو ىرثلا تحتم ىلا نث علا نم ةبددلا ىف دعبأ هتموهو لو هيلعدتنا ىلص ”ىخأ | نءاد اتا

 )|| ةهكلقلا ةعاطلانوكن نأ زودفدومقلاو ىئاودلا ىلا عجري مال لنمتاسغا باوثلاةرثك نااندب ام هق

 3 | والاب وتسال هجر لوقت تاع ارك ادد عنا سبالاو نم عت

 | دوما كا وبسمالا نيا لاصخ ن ه'للمخال تادانمعلا لك ىنيقي اس |١ قمتسأ مهنا (اهعارو)

 0 لأ عاجالابف (الوئامأ) ميلظعتو ليضفت ةهجةداسعلا فقيسسلاو نيدللا قرطانو هاعلا نوكسشنام هن ىلد |

 ١ قالا ١ هداع هلوقاف (اشلاثامأو) نوير ١ كئاوأنوةءاسا ١ كرو 0 او ىلع هلوقلف 6 ان مأو) ٍ

 ام دا |[ 2 د نسي سلا | يسع(
 ا يل

 7 في

2 
 ع 2
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 ب هب
 تحج 1 دس حس سس ممم 20 ١

 دق 1/1 ةي قوما نع هو رخأ صرالاو هكال!ءارباو ونا ام-امال اا هيلع جسما ن هاودهاش ا :

 هوستالا١الو لد : ود درع ءنعةردقاا!ن هردقلا اذ هب ب فكتتسيال ىسع نا ىلاعث هللا لاف ةودقل ا نهأ

 اذه ىلءونيضرالاو تاوعسلا لاوع ىل_ءءال ةسالاو شطمااو دو وَهلاوةردةااىف هقوذ مه نيذلا نور ءدماأ 1

 لضفأ هنا ىلع ةّدما!ل مالا نكل سطبلاوةدشاإف رمشناان ءلضنأ كالملا نا ىلع هب , الا ةلالد هد -و مظاا هج ولا | | ظ

 ْ ند له ام كالا مهل لدقف برع ن ملمس هنال هتمهلا اوعدااا مهنا لاس ةيوأ باوثلا ةركفريشلا ع

 لديامةن ' الاف لق نأف « هن دومعلا نء نوةكتتسال مهلا عم كل د ف ىسعن ”بغعأاواكن أن مالوبأ |

 مهذضو ىلاعت هلال كل ذو رطبلاوةردقااىفالاي دويغااىف ةكتالملاو ميسملانيب ترامثتلاعوقو دارملا نا ىلعأ ا |

 سو 1, لب جاو ناكملبنوكيأل ىاع قل نمورع ا «مرنوكإ ْ ١

 اًذهذ نادك يس تاور لن سيرخت ينو يورو ييرناوع اذد ٠ نال ذوق : م

 موكب مهفصواسأ ىلاعت هناك دو هّةم ناكن او ها دعاس هسفن ىلع لديال رك ذلابةىشل ا ص. سخق نال لطانأ ١

 عج نول ره ةأاو ميسملا نوكب نأ لاق الاشب أ لطاباذ وف كلذ ىف اعقاو تدافنلا نوكينأ بحبو نب د 4 ْ :

 | رومالا كل: ىف توافلا نام دا راانو كضرذرخأرو.أب نواب .ايني ةعاطلا ىفبرقلا قصف مهك ارتست ْ

 لفل-ذفلا ىف 0 ردنا خ2 نود مزاغلا لف وع ناردش , الاب>وعلوةناناو وهو 00 []

 ماوقأعم باطلا اذ_هرك ذا اىلاعت هلل (رخالاؤ-) ل-ضفلا قدك 110 نم فخرا زول

 د ما امك مهدةّتعم بسح ىلع مالكلا ذروأفرمذلان هلضنأ كلملانااو دّةدع :

 نمانوكتوأ يكلم انوكتنأالا ةرصشلاهذ- منن 6 مكر ام امءامس دلي أ غ ْنء هباكح ىلاعت ةلوق (اهنمان) ا

 سدلت :اردقب مرشلان ملضن] كلانا مالسلا امد ملعءاوسو مادام تور , موو نيدلابخلا| ٍ

 سدلب !لوق اذ لوةدثنأ ل :اقاو كلذ نارتخد مالا! اه-مملع اًوحو مدآناكالو كلذب امهر غي نأ ىلع | ١

 هلع مدا لهل لوة:انالذح مدا داقتعاورتسغااملالاو كلذ ةص دقتعا مدآَنا لاسءالو :>نوكمالف | |

 نكمل ة هلا ب هاضدأو تقولا كلذ فاس ناكام هنالوأ» أسبا الا ىلع ةزيئا ةلزلا نالام ل 5 1

 ام لاح هلع كلا |للسذف ت ةولا كلذ ىف هسملع كاملا لضف ن نم مزاب لذ هأسن ةلزلا لق نإ 5 مالسلا هنلع مدآ |[ 0

 لدتاملا تاق: ةوغر ا رومالا ضعت قرمشملا ن هلخفأ اللا نا ىلع ل دنت , الا نأ د يهاضي ا واسر اص |

 ةوقلاو ةردقلا با فرمشدا !ن ملضفأ كملنا عازل هنال كلو باول تام رمةدلا ىلع كاملا ل ضف ىلع | ١

 ناف تاس ميك رخأ | بعسل "لدا ات ارز ركتتعا ٠ نعءاسقئلاوءافسلا تانفولاجلاو نسما با وأ ْ ظ
 يل لا ا ناومالسس !اهملع مدا ل علف بارتلا ن نم ق وا مداوراونالا ساوتاخ هدكئالاا أ ْ

 اذه نم الصار يرغملا ناك اهان ددعىئارو.ال ذا ىمهلابو ام نوكسح,نأ ف بغر هناالاتاوثلا | ١

 مكلالدتسا اد نيكل م اءاةئئ نأ الا دارا نوكي نأ ىلةتب نم كمان وكتنأالاهوقذ اضيأو هولا |

 كيان رشا 2 0 1 00 2 صن 0 1ن 0-0 مد ظ

 ١ اشيأو اع يهل اهغاو وشل مما مايا ةيقادكرأا نفاق ةلتلا غافي لبا ضرغ انا

 8 6 له .٠ و ب وع مدآ نمل فأكل انا ىلعلدت ل هب 00

 1 لوقأالو سلا بج < تا مكل وقال ل ىلانعت ةوق (اهعسانو) لضنالا نلف

 ْ ىدلاو ةردقلا: دو مولغل ا ةرثكف كلم ىف ام لوقو دار 1!نوكي نأ لة<لوة.نأل' اًناو ني ءقاوكل

 ءاعسلادوعصوم ةيظعلارومالاءوءلاطرافكلانا وهو (لواآلا) هودسو لا.ة>الا ازه ةمص ل غلدي | :

 ةديدشلا ةردعلاو ةريشكلا مولعل اال المخ ن : نكعالرومالا هدو ةيظعلالا رضا و لالالا |

 و يسيل ا ا : - هم بسس سلا

 00 77 27557777077 75597 757777090777957: دح تيوس سي

 ووجب .-  --

 هل 2 اه لنآ :
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 اسنان وكي نأ لقت انمناانمدقام (هقيقتو) لضفلا ةدابز ىرةنل ا ةدايز نم مزلبال هنا انلعف عامسالاب
ُُ 

 رم ا اصل ممم ا وسجل مساج ع ممل مم

 تردصرخ آن اسناو باوثلا نم ءارح ةنام هب وكساام تاعاطلا نم هنعردصو طق همضعملا هئعر دست

 اقعلانمءزحةثاع ناوثاا نمءزحتنام لد اةءف باوثاا نمءاززب فلأ اهم قدس ةع اطبئأ ع ةييصوم

 ذإا نامسنالا نمل ضف ن وكي هنم ةيسمءارو دص عم ناسسنالا اذهفباوثلا نمءزح امه سنه قف [٠ 6

 ىذتنقملاو هباهولا نم قّدشم ىومتا انال كل ذو 3( دكنالللا ىوقتن ال فالفاضيأو طد هع ةءصعم اردتم ْ

 ادهاناق ةسابرلا ةوهيث مهل ةكنالا انا هاوقرفكسصأ مهنمنيقتملا ىوةتناكفرثك أ مدآ بق ح ىف ةمصعملا |

 ةوهثىهو تاوه دا! نمرخأ عاونأم_هل تاس دقو اضيأرمشل دل_صاح ةووعثل ا ءذ#هنال كلا ذو ان ”رمضدال ْ

 | بجوف مدآ بف رثك !تاعاطلا نع ةفراسا!تاوهشلا تناك انكحتس ناكاذاو حجرفلاو نطءلا |
 | ةكئاللاالو هتادمعن ركنأ مهسسملا فك:ةسب نا ىلاعت هلوق (اهءداسو )2ث مهنم نيقألاىوةننوكتنأ ْ

 ||| اذه لثمو لزالا ديكس أتلا جر جرخ نورة اةكنالملا الو ىلاهةهلوقنا لال ددسالا سو نولتملا |
 || ىلع دقي ال لاقيالو ةئاملاالو ةريثعل اهلمح ىلعر دقي ال ة شن ا هذه لاقي لضف الا رك ذينوكيامنا دمك انلا |
 ")| نع ف كتتدزال لاقيالو كلم االوريزولا هتمدخ نع فكتةسبال لال | !ذه لاقي دحاولا الو ةرششعل اهلج أ

 "||| ىلهنبب را ا ةكثاللا لسخف ىلع لدا غاف تادنائء الاهذه لوةي نأ لئاقلو باؤبلاالو ريزولا هتمدخ ْ

 - ْ مهاعميفا ارب او ىمومو دثرهو محسملا نم ىلضف أوه نم ىلع نيو رع دك الملا لطف همم مزلب ال نكسأ ميسسملا ْ ظ

 ظ اوم2:ماذااماق الصاح مهد ,وهةم ناكءاسنالا لكنم لضفأ ءملاّنامهل تدنولف "هل ابو مالسااو ةالصلا

 3 ظ لف أل_سو هيلع هنا ىلص ادمم نا ىلع نوأسملا عب أ دقو اوسأل .هدو هم لس« الؤ لال ذ ىلع ل الدلا

 ع ا | ا مهيلع هارباو ىموم لة عسل لشفي عطقنياسلا نم اديس ا ادايووالبلا اع ميسلون

 01 ميسسملا ب ىلع لدف قلطملا عمل واولاو فاطءااواوالا همف سدا نويَرملادك اللاالو هوة لوةنمث |

 ىلا'ةلثمال امو الف سما نم لضف أ دكت الا انا ىلع ل دينأ اماف نو ذك :بال ةكئالملاو فك ةسياال |
 هلوقوهو ىرخأ ءلثمأب ضراعم لاثم ا كلذ نام ةناكل ائىوعدلا تادئا ىف ىنكياللاثا!لوةنفاهورك ذ
 8 أ اىدسهلاالو ىلاعت هوقاذكو ديذ نم لف وررعنوك دال اذهفورعالوديز مالا اذه ىلع ىناعأ ام

 "|| هدهلاف اذاهنا ىيقدتلا ماهلعلي وعتلا عنشما"هل_ثمالا تفلتخ اا او مارا تببا اني آالودنالةلاالو

 انثرع مرح الو د اولا نمىوقأ ةريشعلا نااسناوةءب لعن ندكف ةرمشعلا الو دح اولا اهلج ىلءر ديال ةيشرللا

 انههف اظفللادّرح نمال قد رطلا اذهب اهانفرعامنا ةغلابملا هذهف دغاابملا ىفاذل ار كصص ذنم ضرغلا نا |

 ناكلذ لمق انفرءول ةغلابملا ناس نونّرقملا ةكئالملاالو هلوق نمدارحلا نا فرعن نأ ان كساس اهباالاىف

 || لبق بولطملا توبث ىلعان آلا هذهب لالدة#سالا ةتص فود ةنرسو ميسسملا نمل ضفأ| نيب ّرقملا ةكئالملا

 | توافتلاديفي هتاانلس لطابمناورودلا مزلمف هلع. الا هذه تلال د ىلع بولطماتو.فةوّدو لءلدلا اذه ْ
 1 | نكباللاعلا اذ_هل_قاذا هنا هنايزخآ نود ضهدىف لب تاسردلا لك ىف تواغتل ا د.ةيال هنكا ا

 : د وهورومالا ضءدىف ىضاقلا نم لك أناطاسلاناالا دمفيال اذهف ناطلسلا الو ىذاقلا همم نع

 [|| هللع وضالاو دهزلاو لءااىف ىضاسقلا نم ل_ضفأ هنوك ىلع ديالو ناطل او ءالتسالاو:وقلاو ةردقلا
 | ليربس ناف شطيلاو ةردقلا فرششنلا نمل ضن أ كال نال كلذو هبجو؟ لو: نك فا ذه تنثاذا ىلاعت ا
 ةراك ىف ريشبلا نمل ضف أ كاملا نا اق لف كل ذ نم ئش ىلع نور دمي ال رمشبل او ط وأن شادم علق مالسسلا هملع |
 ]| "لثلاهذهىف هم فات لضفلا نا همض قتلا ماقوذيدوبعلاو عوضالا دي م بيسب لصاخلا باوثلا ْ

 1 عوشضللاو عضاوتلاة باسم نع ةرابع ةيدوبعلاوةيدويعلابالا لسدقال باوثلا ةرخ تصسو باوثلا ةراكوش

 1 : لبةتيلااهمالنالو هللاهبد وبع نع ف اك_:ةسالا بسانرال ىلاعت هل عضا ودا اةناهئياقوصومدسعلا نوكو

١ 



 « ب .ال

 ممستسأ
 م ا اا ااا ااا ابيااا7 101010227

 ونسي نيالا اب ىةدلاو كح ىل ىل ٠ برلاقو كرئازاو فرعا بر مالا راف عاب لاو

 رفغما لاهو تانمؤااو ني.هؤمالو كينذار ةغتساو لسو هلع هللا ىلص ده ىناسعت هلل لاو ىجالو ىكرفغا

 |نمنةمومللةر ةغاااويلط معكلو مه سفنال اورفغتسي )ل ممافتكت الااامارخاتامو كينذ نءمةقتامهقاكل |

 | نورفغسو لاقو ما باذعم 4يذو كلدسا وع .اواوبات نبذال ارذغاف مهتعهباكح ىلاعت هوةهيلعلديرشبلا ||

 ري نءررمذا!عئدنالمهسةنأب كلذ ىفاو دما رافغت مسالا ىلا نيس ام اوناكولو اونمانيذ 5

 نه لضف أ اللا نا ىلع لدياذهو لوعت نعم ك سفن يأ دبا مالسلاو ةالصا اهماع لاقو ريغ أ ن نءدرمؤل 0

 تالزلا ترده دقريشلا ناو ةجبلا ةلزلا مهتعر دصرمل ةهكنالا ا نا ىلع ل ريالهحولا اذه لوقي نأ لك اةاورمُشمأ

 سانا ن هو ”هليضفلا ىف توافتلا بجويال اذ ىف تواغتلاّنامةةنامف نياك مهنع | ا 5 '
 مهرافغتسان الاف ن م

 ناو ىلا: هلوق (رمشع هما امااةحلا) امة سف نء اين لعتأ م-هاوقب ماهيفاونعطاسعرذ هلاك سشبلل ا ٠

 ادهو مدرب غو ءاسدبن "الا هيف لش دف عدا نب نم نيغطكملا عيب قدس فج اءاذجو نيبناك اماركن يظفاذلس م كيلع | 3

 تطدلل اظذالاو مدآ ىبل ةلغفس مهلعج ىلا هت هنأ (لوالا) ٍنيوجولرشبلان هك هل 1

 ىداعملا نعدمتأ مو كس ىتي كلذو ظوفملا نم لازلاو أطل ن نءدعأن وكيناودبال ةمصعملانمأإ|

 مهأباك لعج ىلا تو هناك هنا (ىناثلاو) لذفلا ديم ىضدقي كل ذو رعشلا ن ن*تاعاطلا ىلا برقأو

 رشا لوقن نم ٍلوبةلاب قو مدنها وانو حصد نأ ىذدقي .كلذو ىداعملا ىف موماعو تاعالعإ افرمثدلا ة 1 :

 ' مرك أنوكي نأ بح ظداطلا هلوةامأ لوةينأ لث انقلو سكعلاب سعال ا ناك م نمالاح ماظعأ مشل نك قلو

 ظوذمملا نمت اظذاطانروكد نأ مزاد الوم داو ىلع هديبع ضعب لكون دق كل ا ناف د.ءباذهذ ظوفحملانمأ ا ْ

 هيلعدوهذملان ءالاح نودا نوكيدق دهاشا نال ف.عذطفرمشلا ىفءةذفان ممداهش لعب ةوقامأ كاتها 3

 ١ لاهو نجحرلاهنذأ ن ءالا نوماكتال اذص ل الملاو حورلا موق مول ىلا.عت هلوق (مشعهيارلاة از

 | ىرخ أ ةفئاط قالا ىفناك ولو هلالجو ىلاعت ها ةمظنع حرش ىف ةغلابملامهااو-أرك دئءهدوهقماو اناوض | :

 | ماسقملا اذه ىف ىلو أ مهرك ذناكلام اق نم هئانربكو هللاةوظع٠ نءءاسنالا ىف ىوتأ مه“ رمضتو مهءانق || ُ ظ

 , ظ هلوةو»و هك الا ارك ذيبان دلا ىف هتمامء نين اذكسذ ةكئالا ا ركذي 5 ةرح "الا ىف هاذ ةماقع نيب هناصس هاا م 2

 ٌ أ ناسا قفل دب كلذ لك لو نأ لئاقاو مهبز دم نودهسسإ شرعلا لود ن منيفاحةةكتالملا ىرتو |||

 | لاق 11 اذدو مهسطبو ممدشو موق ىهةلاء1- اكل ”نو ؟نأز وال /خرومالا ضعب ىفرشبلا نمالاسأ|

 ا حرشة امنا ناطلسأ | ةوظعن أف نيعشاخ نيعضاخ مل اع ١فا ارطالولم هربرم»+ لود فقو س ال ناطلسا انا[

 ىل اع هل وق (رسشعةسءالناة عا انهها ذكفهداو نم ناطاسلا دنع مرك أ مهنا ىلءلديالاذهنائكلذبأ

 هدمناعالان هناعالا ة ىف دا هنأ ىلا« نم: .ف ل سرو هين دكحسصو هنكلت الهو هلام ع نما لك نوئمؤماو| 1

 هلادتتادهث لوقف اذكو لسرلاب عيرو ببكلابثاثو ةك :الملا شو هسفنن أديم ءايشالا ْ
 56 اللاوو هالا هلال

 ةدردإا فمد قتلا ىلع لديرك دا ىف ميدل ةدااو ”ىبنلا ىلع نولي هتكتالمو هانا لاقل دعلا اولوأو ا

 اق رع عي هلاامااعريش ابق نوكب نأ بجوفافرع عيبقرك ذل يف فرثالا ىلءثودالا دهن هياعلدبو ]|

 ْ لافرعاش !١نالذأ] 3

 ْ اسمهان ءرمال مالسالاو بنشلا ىف :ك انداعت زهتنا عدو ةريع || ٌْ

 هملع هللا قص هللا لوسر نمي ملصلا باكا ونيك امل مهنالو كن زجال مالسالا تمد يابا 90
 | نأ ىلع ل دياذ_هو ةيواسعمو ىلء نيب ملصاا باك ىفاذكو مسالا مدس عزانت ملا عقو نيكرم ثا نمي ورلس

 ا كاذكعرمشاا ف نوكي نأ بو كاذك فرعءلاىف ها تيئاذاو فرمشل ادب نه ىلءل دي ركذلا ىف ميدَق

 رك ذلا ىف لتسمرلا ىلع ةكتالمل ايد ةثنأ تيثف نس هللا دنعو وذ اخس نوململا :؟رام مالا هلع 5

 أ ددقتالو اولافواولا ىلءناكن اداة عالاّنال ةفيعض ةجخج هذه لوي نأ ل" :اقلو ل ضيفلا مهين لا لدي | ]ا

 ْ ةخغا) دنع هللاو» لقةروس ىلع 5-5 ”ةروس مد ضنك .ذلا ف ع د_ةنلا ىلع ناك ناو بدثرك مثلا |
 ا : :

 7 ردود ايس 4 2 2-0



 ميدل
 ب سس هس ب مس يهم مال 1-2

 يع ل م ام حست ل يسيل لم حلا تسمم 5

 ات تارو دّةملا لك ىلع رداف ريغ هلأبهفارقعا ىلع لدي اذههللانئازخ ىدن مكللوقأ ال لق هلوةنا (فاشلا) |

 الأ هتلاو ءاتءهلال ىلا مكل لوقأ الو هلرقمث تامولءملا لكب ملاعريغ هنأ, هفارتعا ىلع لدي بمغا!ل-ءعأالو هلوقو

 7 لو الا زد لكم يدق عال تانك تاما لع :مل«ااو تارو دعا ا لك ىلعةردقلا ىّداالامو لعأ |

 أ ءاثوكينأ ىنئامناو ضرغلا ديفيال هنالةروصلا ىثث يدري كام ىلا مككل وق أ الودلوق (ثااثلا) مه مولع لدم ا
 لكم مجافصلةيؤاسم ةتانفص ثوكنالو ملام لثم هان وكيال نأ هق دص ف كب اذهو تاغ نم همواام لثم | ظ

 'فالتخالا لوص>وريغ لكل اىفءاودسالا م دعناف تاذدلا لكى توافتل ا عوقو ىلع هيف و؟هلالدالو هوخولا

 عوقودارملا نوكي نأ زوبع ال ل لق ناف ميركل الااذهن اا ريشبا ذهام ىلاسعت لوق (اهرمئاعو) يغ لك لاى

 |١ ازذنا لاه هنال ةرودا|ىالةريسلا ىفاعقأو هدد هثنلا اذه نوكي نأ ىوالا الق لاغباوةرودل١ىفهءدشتلا

 ْ | همشن دار اانا تءثفهنروض دّرعكال ةمضر [اهتريسامركتوكياماكلملاو < ركلا كالالانهبنشنف سرك كالمالا

 39 ْ هو كلما ةلاح ىهو كل ذك تايثاو ىهتشملا باط ىلع صر او ةوهشلا ع نمرمشناا ىعاود ىنأ ىف كالا

 ش 1 |ءاسنلاو لاحرلا ن مء الق هلا عاما ىلع الاهدهتادق تام ٌرغاىلا لسملانع ءسفنأاعقو رموبلا ضع

 : 1 5 اراالوق نا لوةد نأ لئاسةاورمثدلا تاحرد ىلع ة”اف ةجردب 34 : ال | صاصاشا ىلعر ةاكلاو نمْؤملاو !

 37 (أفسوب لاح ميظعت مي رك كالمالا ادهن انولوقب ءا سنلادا هنا ىف مر رصلاك دن ىئنتل ىذا! نكحاذن

 0 الاف فسوب طرق بيسر لمهانا اهةثءةدْشْىفاهر ذعرو هظنال ةريسل |ىفال لاسجباو نسا ىف
 1 ظ كاللانمالسلا «الع ف سوي مينة دار ان ناانإسدل اهقشع ةذش بسال .ال كلذ نافةعرووهدهزطر ةبدساال

 ا مدعنا ىف عازن مال هنال كال دو ةكت اللا ن ءاناو لقأ فس وي نوكينأ به تاقرلف تانهتشملا ن ءنضما رعالاىف

 ” [كلذنا َج عاقل نك ايسئالاءذه ىلا ةكتالاتافثلا مدع م لقأ آمك ان او معاطملا ىلارم ثلا تافتأا

 ا وك نأ جو ةميدصعم لق أ ثاكن ءلكنأباوكستناف باوثلا ةرثكى هع لضفلا ىف ذب زنأ | سدح وب
 الم_كفتانةلش ن رز با كبس لع ع انضر است هوق (رش ثءةي دانا ةذطا) هيلع مالكتلا قيس دقق

 3 (مهتوفاكملاامأ م هرجع ن نم لضفأ نيفاكملا ناك شالو مهادعن موأنوةاك-ااام !ىلاءت هللا تاوولذمو

 0| ناك واق ئيط اهسشلاو ياا نم لضم :الانا كّشالو نيطامسشلاو ناو سنالاو هكتاللاعاونأ ةعيرأ

 | ىلع مهانلضفو وقل قبال ذشنسو تاعولخف الكرم لضفأرمشبلا نوكي نمنح مزلاضي أ كلل ع نملَدفَأ

 لاي نأ جد اء ناكل. ةدئاف الم_ضقت انماش نمرشك
 1 أ لقيولالو المضفت ا:ةاخ نم عشب ىلع م ةاناذدوو

 1 عب رضتلا نال باطن المل دب لمت مالكا اذه لصاحل وة؛نأ ل: اقلوريشتلا ءلذف أ كلما ناا:اع كلذ

 ( بهفاضيأو باطلا لما دةطسا وبالا ىفاسلان هلذفأ أسدل هنا ىلع ل ديال تاهو ن هرشثك ن هلضفأ هنأب

 " ع وهلا زا لضفأ نيعوم-غادخأ ن وك نء مزاد ال نكحا وعدا سدوخ نم لضفأ هكئالملا سن>نا

 1 ظ ةرشعانردقاذااناف ىفاثلا عوو-42 ادارفأ نم لضفأ لالا عوم_2 ادارفآ نمد او لكن وك نأ ىناشلا

 || ةعستلاو راث ,دىئامىواسيديعموفل_هج ىرخأ ةريشعوران دون امىكواسي مبهم دحاو لكدسعل ا نم

 |١ عومجلا ف لص هناالا قاشلا عوملاندلضف أ لالا عوم#جلاف ارانيدممهدحاو لك ىوسب ةفابلا
 نأزو< مهانلضنو هاوقفاشي او انهه اذكسف لوال | عوم_#لا داح تير وياك سلخ أ وعكدب او ناكل
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 لدا راانوكيو مدآ ئانمَر ركدقاو هلوقىهو هن الا لو ىف اهانركذ ىتلا ةمار ك1 وهانلشفودار !!نوكن

 الأ ةراهظلاو ةفاظناا ىف ةغلاسملاو ةبملالاسعالا ىلءةردقلاو ءاكذلاذي نهو ةرودلا نسس> ةماركلا نم

 .اًارشلا نم اياوثرثك كلا ناُء حلق نكاورومالا هذهىف رمشبلا نمدي نأ كلما نالت ن هذ ءاذك ناك اذاو

 ا 0و لامن ةوق كلذكو ف سر غد ع لانه نوكب نأ ىضتقبالاهنو رت دعربنغبتاوعسلا ى راح هلوةذاضدأو

 ص ةئاثلاةا) انوه كلذ تكسعن ناغرب رخال لانه نوكيب :نأى ضدي هيا ناهربالرخآاهلا هلتا عم عدي

 ( | نممهريغا كل ددعي مث مهسفنالرافغت_سالان اودبالا دحالاورفغةبساام مال_سأام ملعءاس الا (رشع

 ا 0 يل نالوا يبول كفا انتسقنأ طائر مذأ لافي 7 ولا
 سس 2

 ل او

 وسم سس هذه د 11 01017 ماؤل # 1م ةج مقان هوو تا كار از م 2 يدع قالا ل دال 1711 دسار وذيل تلا سرا زج 17 اج اس

 هم ادعم اج و بح سس جمع أ مسا ١ جوع ع هم



 ني

 مدا ناناوةرتعام- منا هيلع لسلدلا ورشا نم معمم! تال وة تالت اةاو نولعنال نيذلاو ن ع
 ةيكرتتس ال كلذ نكلر مهاعدي له انس نا مث ميجا بججأ ما :أمداان هلوقىل.ا ديم ئءاناعرتك امال سلا ةملع 1

 نوكينأنعالذف باوثا!نماسش قد الو لعلا قد اه د نمريثكب اطم عدتباا لحرلا ىرئاناق ناو كا

 لعن لو لاعفالا ىف صالخالا بسحب لمت امنابإ ولا ةين نيج نا يلع !رايسان نام وسير 5 ابا[ 0

 هنود نم هلا ىلا م-منم لن موىلا.عتهلوق (رشءةعساملاةخا) رك تصأدك:الملا صالخاناأ 0

 ص اوةلاخول م-وملا ىلا ةردلا ”ولءو عفرتلا ىف اوغلي مسا ىلع ةلا دان الامذ-وذ ممهح هب زغ كلذف

 م-ولالح هبا ىلع لدكلذو تاوهشلا ةعباتن نم رخآ هو ددال ةسهلالا ءاعدا.الاهوغا اخ اس1 ىلابعت هتئا ||

 ةجردلاَولعو عسفرتلا ىفاوغاب مسن ا وقام مسهل الج ةياسجن ىف عازنال لوقي نأ لئاشلد || ٠
 معاوقو ةريثك مه «ولعتال كل ذو لبس دهن ةيولالاءاعد ا قالاءوتلا نام ى اعتق 1سااوسشاجول ا 001

 ىعملا اذه ىفالا فلا ل هللا مأ فلاخولف كلذك ناكَن هوحيرفلاو نطملاةوهش نع نو ءرجم م هو ةديد-ت 1

 كلاذدالا سل فالخلا ل نافرمشما نءاباولر كس أ مما ىلع لدي كلذ نا مسا اقل نك هك ذ ىذلا ا

 ريش وام قد اله ىف ىدءءىركذاذاو لاموت هلا : نءةياورماللاهءلعهلؤق (نورشعلاةحلا) ١

 ثاىلءلدياذسهناضإ أود اوريخ ذم لو ةي نأ لئاسقاو فرمنأ ىلعالاا الملا نا ىلع ل ديا هو هن المنع || :

 لضف ألا !نوكنم مزلب الف ءاسدنالا نعال عاونعلا نع ةراب# رمشبلا المورمشلا الم نء لضفأ دكت الملا "ال

 ١ وفتاة فسال_فلانالعاو ةيلقتلا ل الدلا ىف مالك ل ارخأ اذه ءاسمدنال | ع نا رمشبلا ةماعنمأ| ١
 للعب املا اذهىفاودقعاوذن رشدلا ةقطاثلا حاودالا ن ملطف أ دك دلال ةيدامسلحاورالا تاع 1

 506 نع ةأربه ةطمسناهت او ذدكت الملا اولاق (ىلوالا ةجلا) ىلا .ءتهقلاءاشنااهرك ذنن من ةيلقعو -
 ةريدكأ آاءاحالا ن نمسك ص نديل ود رثكلا ىوَماا نم ةدكسه سفئااونديلاو سفنلا نحبك رشباو |

 تامر نم ىلا ءتهقاةثادإ رفناف كلذاو طمسلا امصرتك [أبكرمال مدعلاب امس نال بكر راانمريخطنسلاو

 نيرا نال وكلا نم يفرتلا اومسسيلا نا لسنا ( هملع ض ارةعالا) هلابك تويم ا 1

 ثدمح نموراونالاو نايناحؤرلا لاع نه حورلا ثم ن نمووهذهعجوهحورنار م ىناجسملا بناجو دحاورمأ | 1
 قاحورلا ن *لضفأن وكن نأ بح ىنا.هسألاو ىناحورال اعرت سدو كحاوهذ داسج الا لاع نمسا | ||

 رخآه نحو نموتكت الملا دو جم لال رمش ! لهنا ىف”رسل او ءاذ_هو فرصلا ىنام ع او فرصا | ا
 ةئاروتلااهتاماةمفاهقار خمسا ناكف ةنايمسطلا قت العلان 2 ةقراقمتادّرغ ةيكملاحاورالاناوهو ||

 الق نيملابعل نيب عسا ىلع توق اهنافدب ومذلا هي رمشدلا س وذنب اهل امال انظرن ْ
 ماع مانا ان الو لش ملاعب اهقوعي سدقلاماوعو فراس اجرام قاهر اود ا

 نيسنحلا طمضب ةطم# نيملاعل رعب د .ةدفاوامتوق تناكف حاورالا لاعىف لاك سالا ن نءاهمتم ماسجإلا

 اكييم ىئلاةوعدشلان متاهة ورا رجارشبا ( ةيئاثلاةحلا١) مظعأو فرش أ ن وكن نأ بح 5

 (كلشال ضاارتعالا )هب ىلا نم عرش ارش لا عينم نع ىلاسلناو اهي ةنور ةمّي درمشل اح اورالاوءامدلاك فس

 نم ئمرعسع نم اهياعةيظ اوما ن نءصالخالا ىلعلداقذ اوعلاو عنا وما ةرثك عم ةم دخلا ىلع ةيظاوملات ]|

 تءاظا ملت ايئاسورلاف اًضيأو ل ءكحسس أو ىلع أ ةبلافرمشدلا ماق نا ىلع ل ديءالدو عنا ملا اوعلا |
 تعاطاانأ ةيرمشدلا حاورالا امأ هللا ادعأمهنيذا!نيسطامثلار يق ةدبح وماسةعاطن كمل اهقااش 2ك | 1 ظ

 ع مم اعاط تناكف سنالا نيطامش ىهو ةيبضغلاو ةيناوهتاا ىوقةلارهق ةعاطلا كلن هع نلاهملاشا

 تلاه ني متاخر د نمل ءكسص أ انناءامالا انل لءال تاق نيح تايناخورلا تاجددنا رهاظلا نخاضيأو
 لاهاذ_هاو لك أريشلا ىفاذ_هوةةزلان «لضا طل ارابكتالا مسد اذإ!ةامرابيندسفيو نمابيفل ما 5

 تاتاحورلا' (ةملااثلا ةحطا) نيصسملال بز نمرفلا هدم نعمل ان ال ىلاع هن ينم اكس مالمفأ ا اا
 لعفلا ىلا رشد هن اهصاضمم اى ىنل ا اهعارفأ ب سح اهلا نا كج ام لك ناغَدَو ود | ةدهدشط خ نعنامم || || ٍ ١

 ل ار كيل
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 كو
 مح ينج

 ظ ”ىنال في مث اك ةدكئالا !|تاولض له" ىلا لنواب هتكئئالمو قا ناقل انة اوق ( زيشع ةسذالا
 | لوقي نأ لئاسقاو لسو هيلع هللا ىله "ىف هلام رش 1 : الا نو تصح ىل كدر ا ها وص

 | ل خف نينمؤواانوكمئليلو «ىبنلا ىلعةالصاان نيئمّؤملا هاف هءلع اواصاوئمآنيذل' اهي ”اهلوقب رزمة اذه
 | لسو هيلع قنا لصدجتو لير بف م اك نا (رشع ةعباسلا ةيطا) كالا اىفاذكك مالسلا هيلع *ىبنلا نم
 |ةوتاكذمب نك كونز لؤقل هنا قات هو هلعأرالاو دمع نم لضفأ مالسلا هيلع ليربج نا لوقنف

 | نم تس مالدلا هملع ليربج ىلاغت هللا فصو نود ؟ م كم اصامو نيمأ م عانطم نيكم شرعلا ىذدنغ

 | (اهذلانو ( ىلانعت هللا ىلغامع رك هنو كح (اه 1 قالون (اهدسحأ) لاككلا تافص

 ظ | (اهعبارو) هريغاه مباع ىوقيال ثم تاعاطل | ىلع هتوقالا نوكت ال هنناد_ هنوقوهللا دنع ٌةوق اذهنوك

 1 تياعاطلا لك ىفانيمأ هئوك(اهسداسو) تاومسا!ملاع قاعاطم ةنوك (اهسماخو) هللاذنء انمكم هنوك

 ١/ ةموةلاعلا تافصلاهذ_ممالدلا هيلع ليرتج فصو نا دعت ىلاعتو هنادس هلام 0 .دلاعا اوناَن ءأريم

 1 | تافصيف 0 ارا تاعتدسوا ورووتا حكم اهامو هلوةب لسو هلع هللا ىلص ادهم

 | ىلصد# بصنمن ءاهقن:تافما اكلم ليزي فصودعن ةفصا هذ مد## فصو ناكل هلانراةموأ لضفلا

 | مدمن دل هنأ لعد . الا هذه تل دف هللا ىلعزئاجريغ كلذو هتاالاطباو هنأت تااريةدتو ل-سو هيلع هللا

 3 ظ | ليريج نيب ةيسسنالهلا لعل دب كلذو نودع ؟سدل هنا لاقي نارا دةمال ا ةلزتا ا نم هللا دنعل_سو هدلع هللا

 5 ةفصمب ركل وسر لوقا هناهلوق نوكين زوال /لدقنأف ةحردلاو لضفلا ىف مال سلا اه_ماع د نيبو

 |انقاونانا لوقي نأ لأ اقلو كلذ لط_ نيس ملا قفالانهاردةاو هلوةّنال اذلق مالا اهجملغ لدرتلال دول

 امرك ذ ام ىلاعتهقاناو نوندع سدل هنوك ىونرخأ لأ اضن هيلع تلا لص دف ناكدق هنأ ىلع اعب 5
 | عاب الباهسدع ىلع ل دالاتوعلا اذفلا كلن ىلاعت هلل ارك ذمدع نذاف عضوملا اذه ىف لئاضنا ا كلت نم

 34 نأزودعال لانه ةروك ذا ازومالا ىو لئاضف مالسسلا هماعد هلق نأ تنثاذاو

 !ٍ | هتاصستتاف مالسلا هيلع ربج نم ل-ذف أت وكي انوه ةروك ذمريغىه ىتاا لئاضفلا كال: تحس مالسلا
 ١ 1 | تس تافصباضي ألو هيلعهقنا لص ادهت فصو تسلا تافصلا هذ مانهه مالسلا هياعليريج فدواك

 0 أ لوتالافصولافاري:ءاجارسو هثذاندقلاىلاابعادو ارذنوارمشمو ادهاش اذ ءاسرأانا”ىنلا امي اب هلوق ى هو

 1 ظ سداسلاو رين هنوك سمانهلاو ارهندركا عبارلاو اده اش هنوكش !املاوالودر هنوك ىناثلاو ادن هنوك :
 ا | نيصذتلادحأدار ذأف "هلوباو اريثم هنوكن 10 اجار هنوك ع ناس !او هندانىلاعت 7 هللا ىلا امع اد هنوك

 1 رمشدلا ن نءمل-ءاذالملا (ةريشع ةتماثلا ةلا) ىناثلا نع فاصوالا كن“ أمتنا ىلع هبال ديال فصولاب

 د قرا واع جواسلا هالي راح ثال رم شيل | ع نءملعأل كلا انا انلقامن'ل_ضفأ كلملافل ف أ لعالا و

 (امهدحأ) نام-ق مولءلافاضيأو رلعتملا ن ءلعأن ركيناو ديال لهملا وىوقلا ديدش ءاعهوقلمادب مالساا

 | هبلعل يربط اهيفريهقتلا عوقوزو < الفهتاةمو ىلا عت هللا تاذنل_ءلاك لوقءااناها لصوت ىتاا مولعلا
 ٍ |ةيفكيلمل امو اعتق هللاد5 رعم ىف حداوو هو لو>كل ذىريطقتلاّنال لهو هلع هللا ىلص دج الو غالسلا

 ًأرانلاو ةذحلاو ملقلاو حوالاو ىءر كلو نشرعالاوسإ لملاو تئادقلا نم اهيفانو ىلاعتاقنا تاووانع

 أ | | لربما كشالنراصبا راب اةزواعإا ىتاناونم عاوأو هكتالملا فانصأو تاوعسأا|قاسطو
 م ولعلا(اهيانو)متاو راك اهم هلعن كبف اهل ةده اشم رثك أو ارنعل وطأ مالسل ا هملع هنال اهي فرعأ مالا

 | نمالا السلا مهيلعءاسبن ال اريثأس االول و«.لعهلئا ىل_ص دلل ل صدت ل ىهف ىحولابالا املا لص وال ىتاا
 ا ا ىلع ايف 0 ”لمضف مالسلا هب هلع دول ع نود نأ ليك سدف مال سلا هناع ليريج ههدح

 | ةرمداحلاو ةضاملا عنا ريشا لكباملاع ناكفءابنالا عسمجب نيو ىلاسعت هللا نيب ةطساولا ناكوؤف مالسا | هلع

 | مالساا هيلع ليربج نأ تيثف كل دباس اع ناك ام مالسلا ه لعد#و مهةلاكتو دكئالملا عئارشب ملاعاضيأ وهو

 | نيذلا ىو: سد له لق ىلا هت يب ا ييوبا بجرادسعا اذاو مالسل ا هءاعد م نمائعرثك أناك |

 د
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 ل رن

 اشم ىلا اهاوق فرنمت ةبكْملا ةبباعلا حاورالاّ الو لكأو دش *[تالذ ل ء اك :الملا ةردقثا ف عازئالف | 1

 رحاالا نماه_هددأ نياقرورشا ىلا اهاوق فرصت ةفثن.للاحاورالاو اهااصمو "ىلفسلا ملا لا اذه |

 هن رصتعلاما رجالا ىلع ةملعشس» 'هلماكه بوق سفن ةبريشلا ةقظانلا سوفنلا ىف نفي نأ دعال(ضارتعالا) |

 تاراش> ااها تان .احورلا (ةنماثلا ةخغا) سفنلا هذه لثم عاما ىلع لل الا اف فيرصتلاو بملقتلان | 1
 ةَدَبلا اموشياللاسعلا لا ه ماظن ىلع ةرو هم تاريكلا ىلا ة هب ودم ”لجوزعهتلا لال اون نم ضنا | 01

 تشاور تالا فزاع و ةلافسلااو واعلا تهب نيب ةدّرتم ا_منافرمنلا تارا.شا فالخم داسغل اوشا هَ اش 0
 هردويو هدد سب اكنام ناسا لكد !نانمر ام الا ىف دروام ىلع ةكئالملا ةناعا لصامنا تاريختا ىلا مهلممو | 0
 | راع لاو نيفرطا |نيب نو دّدرتمءا ئالاو مهتاعاط ىلء نيرو تاك ك:الملا نا ىلع ل ذياذه (ضارتعالا) | ا 0

 | قدعلا رتلا لب صاذاو لعفاارودص لاوهسسا قييمادامدذرتلاّنال فره ضاذهو روء لان هءىلدضفأ |
 ْ لعاب تاريخ مهفادك ”الماام أل عفا, تاريخ ريصت ةكئالا |ةطساوبو ةوقلان تاريخ ءامبنالا ناك-ف بجوللاب | ا ٌْ

 ارئاسو ةعمسسلا ت تارا.دلا ىو لك مهلا ةصنغ تاناخورلا ةعسسداتلا ةجخلا ١ لاذ. نماذد نبأ

 1 حاورالاىلا عاورالا ة 8 لق حاورالاك يك الملاو بول كا اوكلاو نا ديالا كالذالاو تاوثلا

 ١ تافال_:خالال وهل ىدامم ل الذالا لاودأ تاف الخ نا ل_هنانا عتاديالا ىلا نا دبالا ةيسن كت |

 ْش عسرتلاو ثلاث او سد دستا ا نم هدد تال انهت أ ب تكاو 511 تاكرح نم له هناف ماعلا اذه لاوح |

 1 لطب هع وترا رخال وروما نبا ووش يسوعوإ 00 ءانانات ها هل 6 ا

 بح ىولعلا لاعلا حاورأ دكت .ريلازانا لاه لسنرتس عراك لل 00١ أ ١

 ١ ىلع ةفسافلا مولعلاو ةرمكتملا ثداسيملا تاددقو اهسال "ىلفلالاعلا حاورأ ىلعةماوتسمنوكتنأ | َْ

 حاورالا ك|لتتالاككا تالواءمحاورالا هذه تالاكو ىولعاا ماعلا حاور الت الولءم لا عاااذه حاورأ نأ |||
 ْ ةريغصلا5 رطغل اكسو سهلا صرقىلا ةم_بنلانةريغصلا "رز ءشااك حاورالا كان ىلا جاورألا هذه سنو ش٠ ْ

 ةاواسملا+ اعدا,لوةااق ولي تركفداعملاو أدملا لان هوران* الا ىش هده -ظءالا را د

 انيانال بقا ثصلاف .ههلستارب هش نكلهنف عزاشمهوةزكذاملك (ضارتعالا) : ةدانزلا نعال ْ

 راتبا لصاسريغ ةلامللا هذهذ ماودلا لمس ىلعهملا لوصولاو هذإا نام رخل ادب ةيذللا ىلا لوصولا تأ

 ( فرشأ أددملا واهل داعمو ماعلا اذهتايئاسوراىدابم ةيكافلا تايئاسورلا اولا (: ئاعلا ةطا) | ظ
 بهاولا ع نمالاسىلآ أ دمفت#ملا و أدمملا م هاا وهف ًادملاىذا لص لاك للك َنالأدمملا ىذ نم 07

 اايتمودسملا واهبلادابعملاو اهنمأ ديلا لاي لاملاعتائاسورلا ملا مف فرش ن وكب نأ ب<داعملا كا ذكو |||
 ماسالا راضواب تهءودةنا دبالابثتاصتا تح اهااعع نم تازئاسغ حاورالانأف اضيأو اهبلا عجرملاو |

 لوزتلاف لالا همام ىلا تدعصفاهنع تاسغن | ىتح ةيدضر | لاعالاو ةبكذلا قالا اتم تره رهطتأ
 ةيزمشدلا صاخشم الا نم فرمث أ تاسناحورلا نا فرءذ ىرخال اذ ثنلا وه درسوا
 ْ داتقلا طرخام_مودو داي الا رم - ىثاو داسعملا ىف ىل_ءاهوقننب تاإكحلا:زه الا

 | نمءئيذب نو ةطأب .الومنا ىلع ءمهناك تقفتا مسام هللا تاوامءاسبنالا نأ لأ (سدعتيداحلا ةخغا |١
 ةكئاللا نا ىلعاوةفنا مهن :ا سبل أ مهنم ةداحن: بسم مهموأع نأ فارتءا اذيذ حولا دعنالا مولعلاو ف راسا |

 موا أصم ىلا م مودم نيدملا مهور دب موب ىفو طول موق نأ ا دم علق ىف مبيئادعأ ىلعوسبنوتيسيتلا 2! 1 1

 هى الملا ىلس عمد وا عقو نين خكلذ ىلءاوةفتااذاف ةنمةسلاريغ ىفحونةسقىفاكأ] ٠
 ءايحالا نأ ىلع ددق ىلةءلا ميسسقتلا(رمشع ةيئاسثلا ةيطا)دومالا لكيف مهمل هراقتفاب مه رمق ع م | 0!

 عونلاوه صحاري كنا جو نمة رش جو نمةيض وكندا ةشعةررشمأ نعتبر | 1

 نانالا نافاضرأو ىرمبلا عونلاو» ني حالا نيب اسوالاو ينازيبشلا عوذلاوو ني ىلا ]



 نقر
 د1 سس سس سس سس سس سس سس سساسسل

 ىردأال لق ةّرمةيام ءلللاو مو.لا ىف هتلارفغة#سال ىلا مال لاا هملع لاق اذهل كا ذك اوسدأ ءاس.دئالاو
 ةوةاانام فرشأ ماسلا لعفلاءامنا كشالو نامعالاالو باتكلا اهي ام مكحم, ءالو ىف ءفيأم

 ال لج الل الذ الل ماكر < نا لءقاذهاو رومالا ضعدىف وعلان اهاعلن مالا للعفلاب مما مل-ذال (ض ارتعالا)

 جاودالل ةطراعل!تاكب راك املا ةمسسنلا, تاك رتلاهذهو لعفلا ىلا وَما نمتالةمتلا حارطتسسا
 | (ةعبارلاةغا) لعفلا ىلا ةوقلاب ىهىتلاتالقعتلا جا رذتسا ةلواسم دنع ل.ل اوركسفلا ىوقل هله اسخلا
 دا ذ كس تسل ةيريشلا ةقطانلا سوفنااو ةوقااوريغتلا ةمدسط نع:ًاريمدوجولا ةيدب أت اناحورلا
 نيتي انتا ام دوم ةينساواجت اوذاد وجولا ةنكم ثان اسورلا نا سدلا ناةءونم نام َدةملا( ضارمءالا)
 جاورالاهذ_هاولافع الؤهو ةيلزام-عهضعبدنع ىه ل. هنداح هب ريشلا حا ورالان ا م_فالف كلذ انإسةث دم

 || تازنىت اه ىعأ لوال' ىديملاناالا موهير دمع نو مسي شرءلا تت لالظالاك ةدوسو مدي دمرس تناك
 لا كلت نمثءبف اهياوذلا مك تساوارتةثعماسحالا وذم تةاعتابإف داوما تاكسو ماسجالا ملاع ىلا
 نمدارملا اوهازهو تاككسا اكلت نعحاو رالا كلت صان ىف لات لاعلا اذه ىلااهف رشأو اهلك !لالظالا

 ]|| ةفيطاةيواع ةئارون تاي احورلا (ةيسااة طار ةئمدوتل.اكباك ىفةروك دملا ةقوطملا ةماها با

 أ نمريسخ ىولعلاو ةلظلا ن نيف رش اروتلا ناندهس كلو ةءلامادبو ةفيثك ةيلفسةيناطظ تانا.هدملار

 دايقنالا ف ةرسثلا بدسان دعو ةذاملا ىلا ةراشا هلك اذه( ضاارتعالا) فششكلان ءلكأ أف يطللاو ىلغسلا
 نيعألاةجوه:داملا فريثس سب فريشلا» اعداو فررهأ نم حورلالقلاغام ىل_ءنيملابعلا بر هال

 لدعلاو لهل ىوقي تا.ناعسلا تاضفةيواعسلاتامناحورلا (ةسداسلاة خلا) ليقامهلل.ةدقو لالا

 لأ رومالا ل .ةّتدسم ىلءاهعالطاو تاسغل ا ةيواعسلا تايث اسورلا طاحا ىلع ءاكملا قافتالف للا امأ

 || ثوبظاوم م-منالف لمعلا امو كلذ لك ىفدضلا ىلءرشبلا مولعو اد ةملك ب رظن ةملعف مهمولعف اضإأو
 | هاوار وعلاو نوفل موت هت النززاننالر اهلا لتقل نر هشيم اذ سدقنا لع

 نو درهم هللا ةمدخج مسهحر ذو هنن ارك ذب مه سفنتتو لك تاا ودم متلاو سيدقتلا مهمارشو جيستلا مهماعط
 رحالا نميعسقلاد_>أنياف ةييضغلاو هذ اوهْتااىكوتلا نم ةوثب نينو يابللغ ةنئذلا ود العلا نم

 ب ىلع بطاوملانا هو هش قدانوهناالا وق ركذام لك عازنال ( ضارتالا)

 نهيان طار ةنامسحلا نئالعأ نيبو د2 تاىوالازثك 1 نؤنوكي نيالا رمثل دحام ل“ *ءةذالا

 ثاوعملا ل عت دام ال[: رعءانا ىلاعتهلوق نهدآر ااوهاذهل_ءاو رمشدل اهم صتخاغ ةذالا ن مهن فلا

 قالا ءالمالا دعب الملا ل ارداناف ناسنال ا اهلجوا متم نةفشأو المح نأ نيب اف لاسملاو ضرالاو

 . بخلا ىح ىفاتمدشأ قدا! ىج قفةرار 1طانا ءامم ءطالا تااه كلذلو ماودلا لسس ىلع مالم املا ردا نءذلا

 امال نال كت المال لس ل ةلاط ا هذوفاممدوءشلا لطب ترد ساو تماداذاقدإا ىف ىجلا ةرارس نكأ

 ٍْ نممئث قبيل تا درا لار دالة اهت#سلا ةوقلا ن نع ةااش تناك اهمال ما سجال اريام !لصة لو ةمئاد

 0 مايسسالا في رمهن ىلع وذ م-هلتاسناحورلا (ةعباسس سلا ةخغا) رمثدلا الا هنامالا ه دبه لمدم ىلع ىو

 4 كناّممبوغاو لالك 1ها ضرعد ىّتح ةمحاز اأىوقلان مل نم تسد مول ى 1 ىااةوقلاوما رحالا بملقتو

 1 حب ان هيمو دمي ديم ب مما

 م ناهسلاو الكب ردن بوم حاررلاف ل الا كيرحق نويعصتسبالو لاقثالا ل نولق:تدبالغيرمصتو القت

 ا لادم ىلع كلذ ةطان عت ارشلاو امته نم دس لاس لاى عت 2 :لزالزلااذكو اهمد « رمدس لوزرتو لطر_ت

 ١ نوسقل ا رس نبأن كا نكح تا دا ماسلا حاورالاو هءاع داش لوّقعل و ازعا1تاهسفلاب كفك

 | علستاريدبمتو عونم كاذ لعردسقتةئيبط احد ورالا ىف ىلا نيطامش ١ا!نانم لاق. ىذإ'و رن الا نم
 مسصسمسسل مص نمسح 0

 دل سم هيوم ل و ل



 ما
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 . همة ىوقلا ضراصملا عملعفلاو ةوهثلا هذه تسيل كلا او ةمصعملاىلا ةنعادةوهش ف ىدتالا نأ ||[
 كلذكس مالا نا تهاذاق ةسابرلا ووش ىهو ةعملا ىلا مهو« دنت ةووش ما ةكئالما ل. ناف ضر الا نو دب
 تاوبشا ا :ْنم هل سبل كالملاو هع ايزلاو خرفلاو نط لا ةوهشلنمتاووشلا نم وان مهلرمشبلا نكل

 نم قشأ هياعةعاطلا نوكتت اوهشلا نمةريث كس عاوناب ىلئبملاو ةسايرلا وه ىهو ةدحاز ةوهثالا ||

 : لاق اننلع مالا انا لعال ىلانهت هلوةا صنل الا نول .ءيال : تست الا نأ (ىناسثلا) ةد- او ةوهشب ىلتبإ ١ ا ]

 راصبال يلو اا, اوربءافىلا هت لاه ساما اوطاشتسال اة وةمهارمشنلاو ن ولي« سخان مه 3 وقلاب هنوةيسيال

 ا ابنت الاب لمعلا نأ مولعمو كلذ ىف لسو هيلع هللا ىل_م هنت لوسر هيو ف ىأربت دهتاذاعم لاهو 1

 ةيوقلا تارشلا هل نءتال كصوت الءالامم رثك ًارمشلا تاه ثا !نا (ثتااشلا ) صذلان لمعلا نم 1

 هك الااو ميا هذه مفدىلااوجاة:اريثاافلاملا اذه ثداوطءايابساةرا.سلامهغالاو كالفالانوك ||

 (عنارلا) عئاصلا ربدملا ىلااه راقت ةيفيك نوبه اثين تاووساالاعفنونك اسمومالاهيلا نو انمحال

 ْ تبناذا ميظع توام: كلذو ةوسولا فرش ىلع طل سهوقو" 1 د الا | ةسوسو ىلا 4لبسالن اطبسم !١نا |

 مالااوةالضلا هءلعهلوةذ ص :!!امأ ساسسءااو صلاباءاونرثك اون 1و تسي نآس عوف ا مهتعاطثا
 | عنتما اذاءا سنا! ىلا ليمهل قرب ل ىذلا يذلا ناسا الت ساو اهفشأ ىأ اهزحأ تادابعلا لذفأ

 (اهعباسو) انههاذكسف ميظعلا قمشل اودي دم لا للا غم نع عن نم'هل.طفك هئلمضف ٌتسناذ انرلا نع
 نيد ءهسمف عجو "”ىند لا ناو لقعالب تا وهش عاهل اقاشو دو عئالبالوقع ةكالاا قاش ىلاعت هللا نا

 ]1 نود : ةووشلا تنسب ريسمل نأ بح وناها حال تاجر دي ةمهدلا ىف وذ لقعل | بيس ”ىبد , الا راصفنيىهالا |

 نءةمهيلا نو دري_هبهناقءلةءنودءاو مل ءيراص ىت-لةءءاود بلغ اذا” ىد ١ الااندسو غم ةنكتالملا |

 اذا لاقي نأ بصف اهلا نود راسثلا ىلا و-هريص# رام كلذاو لضأم ه ىلي ماسعن الاك كشك لماما ا

 ارابتعا ئئاللاق وذ نوكي نأ ةءىو ممله عيب ايش هسفنى رميا وهيلقعباغأ
 ا نه فرع لاو دعأ ظوفةملاو نوظوذ# مداونو هظوؤح كد الملا ا (اهنماند) رخل الان اب نيقرطاادب_>ال | أ ظ

 ليريجناىورام (اهعساتو) تكتالملا نييلاستيتا لمفرتأب6 رث أمدا اوني نوكينأب اما | 2
 ادهم نا ىلع لدي اذهو حبارعملا دلما قارب | ىلع هيكرأ ىتلسو هيلعهللا لايصديت إ ذأ مالسلا هيلع ||

 ٍ لدربح هنء اخ تاماقملا ضعي ىلا مال_سلاوةالضلا هيلع دم لصواممو هنملضفأ سو هيلع هنا لص |

 نيرزو ىلا مالسلاو ةالصلا هلع هلوق (اهرشاعو) تقرتدحال هلأ توندول لافو ملال

 ركب ًافضرالاىف ناذالاامأو لع *ىيمو ليربفءامسلا ىفناذللاامأ صضرالا ىف ني ريزوو ءاعسا | يف

 كلم او ف نيريزولاك ناكل اكس .هو ليربجو كل اك ن اكرسو هيلع هلل ىلا د2 نا ىلعربلن اذه لد فرع
 كلا | ىلع ريشا لذذ نملث الدف ل وقلا مات اذهكامملا نم لضفأ د2 نوكسحي نأ مزلةريزولا نم لشن
 نم دارملا لاه نمنسانئلا ند نانا يدق اؤلاةذ (ىلوالا ةل ا نع لالا لمضف ن راسقلا باسأ)

 هيزئل نضرالا لع ةهذلاو عضو نع ةراسبع هنأ لس نم مهنمو صرالا ىلع ةهناباعضوالعشا اوةلاوهدودتلا :

 ل "ال ناموس نا اًنلساذ املأ لاكشا ال نءاوقاانيذ» ل ءودؤكدلا 8 ,ةمدآو هللدودسلا لاك

 ند اريك كلذ يضف تذق ةمكبملا نال كاذو في رمشلا قف فرمثالا نمزومال كلذ نا علق لف مالا ||

 ٍ يي اور اال لا ام نأ ن اطلت !نافدءاطااو دامشن الا ىف ةاتاراهطاوفرشالا

 ا لاوججالا عيجب ىف4نيد اقنمرومالا لكف 4 نيعيطم مسخوكراهظ افاد نم هضر ٌءنوكيو همم درياكالا |

 ناوديرب ام مكسصحمو ءاشيام هلا لعفي هنا انيهذم نم سدلأ اضيأو كلذك انه» مالا نوكي نزولا 0 1

 اداو داب , الادبأ هيلع هبي دعت ىف مناسنالا فرفكلا قلب ىف هيلع ضارتعاال هناا اق كاذاو ”هلاعم ريغ هلاعو

 نا[مباوخ (هيابثلا ةجاامأو) نودالا دولاب ىلعالا سب نا ىف سلع ضرتعي فئيكف تيذكتك |

 نلت نم فرن أنكم لينا هيلعمدا تدك نأ ىذتتياذهو ضرالا ىف ةفاخ لعام مالسلاهيلعمدتآ ||

ٍ 
 ا
0 

 ا

 ٍِل 1 ١ اك
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 كلااوهو اائامنوكءال ىذلاق وطظانلا (اذهد -جأ) نارخ ناهس" هداج ىنعو كالا قطانلاوف

 ريشل !نوكى نع تاددق هجاؤلا اذه ىلءلقعلا ةمسقف اهملا مهواسقطان نؤكيالىذلا ت :انأا أ الاو)

 |[ باق ل_ضف ار مشرلا ناب لوقلاف لامك | نم ىمفالفرطلا ىف نوكي كالا او لكلا نم هطسوأ لا ةبردلا ىف
 ١ حلق لذ باوثلا ةرثك وح ىل-*ةهلانمدا اراانا( ضارتعالا)دوبولا بدةرثىف ةعزانمو ة_ءلقملا ةوسقلل

 لذفب لاه ن م ماو قيفوتلا هلابو ةلقعلاهرجولا ن هبا. ,لا!ذهىف لمقام لهم اذهذابا ونرثك أ كالا انا

 نكي لمداآنأتدنو مد الدوصلايةكتالملا م[ ىلا عتةتانا .(اهدسأ) روغان ةكئالملا ىلعءاسبنالا

 دي اهندوص-لانالممنم لضفأ مدآن وكي أ بجو كا ذ تبل اذاو هلة ةشلا ىف :دصسلات ناك ل "ل.قلاك

 ناب ةفنحوبأ صؤي نأ حتي هناف لوةعلا ىف مقسم نو دالل عضاوتل دب اهذب فرمشالا فدلكتو عضاوتلا

 |(اهنان) نع الخلا نم لفن ناك مالسل ا «.لع مدآنا ىلع اذهل دف هقفل ىف ةءاضب ساننلا لق أمد

 1 أ ةفلخ انا انادو ادا. ىلاعت لوقل ةيالولا ةفالخ هنمدارااو هل فل ماللا هءاع مدا لعص ىلاعت هلل نا

 |ةءالولا ف هماقماءاه ناك نم كلملا دمع امصأم ساسج !| ىلعأ نا مولعمو قاب ساسنل ا نيب مكح اف ضرالا ىف

 | وتب دكسس أّمماذهو قث الخلا فرشأ ناك مالسسا | هملعمدآن ىلءعل دبادهذ هلة لش ناكو فرممتلاو

 ٠ (| ةفالاثا بسم مدآ غلف اعيج ضرالا ىفام مكل قاخ هل وقب يمعتلا اذهدك أمرا و ربا لام مكارض-و

 ظ 5 ْ بيس نينوعامنيطامسشا|تراصو هناز 1 كلم ةرخ ٠ الاو هناقما ةعتم تةلش اسندلاف تاجردلا ىلعأ ىلا

 هند ,'رذلو لني-ظناح مهضعبراص م هل عض اودلاوهدوعمو هّمعاط ىف كن اللاو هبدمعر نالعاو ه«بيلعربكتلا

 انيدلو ةيلاعلا بصاشملا هذه عم لو, ىلا هتو هناصس هلا هنالزلنيرْغغَتس«ممضعبو هقزرل نيازغ منهو

 لسعأ هناامأ لشن ألءالاو لعأ ناكمالسلا هلع مدآن أ( هلابثو) لال او لكلا اذهل ةامنال ندا دي زم

 1 لاه كلذ دنءف ميكحلا يلعلا تنأك نا انما ع امال ا:] لعال كن اصسأ ولا“ اسال لع مهم بلطاا ىلاسعت هنالف

 3 لاه ناكم الهلع هلا ىلع لدياذو مكسأ لق أ ل1 لاه مهماسمماب يه أتانا مهاب مهثرنأ مدي ىلاسعت هللا
 || نواعيالنيذلاو نواعي نيذا | ىوّ_سيله لق ىلاءتهلوقلف لشف أ لءالاناامأو هزيل اعاونو حسعن ماع:

 || ةرايعملاعلاو نيملاعلا ىلعنارعل اد ميها ربال آو احونو مدآىنطصاهقنانا ىلا: هوق (اهغبا و 9

 . [| الا دوهتلا ىلع طع ناكام لكس ملعلا نم مّدةنام ىلع للاعلى اقم شاّنال كا ذو ىلا نعت هللا ىو سام لك نع
 0: | مدآىفطم ا هللانا هلو لاعو وف ث د لك ذة ىلاعت هللا ىلع ل بل دوهن ثدحت لك ناكشالو لاعوهف هءاع ٍ

 ْ ٍ ماقالو نتاوولحلا لك ىلع م ٠ اةلعصا ىلا_هتدقان أه انعم نيماعلا ىلع نارمع لاو ميهارب ال ةراحونو

 . ||| لكي لبق ناف دك الملا ىلع ءاسمرنالا ءالؤه ىطص | ىلاعت هنا نا ىضتق تهب الا هد هذ تاهولخلا نم كت الملا
 ]|| مزليال هنافنيملاعلا ىلع ,كهسه اضن ىناو مكدلع تدعنأ ىلا معنا زك ذا | رسأ ضباب فاما هو ذه
 م امل مب ص قدح ىف ىلا هنا لاق انيهاذكف لبو هيلع هللا ىلسص دش ن موه الما نمل غنا اووكي نأ

 ||| مالسلا اهيلع ةمطاف نم لضفأ متوكمزلب ملونيملاغلا ءاسن ىلع ل افطماو كرهطو كافاطص ا هتنانا مال تلا
 | || اوناك نيذلاءاسنالا عم باطخ نيملاعلا ىلعمكلضف فاو ىلاءتداوتثال عوف دم لاكش ال ااناق انهها دكف

 || نمنكي لادوجوم نكي امو نامزلا كاذف ادوجوم د#ت نكي ل نيدوج وماون اكام نيو دوبل فالسا
 | نيالا ىلع مهانا ىلا عت هللاءافطعا نم مزمل. ل كا ذك ن اك اذاو نيملاعل!نء نوكنال مودعملاّن ال نيملاسعلا

 0 |ادوحو مناك هناقمال_سلا هءلع ليريجامأو ملسو هيلع هللا لص د#ت نم لل ضف, اون وكي نأ تقولا كلذ ىف

 |[ ىطصادق نوكين أ مزلف نيملاسغل ىلع نارمع لاو ميهاربا ل آر اسونو م دآ ىنطص ان اثنا ىلا هلق  كاهتن يح
 1 ةفالدل' ماتا صب_سذقلا اهلخ ددق ب الا كالت نأ, سهفاضبأو مالسلا هءاه ليزبس ىلع ءالؤه ىلاعت هلا
 ا لانلسر أ امو ىلاعت 4 وق (اهسماو) مومعلا ىف هرهاظ ىلع هو رجا بوف رهاظلا ل رت بجو ليل دالف امن وههر

 ١ | لشفادميد ركيدأ بج وفمهل ةجر مالسلا هيلع دم ناك نيم اعلا هب نم دك الماو نيماعلا ةمرالا
 | : | (لدالا) هوجسول قش ًااهنااناق ةأمنا ل ضف ؟نوكي نأ بجوف قشأرشلا ةداسمع نأ (اهضداسو) مون



 م1

 هعسو ىف نوكيال قافت هاو اق انت !ىلعفأ اكل ذ عوقو ناك كل ذكن اكنافاضيأو عناصا تابثا باية س وهو ْ
 ءوجولاريسم مو ىهنلاو مالا, كسلا ىف :دئافلا ام ىذاةلا اهي امف هع ىسهلب و هن رم وو ف دكف هر امتخ اوأ

 كمالك قورعلصأتسسيو كفلخ علقي عطاقلا ناهربلا اذه لد ءنا عمدحاو فرج ىلا اهاصاح عسرب تلا |
 لق بفسو مس نال نكمملا عوقو مازتلامالا هْنع اوهام ناهربلا اده ىلءنورخ”الاو نولوالا عجأولو |

 | (ةعباسلاهلّثسملا) انباوبوهو ديربام مكس وءاشيإام هلقا لعفي هنا مازتلا وأ عئاصلاتايثا بابدسن | 1

 ناك: دايعلابهلاغتشا نيس سلبا نأ (امهدحأ) نالوقنب رفاكلانمناكو ىلاعت وق ىف ءالقعال | 4

 هياكل أ ىف ىلاتسرهشلا ميركلادبع نيد« ىح(امهدحأ)ناهجو لولا اذهريرت:ىفد ارفاك اتنانف ||
1 

 ةرطاشم لك ىلع ةقَرةْتمةاروتلا ف ةروك ذم ىهو ةسهبرالا لجان الا حراش ىرام نع لدتلاو املا ىمسسملا ْ 0
0 

 أوهو ىد_جومو قلاخوه اهلا ىلَتأٍلسأ ىنا كت المال سدلب لاف دولاب سعال ا دعب دك الملا نيو: |
 أ رذاكلا نأياملاةناكامسال قالنا ىف ةمكملا ام (لوالا) ةعبس ةلوسأ هللا ةمكح ىلع ىلن كل قالا قلاغ |

 | م

 ٌْ لكو عفنالو "رض هتمد وعدا هنا عم فلكتلا ىف ةدئاغلاام مث (ىفاثلا) ,مالاالاالا هقلخ دنع بج رتسالا]
 | هتفرعع قئاك هلانه :(ثلاثلا) فدك.لا ةطساوربغ نم موا هلمصت ىلءر داو هذ نيفاكم لا ىلا دوعدام |
 | ىاقعب وأو ىاعا ملفمد الد ودسلا كرت ىف هتيسءانل مث .(عبازلا) مد"الدوسلا ىذاكاذاإذ هتعاطو ْ
 أ لوخدلا نم ىنكمرق كلذ لعفامث (سماخخلا) ررضلامظعأ هيفىلو هيئءريشضاالودلةدئافالهلا عم |
 ا نم ىناكمو هذالوأ ىلع ىطاس لف كل ذ تاعفاسل مث (سداسلا) مالاهملعمد الت سوسوو ةنللاىلا | 3

 ناك وللاعلاّنأ مولعمو ىاهه ألف كلذ ىف اهلي وطلا ةدملا هتلهوسا ال مث (عباسلا) مهلالضاو مهما اوغا 1
 أ ءايربكلاو لالا تاهدارس نم هملا ىلاعت هللا ىحوأق لج انالا حراسش ل اه اري كل ناكل ”رششلا نعال |

 أ ان اهلل هش ان ىفاف ىلا ع5 نم*و* ىف ىلع ضارت_.ءاال هن) تاعل تر عولو ىتفرعام كنا سّلبأاب |||

 هصيشتو لّقعلانيسستناومكحو قث الفنا نمنورخ "الاو نولوتالا عجول هنأ ل عاف لعن انعلأسأال |
 ( تااز ىلا .هتهتاهرك ذىذلا باول اكل ذيانمح اذا امأ امزال لكل !ناكو ادا تاهم_ثلاهذه نعاو د ل ظ ظ

 هنادفصىف دوجولا باو هتاذ ىف دوولا بجاو هناصس هنأ وال ن.كو تاضارتعالا ثعفدناو تاهشلا |
 تاجا عطقم هناصسوهناينغالاريفناكل رةتفاولذا تارا توارثؤملا نع هتيلعاف ف نغتسموهفا|

 هاو لو هلاعق أ ىلا ةبمالا قرطنت لكل ذ كح ناك اذاو تانياطلا ل.:هدنع نمو تاسبغرلا ىودْنمو
 اذهف لازتعالا نازيعن زو نأن ع لالا بانج لج مهضعب لاقام نس امو هّسقلاخ ىلع ضارتعالا |

 هجولا) ناك ذنماقفا.نمارفاك ناك هنالاقوهرهاظ ىلءْني زفاكلا نمناكف ىلاعت هلوةىرجأ لاق! |||
 باوثلا قاقكسا بو ناءالاّن ال كل ذو ةاف املا باصعأ ل وتادبأارناكن اك هنأريرق:ىف (فاشلا ||
 رد_صاذاف لاح مادا باق علا رمتادلابا ولا نمد عجلا ومتادلا بامعلا قاةحسا بح ونرفكلا و ما دلإ | 0

 لاوهواعمناق اة صسالا قي نأاماق رفك كلذدعي هقايذا.علاو هنءر دص مث تةوىف فاكمملا نمناميالا |
 | لاقي نأالا يلف لطا طاح الاء لوقا !ّتال لاسم اضدًاوهو قب اسالالي لف ىراطا | نوكيوأ ءاسئنبأم ىلع ْ

 ىلع ةءاهنا تناك ا ذافطق تقؤ ىف هنعرةكحل ار دمدال نأ ن امال الود طرشو لاحت ضر اذه |
 هنأ اناعرفكلا ىلع سلبا ّمْسناك اا لوقئفاذه تيئاذا .انا.جا ناك امال هنع ردص ىزل ان ايزلعرفكلا ا
 هلوقريسف:ىفاو فاتح !ءالؤهو كا ذدعبر فك مئانموءناكس لب انا (ىناثلالوقلا) طقاشمؤم ناكام |
 رفكمس هنا لزالا ىفاملاعناكى أي اننعت هللا لء ىف ني رفاكسلا نمناكو ءانعم لاق نم مهن ني رفاكلا نم ناكو ||
 ل.ةانمؤومناكن ادع نيءعمتقوفرذك الهنأ. (ىناثلاهجولاو) مولءملابال لعلابولعتمناكةغبصف ||
 هيلع ق داص ىمو ني رفاكلا نم ثق ولا كا ذ ىف ناك هنأ تق ولا كِل 3 ىف هلع قدم » رفك ىذمدعبف كلذ | 0ك

 | ناك انلوق موهغم نمءزحني رفاكلا نمنأك انناوقّنالْني رذاكلا نمناكهناهدع قدص: نأ س جو كلذ |!



 ممتلي سلا ل م و تا ا ا ل ا ا ا ا ل ممم اسس اللا العا د م خخ تصعس ا مج

 أ ءامسلا كماله نمادحاو لعب للف لبق ناف ءانعسلا كت الم نم فرم هنوكى لءلديالو ضرالا ىف

 ! كيم نم هللا ىلا سذحلانااهئمو ةهكتالا اهيؤر نوةمطبالرمشبلان !!متءهوبولانلق ضرالا ىف 4ةفيلخ
 ( ' اين رءابلسل اكل هاننلعسولو ىلاعت هلوقن دارملا وهاز_هو ةئدعلا و ةراهطلا هياهنىف ةكتالملا نا اهئمو

 ا | مالسلا هيلع مذا بابلا امر اكس مهم لءأ ناكمالسلا هيلع مدآن امل فالف (ةثلاغلا ةح ا امأو)

 أ مالا هسيلع مدآت عمم ايسشال رئاسي نيملاعاوف كم سهلعل نكااشواعام م هوتاغلألا كم املاع ناك

 ا نم لضفأ لسو هيلع هللا ىلصا دمنا ىلعان ف اواانا ادذهقة ة< ىذااواهبالاعناكام

 | ةرصشلاب رقنأياملاع ناكسلباناف اًضيأو اهرم أب ت اغلل هذ هباملاع ناكأم لسو هملع هنثا ىل_ص ادت نا
 59 | مدآن م لضأس ءلبا نوكم_م مزان لو كلذ املاع نكي /مالسلاه يلع مدآو ةنطلان عمدا ورش بحولا.#

 1 | هنااناسن املس نءملذف أ دهدهلانوكي نا مزاي لو هبط ملاسع تام ا ناعلسا لاو ده دهلاو مالا | هملع

 || امأ) رثك ؟مهباوث ناكمرجالف مد[ ةعاط نماصالش ارثك 1 مهتاعاط نا لاق. نزووعال ل نكلو مونم لعأ ناك
 ل ' ةحرالا ل انل-رأ امو ىلاعت هاوق ىهو (ةسماخلا ة خلا امأ) ةروك ذملاهوبولاىوقأ ىهف (ةعبارلاة حلا

 ة<رران [ىلارظناف هاوق ىفاكممتملضف أن وكي نأ مها ةجر لو هيلع هللا ىلص 6# نوكنم مزلب الذ نيم اعل
 نوثوكت مهو هو نم مهلة حر مالسلاو ةالسلا هيلعوه نوكينأ عنتالواهتومدعب ضرالا يدي فدك ها

 || نمدح اولا ىرتان اب ضني اذهف قش أ رمشللاةدابعنا ى هو ( ةسداسلا ةغاامأ) رخآ هو نم هلة حر

 ١ | لعنانا عماهلثم لتي ل مالسسلا هبلع هنأب عطقي ام بعاتملاو قاشملان هةدهاجاقن رطف لمحت ةءفوملا

 : زوو ةمن)! ىف ص الخ الا ىلع ةمنيم با وثلا ةرثكناالا لاذام و لكلا نم لضف أ لو هدلع هللا ىلساد# نا

 | عج ىهذ(ةعباسلا ذي اامأ) رثك أ هيلعبا ول ناكسفرثك أ هي الا صالخ !ناالا لهسأ لعفل | نوكي نأ
 ىلع عوذ# اذهف ظذناسلا نم فرشأ ظوفدلا نا ىف هو (ةنماسلا ةيلعااب و) عماج ريغ نم نيفرطأ | نيو

 ' اور دنطا نم نيم-هّنا ىلع لكوملا ريمتخا اريمالاك ظروفا نم فرم“ *أ ظفاحلان وكم دقليقالطالا
 1 |هللا ل_-هلوسرلاعضاوةذ-ثن ءءانيوراع ناضر اعمامهوداح< الا بأن نماموف (نارخ" الان اه>ولا

 نم سلبا ىئتسا امل ىلاعت هللان العا. (ةسداس !|"هلةسملا) قيفوتلا هللاو 'لةملارغ ادهن لو هيلع

 .لاوزو ةردقلا عم دصسإ لهنا ىلاعت نيب د وحلا ارو مما هاذ ظن نأز زو ناكف نيد-اسلا

 || ناكدق معى ينا هل لاقي ال لعفلا ىلعار دأف ن نكي ل نمام اراستالا عم عانتمالاوهءانالا نال لأ هلوقيرذعلا

 1 ريكتساو هل اوةبزاك_دسال | هدحو ىلع ن ناكءادالا كلذ نا ىلا عت نييفربكلا هءلا مخي الو كلذكن وكب نأزودع

 لاو نب رفاكداا ْن :رمناكو هلوقب رفك هنا ىلا عت نيبف رفكلأ مدع عمراك ءسالاو ءابالا دج و نأ زود ناك مث

 ردقي لدصسي لا هنا نو عزب مما (اهدحأ) هوو نمريخلا له١لوةنالظب ىلع لدن“ الاهذهىذاقلا
 نم نا(اه2 انو ءانأهنا لاقيالذلا ىلعر دقنالن مو ة.فدشم لعفلا ىلع ةردّلا مه دع نالدودهسلا ىلع

 0 لعفلا نءربكتحتسا لاقيال لعفلا ىلعردقي ملاذا هنال لعفي ل تأيريكتسا لاقيال لعفلا لعر دشبال

 ْ | نآزو< الون رفاكناا ن نم ناكو لاق (اهثلانو و ) هنكمال لعفلا دارأأوأ هنوك عم لعفي ملا ذاراكتسالاب فصوب

 ١ |[ نآبوهذ هسمق هللا نم قاخ هعانس» ءاوهراكةسسانا (اهعادو) هءلعر دةدالام لعفيالنأبار هاك نوك

 ١ لأ ةقئملا ارساخو هذ سدلن ال رذعلا يقيابهذمدقتعان هولاق امومذم نوكب نأ نمىلوأ اروذعمن وكب

 ُ يهنلاو الا عجر اولا وجولا هذ هرئكحتىف بنطبلازبال ىذانقلا اذهناهنءباوملاو

 | ةلادو دق نع الوأ عادو دق نع سدلب !نعلهفلاكلذرو دصاضبأ نمت هالو ةذق باقعلاو تاوثلاو

 فاعلا نعءو أ ديعااوه لعاف ن 2007 نعال عقو أ دهغلا كلذ نأ نذ عادو د_دق نع ناكتاف

 | نابفرع ادق نغ ١١١ ةيفالشقلا كاد عرقه دسمعلا نع عقو ناو عناصلا تدثي فدك لعافن ءال عقو

 : نع عقو ناوهزطرنسو دصق نعال لعفلا عقو دقف دصق نعال ناك ناو لدلمتلا

 أك هراسغ نم ماس ع عادو دقن نءال+علعفلا كلذ عفو تلق ناامأو انءلع هندروأ ام لك
 ميس سموا محلا | ايلا يي و وم م مح يس ١ ممم دلل



 0 ئ ما

 ىأأو مد الد ا , علا سعئاسا ىلا عت هناا (ة.ئاش لاهلك سملا) كلذ ىلع ةمدقتل كة 11 ناكسا ناكف
 ليتلوز ته ذل قولا ىفاوذلتخاو هّتسوز عماهتكسيناب مدآ أ مانو هلمدهللا ءريصذ وهنا ليا |

 | ةثملا نم سلباح رخأ اا ىلاعت هللا نا ةباعصلا نم انو دوعسمنباو ساسعن, ا نء”ىدسلا رك ذفهمخ |

 الضد خ أ مث مونلا هملع ىلامعت هللا ى اف هب سنأّتسسي نم هعم ناك امو هدحو مف قمف ةئاسامدآ ن رك ْ
 ةدعاف : أ سصاه_سأردنعدحو اهق.تسا الف هنمءاوس واوان هناكم عضوو رسسيالا هقش نم هعالضانم | 0

 اوله ءاو- لاف اهساام دكت اللا تلا ةفىلا نكح ا تاق تقلخ مو لاف ما تلا تنأ نم اهل سف | 3 1
 نءاددس هللاثعب لاق ام_مثء هللا ىذر ساء ني اورع نعو ىس؟وءنم تةاخ محال لاف اًو- تءسلو | 0

 دحاو لكىلءزوملا | امىساياو كل ولما لو [5تهذنمريرنس ىلع مال سا اها ءءاوسو مدااولم سكتت الملا ٠
 ةننللالخ داى توقاسلاو ردلانةلاكءةقطنممداىلَءوْولْوالاو توقاباابلاكه بهذ نمىل-اكااههتمأا]

 هّلباو ةفملاق تقلش اهلا ىلع لدي لوالاريلن او نا مدآ لاخدا لبق تل“ اونا ىلع ل ديري ادوذإ 00

 ةرولاهذهىف اغرك د مدعي لناو ءاو-ةحوزلاءدارمانا ىلعاوعجا . (ةئلاضااهلّمسملا) ة ةقيقحالعأ :

 ةدحاو سفنن ممكةلش ىدإا* اسنااةروسىف ىلا ه2 لاه مهنم ةقولذ اهخاو كلذ ىلع ل دبام ناردلارب اسفو | :

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع ه1 ىوروا ملا ن كسل اهسوز اهم لعجو فا رءالافواهجوز اه« قاشو |
 تماقتساو اهيتءفتت اهتكر نا واممرسسك اهعقننا تدراناف لجرلا علضْن تتاح راانالاق هنأ اسوأ

 ريدقُسوءاسهكا ىفوا ضرالا ىف تناك لهذي الا هذهىف ةروكذملا ةنلا نأ ىفاو فانا (ةعبارلا هلكسملا) | '

 مساقلاوبأ لاف ىرخأ ةنحو أ دلقتا ةنحوأ باو *| اراد ىه ىتلاةلحلا ىهلوهف'اوسلا ف ناكايا| ْ

 امك عقب ىلا ةعقب ع نملانقتنالا لم طابهالاالمسو ضرالاق تناك ةنلباءذه تاسوفصالا اس١ ىنلجأا| ١
 تاكل ن اوءاارادىه تناكول ةئااهذهنأ (اهذحأ) هو وبهناءاصحا وارممضءاوطهاىلاعتهلوقفف | 1

 ىلبي الئامو دانا رش ىلع كلذ اك حدا وةب نع دبع نمدورغلا هقلسا لل دملان اة: بىف مدآناكولو دانا ةنج
 نأ (اه.:انثث) نيدلادنا نمانوكتوأ نيكلمان :وكتنأ الا ةرصشأ اذ م نءاكيراك امتام هلوق مانو
 نم عذتم | املس دلي | نأ (ةهتلاوز نيج رك اهم مهاموىلا.عت ةوقل اهنمجب رذكال اة هذه لش دنم |
 باوثلارادىعىتا!ةنملا نأ( اهءبا رول دلخن ان ىلا لدي نأ ىلع هللا بضغ عمر دقي ناكاخ نب ءادووتلا
 لافنن اى هب نيدلا ةذملا ىنذاو دعس نيذلا امأو ىلاعت لوذاو اهلظر ما داواك ا ىلاعت وقل اهمعن ىنفيال |

 ىفنانكل تينفامل مالا هءلع مداها د ىو | ىه تناكول ة-:هلا هذ وذ عوط ةمرعغ ىأ ذوذ ةريغءاطعلا
 تاحارلا كل: تعطقناو اهتمي رخ هنكلا مالا لمعان جرخانو هو-والا الاه( ئىنلكى ات هلوقلا 0

 || ىطعيال ىلاعت هنال فراكتالو اهيف مه دلة: :- ىف قالا ىدت نأ ىلابعت ه:مك-ىزومال نأ(اهماشو) |

 (اهءداسو) دمعوو دعوو بدهرتو بيغرتنءّثباللب هدامعلهمال هنالو لها اعب سدا نة نيلماعلا* ادرس |

 ىلاعت ناكولو ءامسلا ىلا هلةن هنأ ةصقل اذه ىركذي لو ضرالا ىف ءال ملا هءلعم د5 اش ىلاعت هللا نا ىف عازيال |

 لم مهنا ىلع كلذ ل دفزمنلا مافعأ ن ه٠امأا ىلا صرالا نمد ةنّنال اركذلان ىلو أ كل ذ ناكل* ءامسلا ىلا ل ةندق | 0

 دلالا ةنجريغ ىرخأ ةنج ةنملا كسوزو تنأ نكس | هل ىلا ءث هنا لاق ىتلا ثلا نمداز م١1 نأ يجون كلذو | ١

 | اهثماوطيغ | ىلاعث وق هلع. دلاو ةعبا سلا ءاهسلا ىف تناك ةنلاكالتنأ قالا لوةوهو(ىناثلالوقلا) || ٠
 ىلا ءامسأا ندثاك ىناشلا ظانيهالاو نلوالاءامسلاىلاةعناسلاءاعسلا نمزاك ل والا طاهالا نامت ا

 فاالانا هماع لءادلا وباوثلارادوب 6م هزل ا هذه نأ انباصصأ روه>لوتوهو (ثلاثاال وقاا) رض رال :

 |قباسلاد وهعملاىلا اهف رص نمدب الف لاسم نانا م: ينوكس نال م ومعلاناد.غيال ةئملا اهغا ىف ماللاو ْ

 1 تأ (عبارلا ل وقلا) اهللاظفللا ف رص ب حوف باولاراد ىل م نيإسملا نيب ةمولع' ا!ةدوهعملاى مىتلاةنملاو 5

 هلكسسملا) لعأهللاو عطقلاكرتو فةودلا بوف ةضراسعتمو ةقفص لقتل اةلاوألا روك لكاا

 ديك تيرا الاوت و ءعونام مال نوكشاا نم نك | فانكسعلا بحاص لاق( .ماقا ||

 0 سس م ع

 لل ار م و
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 ألا نيرذاكلا نم ناكر هوتنأ قاوذلتخا (لوتالاثضلا) ثامحي' نيف( راكلا نمراسر ىأ راص |
 هماعل دي هنا موق لاف ني راكلا نم هناب لولا قدس هد ىتس نب رفاكا | نم عجسو) .قهسو هن أ ىلع لدي ل

 | قا نيرفاكتلا نمنيرخاموندوبو ىطخ شد نأ رذاكجلا ضعي هناي هملع م ك.طاف ض.عبمال نم ةلك نال

 ةنكت اللا نم اقل قلخ ىلاسعت هللاّن ا لاه هنأ ةربره ىلا ن ءىورام كاذدك لب ىذلاو سهلا وهنزكي
 كلذ لءف: الاولا_ةفنيدحاس هلاوءّةذ ىسور نم هس تافنو همي ىلاد ذاق نيط ن نءارسشب ىلا ىف مهل لاق مث

 كالذ ىلع ل ديالا الا.ءز_هنورخالاهؤ اونأ نيذلا كملوأ نم سد اناكو و مهتةرحأت اران م,ياع هلل اثعبف

 كلذد_ءهبرفكلاىفموقثاونيذاان مراص هنأدن الا دعم (امهدخأ) ناهحوبا الاريسس::ىمهلمن

 ْ ضءد ىل امج ض#د ف اضاف ضعإ نم ميضعب تانتفانملاو نوقف انااو ىلاعتدلو: هاشم ىفزك ذو دال لوقوهو

 | هلوق حس هب 7 . الاهذ_هلوزند_:ءملاعلا لهأ نمارهاظرفكلا ناك املانوهاذ كةنيدااىف ةةفاوملا سس

 ١ ةفاضالا هذه ةعصو ةيهامملا كلت ىلا ةيهاملادا' رثان مدر هأ هذاضا| ذه نأ (اهءنانو) نب رفاكلا نمناكو |

 دا ارفأ نمد رق نا لايق. نأ مصيال قانا هقلخ ىذلا ناو.ملا ْنااك ةهاملا كل: دوجو ىذتقتال

 3 _فاملاةذل هدا ارفأ نم درف هنأ عع لد ع نهذلا جراخةدوجو الا تان اوما نم دحاو هنا ىنعتال ناو. ا

 ىذلاو هلا رك نم لو أن أك لد س لبا نأ ثححلا اذه ىلع عرف هنأ لعاو ةة.ةلساءذهداآن م دحاوو

 امأ رفكلا تجودالاندنعو الزتملا دثع ةيصعملا نأ (ىناثلا ثصل ) هللا رفكن هلو أ هنا نورثك الاه.لء

 | دنع ام اورفكلا ف لخ دي لذ ناسعالا ن نعح رخ ناو هنالفةةلزتءملا دن عامأو نمو. ةرعبكا كلا بس اه الا دعم

 نا ىلع ل دف ةمصعملا كلُ سل ار هكىلا هت هللا نااولاف هن الا هذهماو 2 مهو رك يضم لكأ حراوللا

 "6 املك تاو رت "ز لاول اذهف رهالا تأ نمار ءاك ن هناانلق نا باولو رفك ل: ةيفلا

 هنمريخانا هلوقب كلذ ىلع هلال دّتساو درقلا كا ذ ىفاة# هنوك هداسةةعاو هراكتسالرذك امناهنالو قذف
 اوصحاو مد الدو سلا نيرومأماوناك دكئالملا عيجن ا نورثك الا لاقت (ةعياسلا لتس ا) ملعأهللاو ٍ

 ةلغفللا هذه تدرودقو اهسال مولا دفن ى هو عبب ا ةغيص كمال ا ظفا نأ (لوالا) نيهجوب هملع

 ىلاعتهناوهو (ىئناثا١) نوه م-هاك: نك اللا دصتف هلوقىف ديك أَتلا» وجو لوكس ان ةنورقم
 باد ىفال_ ا دناك ص 02 نم ّنأ ىلع لدب م-غنمدحاولا صخشلا ءانئتساو مهنم نس دلبا ىثتسا

 نوكينأاوهظءّتساو ضرالا هيدالم مهدودسلا اذوب نورومأملا لاو كاذر :1 نم ساناان هوم ا

 ليصتسساولاهو ةناحورلارهاوملا و :الاا نول مع ,مناف١[ك_طاامأو. كلذ. نيروءأ ماكل للا اك أ
 أىوقلادوصسلابنيزومأللاةكمئاللان مدا رااامتاد مطاغلاا سوفنال ةداف:م دي واسمسلا حاورالا نوكت نأ

 ىلاعتهلوق 5 تاسلقءلافروك دما هذه ىف مالك او ةقطانأ | س ةذلل ةعمطملا ةيرمشبلا ةمئاعسملا

 نءانوكححتن ةرحشلا هذهانر ةدالو اَهْمش ثمحا دغر اهمالكو ةذطلا كسوزو تن نكسا مدآ اءانلقو)

 + عارفا اياوأ فيلكت أن تس ءاهوتنأىقاوةاتخا (ىلوالا هل سملا) لد :اسم انههنأ معا (نيلاظلا

 ' هفاك هنال كلذدو دولاب ةكئالملا ىلآ 5 ةسنملا ناكساي مدك ىلآب انف اعتدنا نالاهت هنأ ةدانق نءكورملاف

 | عقو و ىت>انالبلاهب تلازاقاهتم لك اننأ ةدحاو ةرصش نعهاهنو*اش ثمح ابنه لك أ 5 ٠ ةنط ا ىف نوكي ناب

 أ نا عم4 ىهتنش م نوكيأم هدف لمح انعضو من سو هللا ئم طنعأو كل ذدنع هل أوس تديف دنع ىتمامف

 ةهزنلا ةبساعلا عضاوملا فر ارقتسالا نال ةحايا كلْذَنا نورخآ لاهو فيءااكستلا دش ند هلوانت”نم هعم

 تاسطنءاواكهلوةثوكيالو ديعتلا تت لخاذيال تامطل !لك نا مدبعتلا تدق لذ ديال اهم عن ىقلا

 | ةقيلك وهام لغو ةس> اياودام ىلع لقشم ناكسال اكل ذ نأ مدالاو ةمسانا لب اف ءاكتو ا ىمأ مك انة زرام

 ( هع بنما ناووةفيلكتلاامأو ةنلا مث ع ...2 عافتنالا ىفانو ذأ ناك م السلا هملع هنا 4: ةحانالاامأ

 0 | هلاكلمرا دلا ريتال ىرا دك ةننكسأ هريغل لدر لاهو ل مهذعب لاه ةواثثا نءاعونمم ناكوظو ا ريضاح ناك

 | ضرالا ةفالثن هتلش هن ال كلذ لقب يمص همم ا لاول يعطل تتار ةانيبخي
 مم دج مصل يمسح د يسلم اا جل جسم يجمل ١

 دم سا

9 
 هي



4 
 ذك“

 د

 ١ همفذ كلذ لك "معن ناك املك الا ىلع صنولو تاعافنتالارئااسو لك الا حب لوشلا1ليب 21 لاو 31 ْ)

 1 ىوذر سا.ءنتان عرخ مدح نب لم .عسوده ا ىورف ىفامةرهشلا فاوةلتخا( ةئماثلا هل مسملا) ةدئئاف ديره | 4

 (نعلسو هءلع هللا ىل_ههنلا لور لأس هنعهللا ىذر وي ٌددلاركبانأ تأ ىور 'ه.:سااو محب 3
 دش اش ع نعو مركلا امل ادوعسم ناو سامع نان ءىّدسلا وزو دليل !ةكرابملات ةرمشلا ىه لاف ةرصشل 3

 ثدح :_:11ى نوكي نأ ىيبنيالو ثدح أ اهنم لك ؟نمةركش تناكسنأ نب عسرلا لاهو يتلا اهنا دانت
 : نأ مالكا اذ 3 نيدو رتل نبا ايما يابا حارا "ل دبام ا 5

 أشيع هنأ ن ناك اعرلد هندبيوا ميكن لا ىلع بوعال مالكلا ىفادوصةمنوكيألامو ةرصنلا 07 نيعان ةرهدأ

 اذه ناكل بدالا ء_مءاسال ىنالغبرضب تاغ: لاف 2 |! ىف هريغار ذعلا ميقي نأ دار ولان دس نال |

 ريصةنانود عقو هنا" ٌنظينأ دال سلق هتذصو همساركذيو مالفلا لل ذنيعركس ذي نأ نم ندسح ار دقاا |

 وقال ذ ىلا ةجاحال ل قر ناصغأو قاس هلام لوا: »نأ ةرصشلا اهذل ىف برقالا موضه لاه ثنايا ىف ا

 نأ. نم ضرالا| هو ىلع هياه ذ هجر م لك ابلاو عرا كانا عم نية ن نءةرصث هباعاشتنأو ىلاسعت |

 هعسشت تقو ىفار ميل هما ب ل ا مانت :رهنام لك نأ بسحأو دريل لاه ار حش ن ركب 1 ١

 ا 0 ًارلاق يا رمال ءانموسأو ٠

0 

 37 الث ىلع 00 5 عأ سفناا لظف ريغ 0 50 0 رد
 ||لوق (ىاثلا) (.الط ل مف ناكع والذ ةريبكلا ىلعمدقاهثا اولا نيل ةي ودطالوق (لوالا) لاوقأ |

 مان هناوهو ىنابحلا ىلع ىنأ وق (امهدحأ) نالوقءالؤهل مةريغص ا ىلع م دقا هنا اولاهت نيذلا هرم 00 |

 ثء نم سفن ما هلا ا وق: (اههينانو) ىالتلاوةيوتلا نم هيلع ق ثداما همز انأيعسلا
 مهم ةيبصءاارو دضزك ل نمل وق(ثااثلا) ه هةصسا دقاسفاناصقن كل ذراصف ىلا هياوث ضءبطبحا |

 لغةشاواهك رث هنامث ةينازولا باطن ابن !هفاينمتو هلءفيال ن أل ىلوالا امى فهنا ىلءماغلا اه لوو الط ' ١

 اواك 10 هير الاى صوزودع لهىل_.ةناف كلذ تاعفمل هسفك رانيا لاح هناق هك املأ

 هلوق « مدلا ماها نه هفاا كلذ قاطدال هنأ ىلوالا نا باو داو مهسفنأ ىلاظاوناكم-مايوأ نيا (

 مكلو ىف و دع ٌصعيل م اوطءهااناقو هيقاثاك امماه_هج محافاهنعناط.شل ااءوازاف) "ةلسدا و نعأ

 ناطشا اردصاف هةءةحت اهنئءناطمشلا اًقهلزائوف اشكلآ بح اص لاق (نيس ىلا عاّممورقَدسم ضرالاىف

 نموه هلل هجر لاشقلا لات فشل ني هنا فاو لات هوت هك اذه ف نم تاو اهنعامسما

 وهنامهل از أف أرق نمو عيطوملا كل دنع الونع ءريضي و هن زيف ىلا ىلع مدقلا ب تبانثنانالانوكي للزلا

 تالت ىت> كتالزاو هنءتاز يس اذكن ءكتازال اة. لاف هنآذا«مىنأ نع ىو ناكل نءلاوزلا نم

 ظ لزكلوقن هووفامسهازتساى أن اطءكلاامولزأ ءاذعلا ضءب لافو هنعْ تاو ىأدحاو هه :عموأ

 لئايمةبا الاىفنأ لعاو هابل دوأ ه+تْد ىف ل بأ نملزبام4بساذاهريسغ هزاوأط اا ذاهب دىفا

 فال_ةخالا لاقي نأهمفل وقلا طيضو مالا |مهملعءاسنالا ةمدع ىف ساناا|فلتخا ( ىلذالا ةلئسملا)

 باىف عقيام :(اهينانو) دانقتعالا باي ىف عقباه (اهدحأ) ةسيرامايقأىلاجوينيابلا 0

 رفكلا مهداةمعاامأ مهتريسو مها اعف ىف عقبام (اهعبا دد). انتفااو ماكحالا باف (اهئلان' د) خمابتت ١ ا

 تنذااو بوذا مهم تعقو دقو ا جيراولعا نمةملضغلا تاهو ةمالارثك أ دنءزئاب مغ ذناف لالضلاو 20

 ةيقتلا لمس ىلءرفكلار اهظ!م-لعةنمامالا تزاجاو مممرفكلا عوقوباولاق م رجال ريثور فكم هدنع 0
 يب ركلاو بذكلا ]| نء نيمو دعم مم وك ىلع ةّمالا تعبأ قف خدلبتلاب قلعتيام وشو (ىناثلا عونلاامأ) 0

 | زوج الادعمستمدعرقوازربيالاك كلذدا ىلاوقفتاوءادالإقونولا عسفترالالاو خيبت, ناعتر ا اهف | ٍ

 97. عسر > 0 ادووتد



 هسا ا“ 100-00 م ئ2122022ئ2>5”295252525292593929399955>16١ اللاب: ”: 3 2222 ل سال سمع ل مدلل لدم ل اسس ل ل سس

 10 ْ .ناكمال ثء-و اهئار اعساوادغرالك آىأردصملا فصرادغرو هسيلع فامعل | مدمل نكسا ىف نكمس ملا

 | ثدح ةغاابلا ةعسوتلا هدو ىلع ةنلسا نم لكلا قالطاةي الا نم دارملاف اتش لسا نم ناكم ”ىأ ىأموبملا |
 نان نم ةدحاو ةرصش نم لوانملا فرد عامول قيال ىد عضاوملا ضءدالو لك الا ضعب اهييلعر انكم

 فارعالا ف لامو ا دغراهمالكرانهه لاف ىلاعت هنا لوقي نأ لئ اقل( ةسداسلا هلمملا) ةريثكلا اهراصنأ |
 ةمكلاافءافلا فارعالاةروسفو واولا.ةرشملا ةر وس ىف نكسسا هلو ىلءالك ف طهعف اقم ثيحح نم الكف

 | لوتالا ىلع ىناثلا فطع ءازدسا ةلزنجئئشلا كلذو طرمشلا ةازغع لعفلا نأكو 'ىث هملع فطعلعف لك باوملاو ظ

 | ىللءاواك فاظعفا دغر غش ثمح اهنماواكفةيرقلا ذهاواخ دااسناق ذاو ىلاعت هلو ة كو اولا نودءاهنااد
 1 ظ لوخ دلاف اهنم ماك ًاادوةلخد نالاه هن اكف اهاوخ دباةلعّتم امنم لكالا دوحو ناك اس ءاسفا اءاول_ثدا
 || فارعالا ةروسن مام الا هذه لمى ىلاعتهلوق كل ذنيديهدووب هدوجو قاعتم لك الاو لكالا ىلا لوم

 1 | نالءافلانودو اولا اونكسا هلوق ىلعا اواك ف طعذ ٌمُدْشُث حاهنماواكو ةيرقلاهذهاونكسامهل ل.قذاو ||

 1| اناتس ل خد نمنالهدوجو هدوجو ّصتخعال ل كسحالاو ثلا لوط عم ماقأا ىهو كسلا نءاونكسا
 (!/ واولانىطعلا بجو طرسشلابءاز طا قاعت والان ىناثا | قلعت لاا فازات ناك ناو ه:م لكسض ايدق |

 || لقتنتالو هتلخد ىذلا ناكملا مزلا هنمداربف اناكم لش دنا لاقي نكساّنا لوةنفاذه تيئاذاءاسفا!نود ||
 دروامنا مالا اذهدرقلا روس ىنذه.ف نكساو لدا ىعيناكملا اذه نكسا لدي ل نم اضل استيو هنع
 درو مرحالف ه. ناعترال لكحالانأ ان دقورارةّدسالاو ثيللا هنمدارملا ناكف ةنلا ىف مدآ ناك ن ادعب

 ةفث+للالوخد هنمدارما ناكحذ ةنملا لشد نال ,قدروامتارمالا|دهفارعالاةروسىفو واولا ظفاد ا

 || ةرصشلا .ذهانرةتالو هلوق (ةعباسلا هل عسا ا) لع اهتتاوء اغلا ظفلي درو مرحالف هب قاعتي لك الانأ اند دقو |

 هذه نولثاو لاقن فالخ هم هبزنت سه وأمر ةىهاذهنأ(ل قالا) نام هبف نكلو ئ.هم هنا يف ةبثال

 كلارتشالا مدع صالاو مرهتلا ف ىرخأو ةيزغمل ا ىفةرانتتدرو ةخغصا هذه نال كلذو هيغل ىبنل ةغ.فلا :

 كلر ا بناج مرت ىف :ةمق- له ناالا كا ذامو نيوسقل ا نيب كرت ثار دق ىف همة ظفالا لعح نمد الف

 || تاك هيف قالطالا نكل ف قالطالا ىلعو ل عفلا نم عنملا ىلعةلالد هيف نوكي نأريغنم لعفلا تناج ىلع أ
 ]| الءاد عوم مل اراص ل مالا ذه ىلا ظفللا لول دما: مذا ذاف ةحامالا عفاسنلا ىف ل صال ناف لصالا مك اًميان'

 | ىلا مالسأ ا هءاعمدآ ةمصعم لضاح عب ريرت دهم اذه ىلع ال ماسقملا اذه.ىلوالاوداددو اولاه هيزمالاىلع |)

 ]| لاهو لوبق انىلوأ ناك مالا مهباعءابالا ةمدعىلا ىضتا ناكسهذم لكس نأ مولءمو ىلو الا كرت
 | ةرحشلا.ذهابرقتالو ىلا.هتهلوقّثأ (اهدحأ) رودأبهلعاومتحاو مرت ىبمىهئلا اذهل, نوزخآ ||

 ٍ اذكف يرحل ذه نااكف نس ىه ىتاابالا يتملا لاماوب رةنالوهلوقو نروطب تأ ّندودرة:الو هلوةك

 ٠ الك. امامهارتالا [كسفن أ (ىملظ اهتماّماك أناهاشعم نيملاطغاا نمانوكف لاه هنأ ( اهينانثن) لوالا ْ

 ١ ' ةئحطلان محا رخالاهلءفب مدآق كسا مل هيزغت عمن ناك ولئن اذهنأ (اهئلاثو) .ا:ف:أانالع انيرالاق ْ

 || ىلع لءعدق هنكلو هيزنتلل لصالا فناكت او ىهنلاّت أل وةنلزالا نع با واو هيلع ةب وتلا ثمدوانأو
 هك رئاكب ىلوالا ام لعفب اكسفن أ |ططظنتف ىأ نيا | نمانوكتفهلوق نأ ىلاثا !نعو هلق. ةلالدإ م رصقلا ||

 عضومىلا نايرعتالو نامصخت الو ناعوجتالو اهي ن آم #اتال ىلا ةنلسا نءامشج رشأ كا ذا.ةاعفا ذا كنال
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 5 3 الا نءىهنلا ها وعن دف ةرسهشل ا ذهابرقتالو هلوق نواث اه لاق (ىنانلا ثعمأا) ىلاعت هللا ءابشتنا |
 ببسي مسصيمبمربمبسبجدجتإب ببجل 77777

 هب وبك حت 0و 6 ا 4 نس الا ننس ا

 1 1 لجول هنا عمان مبرة كرت ىف حالا !ناك اعرذالك الان ءىهنلا دمفيال برقا نعىهناانال ف.عضاذدو د

 17 : >1 لئالدب فرعاماف لك الا نعىهنلاامأو برقلا نءىهنلا لواش رهاظا | ادد لب هلك أهزاطهنلا ظ

 4 | ةحانالا بانى مالكلا رذص هنالو امهتآوسامول تذيةرحشلاااهاذاملت عضوملا |اذهريغ ىف ىلاعت هلوق ىهو ْ

 ٠ ]|| ةرصشلا كلت ةرق لكأن عامه اهىلاعت هنا ىلع دلال دلاك كا ذراسف تس ث د اد غر اهنمالكو لاسقف لكالا» |
 559 -- 2 ام - اك مم لل ا ا 2 دام تفححا َ

1 



 م |
 دس كاسم هل 2 2 خم سمسم حسم ا صم

 راشخالا نيئاعضان م نالث لاف ءانة:سالازا وعلل اور اولاعفالا عج لوان: 1 دءورابخالا |

 لك ىارانخأ اوناكمسملا تدثف هت ل_خ دا ءالولام مالكلا ن نم حبر ءانثت_ءالاو ةئالفلا "لعفاىفالا

 مدآ ىنطاصا هللاّنا سانا !نموالسر دكثالا نم ىئط هبهنب لاهو مهنعبالارودص ف اس كلذورومالا | ١
 / ىناىءوم ىف لافو ايدلا ىف ءانمةطصادقلو ها ارياف لاهو نيماعلا ىلعنا رعل او مها ربال اراحونو 56

 ىديالا ىلر أب وةءبو قادساو ميهاربا ان دابعر كح ذاو لاهو ىتالكيو الاسرب سانا ىلعكّتسفطسأ|]
 هلادت ان الا ده لكف زامخالا نيقطصملا ن نااندذع مماورادلا ى رك ذة ماانعم هاةملش ايا رامالاو

 م ىلا هز هنا (اهرمشاعو) مهثعبنذلارودص ىلا“ كلوي هانلطسالا,نيفؤصوم عيتوك لأ ٍ

 نيالا م-عوغي نم'هلد< نم ىثتساف نييلخلا مهتم داسءالا نيعجحأ مهني وعالْك زهق ةلوق سلبا 2

 رادلاىركذ ةصااخم مهانداشأانا بوةءيو قاده-او هاربا ةفص ىف ىلاعت لاق مالا مهياعءاس. ءام. دنالا مهو | 8

 لكلا ق>ىف اهمودجو ثدن ضعبلا قىف :.هعلا بوجو تيناذاو نيالا ان داسب نم هلا فن فلا 0

 نءاش رذالا هوه اق هسنط س .دلب |مماعق دص دّماو ىلاسعت هلوق (رمشع ىداحلا) يرش ولاا

 تلاذا فوعشلا وناك دقفالاو م_ممءبنذلاردضام هلا لاق, نأ بجو هوعتا ام نيذلا كمل اف نيمو )1

 -ىنلاىف تيثدقتءاسنالا مهاوناكناف مهريغوأ“ ءاسنالااما قب رغلا كاذف اوينذأاممهناقيرقلا كلذ ف 5

 1| قد رف ةلأ كلذ .ةقاددتخة رول انذاك اهدنا ءاسن الا ىف تدنولت* ادبنالاريغاوناكن او بنايال :

 هلا (ريشع ىفاشلا) منع ردصام نذل نا تثق قاشتالاب طاب كااذو ىذلا ن نسيطلا :اارمغنوكم 1 1
 فئصا!ىفلاقو نورمماملا ىهناطثلا بزس ناالا ناطثشلا بزح كلو لاةذنيمسق قالا سةىلاعتا ا
 همضت رام لعفب ىذلاوهناط._ثاابزح نا كشالون ريطفملاو ههَلنا بزح ناالا هللا يرحل نأ رخا الا 1

 تزدضولناطشلا بع ندنناكقاعتدقل ئمصنم لكف ةيسماارع ناطسشلاهلشتا ىالا ران ١ ١

 نمهتنادةءريشكت لضف أةّمالا نم دعاولا كلذ ن ركيذششل نيملةملا مي متادتاضرخ م ١ ا داهز ننعقدداو ني رس انا ن نم هلا هيلع قد داو ناطم لا بْرح نم هنا هءاع قدصا لوسرلا نم ةسسسعأ | 5
 نم بذلاردسبال نأ جوف كلا ان نم لف لوسرلا نا (رمشع تااسثل )1 ههلووقبال اذهو لوسرلا كلذ | ْ ١
 هحوو نيم اعلا ىلع نارع ل اوممهارب !ل اواحونو مدآىطصا هللا نا ىف امن هلوقا لذ هنااناقاغ او لوسرلا | 0

 نك<تاذاارد ديال نأ تحو ل "ل ذكناك امل هناانتلق ناو رمشملا ىلء كلما ل ضف :لئسمى مقتدقدب لالدتمالا | ْ 1 1

 | نولعفيو مهرم'ام هقانر بانآل لامز لولا ونجل لاه تال هك: اللام دز ىلاغت هناللوسزلا | ا

 اونمانيذلا لهن مأىلاعت هلوقل 01! نءل_ضفأ هنوكعنممال لوسرلا نع ةيصدملاتردصولفنو صّونام ||
 دوش تبان'نب ةعرخ ناىور (رمشء عبارلا) راقلاكنيقت ا لهغ م ص رالا ف نيد سف ملاكتاطاضلا) راغفا أ :

ٍ 

 هتنالوسر هقدسذر دةا! اذه ىف كة دص أ الفأ تاو وع“ غمس قوف ن نم كد لزاسنلا ىبولا ىلءكقدص أ ىن هللا | :

 سف اخلنا)ةداهشلا كالت تزاباملءاببت الا ىلء ةزيئاج ةم هعملا تناكولو نيتداهشلا ىذيهامتوملسو هيلع هللا ىل | 1

 سائلا لك ىلع حو اقدمت ؤبنءمامالا وام اما سانأل كا ءاج ىنا مالسلاا هيلع ييهاربا ق-ى لاه (مشعأ | !
 شضخاشتلا ىلا طف, كلذو باذلا كلذ ىف ةياوتأب نأمبيلع بجول هنعينالارد_ضولف هاوتأبنأالا |

 ناك ناف ةمامالا دهعوأ ةوبنل ادهعاماد عملا 1ذوبدا زون ىدنه لان اللات زق( تدل |3 ١

 أ ةمامالا تدثتال نأ بجو ةءامالا دهغ دارا ناكن او ني اظالةومنلا تشنالنأ بجو :وبتلاد_وعدارأا ]|
 متؤدامامانوكي ناو دبال ”ىن لكن ال نيملاامال: يعم نار كو م تشنولاذاو نيماطلل | 1 ظ
 للك فكة دق: اا اام أ امنذمن ركسرال ىنتلا نا ىلع دنثا رب دقتلا عمجج ىلع ةنآ الاو هءىدتقيو "5 5 1

 اوكست (اهاوأ) ةثالثف داقّءالا بابىفاهبا وك ىتلا تان الاامأ ىلاعت هتلاءاث نا فا اذهىف |
 ملبس سس خ95 ا

 ' ل 0 مفي

 ْ لوسران لاقةىلت دوش فرك لسو هلع هللا ىلم هلإ ل وسر لاقفءاوءد قفز ىلع سو هلع دنا لصوت ل 1

 ْ قانسام ىلعءاصةّتسالاب ليغ واهدقاعم ىلازيشنن توتا :”اياه انركذّى اةعبرالا اولا نادال '

0 
 اى



 معن

 || لاوقأ ة+ ىلعهف ةّمالا تفاتخا دقف مهلاعفأ ىف عقد ىذلا وهو (عبارلاع ونلاامأو) نو رخآءانأو

 ازوعالنملوق (ىناثلاو) ةيودحلالوقوهودمعلاةهج ىلعرثاكل امهءاعزوج نم لوق  (اهدحأ)

 [رثك ألوقاذهو ف.فامتلاو بن كحاااكر فا. امالا دمعلا ةود ىلءرئاغدلا مهياعءزودع هنكلرئاركلا موملع

 ْ ليوأتلا ةهج ىلعلب ةتبل ادوعلا ةهج ىلع ةريبكب الو ةريغهاوأب نأز وجال هنا (ثلاثلالوقلا) ةهلزتعأا

 |نوذوخأم م-مكاو أط1ناوو هلا ةهج ىلعالا باذملا مهنم عقبال هنا (عبارلالوةلا) ابا لوةودو

 ْ مهناورثك امهلئالدو ىوقأ م.تفرعمّن ال كل ذو مهتمأ نع اعوضوم كل ذ ناك ناو ةوذسا ذه ىلع مهنم قياس

 ظ | ةريغصلا الو ةرييكل اال بنذللا مهنم عقبال هنا ( سماخلا لود ١)مهريغ «مءلعر دةرالام ىلع ظفصلا نم نورد

 3 [سانلافادخاو ةضفارلا بهذ هوهو اط1لاو لوواتلا ل.دس ىلع الوو هسلا لمس ىلع الو دمعها لس ىلعال

 وهو مهداومتتونمنوموهعمممناىلابهذنملوق (اهدحأ) لاوقأ هثالث ىلعةمدعلا تقوىف

 ||[  تقوزوحال كاذ نا ىلا يه ذنملوق .(اهئلاثق) ةلزتسعملا نع ريثك ل رقوهوةْومدلا لمق ةرم.كلاو رفكلا

 3 | هلااندنعراتخلا و ةلزتملا نم ىلع ىلأو ليذهلا ىف لوقو اناس أر ثك !لوقوهوزمئا + :ونلا ل.قامأةومغلا
 ْ بنذااردمول(اهدحأ) هوجو هماعل ديو ةريغصلا الو ةريكححلاال هئبلا ةومشاالاح باذإ!مهنعرد صب م

 | تناك ءايدنالا ةجردنأ ةمزالملا ناب زئاجر بغل ذو ةّدالا ةاصع نم ةحرد لقأ اواكحا مولع

 3 اىرتالأ شألا هع باذلار ود_ص ناك لل زك ناك نم لكو فرشلاو ل الهلا هياغىف

 1| نصحلاو نيفعض ناذعلا اها فعاضب ةنبم :ثحاش نكحنم تأب نم”ىنلاءاسن ان ىلاعئهلوقىلا
 02 ا . . 8 : . .٠

 ا |

 || كاذفةثالا نءالا-لقأ ىنلانوكحب نأزوال هناامأو ردح فن درعلا ّدحو دح هريغو مر ا

 1 مءاخ نا ىلاهذدل وداَةداهشا!لو.ة«ءنوكيال ن أب حو ٌقسفلا ىلع ه'دق اريدقتبن أ( اهينانو) عاجلا

 5 | ئعمال هئاو كلذ ل وةنال ف.كو ةّمالالودع نمالاح لفأ ناك الاوةداهثاا ل و.ةمهنكلا ونت أش قساف

 7 ' ىلع ده اثةمايقلا موو هئاضيأو لا ذو مكحلا اذه ع رش هنايىلاعت هق ا ىلع دهشر هناالا ةلاسرلاو ةو.نال

 8 أ ىلع هءاذقا رد_ةْثأ (اهثاانثو) ادهش مكماعلوسرلان وكيو سانا ىلعءادهئارنوكتل لوقا لكلا
 1 مسهئءل هلوسرو هتلانو ذوب نيذلانا ىلا عن وقل مرهم هنكل امر ها ديا نكي لذ اهنعهرجز بدع ةريبكلا
 1 أهيءادتقالا | ئيلع بجولة صه لانى ول اسو هيلع ها ىلصا دمت تأ (اهعبارو) ةرخ الاوان دا ىف هللا

 هللا لص د## قد ىف كإ د تدئاداو لاكش و دو بوجولاو ةمركسا نيب عم | ىلاوذطغمف ىنوعتاف ىلاءت هلوةل اهمف

 1| ذأ ئنال هنا لةعلا ةريدس لعن انا (اهسماخو) قرغ ان لئاقال هناةرورمضءاسدنال ارئاس فاضي تنئ لس ر هملع

 : | ا ذك لعفتال هداني هبر عمسإ هدالبو هدا. ىف ةتفءاخ هلع بو همحو ىلع هنمقاو هّتجرد هللا عفر ىننم

 : |ةرورضلانمقلاموا_عماذ_هءد_.عوبرحز:ءالو هنر سم ىلا تفةلمريسعو هنذللاكجرته.اع مدسقما

 | هللا صعد نمو ىلاعت هلوقل باذعلل نيقع س٠ اواكححا ءاسرنالا نم ةمصعملا تر دصول هنا (اهءداسو)

 | نا ىلع ةّمالا تءحأو نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالا لوقا نعللا اوةصسالو اهفا دلاخ موجرأن هلناف هوسرو
 ٍ |اوناك مهنا (اهعباسو) هنع ةمص»ملا تر دص ام هنا تدثف باذعللالو نعال اة دهم نكي م ءايبنالا نما دحأ

 ١ | نولأت ناو مكسفنأن وفتوريلابسانلانو صأناهلوق تك اول دإ٠ وعماد ل واف هننا ةعاطب ساننلا ن رمد

 [ًازو فيك ةمالاظاعو نمدحاوب قيلي الاخ هنع مكانا ام ىلا مكفلاخا نأ ذيرأ امو لاهو نولةعئالفا باتكا
 || تاريح اظفلو تاريخا ف نوءراسياوناك منا ىلاعت ةوق(اهنمانثو) مالسلا مهيلعءاسنالا ىلا بسه نأ |
 | ىيذبام لكل نيلعافاوناكءارنال اَنأ تدثف ىئبش.ال ام رتو ترا ام لعف هيف لخ ديو لكلا لواسذتمف مومعلل |

 | نيغطصملا نملان دنع مهن او ىلاهتهلوق( اهعسانتو) منع بندلارو دص ىفانم كالذو هكرت ىئبني ام لكن يكر ان ولعف

 رابخالا
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! ْ 
 | :ريكحلا باص ه وك ىضتقي كلذو ني رساسللا نم ننوكتلانوسرتوائلرفغت )ناو هلوق ةىارساخ |[
 | ناطشلا ةعاط نم هءلع مدقأام ىلعءاز الز اون اطرشلا ةسوسو بحس ةنلا نمحب رخأ هنا (اهعباسو) |

 الءاف هنو حصص ىلءل ديال هو وأ ا هذه نمدس او لك نابعا ولاف مث ةرهب كلل !بحن اص دن وك ىلع لدي كاذو |
 هوجولا هذه نم داو لكنو تسهر نأز وهو هماعةلالدلا ىفاغط اه هنوكف كدالاهءو# نكات 0

 1 اندفع ةعيسااهوسولا ن نع دفعا باودجاوئذلا ىلعالادنوكي هوجولا كات عومي نكلتئثلا لعل ديل ناو 31

 | نالا-ة,نأزوجالل_فعونم كلذو ةويثلا لاح ناك كلذ نا ىلعةلالدلاب جدن أولرامنا مكمالك لرأ وتندأا]

 ىلءل_ادال هنأ[: ب دق نحو ايدنر اص كل ذ دعي مئاببن ناك أم ةلزلا هده هدع تردص ام لاح مالسلا ةئلعمدأ | 5

 دنع ىلاعت هللا“ اثنا أسف هلدفااهوحولا ن نم داو لكن ع ب اولا ىف ءاصةةسالاامأو ماقملا اذه | ّ

 || هلوةنم ىلاعتهلنادا هر هايل ةلزلا كلت ةسشيك انهدركذناو تاب الاءذه نم دح او لكرب_تفت مالكا |

 كِل د ىلع همادقاف ةويشل ادعي مالسسلاا هملع مد نءلعفلا كادر دص هنا ضرفنا لوة:ةناطمشلا امهلزأف|

 | نمدفت :اط لوقو هذ ايان هلءف هناوهو (لوالاامأ) طا اذ هثوك لاسو ا يسان هنوك لام ثوكي تأانلا لهل

 ا بالغيوهق رغتسس ىمأب لغتثيف عاصلاب هولئموامز ء لدن لو ىسنةىلاعتالوقي هياعاو كحاو نيماكدتلا |

 | نا(لوالا) نيهبو نم لطاب اذه لاةيالدصق نعوو سلا كلذ ءانث أ ىف لك أيد موصلا نعايهاسريسيق هيلع أ
 لدي نيعصادلا نا كل يفاام_همماعو هلوةو نيكل ءانوكت نأ ال ةرصشلا هذه نعاكي راكاهشام ىلاعتهلوق |

 اهنمالك 11 لاق هنال دوعت مدان ا ىلعل دبام سانبعْن ا نع ىورو مادقإلا لاح ىهذلا ىنام هنا ىلع |

 لد : ل اّمذ ىنمارارفأ ىلاعت هنن هللاءادانف هّتسفل ةناارصُم نم ةرصش هيتقلعتف مدآح رخام تآوس امه تدبف |

 أ ةلدرعو ىكلو بران ىلب لاق ْك لع تمّرحاسع ةحو دنم ةنلسا نم كة ءامف ناك امأهل لاذ كنمءاشن |
 (ىناشلا) اذكجالا كسلا لا ال مث اهنم كن طرهال ىنزعو لاقذان ذاك كي فا ا دس أ ناك رأ تنكاام| ظ

 ْ الذ لع غلا ىلع دار يسغ ىممانلا نالف لّقعلا ثمح ن نء اما لعفا | كلذ ىلع بتوعان امان ناكول ةلاوهر

 ْ مقلا عفر مال لاو ةالصلا هيلع هلوقلف لقنلا ثم ن ٠ماماو اهعسوالا ا سفن هنا فاكبإل هلو قل هبافاكم نوكأ

 ا مهذ(لوال أن نع باولاامأ) لونانالن امسسنلا لءدس ىلع نكي ل كلذ نا ىلع لد هلع بتوءاملإف ثالث نع | ْ

 || ىف امهتصعم تناكل هام دصول اهمال همف هاف دصالو مالكلا كلذ سالب ا نم البق ءاوو مدآنا ل-نالانا

 نكلمان وكت نأ ال ا ةرحهشأ | هداه ع نعاكير اك منام اههل لاق ملم لبانال رشا ا لكأ نموظغأقيدستلا كلذ

 ظ نأىلاو همكحءاضرلاو ءسهال لسلك رتىلا!مهاعدو هتان اااءوسامهلاق وا دة نيداالنا ن كا ' ١

 1 ةرصشلا لك أ نم مظع اءايشالا هذه نا كش الو امه مغ دق ىلاعت برا ناو اول اصع أن س ءاب|نوك هنفاداةثعي !

 أأ هنوكو دولا نع سدلب ارم املاع مال_لا هيلع مدآناكاضيأو دم[ كاذىف,ةستاعملانوكتنأ بون |
 نا رقلا هذه عمم ودع لوق لل. ةي نأ لقاعل ان نمهزود فيك مه:لا نم هلناهأن ام ىلعالا دساسو لاضغم٠ |

 وتو دعبل اموات مدنا لم لوسي ذايذالا ننس زرت ند ساي الا ف سملو |

 ْ ىو صرت وهف سامعنبان ءىورامامأو وثق ةنللا ند كم رع الفل ْك_وزاو كالو دعاده نا ىلا عن |

 نم طفضاا ْلرت ىلع ل_فحاغاٍباتعلانا ا هع اولاامأ د)ثآر هلا ضراعب فدك فداح الاأ

 سلو هباوذ_تاؤي نأزو < ناك دقو نيمبسملا ن كمي رهو وعسل وم ووالا) اذ_هو نام تلا بامسأ ||

 كتم ثأب نم لاق اسنان مدحاك نسل ىبنا» ءاسناب هلوشب هولممو مدر اح ماغعلءاسينالا| ع نءعوضوعألا ١

 ءايلوالا معءاسنالا“ ءالو سال ادش دشأمال_لاوذالسلا هيلع لاقو نيفعضتاذعل ا اها فعاضي ةنيبمةشحاقي ||

 ]| م-هلاح مظعرثؤي نأ زوو فدك لبق نافإ مكتمالجزلا كعوباكك عوأ ىااضبأ لامد لئمالاف لثمالاث]
 ْ نيرا تائسسراربالا تانسح نا ثعم ام أ انلق مهريغ فداكت نو دم «ةياكت فطرش لودح قمهتازتمولعو |

 ردص هناريرغت ىفا ذهف ريغ ىلع نكي ملام ف.اكدتلا ف تادي دشنلا نم ملسو هيلع هلا ىله ىبنلا ىلء ناك قتلو ١

 كس سرنا ةتقسم اوح ناريساغنلا ضعيف تي دوتايتسنلاووولا ةهج ىلع مالسلا هيلع مدا رءللذألا 0
 ممم وسم < تسمحسمب امم يس يو مم ويصاب يح سس سما: سس سجد دس
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 010 ا باو اا ا ءمكقلذ ىذلاو مقرتي السلا اب م:[داقتع اف نهطلاف |

 | ناناكل اءذهذ ءاوج ىشابنم قولان هس وزو مدآىب هّةد_داولا س ةنلاناْ سال اولاق هن هن الاوخ ىلا اهبلا ١

 ؛ ْ اههنءلرسشلارو دسم ىضتقي ن وكر مشب اس هنن ا ىل اعف امها ام .اكرش لاله هلوقفا مهلا ةدئاعاه رسسأب أ

 3و مهو شد رقل باط1لالوت:ليه_ءلعل ديامهب الا ىف سداو مدآ ىب هةدداولا سفنلانالنالباوكتاو |

 |ئمابلطأ اههان ؟اطفابملان [١ دأ ةب رع ةجور ا هس نم لجو” ىكدأ سف' نم مكقلخ ىف ءملاو“ ىدت ْ

 1 !نركرش ىقريهذل و ىدقديعو رادلاد.عو ىزءلادمعو فا م امعل ةمرالا امه دالو أ اممم حلاصلاداولا

 هقابابملاع نكسر 4 اا اثنا اولا 5و دقعم اوه باوما 0-0 اهوا

 | 5 الا زي لا وفتماوهفبراذع ةوقامأ باولو ىبق نئهطمأ ن نكلو ىلإ لاه داي

 3 اغلى تنك ناف ىلا .هنهلوقءاوك ست (اهئاانو) هم . اهلاكريلتا سال هناداز اف ىبة نطيل نكآو هلوق

 || تادف نيرتمملا نم”ننوكتالف كدر نم قا ُكءاس دنا الوق ن نم بالا نؤرقي نيذلا لأساف كسلا اننا أ

 0 | كمال (ذ دداارادىف بالا ناباو او هبلا سو ام كشف ناكرلو هنلع هنا ىلص اد نا ىلع الا 0

 0 اوكستىلا تانالاامأ لئالدلاب اهليزي ناكماللاو ةالصلا هيلع هلاالا ثايب شلل ةبةعتسا اراكفالا نع
 55 1 لدن“ ءانئثنالا اذهف هللا ءاشامالاى هيت الق لد رة:دهلوق (اهدحأ 0 هنالسثت غيلتلا بابىف مب

 لخادرع :ذا :نالركذلا ضوه ىذلا نامسنلا ءىهذلا س دل باو ما ىحولا فن ا._سنلاعوقو ىلع

 ْ لوسز نم البق ن الليان هلوق(اوجانو ( دال ذر لستار يعتني ن رعلإ 0

 5 1 1 ةدئانغل|نوكتنأز وحال تارخاو ا ميجالرما اس ابوسك انس 0 ههجدح نم

 1 1 (اهدحأ) هنالثفامتفاا ىف اهماوك م ىتااثاب , الاامأ ةسوسولا» ءاّولا ٠ نءنيطامٌلا د صرلا كِل د عف دينأ

 ْ ردي ىراس ًاقهلوق (اهينا) ءاسأ الا ةروس هيلع انملك دقو ثراا فن اي ذا ناسءلسو دوادوهلوق

 أ أطخ 1هناالواف ضرالا ىف ني قرشا ل نوكت نأ ىالفاك امو هيلع هللا ىل_هىبنلا مهادافنيح |
 0 لكلا ع تاولباو مسهل تنذأكنعهقاافءلاصت لوق (اهةلانو) تتوعاملالاو ةموكلل هذه ىف

 1 مالسلا هيلع مدآ ةصق 5 (اهاوأ) ةريثكشلاعذالا ىفاهب ءاوكس#ىتاا|تانا الاامأ ىلوالا كرت ىلءءل وغانا

 : انقامغاو : ةرخم :لا بح امنوكينأو بال اعلا واص اعناكذنا (لوالا) هجوأ ةعبس نماهبا وكس

 1 (لوالا) نيهبول ةريبكلا بحاص ىضصاعلان ااننلقامناو ىوغف هنر مدا ىهعو ىلاعت هلو امصاع نآك هنا

 ةربكلا تح اسما ىعمالف مودجراث هل ناف هلوسرو هللا صعب ن ءوىلاءنهلوةلاسقاعم هنوكى مدمن صناا نا |

 ا (ىنا.ثلاهحولا) ةرييكسصحلا بحامالا لوانتنال نأ بجوذ مذ مسا ىدايعلانا (ىنا هأا١ كلذالا

 1 ”ىِعلا نم دشرلا نيت دق ىلاسعت هلو ةلددرلا دَذ "ىعااو ىوغفىلاعت هلوةااو امن ناك هنا مدآ ةصّقب كل سقلا ىف

 ١ مدا قاف ىلا عت لوقا ب" ”ان هناانلقاننا ندم تثاثااو بن بنات هنا(ثااشااهسولا) دشر ال ولو اقم ىلا لعخل | ١

 ظ ىلع م دانا اوه تت اهلا نال بادمن اتا ق أع اودي باشر انما ملعون اك تناك نم

 : بذكاا,بنذموهةرابشالا كلذ ف بذكن اف ناذللالعاف هنوكن عرب# بنذلا لعف ىلء مدانلاو بنذلا لعق 0

 ةرصشلا مكن نع اتت لأ هةوق يق هلع ىهتملا سككرادنا (عبارلا هجولا ( بولطااوهف همقدصناو ١

 ٠ نمانوكتف هل وقى اظءاعم ( سمانا هحولا) بنذلا نيع هنعىهنملا باكتراوةرصشلاءذهانرشئالو | ْ

 ع ظ نئيملاظلا ىلع هللا ةنءلالأ ىلاهن لوقا نرعلم ماا و انسفنأ انا انيرهلوقى ام اظ ه سفن ىععوهو نيملاطلا

 ْ [ناكلالاو هابا هللا ةرةغمالول هنأب فرتعا هلا (سداسلاهجولا) ةريبكلا بح اص ناك ن نهللا قصتسان و

 ب

1 0 5 
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 ؟ ؟ ©'

 :- هيوم بيوس مص سم اج يسع 0 سس 20 هعيدع# + مم مو سوم جييدسعمو م وحلا جامع د

 رم د نع ع زفنالابسأطلتا نمردقلا اذهراص ف كف قافتالانوذ عنابي املاو |
 !ةراثالل مالا ىفناكناواذه ظفازا (لوالا نءباوملاو) ضرال ىلا طه أو ةشللا ن*حج رخأو |

 امل ان نقار امس نو نايم اةداشالاف تبتكر

 هنأ نط هنال ل ءادلا كل ذ ةفرعم قرصقدلءامالسلا هملع مدآَن أو غ (ىناسثلا ن ءنا اوأاو) عوذلا اوهدارملا | 0

 ةردصشلا نيع نع ىلا« هلاها منام تقو ىف ل بلدلا كلذ فرع هنا اةيو 5 لاسلسا ىف كلذ هلال | م

 (تاقاد عنا 3 دج رخآ ْملءوطاارهدلاةنللاىف قب م اللا هماعمد[نأربان ىف نال هنعلذغة ذا

 ةفرعىف ةرمضق مال | هلع هتان ناقد ارتجالاا وكسمت مالسلام ماعءاسالا نأ تابثا ىلا انوه ةجاحال هنا
 تا رخاو) ام: زعل د لو ىىسق ىلاعت هلوق نمدا رااو عراب ةنك كهف ءدقناكمناوأ هلال 6 00

 راضيال تأ ق ارذعنامسنلا راض اهيسنامل مالا هملع هناالا ةمعطق ةلالدلا تن :اكل اد نأ ن نكي (عبارلان 5 ْ :
 كل :نال نيد. خلا "اسأطخ ىلع بترتي لام تا ديد ثلا نما هملع بن زئادنا الا اين اكشن واا ربك ب ثذلا | :

 تاديدشتلا ايف ةريثكر وماي صوصخم مالا هدلعلوسرلا نأ ايو صاختثالا فالتشا فات نآزو ع ٠

 قات ةناوهورت اه رسي أخ م1 ىفلاةي نأ نكمي هنأ لعاو انههاذكو َةَمال قد قت كب لاع تاف.فةااوأ :

 برقي نأ هدو اممهدحاو لك زوم هنأ مالسل اهءاع مدان ظفاغماههامنو ةركشأ اه هان رقتالو لاقانمل :

 عابمتجالا لاح ىبهنلا لود نم مزلي الو عملا ىلعامهل ىنمئانز ةنالو هلو ةنالا نم لواذتب نو ةرصخلا نم ١
 بالا اذهىف لاقيام لا ديذهحولا اذه نم عقوام اداهتعالا ادهىفاطالا لعافدارذنالالاحهلود>- |

 ناك سالب ذا عممالسلا هيلع مدآة سوسو نءسدلب انكم فيك هنةىاوقلانا(ةيئاسثلا كئساا) لءأهتاوأأ]
 ءووراعذلا اودو صاصقلا لوق (هدسحا) اهو>وهسق اور كس ذو هللا فناكمدآو نط حرراخ | ١

 ةنللالخ دين أس لب ا دارأ نأ هنأ هريغوام منع هللا ذر ساسمءنبان «ىد راوئفاتلا هيمو سل 1

 هتف ضرعامد مد باودلا ند نباح ىهو ةيدضلا | مناك اوةعدر أ اهادباد ىف مو اما قاف ةئزلش ا هثعن 8

 ةئلا ةمللا تح دالع ةلزمللا نه ةسفش ةنطسا هتلخ دو ملا هدا اف اهنمدحاو لقاذتاناو كار 7 0

 امنطن ىلع ىث ةتراصو اهٌءاوق تاطةسو ةسدحلات عل مرجألذ ةسوسولاب لغتثاواهك نم مسباح رخ | ١

 000 ةول سلب نال هيلا تفتليالزأ بي اسم هلاشماو اذه نأ لعاو مداىملاودعو بارما! ىفاوةزرلعجو | ْ ظ

 تبقوع لذة حلاك الذ لعف 1 هالو ةنكطالخ دنمث ةمدع ةسقت لع < نأ ىلءردقي مل لذ ةملامفىف لوخدلا ىلع | ١

 اداسفلقأ لوقا! اذغو اد ةرودىف ةن1ا لغناف سلب انأ (اهناثو) ةفاكمالو لاعب تلاها عمةبطا | 1

 ةذملا با, ىلا ناجر اك انامولعل مالا! اهرملعء او ومداآنال ودالا لهأ ضءب لاق ( اهثلانو )لوالائءأ 1

 قفواز: لضرال كن أكس ليانا نسل ا لوقوهو ( اهءبارو) ارب! سوسوتوبانلا نم برة ناكسيلباو | 3

 هلاضي | ةنكعال قلن نا مالكلاو ىنح مالكة سسوسولا نال ديعب اذه مهضعن لاق هتاف اسولاةسس ل

 ةمودولا لول هناا واهي اطخ رمش انله سلب انأوهورخآهسو نءاوذاةثاوءاوسلا ىلا ضرالا نم

 ىذدقي كل دو نيككانلان اك |ىفاامههءاهو ىلاغتهلوق (لوالا لوقلا ةدح) هعابتا ضءب ناسا ىلعامملا | ظ

 ٍ هناقو ءنان اك مالسلا امويلعءاوحو مدآن أ (ىناشلا لوقلا ةحو)دورغبامهأل دفهفوق اذكو ةهفاسثملا | ْ ]

 أ نوكسس, ناو الف هللا انفي ناو هوق البغي نأ ةداسعلا ىف ل صفو اذعلاو هنسملا نءةدنعامناةرءنو | ظ

 فاصأ دق ىلاءنهقانا ( لّتالا لاؤلا) نالاوساذه» قنسلباعاستا ضءدنهةسوسوالرمشاسإللا١) |
 لعفلا كلذيامتأ هتسوسو دنعامملاامهازاف هلوق ىنءماناق لعفلا كلذ ىلءامهتاعملذ سلب اىلالالزالا اذه || |

 | ىناكامو سدلبا نءاكاس ىلا هن لاسةفارارفال !ىءاعد مه دز لف ىلاسعت هلوق فاكر ..لب اىلا كلذ فضا ا

 أ ارا م .انررتامةفاضالا هذ هى قرقمتلاو ازمة ماذه لذ ,تساف مكت وعد نأ الا ناظاس ن# مكمل 201

 ظ الا نب سهالا نيدد د_>ال ناد رامي أ تشن عزام منو لزاو لمنلا ةناأ ناسسنالات ا

 1 انوكي داقتعاوأ نظوالع اع ديلا تح قةرابع دلو هلال وامتادتل
 كب هت

 طز 8



 م هديا د مدشدنإب ةيساما هديتييتس اشي مُسلما كلا

 أ شالا لكل وانت لانو ذ مناك مالسلاو ةالسلا هملع هلال هدب نس 00 ولا كلذ لع كلا *[ىغ |
 ًاركبالةلار *نالوق. نأ لئاةاورملا لوانتىفان وذأم ناكرلا ىلع ةرصشلا نلمح ا ذاف ةرصشلا كت ىوش
 آ ١ راهم ا دتامال مالسلا هملعهناوهو(ىاشلا ل وقااامأ )لوغ اريفال ةنط اره ةفص ىف ىلاعت هلوقل |

 (ىناثلا) هتلعو لوقلا اذه ىف مالك لام ّدقتدقو مي ردى بال هيزنت ىمثناكىهنلا كاذنا(اهدحأ) لاوقأ

 دقوا تقولا كلذ ىف ناكع السأا هلع مدانا عمةريبك كلذ ناكو مال-سلا هملع مدآ نم ادع كلذ ناك هنا

 ءاعدرل عزفااو لولا نم هعمناكن كل ادفاوحل مالتلا ةلطأللا (ثااثلا) لوقلااذهداف تفرع
 ظ لعفوأ بجاولا ل ارت ىلع مدقملا نال ةمدةّملا لئالدلاب ل طاب اضيأ ل وقلااذهو ةريغسملا م كف كلذري هام

 عصبالور انا ىف دولالاو مذلاو نهال اقصتسم امسصأع كلذ عمن وكن هناالاةفوالا 25 وادع نهال
 ا 8 كلدوامزع هدب 0و ئبنقافزلاق نان تنل ايهقسو لاه ةنالو كل 3: عالتبلا مسلط ابن الافطصو |

 | هيفاطخ اداهتح  |بدسب لكآلا ىلع مدة, مال#ل ' هيلع هللا فزت ارثك أ ًارايتخاوهو (عبارلالوةلا) ةيدمعلا :

 أ يراشيدق,ذهانشت رصثلا ءذهارقنالو هلل .قامل هنا أط لنا داهتحالا نا ةريمكج نذل توك ىشتكءالتاذو | ْ

 | ثانالل- ناذهل اهو هديبايعذواررحذخ 1 مالتلا هيلع هناكورو غو“ :ا ىلا هراشيدقو صخشاا ىلا ظ

 | 00ببال راو نه لاند ةّرم:ّرمأضون مالسلا هملع هلا ىوزو امهعون هن دازأو مهروك ذ ىلع مارح ىَتَمأ ْ

 'إ7لواذسامنا ىهنل انا ّنظةرصشلاهذهانر ةيالو ىلاهتهلو# مالسلا هياععدآعمءالف هعوندارأو هيآلا ةالسلا ا

 | أدام نالداهتحالا كلذ ىف اًءام# ناك هناالا عونلا كلذ نم ىرخأ ةرصش * نم لوانت واهكرتف ةئنعملاةر ملا

 باقعلإ قاقتستسا بح ونال الخ ناك اذذا عورقلاىداهتجالاو صضُلا ال عوذلا ناك ذه ءاكم ىلا هتدقن

 (اهدعأ) هو»و نم لوتلا اذه ىلع مالكا! ل_قنافانعرمث قاكةروذغم: :ةريغص هنوك ل اسة>ال نعللاو

 ةءاكف ان.عم امشالا ن وكر الر غاملا ئذلاو رضاحلا كاىلا ةزاثاللةغللا لل_مأىفاذ_ه ةلكنا
 قييضالا فال ىلع لاذنع ونااىلا ةراشالا اهيدارب رينأ اماف نيعملا'ى هناا ىلا :راثالل ةغالا العا ىفاذ- 5

 ظ صخعشلا لك ذ ىلا ةراشالاب ةكثالا ا ضعب سهأ دقن وك نأ اعا ون هنءاع ةراشالا زو ئًاليلاعت هنالفاضدأو
 ش ْ |مد ' اف «دقمش- ىلع اظفالا لمت فاكم دعما لوقفاذهت رئاذا ةلاعال ىهتلان ءاحراخ هادعام ناكذ و

 © اذه نا معاق ع وذا ىلءهل> هلزووعالو بحا ولا لعف دق ناك نمدملا ىل رزعازه اظذا لبا مالسلا هيلع ظ

 | لك لوانتف نذالا دافأ اة ثدح ا دغر اهنمالكو هلوةنا (امهدخأ) نب رخآ نيم ًابدنأتم مالكلا |

 هدخحاأمالا عفان ا عسمم عافتتالا ل ىضنقي لقدعلا نا (ىناغلاو) ل. ادلا هدخامالا ةذل-١ىفام

 | عافتالا ف هنانأ وذأمناك مالسلاهءلعمدآنا تدق نيدملا كلذ ىلعالا لدي ص_صخنلال_ءادلاو ل_لدلا

 أ لج نا تدثف ائطنم هن وكب هلع مكه نآواناتع اذه بيس قص سن نأ عنمما اذه تيئاذاور اد الارثاس |
 | اذهداتسف ثد دكت نع اذا ءامؤعالاسد همن هنأب هماع مك نأ بج ون هولا اذه ىلع ةهقلا

 8 عونلاو نمل نب دّدرتم اذه اظفا نا يه لدوأتلا اذه لع ضارغعالا ىف (قاشلاهجولا) ليوأتلا
 ْ | ناكن اف كلذ لءفاموأ ص ذهشا |نود عونل ا هذمدار 1١ نا ىلع لديام اهذللا اذ_مىلاعتهقانرق لهن ك|و

 ْ |رمسقي مل ناو بذل, أ دقنوك,ذ عاف نادما كلذ ةفرعم فرمهةماللا هملع مد آنا لاشي نأ اما لوالاأ

 || نوك, وتلا كلذ نم ةرصش نم لوانتل ىلع هما دقاف عونلا وه دارملا نا ذقن فرعدقف هفرعلب هتفرعم ىف |
 | مادقاذاهتجالا نال داهتجالا مهلز ووعال مالسلا مهيلغ“ اتيئالانا(ثلاثلا هجولا)ادصق بنذلا ىلءاهادقا

 ىلع نورداف مهتافءاسيدنالاامأ لعلا ليست نم نكح اال ند قع فزومامغا كل دو نا ان لمعلا ىلع

 ' [[زرااجريغنيقمل ا ليس هت ىلعةردقلا عم ّناغلا.٠اذةك الا نالداهتجالا مهلزودعالنأ بجو نيقملا ل.صد#

 ْ | نأ اما ةهل ملا هذه (عبارلا هجولا) ةضضءمداهتجالا عم ادقالا نا تين كالذ تدناذاو اعرشو المع
 | لاعشالا دوهب دة ادعو ريكا فال ناك تاتا ن م تناك ن اف متل او أ ةسعطقلا لت انملا» نمنوكت

 | ةييارنهي بس انت دارالوببلا هتابيعع ىةهتيالف بيصءدهتجت لكن انلق نأ تاينلتل ان م تناك ناو

 ىمفاو و 5

 وي ييسسجج



 ؟؟ 7

 ' نع دع تعم هج هي ك0 ايذدم / صج سس نر

 رو 1 مق

 طو.هلاب سم أر دغ ضعنا مكضعب او طمعا ىلاتهتدهل وقنا(ةعبارلا "هل ملا) الفميظعلا تاوثالتاسشم رعت

 ةرضتلا نس رانكتسالاو دل ني مالسلا امهيلع# او-ومدت ال سلبا ةواد عال ةوا دل سأل(

 ةيصعملاو رفكلا ىلا ةوعدإ'و ةس وسولاءاقلاناههدرداهنوادع و ةنملا نماحوج رخأ اىدامهاناةعا دتخاو

 | ناطيسشا نا ىلاعتدل زةااببروم أمانا سالبال مد ةوادعامأف هيا رو*أنوكينأزودعال كل :ن او

 ا يطاذو نينا هللا نم همكيولأحرخ [[مناطنشاا مكتتتفيال مدآ ناب ىلاعت لاموارتدع وذ انو دع مكل |

 !نوك دقٌوَدَدسلا (ةسماخلا هلثسما) ودع ضععمل مكضعب مناوءاسلا ن نءاوطيه] ةيالا مدار اانا | ّ

 ا امتةوقك دز ة:بيىذلا ناكملا دع نوكي :دقوزعتس ل اذكموب كيرلا لام رت ارقتدسالا دع 8 /
 هلوقاولم نورثكألا لوقةنف اذه تفرعاذا عدو: بمورةَم دف ىلا ة:لاهو | رةدسمرعخ دم ول ةنطاباسأ]]

 نبا نعىدسااىورو 'توملاوةانس1ا ىتااح مرَمَتسماهنا ىنءملاو ناكملا ىلع رقم ضرالا ف م كو ىلاعت 7

 عاتملاردقلامتءهنال وأ لالأو اين نؤنوكت يروبق ىأ ربقلاو هر 8 يملا لاو يتنقل ىلا ش

 | ىقامتدلا ملعا وة لاح تقبل ةوطابحالا دنم كا ذيمهطا اع هئالوةابخا لامالا قيابالئالذو ||

 أ ىلا عاممو َرَةَّمسم ضرالا ىف مكآو ودع ضعبل مكضءباوطيش لاه ةدقلا ءذهىف فا رعالاةروسف لاه ||
 ١ | ةوقلاناب مالكلا رخال نوض ايفوت نوكي تزوجت نوجو داهم ونوررمت اهيو نويكتاهيف لاه نيس ا

 ١ وفلتخا (ةشداسلا هل ءدسملا) لوالا ىلع ةداز نوكي نأز وو ني-ىلا عاممو ٌرقتسم ضرالا ىف 3

 || لوةيلجرلانال نامزلا نمّددملا هيداربث ىوالاو نامز زال مسا هلا ىلءمسهقاغتا دسعب نيطلا يدعم ف
 |سانلارانعأ تناك 1فةدهاشملان برق عم كلذ لاةيالوهل هتدهاثمتدعب اذا نيح ْدْئْمْكَمأ ًارام «محاصا || 1
 | تاملعا (ةعباسلا ”هلكسملا) ني - ىلا عاتمو لوقينأزاج ةدعايتءمبتو دحلئاوأ نعمولاجآو " ةليوط | 0

 : هلع مدآ ىلع ى رعاه رم:نعتا (اهدحأ) 0 وجو نم ىداعملا لك نءاوظع اريدع تانآ الاهذهىف

 رعاشلا لاق ىصاعملا نم ديدش لجو ىلع اك ةريخسلا لاه عواد 0 0 َ
 : دها ءريغمالل ادها.شمو # ل تار قفل ورب ارظاناي 2

 دباعا ازوفل ذو ناسحلا لرد ىجترتوبؤنالاى ابونذلالصت 20 1
 : دحاو بن ذياب دلا ىلا اهم *« .امدآ حرخ أ هللا نأ تهل 31 :

 | درت نزلاو َيهلاالاانل سيلف اين دلا ىلا سلب ااناّئسف ةنلا لهأ نماموقاخكل اه هنا لصوملا ا نب ا

 | ىأىلاعتدلوق ىفةدانقن صرحا دسطاوراكتمالا نءردعملا(!هنإ و9 اهنمانسرخأ ىت وار ادلاىل ا

 ا قلأمم "ىيطاذدو «ىرانانأ لاسشف ةماركلا ن نم هنلا ءاطع أ ام ىلع مد[ سلب ١ هللا و دع سس لاق ركتسالا | ١

 لل اه ل_:ةىت> لاق باقفد-سحلا قاع هذع ىهاملا باكرا ىلع هلو ىي- مد[ باق ف صرملا 1

 ُ 1 بوو ىلبع مي مظع هنسنتا ذهو سنلب او مدآ هيئر ذ نيب ةديدكل | ةوادعلا نيب ىلاعتو هناي تس هز | (امئارأا

 | هلكسملا) يل: اسم هم (ميحرلا باول اوه هنا هملع بانتف تاسأك هيز نم مدآ قاف ) قاغت هلوق «ردطاا]

 ْ عضوب مث ىءانسا ئذلللابقتسالا عضوم ىف عضو مءاقلل ضرعتلا وه قلتلا لتصأ لاغةاالاه (كمالا | ْ

 | حادا انمقاتلاقيو هنقلتىأ ميلع ميكس ندان«نآرقلا قاتل كناوىلا.عتهقالاق ذخالاولون.ةلاعضومأا |
 | نم ناكو ةماكلا لصأ: اذه ناك اذاو هنماهتذخأ ىأن الف نم ةملكلا هذه تيفان لاسقي و مهاتلقساىأأ]

 ( لاق .ةكلذب فصولا قاكرتشد نأ مصاعم اميل عابقجالا فيضأف هيحاصدحا و لكى ل امقالتة الر قلنا
 | لاشي نأزاحو لورةلاءاهلمةةءاواه اعوواه ذأ ىأ تانأكم د[ قلت لاقي نأزاغل امان ةفهتيقاتام لك

 ًادوهسم نبا ةءارقىفو نمللاظلا ىده«لان.ال ةوقدلث مو 0 نع هنءاجن ىنةم ىلع عفرلابت املك ى
 كب ال تاكا ا نال هنود :لا ةقيشس هفّزع ىلاعتهقنا ثار !!نوك تاز وحال ءالعاباسلا لّدلا) نوال

 مالسلا مهلعءامبنالا نءالضفاهريغنغاهزعو بو ذلا را دن نءاهلعفي نك و ةيوتل ا ة.هام تف رعيتأد | !
 ا مال ١| هملغم دارا هجو ىلع ةنم ةعقاولا ةمصعملا ىلعوسنتلا (اهدحأ) روما دال حبل | 4 ّْ ١

 ميل و” ا ييسووعسم د عن
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 أ لعاشااراهدلجالاملةبثلا كا ذىلاافاض ءلعفلا ناك هلع هبن«ءبيسب ناثااو لهل كلذ ل_هحاذاف

 | ةلز نانيفراعلا ضع لاقام نأ امو ةبولولا كل انيع متل! فاشن ءلاادولق لءفلاءالعاف ةودااب |

 ش | هلا ىلع لش اذهو نمةسوسوي تاضخ نم لبا ةمدعك سدلباةموسو بيس تناك ام !بهمالسلاهرلعمدآ | ا

 ٍ هل هتان اهئاهتلا نمد الف ضعب ىلءاهذدب بارتنا وىعاودلاناو لءفلال دال ادلا له ع مام أ

 ' | نمىدهتو*اسشن نماهب ضن كتف هدفا ا ىهناةهلوقىف مالسلا !هملع ى-وءهنج رص يدااوهوءاد م اىلاعت 1

 دوق قابنم لامك ىح ىتاا ئهاهنا(باو+لا) ةسوسولا كال” تناكشك (ىناما١لاؤساا) ءاشت
 نمسيااإف هتمكلذالشي لف. نيداالا نمانوكدو نيك امانوكس -نأالا ةردهشلاا هله ع نعءاكيراك اهنام

 ًاليعكلذدعهئار ها ظااواضأ» هاف دصي لف نيصانا ا ن ناكل ىاامههماقو لاهم ىلع يملا ىلا ل دعك لذ | 1

 | هيفامهقارغتسا بيتس ل دق هنف نيقرغتءاراص ىتح ةحاملاتاذالا» هَ .ةسانامهاغش هنا اوهورخ [ئثىلا |

 ' ]| هيفقا وط.هاانلتو ىلاءت هلوقامأ تناكف.كرومالا قثا لعأ هللاو لص-ام لدح كلذ دنع ىهنلانامسن |

 لأ نمو له سلا ىلا ولعل | شلون طويل ارت دلفن امل [ق تما اكع دا دانس نلت نرم م(ىلوالا هلّمسأا) لد ام

 اوفلتخا(ةئاثلا'هلكملا)ارمصعا وانها هلو ةكيمزيغى لا عطوشن ملودتلاب هرم ف ضرالا ف تناك اما لاق |
 اهونجو هيفاو ركذو هيزيبطاخاناكم ال اامماعء او -و مذ[ن ا ىلع قاسفت لابس بانل ذيب زبك اف
 ا امهلزأفهلوق هركذ ىرج د سلب انالا ولاق اضيأ هبفلخا د سلبا نأ نيرخ تحال لوقوذو (لوالا) ||
 اًوحو دالي رعت اذهذودع ضعلم كدءدىلاعت هلوقامأو اوطمها مهلائاقو امهلزأف ىأ اهتعناطم اا ظ
 . [|| نا مدكاءانلقف لاسقف ةرصشلا نم لك ال لبق كال ذاموفرعاك امهترذاد مهل دع سلب انأ مالسلا امهيلع د
 جرخ اوارفاكراص دوعسلا نم نأ نأ س ءايانأ ىلق ناف شنق هنا ن ماك دوس و

 ٠ :م طيداامناو مجركناف اهتم حب رخااضيأ لاق ىاهفرك. نأكل روكياشا مح رخاهللبقو ةنطان

 لص الف ةلزلا بىس طو.هاانيمأ مثالي وط ةدع كلذ د_هب تءقوامنا مالسبلا هملعمدآةلْز ةءريكتل :لحال

 ' هلعلف ضرالا ىلا «_طرها 1 ىلاءتهتنا نا انلق هلالؤانتنماوطبهاهلوقنوكي 5-5 5 كلذ لس دابا طور |

 امها ىلا عت مت لاك ة نما ىفءاوو مدآناكنيخ-٠ اًو-و مداىلا 0

1 

/ 

 دع

 لاو نمسانلا نمو اوطدها لاذ لكلا صأ ةنللاحي راخاه_هعم سدلب ا عّمجاو ملا نءاجر خاف اطمشا

 هجولا) تقوى ةدح ىلعمهئمداو لكل كلذ لاق ليةدحاو ةعفد مهل كلذ لاق هناا رفحا قمم 5-8
 ٌّق سنالاو نلساو دكت الملام هنفلك- ما نأ عامسالاب تين هنال قعضادهوة ل اوءاودو مدادار ا١نأ(ىلاثلا

 || ىلاعت لاهم ىلءنيفاكملا ن نم عجم هربغف لمح دق لوقب ن سانتا نءناف عام الا اذه عنعنأ لث اَماَو
 ا ًاامهتيدوءاز وحومدادار 1١ (ثلاشلاإا ديدشاءاذع هني دعال ده دوال ن' لس لاو هحبستو هر الص لع دق لك

 الأ ودع ضعبلمكضعب اعبج اهتماوطيها هلوق هلع ل مادلاو مهاكسنالا اههناك العج نيالا لص اناك اميل
 | كبئاوأ اتا اناوذكو اورفك نيذلاو نون ز ع مهالو مهماعفوخ الذ ىاده عست نك هلوقاضب أ «ءاعل ديو
 لإ ىدامتاب نم سانلا هيلع مودع ضعبل كشعب ىنعمو مهلك سانلا مب مكحاذهو نودإ اخ اهيف مهزانلا باعت

 .تقولا كلذ فنيدوجوءاوناكامةيرذلا نال ف.عذ لوقا ذه نأ لعاو ضعبل مهضعب ليا ذتو ضغامنلاو |
 . (ةقلاشلاهلك_لا) هلوق ىلع لثازلاؤو لاف نانا ع-جلالقأنا معز نماما باطلا مهلواشتي ففدكنف

 : .فاناكامةقرافمن ال ةديدش ةقشم هف نال ىحأ هلا هبسشالاو ةحابأوا م اوط» .داهلوةنأىفاوفاتخ

 | 1 هراملطباذ_فتدئاذاو فرلاكتلا ثاأنمدكلاو ةقشملابالا هيف ةثيعملا لصدتال عضوم ىلا خل للان

 م أ نان لسلام نعي ماا نوكي فلكف باوثل بيس نيكشلا ف هدا نالتير طلال

 ]| امأ انلق فيلاكتلا بان نم تناكن او تانوةءارما تارافكحا !نمريثكو دودحلا ف نولوة: مسا لبق
 اغا تارافكلاامأر 11 رص ل رلا تاكا ذا اءاسقعن وكتنأزودن ةريغل |لعق نم دو دحلاب ةعقا وىبوذدو دحخلا

 كشر تس درك اا املا عمالا تبثتالا مال تانوقعلا ىرحت ردع علال لاق
 مس توجب ع حس تحل 2

00 

 هانا ب



ْ 
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 مدتلاامأو ائاننوكيالف فالعاف ناكل رقي لول الفلا نمتبالهلاامأ اك كلذ نب امهف قاقشالا ' نس دا 3

 رومأم هلالف قافشالاامأو ةمصعمةيدصءملا ىلع مزعلاو ةمصعمهلعف نالف دلة « ىلا ذودبال نأ ىلع مزعلا ||
 ةجراودربو ةرخ الار ذي ىلاعت لاا ذ واو افئاش نوكيف همزلاكديوتلا,ىأ هنأ عقلا ىلا ةل.دءالو وتلا : 1

 | لخ داو نبأ هللا هجروا ازغلا مالك ناملع اوالددءالءواحرونمؤملا فو نزوول مالبشلا هيلا 0 ١

 لعفلا كلذ نأب لعل عمار رمض الغلا لءفا انو كب لءلاناوهو لاكش هيلع هوتي هناالا قيقا ىف 0
 | لص امفالت ةداراو ل ابغّتسسالاو لاطا ىفلرتلا ةداز بجو متل كلذو كلش الات نج و هسوديما 'ْ ٠

 هيردق نع الخاد كلذ نكي مايدورسض امثرت ضعبلا ىلءامس ىهءامشالا هذه ضعن ناك اذا ىذاملا ىف هنم ظ 2

 . عا 0

 7 "يت 1 ٠

 يه 1

0 2 0 
 ةياضي أ 0
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 ديفيس سس هج وسحل- مع مم صجس معصوب مدس

 امأو هم امان نوكد الو تلا قعان نأ او هز عقد دقكو اان ىضارلاو هلالعاف هنوكي !هضار ناكما مذ مولهنالف ا

 سدأ لذ هادعامام أف للعلا ل فدقالا س ءلعسولا ىف لخادلا نا ل داناو هياروم أاءنوكحسب نأ لاصساف |

 ضع علا ليسمد# نال عسولا فاضي أ سيل لعلا ل مضت ل وي نأ لئاقل نكصسل لمس هءلاراسخ الا(
 ىلا ام لسوتملا ةرضاسلنا مولعلا كات: لولا كال ذ ىلع ةمّدقتم تامواعم ةادساوبالا ع نكمالتالوولا | ا

 ١ | كرت ناك لوالا ناكَن اف ةمْزلَآسم نكت لو لوهمن ا كلذي لءلل ةمزلةسمنوكت نأ اما لوهلا كلذ باسستك 1

 نكت لانكا لكم ايزاتشالاو ةينتغلا تولع اريل قر ادرج هلو 0

 ري غةمتتلا كل: ىلااهن ل_كوتلا ةءفيكتأ الان هدوم س - لاقينأزومال

 لصوتلاةيفيكيلءلاان افةلاغال ةصتنلا .لعلا تام دولا كا لعل | نم مزاد ال م رحال ع نغذإا ىف ةرمذا

 هعسو ىف نكي /َتامهيديلا نم ناكناف تامسسكسسلا نموأ تان يدبلا نمنوكي نأاماةبهتتلا كلت فااهج ||
 لاحموهو لبد تلا اى طفي نأ اماق لوالا ىف كهناستكا ةمفمك ىف لولا ناكتامب سكلا ن هناكناو أ

 ىئابقلالأش (ةسماشلاةلئسسملا) ملعأهقاوروك ذملا روذهل ادوءبف همزاولنمري_هينأ ىلا ىضغيوأ 5
 أ همزلت اهملا لاق < ىلء انأ نأب باجأ ف ةيودأا مزل فيك. ذةريغم ةم هعملا هده تناك اذال اعف هسفنرام ا ديعأ

 نودححعا و مص هوا امدان نوكب أ م :امالوراتوهو د_عباسة دع ل ىصعدق هلال ماك ا نال |

 ٍ يتب ةمسصعملا تناك“ اوندمزال نذاىهنةيوتلاءالا ع علا اذا هتقرافم تالف .ةرارصالا | :

 رارصالاو يول نم ئيضانغلا واذ نأُز قو هناف مش ءاهوأامأ نقي لو لبق نماهنم بان دقو (رك 3 هاو
 انف لالخ ال الةناو خزكتت بع لب هال اذهل» ءابنالا ىلع ةبسساوةيوثلا نوكتنا سارالا ل 1|

 ناك اذاف ل رتل ةلزئم تلزان ةيوتلانالاماو ةبوتلاءن انستا درع اول ص دقةريغهلاينال بع نأ |

 ةهجنمم-جماعة يوتا بح لاف اسعرو ناكمالا مدع عم ةيودل ا بوو نمذن الذ ناكمالا دنع ايدحاو نرغلا|

 ىلء-فلاانال ظف عقاتملاوه ىذلا باو لادوءا س2 نأزو اليود !نالهاو5 ىلع مءالاوهادهو عم

 رابص ىلابعت هللا مهعصعا مل مالسلا مهيلعءاسننالا لب لفاوتلا بت الاكعفاسملا باج لجال بح نأذإ 3(
 لاق (ةسدادلا لاتللا) رشم ميصاخس تناك نا لاح دعب الاخ :يوتتاق بط هلا 0 ا

 بوي بان مسهلوةف بودلا لبق ىلاعت هقلا لاه بو لاقبايبون لاي ةيوالاكعودزلاديوتلا لصأ لاغتلا |||
 نرلااهمف كرت شي ةلغفا هيودلاو باو اوبءاوهفةيوأرانوأ توب بآمواوةكباَو 0و بئاتوهئاناتمو ةيوتوا 1

 هير ىلا تان ديعلا ىف لف نسل هاتف لنج قو حلا اذهلو لذذو هتحر دبع ىلع عج ا "1

 لايف هم دخ عجارب ع هذه هفورعم نس هئرلا عطشمق س د هر ةمدخ لوحرلا قرا ةء دقو ل برافوأ

 نيهجو نوكي بردا لوق لوتس انو و واس لسا اوريمالا ىلاداعنالف |
 سميا يس

 ار
 ل لم مم صج بح - - سا كش طا

 5 - الا ل

 (لمقناف ةومتتلا كالتل يصف تانك #هملا كان ن كن كاذك نكتب اف بولا ياست ئهألا لا وهلست نأ :

 ٌْ دقق بانا ١ذاو هير نم براهلا يعم قو هذ صاع لك نال هير ىلا ع در عملاق ملا يضلل

 | ىلاعت برلااهم ف ضصواذاو هذمع نع ضرعملاك ةلاطنا هذه بزلاو هير ىلا بأ لشرف هير ىلا هيره نع

| 



"4 
 20 ااا سلا مام امبوا

 أ قا عم ىلع الاحمال ةلو.ةماموكوةيوثلا بوو هفّرعىلاعت هنا( اهلا“ 0 نيمدنملا نييثاتلا نم كلذ دنع

 | مدآ قاتفىلاعت هللا لاق نينو دز ةدوشنال أ ل عزرمو حفار قر اغا هلال دفا اخ نق ذا نخ

 | كال ذراسسف هلع ةيظعلا همعنب هرك دىلام.هت هنا(اهثاانأق) اهب لو اهليقواه ذأ ىأ تاملكل اهذه هير نم

 | لالا بسك ذ ناكل هعمةيوتلا تاص-ولام الك هلعىلاعت هنا (اهعبارو) ةيوتلاىلاةب وهلا ىعاودإا نه

 | سابع نبا نع رعمج نب دعس ىورف ىهامتاءاكلا كلت ناىفأو ةلكثشا (ةكاشلاةلشملا) هيوداا لاح

 | ىلبلاق كسور نم "ىف ئغنت لأب رايلاق ىلب لاق ةطساوالب لدم ىنقلذق لآ براي لاه مالسلا هملع مدكنا

 | ترلصأ او تدنن ا برا لاه ىللاه كم ذغ كدر قست لب راء لاه ىلإ لاف كدنح ىو 3 ملل

 ْ |لاهاسد< ىلع تنك تنكله براي هيف ىذا دازو تالكهيو نم مد ق انف هلوقوهف ىل لاق 0

 ا قو مدآهقلا للا هيرنم مدا ىا:ىتلا تاماكلاام تلقف سابعنباتننأ ىىذفلا لاق ( اهذانو)' م
 مم وف تابقىناب املا ىلاسعت ا ءاترفالف يلا ىف لاقت ىتاا تاماكلا هوا مهل يبحلا 4
 | أانح زتواسا رفغت لنا وانغ: ااناظاني ر ةلوقىهامهنءنيتاورلاىداىفةداتقو دهاجم لاه (اهناانثو)

 ٍ | تنآالاهلاال لوقاهما مهنع هللا ىضر سانيا ن عرج نب دعس لاق (اهءدارد) نب رساللا نم -ننوكتل

 0 الدم جو كناصسستنأالا هلال نيرقافلاريخ تنل ىرغغاف ىسقن تلظواءوس تل الد جو كن اصس

 ْ اءوستلنع كدوو كنادستنأالا هلال نيوعارلا ريش تنأ كنا حراق ىمف:تالظو اءوستلع

 فاط مدآ لبو نأ ىاعتدق ادارأ ا ةش ذاع تل اف (اه ماو ) يحرلا باؤنلا تنأ كنا ”ىلع باق ىف"

 5 'العو ىرس ملت كنا عوالا لافو تديلا لمةةسانيتهكر ىلءالف» ارح ةوبر د ءوب تيل اواعبستدملاب

 رمل اناا كلأسأ فاو الاىوذىل رغغاف ىسفن فام ل_عثو كوس ىطعأف اح لعتو قردعمىل_ءقاف

 3 2 | مدكلا ىلا عتق ىحو أ ةىل ثدسقاج ئطرو ىل تيت كح امالا ىبيصينإ هلا لعأ قاف داص اذمةيوىاق

 : ظ هبنذد ترفغالا هه توعد ىذا !ءاعدلا اذ-م قوءد. كرد نم دحأ ىدنأب 1 ناودد ذل ترفغدق مدآا

 5 1 | لاه (ةهارلا ةلكنسملا) اه ديريالوهو ان ذا هنءاحو همامع نيب نم 111 تال رول و هموم تشكو

 06 لاو نان'لاطاو لأ اعلاف لمعو لاحو لع ةءترتموومأ هنالث نم قةحن هيوتلا هللا هجر ةىلازغلا

 0 نو كسا او كالا ١ ىف هللاةنىهاذتقااءاعا كلانثلل تح -ومىفاثلاو ىناشا تحوم لوالاو ثلا"

 0 ظ ةفرعم لذ فرعاذاف برلا ة+ رود علا يبايا تح هن :طسوو رطل نم بلال فام تقرع زي ةلعلا اما
 1 | اذافلأكب وبن اتاوب رهثامهم باقل ناف بودحملاتاوف دس ىلقلا لأ ةفرعملا هذه نم لصح ةقَمَم
 0 عاذلن ىعسف تاوذلاثاذإ انك ىذلالهفلا لع يوم 2 !تاوف تدب فسأت هتهج نم لعذبهنا وخناك
 ” || ىذالاو لية: لابو لاخلا قاعثاهلو ةمزاحةدازا هنم تاد-دكأ اناذا م *الاك لذ نا مث امدن فسأتلا

 ” || تّوفملا لمغلاكلذ كرت ىلع مزعااف لمقتل اما و هلا الم ناك ىذلا نذلاد اودع

 ب وهولزالا وه ل_هلافريجالالب اتناكت اءاضقلاو ربل انت اقام ىف البف ىضامملاامتا ورهعل ارخآىلا بو.عجلل
 0 بج ونرودلا اذهو روننءةءلا اذهذ كلهم مومم بونذلا هذهّتأب ماَنلا نيقملا هب ىنعأو تا ريك هذه علطم

 ع ًاروهلعق فرمشب نك هنووم < ن نءابوءحتراص هناناعالارون قارش ايرمصبأ ثمح بلقلا هب ليف مدل ران

 0 | لعم_-ثتو لالهلا ىلع فرش ادق هيوم ىأر ذتاحسلا عاشقنا هم .عرونل !عقطبف ةلاظوق ناك دقو رسمنا

 3 ْ | لرتلا قلعت ملادصقلاو م0 اولا هناا وع وااؤجلاو| نارينلا كل: نمثء.ذتف هبلق ىف بانا رع

 | اعرب ىلع ةيوتلا مسا قلطب لوطا ىف ةسترتم ناعم هثالث ىذاملل ىفالتلاو لاق سال او ىلا ىف
 01 | عباتلاو ةرهلاك رتلاو ةمدقا اكوباسلا لسعلا لهدعو هدو مدخلا عم ىلع ودلا معا قاطبامارعثكو

 1 | نوكمف هعبتي مزعنءو هبجوأ لع نع مدنلا كف الذاذيؤ مدخلا مال ا هيلعلاقر ايتعالا اذه يورخأتملا

 1 | نس- مالكرهو ةيودلا ةةمقس ىف د زذلا يشل هصان ىذلاوهاذهف هترع عود رغم ىنعأ همفرطب افوف# مدنا

 1 | هلشمىلادوءبال نأ ىلع مزعلا نمو قءسسام ىلعمدنا١ن هو ز/نم وتلا فدي ال لاغتلا لاهو
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 | نودبعي سانا ناف اذكو ذك ضر ىلاقلطأا ةبونل انعبو كني كودك نءو من لاق ةنون نءىل له سفن || ||

 | تويملا هان ف قد رطل |فصن ىأ ىتح قلطناف هوس ضرأ اهناف كضر أ ىلا عجرئالو هه همه عاف ىلا عت رنا ظ ا

 ىلاعت هللا ىلا هبلقيال_.ةمايئان ءاج ةجرلا ةكئالم تااقف باذعلا ةكت المو ةمحرلا دك المهسقت ءهدخ تيمتنام]

 ْنِباماوسدق لاقو ماسلا طسونو ىداةروصف ياام طقاربخ لمعي ل هئاباذنسعلا 526 الم تاتو أ ا

 ' جن الم هتضقل ةريسشب دارأ ىف ٌوااضرالا ىلا ىندأهودححوف -وق هوساةذ هل وهف ىفدأ ناك امد مأ ىلاق نيضرالا | |
 هتدو قس تاو مدآتةلخ كن اترانلاق سلب ,١نأ اغلب نام ءأات تدان“ ا مس اور ةئسرلا ا

 ىلا فدز نو لاح كرك ام مهرو دص تلعج ىلاعقو هئاصس تا لاَتغ هداوىنءوهءلع طل قةؤادع ألا ٠

 يرام باس يلا قدا ينال دلال رك هنم ىرجحت لاق ىندز بر لاه ةرمدع كادلوالا عدا الداودلؤب ال |

 | كنا برابل اة ىلاغت هير ىلا سلبا مدا ىكشاه دنهذ لاق دالوالاولاومالا ف مهكراشو كارو كا خم | ْ

 ىلا عت هللا اقف كيالا هشيظاالانأو ىيز ةيلعوا ىلءهتطلسو ءاضغبو ةوا دعهنسبو ون تلعسو سدلب ا تقلش | ا

 بر لاف اهااثما رشد ةمسط لاف ىندز بر لاف“ وفااءانرق نم هنالغ ف نيكملم هب تاكوالا داو كا دلونالا | 1

 1 بلع لاف لاق ”ىرعشالا ىنومونأ (تا): و غرب لامن وعلا ل داو نهدن>أن ءتدتاال لاه فدزأ ش

 نم :سويعللا علطت رح ىل_للا" ىدم بوةءاراهناانوز اهنأ* ىنم بوما لذ للاب هدي طظدسن ىلاست هللا نا مالاسلا |
 ىعفن : أمن دس يبي تنكلاه هع هللا ىشر با طيف نقلك ن ن*(ججب)ل-هءاوزاهب رغما ْ

 : رك ولأ ب د و هانقدص ىل فلسا ذاف هتناك ها هءانكصأ نمدحأ ىئتح اذاف عمل نأءاشاعهنم هلئاأ 1

 ١ موق ٌتروهطلا نسف انس ذ أذ لب كا ماع ع نءام لوقو هيلع هقلا ىل هلا لوسر تعجل اهتركيوب أ ق دصو | /

 ىلا هو تفن أاواظو 1ةتشح اف اولاهذ اذا نيذلاو 3 أرقم هلرفغالا ىلاعث هللا رفغت سف نبذه كسر ىل هذا 1
 هن ذايدلردتازا اال ورسول وح ةماماوأ ١ م-مونذلاورفغت هاف هو |

 ةالضاا تق أوكل ذ لثم لاس ةذداع مث هع ضرع ًافلاه "ىلع هقأفادح تبصأ قادتنا لورا لاقت لتجد 1

 0 هنلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىثمأ تنكف ةماماوبأ لاه حرخ ع ىلهذملمو هيلع هللا ىلس هلت الوسر لخ دف | !ٍ

 ند تح رخ نيد سدلا مالا هملع لا» َ ”ىلء هقافادح تتصأىنا هللا لورا, لوةدو هعبتي لحرلاو لنا ا

 ْ هال وسرا ىل:لافةال_هلاهدهامهمتدهشو لاف "هلا لوسزانىلب لاق ءوضولا تأسف َتأَضَو دس
 هنلع هللأ ىلص< ىبنلا ىلا لبر ءاج لاق هللا دمع )ه لسهرة لغد ل دح كلرغغدق هللا ناف لاه ٠

 ضقافاذانأ اهناهدصان انودام تدصاىناو هب دملا ىقأ نم ثأ م 1 تااعفلا هنن لوس ان لاقل و 1

 لعيرلا مانقفاشيتث لبو هملع ها ىف هدفا لوتس ذرب لذ كا سف: ترتسول هللا لزك_سدقا رع هل ل اةذ:تةثامىفأ 1

 ا (تالدلا نمافازون اهنا! فرط ةالصاا مقوي الا هذه هسلعال و ملسو هماع هنا ىلص”ىناا هاعدف قولا 1

 :ءاور ةءاعس الل لد لاف ة اخ ةلاد ههنا ىئانموقلان م لدداو لاف: تائسلا نهدي تاي ا

 ْ ما وجم ناك ١ ملخشم | 0|

 1 ,لاقةرخآ امنذ ناصأ مهلا ءاذام تك. من 9 هلرفغق هذ تابو تنذلا رفغي ابر 4نأ ىدنب ءملع هير لاف[ 1

 «ثكم مع هل ارفغف هدد خ ابو بهدلا رفغيابو ف نالع ىديعنا ديو لاسقف ىلءر خاف رخآ ند تينا تراي | |

 بنذل ار فغيابر 4نأ ى دبع عبو لاقفىل هرفغافرخآ اينذ تبنذا برايلانقفرتآ1اينذ باسأ مدقنا٠ا 07 1 ظ

 هملع لاه لاق ركب وأ 69 ميلا ماب رخا٠اشام ل مدعيلف ىد بعل ثرغغاير لان ف هيذخابو : أ

 ييكح تاكد: لاه بوب أوأ 7 2 ا م نيعبسمو.لا ف داعولو هتئار 2 ةءانمزسش مالا 1

 نو دياةات ىلاعت هللا قللت ن وز غغتسنا نوبنثت مكناالوللوقإ سو هملع هلل اى هللا لوسر نم تدهح أمد

 لبوه ءاع هن ا ىلض هنا ل ومرد_:ءنهاش هللادسع لاه (طي). لسمءاور موارةغض نور فتم َ

 أهنذ تومسفر هه“ ةضءغا تر م ىلا هلنا لوسران ل اسة# هتاعفمئاادقئث هدب فوءا دكه لعل دبر لسبق اذا 1 1

 0 0 يل ناديت ول ا فتش وذ نمذهأترا - رفتاومأأ 1 ظ
 همس و سس سمس مم < اح يحس عج ١ قس د يمس مس سس سات حسم
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 كف تت روم

 ا تلا مس دع سا سس مم ع 000110 ا يلملال43لااااسال -_ تسع سدح تسلا سس يصمم سل ل

 | هيوندرةْء ىلاعت هنا ( ىناشلاو) كلذ هيدارب ةعاطلا لوبق نااكريظعلا بالا اجمل بدنا (امهدحأ) |
 | نيوحو نم كاذوةبوتا|لو_قىف ةغلا.ملا باول اء ىلاعت هللا فصو نهدارملا(ةعباسا!:هلكسا )هيو ا بحس ْ

 ا ىلاداعاذا راد ءالا لمي هناف هما ارذدعا مناسنا ه.اع ىج ىتما دلال وام نماددساو نا (كلوالا)

 | هلاف ىلاءتو هناض-س هللا امر ذعلا لوبق نم هعنع هعمط نال ليال هناف ىرشأ :َرءراذ_ةءالاىلاوةنانللا

 | ضف اهل. ةيام الب ررض عفدوأ عفن باو عبط ةقر ىلا عجب سهالال هنوتلا لة اسمنا هلال كل ذ ف الذم ظ
 د ىلاعت هقاناك-ا لي واملار معلا ةلال هذه ىلع قبو بات مث ةعاس لك ئاكملا ىصعؤلف لضففتلاو ناس الا ظ

 ١ [|| (قاشثلا) باو ىلاعت هنأب فصوف ةبوالا لوبق ىف ةغل ايمال ا ةهت سم ىل اعتراسفهبوو ل.ةرو فاسدقام هلرغغب
 3 | لويقناك اناو كاذ ف ةغلا لاق صسا عسل اةيول لق اذاف مهد دءرثكي هناف ىل اعث هللا ىلا نوب يذلا نا

 1 || هنوكو عم هسفنت فصو ةجرو ةمعت هوس نم باول ناكو باوثلالود- ىض:ةبباقعلا ةلازا غمابوتاا |

 ' ]| ةيرلانالغتشمدبعلا نوكي أو تبال هنا (اهادحا) دئاوف ديالا ءذه ىف( ةنماشلا "هل لا) مدر هنأب اوت
 ” | نيتمؤااريمأ لأس السر ناىود ( أ) ثداحالا ام ران“ ”الاو ثداحالا نم كلذ ىف درواناوأو ني- لكف
 | 01 لاجرتختاس مدعو رمتاطسنس م باذإ عرفتم سن هندي ل جرلا نع مالنا ةلعانلع ظ

  ةطروىهح .رطتنأ تر دقانلك< ىلع لاووهعمىلةةاطالل وق س«اخلا اوهناط.ثلان وك قحادأ رحم

 رمصن ل لو هلع هللا ىلص هللا لوسز لاق لاه هتءهتنا ىضر قب دا اركي ولأ ىورو ب لعفاف اهتم صاختتو |

 "|| ىنافمكير ىلا اووي مالسلاوةالضلا هيلع لاقرعنبا نع: حجر ةَرمزيعب_تمويلافداعداو رفغتسا نمأ
 1 | كتريشع رذنإو هءلع لزنأ ني مالسلا وةالصلا ه مشع لاق ةريره ولأو د ةّرمةلامم وب ل كح هللاب وأ

 أ ىغأأال بلطملا دبع نب سانيعاناقش هللا نم مكتع ىغأ الهقتا نم مكس نأ اورتشا نشب رقرمشماننتت رقالا ظ

  ىغأال تاشام ماس دم تنب ةهطاف اءاميش هللا نمكنع غأ الهقا لوسر ةدع ة.ةصاباثيش هللا نم كلنع

 مولا ىف هللا تخت ىبلق ىلع ناغنا هنا مالسلاوةالسلا هيلع لاهو ه ميعمصلا ىف هارخ أ ائدمش هللا نةكنع

 الف ولسا ىف ضرعيىذلا قءقرلا ميغلاكوهو ةيطغلا ضعب هيظغبف باقا| ىذغيئذ نيغلا نالعاو ةّرمةنام
 هسن علط اى لانعت هلت انا (اهدح أ) تاليوأت ثيدحلا اذهل اورك ذ متاهثوض لاك عنمي نكلو سما نيع بعت

 رفختساف هبلق فاي غدسو كلذ زكذ اذا ناك مسمي صيام فالاثا نم هدسعب نم همَمُأ ف نوكيآم ىلع
 رافغتسالا ناك.ةىلوالا نم عفرأ ةلاحىلا ةلاح نمل قت ناكمالسل او ةالضلا هيلع هنا (اهينانأو) . هنمال |
 1 سفن ع اينافزمصي ىتح ةيحلا قب رظىف قلن نا حصض ىذا اركسا | نعرابعنيغلا نا (اهئلانو) كيذا[

 ا وغو (اههبارو)“ ةقيقالا بابرأ ل.وأتوهو ودضا| كلذ نءرافغت_سالاناكودعلا ىلا داغاذاف ةءاكلااب ظ
 [| ناكف تادارالاو ليما عاوناوتاوهشلاورطاوملاو تاراظاسا نع ةثيال باق !تارهالغلا لهأ ليذأت
 اوبو ىلا: هلوقى هنعهتتا ىنقدرعلاه لاه ةرير»ونأو (رف) رطاوملا كلت ع فد ىفىلاهت برلاينيهةسس

 ا | نءاك الشو هملع هللا ىلصهتالوسر لاق (ز)ادبأ هملا دوعبال نأ ىلع مزعنو بنذلارعس# نأ وهو هنع هللا

 || اهل انمأ ريثعي اهو تكاف اهاعناف ةنتسح هلاهويبتك اف ةنسط اب ىديعوهاذا :هتكئالا لو ةب ىلاسعت هللا |
 1| (حر) :لشءاور ةتسسح هلاهوبتك افاهكرتناف ةدحاو ةئيساهوزتكاف اهلمنسعت ثياب جهاذاو |
 ١ ميرك امىردتوا ليري> لاةفوفعلا مو ال وديوقو مالا هلع ميداربا عمسمالسلا هنلغلد ريخنائور |

 ]| ماللاوةالطلا هيلع هتغةزيرهونأ' (ط) .ةنس- اهيتكيو ةئيساا نءوةعينأ لاق ليريجاناللاةفوقعلا |
 ١ 3 كال د نوي ام ىدنع ىلعا وبن كحال ةكئالخال ىلا عت هللا لاهي لن اب هقتوري دلل اء نراهن لوأ مةتنسا نم |

 نيعسو ةعست ل دق لس ر مكتانق نوف ناك مال سا اوةالدملا هماع لاه لاه ىر دخلا دع ىبانع(قك) بونذلا ٌْ
 اال ىل اقل وذا سفن نيعستو ةعست لة دق هنا ل اقف ءانأف':نعا ر ىلع لدغ ضرالا لهأ مدعأ نعل أم فاسف' :

 |ةنامل تق هنا لاشف دانا فل اع لجر ىلءلذخ ضرالا لعأ لءأ نعل أس مم ةناملا دكت ال لاف ديون نم ْ
 ودعم د دعا مج ا - ل ب
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 كيا

 ىنمس ناكل 7 هياوس عم ىنانذلا ط رمثلا الق لزالا طرماا باو ام لق :ناف ةففش لقرالاو لغاح
 اردو دنا اطرها مالسلا هملع مدآنأراسخالا قوز (ةيناثلا 'ةلئسسملا) كلا تنسح تر دق ناف ٠

 || (اهد-أ) وججو ىدهلا ف( األ 1)ن او هاب ةيلاو لايمأ ىلع ةرصبلا نمعضوم سلناوة د[

 مايعمشا ةلسق انه ل ابتااو هنقو - ين ىلع لزني مالكلكو لمعلا لاد همف لش دم ناس واللالد لك هنمدارملا |||

 | ىلا ىرخأ هرم مكيدؤياعم ك.لعت معن ا دقف صضرالا ىلا ةملا نم ممكتطبهاناو لام هناكسف» اًوحومدآىلء أ

 ظ مدآايهملا ىلاعت هللا ىسو أ ضرال اىلا مال. هيلع مدل طشاأأ ع نسال لاه عطني ال ىذلا م اودلاعمة نخل ْ

 نيبو كلاذدب ,ةبلخ او كنعو ىو ةدحاوؤ للا ةديح ارو ىف ةذمحاو ل داولو ثا سال ' لكس | مظلات ١ ز ل

 | كيلعت فو جااامأو كيرحأ تا:تلعاذاذ كلى وااام أو اميش ى رم منال ىلدمعتةىل ىنلاامأ سانا ٌّ 1

 / ىورام (اهيناو) .”ارزخ انا يض امن وسل حاف ساشا انور ل ىلاامأو ةباحالا ىلعو ءاعدملا ا ا

 ا | ىدهى ءمكشت اناماق هلوقب بطال ناكول ماما اذهوءاسب الا ىدهإ | نءدارملانا ةبلاسعلا نأ نع ْ 'ْ ١

 | عوتبىدهلا صي_هذقو مداذي رذب نييطاخلاصي_سصخت بجو ليوأتلااذهف ةهللبابو هيك مذ م»و مداربغ ٍ

 عمت ن ن* نأ نيبىلاسعت هنا .(ةعبارلا هلم دسملا) صم _مخأ | اذه ىلع لد ليلدريغن مءاندالاوهو نيم 1
 ٠ نرحالو اهي ف وال لاس ىلاريسسي هلاق مرح اس ماخحالاو مزلي ام ىلع مادقالابال_عواسلع هك ءاده ظ ا

 ظ ماعثالا هش لش د ىده ع مكشناب اماف هلوقْث ال ف اسءملا نم ه اريثك ايد عمجت اهراس تش اعم تا '

 إ عجز نكسقلاهوسوو لةعلان م هنالا كلذ مالا عيجتو نانسلات ا دالوو ةعرمشلاو للا 1

 ظ لك كلذ عمو اهبلمسعلاو امنعراشملا ماتتطاه ا ةرطفالا راهةحتلدالا لّمأت ىاده عت نث هلوق.إ|
 ١ | نوكمي فورا لاوزّنالهاءلوال ىلا عت هللادعا ام عم نونزح م نسي فرشالفل ١

 1 مد- ءمدقو تادا ارطاوؤتا دا ان كحولا لودولا ىذةةءن زا لاوزو تافآ5 داعم نعمل ا 1 1

 | عاطا ىذلا تناك 1 نا ىلعل دباذهو يام بلط ىلع مدعم الام لاوزْنال نزلامدع ىلعف والا[

 (/ د_دعالو بةكلارباطت دنعالو فقوااروض> دنعالو ثعدلا دةعالو ريسقلا ىف فو هةط إل ىلاعت هللا ا

 ىذلا مكموب اذه تكئالملا وه امن وربك الا عزفلا مميز مجال ىلاسعت هن هلال اق اكطا رمدلا دنءالو نيزاوملاب سن[

 قاض المت قاسسفلاو رافكلا ىلا لسن ارك ةماسقاا لاوهأ نا نيماكس ا نمم وةلاقو نوددع ومتنك ا

 اوراصو لاوهالا كإ:تفش لاا ذافاضدأو تعضرااعةعض ص لك لهذت اهنورتمو:ىلاهتهلوةل ني: هوا
 اذهو ميعنلا نءمدحي اع ذاذتاالا ىف دئ از ن اكسه عر ل نكي ناك م 3ة:امراص هننا ناوضرو ةمسأ :

 صاخلناو تءذطراا.ع ةوْصض نم لكل هذناهنورت مول ةرقن ءصخأربك الاعز فل اممنز ال هلوقّنال ف.« 1 3 ١

 توملاد_هءامم ترع ىذلاردص ىف مظعأ؟ ءءء * سدلف م 4(ماما مسويملع فوخال ديز نبا لاهو ماعلا ىلء مدعم[ ا

 لة نافاندلا ف ,افودمبهوغلخ ام ىلع نونزسمحالو لاق ين لا نعم هالس هنمىلامعت هللا مهنم اخا ان 1

 رح ..الاوانم: ذا !ىفاةاطم نزل او فوك ا ىث دمع نونزمح مهالو مهبلع فوخ الف ئاده ع نك هلوقأ| ا

 مالسسلاه. اطعلاق ننمؤااربغاامهاوصح نمرثك انينمؤ مالا دلا فال مح امال .كلدك نمالا ساو

 تادايرعلاب ىنأهلاب عطقلا هن ةصحصٍال نما فاضيأو ل ءالاف لثمالا مءايلوالا م ءاينالابع ءالملا صخ ْ

 دا را نا ىلع ل دب مالكي نئارقانلق لاس ةبقاسعلاءوسفوفناضيأو لماسري قتلا فتوفن ىشبنياك ا

 | نوط اانع بهذاىذلاهتلدجلا ةنالا اول دنياولاه مهنا مهن هلا ىكح كلذلواسنداا ىفال ةرخآ الا فامهفن]

 أ قامت هقاثما ركانتو غنا ن مامن لايف قافشالاو ومنا ن ءهنفاك امانعبجذأىأروكشروغفلانيرنا | ٠١
 معهالو ,ملءفوخالفىاده عمت نةىلاهتهلوقىذاسقلا لاه (ةسءامللا هلم سلا) نك الااهانان تلا ١
 (اهننانو) ىادع عم نكلاف كاذلفءادنه ا الو ثد ؛؛دتىئىدهلانا (اهدحأ) همام فتم[

 ظ || ديلقتلا لاطب !(اهعبارو) ةنملا نت ىدهلاعاسابنا (اه* ءاايو 2( ةيرورمض فراس انان لولا نالطعن ||

 ؛ | رابثلا باصص 1 ند ًءاوأ انتا اياوبدكو اورغك نيالا وز لاي عتوةلداج ةوق «ىدوالاعبتنوكيالدلة لا تال َ

 2ظغ01ذذذذأذأذأذ|]1>ذآذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ذ]  ذ ذ ذز ] ذ ]| | | | ]| | ]| ]| | | | | 0 | 1 | ]| |]|]|]|]|]|]|]|]|]|]ذز نذ|] 1
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 | تبأت ٌنهتعضون ك_:ءّنوغض مالسلا هءاغل دف مد نوف ىءانسكىف اس« نلف نوم نملع تءقوذ
 | ىذااو لاذ هلا لوسراب مناولة اهخ ارذخارذالا مآ ةيسرنويدعنامالسسلا هءلعلاستف ّنوموزلالا َنَوَدأ
 | عجرااوخ ارذبخارفالاّمُأ نم هداسعد مرا ىلل_بو زع هق ايمن قطا ىندعب ىذااوذ لاهوأ هلم وست

 نءةفالوالال_مىلأنء ( كصه ) نهب عجرفّنههمنوقأو نمد ثرح نم نوعضت د نه
 لاه ىلاعتو هناصسدتنا نع مالسأ | هيلع ليرجب نعمل_سو هيلع هلئا ىلص هذ لودر نع هنعهللا ىضر رذ ىلأ

 للا, نوئاذت مكتآ ىداس,ءاياوااظتالف مكس :دب امر هدلعجو ىسفن ىلع _ا | ترس ىفا ىداسبعاب
 هتم_هظانءالا عا مكلك ىداسبء اب محسحا رذغا ىفورذغت ساق ىلاءأ الو بوذلارغغأ ىذلاانأ و راجنااو
 مكلوأ نول ى داببعانمكسك !ىنو كتاف هنو كس نمالاراعبكلكى دابعانهكمؤطأ ىفومعطت هاف

 د مكحصاوأ نأ ولىدايعانادبش ىكلم نمكلذ درب )مكتم لحجر ىقنا باق ىلعا وناكمكتسو مكسسنا 3ك رخآو

 | نآولىدابعاب اشيش ىكلم ىف كلذ صني ل مكنم ل_بررقس | بلق ىلءاوناكمك جو مكاو م حسصرخآو |
 : ٍ لاسام مكْنم نات الك تطعءاف ىنؤلا ف داو دسعصىفاوهّم-جامكتجو مكسناو مكرخاو مكوأ 1

 | مكلا عا ىهامنا ىداسعا ةدحاو ةسغ طدخلا هبق سمغي ناردهأ ا صقني ام الا اء يش كام نمل ذ صني

 | سيرداوب آن اكو لاه هسفنالا نمولي الف لال ذريغدجو نمو هللا دم_<اف اري دو نو مكملع اهافف-ا

 | لاقفةبوتلانعنونااوذ لف (را* الاامأو) هلاماظعا < .ة.كر ىلءانسثي دا ادب ثدحاذا |
 | لد ةةسلاىف بوذا رت ىلعمزعلا (ىناثلا) ىضمام ىلعمدنلا (ّنهافأ ) ةتسناعملعماج سعااهنا

 مهلاومأ ىف نيقولخلا ىلا لاظملاءادا ( عبارلا) .ىلاعت هقلا نيبو كنب اعفاهتعيض ةضيرف لكءادا (ثلاثلا)
 تاعاطلاملانذيلاةقاذا .(سدا.سلا) ماركا نمتبنمدو ما لكةباذا (سمااناو) مسهضارعاو

 تحاصاب بوتتنأ كا نأيللا بونذلا ب جاما .لوةثراس نيد أ ناكو ةمسصعملاةوالح قاذاك
 بونذلا بح اصان ؛ بوركمريقلا ىفاهب تنأ .بونذلا بح اصاب . بودكم ناويدلا ف بنذلاّن ا بونذلا

 نءنغت_سرلاممالسلا هيلعمدآناذب الادئاوفنم (  ةيئاثلاةدئافلا) بولطمبونذلا ا دغتنأ

 نءمال_ءاهيلع مدآنمروهظامتا (ةئلاشلاةدئافلا ) كلذ ىفو أ انم د> اولاف هن أم واع عم ةبولا

 ا هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نع ىوز مال_سلا هءاعمدآن مءاكملاب نح أ انال اًميأانل همست هستلز ىلع ءاكبلا

 أ ءاكيو انت دلا له أ ءاكت عج ولورا كتض أدوا دءاكب ناكل دو ادءاكيىل اءذدلا لأ ءاكي عجول لاه هنأ مل-سو
 مال_-بااام_ملعحونءاكبو دوا دءاكبو ايئدلا له ءاكب عجولو را تحصأ حونءاك, ناكل حون ءاكب ىلا دواد

 مدا هن وبرك ذي ىلا عت هللا ىدك ااا (ةعساتلا "هلم لا) 2 امداءاك,ناكما هتئطخ ىلع م دآءاكب ىلا

 انيرالاه هلوقىفاهرك ذدقو كا ذإ ةنسلاو نآرقلا ىفءاسنا ارك ذ ىوطا هلامعمت تناك امنال*اوح ديون نودأ

 | ىاده عنخ ىده ىممكشأي امافاع.ج اهنم اوطيها انلق) ىلاعتوك رات هلوق © انسةنأ | نلظ
 ] طومان مالا ريركت ةدئاف فاوركذ (ىلوالاهلثمملا) لئاسمهمف (نونزحي مهالو مولع فوخالف

 | نمىاشلاو ايئدلاءاع-ىلا ةنلسا نملوتالاف ىفاثلاريغلوتالا طومهلا احلا لاه (لوالا) نيهجو
 ْ | مكلو لوالا طوموااىف لاه هنأ (امهدحأ نيهجو نم فيعضا هو ضرال ا ىلا اسندلا ءانع-

١ 

 ظ
 ظ
١ 

 ا

ٍ 
 اهتماوطيهاىئاثلا طومولا ىف لاق هنأ (امهتانأز) ىلوأ ىفاثلا طومولا بمقع عاَمموٌرَة_سم ضرالا ىف
 | لالربركتلا نا (ىناثلا هدجولا) ةنللا نم ىفاسثل طولا نوكى مي كل دو ةناسا ىلا داع اهتم فر يمضلاو

 ْ ط و.هلانا هأ ةلزلان ااا ءاوح ومدآنا اوهو نيه ولا نيده نماك وقأ(ثلان'هجو هيض ىدتعو )ديك ألا[

 | ق_.النأ ب جوةيوتل ا دعبف ةلزلا بسد ناك امل طويولانمالاّنأ امهباقىف عقوو طو.واانسهالا دعباناتف
 بتاكترا ىلعء ارح ناكأم طوب اان مالا نأ عيل ةئاث ةّرم طوبهلان الا ىلانحت هقلاداعأف طؤوم اان الا إ

 ايرصالا لب اهلاوزب لوزي ىتحتلزلا |
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1 

 نفهللا ركياجأل ماليا هباعلاهو هيف دق كيذلاولو ىلركش انا لاق اذهاو ىلانعت هَهاوهَدَد ةعطاىغأإا

 1 كامتهتان ماذد أى هوان:اعاط ةطسا ون ىلاعت هلثا نم اضم! تلصو ةهذ ( اهثلاثو) قالا ركشيال |||

 ىلا [:اصرام الاو رادع ءالا حاز اوابااانادهو اهءاع امئاعاو تاعاظلا ىلعان ةةوىلاعتو هناك هناالول هال

 .هللا ٠ ند ههدعل نم موكب امو ىلانعتو هناصسس لاقام ىلع ىلاعت هللا نم معنلا عيسناريرقتلا ادم رهظفابنمئث َ 1

 ْ هللا ةهعتاو :ناو لاهام ىلعاهرم ه- واه دع نكس الام هدسع ىلع ى ءاهتهلا معتنا(ىناثلاعرفلا) ١ 1 ظ

 ىلا ءاضءالاو حرار او اهم عفا ىأاتادللاو عف انا نمانمفعدواام لكنال الذ نكمالا-فاواهو هال ١ ظ

 | عناسلادوجو ىلع هءلدتسيو هيذتلي ام لاعلا ف ىلاهتهلا قل تاموتئاضا ا عفدو ا ا
 لإ ةعفتلاّن ال مكاتم كلذ لك هددع ىدالا# ىداعملا نع هنو ورب راجي ننالا لهاا علاق دو امو

 (لكو ةمعن هءذ ليام لكن ال كا: كس نلامعت هللا قاخام عيخيو ةذالاىا الل-سون وكياموأةذللا “

 اهنا دالو رضاملا عفنلابلاج نو تض : هك ىذإ او كل ذكوهت درضلا عف دولا "هلمسو وذو هب د#: الام

 ْ اههو هّدعاطو هتف رعم ىلا 0 ب يدم سم ١

 |[ لوةعلا تناحكصانلو ددنعلا ىلع م تهت هناصسس هناوول عا تدثف هي ديالا تاذألا ىلا ناتلماسو 1

 | عفان ا نمملاهلا ىفام لك, ةطاسح ال | ناك فد ةايكت ناو عفاستملا نمءايسثالا لقأى ام دي دعت نءةرصاف
 ٌ طر نلا كنا تصص ذاق لبق نافاعوتمعالقا اتا ةحتاو ىلا.هتهلوق ىدعم اذن ,؟بللاو |

 ش تءهنأ ىتلا ىتهءناؤركذاهلوةىاهزك د أ ف دكف كمعلا قدح ىف هيلعلا لصدمال ى ,هانشالامو ةيهاتتم |[

 ,كلدو شسانجال ا بسم ةنها تمام مماثلا ضان لاو اون لاير يو ميغ

 ٍ .ةعاطلاوءاتثلاو دما قاقصتسا نا تيئامأ هناولعاو من ا

 مانصالا مذ قلافاههاو نيد مالطا دك قصتملاو» ىلامتو هناوسونا تق ةيجتلا قاتلا ىلعالا ققضيالا ١
 أ الوم_ععذنب الام هللا نو دن هنو ل-.ءبو ىلاعت لافو نورضيوأ مكنوهفل وأ نوءدتدا: موس ٠

 ظ ,معنأ املأ نا (ثااشلا عرفلا) ىد تالا ىدبمال نأ مدني نى حأ قلما ىلاىدوت نأ لاو م مهتم
 ||| منك ايحافات اومأ ٌمدكو هتان نور ةكت.كىل اعد هلوق هملع ىل_ءادااو ام[ مهةلخ ناوه هدسع عدت |

 لدا نا عرداتعوتلا الارخ# ىلا اءرجب ضرالا ىفام مكا قلخ ىذلاوه نوع جرت هلا مثمكسدع مكتب

 ||| ىلاعت هناوم_ئلارتا ساه. قع رك د ىلاعت هنا م ةاماسارك ذا ءاف مهنلا نتءركذام ل رأىلاعتةنالةاماسامسعتلا | أ

 | عفتنم نامسق قلشام عمجن أن يبو باوثلاوةرخال اا ايثدلا ايس نمدوهقاانأ ني.بانونمؤل ارك ذامنا |
 'ء هءاعدسال ضارتءاالوزاشملا قاخ عئانملاو اخ اكهئاصسلا ةنسلا لهأ لاقو ةلزتملا لوقاذه هب عفتنمو ||

 مت ادق ىلانعت هللا نأ ةفزتملا ت تلاع (عدارلا عرقلا) ىهفيامه لت يالوزاشلا عفإنلاب بغنى هنااا

 1 .ةدلا معن :!!ىفامآ هنو داو: 57 .دأا مع ل ا ىف عملا نيم ىروسو نيدلا ةوبعثو ل دلا ةم_ءينيغفاكملا ىلع |

 ىلءر دقول ذا ةر دل اق لا ةرم فدل -عفي ل ىذلاو مسوم لف دقف فاطلالا ن مرود_ةاايفناك املك تالف 0 ٠

 ةهياعر بدع مه دنع نال ةداخ نييدادغ. لال وق ىلع اذ داا فامأو فاك ١ ردع قا فاكس اب هلع في ل تفطا :

 0 رخالا با ذدءاوراذلل ارذاكل قا ىلاععت هللا نا ةئسساا لهأ لاهو بيعال نمد رصءلادنعو اندلاىف ملصالا ' 0 ش

 ىل ادن دو «تناكاس امانا ىف لع ها معناه ذه لاه نم دو و و د 00

 ْش عقلا همي ل ىو اف ملا لع نم اقاسندلا فرفاكلا عة مسن كلذ ن كى هر الا ىف مادلاررمضلا | ّ

 || اغااورةكنيدلا نئستالو ىلاعت لاما ذهاو ماعلا رضل ىلا الدبس كلذ ناك. ةمعت ىواطسا لك نمل صاحلا || |
 دقلف نيدللا مم هثنرفاكلا قع تتر ناو ىلاعت هلا لافت ن م مهنمو اا اوذنا دزما مهل ىل امنا مه سفن الريح مها ىلع ||

 هوحو دلع ديو بو ه1 لولا اذ د هو هليادسرقالقاملا اركب ىلأ ىذاقلالوقودوامندلا ةمعنب هءلعمهلأ 0

 ْ لءئذاا توقد تت مكلعا مكذق نم نيذلاو مك قل ىذلا م ب راودسعاساتلا اهم اىلانعت هلوق (اهدسألا]

 قلللاة مهن هو وربما اا تغازل قا رارعانا لس تنساب ءامدلاو انثا رف ضرالا مكل 1
 و د ا ا 722ج7 وعموم رة اس ست رس و مس سو سس



 مع

 | عادلا باذملا هلّدءان مرك ذب ه.قء نزاعا وباذعلا نم نمألاب ىنهلا عمتمقت ادعو امم (نودلاخ امه

 مالكا اًمأومئادلا باذءلا باصصأ موف نان هوأس الان هاوناك» ءاوسانئا : اياب ذكواورفكنيذلاو لاذ

 هلؤةريسفت ىف هن مالك ل[ ةضتدإل لان اةراض ل نعت رعت وال اول < يله باذعلا ناىف

 | دن ىلع مب دق متنا ىلا ءذلا ىلع ةلادلا تان“ الارخا اننهدو مظع ب ادعمولو وادع مهراطبأ ىلع | |

 نم ةؤءنلا ىلعو ثدحم نماها.االفهث داسرومأ معنااءذهنا ث نمد حولا ىلعذلادىهو مدآج |
 زالوا نمل. الاو ةاروتدلا ىفادوج ومناك املاَقذا او ءاهتعربخأ لسو هيلغ هللا ىلس ادن نا ثدع

 قيفوتلاهتلايو ةداعااهقلش ىلعر دقءادتما ءا.شالا هده قاخ ىلعر د ة نما ثدح نمداسعملا ىلءو دال

 ةورالاو دسحو لا ل :الد ماقتل ىلاسعتو هتاصس هن السعا « ( لل ارسا قش ةصايللا معنلاف لوقا ا) *

 ا |دوهلا فالسا ىلع ةداخلا تاماعتالا رك ذباهبةءرمشدلا لكل ةماعلا تاماعنالارك ذبارقع نالوا داصملاو |

 ادعت ةوبن ىلع ل ديأم ىلع اهيدنت ء اهب مهجولقمةلاتساو ةقلابتلا معالازبك ل ذب مهجاسلسو مه داسمعلا ريدك
 000 مرك ذهناصس هنأ للعاو بيغلا نعاراسخا امن زا مملسو هءاعهّنثا ىلع
 «عردوك دوعجفرأىدهجاوتوأووكلعت لالا نادر ذل ”ارمما ايلا ةفلاجالا

 دبأمقع مم كعماملاه دصمتازنأاعاوذمآ اولا ةفلسو هب هيلع هللا ىلص دم_عك نامع الاسهال ١ اهريك 3

 أ نان ىرتأ رم هاو ةباسنا“ لاس الا لسس ىلع مهتلا كلثم هراكسح د هيزاسعالا نع ءموهعل .ةيئادومالا

 علا بي.غرتاايربك دما اذه فدرا ثم-متاغغ دش ىلغ اهدشت م كملع تمعن أ ىتاا تمعن اورك ذال "ا ريسا

 || ىلا اًددش سفن نع سف: ى رعالام واوقتاو هةوقب غلاسيلا بيه رملاب انو رغم نيملاعلا ىلعم كةلضفىفاو هلو:

 أ هياهتلا اوهاذه أل عفصااو لمأ نمو ل_هفالا لست ىلع معنلا كالت دي دعت ىف كلة داعب عرس رش ميال رخآ

 1 ماكتنلف ةم 3مل هذه اممم دقذاو قس باق ىف داسقتعالا ل.هدقو ةوعدلا ديرب نأ ف تيرا نس ىف

 ب ساي - . 1

 ا ا ا

8 

 ص301 1 1 1 100 مااااااامااامااا111111ؤةؤةؤزت-

 ىدهعنا وذو أو مكلع تمعنأ ىتاا ىف ٌجدءعناورك دال: ارمما ىرأ) ىلاءت هلوق « هتلا ن وعبربسفتلا ىف نأ الا

 || لت ارمما نا ىلع نورسفأ ا ىةتا (ناوالا هلك لا) 00006 (نو.هراف ىاناو مكدهعفرأ

 | هتلاوهلد اودمعااوه ممغلولا -اّنال هنا دمع ل مث ارم ءاىءمن انولوةو مهاربانب صعاب بوةعبود

 1 .هناكف نانستا : ىن«م ىف ةنناربعلاه رسما نا لدق لاهل لاق هلناديعل -.ءاكممو هللاد.ءوشو ليري» كلذكو

 0 ةليدملاباوناك نيذلا ةوونلا ةعاسج عم باطخ ل.ئارمس اىانهلوةذهلنا لد ر لق

 ]|| ىلا نا. الا ةو ىلع ةلوعفأا ةعفتملا اهنا ةمعئل دنس 6 راثلا ةلمسملا) سو هملغ هللا ىلصد# مان

 1 | | ةمدمتلا الاذهان دزامغاواولامرمغلا ىلا ناسنحالا ةهأب لص لوعفملا ةنسناةعفنل اكوقب نم «مهموريغلا

 | ىدس نأز وج هنالربتعمريغدمقلا اذه نأ قطاوركشلا اهب دهس ل ةصنق تناك اذاو ركشا | اهب قدا

 : | ىأف باسةءلاو مالا قة كسا ةهجرمغر كدلا قامدسا ةهحّنال ارواظ# لف نأك ناو ن نانسح الاب ركشلا

 || نوك نأ ا يا اع كلا قدس قساشفلا نأ ىزئال أ امهعانقجا ىف عاشتما

 ةمدع:نوكتنأز وال ةذ#|ةرمضا ان الف ةعفنملا ال وقامأ لوقف دلسارب سغت ىلا عجرتاو لال ذكسمالا

 | نسحأ نك هب لود فما عفن ال هسفن ع هن لءافا ا دصقو اعف:ناك ول هنالف ناس الا ةهحىلءةلوءفاااناوقو

 | كلذ نكي لدكنلبما اموعسم اسممش مهطأ انكهعادتخ اور رم ىلا ه- اردتسادارأوأ اماع حبب رما هّيراج ىلا

 1 ا رفئلف ةم-عذااد- تفر ءاذأ ةمعن تناكرشلا ىلا ناسحالاذصق قع رع 1 ا
 ٍ || عفنلا نم ةرع رخاالاواثدلا فراهذلاو لالا“ انآانماال صيام لكن أللعا (لوالاع رغلا) اعورف هلع
 || هو ةثالث ىلع ةمعنلا نا مت هلا نك ةمعت نم مكحبام ؤىلامتلاهام ىلع ىف ىلا هل أ نموهفررمؤلا عدو

 ا اهتاخنانمرغةوجن هاشمااتلصو ةمعن (اهياثد) قزرو قاخ نأ وم اهبهظهادر رقت ةمعت 00-0

 | ةيعتلا ,ذهفهملا» ادهو هنلع ةقثوو هتمعادؤ ماعتالا ةردق هءف اخو ماعنالان هه ومعنا قاشو | 1

 ا روكشلان كلو اروكشمديءلا كلذ نأك د ١ ههوسر وحمل ف دون ءاضنأ قمة اىف

 ري ري يسم رويس ا ير م رو سا يس ا ا م

- - 

5900 



 مقالا |
 3 ف 0 0 ا م سس

 | لك نغادخي اهتز اهمأي أنة او ا هنرق الكم هللا برمضو: ىلا هت هلوق (اهذ انو“ اهومال

 ا 5 امئارةكنوكينأ بيو مديل اهلءاو ةءعما !نو كس نا ىلع كل ذي هم ةملق هللا معن أبت رفكفناكم

 م كحل رزه مهل 'نأاورث لأ لاهو اهلنا ند أ كن _س-أق نوراق ةصقرف هاون (اسهنأ:”و) .ليديتلا |

 ١ نف مأ هنوقلخت مد نونمتام مد أر :ٌألاقو ةئطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو ضرالا ىفامو تاوعسلا فام

 | ىفامامهنلا نمووفةر وبلاهذ_هىفام لكو ريركدلا ىل دس ىلع نايذكتاكيرءالا ىأبف لاهو نوقلاإلا ||

 لالا ماع هوم ايما (ةثلاشلا ةل د ملا) بابا اذهب قلعتماذهفاسز لاول 07
 مالا لآاملو مباع همعن لش ارمسا ىف رك د ىلاعت هظفاق نول لق معنملا دمسعو ةريثكم عنا اددسع نيفراسعلا نضعنا |
 هللا صد ةمأ ل ضف ىلع كلذ لدن كرك ذا نورك ذاف لاق م تلاه لسا عاى 3

 نم هيفاوناكامم م هدقزتسا () ةريدك ل: ارمسا ىب ىلع ىلاعت هللا مهن نأ لع ا مال رئاسي لبو هيلع

 آنآ دبرتو لاه د ودعلان م مم-عدرلكو ضرالا ىف مهنيكدت * كلذ نم همواديأو هموقو نووءرذ ةنمءالسملا|
 نوعر 5 ىرثو ضرالا فمهأ ن نكنو نيئراولا م_هلعجتو ةمئام لعوغو ضرالا ىف اوفعضت#سا نيذلا ىلء نع

 كلها طشالادببع اوناكن ا دعراكوأ ءوءاسبنأ مهاعج با نوردح اوناكاممهنءام_هدونجو ناماهو

 مولع لزنأ )ا ىلثاريسا ىباهانثرو أو كلذكل اه .كمهلاومأو مهرابدو مهضرأ مهثروأو مهعا ءادعا

 لءجذا مكلع هللاةم_هناورك ذاهموقل ىموم لاف ذاو لاه اكمهاوس ما ىلءاها نا ىلا ةهللا كلا

 ل ها سابعا نءماشه ىور م نياعلان اسيا ا 5 0 1 ظ

 هشام ما ةجقدأ 0 وبدا نورت دامنا 0 لب ؛ ٍْ

 نأ رقاب لسو هيلع هلا ىلص دم :نامعالا ع نهم ااوصدام فلان ور مهنلا كلن مهركذف ةيصعلا ا د

 م-عئااريك ذننا (اهعبارو) ة_ةلاناراهظا نءءاسللا يب جوي ١ ةريثكل ا مسعثلاريك ثنا (اهئاانو)ا ْ

 مهنعاهليزيال هنأره اغلا ةريثكم هني ادد أ صخ نمو اهب سانلارث أس نيب ند مهصخ معامل نأ د يفي ةريثكلا | /

 : مئام عجطلا كاذ4 الا مهنلا ىف عمطي ةفأس سأا وعتل اريك ذتناكذ هن ادا نمريش فوردملا ماتا ىل_بقاملا 1

 ف. كعسسؤ يما ىلع تناك لب نب طامخحلا ىلع تناكأم معمل مده ىل قناف ةمداخماو ةفلامض اراهظا نم | ا

 امل مهئانآ ىلعمعنااهذهالول (اهدحأ) هوجو نءباوجلاو ميم«: مالا امدسو مولع اهعنن روكت |
 ىلاباسستنالا نا( همن 3 ءانيالا ىلعم هت اهخاكءان الا ىلع معنلاتراصف لسنلا اذه لص<ناكاشاوقب ' ١

 اوعي يود لود اهنا 2( دلال وة ة مسا 0 معاق هلل امهصخ قولنا 3 ١ ظ

 تاره انلاغتش * الا ىلا ع .ءادروك ذتلا اذه رستقمطنا لاعفأ ىف ب" الا هبشنلا ىلع لو. داولا نال قير املا ْ ْ

 دهامملا ىلا فاضي دهعلا نال بءاق مرهم نفوا يده تب اوذو او ىلاعت هآوق امأ رو رمشأ| نع ضا رءالاو| ١

 مد لانا (لوالا) نياوةدهعلا اذهىفاوركذو اعيسدهاعملاو ||

 م-ميلعهلادهع همعتم هانا قب رعت لعص ىلاعت هنا (اهادح ا( تاناور هيف مث ضءن نود فيااكدتا ضعي

 ةرفغملاو باوثلا هيدارأ مده»ب فوأ هوقو قائم او دهلا,ءاف ولامهمزاب اك اهركّشا مامقلا مه هزلب ثدححن 2 ظ

 ندبسملا لاه (اهيان) 1 هيلالخالا زوال هنا ىفاكرتسما ثدح نمدهعلاءاهميش باوئلامدعولا هذ | :
 ل ا ارمسا ىنن ىلء ىلاسعت هلق ءذخ أ ىذللا دوهلا هنم دأز 1| | َ

 1 مده ةطيوفر امال هك نم رش نانو مناخ هالو ةوقرفلا ركزلا و دن أو ةولدصأ | م 5ع سف ||

 00مل نا



 مم

 | حرشو نائشمالا ضرعمفف كال ذركذو» رخآىلااناوأ منكو هللا نوريفك: فيكى اع هلوق(اهينانو)ق زرلاو ا ا

 | ىتلا ىتهعئاوركذا ليءارسا تاي هلو (اهثلانأو )كلذ مصامل معنلا نرمين ىلاعت هلق ا نم مويلا لدي لولو مغنلا 1
 ظ بطانخن اذا رغاكلا ىلع معثأ ىلا عت هنلا نأ ىفهعي رص صناذنه ونيملاعلا ىلعمك.ةل شق ىفأ دمكملع تمعنأ

 | ذاو لوقو كان ذاو هلوق ىلا ىتمعن او ركذ ا ل ارسا نعاب ةوق ا ذكورافكا نماوناكو باكل له أمه كاذب: |||

 | اكله أ ماور ملأ هلوق (اهعبارو) د يعل ىلع معزا 3ع كلذ لكو نود: مكلعا ناقرغلاو باّكلا ىءوماشتآ

 | ضرالا ف م اكمدقاو هلوق(اهسداسو)نوكرسشن م خأ مم هلوقىلا هنوعدن' رصأاو ريلاتالط نممكت |||
 : نءمهيلع نكي لولو نيرك اش مهرثك أ دوت الو سلب | ةصقىف لاق و نوركشتام التاق داعم اهيذ مكلا لهو ٍ

 / | ىف اوي داعدمدنمءافلخ مكلعجذا اورك داوهلوق (اهعباسو) ةدئاقلوقلا اذهل ناك 1 يفوق

 ...[]| مكهنأ هقاريغا لاقت ى وم نعاكاح لاهو مكرتكف الملق منكذا اوركذ او تعش نعاكاس لامتو ةب الا نضرالا ||
 . || حرصا ذهو موق ىلءاهمعنأ ةمعن اريغم كي هليانأب كلذ هلوق (اهنمانثو) نيملابعلا ىلع مك ذف رهواهلا ||

 1 | باس او ني:_بااددءارزعتل لزاشمهردقوارونرمقلاو ءاسض سعشلا لهج ىذلاه هلوق (اهعمانو)

 | ىداحلا) مّمسمءارتض دعب نم ةحرساننلا انقذأ اذاوىلاءتهلوق (اهرشاعو) قحلاالا 4 ذهتاقاشام |

 . ]| فلوق اهباوحرفو ةبيط خر مب نيرو كلفلا ىف منكأ ذا حر صلاوربل ىف يربسي ىذا اوه هلوق (رمشع
 أوه ةرقواسابل لالا مكل ل »ىذا اوهو هلوق (رشعىناشلا)  قحلاريغ نضرالا فنوغن مهاذا مها |||
 | اول او ار فكها تمعناولدينيذلا ىلارتولأ ( رمثع ثلاثا او ارض مرابتلاو هفارغنك تأ لمللا مكل لع ىذلا: ||
 1 |نملزنأو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هللا (ريشع عبارلا )رارقلا سب واهنول سد هج زاوبلارا دموههوق 3

 3 | ىلاعت هلوق ( رمشع سماه 1)ءضأب رصلا فىرمتل كالفلا مكارسو مكلاهزر تارممثلا نم هءحب رخافءامءاعسلا |

 0 | نأ لءاورافكلا قس ىف ةمعنل!تاءذاف خب رصاذهوراذكم ولاا ناسالا نا اهوصت الهنا تءغناودعتناو:أإ|
 | معسلاو لةعلا وةاسحلا عاءانشالا هده نا ىف عازنال هنال كا ذو ةدايعلا ىلا عجا رلئسااءذهىفالزلا

 | كل:اهتيقع لصضحاذا عفاسنملا هذه لاثم نأ ىف فالحل اانغا ىلا عت هنا نم عفانملاوقزرلا عا وأو رمصءلاو ْ

 لدي ىذلا امأو ةراسع در ىف عازنك اذ نا مولعموال مأ ةمعذلا مكسا اهبلع فرعا ا!ىفقاط له هيديالاراشما أ

 1 | روغاف هناسحاو هفطل ىلعو عئاسدل ا ىلع لال دة سال !ىف هي عفتتيل هةلخ امنا ىلاععتو هذ فاكملا هب دلي ال ام نا ىلع

 [|| هلاىلاعتنيبقهذامع نءءاشد نم ىلع همأ نم حورلاب دكت ال [لزني هللا سعأ ى أ ةروس ف ىلاعت هلو ق(اهدسأ) ||
 ١ لام ىلاعت هنا مهل دعوه ةمسود ناعالاو هتنا دو ىلا ةوعدلا ىلخ الو نير دنمو ني رمش. ة لل. سرلا ثدامنأ :

 1| نأ نيف نيم ميدخ وهاذأف ةفطن نم ناسنالا قل نوكرسشن اع ىلا.ه3ق كان ضرالاو تا وعبلاقلش |||
 5 ٠ نم لاح ىلا لاح 26 هيالقناوهو عذاصأا دوج و ىل-« لئالدلا مظعأ نم رفكللا نم هيفأم عم ددع'اثو دو “

 || هثوكوفو ةلاوحا فرش أ ىلا ةفانن هنوكوهو لا وحا سخن م ىهتني نأ ىلا ةغضنم مث ةسقلع م ةفطن هنوك
 أ ىلا نواك أتاهنمو مفاثمو*فداهيفمكلاهقلخ ماعنالا ولانه ماعتاةوسو كلذ دءي رك ذم اشم ءاهصخ

 1 با اوهب رهدملا ىلع درلا كل ذبنعب نوهست همف رش نمو باريش هلم مكل" ام ءايئىسلا نم لزنأ ىذلاوه هلوق ٌْ

 1 لاف م ماورلاو موعطا اونا لال تفلتجا هتلذ عاد خاومبا رتلاو د اوءانملان أن بب ىلاعت هنال عئامطلا ||
 ١ ةرذسم ائوكمو ماكر لدة_ساثدح.كالفالا باضأو نيمصلا ىلسع درلاهينييزابنلاو لالا مكارض#و

 ْ  نيفاكملا لال قوام مل اعلا ىفام لك نا تأءال اءذ_م.ىلاعتو هناهستنناف اهثو دح ىلع ةدوحاو هَّعن رط ىلع

 أ رورة لسوق هلا حورتسيو فاكملا هيِذَدلب نأ نمولذك سدا فلكملا ثاذرياغيامم ملا هلا يفام لكن ال

 ا هاله نع ناموا نم ئنذ حر خيال هنا تيثف مظعالاا معنملا ىلع ام لادت-بواهئزرتخفةرخالا ىف تاقعلا ا

 | هللا توعناو دعتن او لاةذتاالاءدهرخ ىف ٠ءا.ثالاهدهب هماعتا مظع ىلع «.:نلاعتو هناك هنامث عفانملا |

 يايا لإ ىو 1 سطام يس" لا ل أ

|| ١ : 
 ا نتا لاا ااا
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 ىدانل!ىل_ذفلاىف ءاح (ىناثلاو) هلدساذهاع رشي نأن :ءىلاعد هللاؤ ناطمد ثااةعاط ىلا هّتعاط | 1

 دك تعبفز الاب رهظمالسلا هلع هئال ءبنم نم ماهدق ليانلق لدتا رمسأ ب نيذ ن هم: م هناللسو هءاعهقا | أ 5

 د ْ ْ

 مولعمو ىلاسعت هللا ىلع ب بذكاأمالا م سيال مب ودوماو تاهت لبق نمل رعش» نازي دلو ةراشبلا |

 لكل نيطل اذع اونا الو معال امظعمو ايثدلا مظعم ىف ىنعأ لكلا فني ”رستماونوكي ل هداوو لع عسأ نا ظ
 لوخدلا ىلءنورمء احن ال هيداسلا ق ني رود مالسالا ليقاوناكم نال مالمنالابالاءالتسالا ل وس ىلع !

 مالسالاب برغلاو قرشا! ىنعاولو:#ءامالسالا اسالف فوخ تأ ىلعالا مانشا|لئاوأ و قار علا لئاوأىف | ||

 ندد ؛ )واف همعكلا ةرواحم بيس مهيدان اولد ومو ١ ودحو مالا مهتجزام دمه دالب اوُئظو ومالا وح -زاموأ

 نءاحورخو ىلاعت هلل ةنصعم موا مالا ن مو مم الل مهنم ةطااخ اوذهت تناكلاه داتصلسو هيلع هللا ىلص*ىيثلا |

 براز لسقلاةذه قز كئارش ا رسو كو د وكلاب ا اناناس نزولا أ

 نم ناك لمثا 7 | ى نم سن قامت هللا مش ىذلا* 0 ذود رقتأالا نا

 مال اهبلء بزة عينا غم شاه ىب نم نوكيال هنأ هنم لمع ماما كناوت اند نكس هنا مشاه ىتبل لاق | ٌ

 ىءوم ل_.ةناك ناو بون ىوسءاسنالان مدلو صض.ءلأ ن نكي لو صغلاالاخأ هلنكي مو ا رساوه | ظ

 ! بو ةءزدلاو قدس الاخ ناك هئاف لرعمس!امأو هبارعشم مالشلا هيلع ىءومثركت نأزوالف مالسلا هيلع |

 : هنال م ماوخ ا نم ناك هنكل مهتم ناكام مالسلا هملع ىبنلاف ل : ]رم أ ىنمت ىقبومتلمن ثءذا *ىنلك نانا | ا

 : ىلس اد دارملا نوكمن أ نم عنب مكس ن ةلوق لمقناف مالا مهباءقصتءاوخ أوه ىذلا لمعت داونم|

 ٍ مهريغو رب رضنااو عاقتمت وريم كد وهلا دال د , دا لود ناكدقو .يعأ لماكتت امو هش دملا ىلارعامو 1

 نم ماه دقذز اخ اردت ماها ذاف ماشاء لاذ ذا اونا كس دوه اروهجو ماشا !براَي زاخلاناف انناوأ
 : لدفلا ىف لاق (ثلاشلاو) مهم دمعي سدل هنأف مولا ن ه ماعأ دف مسمن اوضاع نم ناك اذا هتافاضيأو مهند ا

 ْ ناراق لامن هرهظو ربع سن نماسنا عاطو ءانسروط ىف ١اس ىلاعت برلا ناره سأ|!د- هنمنب رموعلا | ْ

 ّْ ؟ و كسر هيسبذت سم اهدوبوتتلا ىلا وهيجوزنلا مه نيسدَعلا تاؤنع هع نعفذو ]|

 ! نكخاما هنا مولعمؤ ناراف هب هيرب 3 ىرلا ملت لدعم» نأ اروتلا ف نالزاخلابوهو ناراف لبنا لال دّتسالا

 ش لصخل هلال مالسلا هلع لسععتا دار ١ نوكحب نأزو< الز ءاامهدهش هنوةنالوةنف ادهتدن اذا كعالا

 ( ةسملغد# ىلع هل بوف نيس كةلا تاور: هعقج ا الوزعْل انه مال ا هيلع ل_ةم“اى ما ٍ

 || تارافل_.س نمو اضيأرانريعاسزنمترهظانسروط ن*ترهظ اءارامااتادارملاد هللا تلاه مالا |[
 || هللاءاح لاقت ال هناف عسط وم ىقاران قاخول ىلا عت هللا نال م عضا اوااهده ىف ترمة اف اًضنأ |

 ا متي ( هنام ؟دنعو كلذ هبشااموةيوقءوأ عضوملا كل ذ ف لزن حو ةعقاولا كلت عبتاذاالا عضوملاكلذ نم |

 ؛ لاسق» نأ امأف اندسروط نم هللاءاح لاة.ناالا عش ناك اس5 اندسروط ن ندمالا مالك الو جوراعنلاروهظ |

 1 /قارتحا ماهدغلاقرهظاذمامغلان مهلناءاح لاةب ال مهدوروزودع الذ نار أف لح ع نمو ريعاس ند ءرهظ |

 ظ ! :هسدقلاوان هسروط نم هلل |ءاجوهو اناقام ناس قوق.-باكقفاذبأو عسرلا ماياف كلذ قف اكنارعنو |||

 : روذلا لثم ءرانم عاعش نكي هد نم ضرال ات' الّدماو لج ء 0 الناراف رج | : 1

 ]| تو مألا لّمأَتو ضرالا جسق عاق دان اريل عابس بصعنو .هماما اناسملا رست هزمت هدلب ظفحت |
 الإ بولعول اورلنا تيكر نيدملعأر وتس تءزعزتو هر هدا ىناورلا تعضتا وةيدشلالابملا تعش ذا
 ١ ءاونرا دنا ؛ل رعب ماهسلاىورتواعزنواهار غانا بق ىف عزت هو ثوغلاو دانقنالا بكام

 || ايف ىراهملاترغنو لمسسلاب و رس نءف ةرغاو تءانراق لاما كن ارددلو را الار نص رالارو#و 8

 كماهس قرف اتعلاتراسوامهارع نع ءرءشلاو مثلا تع ونواكر ةودلت ابنته َ

 نئانآ بارئذاشناوكلنمأ نضال ترو بلا وطمس اخيتدت كنا نانعاو (إ

 1ع هام ةيصصخس سل. ةمامس ممم ١ امصحا 7-0 كيوت صصعسم» تان تعا 05560 2
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 كةمهنو تاعاطلا نم هب مكن سم أ اع اوفوأدا راانانيرمدفااروهج لوقو»و (اهئااند) «دهعب هللا يفو )ا

 1 ١ ساسنع نع أ ن نع لاصغلا ءاكس ىذلاوهو ة:1 مكلش دأو مكنع ضرأ ىأ مده »ب فوأ ىضاسملا نم هنأ

 8 ا قو نءوهلوق ىلا ة:+طامهل ناب مهلاومأو مهسفننينمؤملان مىرتشا هانا ىلا هت هلوقىفءاحام هقشتو

 - [||[بتكلا ىف هتيثأ ام دهعلا اذه نمذارملان ا(ىناثلا لوقا !) هن عزان ىذلا مكعمباو رسشاتساف هللا م هذهعب
 1 | ذخ ادقنو ةوقبةدئالاةزوتسو كاذب حزتصام ىلع هثغيساناو كش يضع دّقدملا

 ١ ثونمؤد اننان ا وس ع مراد مساس ءالاةرؤنف

 1 | م-هعمهتلا دهعامأو ل.غالاو ةاروتاا ىفمه دنعانو ةكم هنو دع ىذلا ىتالا< ىنلالوسرلا نوعي نيذلا

 ًاذاو لاهو مهتاسنعأ ىف تناك ىلا لالغال اورمدالا نمم_مملع ناك ام عضو نم مهدعوام م-هأز هو نأووهف

 | ىسع لاه ذاو لافو ةينالاق ةصملوسر مءاس م : .كعهسو باك م مكنت نيسنل|قاثمم هللا ذخأ
 3 ى دود ١ ند و لاول راسو ارو هىدي نيئاملاف 3 همم 3 لأ هلل !لؤسزالا بكا رعأق بان ضلا

 ةعمأ ئ ىنم ثعاميناةاروتلا ىف ل." ارا يلا دهعاك قامت هتلانا سامع نا لاهو دج أ هونا

 0 9 رحأ هلتاع>و هيدتا طلت كو هذ 1ترغغنآر قلان ىأهبقأ «ىذلارون لا, قد_صو ص ”نكاقأ امس

 دلو نءىئالا *ىبنلا دهم هيءاجام عابتاب ارحأ و لقارس اق دان ري اسديتءاجو ىموم هيءاجام عاست ايارجأ

 0 كءاوأ هلوةىلانو:هّوِب هبم_ه هلق نم باكل م هانت نيذل ا ىلاعت هلوقىف نار ةاىف ادهقيدضتو ل هما

 0 اونمآ نيذلااهبأا ا ىلاعت هلوق ف كلذ قيد كوة« ىددع نب *ىلعناكو اوريسص اع ندر هام_هرحأ نولؤد

 : اجتان 3 ”ىرعشالا ى-ومو أي ورامفاضيأ هنتي د دو هنسر نم نيلفك مكتوب هةوسرباوماو هللا اوقنا

 سدس نأ م ىسدعل ن ا ا ل نم للجد نين ر مهرج أ نوبؤي الث لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص

 الا اهحورتو اهةدعأ مم |يولعت نبسحأ ًافاهلعو اه.ددأت نسح ًأفهتمأ بدأ ل حرو نارحأ لذ ملسو هم هءلع هليا

 : ١ ||| دك 0 ١ نالوا يب رب «تارجأ 0 2 نارجأدلذ

 اا ممل يفعل يصح جو يح يحاول يح يحس

 دن 5 وأ كلب ةقلعتلا لم افتار“ اسو هدحورخ ناك“ :وهحو 0 0 ذدق
 || م-ممردق عنم ءناكف رئاوتلابل_علا لعأ ىلا ل وةنم_ةك ىفادراو اءاساصن صنلا كل ناك لوتالا ناكتاف |

 ظ 00 او نيم 3_ةاملاءاسبنالا نيد نءةرو رضلاامولعم كلذ وكي نأ مزاب ناكوناقكلا ىلع ش٠
 7 ا وعام ىلع كلذ دهب« ىد-سديريشملا كادذنا اولوةينألاق>ال لو هملع هللا لصد ون ىلع سالاكإد |

 1 لّمأتلاب الا ىلع مدهعب فوأ ىدهعباوفوأو ىلابعت ةلوقاول نيذلا نا باوداو دومااروهلوت |

 [لاؤسلا اكيد وهتاهوراتش امنا لوالا لولا ىف هان رشام ىلءةوءذلاو كاسيو“ لا ىلع ةلادلا لد الدإاىف |

 ْ | يلج اصن هملعاص ودم نكي ل ناكملاو نامزل ا نيمعت نأب هذع بمح هاف ىناثلا ل وةلارمص::نأدازأ نمامأف |
 ًاءابحلا نيدنهةرو رضا ا. كلذ لهب نأ م زاب لمرجالف اف اصن هلعاص وصنم ناك لب د أ لك هفرعن

 قصد مدقو ةراششنلا نم نيم دشنملاءاسبناالا تتك ىفءاخام ضعبن الازكذئلو مالا عماعْنيم دعنا
 . || ةراساملع تبضغالا رخاهن ادا هولا ل الار ةساانمعساستلا لصغلا ف ءاجلوالاف مل-سو هملعهنلا

 ]|| ىجرا اهلل اةذةراسو دس نم برهأ تااق تابقأ نأ نمو نب ديرت يأ رساهاي اهل لانقف هللا كِلَءاهل ىءارت
 1 نالح أن م لمعع» !هموستو انبانيذلتو نيل. كسو كتر ذو كءرزراكس هللا ناف اهل ى ذفحاو كد. ىلا

 ١ ا هيلا ةطوسم عسجلادبو عسجلا قوق ءدينوكحتو ضانلا نيءنوكب ودوك عوثحو كلذ عم هللا

 1 | 0 ل دل 0 الدنس الا نارا هوا عجب مغر ىلءركشي وخز عوضا

 ----ب

 3 دف



 لل ملل محمل م سمسا دمع يس يس يعتتع يس م مس اهم سلا 1-1. هعمل

 ل 1 00 ب مهلا كاذن أ :لجرلا كلذ كض ىذلار خلاك[ ذراضو رثأاهلدد جولرلف حايرلا امم تفصعو ا

 لعب موتو ىهذلان هم . أر ىذلا س أر لا تنأف اهريسفتاماو كالا .ألانورا دهفةضرالاه,ت'التما |

 نوكتةعبارلا 7 واهلك ض رالا ىلع طسدال ىلإ تلج 9000000 1 او كيو دىرخ آلم |

 اريزع وكب كلما ضءدَن اف فزخ نم اه مهو د نءاهطخين اك وال رلااّمآو ديداسال .اءّوقأ ١

 اغ مناو لوزتالوريغتتالةيدبأ ةكلم مامالا كالت ىفءاسعسلا هلا ميقيو ةقَر رندا ةلكتوكتوالماذ نوكياوضعبو | 0

 تار ىذلا رح اريسفت | ذهفره دلل رحدفا ىلا ىج موو نيطالدملا عبمجب لطي !مئاطلسو كلاما عج لدن | ١

 ىغمالهأ نامزلارخ[ى نوكياسجإا_عأ هاو قزلناو سا هثاو ديد قد تح عطاق الب لمس نع عطقي هنا[ ١

 | تااقف مدهعب فوأ ىلاعت هوقاَمأ لو هماع هللا ىلهد#اناوسر ثعبمةم َدةَنملا تكلا ىفةدراولاتاراشنلا 8

 فصو خصو عذطملا ىلا باول !لاصيا هباع ب ىلاعت هانا ن ههملع لّقع' |َلداموه دهد' اكل د ةلزتعملا |

 لاهو نيمأاز ردن الا باحالاب دهعأ ان هدكو أ كلذ ناك هن* ءافولا ب ثري هنالدهعلابوجولا كلذإ

 1 هيلغ بتر مت ارك ذ م تقال ىلاعت هال كلذ ىلع لد ديامدن الاهذهىو ىن هللا ىلع ديعلل بمال هئااس ا هأ |

 ءادأ ناكحس كلذكناك اذاوةبدودعلا دهب حو ةفلاسلا مسعنلا كانا ىلع لذ دلي افولاب مالا |

 ةاداآتنا ت 3 *ورخا :1 تحاول ايدد نوكجس» ال حاولا“ ادآوةفااسلا معثلا بيس بحوانلغا دأثادامعلا |

 اكءوابانىلاعت هلا (لوقالا) نيهجو نهقالاريسفتلالب ,ةلزتنمملا لوق لطيف با وثلا بح وبال فرلاكتلا | ْ

 لاح هيلع بذكلاوايذك قدصااهربخ باة:ال دجوب » لول هلالدج ونالن أل احتسا هن دعوام لكو باوثاانأ 1

 ظ (يناشاا) رذنلاو يلا تيئامم دك 1 كلذ ناكمف عوق رتابجاو كلة ناكل ١
 هلك اروخأم توك نر وخال لابن قاخاالا انومامتوكينأنوبيدبملاورسالاقاوما

 هللا رك ءواوركمو مهءداخوهو هلا ثوعدانع هوةك اغذلل :دلل ا هع

 نم فراناوه» ىلا ه:ة:مفوكل!نوداكأتلا لاه فوذلا ىه ةيهرلا نا لبعاق ثوبهداق يابو فرقد

 اذافل_ءلاامأ نظااعمرخ الاو للا عمامهدحأ نيهجو ىلع فئاخ هلا فاكملا ف لاي دقد هءاّمعأ 1

 ىلعو ليقّةسسملا نءنوكبامما هفوخ نا هنع ىهنام لكن عزرتساو هن هأ ام لكي أ هنا منية ىلعتاك ذي

 ناطااامأو مهقوذ نم ممر نوفا ىلاعت لاه هيهرلاو فوانايمالسا ام ملعءاسس الاوةكث اللا ف هناذ_ها

 َناملعاو بولا لحأن ب نوكيالث ادق انيذتاش تابت“ نع زرتح او تارومألل لعق كاب عطشوملا اف
 ةمايقلامويدانم ىد دامب .هناكور نس ,كعلايورثك أ ةماسقل ا مول ه: ماناكتشأاسندلا ىف هفون ناك نملك ]|

 ىفاعن هو ةءايقلاموب هحفوح ان ا دإا ىف ىنمأ نم ني:ءاالو نيفوش ىدلد .عىلع عجأ الىفاىلالسحو قزعو أ

 بدصُ لوالاو لالخ ا فوخو باقعلا فوخ نافوح فوخنانوذداعلا لام ةماستلامووهتأثلال || ٌْ

 نا ىلع ةنالدتب"الاىف َنالءاو لوزبالىئاثلاو لوب لوالاو بلقلا له سدصن ىناشلاورهاشلا لهأ |
 ىلا يهم تاكل اوسرلاث ا ىلع ةلالدو فلام مظعب دهعلا مدننا ىلءةلالدوة .- هعاامظعتمعئلاةرثك |

 الا اد فاخعال نأ ب<ءرااّنا ىلع دينو هراف ىاناو هلوقو لسئارساىن ىلا انثوعيمتاكبرعلا
 نأكل ا زلم داع ءاضقب لكل اّنا ىلء لدي كل ذو لمال او ءاجرلا ىف اذكف فود ا ىف كلل ذ سم ايو ىلا هت هللا | ش

 هس الع لد ىذاا مدا لطبي ذة ادح و ىلا عت هللا نم فان اىمنم فانع نأ بجول لف الق بترا ْش

 هللاد_بالءدن باتءلاوباوثلا متافمّنال هسفنالا بهربال أ بوعي ناك لبن وبهزاف ىااو ىلاعتةوق ئ
 ظ أي َنآ رقع 1 بع : هنا ىلع ةلالداهنفو ةئبلا هنا فانيال أو هسسفنالا فاخيالنأ جوف كلب

 | اهدصمتازنااعاونماو) ىلا ع:هلوق 95 ملعأ لاو ام ص قه :مدبال كلذ ناو ءاسرلاو فول تاه :[ط | ١

 ْ هوقيني اخ ان العا (نوةنافىاناو السلق انت ان ان اءاورثثت الو هب رفاك لاافركنالوتتضال

 1 5 ا ناقبسن ارزك ذا هلو ىلع فوططعتم هلا (لفالا) تاهو هنلع ل ديو لئارساوليم هاونماآو للا
 أن ةياثار) تازااعلو :ماوىدهءداوذو أو.ثكحدع تملأ ىلا تهت راويه[

 له وعسل مصمم ١ نويييسو سس سرس جل 21 6مم”

 ل ب مد



 ةياابط
 ع

 | أف تاأردقرر ملأ باك هللا هر ني سحلاونأ لاف ئرانافالاانأ ”ىريطلانيزر نبا ن ءلدناركحص»و

 || ةومعانترمابماوتلا قوز دودحملا ده اهب نمءاسعملا تعلطتتت دا ناراف لا. نمرهطو مهاوقن

 رهط ةاروتلا ىف ىلا عت هلو نأانرك ذا عرهظذ لم سم ذاقناو ثم صال تروط كنال

 1 ًادمعانل ننمزاللانامو تافنل هذه ف ودوم صخ روهظ انعم لب هئمراشل ارو يا ءامنهم سا ناراف

 00 1 همم عب لا ىحمدارم ا اولاه ناف مجود قايل

 هلوقامأو ةعدقلارعاشملا اج هنابهروذلا لثم هرظنم عاعش نأب و لو.لنا بكسم ربهنان لاعت هللا فضو
 1 باك ى ءاجام (عبارلاو) فراصنااودوببلا نذكنم م عيسسملا ذقن مالسلا هملعا دم ناف كدي م دامءاو

 ||| ىلا ءتهتلا ةءاركو كةةوانددةف كم ديرب ك> امصم ىرغز اف وق هنمني رشعلاو ىفاثلا لضفلا ىفءامعشا

 هتماركرهظدو اهارمث ا كلع قرمشي برلاو ب ايضا مالا ىلع ىلعغو مالظلا ضرال الاد دف . ءلءهعلاط

 || نوع ممتسسم مهاف ىلّمأتو كلو ام ىلا كلرمصب ىعذراو كءواطءوضىلاكلولااو رون ىلا مال ارمسن كمل

 الا كيامث نيزتنو ةكمدالو ممن اكدالبلار ”اسدالو أف ىرقلا مأ كنال دمعي دلب ن مالداوك تأيو كن ومو لدنع
 ارت اسعدلا يفردلا رئاشذ كدلا لمع هنا لجأ نم نيدبهتنتو نب «مست كلذ ني رت نيحر رمل او كئارالا ىلع
 ناراق ءانغأكلارتستو هنو دعو هاو هن. نوث دعو ايس لعأ "كنأ أبو نيدم شاك كَ ملا قانسدو معالا

 اهلك تاف_طلاهذهنالالدّ_ىالاهد وق ادس قد# تدلذ شت ثدحأو يمض رام ىدع ذم ىلا عفربو |
 هانءمادح قد_#تدماث داو هلوقو ردلارثاخ ذاهيلا لامو مالا ركاسءاهلا حبدق هناف :كلةدو>وم

 ! مالسالا فراس مكامامو كلة كلوغ كيرمشالا كاثي سال كبل ل اوةَدق مالسالا لبق ىنت تناك ب رعلا نا
 -0 كلذيدا ارملا ل_.قناف هتد# ثيل هللا هدد _جىذلادلا اوهاذ_ه5 كدا كل كد رمال كلاس مالا كسا

 عاان د ىذلا لبان دام هنا عم ك_تقوان د دق مب كمل الوة تانوكالانلت دوبا# كة نوكسسو سدقملا |
 ْ لطي كل ذو اهتفصو ةيدايلار تحسم ذ نمءول#ءامعشا باَتت ناف اضيأو هنمرذعال كأ ذ عمو ءاضر قفاونالا

 ٌْ محارب |ىلا سوأ ىلاعت هلل ان اةاروتلا نم لوالا رفسلا ىفهرن سف: ىف ناملا ىور (سماخلا) مهارق

 : دلمسو ادا د ه-ةهظعو هرريكسصو هيلع تكرابو لهما لَ ءاعد تجأ دق لاه مال_سلا هيلع ْ

 ل انيسريغةس ىظع مال ناك م ل.همساداو ىف نكي مهنا هيلال دتسسالاو ةمظع مال لهساوامظعرشع ا
 | ان مال او ةالملا هملعاناو سراناكس ل عم او مالسلا هملع ريهاربا ءاعدامأف ملسو هلع هللا لسد

 1 ة.كصالاو ناك !!م_ولعيو كنانآمهلع اول مهم الوسرمهفث ءباوار هلوقوهو ةءعكلاءاش نماعرف

 أل ةراشبو هاربا فا وعدانا مالسلاو ةالملا هملعل وهناك اذهلو ميكحملا ر رزعلا ثنا كنا مهكرو

 الأ دجلانمقّتساملا ممل و دجلا نم دسم هنافدجأ همءا ىدعن نم أب لوسربارمدمو هلوقوهو ىددع
 0 ةسسطا ه.تت + دمو ل هدوم ناةاروتاا ىف هتفص نأ لبق دو#©#وددج اود هعسات اف اةيدئلالا سدل

 ]| مكه دأسو بهذأانأن يراود ميسملا لاف (سدالاو) نوداحلاء:ةٌأوماشكلاب هكلمو
 | ام 1 ؟نا كلذ قب دصتو هلا , امكسص لوةءاغا هسفن لب ,ةنه ماك ال ىذا م حور اطماةرافلا

 لذ طملقرافا|امأ <ىلا ىحوامالا مع نا يت اشلن ن ء هلدوا نا ىل نوك. لد "ىلاوحوب

 : لام(قانلا) مالا اوةالدلا هملع هتفص اضي أ اًذهو عفشملاعفاشلا هنا (امهدحأ) ناهجوءرتسفت

 ١ 5 يذلا قووارلاةياك قوراف لصال ايف ناكو لطابلاو قا نيب قري ىذا اوه ما ةراخلا كاملا يح

 7 وههنالاثعرش ةقصاخنا اذ_هو تبشود بش اسشلا هداك مالا يف ن.قصلاو 4 طلامأو هب ورب

 ' (|| نماهكرناك ىنلاايؤرلا نءهلأس نيس رين تذل لاء ادلاه  (عباسلاو) لطاسلاو قحاب قري ىذلا
  ءادكنوهأ :طدو 000 ارا تن رسلان اها رظنم كلاي تيأر«بلعاهصقناريغ ١

 ١ انيسغ نم عض ع تبأرو فز نم اهضعنو ليد نم هيابر ضءدو دب دج نمءاق سو ساد نم

 "| [افرتراصو هيد دو هن كار وو ندع مم داهةدو منهل! لاذ لجر كصو
0 



 ل للا مام باصعت محموم ةرهعوصمم كاكا مويس تومي إال ل امل مل ل ياي اس تاس جما هيام صمت 8

 ءاسالا لق عوتو ىلع ل ديال و-ري غي *امشأ الا مهلت هرهلوةوامورال دعدوسو ىلع لديال امورتدعريغب |

 ش يزهها ر كسري كلان ماب كلذ ةحابا ىلع لديالال.لقانمت ان اياورتشت الوهن ال هذه س.قعهلوقو قم |[ 1

 | هاوس قالوسر نم: بنص !! ىف رق نمراكمالاو دعا عوقو ماظعتس ا ةقامسل اذه نمدوصقالا لب أ

 اورةك:الم ها لمقف م هريغلبق هاويطوخ موةلباطخ مالك. اذه دربملا لاه (اهعيارو) هتف صو لسو هيلع

 كاذو منال اديزا ةبجوم ةيلوالا هذه نالراذكلا لوأ م: أ اون وكتالذر اذكسحا ١ دعب ثوكمسس هناف .؟

 : ىف مهريغ ممم ىدتقا ناف كل ذكنوكمالوأر ةكلا كل ذ ىف مهريغموم ىدتقي نأ امافرغكلا ىلا اوةيساذا مممالا

 نأ سم !مويلع عمتجا م هربغ مهب دعشي لنا وةم املا مون ىلازفك ن٠ لكرزوو رغكلا كل ذرزو مهل ناكرفكاا كلذ

 هبرثاك لوأ اووكتالو لوقف ةهظع ةصقنم هلأ ىف كشالو هب درغتلا(ىفاثل او) رفكلا ىلا قيسا!(امهدحأ) |

 هلال خلا اورتش مانيذإا كلو ا هلوق ىلا دقفال_ءاقاست 501 اياورت د تالو هلو قاما ىفعملا ا ذهىلاةراشا

 صضاوعلا وءىشلا نءل ديلا عضوم عضو نم اذ تسمن لادبةمالا عضو عضو ءارتئالا نأ ىدهلابأ ْ

 ىذرسامءنبالاه ل _ءاق د نءاسنمم ئذلاكل ذلله- دةفاسن دإا نم ماوث هلل !باوث ىلءريتخا ذاق هسنع

 ءارقق ن نمنؤذااوناك اههلاشمأو بامحا نب ىبحو فرشالا نب بعك لم ءدوهملا» انو امنءهّلبا | ْ

 د رذكسجا | ىلع اورصأت انادسهلا كلم ماع ١ تدطقن الا د-حءاوعمت اولها اواعواباد-هلادوببلا

 ةيسسن هل !.نيسنقا دج هللا نيدلا ىلا ةيسسنلاءاواك اسئدلا تال كلذ رة ارد ةااكل دممتع عطش

 اد ليلقلا نم ا دج ليلقلافايندلا ىلا ةيسنلاب:هلّملاةدبا ىف تناكام ادهلا كلت م ىهانملل اررغىلا هانا
 أ نكح» , ملوأ كلذ لعف نم مهيةناكءا و. ميحص ىهبنلا اذهنألءا و ىغاذت الىذلا ريثكلا ىلا لة تأ

 ! فد رت سو هلعاقا ليم ودرلمشن اك لبعث در خيارا مءالعنأ ثيئول لب ظ

 ىاباو هلوقن نم م دقتا6 هامعم ب رف نواف ىااو هةوقامأو نب مالكلا نانا دوتلان ءللل ذ ىلع لديام | ظ

 قدام لوصع مزال دنعهسملا حام ا غاف“ اق:الاامأو فوذنا نعةراسمع ةددهرلا نأ قرفلاونو.هرأق |

 متاف باقعلا نيعت نال ئوتةذلا مهن مأ مث معاه باةعااز اون ل خال ةبهرلاب مهنه أ ىلا نعت هناك هنم | ٠

 تاز اونمآو هنا صضهلوقنأ لا (نروانعت :أو قال !اوقكثو لطا.لاو وهلا اوسداتاالو) ىلاءتهلوق# ْ

 يغلا لال نأرعا و لالضالاو*اوغالا كرب لمآ قابلا انااوسانالو هوقو لالضلاو ركلة لا

 ا نس وتشالان تسع عال 4ال_ماق قاس الث الد عمم دقناكناريغا كل ذَنالكل ذو نمد ر طال ا لع |

 هلوقفابلا لوصولاو ٠ ةعئمو هنع لت الذإ ١كال* ءافشاب ن نكءامنا لال ضافاههفسام نأكت ار هيلع لال دلال ْ

 ةراشاقهااوةكتو هلوقو هنلغلئالداا شد وسترهو لوالا مقا ىلا ةراشالطاسبلا/ قطا اوسلتالو |
 || ءاناهتا لاءاسسلانهلوقف ىتلااءابنلا فروظالان أ لءاو لئالدلا لال وذ ولانم ةعنموهو ىنانشلا مسقنلا ىلا مل
 نيعمادلا ىلعاهنؤدرزون ىتلا تاهيشلا تدب قالا اوفا: الو لاو لقا تدك كل وق ىف ىتااك ةناعتسالا | ظ
 الانتنر «مىق حاشد ةيفش اصونمأ تناكم كءلء دم أ ىف: غالاو .ةارؤتلا ىفةدراؤلا صوسئلاّنال كل ذو لا
 : اذهف تاهنشلاءاقلا بد سارق نيلمأتملا ىلعتل لدلا هو نو.ثو ثيوا يف نول دا اوفاك مه :مثلالددسالا ىلا ٍ ا

 نأ هلوقاماق ول اهياوضتدمل لطاملاءاواداجو هلوق نقر وك د. او هذ لطابلاب نالوا ماوه

 راصسنلتاا كلذ نالكلذو ةانقلا مون مكدلع د اعلا ميظعلاررمضلا نم قاما ل الضا ىفام نولعت ىأ نول كا

 كالو ةءامشلا مولا لطايلا ىلءرارةسال اىلا مهاامعادو ةصاستتل ا مون ىلا قلطالو:ةنع يشل نراجع 1

 ] ناكناو نااي1:اراصف هلدم نمرتدحتو قادتارلا با ةسئثووف مه درو ناو باطن |ادهو سطع هه ةونم راى

 كح تحت لش اد مز قا ااونكنو هاوق (لوالا ثلا ) نأ هبانوع نى ف ماعمتكل ةرونلا فاصات ا :

 ْ ملا دة تتاوتاقكلاو نسدالا نع ىهملا نا( ىاثلا ثدهأ )نأ راسا بوه :مو اوك الو نه قهنلأ ْ

 قنا .ةكلاو سدللا ءااذ نأ لعن )ئشلا لاح ملعب ملا ذا هنال كلذو لعلام دع لاحام_هزاوس ىلع ل ديالف | 1

 : هنن فةوتأ | تم لب تا الاالو ىثدلات هنلع مل دقإلازووحنال الطابو أ اق هنو ةضبس فر عيالامؤا لأ : ١
 و صم ص
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 رو

 1 نزللد هو نأ رقلا هنا ىوذالانالوق هسضف تارت امعةلوقامأ 20: لف لد يطال اهتسمىاعت هول ْ

 0 نئيباملاهدصم قلاب باكا كءاء لزن لاق ىلا هز هنال نكرقل اوه كل دو الزنم هن وكب هفصو هنا (ايهدحأ)

 1 أ لام تآرقلاوهكل ذو بتكا | نم مهعمانملاه ٌدص» هوك هةصو (ىناشلاو) ليف ا

 | مكعمالل اهدسم هوقامأ ل م الار ةاروتلا ىفابوّتكم هنود لوسرو باك نم تازئأامجاونءادارملا ةذانق 0

 ا روتلا ناو قل غالاو ةاروتلاثاو قس ىسغعو ىءومَتانآرقلا فنا (امهد-أ) ناريسفت همفف
 ]| ةايرتلا ناعالل ادكؤم نآرقلاب نامالا ناكف مال! امهملع ىسدع ىلع لغالاو ىءوم ىلع تاززأ
 ١ 9 انافنآر ةااناونم اف ىلدغالاو ةاروتلانامعالا ىف ةغلاسبملا نو ديرت منكحسص نا مهل ل.ة ءاكف ل .غالاو
 ْ 'اروتلا فن ارقلادو دماسمب راشد !تلصسملا (ىاثلاو) ل.ٌالاوةاروتلا نامالادكؤي هيناسعالا
 1 |ةارواللا دكت نآ رقلاود#© بيذكتو ل_فالاوذاروتللاغي تن آر امو دم دب ناسعالا ناكمف ل. غالاو

 . || هنوكدّتمع هنال مالسا هيلع دمت ناميالا مزلدال ل ال اريسفتلا ىلع نال ىل وأريسسفتلا اذهو لسغالا و
 ْ نال هيناميالا مزلب ينا.هلاريسسفتلا ىلعامأ هنو. نامعالا بصالاةسلسالاوةارؤتلانوكن ءاريع

 ١ | بجويلبغغالاو ةاروتلاننامالافاه داص سو هيلع هللا ىلص دمت نوك ىلءالق-.ثااذا لمه الاوةاروتلا

 بوو ىف مماعة>نوكللمالكلا اذهركذامناىلاعتهتنانا مولعموةلاالاه داصد © نوكبنامعالا
 . | دمت ىلع لدي ىنانلاريسسفتلا اذهنأ لعاو ىلو أر يسفتلا !ذهنا تدثف لسو هملع هللا ىلص دمت ناعالا
 ا | (ىلاثلاو) اًم-الا نوكتال مالسسلا م ملعء امس الا بتكّمد داهم : نأ ( لوالا) نيهجو نم لسو هملع هقنا ىل

 ءاثمق هيرفاكلوا اون ذوكمالو هلوقاما + ولا ليق نمالا كلذن ذر ءمهن كي م
 ؟:مدحاو لك كالووا هن رذاك حج وفوا قد رفلواوأ هيرفكب ند لوأ

 ((لولار نالاؤس هذ م هيرفاكل وأم

 | اهددحأ) هوو نءباو+لاوبرعاا وكرشم هيرفكلا ىلا مهةبسدقو هيرفكن ٠لوأ اول_هس فيك
 | نامْزب نورمشدم ا مه اوناك ممنالو هنفصاو هن مهتقر ل هن نموا ن للدار كيت لو وكان يوسي متاذعما

 ٠ أ ىلاعت هوذا سكحدلا ىلعم هم نأك ثءناسأف هياورفكن يذلا ىلع نوه ةخسسملاو ملسو «ءلعمللا ىلصدمت

 / نم لرش ا نم سعب هيرفاكل وأ ل_ثماونو تسهتالو داري نأز وع (اهيناثثد) هباورذك اونر ءاممهءاالف

 ٠ أ هل باكل ريش موهو هف ل لع ةالاوةاروتلا فاروك ذم هنوذرعت من :اواونوكتالو ىأ دكم لفأ

 أ لثا رشآ ىت نم تارتلاب رفكنملوأ اوناكءأل ره نال باتكنلا لهأ نم هب رفاكل وأ اووكتالو (اهثلانثو)

 ْ | ممئاباعل كلذ لوقنم ؟لللب يسم رفاك وأ اونوكمتالو (اهعبارو) كلذ لق هياورفك سرق تناكناو

 عكيتذكك بجو سو هيلع هللا صدم دم ك.ذكتنال م 4 .انكبذكمكتمأن ماو لو اونوكتالو ىأ

 || هقدص ىلءةلادلاتاز عملا اوده اشامل منال كل ذو مه رفك اهدلغن ناس هنمدأر ا١نأ (امسماخو) مكياكب

 ١ اعوالا فزمد نم نسكن نم دشأم هرفك ناك ف ههغد_ةعلمض الا وةاروتلا ىف :دراولاتاراشنلا اوفرع

 || هلق ةئيس ة نس ند ن- مالسلا هملع هلوقل هدعن نم اذ ةمافءأنوكي رفكلا ىلا قباسسلاو لئلذلا نم للتخاو
 أح ولا اذه نماكرثش ا دقن امظعر كلا قاقب ايس ناك نم .ر فكرا هلع :يهرفكن اكاسإفاهب لعن رزوواهرزو
 أدخ نم لوأ اووكت الو ىئعملا (اهسداسو) ةراغتسالا لديس ىلع رش" الا ىلع يهدينا قالطا مدد

 هللا نص ىنلانالدوهبلا!نم هبرفاكل وأ (اهعباسو) ةفرعملا عمال لوطا عم ناكشبرقرفك نال ةفرعملا عم
 . «لوأ لق هناكفرغكلا كاذ ىلعدوويلار اس تمدانت مم هباورفكفريضالاو ةظد رقا مو هس دما مدقملسو هيلع

 اونوكتالو (اهنمانو) مامز ىلاع ىلع أ نيلاعلا ىلء مكتلشف ىنأوهاوة كس وهو بانكلا لهأ نم هبرغك

 1 لوأظفانا (اه«ءسانو) هن مكلوقءاوعجارو همفاوتيشت لإ هركذ مكع انه« دع هب رذاك لوأ

 ١ ًالرأازو كح )ذارفكلا مهاز رجع ناكمنأ(فاثلا لاؤسلا) فدعضا ذهو هني رفاكاونوكتالو ىفءملاو
 . || فوقف نأ (اهيناناوإ هفالذمم ءادعامنا ىلعةلالد ىلا كل ذرك ذىف سد لهنأ (اهدحأ) هوس نةباوملاو أ[.

 37 )| تارعملا عفر ةرقنأ (اهئلاند) روظارخ الو أمه رفك نا ىلعةلالدم ميسان وبس تارا اماؤجلا
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 سس بسسسجووسسسسسس سسوس بجسم نسجت سس سس سس بسسس سس سس سس ياس سسو

 ١ ىلاعت نمل والا ف نالزا ارح“ لا لوزب اذه ىلءو نيالا عماواص دار انا (اهتاند) نيلسملا ةالصإ |

 | ضالاود عركز لان الا نمدارملا نوكبثأ (اهثلان د١ ةءانجل اى اهلءفي قاشلا ىف ماو اهتماقاب َ

 4 | نينمؤملللاذتلابا نعأو مومذل ار اكدتسالاان نءابمنوكمضءاوس ةغالاىف ع ل 0

 : ؛ هلوسرلاس دأتهلوةكو نب رفاكدلا ىل# ةزع أ نيسنموما ىلع ةلذأ هنوعو م- مكن عوقب هللا لاب فوسفلاق ا

 ايلغ غق تنكسحولو مسهل تنل قل ند ةجراسوف هلوقب هله دكو نيذمْوملا نم كللعمتا | ناك انج ضفخاو || 7

 : :ىلضلا نروععي نيدلا اونمآنيذااوةلوسرو هللا مكلوامن !ىلاسعتهلوقفاذكعو كون ءاوضقنال باقل

 ] عوضاناودامقنالا كا ذ دعنم هه اك زلاوةالدصاان مه لم أ امل ىلابعت هناكنف نوعكار مهو ةوكرلانونود وا 1

 |نووبلال اوناكم اوناك ملال ةاك لا ل_مءارمس | ىبيلاسعت هللا عنا هنا مسهض ب نع مصالا ىكسو هزمت

 ا لطالاب سابالالاومأ مسوك دابر مهلك أذ ةوقبو تحسلامسولك او ىاعت ةوقيدار [اودو ةاكارإ ١

 رست موي صاعموؤهرا رم 0 ادى مرهف نأ اوردااموةكم ناك ام عضوملا اده ىف ىلع هللا رهظأ

 |نوسانأ) لاسءتهوق . #* ملسو هبل هللا ىل_هد# ةَوينلئالد دح أوه ىذلا برغلا نعراس لاك اذه

 تريلا سانلا نو سمأتأ ىف ةزههلا تالعأ (نولةعتالفأ باكل نولدت مذ :أو مكسفنأ وسنتو ريلانسانلا |

 امهمعاطوهو نيدااولارب ه:موريولا لامعال عما ماو هذ ياا امأو مهلاس نم وعتلاو عب زنا عمربر قد
 ! ثدحي لو قد ىأ نمو فرب لاقي اك قدصلا ىف ءعن هدقو ىلاعت هللا هيضر دق ىأروربم ل # هنمو | 1ْ

 أذ قنا ن مخ ١ ع نكجهاو ىلا .«لاهو ترربو تةدصلاةيوأ ا
 أ لل ىَةَنلل عماج ريل نأربخ

 1 ناوهو خذ خ أم ىلءءاني كا ذاف موبغرو معنلا نم هن موءصخام ىلع ءايعُارمشااو نامجالاب ساما لاعتو |

 اما ١ كلذ نمافلاا صأ ن نمدودقملاذا | لوق_علا ىف عقتسساهيلعساسنلا تس ععربلا لاه ان لفات 1 ١

 م دل راوب هيسنفأى هويو هريغ حصني نأو ا هريغ ىلءناسنالا قغشي نأ لعل نم سدلو هَعَف ةفشلاو اةدصنا 1 1

 3227 هوو ىلع 0 ا ىف 0 م نال 9 ٍ

 ١ كرا ةالصلاي سان انو سباك باغي الو (اهدانو) ةمدصمملا له نونو دان 1 ١

 أ ولاقت لسو هملع هللا لصد ىم أ مالعتسال ة فلنا ىف دبس مهءاجاذا ناكمنا (اهئلاأو)اههنر وكرتي اوناكمه
 | لضت تناك ىلاتالصااوانادهلا فم_مءمطل هنوءبدال اواكمهو 0 2اف ق- هسهأو لوةباففقداصو 0 1

 نوربخي سو هلع هللا ىل ص لورلاث ع. مل. قاواكذوملان ”ةعاجما (اهعارو) مهعاملا نممهلا | ٍْإ

 ادم لآ ثغباأف هعاسشا ىف مهخو. .عرب اون احصو زال اىلا وعديو مكتمرهظ.سالوس ثا بو ءلاىكرمشم | ا

 هوك ليرهطانإف لووال لا ةهع ان :اهنو مان اونا كح م !ببسإ كاست هلا موظفا هولا ا 1

 سايداا نو سعأب اوناكم ملا حاجزلا لوةوهو .(امسماغو) ل-مىبأراشخا اذهو هنيدنعاوضرعأو || 0(

 ا(امسداعو) تددكاوانرلا لكأو بولقلاةوا سقي مهغصو ىلا-«:هقنانال ام نوهشباوناكو ةقدصلا لذي | 10

 مواقف اواكج مها امن رهاطأ ىف لسو ةملع هنأ ىلص دم عامتاءنو أي اوفاكدوهياان نو

 ممن ام ةاروتلا عام 1 مهريغنو هب اواكهدوبلانا (اهعباسو) هيلعملاعت هللا مه<رفةنبر كتم أ

 نوسنتو هلوقامأ هنا ناوذمآام مهن !مث لسسو هيلع هقا ىلسص دم قدص ىلع لدار مرض
 رطل دركي ثا لاسر يرانا وم قرص هع نم ينازل زءةر امعنامسنلاف م كس 1

 | نولدعتو م كفن قد ن ءنولفخت مكنأ امكسفنأن وسنتو ةوةيدار اق هنمرد صام قع لاعتهتلا هتان | 1

 نما فاع "نوط ا ردز هنود رولا رت ءانه باح نول منأو ةرقامأ عضتلانمدستفا

 مايوااعف أ ع نمءالةءلل ىدتتو يذنول_ةعئالذأ ةونامأ مالا لاس فأن ءسأ رعالاو رلا لانأ لع شح ||

 نا (لوالا) هوجو بدقتلا بدسو نواة سعئالذأ هللا نو ذنم نو دعتاساو م لنه ىلاعت هلوقهريطتو || 1

 : أ اواو هردس و ةرلصملا ! لء_صدج ىلارغلا داشر از تكحالان متلو قورطلل هدوصتلا | ]
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 | لو اذئع هملعمادقالا نسف أ اراض هنوكي للا عمراضا | لعفلا ىلءمادقالا نا دسمان ال3 بدسف | ظ
 ظ ملاسعلا نأ ىلع الا دة الاو حقا هلع مهما دقأ نكد ساهل ا نم سي.لتلا ىفا؟نيماعاوناك امأفاراض هنوكب

 | نا.ةكو لطابل انا سدل نءمهاهن مئالو أن اسجالابمهنمأ نا ىلاعتو هناص سوقنا نأ لعا( نيعك ارلا عم
 ْ اهي لصالاو م دةملاكناكام عن ارمشلاهلد- نمركذو ع اًرمشلا ن«مهمزلاه ناس كلذ دعبرك ذانن ان'ةو..لالثالد ا

 | هلثسللا) لئاسمانههو ةملاملا ثادامعل ا مظعأ ىه ىنل اةاكرلاو ةمن دبلا تادابعل ا ماظءأ ىه ىتا!ةالص' اوعو |

 | اويقار فوقف باطلا ءامامناا ولاه باطلا تقو نعل ملا ناسرعخ أن وال هنأب نولئاقلا (ىرالا |

 8 ظ ١ ونقأ ولاه ىلاعت هناكف اهامث ارشو ةالدلا ناكر موا فضو لسو هلع هللا ىلص نا |ناكنا دع: ةالصا | 1

 )| نونرعيالاوناكتاو ةالصاان مالا دار نازودعا ولاهرن>أتلازا و« نولئاقلاواهوةفرغ تلا ةال_صلا '

 هيروءأملان العيال اكن او لانثتءال | ىلءهسفن عماسلا ناوي نأ دوصقملا نوكح,وىهام ةالغاانأ

 |نوكو هلعف”ناو الف ئشباد غل هاىنا دمع لوقب نأ د بسلا نم نس نآ ىف عازئال هنا اكوهام ا

 |ةالصلا ةفزتعملا تلاق (ةيئاشلا ةلثساا) ىناثلا تقولا ىف هئادأ ىلع لاا ىف درعلا مزعن نأ هنم هضرغ ْ

 | الصاع ناكدق عوض وأامءالانوكي نأ لاك _ساف ع رمشلا ىف ثددس أ اال اولاه ةمعرمشلا ءانسالا نأ
 ٍ ىذعالا لاه ءاعدلا ةغلا !ىفاهلص أ ىهضعب لاقف همسشتلا هحو ىفاوفلتخا مث عرشلا لبق

 اممطضمع را بزل نافاذمع 5 ىعمدعاف تءاص ىذإا لهم كملع

 7 ) رخالافو) ٠

 م.تراو امد ىلع ىلصو « امدقعب رلااهلبامو

 رعاشلا لاه موزالا ابن لالا موضه: لاهو

 1| لاس مويلااهرمج فاو ه هقلارعا انج نمنكأ| |
 "|| نمةذوخأءانابرقالاو هربغ عمتي ىذلا سرغااوهو ىل_هملا نم:ذوخ ام ىه لب نورخآ لاهو مزالم كأ |

 "| اذاوزيغلا ةمباّتم اف ل هدعالو :الصنوكحه:دقو ار ىرعامو أ ءاغدلا هيف عقيوالا ةالصالذا ٠اعالا

 1| لافو دودلا ضعسب صتخائيش هيدشتلا هجو لع نأ ىو ناكروصلا لكئعام همدشتلا هجو ىف ل_سح |
 0 | "للقشم ةيعرشا|ةالصاا تناك امله لكدلا ىلع ءزملا ما قالط اة غلا ىف ةر وها |تازاحملا نءاناصمأ

 | اتسااوركتج نم الزل ادا م نآك نافزانلا لش ل عايل اف افارتم !نللنأ موبالا امايلا ىلع

1 
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 )تناك املالاو لطانوهذ ىعسملا اذهلءارد ا ةظفللا هذه لترا عرمشلثادارملا ناكتاو ق-لاذف اذه

 ا ءاقلا نعةزابع ةغللا يف ىهنةاكنلاامأ اس رعان رقه انلزنأ ان !ىلاعت هاوقىف ام كاذو ةس رعةظفللا هذه |
 21/| نم لخأ دق لافو ةرهاط ىأ :.كحااز سفن تانق أ ىلاعت هلل | لاف ريسهطتلا نءواسغا ذا عرزلا اك ز لاقي |
 1| ىزتياغاف كرت نمو لاهو ادبأ دصأ نم مكتم كك زامهةجرو مكمل هللا ل_ضفالولو لاهو رهطت ىأ كنت |
 1 نب_هجولا نيد م اهبدشت ةاكزلاب هسا رامي دنب رمثع نهرا د ففصن جارخ العلو هننا ةعاطدرهط2 ىأ هسفل |

 1| ةيكزت بيسي لاملا كلذ نعءال.ءلا عفرب هقاّناف هدكرلا ثدح نم ةمقبلا ةسغت ردقل!كاذ جارخ اى نال |
 | مكملع لسو هملع هللا ىلص لاه ا ذهاوةر وسلا ىفاناصةنناكن او عملا ىفءاسض ءاطعالا كل ذراهذةمامعلا كلت |

 | لاملا 2-2 راى ف ديزتنان دلاىف يلااَمْأَف : رخ الا ىفةثالثو ان دملا ىف هثالث ل اص تساومف نأَف ةقدصلا ٍ

 تأزو<ودانلا نمارتسنوكحنو سأرلا قوفالطريصتو ةروءلارتستف ةزخ الا ىف ىتلا امور ايدل از معتو ظ
 _ نمدخ همدنل لاه: لاه اذ هاو بونذلا لك نعةاك لا حرر هطت هنأ ثدح نم ىناثلاه جولان ةاك لا ىيسبت ْ

 | باطخ ةوكلا اونآو ةولصلا وعقأو ىلاعت وق (ةثلانثلا هلمملا) اهبمهبك زتو مهروطت ةقدص مهلا اومأ !ِ

 .[| هيفف نيكارلا عماوعكراو ىلاعت ةوقامأ عُدارمشلا عورغب نوبط احر اذكل أنا ىلف لدي كالذو دو هناا عم |

 و دج 11

 ب ب ااا 777777 ايي

 0-0 ا صب



 ناحل

 0 ْ | يياتعهتنادن هل اظعثاو الغم ماو ل م غل أ ل بز فلأ ىف لجر لعل

 ا لوأو ىرذغ لا كب هنا لجفام 4 عام لاف ىقرفادعاناسار كلو تامتس اهو ب ار ١

 ا اونا ذكتبصو اذكى ان هنا ىلا قمن ل العد مش نمنامضتستامأ تاةفكيز نمالا ةف ريكو ركب تاب

 لاف هتناالا هلاال لق عزمنا ا دلع ىل هلل لمقو كبد نم هنالوقق

 :حبرمسأا ىلا حان عربع # هنكحاستنأ اا ١

 [أ| مهنا نونظي نيذل نيشان ىلءالا ةريبكححا امن اوةولصا او ريدان او ذيع ساو ىلاعتو هناصسدلوت |

 ٍ هناح-هلوثب نيطاناىفا وفاتخا(ىلوالا هلم سلا) لئاسمو الاىف (نوءجار همااممناو مهبزاوقالم |

 .[ريصلاو الأ ةالصااركت ,نءناللاف لوسرلا َنونمْؤمنا مد موق لاَ ذةواهلاوربصلان اوس ساو ىلا تو

 ا نيم ا ل كا ام؟ارساىئىفالوأ ناطانانو كح نأ مننعالو لو هيلع هللا ىلس دمك | 3 ]| قدص نم يو ا يما داكرال لو هنلعهتتا ىلسص دج نيد ىلع

 || بجون مهرغ ىلا باطانا ف رسال ارمعاوتثن مده نيبطالا نا ٍبرقالاو انو هلع هنأ ىثض دب ْ

 ا | نركت,نوكر الانام نرك مم و ؟عمةالصا اوريصا اننو صوب ف كل. .ةناو مظنلا كدكفت [ ٠

 ىلالل عضاوب ىفىلاةالصا انإو نسح هيلعربصلا بجيام ىلعربصل نامل ءيدس لعب نالاثا وامل َ

 أ دروب اةالستاف ةفكحلاىف فال:الاانا اهتاف وانت دلا نغ نع ىل ب ىلاعت هتلازكذب لاَغَت ثالاو |
 الا ردقا|ىهىلا ةشهاملاوه مالا ناعم ناك اذاو ىرخ أ ةيفمك قعنيلملازالعو ىرخأ ةيفتك ىلعةمقاو | 7

 || ءانملاو لاملانع ضارعالاو تاساررلا ل رتنمهبقاسل مهيلءاهاش كلذ ناكوةاكزلاوةالصلا هو عئارششلا | ٠ ( مازتلانو ل الضالاكلربو ناجيالاب مه أ ىلامعت هنا لونا ده ىلءعوروك نذل لاكشالا1 ةلرتستملا | :
 ا ًارضلا قاد ذ :(ةيئاقلا لسا ) ةواصا اوريصل ادا و مع سساو ل اقذ ضرما ادد ىلا_عت هلذ باع موحأل |

 لأ لقثت تاه لو دلاواتدلا نمنوبختاملرت ىتع اون ساو لق هناك (اهندحأ) :اهوجوةالسصلاو |
 الأ مكسفنأ حفطا ذاع كيناق تاذللا نعسفنلا سدي ىأريصلابلسو هماع هللا قص دج نيد لوبن ءمكعابط |

 | نوكي نأو ديال ةال_صلاب لغةشملانال هال متكلذ ىلاةالدلا حمه اذا مث اهيلع ضو هيلع: سه كلذأ

 ااركذن اخاوهتعاط الث امراص هج وكلت اذاف دل ذفو هتم-روكذو هوو الج ركذو ل وزع هتلاركذبالغتشم» | ْ

 1 أ مودل اوهانههريصلا نمدارملا(اهنان'ث) ةمصعمال هكرتو ةعاطلاب غشا كلذ دنع ىلمسن هّتيصعملرت رث هباقع 0

 (ٍ | تارودك هنعتلاز جرذلاو نطبلاةو مشءاضقن هلع نمو موبار دااو ماعطلا ن نءربامئاسلا آلا

 | نالةالصلا لع مودلا مّدقا اغاو ىلا عتهللاَدِف رعمراونأب ياقلارائتسا الصاا هما !فاضن اذا اين دلا تدع | 1

 : ةالصلا هنلع هالو تابثالا ىلع مدعم ىنالاو ىئبني ام لوص-ىفةالّضل اريثأتو ىضينيالامآلا ؛زايفمو كاوثانإ|

 || عنعةالصلانالر بحمل اوءاثعقاا نع ىهن:ةالمااناىلاعت هلا لاقور انأأ ع نم ةنج عوما|لاق مالسااوأ

 لا ديعولاو ءدعولا ن نمهيفامىلءفوتةولاو باكا والت امد د ىل هو بالا عش دذعو ا دلاب لاغةسشالا نع | :
 ا لا نءةرفنو رح الا ىفةدغر ناةءاارادوأ باوث اارادىلا ىلا اريدمرك ذو هل هل.4ابادالاوظءاو ماوأ

 | «ذهريطتو قلاطلا ةمدخ ةلبقملا .ودلا ىلا نقول ن نعهعلةمو ساير ل رتذشن.- نانا ىلءنوويذأ ْ

 ا اذه ىقفامناو ىلاعتدل وةامأنب , رب اصلا عم هلل نا ة ةواصا اوريصلابا وةيعتسأا ونمآن يذلا ام اىلاعتهلوقةمالا | 1

 1 || ىلادئاعرممخ ((اهئان) نيش عال لبنا هلا ل الهلا ىلا .ئامرمشلا اه دحأ) ءوجوريلا 2

 لأ اونو ىلد ارساوت ايس عاادو مالا عمم ىلا دئاعهنا(اهثلاثو)ا واع:ساو هلوقاهيلع لدي ىتااةناءتسالا ||
 | رضتقتوأ اراصتشا:ئثلا ارعضندقبرءلاو اوس ءّتساو هلوق ىلا مكنلع تمعتأ ىتلا ىتمهناوركذاهلوق نمابتع (] ٠

 . 1| نيام نولوةيف ضرالا ئغيتالف نملضن أ اهلعاملئاقلا ل ويف بطاخلالعبت ةئواذاءامالا ىعةيق ||| ٠
 ردا ةياد نماهلع ل رتاممهلظن ساشا هتان اؤيولو ىلا عت لاهو ةميدا نون تالف نم مزك اهيتيالا| ٠

 || هيلا «دديعام كرا ترا نات لاا عا ذهركناوق نم: ةئةفاشل ىأ ركل ةوقامأ ضرال ْ '
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 يدا
 م للسماللا يم 0 ا اجل هم مص مصل مروج مس سعال مسك معا د ام مهول 0 مسح ل امص سس

 ْ ل لقتاو تملا دعا ويموت 3و ا لا 000 نس لااا سالاوفد دما

 || نمثا (ىاشاا) نول_ةءتالفأ لاه اذ لن لمعلا هلبةدال رضق اذّمم لفي ىأ هناكفطعتي لو اظءو نغ أ
 . لأ سانئلا نال ةيسعلا ىف ساننلا ةسبغ رل دس ظعولا كل ةرامص اهءل مث قا_كا «دطعروظأو سانا ظعو

 أ ريسيف ةيصمملا ىلع ءمدقأ املالاو تافب وخلا ذهل لصأ ال هنا ىلع علطم هناالوأ لعا | اه عم هنا نولوةد

 3 ةيصعملانعزح را ظءاولا ضرغ نا كسح اذاف ةيسصعلا ىلعةءار طساو نيدلا نواتلا ىلام-ولاسعاداذه |
 . أ لاقت اذهلفءالقملا لاعفأب قيليال ئالذو نيضق انما نيب ععب هنأاكف ةيسد»ملا ىلءةءارطلا بجو لعفب أ مث |
 أ ءادقال او بولد ا ىف اذفان هطعو رمصي نأ ىف دم نأو ٌدبالذ طظءو نمّنا (ثاانثلا) نولة_عئالذ' ِ

 د ا نمو بوالا ىف ارثؤم هظءوريص:ناهضر ءناوكوم طعون: لو.ةلأ نءسبولقةاار 000007

 لأ 'الق_عل «قيالريغ ضقانتم امن عهباق بولةلاىفارثؤ مه ءوريسبالنأ هضرغن اكحص ىمد
 ظ اهكسلا) لئاس» انهه قب كسنتم لهاحو نم ملاع نالجبر ىرولظ مصق هنع هقلا ىضر ىلع ا

 "ام .لوةءملاودب . الااوك> اوركتملا نءىوعنو فورءملاب مي نأ ىداعال سداه_هضعب لاق (ىلدالا ْ

 ا 0 مذا ضر عم ىف كال رك ذ ىلا.عنهنا كالو مكس: نو ذ:وربلاب سانلا نو ىهأنأ هوت الا |

 ! ! أ نري نازاهل كل دزاجول هناوهذلوةءملاامآو نولعفتالاماولوة:نأ هللا دنءاتشمربكن ولعف:الامنولوةت

: ةسمكلذنا مواعمو اههجو نع اهفشك ىلعانزلاءانئأ ىف اهياعر كي نأ اما
 11 فئاكملا ناب اودئاور كح

 00 50 لالخالاو ةيسدملا لف نعريغلاعنم (ىايثلاو) ةيصملاكلرت (امهدحأ ) ننبشب 0
 1 | عما نعى وهف مكسسفتأ نر وسنتو موا و سهل وتاب رس . الاب لالخالا ىذ قبال نمغاكتلا

 1 نع ىجيالاوهدا ارا!نوك نأ (امهدحأ) نيهجو ىلع هاوس عصي نيئي ثلا نيب عمل ان ىولللو امي

 ١ سال امسسانن هنوكل اريل ىف سساسالا بمغرت رتنءىهنلاوهدارلانوكينأ نا( رس الاو )اةاطم سفنلا نام أ |

 2 ىذلالوةءملاامأو مصانا اذهلوق طق رب د قتلا اده ىلءوىناشلا ال لوالاوهذن الان دارا اندمعو ]

 ْ ل جوز ء هلل قولةغربغ دمعلا ىلءف نا ىلع الاهد مب ةلزكعملا تح ا 0 :اقلاتلخسلا) مم هزاشمورك ذ

 | اذااماق مهتم لعفلا كلذ ناكول نو مصيامإم أ وتورياان ساشا! نو ىمأنأ قاعت# اوةاولا#:.

 5 .داوسلاناكاللض.دتال ل دوسالا لاقي نأ رو ال ذا نس ال الذ نافرار ططالا لمدس ىلع مييفاه ولم ناك ظ

 10 كلذ ناك حج رلالرخ الا نود 0 را وو لاو هيفاقوام
 1 ثدأاداع هنم حرملا الذ ناكناف حجب را ل-ه- ناو هلع جب وتلا نكميال اةتألا سعالاو قافتالا ض#
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 ل نك ل1 ءق.قالاب اولا مان ةبلءهوتدروأأام لكمكيلعدوءيذشن ورش الا بحو نيضدقتاا دحأ عئما

 ا رم الاوز لعل لمقام, لأن ع أ (هئلاشااهلشسلا) لعفبانع لدسال هنأ

 ١ | ١الود ل اهن٠الؤهن مليرمج ان أ ان تاقفرانلا ن نم ضير اد مسههافش ضر موق ىلع ىف ىرمسأ هلا

 1 أ مالسلاوةالصلا هيلع ل اكو ب مهسفن أن وشوريلاب سانالا نوم اب او اك ندا! لهأ ن م

 إ | لاهو 6 هلبعب عفتنيال لاع لاف هللا] وسرأن وهن ملل ةف هعربرانلا لهأ ىذأ السرراسلافّنا | ا

 لعب ىذا لثم مال اوةالصلا هيلع
 ضانال*ىضيحا رمسلأكهب لمعيالو مذا سانا

 ل نع 0 هرسقن قركيو

 : ةنااانلخ داع ن نةورالا ماد )نولوةءفرانا ا لهأ َن « موق ىلا +1 !لهأ ند موقع لطي نشا

 ا

 | عنتم حوجر ااواحوح صرخ الاو اهعارفر طلا كلدرم_طدهلو دمج »ص كا :«ذ ىلاعت هللا نم له ناو ه.ف

 اذاو ' عرترلا نع نر كحيدأ ىلوأ ةمحوجر [1لافن عوقولا عنبم ناك امل اوسالا لاح هلال عوتولا ْ

| ' 
 1 : تدفن لم طظعو نمو همالك عاض هلوتب طعو نه يي يا 0 مكيلعت لضفب

 ْ ظ ميكح تنأف هنع تهبتنا اذاف « اهءغنع اهمماف كدا

 0 ييلعتلا عفو كنم ىأرلاب .« ىدتقيو تظءونا لبي انوف
3-3 

 ظ ٍ

 م 00000 ب ق7 بط  نننتبي ..2-” 1 دو

 لدءق



 مب

 ١ هارد ةناكناود هي هيةلامريمالا ع ءبداذالبرلالوةدكلذاؤامرس باخغا لوو لءداقل عال

 نال_ذ نم تيقاوا دي دش ا »_هجنالقىقا لاسةءواريرض ن اكن اوهتشتالوشب ه.اجلوخداايىفهلنذأ اذاو. :
 ىلاعت هلوقاغي أ هملع ل ديو ةبورلا ن ءةراسع رسل ءاسقلل انا ىلع ل ذي كل 3 لكو هما نالف الو ةنهادلا 7 ٠

 ألما ىفءاقللا باكالا لاق اغت هلاوفع عضيالو منيا نسي يضراي لاي دزد جسق ريل و ا 1 ١

 ه.لهتاوهساماذاكلاذاذه ) لاي ه عطس هساع ثم رخ ل نمسا دج الوسو نعتز ل 00
0 0 

 ا

 | لج تدجو ةسامملا ىلءافللا رجا مننه ثيل الاردالا لوصحلاببسنيكردملانيمسملانيرةاعالملا تناكانأو 1

 ىلع اقلاطغفل ل بجي هلأ تيدا هوجو ىوقأ نم بسلا ىلع بي افا قالط نالالايدالاّلء 1

 قفانلاو هنوقليم ىلا سييولق اناس, و قعأن وقامأتالادلاتاازيرتااذسه عوف ةاوملاَف | آ

 فالخ ىلءرامكالا اذهنأالا همكحو هباسدب نولي مون ىلا دار 1١ ةرورمضل ا ءده لحال. امالق هنو ىرال '

 | مهن اىلاعت هلوق ىفام أوه ايريتستعا هس. .ااانورطضااا عضوملا اذه وذ ةرورضلا دن هيلارا ديامناو لئل لا ٍ

 ءاقللا قءلعت بجو مرح ال_فةدانزلاهذ .هرامذاى الوهرهاظن ع طفالا فرمص ىف ةرورمظال متسمم راوقاللم 1

 ْ دمنمحو ا نةعضان ةيؤرلاز اودج ع نءعنت ىلا ة.اةعاالث الدإا ارك ذبا ولعت ثا ناف هللا مك هناي ىلا عت هلل 7 ّْ

 ثيحيىلا عوجرلا ىلا.هت هللا ىلا عودجرلا ن هدا را( :انئلاهلذملا) هجولا اذهن هرهاظااكلسقلا ميةنْسب

 | مهريسدم له قلدنا لوأ ىفل ذكارذاك كم .,غارمتءالو اعغن دحأ مهل كلعال نأوءاو كلام 3

 كلعو مهملع مكلباءريخ تاء دا مهاجد مالآرتاساوا وات جدع ن «هللا ىلا اعوبرالوأ هيلعاوناكام لد 3 ا

 نيلظم ما نمناةءرف 2 . الا هذه جحا دقو مهلاوسأ عيب فم علاكلاه رلاعت ناكناو مههفلب و.مكهربضي نأ || / ١

 هلا نوكسس بو هللا ىلا عوجرلاتيئالف لام مدخلا ريسغ ىلا عوحرلااولافم#متاف ةمسحلا(لوالا |

 نوك ىلع: الاهذهتادفهدنءنوكلاب قويسمئشاا ىلا عوجرلااولاق مهمافةضتانشلا(ىناثااو)ا مسج

 هلو مدسقنام ىلعه الصدق امسهنءباولاو تا ناسورلالاع ف ةدوبوم تااكامناو هب دقحاورالا | ١
 هناصس هنأ لعا (نيااعلا ىلع مكتلض: ىفأو مكددع تمعن أ ىتاا يمعت اورك ذا ىل.ْا رع اىبان) ىلإ ةترالو ا :

 سو هيلع دقتا لسدمجم عامإال 3 نما ايدو ماعلا ليلك ولك مجاز 1 مالكا مدان | 1

 سو دشفأ اوك نأ مزلغ ناو فويل هلت نملاغلا لع مكتشف ىنأو ةوقاما ليقتسملا ف ىانقع م

 ةراسعمانعاا موق لاق (اهدحأ) هوجو نم هنع باولو قاسفتالاب لطا,كلدوب الملا ةباعد دع[

 ظفلنال ف معضد بهو لكلا الريثكت )ا هئمدا راو ساناا نسا اعيد أر كالو ةكس انا! ن هريثكلا لا عملا نع

 لوقئمةعاذهوملاغلان رم ناكف ايا اع ناك ىل اعت هنا ىلءالمل ءل دناكام لكف لبا دل اهو ملعلا ن مقنع ملاعلا |

 (اهيناثاف) تان دبا ضءسملاعلا ظفل صصص كمال ذه ىلعو هللا ىوس دوج وم لكملانعلا نيماكتملا ْ ْ

 دوو ع سدأن , الاوهو كلذد هيد_جو.سسىذلا صخشلا نال ئالذو مكنامز ىملاع ىلع م كدر 0 '

 مدي عيل اع س ااوادو+وم نكي ناملاعلا طرشنال همد_ علاج نيملاعلا هج نم صاعشلا كلذ نكي ١0

 كلذىفادو بوم ناكام مالا | هل ءادجم نأو نيملاعلا ن نه نوكي المال لاحْئذشلاف ادوخومتوكمالا]| 1

 مهو كتقولا كاد ف نءااعلا لذؤا لمش ا رمسا قيثوكنممزل» :الفنيااعلا ن» تقولا كلذ ىف ناك ان ت تقؤلا 3
 ءاببامكف لسغبذ ا ىلاهاةوقز «اضنأ ثاوملا هاذعو تول كذا سنن لاو مدخن رشف

 ىلاعدب دارو نياانعل | ىلع مع ىلع مهانرغش اد قلو لاقو نيل اعلا نما د نح ؟تْوب ملام مان اواكولز مك امجو ا 31

 2 وقنا (اهتلاثو) ةمهلالا بتكااوةلاس رلاو اللا هاوطعاامهريع 7 ليصقألا قاكامنا را نا ءالذ 1

 2 للفيس او ةروص هقدعف كب قلطااو لفل ىف قلطم هكا نيلاعلا ىف ماعزو اعلا ىلعم تن أو 1 1

| 

 ]ا

 ل ءاودق ناكتاو دس تلوم نع بجاذالرا وقيل استي با لونه بولا 7

 نملاعلا لكم لضف اونو كتر نأ ىضذةبالا هو ام رعأ ىف نمملاعلا ىلع اولشذ ل ارمسأ قيتالعلدلا

 وومم جتتمستاتا» عا سس مم يسم هع يسم مما ا ١ ياقنو

 ل اي م4 4



2 

 م بع ماعم ان  اماعملل سماصصخ مجد امس ع يمص  مصممتملا ل ايم ساس مصل ا ادم

 ا أكذولقأ مانا باوثورثكأ رباوث نوكي نأ بص نيعئانطنا ىلع هلرمم ءالؤدن ىلع 'هل تناك نال ةناف

 1 عشافلاو كلذ نوكي فركو عشافنا قل : امثرثك [تعتلا ند ممهةحلإ ىذلا نادار ١ سللانلق لوما نءركنم |

 أ عوشللاو لاذتل اوركذلا نم هب أت امريدت نع لفغيالو هريدي هعمسوهلقو هسراوح الامل دثءلهعتسي ١

 ' [|| لقتلاف عشانا ل_عفاذهناك اذاو كلذ لئمكف دعولا ركذاذاو معو ةرمس- نمل < مل د..عولاركذتتاذاو |

 1 اءاوث اهلعف ىف دولامال نسا و انجل نم نا بلا خاوتفوتبذار [ااغاو مظدأ: الهلا لعفب هملَع ظ
 1 أ نالاهاعذ هيلع لقث ةعفنم اهلعف ىف دقتعي لا ذا دحلملا نا ل_صالاف اهلعفهلعبعصتقااةعاوك رفالوأ

 ظ | مظءأامك رتفو عئانملا ماظعأ اهاعف ىفدقتعاالفدحتوملاامأ عسبطل ا ىلع لةثي همفةدئافالاب لاغتسشالا |
 | باذعلا نم صالقاو ميقملا يعناانميظعلازوفااو باوثلا نم لذ ىف دقتعيال هلع كلذ لقثي لراضملا

 1 [اذاهلاثم هباقتءنم صال ناو هءاوو ل2نوءقوّ ىأ مهبداوقالمممنانونظينيذااهاوقىلاىرئالا ميلالا|

 1 | سهالا بعص هكا ذدقتعي لن او هيلع كلذ لوم ٠ اهنش همخ 4 ناد دقنءانافر 1 ئذدلا اذه لك ضد ردأل لدقأل

 | ىتلا هوحولا كلذب السلا فصو ةالصاا ىف ىنمء رق تاعجو مالسلاوةالصا | هملع فوق لمت هملعو هملعأ
 | امأ ءامدق تم رون ىت- ىلصي مالنا واللا يلعن اكححو فيكو هيلع لقتال تناكانالالا اهانرذأ

 | (لوتالا) نالوق هيفي ربسفمالفمهراوقالممنانونظنيذلا هلوقامأ عوضالاو لاذتاازهذ عوشملا
 |روغ هبحاس نوكي نأ ىضتقي ضرقنلازيوق هنراققب ىذلا داق دعالاوهو نا اَنالاولاه لعلا عع ن طظلاَن ا

 1 | نويكينأ ب بوةزاجدغر كلا ىلعحدملاو َّنظلا اذه لعح دم ىلاعتهتتاورفك كالذو ةماسقلا موس ما

 3 | اجار اداقتعاامهنم دمحاو لك نوك ىفناكرتشيّنافااو للا نأزاسمن اذه بيسو لعلاانههّنظلا ن هب دارملا

 0 00 عجول ادبعن ءاهبتشاابإف ضيقيلا نم عئاهريغجج ار ّنافلاو ض.قنلا نم عئام جبارإل_هلا نااالا| ظ

 1 ردح نب سوأ لاق ح الا ىلءامهدخأ مسا

| 

 ٍِ تفئاخ فسارعتلا نيبامطلاخم »* هنان-ظلا نةمتسم ه-لراق

 ا يلع راك كلذ ىلاعتدقا ركذنوثوءدم مخ أ كاوا نظبالأ لاهو هس اسح قالم ىنأ تننط ىلا ىلاعت لاهو
 | لوقلا) لعلاانههنظلاندار ١ نأ تنثف ض.ةئالز واحلا داشتطالا ىلع مسه هنأ زودمالو نافلا ىلعاثعبو

 | ازاغبرلات اتالم لعجت نأ (لوالا) هوجو انهه مث قيقطانظااودو هرهاظ ىلءاغفلل | لمد نأ (ىفاثلا

 ا ل روهشزاجاذ- هوتد.بأاهئمدأ رااو تدلاقاطاق تومان ءبدسمىرلا ةاهالمنال كلدو تواانع

 ل تومان ونظي نيذلا نيعاسما ىلعالا ةرم .كلاسمهاو دارملا لوةئنادوتيئاذا هنر ىا هنأ امن 1لاسقن هتاف

 | ىلانوردابس مهذ عوشاتا «_ءاققزاغبال هناف ةظل لكىفتوهالا«ةوّم ناك نم لكن الئ ا ذو ةلئلل قكف

 | ىرح اريصق:نمانالث ا نم ءلاسلكفدبال هعوشخ عم هالو ةيوتلا اود ىوقي ام توملا فون نالةيونلا

 ظ ١ | ةأف المرمسفت نا (ىناذل) ٠ هبوتا | ىلا ةردانملا ىلا فامعاد كل ناك امرك ذام هلأح ناك ا ذاك ىف التل | همزمل ف هم |

 1 نظل هللاب او ذاامقالمهنوكي عطقبالدباعلا دهازلا ناف مولعم الن ونطمكإدو برلان اوت ةاهالعنرلا |

 0 | ناف هيونذب معراوقإلم منن ونظي نيذللا ملا (ثلاثلا) عوشللا لاكىلعدل هيام ن اغلا كاد نا آلا

 0 | ىلا عراسي لال ذدنعف هرون ذي ىل اعت هقلا اب هنأ هنظ ىلع بلغمف 4 هلاعأبو ه سف هنظ* ىسب دق شاملا نانسنالا

 .(| اوقالم هلوقي باصمالا ضءبلدتسا (ىلوالا:ءلثدملا) نانتلئسمانههق قاحدا !تافص نم كاذوذدوتلا

 ١ | فرعلاوريهاو دنا الاه يلع ل لدلاوةيورلا دمفيال“ ءاقللا اظفا ةلزتعلا تلاهو ىلاعت هللا ةبورزا وح ىلءمسمر

 | قاي كلذ ل_ءفي نمو لاهو هبر ريال قفاسملا و هنوةلد موب ىلا مهبول ىفاه انش مهقعأف ىلامت هلو ةفال الا امأ
 3 ةيؤرلاو نمؤملاورفاكلا لواستي ا ذهفدوقالم نق اولعاو هللا اوقناو ديد ماا ضر عم ىف ىلاغت لاهتؤامآن'أ

 0 | عطتقمل نع ىلع فاح نم مالا هيلع اوةةردنا اأو مرلا نع ةرامع سدلءاقثلا نأ انلعفرذاكلل تءذت
 اماورانا ا لأ فصو كلذ نالىلاعتهق !ىأردا ارا سدأ وناسمضع هب: باعوهو هلا قل لمى نها لاماهب

 برقلا هيدار ءامقالاف اضأو لب زعيظا ارا نرنسيالوهقلا قا تام هى لا لوقوهذفرعلا
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 :انع اكشاهنع لمخالؤ انش ننغتنأ ءرسقن بوذتال ةماسقلاموا تاي الا عمو بؤنثو كتمصضا نع نفق: | 1

 ناكأم ىصاعلا نءىخقنال عمطملا ةعاطّنأ هياينلا هذه ىءمو هسأو هّمأو هم[ نءهمفءرا ارغب لب ا
 موياَمأَف هنعلمكتيو هل دهقي دصو هيرق نع ىذةن لدرلا كم امن دلاتياينلا هذه عقتدقو هيلعابجاو | ا

 ناكادمعهتنا محر مالسا هيلع لاه لاقرب ره ولأ ىور تانسملا نم هيف عقب امناقوةملاءاضق نافةمامقلا |||

 : هلتناكناف مسةردالو باني دم نسدلو هنم ذو نأ ليقنلهكتساف ءاسوأ لاموأ ضرع ةلظم هشالءدنع |

 هبل وعفءاننشو فاشكلا بحاص لاو هتان مل تاسع هل نكن ناو هنانسحن .ذخأ انس | ظ 1

 1 زج ن م ىزال أرق نمو اًميش نولظيالو ىلا هلو ةكءازملا نمالءلق ىأردضم عضومفنوكي نأزو<ق |

 ناف «أاموما ةدص للا هب وصمم "لحل اهدذو ءازجالا نم ايش ىنءعإلا هنءارق ف وكم الف هنع ىغااذاةئعزا| |

 سفنالا نماسقن ناريكتتلا ئه ءو هم كز هال هربدةتفو ذ<وهاذلق فوصرملا ىلا اهتءدئاسعلا نياف لق َ 1

 اهتم قالو ىلا.عت وقامتأ عم اطمال عاطتلا ى كلا طاشةالاوهو ءامسثالا نم ايش اهرعغ سفن نع ىزختال ]|
 ناكرتولا ةضوه ىذلا عفشلان ءاهلد أو ةسا هل بلطن وام ةدنالد أ بهوتسي نأ ةعامشلاف ةعاسأا |

 ىلا عج -اراهتم ىل.ةءالو هلوق فريمشا نأ لعاواسو زارا هىأ اعمل غضشااراصفا درف ناك ة ج النأ بحاص | |

 ءةكدع افشن تءاس نا اهنا ةعافش|مثم لمشيال يىعمو ل دعاه مدخؤبال ىتلا ىغو ةيصاعلاةماثا ا سفنلا | |[

 اما امش اهنءاكز تال اك اهتءاسفش ليقن ةملاها تدفشولابلا ىلعىلوالا سفنلا ىلا عج رثأزو# واهتم ليشال |

 الىأاد- ؟نالغب لدعااملوتة:ىثااةلداعمن ءةماكاا لصأ ودب , دف ىأ ل دءاهنمتؤدالوىلاهتهلوق |

 ىناماواط ني ذل ناولو ىلامعت هلو قد الاهدهريظنو نول دعي موبرباورفكن يذلا ثىلامعت لاك ارمات هلىرأ | ا 1

 اوامواور فكن يذلا ناىلاهتلاهو مهنملبةئامةماسقلا مون باذن ههناو دنفماهعم هلأمو !هيجبضرالا | :

 امأاهنمدخؤيال ل دع لكل دعت ناو لاهو هب ىدتق اولوابهذ ضرالا» له ءمهدح أن ءليشب نلف راسفكم هوأ

 ىلابعت هظتاريخأ دقو ةيارقلاو ةطااخن اذ لا فن وكي اما رصانمل نأ لعاف نورمدةيم هالو كا ||

 ٍ لاق هسا رقو هيأو هَمأو هش أن مّرفي ءرملا|سمتاو ذم ول موناب ب تاساال هناو ةءافشالو ل ذسش موب نبا( ْ

 انعياب درعلا لوة:ةثاغالا قعمدنمو امولامو امم اظل رصنا هلودكةنوعم لا هيدا ريرصتلاو لاسفل | ْ
 .نأّنطد ناك نم ىلاعثدل وقىف لدقو !ولعأ ثاغا هناكف اهتدنأ اذادالما ارمصنب .ثدغلاو :روطم ىأذر وصنمأ

 نم ءانرمصنو ىلا ء: لاه اراصتناو ةرمصن ماةمنالا ىب مساودالمأا ثيغلاقزرياكتقزرنلتادعأ هظام ظ

 مول م :اقهوجولاة دس هلة نورم هني مهالو ىلاعت هلوةفه ام ةّناف هانهماولاق ان 11 ماودك يذلا موقلا |

 عخدوم رمصنلا ناك هللا فو هللا نم مسهأ مهنا نماو دج ملا وبذعءاذاممنال متو نوئاغبالةمايقلا ا

 | الا ىف نا (ىلوالا هلكسملا) ناستلأس مانا الا ف ىب هب اذع نمدلانه عفادال هنا ىلاهت هلئارب اف دن ادشلا|

 ' هنارودتاذاهنالديوتلانةمص»لان ههنمنوكب امنا نالا فال ىف ب. غرتىوقأو ىصاعملا ن نءريْذَت مانعا |

 0 نمأن الناك ا ذاف ةعاطلابال اهل صال ال هنا لعةيدفالو ةرصثالو ةعاسفشالو كار دّمسا توملا دعب سدا | | ئ

 لاح لك ىف اهئاشار ذحر ام ءاقيلا ىف 1 نيقيال هنا ثمح نءةيوتلا توف نمو ةدابعلا ريس: !نم' ةعاس | ش

 / موءال ف صو 1هبفزت ذ ىذلا :فص ولاّنال لكلا ةيطاخم ىدملافئ يف لمكارسسا قبىف تناك او هنا الاو ا

 هسملعهللا لص دول نا ىلءهّمالا تءجحا (ةبناثلا هلك سلا) مودلا كلذ رضحت ند رش '

 .فوساو ىلا مت هلوةوادوجثام اقم كير كلة عبس نأ ىس ءىلاعت هلوق كلذ ىلءىلجوةرخ الا ىف ةعاف5 لو

 نيةتسملا نينمؤملا نوكن أ نوكت ع نا مالسلا هيلع هتعاف نا فاذهدعبا وفلتخامت ىضرتف كير ك طي | ||

 الا ريثآتو با وئلا نية سلا مناىلا ةلزمملا تيهذف ٍباقعلل زي ةتسسا ا و ابكلاىل هال نوكتمأ باوثال | ١

 نءباذعلا طاقسا ىاهرشأن نباص لاهو هوما [مردق ىلع عفاسملان 2 ةدايز لد < نا ىف ةعافشلا 0 ١

 ىح مها عفشنةرانلا اود ناو راثاا اول ديال دع ةماس» قلاذص رعف مها عفشي ناباما باقعلل نيتك ملا ا 0

 لال ةعافشا ازاكذا ىلع لا تادشملا تلاووا8ا تسسنارلا ىلإ وقفتاو ةنلبااواخديو:اهم» اور 1 ّْ

 ا

 مطعم وو يدماع دك خج
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 ' ايلي
 .[|| مالا كلذا دعامف مهنم لضفأ نوكم مهريغف داو ىهأ ىف ,هريغ نم لضفأ اوناكث او مهلغل ليرو الا لكىف |||

 .. [|| ىلع نارع لآو ميهاربا لآواحونو مدآ ىنطصا هللا نا ىلاعت هلوةبلالدة_سالا مصيال هنأ روظب اذهدنعو |
 ” ]|| مهم نينمؤماهيدارأ ديز نب الاف (لوالا ثحماا) ثاحيا انهه قب ةكئالملا نم لضفأ“ امرنالا نأ ىلع نيملاعلا ظ
 1 ظ اورهكنيذلا ندا لافوريزانل ناو ةد رقلا مهنم لعسو ىلا هت لاقام ىلع ريزامشو ةدرةاوضم مما ءنال |

 ' ]| ىنلانةليضفلا نال برعلل ه.سنت لت ارمسا ىب هيىلاعت هللا بطاخأم عج نا (فاثلا ثدلا) ليئارمسا ب نم
 ]|| هنسسح نوعين لوقا |نوعقس نيذلا ىلاعت هلا لاف داثراو هنت ءاس.بنالا صصصاق أ عمو مهنة دق

 | ةداتق ىور كلذاو بابلال ا ىلوال ربع مهصق ىف ناكد قل لاقو مكبر نم مكسلا لزنأ ام ن_سحأ اوعشال اهو ||

 | ثدلا) كرغنءنوعمسيام ىنغيامو لاراب هللاو ىذمدق لون ناكب طلخا ربع نأ انلرك ذللاه
 ىلع اون همعذ كاتو ىلاعت لاق هب اص ىلع لجرلا هب مان أمو ةنملان ولا ركب ةمعالا لافقلا لاق (ثلاثلا

 ||| هوق(عبارلاثصلا) نيهكافاييفاوناكةم_عنو ىلاعت لاف _ٌسعلا فه منشاموهف نونلا تعب ةمعئلااماو
 ا | نال نيدلا ىفالواسن دما ىفال ىلا عت هللا ىلع بحال حصالاةياعر نأ ىلع ل دي نيالا ىلع مكتلضف ىلأو ىلاغت ٍْ

 || نوكيآلو أ ابجاو نوكينااما ليضفتلا كلذف نيدلاو اين دلا مذ عجب لوانتينيملاغلا ىلعمكتلضت ىأو هلوق ||

 : | عم بج اوريسغناكن ا ودحأ ىلءهلةئمالف ابجاو ىدأ نمنال موماع ةنم هلع ْر 0 امحا وناكنافامحا و

 ١ دلال ةنيجاوريغ صال اةياعر نأ ىل_ء لدي اذ_وذ ضعبلا نو د كاذب ضعبلا صض> ىلاسعت هنأ

 || ةرخأالا ىف :ظعلا منلاءاضي مهصخخ نأ بسانب اًذهذ امندملا ىف ةمظعلا معنلاب مهصخاملل.ق ناف « نيدلا ىفالو

 مل دسم سن

 0 .نال ب اواو هاموباوةناوهلوقىف ديدشلا في وخلا كل ذ ف درا ملف هناا دس ا نمر فورعملا ماتا لمقاك
٠ 
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 || اعلا قرف ىأن ا نابب ف (سمامللا ثدملا)ابهنع مهرذح ا ذهلف سنو مقأ نوكت ةمعنلا مظع عم ةءصعملا

 احا ونلا ناكسني ديدشلا عازنلا هبف عقوام اذه نأ لعاريخلا لاهاناعامستسارثك امم نا ىهدلضنا

 1 . م 2 9 و. 0 / ” دعا

 | باقعلانم مو.لاكل دف لصعامل ءاقثا مويا ءاقتا نا ٍلعا ( نورص مهالو لدع اهنم ذخؤنالو

 [ ىنصو ىلاعت هنا مثءانئذام دارملاف اعمجبرانلاو ةنلا له أ هدر, نا نمّديالو نال موملا سف: تالدُتادشلاو
 | كلذ عافد هناوع ا تاواسو ة ميركملا مه دحأ عفد اذا برعلا نال كل ذو اليوت اهمظعأو تاغصلا دأب موملا

دلاولا بذي اكهنع تبذذ ةءجلا ىضدقم نم الااهسوهن ىفام تاذء هع ْ
 |[ نم ىًرناف هنوةةباسغرهداو نع 

 | نغت مناف ةنشات اهنعرصقام ةئ الا ا لوا ةعاذ لا فوذصو هعارضلاهوحوب داع هتعنامع هل ةقاطال

 |هنالثلا هذه هنع نغت ل ناو ءريغوأ لاماما هلثعئشلاءادفالاهدعب قس ناسللاو هنوشاا نمناتل احلا هنع

 نيمرحخلا نع رومالا هذه نمئث ىنغيال هنا هناصسدقاربخ اف ناوخالاوءالشالار صن نمءوسرباجلاعت
 ِْ | سفت نع سفن ىزعالهلوق نمةدئاغلا (لوالالاوسلا) نالاؤس بترتلا اذه ىلع ىقا ةرخاالاىف

 .ىزحال ب نهدارلابارغاو راركتل اذه نمدوصق اف نوره هالو هلوق نه: دئافل | هاد

 مكح نعهص.لذت لوا عنا ىهف ةرصنلاامآو ءازكلا نم همزلد أم ةريسغ هنع لمصتال هنا امش سفن ئع سف:

 .لوبقأي الا هذهىف مدق ىلا هت هانا (ىناثلالاؤلا) ىلاعتهقاءاش نا رخا اهر ذر دنسونفاسعملا

 ! ىلع هيدفل1 ل وقمدق و ةهناملاوني رشعلاد_بدر وسلاهذهىفئي الاهذه 08 ذوةبدفلا ذأ ىلع ةعافدلا ٍ

 "1| هناف سفنل اواعىلا هلم نم دش لانملا بح ىلا لمن كن هنأ باوملا هذ ةمكسلا اف ةعانفثلاركذأ

 ١ || ريمغت: دثافف ةعافشلا ىلعةيدفلا مدقي سكعلا ناك نمور دفلا«اطعا ىلع نيعفاشلاب كسلا مدي
 ]| سفن نع سفن ىزحتالىلاعت هلوفامأ ظافاالارب هنن الارك ذناو نفصل نيدهىلاةراشالا سترتلا |||

 ] | [نو هيلعدقا لس هت لوسز نك يدطا هنسو ىذفةغالا لهأ دنع اذهىدح ىف لصالا لافتلا لانقةامدش

 1 ىازومءريغءانلا عقب كير ةيرعلا لهأ هيوزياذكه ل دعب ادحأ ىزجت الو كي وق راسب نب ةدرب ىبال لاك

| 
| 
 أ

 ظ
 ٍإ

 ىد 4غ



 مو

 | ةعافشلا ةنلهأ ل اًو.ناكلرثابكل ا ىلءاريصمامثدلا نم حوران اءالا ةعافشلا ةملهأ لدحت مولذ مالسلا هملع

 ا
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 راقلا لكنا ىعلدب ناب اغباهنع مهامو نيدلا موباهنول سب حج ىفار اغلا ناو ىلا.٠:هلوق نا (اهتنمانثو) | ْ

 ٍْ كالدكن اك اذاو اهنم نو رذعال مهنا تدثاهتع نإ ونغبال مهما تثاذاو اهتعن وسغبال مهما وراسنلا نول دي | ١

 ٌْ هلو: (اهعمانو) اههفلاخدالا دعبر اا ن٠ جارخالا ىفالو تاندعأ !نءوفءلاىفالرثأ ةعاضشال نكي ل | :

 نابل ىلاعت هناواناوص لاهو نجحرلا لن ذأ ن ءالا نوماكتيال ىلاعت هلوةاذكو هنذاءالاهدنععفشي ىذا اذ ا

 لائالذ لةعلااما لقنلابوأ لقملاءاما فرعل فرعءولنذالااذهّنالرئامكلا باصحأ قف ةعافشلا ىف
 ةلأسملاو ّنافلاالا دمفتالداحالا ةءاورّنال همف للاسم الداحالاو .داحالابو ارئاوتلاباماف لملم و هيذدل ظ
 هفرها كلذ ل_ص-ول هنال لطاسفرتاواأنام اورج ريغ ةيئافلا لئالدلاب ةملعلا بلاط ا ىف كينسقلاو ةيلعإ]

 مهنا انلعراكنالا ىلءنررثك الاقيط! ثم ةعافسلا هذه اوركن اال كاذك ناكولو نيل ملارووب 0

 هينوضويو ممر دمع نوح -: هلو نمو شرعلا نول محي نيذلا ىلاعت هلوة(اهرمشاعو) نذالا |دهد بون
 ةعافشلا تناكول وكلم ءاوعداوا وبان نيذالرةغاف انلعو ةمسرئش لكت عسوان راو: آني دن ورهغَت و ا

 هنا ىلع ةلادلارامخالا (مدع ىداحلا) ىسعم لدسأا ةعباشمو هيودلاناه ددسَل نكي لق سافلة ىاع ْ

 | هس نع نحرلادءنبءالءااىورام (لوإلا) ةعب رأىهو رئابكلا بامصأ قس ىف ةعافئلا دجال )
 || نوق--ال مكب هقا٠اش نااناو نيمءْوءموقر اد,كملع مالسلا لاقف ةريقملا لش دمالسلا هملع هنا ةربرهىبأن ع |
 اوأيلنيذلاانتاوخا و ىناعمأ من لب لاه كنا وخاا:-لاهلالوسرااولاةاماو>اتءأردتىفاتددو ||

 ْ ل. ىف' لحم رغ لمخ لج راناك نا تيأرأ لاف كم نملدع قأب نمف رعت فيك هللا وسرأنا ولاد ا :

 | مهطرفاناوءوضولا نمنيلمجت ارغ ةماسشلا مون نول أي مهتاف لاق هلا لوسران ىلء اولا: هل ش فرهبالوهف مهد ||

 | اولادي دق مسمنا لاف لهالا لهالا مهيدان'لاضل اريعبل ادا داك ىضوح نع لاجر نداذملذالآ ضورطسا ىلع ظ ْ

 (باقءاانم ضالملا ىفم_هااءمفثنوكينأ زو فنكو كلذ لوقيالعسغثلانالاةصسفاةصسفلوتب

١ 

 رم تلاع ١ مجم سس يح

 ل و 1 1
 تكلل 1

01 



 01 اًظشرسف ن ء سفن تزرحا دق ناكما تاتعلا طامساىف ةعافشلا ترثأولو ايش سفن نع سن ىزال ىلانعت 9

 | هلا (ىناشلا) ديقبال عم ىلع اهلالج مترك ذام ىلع الال سناك اذه تدن اذاف هريغل اهنطم هنوكهنق '

 ١ ىلع هل- بوف هةوفنم ىلع عاظب هلوق ل + نكع لذ ىلاعت هللا نود هنوك عمفش هلوقدافاف اعنفش ىمسال | 0

 نتنغرلا الك ىفةمالانا (فاشاا) ةءافثلا ل ذأ نمانلعحا اًءاوقىئاطرم *ديزت نأ نيب اولاَن ايلا |

 ل ل

.- 

 1 ن

 1 ةرق (لوالا). .هجوأ ثلث نم ةعافشلا ىف ىلع عل دتتاهتا ولاعة الامذه .(اهدحأ) هووتويز اكتمل |

 ةعامش اا عاونأ عمجب مف ىنال اق امس ىف ةركحح 'هدهو ةعافشامم لءالو ىلاعت هلوق (ىناثلا)

 ا | فال ىلع كا ذو هلا رص ان ناك ةاهعلان هدحال ا هيفش د ناك ولو نورصني مهالو ىلاعن هلوق (ثااثأاو )

 3 ! وسبل ا نوغفلم ءانآنانومزياون دوهبلانا(لوالا) زيه-و نمي الا ىلءمالكلا لاقءال «ذنا الأ

 ظ قرطن ىلع امءوسااماالااقلطم ةءافشلا ىننىذتقيةي الارهاظنا (ىناثلا) مسبق تازن ةي"الاه كلذ نم
 ألئالالابةريبكلا بسام الا وح ف هسخفاشبأ ن مذ ةعالطلا لهال باوثلاةدابز قس ىف همأا ص. .دخلا

 . || ترك نأز وجال هنا ىفاثل !نعو بيلا صوصةعالاظذالا مو.عب ةربعلا نال وتالا نع بمد انال اهرك دن ىتلا
 5 اني ةعافش همفعفللا ال هنأب مولا كال ذ نمر ذ- ىلاسعت هنال عفاسللةدايزافف ةعافشلا ى هي ةناالا٠ نمدارملا

 ظ ١ ْ الو. رطخ هف سدا عفالا ةدابز لوصح مدع ال عقنا اةدانز لمص ىلا ةعافشلا ىنن عجراذا ريذغلا لص

 1 | كالذي دع ل دع أةعافشب باوثلا نك سملا عفاشم همف ديز أ الاموي وق: لاعتول ىلانعت هنا كلذ نيدب ررغض
 ا ْ | نعارجز كلذ ناكع فش ةعافشب باقتعلل وكلا باقعهسف اهةداالامؤن وقتا لاهو لو ئداسعملان ءرحز

 ْ | عفاناملا:داز ىف اهريثأت ىئالباقءلا طاقساىف ةعاف_كاارشأت ىف : فر ؛ الا نهدوصقملا نأ تدثذ ىداعملا

 1 | هريغورفاكلا لوانت كلذو ٍلظاانأ الا ومال او عاطب عفش الو ميج ن ءزب اقلام ىلاعت ةوق(اينو)

 ْ أ | نوكيال هناف هو لوةن نو باجي اعمضش هس ف لو عاطب عمف# *نيماظال نوكي نأ ىنأ ىلاعت هنا لاسةءال

 ٠ أ لوقنانالىلاعتهقا هعيطب دح [ىانعت هقوفسبلو عسطملا قوف نوي عاظملاّن ال عاظب عا ةرح . الاى

 أ | هيلع قفتم هعيطبد أ ىلا هتهقوف سيل هنابل علا نأ (لذالا) نيهجو نم ماقام ىلع هن هن : الار سزوغال

 ْ دمي نأ لاصتسا ىنذلاب لوقا فدان ن ءاماو ادحأ عمطبال هنا فرتعا دف هناصس هتيثأ ن ريالا ءالوعل | نيب

 ا ١ أ لةمو هدلعاكاسو هلا مآ نوكي هقوف نمثال هيلا عوفشملاثودالا نوكد إل عسفشلاو عاطبامدفش ىف :ىلاعت

 ! الو ' هنف عال موي أي نأ لبق نم ىلاع:هلوق (اهئاانأ) تا عممفش مها نوكيأل هنا هيدار ا١نا

 اللا ناد ةقاانو ىلا.ء:هلوق (اهعادو) اهرمما, تاعاضش 1 ىلا ىذم دهن , الا رهغاط هعاف_ثالو

 0و نعل ؤسرلاةء اف م بدس صامت اذا هنالنوروصنم مهتاناو ةصول هنأ ن نم قمانغل عقشي لورا ناك ولو

 : نءىلاعتربش أ ىذترا نأالا نر عفثدالو يلاعت هلوق ( اه ماو ) هنرمصن ىف ةياهنا ا لوسرلا غلب دقن بادعلا

 ىلانمت هللا دنع ىضترع :سد دل قسافلاو ”لجوزع هللا ه.تضتربناالا د ال نوعف شدال مها ء.ءدحوت الم

 اهىلاعت ةوق (اهسداسو) قرفلا,لئاقل نال مالسلا مسيل «اسينالا اذكف فةكالم عفستتلاذاو

 79 :!الاقض كلذو مهةفنئ دقة عاقشلا تناكل باقعلا طاقساىق ةعافثاات رثاولو نيعفاشلا ةعافش مهعفنت

 مالسلا هيلع ةتعافش لهأن ء اناء نأ ىف ىلاعت هللا ىلا تغرثن أ ىج.ذ ظ . هنا ىلع دعم همالانا (اهعباسو)

 [اريصمابت داا نم حيرخ ئذلاو ه ةءءاف كلل كتسملا ناكولذ هتءافش لهأن هانلعساو مهمءعدا الحى نولوةنو

 4 | نآزوعال) لاقبال « رئابكلا ىلع ني سهم مهل منين اف كاسعت هللا ىلا اوبغر دقاون كارل احلا ىلع

 ا ا فقنوبغريم_خأالني "مهماو-رخاذا هتءافد لهأ نم مس-جاعجي نا ىف ىلاعتهتنا ىلا نوبغربم_ما لاقي

 ! | اووتمتا وباناف نو.غرباو ساو نيساؤوتلان زمانلعد اههءاعدىف نولوقب مما نيب ريصم مسهل مينا

 ْ ارارصالامت-ةتوهو طرمشد ةطوريشم نشيغرل ااسناكو نينذماوناكاذاةيوبتلل ءسهةفولتأ ف نويغرب امنا

 | مول انلوقته اطرش انظرتش اذا بجي رسب (لوالا) نيهبو نم هنعب اولا لون انال « تنذلا مدقتو

 1 نيباؤتلان زمانلعجا م-اوق ىفف هم بوغرملا ىلا ءداصودام مم لعفي نأ ىلاسعت هنمنولاسب ىلا.هث هللا ىلا

 نودعرب



 او 6|

 0 ركل ارم دمام مج يس ميت
 ةعا كال نوكمآل نأ ترجو همن الملا ةعافثلالهأ نكي ملا ذاو ةكئالملا ةعاف ل اله ؟نوكي الأ بحوذ ظ ١ 0

 هنلعقدصن موهروج ءقؤ هقسف باس ىطفترع :سدل هنال ىذترع سدلهنااتلقاغا لو هملع هللا ىل_هد# |

 | ىظتر ع سدا هنا تدب اذ او لمل ذأ نم مترك ذ ام نيب ىطثرم سل هنا ةملعقدص هقسف بس ىذترج شلل هلا |

 ةعاقدت ١ ىفت ىلع لدن ىكتران نمل الان وعفثيالو كات هلوق نال ةكئ الملا ةءاغ لاله وكمال نأ تجوأ

 ىلا ف ال_خادنووكي نأ بانو ىضن ضرب غةريب كهل بأ سناك ا ذاف ىطترملا قد ىفالا لكلا نع ظ

 || هنصدارأ انا ىلع الو#ت ىضترا نملالان وهف ثيالو هلوق ناكول حراسه , الامال دّسالا نا( ىاثلا هجنولا) 'َ
 ةتعافش هنمةللا ىظترا نملألا نوههثدالو هانم نارك لا لع داشانو لاس فا هاضئرا نم الا نونعفشيالو | 0

 نءتاوالاو هلعسلا لأ اذهو ةريبكلا باض ةععافش ىضترأ ىلاعتهقق انا ت هاذاالاة نا الا ل دتالذ افلا 0

 لانقحال ناضقاةنبال ملاعب سل ديزل اغديز اناوقذ ناضق انتي الن يةلخ ملا ناةمقطنملا مولعل ىف ثنث هنالوالا |

 قف :ريسبكلا بحاضاناوقاذكف اذهث دن اذاو مالك ل انلاغن سل ديز هقفل ايلاعدنز دار انوكينأ |
 | بدع ىذزرع :؛سنل ةمرد ب < ىضت ص دهثا لاب نأ لاق > ال ن اق ا:ثال ىطقرع سيل ةريبكلا تحاض |

 در#كوه ىثاةسسدملا ناكمأ ذاؤ ىذت ض هنززك سم تنث هال سأ بس + ىنهت ع هنأ تنث قفاضبأ وهّقسف |

 ا ةةدسالا تحت هلوش د بحو ةناميا بحي ىضت ف هثوكد ذع لضاح ئادث ع هنوؤ د زدخو ئطت عه هنوك |
 ْ ناهتاودل(قاشلالاوددلا امد ةءافدذدلا لأن ةهنا تن" ' كال دكت اك ىتذو همم ئتسالأ : نءهحورخو | ّْ

 ْ نوعفش: الوذا اراانا ىلع اهاجن نم ىلوأ هلنا هاتر نملالا نوع ثالو اهانعم توك نأ ىلع دن هب , الا لج 1
 ةانض ع 'بلط ىلع ضذر ماو سءغرتااةن" الاد ف:لوالارندقتلا ىلعنال هةعافش ذث هللا ىذترا نملالا | ٍْ

 ْ هللا مالكربسف نامالَو كلذ . الاد .ةنالىفاشا ارب دَقَدلا ىلءو هم. -صاعم ن نءزازتحالاو لسورعللا ظ

 نيدفاشلاة عاش ,-ععفتافر اذ كفل ةفص ىف ىلاعت هل وق ' (امساخو) نو :دئاوزتك ناك انعىلاعت ظ

 0 (اهءداسو) تاطوللا ىلدد "هلع نم ىلع* 1“ هنال للا لاح نوكي نأ بحوذ كلذ اه مهصخ ظ

 أب اره ص ىلاعت هنا ىلعدي "الا تلد تان مومو نينمومللو كيذا رفغمسساو لسو هلع هللا ىلسع دل | 1

 :ززككا نانغذأ سنغاا نو:موينيذلا ىلأعت ةلوقريسفت ىف اما دقو تانمؤم او نيئمؤملا لكل رفغتسس | 1
 دقىلا هتهقلانا تن كلذكن اكاذاومسوار ةختسا سو هيلعهقلا صا دست تبث كاذكتاكاذاو نمؤم | ْ

 ٍْ هللاب قف الريغزدو ءاذيالاوريعلا ض# كاذريص.فءأعذدرل» ءاعالاب هىضمادق ىلا ءتهلقا ناكل الاو مهلرفغ | ْ

 ا بامضسا دقذءاضءلا لك را غتسالاب ادم سأل ىلاعت هتتانا ىلع ل دف لسو هياعهلتا ىلص دمسحتألو ىلاععت | ْ

 1 او. ةصبمدمحاذاو ىلاعت هلوق (اوعباسو) اذههالا ةعافشلل ىدمالو مهلرغغول تب ءامنا كلذ هءاعدأ|

 | اهنمن نس ايدلا كاوا ذي نأ بد رداس ذا منأب كا ىلاعنقاقاعو دو نمسح
 اهلست اواسو «تاعاؤاصاؤنمانيذلا اهي“ الا يعلو ملط فلا ىلي صدم ةصقب ان أ مش اهودرين ايوأ|

 ْ ىضتقم بيو مالاشلاو ةالغلا هن هشدعده ةحرا دنيا نماثءلطاإف ةمعاذم نا كلشالو ةجسرهللأ نم ةالصلاو

 ا اذهتو ىلاسعت هللا نم ةجرلا نيإسسأا ل 1 ل ناطي نأرن»و لدم دهم لعفن نأ اهو درؤأ ات نس سخاي او.كهلوق

 ا هتعافش هللا لبي نأ ب حوف اعلا دود سريغمالسا اوةالصا ا هيلع هنا ىلع اقف اوت ةعاششلا قدموه

 ْ رغغة ماو اا فرغت ساف واس مهسفنأ اواظذاءملاولوىلابعت هلوق (اهتمانو) .بواطملاودو لكلا ىف |

 رفغتدسا وم لؤسرلا ثا ىلءال دنا الاوة ولا رك ذوي : الا ىف ساوام>راباوت هللا اودجوللووسرلا مها 1

 دمت ةءاقشلا توغو ف انموسأ (!هعساتو) .قرفلاب لثاقال هنال رش ”الاىفةلوءةءنوكتتأثحوف || ظ الأ أم ذلاىف ةلزيقمرئاكلا لذعأ قد ىف لوسزلا ةعاششى ا ىف # ل دياذجو مسوار ةغيدقا نافيا ائلاو ةاسعال :

 || نيعناتشاكلالاو لطان لقال اوراذملا طاقسا وأ ف انملا ةداز ىف نوكيا اهريننةلسو هيلغشقاا < | ش

 | ىلعو دع ىلع لص وللا لوقت ام دنع ل ظف ديزرنأ قاف هللا نمانبلطاذذا مالنا !وةاللا هئاَغلوسرال ا 1
 ١ 1 ع سو سسل تألق ابو اونو النخيل نضاابالأو ةلجاقبا ا
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000 

 هوجول هيفا وكسةدقفاناض# أمن ابل اذهل 700 وح ع زم اذهف هلا اهيضشت وك نأ لامس

 كنا كنافوهل ارفغتن اوك دامع مهنا مههذعتنا مالسلا هيلع ىسع نءةباكحلاعتو هناصخالوت (اهدبسأ) |
 رافكلا قب ىف تناكاهنا لاقي نأ اما مالا هيلع ىسيع نم ةعافشلا هذه نا لال دّتسالا هجو ميكا ,زعلا |
 بخاصملاوأ ةبوتلا دعب ةريبكلا بحاص لاو: ةريغصلا بح اصلا قس فو أ عسطملا لل! قس ىفوأ |

 رافكلا,ق ليال يكملاازب زعلا تنأ كن اف مهاز غغت ناو ىلاعت هلرةّنال لطان لوالا مسّقلاو ةيرل ا ىلبق ةزييكلا |
 زودغالد ةريبكلا بح اص ملل او ةريغصلا بحاص ملسملاو ع ءاطملارللانالزطاب عيارلاو ثلاثلاو ىفاثلا مسقلاو |

 لطباذاو ممماقتال ل داب عم مناف مهبذعت نا هلوق ن < ةلذك ناكل ذاو ممقلاد:ءالمع هييذعتةبوتلا دمدأ
 لوشلا مص اذاو ةبوتلا لبق ةريبكلا بحاصّل ملا قب ىف تدروامغ ا ةعافشلا ذهن الاقي ناالا مل كلذ ظ

 لئاقال هنا ةرورمذ سو هيلع هللا لصد قس ىفاهء لوقا امد مالا هلع ىسعقح ىف ةعافشلا .ذب |

 / م>رروةءكناف ىفاهعءنمو ىم هناف ىعت ند مالسأا هملع مهارب ان نءةباكح ىلاعت هلوق (امنانثو) ىف قرفااي ا

 ِ . ىلع لو-الو عاج الان ةرفغم ال اله أ س دل هنالز ذاكملا ىلء لد حزوعال مرر وفغكناف ىفامدعن تل

 1 ىلاهلةحاح الف مصل ادع القءيجاو مول هنا رفغن ال هيوتلا دعب ةريمكلا باص ىلعالو ةريغصل | بح 1و

 || ءاورام ءاناقام ىلع ني ”الانيتاهةلالد دكونامو هيلا ىل_بقةريبكل ا بد اص ىلع هلجحالاا قد ملف ةعافشلا

 روفغكناقىف ادع نو ميه ارياف ىلاغت هلوق المال لاو ةالصل ا لع هنا ناعالا بهش باك ىف "قوساا ظ

 لانكوم ىَمْأ ”مهللا لاهو دياب عقرب "الا لدابع مهنافممذعتنا مالسلا هءاعىسع لوقو ير | ْ

 هللا لص هنا لؤسر هريخ أه هلأ سف ليرمج هان افك يكن ام لف لع كبرو د#ت ىلا بهذا ليرمج اب ىلاسعت هللا | 1

 مم ءاورألءونالو تم, ىف كضرتس انا ل لقف دمت ىلا بهذا ليربج اب لس وزع تا ل اقف لاه اعللسو هماع ظ

 موج ىلا نيمرلاقوسنوادذو نجرلا ىلا نيشنملا رشف مو ميسم ةروسف ىلاعت هلوق( اهثلانأو ) م يملا قى

 ثان الا نمدوهةملاّن ادب الارد اظن ىف سدا لونا دهع نح رلا د:ءذختا نمالا ةعافشلان ركلعأل اد رو

 ىلاهتاضانسعوزو < امر ددلاّنال مهل ىهريغةعافشن ركاعالممناو أ مهريغل ةعافش !!نوكآءال نيرا
 هحول!لءاهاجّن ال ىلوأىناثلا هولا ىلعدن الا لم لوقن انأ الا لومفملا ىلا هتفاضا نس وز وك لاعافلا ْ

 || نوكلعال ادروم محو ىلانوق اسي نيدلا نيمر 21 نال عيد لكناف تاصخاولا حاضرا ىر<# ىري لالا | 0

 0 لف التساغطل زو سنس قس دا ' الالوقنفادن»تيئاذا ىناشلا هجولا ىلءاهلح نيعتف مهريغا ةعافذشلا

 ْ مهزنغ مها عفثي نأ نو ةعتسإال نيمز قارن دقتلاؤادهعنوحرلا دنع دا نمالا سةعلاه هنال رب ايلا

 08 ندابصو «سفهلوش د بجو ا دهع نو-رلا ددعد- يدل نملكفادهءنحرلا دن عاوذنتادقاواكاذإ الا

 ' 1| نأ الاف امىدقأ هتالشادنوكينأ ب+وفمالسالاودمحوءلاودو ادهعءنورلا دنءذذما ةريبكلا |
 ْ هيىلءبعلا كرت لوقناثكا ه-:© هلو دس جوف هتاننامعالا وهو ادوعنجرلا دِئءْذَْعا ىدوهلاو لاق

 ' ]| ةتتالا ا ةفصف ىلاعتهلوق (اهعبارو) هءاروانفهبالوم_عمنوكي نأ ب جوف عاسجالاةروريذا هقد ىف ظ
 الان نملكو ىلا#ت هللا دع ىذت ص ةريمكسجلا ب>اصنا هن لال دسالا هحو ىضتر أ ن نأ الانوعفثدالو |

 ىلاهتهتنا دنع ىضت نم ةريبكلا بح اص ناالقانغ ا ةعافشا لهأ نم نوكي نأ جو ىل عن هللا دنع ىضت ىه ظ

 ' فصولا | ذه بدس# هنن دنع ىذطت م هنانهملغ قدص نم لكوه دس وبو هباعابسحي هللا ددع ىذت م هنال |

ْ 

 5 تبسم هللا دنع ىضت هاش وق موهفم نم هللا د ئيذترملا نال ىلا_عب هلا لمنع نوذت ىمه هنا هياعقدص | |

 بجو اذدهتبثاذاوهقنادنع ىضت م ةزيبكلا بحاص نا تثق درفملا قدس بكرملا قدص ىيمو هام ظ

 ا ناك نملالا ةسعاق ثلاىؤن ىئفندانملالا:نوعةشي الو ىلا.عت ةلوقل ةءافدكلا له نم نرتكحح,ن 11

 1 ْ بءايصناتنناذارم_مءاف ثا الهأ ىذتر +١١ن وكن نأ بح وفتابثا ذل ولان عءاننمسالاو ,ىضنتم ظ

 ةدو رض ؤه.لعهق ا لصد ع ةعافشوءاسنالا ةعافشيف لون دسجو ةكئالا ا ةعافش ىف لخاد.5 ةرييكلا | ظ

 || ىذرك سد كل قمافلانا (لوالا): نيهو نملالدتبسالا ادهى ع مالكا لءقناف قرفلا لئاقالمنا ظ

 عدم

 "ا



 ؟ 6ا/
 ب لا جم محل ما م و سل سل مس سلا وص سس

 ممول د ل 3 "كلا لهال يتءافشأ لاق هنامال_بلاوةالصاا هماع هنعىورام ضراعمونكل مكاوت أ

 كاف رخداام لاق هناماللاوةالصلا هملع هتعن سلا ىورو .ناكدالا ل دس ىلع .ماهفت_بال اةزوه
 نكلومدحوريملا ادهم“ "لعسملا هذه لهم ىف كفل : نكميال هنا فاسنالا ناملءاو قت هو ”امكلا لهالالا |

 .؛ (ىناثلا)تاليوأتلا هده لك طوقس ىلع ةلادرا الارث اسناو ةعافشا !بانىفةدراولارابخالا عوم د |

 ىناو هنوعد ” ىن لك لهتت هب اص ة وعد ”ىن لكل ل سو هياء دلتا ىإ_ص تنال وسر لاه لاق ةريردولأ ىوز | 1

 مده اور ايش دفا. لرشبال ع أن مامن هاةلنا*شْنأ ةهلئان ىهذ ةمايقلا موي ىتمالةعافش قوعد تأبتشا | 1

 | هنأ نم تام نم لكل اننهدسو هلع هقلا ل هتعاغشا ىف عي رض ثيدطانا هيلالدتسسالاو ريدا ف | 1

 | لودر أ لاه ةرير» ف نع (ثلاسثلا) ةعافشلا هانتنا بجو لل ذكةريبكلا بح: اصواثثهلاأل رسال |
 | موه ساننلا دعسان لاه مت ةشيلاهنم شونف هبحتت تناكو عارذلا هملا عفرف مطب آم ولكل سو هلع هنا ىله هلا
 مهمديف دساو ديعص ىف نيرخ الاو نياوالا هلا عمم لاه هنا لو مراال اولا كلذ نور دن له ةماسقلا

 ظ ضانالا ضع لوةغ نوقنطيالام بركلاومسغلا نم سانا غل مف سمشلاون دتورصنلامهذغنو جادلا | ظ ١

 ساننلا ضعي لوةيف مكيدلا مكل عذشب نم ىلا نوه دن ال ؟مكغلي دق ام نورتالأ هيف من :أام نورتالآ ضعبل 1

 لو ههحور نم كلف رووداو هللا كل_.ةلش مثيلا وبأ تنأمدآا اءنول وة مدآن قا مداكو أ ضغبل |

 تضغدق ىر نا مها لوف انغاب دقام ىرئالآ هبف نام ىرتالأ كير ىلا انا عفشا كلو ده ةكرتالملا ْ ْ
 ىلا اورهدا ىدفن ىمفت هيصغف ةرصشلا ن ا بصل بتاع مولا | 0

 ادنيع هللا لاعبو ضرالال_هأيلا
 ! داوم دبق بضيابض ويا بضخ دق يدا لوقف نضام اا كورلا هوك ْإ ْ

 ْ نوأف ميهارباىلا اوهذاىريسغولا | او.هداى وق ىلءاه,ْثوعذةوعدىف تناك هناو هلم م اسم بذغبا ظ

 ىلا ىزتال كير ىلا انل عفشا ضرالا لأ نم ل ءلخو هلا ”ىئ ريهاربا تن نولوقف مالدنلا هيلع مييهاربا | ا
 رت ذو 4م هدعن بكغي نأو هلم لق بضغي لام مورلا بضغدق ىرن | هاربا م «الوةف هف نام | ا

 ظ

 ٍْ هللا لور تنأ وما نوأوةبو ىدو هنو أم ىءو هيما اويهدا ىربغ ىلا اويه دا ىفت ىف نادك | ٠ م

 | دقىر نأ ساو دما لوب هق ندخنام ىلا رتل كيد ان عفش سانلا ىلء همالكبو هتالاسرب هلا كاشف | ا

 ىفت ىيسفت : اهلقب مو أ لاسفن تلتق ىناو ةلثءهدسهب بضغي ناو هل ثمل بق بضل امام وبلا بضع | 1

 ميم ىلا اهاقلأ هتلكو هللا لوسو تنأ نؤلوةمف ىسعن وأنق ص نب ى دعى لا اويهذا ئريغىلا اويهذا ظ ْ

 تضع دق فرن ا ىدعموا لوف همف نم امىلا ىرتال كير ىلاانل عفشا دهملا ف ساشلا تلكو هنمح درو
 وهذا ري غلا اوبهذا ىسفن ىغتايثذ رك ذي لو هشمد دعب بضغي ناو لثم لبق بضغب ماض مويلا | ||

 فشار اتامو كت ذ نم مةقتام كل هقارفغدقو نيالا او هللا لوسو تنأ دمعاب نولو ةيف فون أبدا | أ ش

 قءدقادج اس تعقو ىرتد ًاراذافىةنذو وف : نير ىلع ندامساو ىلطناف هش ندغام ىلا ىرت الآ كءز ىلا ال |

 متاهينلع دمانسع نار دل أف عفش عقتش وهات و مسن لقو كسأر عذرا داب كوت وب يي بع ا

 0 هللا ءاثام ىعدمفا د اسهل تعقو ىلاسعتو كلر ادتئإر تي اراذاف عجرم ةنللامهلخ دأناةسوةخف ملأ

 ادحل صف عفشأ ايي :اعوم ان ىردجأ ف عفشت حفشاو هطعت لسو مسن لق وثهأر عفرال ويم ىعدت ||

 : مهيادال 2 قع ديشأ هللا ءاننشأم ىعذبق ادجاس ل تءقو ىر تن راذاغ عجرأمةنحلا مهلشدأف | :

 ةئلغا مهلشدأف د ىتصيق عفشأ اهيناع دماس؟ ىنردمجأذ عفشت عفشاو هطعت ل سو ععسن لقو كسأرأ ْ

 هلنفل حرر اذهرثك أو دولنا هيلع بحبو ىأ تآرقلا هتسحن ءالارانلا ىف قام بزاب لوف أف سد أ ْ

 زانخ ا رامخال هذه نا (اهدعأ) هزحو نمل انماوزيمللا اذه ىلع مالكلا ةلزتماا ت تاافنييدلاىف |
 0 ىلءو هسفتظفان اهاورانمناىوازلا ناز ,«ا[ظل اف لسو هلع هنن ىلص لوسرلا ظفلب اهطمض ن ؟ءالفاتسا' ةليوط | أ

 | ارم تس وع همياعفما نت كا ايداع ةحابسئث نوكيال ردنتلا اذه 1

 عج ل : هج .. - بيكا تبي٠ حل



١ 2-0 

 أداء هلعوةشلان هةر ىلع ن وكي نأ دال عفا انا (لوالا) نيو ليو مورا ل

 فدو نأ عمصيل مال_ىلاو ةالصلا هيلع هم ةمترنو دأ ا ذكاسا نكلو مالسل اوةالصل ا هيلع هلريونا بلطن اك
 | ماما تنوملا ناكاذاةعافشنوكاغا ريخال عفانملا لاؤس نيسمساوب وأ لاه (ىناشلا) ه4نيعفاشانت وك

 | ناكو اهلا ل وأ اهلأسءاوس لعفت تناك ادام اهلعف فريثأنا هلاؤسا ناكوأ لعسة ل هال ولو هلاؤسل جال
 كلدناف ةدئاز ةعفنملا وسلا كل دي هل ل وئسملا قبس لنا ولؤثسملاىلا كلذ, رقتلا ىلئاسلا ضرع

 ناكو كلذ ىلع هئاسلوأ ضعي همس ةرالو هنيال د ةعب نأ ىلع مزعاذا ناطل_ل نا ىرتالأ هلة ءافشنوكمال
 هاف ءدنع ةلزنم كل ذي هل لصحل ناطل سلا ىلا ب رقما كل ذيدصقو هن لوأ هءلعهم-ءاوسةل امال كلذ لعفد
 || كاعتمشا نم فل[ اهف لو هيلع هققا ىلصل 5 لاق حفاننلاس هذهو ناطل سلا نبال عفشي هنا الاال

 ٍ ناهملغلءادااو ةعاف ثلا ىف ةريّمعم ل رلاناٍل_بنال ل والا نع باوملاو نيعفاث نوكبسحن نأ مهرإف

 0 طق ةسولا ادهبو مهلوق اعقسف ةمسرلا همفريتعتال ىدملا اذهو عفشلا نما ذونأم اعيش ةماغا عيفشلا

 ||| نك ىلاعت فانأب ,عنطةناكنا و اناىناثلا لاوسلانعباو اف لوقنفءاضيأو ىاشل لاؤسلا
 1 لاؤس بدسل همارزك اىف ديزي ن ًازوبعال هنأب عطق'الاكلو لأ دن لوأ كاْذَةَم ةمالا تلأسءاوس همظديو هلوسر

 ّْ قنفات ع وزو<لاق-الا اذ هناك اذاو ةدابزلا كل: تاص> ام ةمالا لاؤسالول هو ىلع كاذَةَّمالا |

 هلو (اهرشاعو) مهاوتلطب مالا قافةاءكل ذ لطب اساو لبو هيلع هللا ىلص لوسرا|نيعفاشانن و كرب وت ١
 1 نوزفغتسو هءنو:ءؤدو ممر دم# نودسن هلو نمو شرعلا نولمحت نيذل كت الملا ةفدىف ىلاعت

 1 ىدف أمل هكئالالا رغدان نما دلعي قف وخد ب جوف نينمؤملا "لل نم ةرييكسحا | بحاصوا اونمانيدلل

 06 ماعلا كلذ صمصع ىضَنَس :ةءالاذه نأالا لا دساوءتاو اوان نيذلل رفغاف هلوقكل ذ دمددرو هنا بالا ىفام

 5 ماعلا كلذ ص ضخم نج ونال كلذ ناف هماسق أ ضعب هدسعررك داذاماعلا ظفالاناهةفلالوص أ ىف تدئاسا

 "|| ةثالثاه مر كس ذناورثاكلا لهال ةعافشلا لوصح ىلع ةلادلا رامخالا (رمثع ىداسلسا ) صامل كلذ

 || ةثالث نم هملع ضارتعالا ةلزتمملا تااقىتَمأ نمرثاكلا لهال ىتءافش مالسلا هملع هلوق(لرتالا) هحوأ
 : ىف ىلع لدي تان الا نماريثكسسع نا اب اناف نآرقل ا ةداضم ىلعدرو دساوربخ هنا (اهدحأ) هو>وأ

 || هتعافشن ا ىلع ل ديهنا (اهتاند) هدر بحو نآرةلا فال يلءدروا ذاد»-اولاريخو ةعافشلا هده

 5 ىضتقي طقفرلاكلا لهأب هصيسذكف ميظع بسنم هن اش نالزئاجربغا ذهورئابكسحلا لهالالا تسبا

 : 3ك نم تسلا "لم ملاةذ_هنا (اهئلانو) ةبوستلا نم لقأ ال هنالز' احرمغ لل ذو هنعباوثلا لهأ نامرح

 هذهىفكِةلازوالف ّنافلاالادغيال د اولا ريخو ّنظااناهبف“ افتكساالازوالذةءلم- هلا لئاسملا
 ماهفيسالا هنمدارانوكينأ (اهدسأ) تالاّم-ا همفنكلرياخا ة ص انلسنا مثربخنا ادهم ةهلمسسملا

 (اهينان و) ف هراذع أ ىأ ىراذ_ههإ اوق نم دارا ن اكتم نم "اكل |لهال ىتءافشأ ينعي راكنالا عع

 0 ةعاطلا وانتي ةيصعملا لو ان اكل ةسصهلاب عرمشلا ىرعىفالو ةغلا لأ فال صخر غة ريكا اغفانا

 8 : نزكن نأ توعالر اكل !لهال هلرقن كاذكن اكأ داونيعشامللا ىلعال !ةريمكل اهماو ةالصلا ةغصيف ىلاه: لاو

 0 لوانت ةرغبكلا ااغغا نا به لاق ناف ةريبكلا تاعاطلا لهأ هنم دارملا لعل ىلب ةريمكلا:ئصاعملا له أ هنمدار ا

 لدين اب-وف مومعلاديغبف ماللاو فلالابةنورقم عجب ةغيصر' اكللا لهأ هلو نكلو ىداعملاو تاعاطلا

 ةريبكلأ ىصاعملا اوأ ةريبكلا تاعاطل لهأ نمناكء او رئاكلا لهأ نمناك نم لكبل ةعافشلا تورث ىلعريملا
 دحاو صاصثربللا قدص ىف ىفكشم ومعلا في الفد رغم له ًاظفل ناالا مومعال ناكناو رثاكملا ظفلاعنلق

 0 هيلع هل ثب دا ىضَمَدَء لمعلا ف ئكجسي هناف تاعاطل ا لكب ىف "الا صذشلا ىلع ل نةرئاكلا لهأ نم

 00089 منع ةريسكلا ىصاعملا له نكل ةريبكلا ىداعملا لهأ ىلعرابكسلا لهأ لج بع هلابه .(اهئلاثثو)
 | نوكيو ةبوتلا دعب ةريبكلا ىماعملا لهأ ىلعربملا لمغ نك ونلا لبقوأ ديول دعب ةريبكلا ىصاعملا لدأ
 يلعربملا 20اداامدطسلب ع3 متجاط باوتنم امين ااه هبيلعهتالسضف, نأ ةجافشا بث 5

 2( مسح يمس سمع ل مح لل د ا مسمي و يسعام نال ايصسم ممل ايس ع عع ع يسم مصام

 - سب --ِ هجيح 0 جرم ا مسج هج - ا وسم را هم



 دولا بحاو نييطسنوةلاكنئشلا كلذ نوكشدوسولا بحاو نءةلاق ؟ وش نم ضشلا كلذ لو كلاّة عت |
 الب امم نكي ل4 تدملاتغق دول , ن1 1 لد الل ال !ءئطأ ال سعش 000 0 (ق ةاثمو لالا ئذلا كاذبا دا[
 قاصاا# املانم هؤامم تدنط عضو ا ذا هناالأ ى سءعشلا نعرودلا لو_ةادادعّسا همن كيل مرجال سهلا مر

 اطسوتم فاصل اءاملا كل ذنوك.ف فةسلا ىلا ءاملاكل ذ نم: ءوذل! كلذ سكسومن |سءثلا وض هيلع عقوو |[

 ظ بحاونيبطثاسولاكءامن الاحاورأو سعشلا لب , اةمريغوه ىذلا فق. |ىلا سعشل|ص رق نمرونلا لوصو ىف |

 ةعافش عافشلا ىف ولاهتاما ذهذ ةماعلا حاورأ ىلادإ وجولا ب اورضمق لودو قف قاما م اوعحاورأ نيبو دوجولا ْ

 ًامماشأا انبأن وذي بادعلاءوس متن و موس نوءرف لآن ممم ذاو ) ىلا عت هلوق « مهل وصأ ىعاعن رف ا

 الاجا لم ارس !ىبىلء هلضتزت عددا لا عازل ( ميظع مكيدن مالي كاذ فو مسن نوقسسوو |

 او ذالاه هن اك: .ةحللا ىف مظعأوريكذتلا ى علبأ نوكمل ل.هقتلا لمس ىلعوعنل اكلت ماسقأ كلذدعب نين | ْ

 لؤالاماعنالاوخّدب الا ءذه روك ذمباو تاماعن ا ىهو رصلا مكبآنقرفذااورثذاو مانبجتذا اوركذاو تمعن | |

 ناو ص.انملا ة.ضتلاو ءامخالا لص لاغتلا لاق مكتسضو ماس أ اضيأ ئرقف كانغ ذاو 4 وفامأ | ْ
 نمنال :وك ىلاعأان :اكملل اولاقو: هسفش اخو ىيغأو ىن ناتغلام- هوالص الق حائشلا نمئشلاناسبب ا

 فاشكلا باص لاه هنم صلخمم هن'اكنف هنع طغاانع ناب عقتر لا عضوا !نالو صلخت ىأاست هيلاراسم
 مههابشأ ًأولولماكناش اورطملاا ىو أي 4 امعّتسا ص خو افلأ هاه تاديأف له أير غسي كاذاو له لآل بصأ |[
 لهأودلملا لهأو ةفوكلا لهأ لاقي لالا نمت 7 ةلهالا ئسع نب ىلع لافت فاكسالاو ماا ل [لاقب الو ||

 مسويلع هيلغت ةهس نما ةئذلا ةصاخ مه لهالا لاه هن اكفللعلا ل ةوداملا ل آو ةفوكلا لآ [لاقيالو علا ||

 لا 122 لهأ لوتيانجدصم مه ةناجزا شل نو ةمضوأ هيأ ارق ةهح نم لد رلا ةدصاخ ل الاو ||

 لالا عدو سرفلا كلا ىرسكو مورلا 1 لةرهور صرة كة قل اهعل نم ريصم نام نأ لع وهن نوغرفامأ هقاأإ| ا
 نبا ىف هعماىفاوقلتخام#منا (اههدحأ) نوهجو نمثوعر ذى اوفلاتخاو رتل كلا تاما نملا أ

 ةذعا رفأ نم نكن وبءدمن.دءاولاوه قد-انبالاقو ناير نب بهضم هعما اولاعتم منا موق ن عجب رج |

 سواق نأك نوعرذ مانا اولاك "نيالا لها نا هبثمنب بهوركذو هنماملق ىقأالو ةطاغذشأ دحأ ا

 عت بغاذهو ىءومنوعرذو» ماللا هيلع فسد نوءرفثلا بهو نب لاق (ىانلا) طبقلا نم ناك |

 ارمع ءوهقممانس د لاقو ة ةحسيسةر امير نمريك آىءوماهلش دنا نيبو مهمفسون لوخد نيبناكذا | ٍإ

 انهه هثمدارملا ناك_ثالذ نوعرفل امأ دن ءاولا نينا لا همسا ناك نسون نوع رناوؤ ف سوت نوعرف || ا

 هب لذ فناسع مهتم مولاسم ىلا .:نوكنل لءئارسا ىئبكالها ىلءاو مز نبذلا مهو نوءزف موق ن هنأ
 امخ هماسش. ندووفم دوو ىلاعت هلوقامأ هموقو نوءرف الهو مهءاقب بجو ىتلا لاوحالا نمأأ]

 : موثاكن ورع لاق الل ءالوأ اذا| 1

 انما 7:نآانأ « اه سائلاماس كال الم اذا 0

0 

 تسمم

 ءىسلا قعمءاسر دصم»و لاو مكي هنو ديربو باذعلا ءوس مككو خي نهم هناك( ملط اذا ةعلسلا عاس نم هل أو
 هدشأ“ى- هلك اذعلاو باذعلاءوس ىعموام_عدق دار لسعفلا وسو قاطنا وسنم هتلايذوع ألاقي[

 هنا نه»انيد# لاقف باذعلاءو-نمدارملا ف نورمسفملا فات او رثاسىلا ٌةفاضالاب هرصق هناك هبعضأو |[

 اوناكفن:دوهنونرعاونأكفئصو هلنوذد اواكف:مئافاث مآ هلاعأ آى مهذدسدو هلامدةوالوذ مهلعج ١

 ىلا لافو |, َدوي هزت هملع عضون نان سعأب ناكهلاعأ نم عون ىف نكي منو لا اوفاك موذ هنوعرز 1 1 ًْ

 ىلاعت هللا حو لاسبجلا تو نيطلا لعو زري ا 0 لثم ةيعدااةرْدَقلا لاعالا ىف م نام دكا | 1

 || كف نوعرفا وم لاهو انئث-امدعب نمو است نأ لبان ءانذوأ ىدوا اولادنا ليئارعا ين | |
 ْ اهسال» اشراكهمف ف رص تيحبربغلاديتك ناسنالا نوكن ا لءاو لشارع اىبتديعنا لعاب ةمعن 1

 ١ | هتلاش هذه نمناىت-باذعلا عا وادشأ نم نوكيا ذنافةرذقلا ةبهذلاةق ةاشلا لاعالا ول هتسااذنا |
 .تييسيسس ب يسم ع ص 5 ملي عللا

 ا
0 

 لنسب
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 : كلذو هعسثنلا ىلع لة-ثماهلا“ (اهئلانو)  اهبلا ةمبتلا ف رطاسماضد أ كلذو تاناهةنلاو تادائزلا عع

 ||| ةمهتاا قرطب اضيأكاذو نآرقاارهاظ ف الخ ىلءثدرو املا (اهعبارو). اهباا ةملا قرطباضي أل طاب
 دح ىلا هغواب بحول ا ناكولف اهلمن ىلع ىعاودلا ارفوتتةهظعةمقاو نع ريخاهنا .(امسماخو) اهيا

 دمفيالىذلاددا ولاربش ىلعدامقعالا نا (اممداسو) اوبلا ةم_تاا تق 'رطن دقق كا ذك ن كي ل ثمحو راودلا

 ناؤرابخالا ذه نمد- او لكن أب نعاطملاهذ_ه نعانباضأ تاس از ئاسريغ ةمطقلا لئاسملا ىف ّنظلاالا
 ببسبرانا!نمباقعا!لهأجورخوهو داو كرت_ثمر دقاهندو اذ ةريثك !مناالا داح الاد ابو م ناك
 .٠ || ةلزتمملاةلدأ عجن ع باوحلاو  لعأهقاوةحنوكمضرتاوتلا ل.س ىلعاو م ىنعملا اذهريصمف ةعامشلا
 ١ أ ةعافشلا تابثأ ىعانتل دأو تاعافشلا عاسقأ عسج ىنديذ:ةعافشاا ىفن ىلعمهتادأ نا رهود- اوفر |

 ' || ىلءةمّدةمانلئالد تناكف ماعلا ىلع ص احلا مّدقاضر اعتاذا ص اخ او ماعلاو ةسصاخ ةعافشتامشا دمغت

 "|| كسقلاوهو (لزالاهجولاامأ) ةدح ىلع باو اهوركذىتلا هوجولا نمدحاو لكصخخ انا ممهلئالد
 7 ادهل ثم ص. ناالا بيلا ص ومال اظذالا مومعب ةربعلا نا سهفةع افشاهنم لمشن الو ىلا هتهاوشب

 || بجوةعافئشلادوجو ىلعةلادلا لئالدلا تءاها ذاف لد ىفدأ همف ىنكي ص وصلا بيلا كا ذي ماعلا

 0 | باوماف عاطب عمفش الو مج نم نيملاظلا ام ىلانعت هلوقوهو (ىناشا!هجولاامأ ( اهصمصض# ىلا ريصملا

 || يح نيل اللا ناوق نكسه عبفشو ميج نيم اظللا_:لوةل ضقت عسفشالو ميج نم نيملاظالامهلوقنا هسنع
 ش ْ | كلذ حم اهقد_صىف ىفكن ةيثزملا ةيلاسسلاو ةيازج ةبلاس ةماكلا ةبحوم ا ضشنو ةاك ةيجوم عفو

: 
 ' أ نال هبجوعلوقن ن فا ذه ىلعو روصلا عمجب فب لسلا كلذ وََحَح ىلا همفحاتحالوروصلا ضهر ىف باسلا
 لأ محلا بلسي مهتم دحاو لكى عمك نأ امافرافكلا مهو باج عبفشالو ميج نيملاظلا ضعبل سيل هنن دنع
 [|| ةعافشالو هلخالو سف عسل موق أينأل بقنم هوقو»و  (ثلاشلاهجولاامأو) الف عيفشلاو |
 : | وجاف راسن ن ءنيملاظالامو ةوقوهو (عبارا هحولاامأو)  لوالاهجولا ف منام هنع باوملاف |
 || ةسئزب ةيلاس راسن ن م نيملاظالامو هلوقف ةسباك ةبجومءذهو راسنأ نيل اظلاانلوقل ضمن هنا هنع |
 || اخهلوقوهو (سماسلا هسولاامأو) باسلاموعدمغيالموم_هلا بلسو مومءلا بلس هلول دمنوكف ظ

 | قحفف مكحلا اذهّدض ىلع ص ملا بس لديو» ورافكلا قس ىفدرا واذهذ نيعفاشلا ةعافش موعفنت

 || امأو) هبفلوقلامتقتدسفف ىضترانملالانوفشبالوهلوقو»و : (سداسلا هجولاامأو) نيْسْؤملا
 ْ !امنأانا ولباق مو هيلعهقتا لصد ةءافش لهأ نمانلعجا مهلا نيإملا لوقوهو . (عباسلا هجولا |
 أأردق ىلع ةدئازلا عفانملا بلج نيب كرت_كلاردقلا هب نعأو بولطم ىهأ باج فةءافشلا رثاتان دع |
 || عفدئافاسصاعدبعلا نوك ىلءفقوّاللرتشملاردقلا كلذو ىصاعملا ىلع ةقحملا راها عندو قا
 ||| هللاءاثنا أمس هيلع مالكلاف مح ىئارافلاّناوهلوقيكفلاوهو (نماثلا هجولاامأو) . لاؤسلا |

 0" ةعافشلا ف لحوزع هان ذا ىلءلديامدجول ل هلوق وهو (عساستلا هج ولاامأو) دسعولا هل سمى ظ

 ' ||! ةعامشلا هذه لوصح ىلع ةلادلا لئالدلا نم اندروأ ام هملع لما دلاو عونمت اذهنا هبا وبر ا ءكلا باصال
 || هدهرخآ صومخ ناائءامهءاوث اوباتنيذالرذغافةكتاللاقسىف هلوةوهو (رشا.علا هجولاامأو)

 ضعبل عفشرال لو هيلع هللا نصا دم نا ىلع ةلاد ىهذ ثدداجالاامأو اهلوأ م وعفحدقمال ةناالا |

 رئابكسجل | باد نم هثبلا دال عفئيال هنا ىلع لديال ل ذو ةماسقل!نطاوم ضعب ىف عفشنالو ساكلا |
 ” [|| عفشبالنيعفاشلا ماد نا نيب ىلا عت هنا قمع ىذلاو نط اوملا ع.مجب ىف ةعافشلا نم عنتمب هناالو ظ

 1| ناكملا كلذ ىف عفشيالف ناقوالا ضعبو عضاوملا ضء»ىف انوذأم نكي ل لوسرلا لءلذ هقانذابالا
 || تلاف لعأ هللاو كانه عفشدف ةءافشلا رخآ تقو ىورخآ عضوم فانوذ امري بسيون نامزلا كاذ هالو

| 
 مدعل لص الابناف لصحتال ثمفدوملا عاتضسفاا ءاعدوجولا بجاو نا ةعافشلا ليوأتى ةغمالفلا
 نوكيناالادوبولا باو نءعضفلالو.ةلادعّتسءءئىشلا نوكبالن أر الا نمو ادءدسملب اما !نوك

 1ك ص

 [[ هنأ

 ةمسبسسلا ميسم ديس ملمس م همم ---ل- اال 0 دما
- 



 نيام
 سس صمم معن سوح يس مس د م سس سم يسع

 ل 'ارسا ىبتكرتو طبقا تقرح انرصم تود ىلعتاقتسا ى قدح سدا تان نمتابقأاران 5 نوعرأ 1
 | هدب ىلع طمقلا لاله نوكين م سدا تن ن نهج رعاولا ةؤ كلذ نع مدع !أسو ةنهكجحل ا نوعزف اعدفأ ظ

 ةنسااكلثىف م مءانأ لقي ناك ا ذهلف سلا هلاونمعو كاذب نو عر ةاوريخأ نيمكملانا (اهثلاثثو د١

 : نوكف كلذ سدذالاو الفم ىهأنوكيال وهلا لءوريبعتلا لع نم داغتسب ىذا لتالاوه ٠ ََ رقالاو |

 صالا اذه لم ىلع مدي الن ا لقاعلا لاح نمرهاظلاو الئ الهأن و ؛لياز عم بغلان ءرابخالا |

 تفيكف كلذكن اك اذاوىلوأ لسراطءار ذاكن وكي ن اءناكف هتتاارفأك ناك ن وعرف نا لق ناف هين ميظعلا | 1

 هللاءاف راع اكن وعر :لعلانلق هع مالسلا هيلع مها ربارانخا بد ميظعلا مالا اذه ىلعمدش نأ نكي ظ
 قددصر روك ناكوهند دىفا ريصماك اش ناك هنا لاسقد وادانعلاو د وار هكا رفاكن اكهناالاءاسبن الا ق دب را

 هذهرك ذى دن اغلا نأ ل- 2 (سدالا ثدأا) اط | تدحا لعل لال ذ ىلع مدقاف مال_ىلا هيلع ميهازبا 0

 نانلا هنن حعأمم طظعأ نم تناك انىلاعت هللا اهرت ذىااءامشالا هذهنأ (اهدحأ) هوحونم ةمءّاا 1

 نءةلالها وئياعمس منال كلذو معنلا مظعأ ن هنا هده ع نا ءمهانا هللا صذتراصةلظا او لولا ةه- ن 0 |

 بجوية معلا ميلظعتو م ورعنلا مظعأ نم كلذ نا ىف ك شالو مهلالذا ىغلانز ءلذاوده اشو مهكالدا لواح | 0
 ةمعزلا هذه ىلاعت هلا لب اذهلف ةدئاعملاو ةفلاخلا مق ةياهت ىضمقيو ةعاطلاودامقنالا ا ْ
 ”لدلاةءامىفاوناك مهنا اونرءاممملا (اهئانو) م-هرذعل اعطقو مولع ةطا مازلا ىف ةغااسمم ةيطعلا | |

 نيلطمملازءل_طدو نمةدلا "لذ لاز مرحال الطي مم يهتم ناكو نب نةعاوناك مهناالازها "١ًةي اهني موهصخ ناكو | َ
 "لذلاو ه-ناحىلاز هلاناقنينا ودبال < هناف لاخلا ىفهراصنأ ءلقود# رف اورتغتال لاه ىلاعت هناكذ َ

 ناسنالا سلفءاشن نه هس ,رهللاد كال! نا ىلع كل ذي: ىلاعت هللا نا (اهنلاثو) هثادعأ باسيلا ١

 لاَهقلا لاق مب ,ظع مكيرنءءالام افريل اعالج الا ازع باط ىف مبا اهملعليابت دار رعرتغي نأ 1 ٠

 نيهانوابو لاو نت ريمالاو راب يوابنو ىلاعت لاف ناصتمالاورابتخ الا اوهوءال_الان نحال لك 1

 روكحكحصالا و ءالبةديدشلا ةنسحألو ءالب ةمعجلل لاس نع :وملا ىلع ةعق هقاو ىولءلاو تاميسلاو تانسحلاب| ١

 رهز لاق رح ”الا ىلءامه د لح دي دقو "الب رت 3 نأ

 :وليعتلاءاللامشامحالباو ه.مكبالعتامناس الابقار 00
 ايغالا ىلا ةريشان ا ةمعتلاو توع رذ عنصيلا مكلذظفاير يشأ نا ةنهل اوهانههءالبلا لود اذه تن رع ا ْ

 ىلاعتهتتاماعتادوهلا ىلعةخغا عضومنالو قامت برا نمتردص لا ىهاممال وأ ةماعتلا ىلعلحو ١

 اذه (نورط :: منأو وعر ةلاانق رغار م 'هغافرك مهلا مك: انقرفذاو) ىلا عت هلوق 0 مهفالسا ىلع ٠

 ديدشتلا» 1: ةرذكر ةووك نا سم بف تراص تح ضعبو هشعب نيانلصف ىأانقر 5هلوقو ةمناشلا ةفعتل اوه ا

 نافطامسسال ا ددع ىلع ةرسع ىلا :1تناك تالاسملاّن ال امشالا نيب َق ةَرونمدْلا ن ناد قرف لاي ائلصف ىتءع
 م قرثا. ءاكفمهكولسدنعءاملا قرف زهنوكلسا وناك ممن (امهدحأ أ) ناهجو همفانلق 0 تاع
 (لوالاث ثملا) ثاحا انهت مكاو اغا بدسرو مكيبدهانقرف(ىاشلا )اه متبطس وامن «دلانم قود

 ىدوم أ نم دحأنمؤبال ادق مولعمالاملا«ب لبوطقلاو وعر دقوا ارغادار أ (ملىاعت هنأ ىور 0

 لاملا لخال موةاخ او برأ (اههد أ ) نيضرغا كل ذوطبقلا ىل-اوربع نسي نأ ليا رمسا خي ماسلا يلع | 1
 وهوالل ك موق رخا ىموا لاقو ىشعلابءالسلا هياعليرتج لزن مم ديأ ف مهلاومأ قتال

 أطير ء ىئااون اك مهمال سفن ىلا ةئاةساوناكو ىداس د رتسأ نا ىمو« ىلا انمحوأو هلوق نه ذاز 1|

 0 مهوعدتل "ال لاهو نؤءر ١ كلذ غلب ل "ارسمي مالا هيلع وءوم جرخا !فاغا نو نا

 نم عرفااللاع مت ذنةاش نوءرفاءداودد ١الفكيدهتلءأ حاصام هّتاوذ ىو ارلالاه ديدي عسب |

 اتانو فا)كاادا عقجا داق لاق و طمقلا نمل هنا ة ىلا عمت< ى ةاشلا هذه دسك" لوانت

 | عالطدعباكأ نيقرمم مهوعل اف ىلاءت ةوقؤهو ارازت مهوهبتف ناصحت صرف ىلع 'مونمدحاو لكس غن فلآ ||| |

 دع

 |9 ل
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 »| ممركتعأ ىوح تمعن. ميتا اعتدنا مثل ذ نم ممهاحن نأبم ميلع هممت م طع ىلاعت هلل انيبف توما ىنتاعر

 1 عبثا (لقالا ثملا)ث احب ثههوثانالنوددالولا نمد وكذلا نوني ءانعمو انبأنو<ذيلاقف

 | ىذ:#ب كلدو لاجرلا امو ىن ىفتفيءاطالا عبذنا (اهدحأ) هو>ونم ة ةكمضمثانالا نودروك ذلا

 لاحرلا ل اله ىلا مالارح ذي كالدو كا دى ةتبلا نولريت اثالفندرغنااذاءاسنلا نال لنلا عاطقنا

 عطقن دقو تل دأ ةارااناف ةشنعملا مأ ىف ٠اس لا طاصم داق ىذتق ٠ لاح را لاله نا (اهئاناؤ)ءاسنااو

 "هل هلتا هذه تزاصفدارف:الامث ليبعلا دكتصن نماهلا عقب دفا. ت ودل اهرمأبمهمابتقو لاجرا دهتاهنعأ

 ليوطلا ل#-1بءقءداولا لدقنا (اهثلان'و) اهب نو كس: مظعلاىف اهتمةاهلاو نملا ىف ةملاع
 نم لق ن«دشأ ذه ةلاحلاو لدقنال باذعلا ملغع ؟نمدولومل اي عافتنالا ىف ىوقلا ءاسرلاو كسلا لم تو

 | هيف ةثحلا 33 بس كلذ نم مها صءلختأ!ىف هللا ةمعنفهلاوح أبارورمسم هباعدةسسم"ىلو وطلا ةدملا ين
 مهنوف ركيؤ تالا نولة دس سال ارثك أ ناف كلذاوتانيلا نمنيدلاولا ىلا ”بحأ انالانا(اهءبارو)
 موةلانمىراود مظكوهواّدو سم ههجو لط ىئنالانم هدو رمشب اذاو ىلاسعت لاه كاذاو مهنا درتك ناو

 ظ | نوذأب اواكامتاوقالما شخ ممالوأ !اولحةنالو هلوةدأولا نءبرعلا ىبنكلذاو هنا الاهرام هوس

 ا || ءادعالا تاشرغمسم نهتووريسم بجو ناركذإ!نو دينا اوسنلا*اةب نا (امسماخو) روكذلا نود ثانالا

 : عم هزكذ مهارباةروسفوواوال,نو< ذي ةروسا هذه ىرك ذ (ىفاشا !ثدعلا) ناوولاو لذا هباهن كل ذو أ

 1 اولا ىلا ابان ودي وةبارشفم باذعلاءوسمكتومو ب هلوق ل عادا هناهنف هسولاو واولا
 ٍْ جيذلا لجو حمرذلا ىؤشةقاسشلا فدلاكتلازراسارسؤم باذعلاءوسوكتو موس هلوقل_عحاذاامأو
 َّ نآدو< قااهدثافلاّناالانيهسولا لق <نيعذواا ىو واولا ىلا هبف عمحا بادعلا موسوس رخآ امس |

 ع آل دقلودب " اللا كالت ىلبق لاه ىلاعت هنا لة نأ مي هارباةروس ىففطعلاف زي للا ئع نوك

 0( لسصمال هنا مايانريك ذدلاو هللا مانانمه لس ةورونلا ىلا تالا نمكموقحرخانااذتا انىموماناسرأ|
 007 نم دارا او بادعلا نماعو باذعا همم و ءوسب هلوق نمدارملا نوكينأ بج وف يىلاعتقلا من ديدعنالا ظ

 امأ ولانه فطعلاركذ بح و اذهلذةمعنلان ءنيعو امهنمصرلختلا نوكمارخآاعون مءانبأنويذيو هلوقأأ

 0 ناكءاو ف مكللعت مهن ىتا| تمعن اوركذاهلوق ىب هو ةم_ عدلا سنجرك ذءالا مالا درة الا .ذهىف |

 " ]| لاق (ثااثلاثصلا) قرغاارهظفالصاخة معلا سنسركذتناكمريغوأ عبذلاو»باذعلاءوسنءدارملا

 ا ُ 1 ب ا ا يورو ءلافطالا نود لاجرلا م٠ اًبأن وح ذي هلوةبدارأ ممضعا

 ١ هلع حج ورانا منم فاضي نيذلا لاجرلا لقب أي ناكهنااولاه# نوغلابألاجرلام هءانالا نمداراااذكو

 1 هوجول ىكوالاوهادهو نيغلابلا نو دلانفطالاهنأ الادا ةرارفإ قي مسا راك رافال محلاو

 1 مهنا (ثلاثللا) مهتزغك ىلع لاج :رلا عسج لدقرذ عت ناكها (ىفاثلا) رهط لعمال ةقفال(لولا)
 0 ا نباعا نكن ل كانك ن اكول هنا (عبارلا) ةقايشلا قاع بهل متنسا وبلا نات وفا

 1| هتففءاسنلا 'لياقم فن وك لا لارا ىلعهلس بجو هل رقامأ قعم هرغص لاحت وباستلا ىفماللا هماع

 1 مديلع لارا مساقالطاز جي لفالاجراوريس دلة ءاوقطلا لاح اولا ءاشالا نأ (لوالا) نبا 2

 لادا رمامهشمن لان (ىناثلا) نويلعءاسنلا مءاقالطا زاح ءايلادسىلا كلعولا ؛نلم#د ل1 تانب ااا

 7 1| نمموطب فام ناب كلذ لطباوال مأ لاه. لهاهجرف ىأ ةأرملاءاسح نوشتفي ىأ مءاسننورعتسي وهاوتب
 ]| ءانبالا لق بسف: (عيارلا ثحلا) ديلابدج ارخكساىلا لصوت لو شملان راعي ملا داظنو.ءانكرملاذا |
 00 دعو هّللان اك امهّمّددطونوعر ذىلا عقو هنا امهنعهللا ىضر سا.عنب |لوق مدع اهوجوهيفاوركذ |

 نوذوطررافش لامهعملاجردادعا ىلع مهتلكت قفتاو كا ذاون اذ اكول وءاسدنأ هيد رديف لع نأ هارب ١

 ءانفلا اوذاخ نود ذب مهر اغصو ودوم هراكنأ اور الة هوعذالا اركذا دواو«نو د الف لا ومس اىنيف

 نأآىدسلالوق (اه.ناند) ماعنوداماعنولقباوراصف ةق ةقاشلالاعال ارمش أس ن نءنودجالذتكب |

 ىلا

 رم سمسم مس 2

 نتيرع 2



 انه اذن
 7 000 تاسيس حش 0 علا يمص تسل يعل ص صم عل مدح حس تل

الا هل ىسوماوةااخ دقة رهايلا نها ريلاوت 5 :ره الغلا تازجعملا هذا ممتعا ْ
 ! اولا ىقتروأ ف م

 هنوك فرعيال ىذلا نآرقلا نه ممتزهعتمنأ عفلسو هءلعهقلا لصدممةسأ امو ةهل مهلا اهلاانل لعحا |
 مت! ىلع ل دبا دعو دبا هأ ىف وفااخاموملسو هيلع لنا ىلص دمحناو داسةن اةقمقدلا لئالدلاءالا ازدتنم |

 انا (لوالالاوسلا): نالا وسي الا ىلع قب مالسسلا هيلع ىب وم ةَمْأن م لضفأ لسو هملعاهقلا لصدمم

 الار وع فيكف"ى رورضلا صالاكى مومقدص ىلعةةال دلا ىو وداعا عئاسلاد ورحو ىلءةل ال دلا ىف ره 1 1

 ألا نان ىلكلا اولا ”ىعكلا ناس دقه ةلزتمملاامأو رهاظنا_:لوق ىلءامأآ باواو. فءاكتلا نامزيف هلعفا
 أ اوجات-افكلذك اوناكل.ئارساىبةةاعوةدالبلا ستخوءاكسسالاو ةنطفلا نع دعي نمنيفاكملا»ف |
 موقبا وّرم كلذدعب مهنا ى 2 اوملاءام> اوروطلا خقدو رصلا قلفكماظعلات اناالا ةئباعمىلا هسنتلا ىف 5

 أ ممنال 11 فالخض ملام برعلا امو ةهل ؟مهلاك اهلاا:ل ىلع | ىمومااولاقف هل مانصأ ىلع توغكعي
 ]| ةفيطللا تا ردعماو ةققدلا لئالدلا ىلع موعم ىلإعت هتارصتقا مرح الذ ل اوقملا ىف لكل اديان ىف اوفاك .|

 || دبال لي هلع نم ناك ام كاذ نأ لعي ناو كب الفالتاعزاكور حل! قاده اساسا نوعرفنا  (فاشلا لاؤشلا) ظ

 ناك هناالا هيربافراعن اك هنا تلق ناف.. كلذ عمر فكلا ىل عقب فكن نير داّملارئاسل ف اا ملاعر داق م |
 لؤخ دوك هلا ىف هسفنطي رولر اذتسا كف هلة كف :فرعا ذاق تاق .دوخاو داس:علا لس ىلعازفاك

 |باولساو مالسلا هيلعئمومىدصو مناصلا دوج وبرلعل ا ىلارامشملاكة عاسسلا كيتى ناكدنا مرسلا |
 || تورطنت مث أو ىلاعت هلو قام أودكلهملا كلت ماخقا ىلع هل نسدملتلاو هانا هبقس ”مصرو ىمسه:ئشلا سس

 || ىمومموقتا (اهيانو) هموقدتوءرغيرصلاجاومأ ماطتلنورتمكنا .(اهدسأ) هوجوهيفخ
 | قلأرصلا موظفلف هانا ميري تأ هيرمالالا هملع سوم لأسق مهلاس ابعت هلا مهيريتأ هولأس مالسلاةيلعأ]

 اوهفمهرفك موش مئمادحاو لبي ملرصلا ناوزيفاطمويلا اورظنف مهعمنوءرفو سفن فلآ ىتئامو فلأ
 | كاريلءاضفلا ةعسىلارصلا قضم نم كسر ىأ يآ هل نا نو كس: كن د كمصت مويلاف كلاعتهلوق|
 | اوناكناو مهنولباقتد منوهجاوف ثدح مهنم برغلاب خاف دارملانأ (اهئلاثثو) مهل ةربع نوكتو ساسلا |
 | كلذ لوق:ةكلوثاعأ البل! نورظني كلهأو نر ضد قا كلوق ل_ثموهو ارق لاق مهراصبأب مسمتوربال ا
 "للنيسرأ ىسوماندعاوذاو) ىلاعتةلوقم لعلا ىلا عجارءاعموةئورالاوناكن او هنميله أ برقاذا ||
 ظ أماغن آلا وهاذه نأ لعا(نو ركشت مكدلعا كلل ذدنغب نم كتءانوفعم ن واط َسنأو دعب نم لدقلا عدتعا مث | ١

 ادا ارعالا ف ودر وسلا هذه ىف ارغب ىءومان دع وذا وبوةءوورع وبأ ار ةفاندنعا وذاو هلوقاَمأف ثلاثلا ا ١

 ظ ىلاعت هللا نم ناك دءولاّنالرهاط ههجوف فار يشبامأتةئالثلا عضاوملا ف فئالاءاندعاو نوقابلارقو هطوأ]
 | هلوبقنىلاعتهقانهناكناودعولا نأ (اهدأ) هوجو لف فلالابامأو نيذثا نمدبالو'ةلعافم:دعاولاو

 كلدلءفالوة:ناؤذدءال دءوأل لئاقلان ال دعولا ._ثيدعولا لوقو مال_باه بلع ىءومن مناك 1

 هنا -(اهثلاثو) هتتادهامي ءانعمنوكيو هتلاد_ءبىد الا نوكي نأ دعسال:لاسغتلا لاه (اهناثد)أ
 هللا دعووهؤ ىجولا ءدعو ىلاعت هللا نا ىوقالاوهو (هءبارو)ان دعاو لاق. نأ زانق نينملا نيب ىرعب أ 1

 سد سام نمتدنأ ةءاصأ همف ريملاو ىلعق هنزو (اهدسأ ) هوو همغخ ىدوم ام روطعلا ىلا تاقدملل» حلا |||
 ْ ثسوأنموهوةدئاز هيف ميما ىلعذمةنزو (اهيلاثو) كلذكعاللاةملع ىمومناكوهتيشم قرتض” اذا 1

 | وخةئن اريعلاب نيةلكرنم ةبكرم ةلكاهملا (اهثل اثؤو) هعلصل كاذب ئمس هناكو قرولا نءانياءامت دش اذا ةرصشلا
 ءةقاأفن وعر نم هملع تفاخ نيحت واتلا فةةلعض هّمأ نال لل ذب ىعحامناو رمش ١ وع ىو مما اماولا 1

 | :أ نما ةمسآ ىراوج تجر نوعرف تن دنعراهثأ نيب هتلخدأ ىح رحأا حاومأ هتعف دف رصلاىف
 [لسغاو رهشلاوءاماوهو ه.ةي.صأىذلاناكتملا ماي ىيعسف هند ح أتت وباتلا دحوونلستغي نوغرخ |

 | برعلا ةخاب نوماك اون اكحسام طمقل اولي "ارسا قالك لالا امأ | دن ادساف نياؤالا نيمجولات أ
 تاذلا ىف ىعمدشض:الملغلا مساو لع مسسا ةلففلملا هذه الف ىناثل ام و كلذمهدارغ نوكحح,نأ زوبجيالفأ| ا

||| 
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 افك

 | مههداسا اف نيد سىبر فم ناالكى موه لاق نوكردا أنا مؤ تاصصأ لاق ناسعججاءازالف سلا |

 نوننب عشوب مهلا ردلا ىلاراشأو كماماىلا ىنوم ل انذار الس أ نيأ نون نب عش مول هل لاف رهااقأو ىوهأ وه[

 1 ل ىعأ نأ ىدومايه لاقو عجر مم هيلءوهو سرفلا عسسفر .ذلا غلب ىسماملا ف ىشب ناك رصلا هسرفأ

 ١ ٠ قلفنافر مهلاذلا دعب برضا ناهبلا هلا وأ تاّرمثالث كلذ لعفف تن ذك امهلفاو لاقذر ىلا لاعشذ كير |

 ناكنل_ثذدا هللا فقد رظاهتم داو لك ىنالح رسشع قثاز هلا ثنا ميظفلا دوطلاك ق نقلك تاكذ أ

 |اهي : رط مهل برضاف ىلاعت لاه اكاسداءانقي رطراص ىت- هيف قد رظلكورصلا فة ابصلا تبهقلدعو هدف |
 | ىيومنرضف هيحاص ىربالاة عب نا ىتوملاولاقف همضاواش دواعي رط مهم اظ.سلكذخ افا رصلاىف |

 1 | ىأررصلان يط ام غلإ الف نو ءرق مهما ماض ءنوهضعب ىأرذ ىوكو ذفامقرطلا نييراصفرصأ | ىلعءاسع | ١

 10 هلا لخديالنابمهذ لوخدلان ءءاهتفانةقاو شا |

 | مخ" ادم اكيم حاصر هلانوغرفل_خدالف رخل لش دو نو عرف سرق هنعبتف لفس ىلع ناك: |

 7 ١ ١ | جنأو نوعرف لاا تقرغ عآو ىلاثعت هلوق كالذف م ملغ لْزن ىو ءانمل ا هللا ىعأ ةءلكلل ابرد هلا اولد داق مكلوأب

 07 أ تمر ىلاعث هتلاركش موملا كلذ مالتسا اهمللع ىو ماندسقءارو شاع م وب موهنملا كل ةناك لق و نورظات

 ١ ئ ىف مالسأ | هملع ى .وم قى انندللا مئامأ امندلاو نيدلا ىفةريثك وعز تزين ةعقا ولاده نأ ملء! (ىاثلا

 ْ الا ناف رلا مهمادقو هدون+و نوع رثمهم ارو نم ىدأا قد ودفن :الذ قاومقوانمل منا (اهدجأ) هوحونمأ

 مهام هتلانا مث الد نم مالعأ وخالف اوقرغاوزانسناو باذعلا تشي كلم ا وودفلا هكردأ اوفتو د

 ةرهالا ةزدملاو ةمظعلا ةم_عنل هذه مهصخ نلاعت هانا (اهمنانو) كالذنمدشأ حرفالفرصلا قاف |
 صالوللا نأ مولعمو م مءادعأ كزهأ ىلاءت هللانا او دهاشمخا (امئلانو )هللا ىلع مهتم اركروهظا بس كالذو د

 (اهعنارو) ودعلا الهاو ميظعلا ما رك الا كلذ هع لصح اذا فدكف منلا مظعأن م ءالملا اذه لثمن

 نضاخ د قف نوعرذ ل ؟قرغأا 1 ىلاعتهنأ (اهسءاغو) مهلاوءأو مههعنو مهدانذو مهشرأ مهمرواشأ
 ةطزولا كلَ نم هموقو ىءموم صا ىلا: هناولومهتمافث اخ ناك هنال ةيظعةمعن كل دو مؤنم لد ةارعسا

 0 ءاذبا اودصقو هلم .اولاتعاو اوعمج اير مسنات نما بقا فؤفن ناكل هموتو نوءرذ كا »أ امو

 ا (اهسداس) ةاكلابفوملاةذام مسح دق مهقرغأ انا ىلا عتدقلان تسحاو «.وقؤمالساا هءلع ىموم

 7 قد نيدلا منامأوا نورطنت مهو ىلاعتهلوقن ا ازخاوجو لتاريخ | بن مزمض+؟ قارغالا كلذ غقؤ هنا

 - ||| موبولق نعت لازةرهابلا ةزمعملا نالت او دهاشانملىموم م وقْنَأ (اهدخأ) هوجو نم جالسا !ةءلق ىس رم
 1! مرا ب لاغيط ىروتي زب مو كش | عاصلا دوو عز :عملا ادهل جم ةلالدناف تامشلاو لوكُشلا

 1 (اهناند) قالا لالدّةسالاو قيقدلارظنلا لمت مهنع مفر كلاسعت هناكف ”ىروريضلا لذ علا نب برع

 0 موةلان.ءاد ل ذراصو,هل هيدا قثالاو ىءو* قيد ما ىلعتاسثا اىلا مهل امعادرابص كل داوي اعاامسمنا

 اوفرعمسمنا (اهثلاو) نوعرف سب ف كس: :ىلعم!دقإلاو مالسبا هياغ ىبومبب دكت كرت ىلا نوعزذ

 ليكارمسا دب تنك امن 3 ةةثالو نو ءزغا ناك لمكسص از دل !ينزعال هناف هللاد_رومالانا
 قا : الع نع باقل عاطقنا بجوال دو ازيزعل اذا والا دزيزعل | ىلعتج ةدنخ او ةلغاسىف ىلا عتهقنا نا

 قصدي ةّمال ؟للمانلا معنلا ماو وءالا لكى هملع لكوتلاو قلاهلا ةمد+ ىلع ةيلكتلاءلابقالاو ابتدا

 بانكللهأ لة سو هلع قل ىلصدممل اكل (اهدخأ) ةريزكف هضقلا هذهركذ نملدو هيلع هللا

 | لجأ طلاض لو بتكي لو ارقي لانمأ ناك هنا مال_ااوةالسدأا هيلع د لاح نم ام والعم ن اك منال
 قفاسملا و ىسولا نعيريشن هناا ولعب تكلا نمال الءبالام هل دما مهرإسم تأ نم ءماعدروأ اذاف .باتكلا

 مهلءو موا ىرحامانزووصتا داانإ (اهيناناو) ل السلا هنلع هل ة كل ذ راصف

 أامن دا فدع_سدقذ هعاطانمو.ةرج .. الاوان دلا ىف قمنا فابن منا اعةيط#لارومالاءذع هن

 د ممالاسلا هملع سومة (ابهتاانو) ة.صوملا نعارةنمو ةعاطلا ىلا: :اايغه لا ذراصف هرج +

 ممصدصختسلا ا ممسك ممل ١ ر ممممسم سو ع بس مسلح سما سس سم و سس جس امس ل ع



 د يسال مي سس سسسسمم 6 مصم س م مم يس مم لل مس ل هيل ل سس م سس تتوسع

 توضأ مسن لسا كا ذنوكى ةشو داق نأ لل تسب يهذلا ع نم دنت دلال :نمراوةئازو صن عدو ||

 .موغلا ىلا قلى ماسلا نا لانة نأوهو دحأو هدجو ىلعالا امو دقن نال ةءقاولا هذه( با رطاوزاهلا ||

 ثيحص لء نا كلذ مهلعجرقرو هعبلط لثم اهسلط مك] كد أ انأو مولا ىرهاسلا لاق: تازمعملا هذ - | ا

 هيلع هللا صدمت ةمأامأو ا يلا هاقلا نهارا 0 عدرا ٍ

 ب1 ةّمان' ةفرعمللدلابهلقا !وذرع مهاول ماوقالا كل ءاوأ ناف لال دلاب له او دبلََتلا نم ميظغرب حت همف |

 ىررشم نمدهاشي ناك ابم لو ءيلعمقلا لص: ىنلاةبلستف .(اهعبادد) ىرماسلاة يشف اوعقوأ||
 مالسلا هيلع ىو مري ماك كلذ ىلءريصلاب :نهأ ىلانعت هنأ ا هيلع فالفلابىراصتلاو دوويلاو ترهلا |

 ىءومزوهاف لوأن .ةيسعأ|تازذعم ا مهارأو نوءرف نم هللا مهدلخ نأ دعب مهناف ةدكنلا ةقاولا هده ْ ش

 ةيلعمقنا ىلص لوسرلا عمتل دام سانلادش أنا( امسفاشو) ىلو أ كلذ ناك هموقةيذأ ىلع مال لاو ةالصلا| ْ

 ةدالملا ىف اوناك موف الأ نا مممهفالسأب ور هفيامناءالؤه نا لاو ىلاعت هناكسف دورنا مهدل وا دعو لسو | 1

 ثدلا) ثاخماهءفق نوماظ م :اواءت هلوقامأ فالخالاءالؤه فكه دحلا اذهىلادانعلاوةلاهاو أ 1 ]

 انكاعتهق لات تتاوعاا لما ىو تيل قاس لا ا :

 يللا ل عرشلا رع قالا ثا (ىانثلا) ١ فاتت لدتلا| ا

 هذهب علا ناك اذاف ه:طوأ ةلعقريسغلا نءقاقعتسالاو هنم مانع: يضم عدو ةسرلع ديزي عفن نم ىلا أ ا

 لاطاق اكن او هسا اية راناودباغملا ىلإ تويم لمقال رانا الا 1

 ىلاانومواكرشهتنارعغا مم دابع تناك امو هسفنللاظ موف لاو ميظع ملفا لرسشلا نا ىلاعت لافاك ةذاواعفن |
 هللا قاض تسل ىصاسملا نا ىلع نوم ال منوه ون ةلزكوملا تادت_سا (فاشلإثدلا) انإظ : يزال ْ

 اهلعث نمالا مذلا نصا اس ىلاعت ذلن ةقواذت تناكحولو اهيلع مهم 3 ىلاعت هنا(اهدحأ) ءوجو نم ىلاسعتا

 دا ارا لءو نعةراس ءةعاطلا نال هاه ذب ىلاعت هلل نيءماعم اون اكسا ىلاسهت هن هللاةداراتناكولاها .(اهينان 95 ٠

 ض. أو دو.سا هنؤك بيس ملا كرم ىرذم هبدس مذلا ناكل ىلا هت هلاهولذع نابصعل ا ناكل (اهتلاثع) | 0

 صضاقدالاو ءاسقت الا ة-عاطب لامك. ةسالا نع مزنم هلا لال نا ىلع لدي كل ذو مهن أ اول متسهش .ماالا | ا ا

 باسم هتسس:ءانوةء م دارملا ةزتعملاتااقف كلذ دعن نم مكنعانوفعم ىلاعتهلوقامأ ءامقشالا م ا .

 القع ت>او هيوتااكوسثا (لوألا) نيهجو نم فمع ض | ذهو ا طمد مومضهن لق ىهو ةيوتلاب كتارا | 0

 نمدوصقملاو ماعنالا باب نم ةمبالبجاولاءاذأ نال انالا ضرعم فم تعزل كل ذدارم شاك د ا

 بعام طقسا ام أف نكمل ٍناقدلاط اسال مساوغقلا نا ( ىناثلا) مهءلع ىلاعت هنا معن ديدعت تانتالا هذه |
 كلذ ىعسال ب اذعلا كل ذكرت اذا مولطلا سب دعت زم لامل ماظل نا ى رالأ ١ وف ىومديالالا ذف هطاتسا|

 كلذباو دافتسا ام موال موبلعالا دوءبال ردكحهلارريكنا ىلع هستدب , الاف (ثلافلاث ثحهلا) . ارارهأ

00000 

 ا مولا لماوأ قراو 00 الفال هل ومولاي ميشأ فروع بي تونه 1

 (كتاو نال مال اريخ لو هلع هلا لمادة نأ ىلءلدنامنأ (اهدتأ) 75 اوفاهق ةفقلاولسا 3

 : كيد مدقت :دقو لعلاو ىعادلا تا آس ع ضراعموهو ذلاو حدملا لغفب ؛كيماذهباوملاو اري قوالب قلو

 2 ياصحس 2 بزل تصعب 2 06 دصخس» دحام درر اس“ ياسا اح م ا مسام بيمقحلا  مههنح 720 و يب حس ويبيييبييمممل هبيسعللا 7 يي يحسم

 : ا طساور دقي ناكو ةكلاف ىوق ىلءتامءل طنز ناك هنال دف ام ىلءردقاسمنا مالسلا هلع ىمومنأ |||

 ا هيلع هلا (اهناثد) 7 راس كو القع لك ا نورت ةءالا لس م ا
 : (اهن :لانو) ىحولان ءاهدافةسامالسأ ا هن ءلع هلا ىلع ل ديا ذراع لمني ها عم ةياكتمل ا هذ هرك ذا مالسلا | ْ

 ا هملع د مري سين أ الق كلذ ىلعءريص مالسل ا هملع ىءوم نأ 1 07 . كسه را ةمشلا كلم اورتغا تقولا كلذ ىلا | 1 َ

 اج هلم .١ 3 يدم زين مالت كرف 09 -5يئ163> ان

 هل لاا ياسا ل يي ع 5 دج حا



 يح 3 اج

 5 ا نار نارعنبىموموهذرسو هيلع هتلا ىلص هبسناماف سانلا نيبداتعم رم وهو ثلانثلا هولا ود برتالاو

 7 تاما نيو يتوج جرا راوي ارنا نيرمدد

 | أهقلادنعنم مكن !نيلاسرلا نمار نا لمث ارسسا ىنيالاق مالسلا+_لمب ىمومنا ( لالا ثْخلا)

 ' ظ نوعرف هللا ق رغأو لب وابا ارو اك ةلرتلاو لمفلا نم م مكملع بوحام هدف مكلنبب باك

 | ظ انذعاوو ىلاعت هلوقكلذو ”هليلزيعيرأ مه دعوو هير ىلا به ذف دوعوملا باتتسحلا لالذ باننا ىتومااولا#

 [روطلا ىلع ثكمو نوراه م ملء ف اذعتساو هلم نيعدرأ أ هير تاق مف ريشعباهانممتأو هلا ني دال ىم ٍِص ظ ظ
 3 ريغ نم هلك واف ب درلا هنرقف دجربز نم حاولالا تناكو حاولالا ىف هماعةاروتلا هننا ل أو "لا نيعبرأ
 06 أدوطلا نم طبد ىتح "لل نيعبرالا ىفاثدح ثدي ل هناانغابو ةيلاعلا وبأل اق ملةلارب رصد محا ةلطساو

 ||| ىلاعتهلوق (ثلاشلا ثعلا) ىلاسللا نم ادني دروهشلا نال اهلا نيب رالاقامنا (فاشلاثصلا) ||
 أذ مامون نوءبر مولا مهلوةكتءللنيعبرأ» اذا وموماندعاو 71 "هلل نيعبرأ ىموماي دعاوذاو |

 أ لئس اوىلانعتهلوق ىف إم ماتم هملا فاضملا ماقاو ف اضملا فذح هنا لل ءانحاو نيعبرالا امتى ؟نالق جوخ |
 رش لاو ةدعقلا ىذنمنوثالنل وهو انيعم نيعبد أ لب ناكني هدأ "ىأءاضقنادارما سلف اضب أو ةيرقلا

 1 | ىلاعت هلوقئاشي او نو ءبرالا هذهوهدا رملاَنأب امل اعزاك مالسلا هملع ىم ومالها ىذةملوالا |(
 هذه لبملا ىلا *ىيينأ نيبرالا ءذه لبقدعو هلا دارملا نوكحي نأ لحي -للئمبرأ ىموءاندعاوذاو ٠ْ

 ' || دعوو نيدبرالا هذه لبملا ىلا يبن أب أ هنا دارملانوكينأ لو ةاروتلا هلع لزنتى تح نيعيرالا |
 | انهههرت (عبا راثصملا) رابخ الا, أتملاوهىناثلالا.ة-الااذهو ةار وتلا كلذ دعب هملع لزنتس هنأ
 ١ أ ادعارو فا الاف ةوفون هيرالا لع الا لزأ نمتنأكةدعاوملاناذغإ ءهل نفر[ قدوم اظذغاو ْ

 | || قفوتلا يكف نيئالثلا ىلع سمالا لو ف تناك ةدعاوملاناد_.في رسشعب اهانمستأو :هلالنيثالث ى مزمل

 ا أءدع وهذكل اريشعب هدنعو كلذ دعمت ”لءلنيثالث ناكمدعو نأدا ارااسدل لاسقف ىرمصبلان لا تانأ امنا

 || مذا ملاسن ةوقامأ "للماك رمش ء نالت حمجر اذا ةعبسو حا ىف مايأ ةئالث هلوةكوشو انعيج "هلل نيعترا ّْ

 (/ تاقملاروم وضح ىسوم دعوا ىلا هت هنال حةظفازك ذامغا (لقالاثهلا) ثاحت | همق داعب نم لدعلا
 : | نوكل لئارس اى ."لمشفو مالسلا هملع ىموم ةجرد كل ذ فرهظ و نيعبسلا ةرعضحب هملع ةاروتلا لازنال

 ٍ ١ اوأاإف منلا ماظعأ نم كل ذ ناك يدلل ”هلمكتو نييئاغلا اغب «رعلو مسوتحر دواع ىلع نيرشا كايد كالدإلا
 ااتاعن ةوكإلا تنس أ ىتا لو وقننإ وون بتل ل ىف كلذ ناكر ةكااو لهما عا ونأ ععق أب كلذ بمقع ظ

 أ قرغأ امل ىلاعت قا تاريسلا لهأ لاه (ىناثلا ثدلا) ءاذيالاوءوسلاب دق: كنا ماذكر ذك |||
 ا.( لصاو ىوقاف نلخ ا نوره هسيخال ىموم لاق هسيلعت ةاروتلالازنا مالا هيلع ىنومدعوو نوعرفأ ٍ

 أىذلا ىلا او با ثلا لئارسا ىبعم قب دةناححوروطلا ىلا ىم وم به ذابلف نيد سفملا ليدش عب .:.الو

 .[ اهوقرحأواراناوةمخ اهوقرحاف متل لهمال ىلخلاو بايشلاءذه نأ نوره مها لاق عشا |[

 1 | مّدقتنيح مالا هءاع ليربجةبادرفاس ىف ارظن رصلا ىف مال_تل اهيلع ىموم عم هريسم ىف ىنماسلا ناكو ظ
 | |نمهعم ناكام ذ_خأىصاسلان ات هيادملا كات فاح بارت نم سنضع هاالوخدىف نوءرفىلءأ 1

 إ لأ مكهلااذجم وةاللامفرا وذا هناكتوص هنم جرفن با رتلا كلذ هيف قلو الع هنمروصو ةضفلاو ثدذلا

 أ زوبع القمل نم ميغا عمبالوقب نأ لئاسشاو ةياورلا ف اماذهفممسفنالاهلا مولا هدخعاف يسوم هلاوب ْ

 5 | ةيدسملعيلقاءلكنا(اهدحأ) ءوجول كلذك ةياكملاهذهو لقعل ايد هداف لسعيام ىلعاو قف تأ

 5 | تاوجلاما نوكح, نأ لصد لءيالو سالو ٌلّرصال ىذلا بهذلا نم دعما مصلا نا هلع

 0 هنوكىءالقعلا نمدحأ بلق ىف ويشن وكينأ لسيالردقلا اذهنكلوراوخ هئسرهظ هنا بهو ضرآلاو ْ
 || ذح نم ةيرق نوكحت ىلا ةرهاسقا!تاز ,تملا نمكلذليقاو دها شدقاوناك مولانا. (اهنانثو) ١ اهلا ظ
 ةرورمضا اد ىلا اهولبو ةلالدلا هذه ةزقعف مالسسلا هيلع ىمومق دو عناصلا يلعةلالدلا فءاجالا |

 تح 7 مضل

8 



 لص اصةسس ست مسسم سكس - روس مج
 عطس لة بضيسس ال“

 | باتكلا؟لزفي نأ ةدئافلااف لشبد نيف لالبصلاو داي نوفءادتهالا قلي ىلابعت هلا مه دنع 2 ظ

 قل ولف هسق بتكلا لازئ الرمث تالف هقلخي ناكاذاءا دتهالا نأ مولعمو نود ممكلعا لوقو ن نافرفلاو :
ٍ 

 انامهفءاد_كطالاو رانعلو باكل دحاولا ب تاثكنلا ن.الدب لزن ولو ا دّهالا لهل باك الوءادتهالا |

 ٍ راه مد: دقمالكلا ادهن لعاو او دوت ىلل باتكلا تازأ لوين أز وجي فيك ءادتهالا ل

 م ذاخانمك هنأ علظ مكن اموقان وقل دوم لاق ذاو) نلاعتةلوق * لءأتلا وباو1اعم 35 3

 || (ميحرلا باَوَدلا وه هنامكلع باتف مكثراند_:ءمكاريخ مك دمكسفت أ اواتقاف مكر اعلا اونو:ف ندا
 ريك مل نء مدنا ةعاممنماه دعب امو الا ءذه نير سفملا ضعب لاف سماخلا ماعنالاوهاذ نأردعا ||

 ىلاعتهللانا (اهدحأ) هوجو نم فعاد _هو ةمعن نوكيال لّفلاو لداء سم اممال كاذو معنلا ||

 اذاو نيالا ىف م :لاملغعأ هكا ذو مياعا ابنذلا كلذ نعنو هلخم هبام ىلع مه هبت مم مسهبس دمظع ىلع م44

 ىغو ةمعتلا هده نا مث ىلوأ هش دلا ةمعنل هذه مولع ددع نامفةيود رإا معنلا مولع ددع دق ىلابعت هللا ناك

 هسامذتام لكراصت ةمعالا مات نماضب ًاهركذ ناكةصعملا ركذ قال اهفصو لمكيملا ةيوتلا هذه ةمقنك |

 كلذ عفر ل .:ةلانمه عأ ال ىلا عت هللانأ (اه.نانثو ) امريك ذئلازاغ هقامعت ىفادو دعمت الا هذق |
 نيدو وماوناك نيذلا قدس ىفو نيقاسيلا كئاو أ قدح ىف ةم_#هن كلذ ناكنف ةملكلا اهم ماسدق ىلا ق مرتع الا | ا

 هداربا نسف «انبالا كئلو أ دجو امل مهئانآن نعل تر تالوا قامت موال 1

 كئلو أ هيو نا نيب اا ىلامعت هنأ (١هئلاثو) ماللا هملع دم نامز ىف ني رضانما ىلءناذتمالا ضرعمىف |

 مدح رش الب ندقلا ىلا بودل ١! ىف نأ ال مكي ةجاحال مهل لوةب ناكمال لا هسملع ا دمت أ ع هلتقلمالا تام |

 0 اويقب معلا ماعتالا ىلءاهسشتهيودل اك :ىف ذي دشنلا ناس ناك ذ مكتم مكن امعا هلا لبق سنو كرفك نعأأإ
 | نان ديو ىف هلغدق ا تاو مدحت ةئالا ري ةئاشز هقذأ (اهعبادو) ةسوهلا :لولاةيوتلا هذه لثم | 0 1

 ةيوتلا ىف نم دح اولا غرين الف سغنلا ىلءاتقشةياهن ع ءةبوتلا قاويغرال السلا هيلع ىمومةَمأ |

 هلوتامأو ىدنلا مانعا نمد ةمهلا ةفصلاوخامف ناس اناا نشرنا مزاعمو قرأت مهند ١ ىشىقااأ]] إ 1 ا

 مهأرف هير هدعو ىذللا دعوملا ن نم عجرامدعب همودل ىءوم لاق ذااورك ذاو ىأ هموقل ىنوم لاق او ىاعتإ] 1

 مكسفنُأ يصقن مكنا| (امهدحأ) نال الوقملاغا | نب رسفمللو مكسفنأ مِلْظ مكن دام وقان لمعلا اوذادقأ]

 ظ | قصسمع سل ىذاارارممالاوهملاظلا نأ (ىناثلا و) مالسلا هيلع ىءوم دهع ىلع ةماه:الاب با ولا باوثلا أ 7
 ارض ىلا ىدؤدامّنال مهستاءاورسضا دقاونات لدتلاود,عاطفابطألو انأعال رض عفدالو عفت هك ةالوأ] ا 1

 | هقالطام ه ولالا دق, نأ هقح نم لانا | اذه نكل مب اظعلل_اال رشا قات لام اش تضر

 العلا اضاءات هلوقامأ مكن حاظم كنا لاق كل ذلف ىدعامملظا ىف لدالانالرمغلا لطهناأأا

 دارملاف انظ مهلعت ن نكي ملاهلا ها يس سوم

 اونو ىلاعت ةوتامأ فذحلا ن--فوذحلا اذه ىفءةياالا ةم دم تادام نكح اهلا ىل_هعلا كتان ا |
 | مكه اواتقاف مكترابىلااونوةةىلاعت ةوق (لوالالاودلا) تالاؤس همفق م كن: اولقاف مكترامملا |||

 ع عشب تح كد ؟ةالصت البال ال لا هيلع ةوثنا اج سفثلال تن: ةرسفم ةبوتلا نوكحح ىتق

 مساس اسس سلا

1 

 | نيدملاو هولا لدغ رسفم هعضاومرووطلا عضو نأ ىذَممبو هيدي ههجو لف هعضاو هروهافلا أ

 | دعب هلثج ىأبالن ا ىلع مزعلاو ىضم ىذا حيشل الفلا ىلءمدنلا نعرامع دب ومان ال لاك اذ ن سه | |

 | ةيوتلاربنسفندا رملي باومحاو هيف تزوج ف يكف 4 ملت صرغو نفثلا ل مقارب اغسل ذو كلذ
 | ىلا ىو ىلاعتهتناّنال كاذكن أك امناو سفنلا لت ةبالا لصالو مال مه .منآنا لب ضتلا ْ ْ
 ظ | ىذ ريح سقنلا يلستيالا هب و تالا دعلتاقلا نااكس فنا لق مهو طرش نأ مالسلا هنلغ ىموم | |
 | لمقلاالا متل هئرملا بو نأ مال_لا هنلغىموم عرش نمنوكينأعتنالفءوات قيد لودقلاءاساوأ || || 0

 1 | ناتتلادصقاذا بمافلا لاقيا ازال كاذم 00 ملا محا "تلاد | ْ ٍ
 ا ! ١ ١
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 5 ىلا اووف ىلاءت هل رةاةروصا!هذهىفةوتلالوس-ىفذ دال لوة:فاذه تدئاذا ءانيهاذكف اوذعءلرتلا 1

 ا ٍ كلذ تيثاذاوالةع بح اوريغايوتلا لوبقنا ىلع الا هذ#ه تا دلل ذكناكا ذاو مكس فن القاف مكئراد |
 ئ | هنا تيثاذاو ةلزتعما لوق ف الخ اضيأ كل ّةواعرشوالقع اقع زوي «باقع طتسأ دقىلاعت هنااضيأ تدث |

 7 1 تدحرخ أ ةمأرمخ م-ملا عم ملسو هملع هلل | ىلص دج دس قاف ن نءوفعدن الف ىموم موقر انفك نءافعيىلاعت

 مكلعا هلوق ىف مق دق لعل ريسفت ىف مالكل نا ل ءاف نوركسشتم كلا ىلاعت هلوقامأ لوأن اكسال

 | ىلا.عثهلا ةلزتعملا تلاه مث ىلاعتهللاءاشن اء ىعسو لدوطف هّتسهاموركشلا :ةقسىف مالك لا امأو ٌتوقََن

 أ دارأول(باولا) ركشلا الا موتمد ري( ىلاعت هنا ىلع ل ديال ذواو ركشي ل مهذهاؤي لو مهتعافءاغن ا هنانب
 : || لطانلوالاوط ريشلاذهمالوأ ركشلا ةنعا درك ثال لسع نأ طرمشب اما كل ذدارال رتتلا ممىلاعتهلل

 .ناكناو ىرخأ ةنغادىلا ةمعادلارانقتفا مْزلديعلا نه طرمشلا اذه ناك ناف طرشلا اذمكلذدارأولذا

 أ أ كلذو ركشلا ودم لاصتسا ىعادلا قلي ل ثيح ردلاصال اركشلا لصح ىعادلا هللا قاس ثم هللا ن

 || نو ديل عفلاّنال لاحم ا هئمدارأ دقف ةمعادلا هذهري غن ههئمركثاالودحدارأ ناو 0

 || بابكححلا ىموماشت اذاو) ىلاعت لوق ملعأ هقاواضبأمهاعدراو لاكشالا نأ تدنف فن لادث ىعارإا

 : 1 اوه نوكح,نأ لمت ناهرغا!نمدار ماو عدارلا ماعنالا رهاذه نأ لعا (نودتبت ركن هل ناكر هلاو

 1 ذيعأل ةثالثءانتفاهذنهتةازوتلا نءاس رامات :نوكيتاونازوتلا فال شاذ انشد وكم ناو ةاروتلا
 || لطابلاو ىلا نيب :رغتاناق رفاه وقوالزنمإناك امن وكن امةداهاةارودلانألوال) لامت>الا ارب قتو اهماع

 1 1 || ىموماشت ادقاو ىلإ هتهلوقهرماتو ةءا راو دولا نيب عمال لجرلاديرت 7ثمالاو ثمغلا تنأ :ادكاوةك وهف |

 ١ أ ةارولاىفام نأهر غلا نمدارملانوكينأو«ذىاثلالامق>الاريرةنامأو اركذوءامذو ناك رفلا نورادو 0

 1 ناب وهوةاروتلا فام ضع: ناكر غل |نمدارملاف لطاسلا نمازيقم قطا رهظنابأ اذا هنالنيدلا ناس نم
 0 ناف :ردلا نس ذارلل وكن نأ (اهد- ١ هوحو نك ثلاثلا لاق الاريرقنامأو هعورتو نيدلالوضأ ا

 | لطابلاو قل انيبب تقزفاهنالناهرفلانتنعمو تان الاراسو ادعااودملا نءمالسلا هملع ىموم ىو اام

 1 1 | لاه نوعرف موق ىلع ل“ رشا هقاءان ”(ىذلارملاو رمد: :!ناهتر فلا نمدارملا نوكأ (اه :انو)

 1 1 أكلذو ردتمو هقامانآ اىذلار معنا ادارملاو ناعجلا قءلامو ناهر هلا موناندبعىلءانلزنأامو ىلاعت | |

 اوه هحاصو ىلوةسااوه نوكن نأ ىف نيسهدشلا ن هذ بحاو لكم عقو رممئلارووطظ ل -.ةنال |

 .[امهتاش) بذاكلاا عمالا نم قداصلا عملا قرغناو خوجرحلانمجحجارازيمرمص:لا رهظاذاف روهقملا ظ

 ||| ىلاعت هلوقفاروك ذدمراصدقاذهذتاقناق مال_دااهملع ى.-ولردلا قارفناو» نار فلا برطقلاه ظ

 || بمةعال ارك ذيال كل ذّنال ٍباتكااالا قءليالن ودم مكس1عل كا ذدء:ىلاعت هلو ةفاضبأأ وردلا مكبانقرتذاو |
 ! [ ىو لحال ناك لذ تار مهلا مكيانق رذداو ىلاعت هلوق فنعم. / ىلاعت هنا لالا ن 6 بتاوملا تاق ىدهلا ا

 نءناك ردلاقرفناىفانلان ءو صم._نتلا لدس ىلع ص._صمختلا ك/ ذزيبةب الاهذهىفو مالا هنلع |[
 | لعؤتوماودمو عئاصلادوجو ىلء كل ذباول دسار اركلا ناو رذىءوماشت [املانا دارملا لعلف لئالدلا |
 1 !/ أ زي قامت دنت ةلالرلا دارا ةاضلاوزوفلا يدار دق ىد عافانا دولاره لو مالا ظ

 | سانلا- ن*تاملعاو "هل اع ةمعن موتا نم ءمهصالخ هبل دسكذلا ناقر لاو نيدلا ىف ةمعن بامكلا م هانا ظ

ْ 

 ؤ

 ظ
1 

 ل هام عه حا ص ووو ع ل سم ص ل حس وم حسم عسل حتي و ومس ج2 م مع صح

 || ىذلاوه ناهرفلاّن ال لط ا كلذو مال_تلا هماع ىموم ىلع لزنا هناو نآرقل اوه تاهر ةاانأَن 1-5 ف
 10 ىعاانورخا لاهو نو هاب ظفللا اذه مدازنل ع وألف ان كتم لنل ةرلكو لكان اقلام ةر

 0 باتكلا له انهباو دهم كل ناك ردا سو هيلع هللا صا دهمان آو ةاروتلا ىنعي بانكلآ ءوماخت اذاو
 هللا ةتبااةحارتغن هديدش فسعتاذهو برطقو ناعثو ءاّرقلا وخكلاءانلعنهلوقلا اذهىلالآمدقو

 ١ نودتم مكلعل هلوقةزلا تادتساوءا دتهالاربسفنو ل ءاري سقت مدع دقف نر دنت مكاعل ىلاعهت هلوقامأو

 | اذاف اسي ورفاكلن نمرةكاادا رألاق نءلوت ىلظ_كلذو لكلا نمءادتعالاذا رآىلاعت هانا ىلع



 موو
 تم ديعل سس لس سل ري 2 كا

 لمح اسس

ل ىأم ا ىلءاواسف هلوذكو نامل ن «مهلاث اب ىأاربش وسناب ١
 ني ورشفملا لاق ع ضب ىلع مكضعب لي

 كذاو أر يغ أ ىلا عن هللانا _(قائلاوجولا) لبالا ىلا اضغي مهضعي برمضف نيفداوزربنؤيث الا :اوأأ

 ىاثلا هولا اذهو لد للا اواستسا ىأ مك سن اولتقا وق نمدار !نوكيفنيب "املا كتر لقب نيبلانلا | ْ

 | ضعبلا ىلع افطءذشأ موضعي ناكبنذلا ىف تكرتشا ذا ةعاجلاّنال هم ةقاملادادْزَت لوتالا هحولا فّنال برقأ | ظ
 يم هنا لرتالاف تاي اورلا تفلت ا مث كل ذى ةقشملا تمظعاضعب موضعي لني نأب وفك ا ذاف ممل مهريغ نم ١

 نيعبسنول اودمااناكو مهنم لدتا دبع نم لمعي نأ تاما ر وضا نيراسلانيعمسلا نم لقلا ديعي 0 نمأ 1

 نو ة منه لما اناعأ (فاشلا) قاصما نيدو .ركذلوةلااذهو مايأ ةثالئاولتق ىحاوكرمتافافلأ|
 ةدس ىلع ءليسق لك نيعفحت اوصاف لّدقلا ىلع اوريصتل قيث واامماعذخأف | وباج أل قلاب مالا! هيلع |

 ا١ءالؤهنانو."ال!لاقفف ىمدسلا مه ديأبو ةتبلا لدعلا او ديعام نيذلا لا رمشع ىئ الان نور اهم هانأو 1 ١
 وأ مهيلا هفرط د موأ هل نم ماه الجر هللا نءلف اوريصاو هللااوة:اف فو سلا ني رهاش وأ دق مكتاوخا |||
 هللانا وهدي مال سلا امهماعنوزاهو ىسو ماهو ء أ ب ما ىلا ممول ااه نيمآنولوقي لجروادد مهاقتا. 1

 ىلّغلا ناكو اولا قب نم ىلع تدنو ىلتق نترغغدق اهيل ىلاعتهنلا ىحوأأفانهلا اهةمقبلا ةمقبا!ثالوةيو |||
 هدمعن ل نم مهنمو لدشأ ادع نم مهتمنيمسقاوناك ل. ”اربسا تب نا . (ثلاثلا) ىباكلا :ياور اذه افا[ نيعيسس |

 لحرلا نانو رمسؤملا لاق مث ةدامعلاب لغتشا ن م لءةءراكل :الام لغت شيف نم صاف هد دعنم ىلع ركنيإل هنكاوأ ْ

 اولتةذ لّدقاان رمأ مءادوسقب اس ىلاعت هلق السراه هلي سال ىْضم ا هنكمع لف هراجو هدلوو هدلاو رص ناك أ ٍْإ

 تغشكناف ةمقملاةِمقيلا لب ارمءاود تكله برانالاهو مال امهملع نوراهو ىموماعد قس ءاسملاىلا| ْ ٠

 | وباندق مهو لدَملاا وقتما فيك (سداسلا لا ؤسلا)مو.ديأ نمر اهدا !تامقسو ةاروتلا تا زرنوةباصسلا | /

 | ناك مالا هملع ىموم عرش لعلف عد ارمشلاب فانا كلذ با وحلا ه لتشالةدرلان مياملاو ةدرلا نم :

 مصيب له (عبابلالاؤَجلا) م موّدلا كل ذباصاخ ناك وأ لكا !ق-ىفام اعام | ةدرلا نع باسل تق ى ضد 3

 باطخ مكسفنأ ملظَم كن | ىلاعت هل وقتال كل د عاسعال باو ااه هن و هللا لبق نث لمي ملنصم.ن«نأ ىودام | |

 تنكر ريس مكل ذ ىل اع هل وقامأ نعت اميل فرار اعنا رأ ضعبا عم هناكولءاف ةهفاشم | ||

 ْ أ ررضو امندلارريض نيو ةريئا د تناك م م-مملاحّن الكل ذو ةَقْشملا هده لمح ا هيضف مككراب |

 لتقلا لمه ىف سلف عقاو دب التوم اًنالو هانم ريغ ة رعت الاررمضو ءانشم هلال ل محتلاءىلوأ لواالاوةرخ الا د : ظ

 ىلاست هلوقامأ مانعالانضرفلارهالادز باوثلاءنوقلاو باقعلا نم صالفلاامأوريس>أَئذاو ميدقتلاالا | 5

 ناف لاف هناك مالسلا هملع ىىءوملوقن هر دقي نأ (اههدجأ) ناهجو هسيف م فوذحم هيف مكلع باتف | :

 ( جاهففريدقتلا نوكسف تافتلالا ةقيرط ىلع مهل هان ءااطخ نوكي نأ 6و . الاو) م كيلع بان دقق لع :؛

 مدمن دّقف ي>رلا باو لاوه هنام بلع باف ىلاسعت ةلوق ىعمامأو يقرامكط باقر ١

 ةره- هللا ىرنوئوخ كل نءؤن نا ى.-ومان َملقداو) ىلاءتهلوق <« محلات اوءااوه هنا هلع بات هلوةىل أ 0

 | ماعنالا وهاذه نأ لدعا (نو ركشنم شن مكلع] مكتوم دغد ند مك اننعب منو رظنت َمنأو ةقعاصلا م ك؟مدخ أفا |

 خد ال نم تنل موا جاف دح قهفلاو نك دال اع ىلاسعت هناك (اهدحأ) هوجونمهنامو ضداسلا ||| ١(

 | باوئلاءاوزوفتو باقعل ا نعاوصلذتثو مكبغب نعاوبوتنل مكتسح مث ةقءاصلا مكنت ذخأفةرهجهقلا ىرنإ] ا

 هب لعفي نأ هبد د ىدتسنام لف نعلسو هما هللا ىلص دن انسب نامز ىفناك نم اردت اذن .(اهناث 90 1

 ةود دوج مهفالسانلسو هلع هللا ىلص "ىنلاتازهعممهدوع ىف موبسشن (اهئاانو) نا وأب لءفام| / 1

 ”ىبنلا ىلع رهظدالامتا ىلا عت هنا ىلَع دلو ةرش ءاطظلا ثان « الا كل: ملغءل مت دهاشم عممال سلا ةيلع ىسوم | ]ا 1

 : | مهفالسا هقص سا ام لثم باقعلا ١ وتكسال اهو دح .واواه ودع اهروظاول هناب هاعل اهلثم مال سا هملع | 01

 | مزعلاولو أر يصاكربضلا ىلع هيلقل تاتو مهتم قالي ناك ام لسوهيلع هللا ىلم ”ىبتل ةىلست ه مف (اهعئارو) أ ١
 | نساتلا يلو ناكنا تعصول لسو هياع هللا لصد و ناكوةين :ةيشافازا دف (امسماخو) لسرلا نع | ا

 1 سل يحتال

 دا 1 ا و
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 ظ أ اووتق ىلاعت لوق ىمام (فاشثلالاؤسلا) انه هاذكت هنالا الل وانا قفباتيصغامدر كَسْو
 (مهللاق هناك ةبولا ىفءايرلا نعىنبنلا هسام دارا باوذناو ى رابلالا نو كحال ةيوتلاو مكئرانل

 فو سانا مئاناو مكسحي بش لع متسول قالا نام مناف بلقلا نعالةبونلا متر واخأول

 ١ صقخاف.ك (ثااثلالاؤسلا) هللاىلااوب ,وثثنأ بجو قالا مينذااذا مكناف هاف: ئافالامم
 8 نوسرلا قل ىف ىرئامتوانفتلان ماب زي قلفنا قلش ىذلا رع رانا اركان تصر, عظوملا

 | ناك نمنأ ىل اهيبنتكاذناكتةةنب ابنا ارودلاو ةفلتنملا لاكشالاب ضهر نع هسضءب ازيقمو تواسغتن
 | نيب قرفلا|م (عنارلا لاو لاو) ةواسبغلا يف لثملا هب برضضي ىذلار ةبلا نم ةدابعلا» وح وهف كذك ||

 ( تمقعتلل ةداشا او ةيوقلا بدسملافا نال بدساا ىلوال !(باوملا ولتقاف ةوقمانلاواربوتق وقنا

 أ (سماقنا لاؤسلا) مكسوة لتقلاةيوتلا اوعتاف ىأاوبوتف وق ىعفةيوتلا مات نم لتفا !ّنال
 | باوجلا)كلذريغدارملاوأ هسفن دحاو لك لتشبنأ نمره اطظهضدَي اموهأ كفن اولتقاون هلوةيدارملاام ْ

 | سم ليد نيبابلا نمدبحاو لك مادا رلانوكينأ , وجال ني رمل ن نمو لايام نابل قاتلا

 آ لذ لري ناسع وراسل كان: ن يو. امانا واووسعشأب 1 ويوم رس
 ١ || جر نأ بي اهد ع ىلا ةنبلا ضةنوحلتقلا نارام ادبع ىضاسقلا هملع لوعىذلاوهو (ىناثل )

 : زاجل قيرط ىلعالستق ىمسامناادعبوأ اسرق تومي نأ ىلا ىَدْ :زيام كلذا دع اموا..- نوكججي نأ نم ظ

 |مةركل سس ماةع رشلات اداعلا نال هيىلاعت هللا سهأب نأزو كال هنا لوقف لدغلا ةَمقس تفرعاذا ||
 نوكي ىتح فاك لاس لعل دعب ساو لقت ملار والا قالا ةطسمنوكتالو فاكملا كقذا لاسم ظ
 | لعفينأنسصفدقالعف نم اذن الةتامالان هىلاعت هللا لهشام فالذخا د حو هنف ١ :رؤصم لتقلا ||

 . [| ركن انىلاءتهقتام أي نأ ف الذمو ميلغءلا ضو. لان فاكملاكل ذ ضوعبو راف اكأاال ههاكسصا ذا ظ
 3 | نوكينأ عن .؟ لامس لعفل' كو دنا“ :: قباا هلال هميقءتوملا ل_مححيالو هناضعأ نم اوضع عاطةيوأ هسفن ْ

 5 أ لاا ىف حورلل قهزملا لعفال مسا لّدقلا نأ ل بنال لوقي نأ ل" : امو "هللا لاعفالا ىناحالص ل ءفلا كلذ ْ

 1| اناسنا لتعءال نأ فاول هنأ هيلعليلدلاو هدسبو أ لايطاىفاماق ره نلاىلا ىَد وا لعفلا نع ةرامعوه لب
 1 | لبهأ لك هيمو هنمج يف ثنح هنا تام ٌعةدحاو ةظااسح ةحار اكاد هب قبو ةعِظع ةدبارج هسرف 2

 0 |ءاوس قوهزلا ىلا ىَدّؤملا ل_عفال سا لتقل م ١نا ىلع لد ةةشلا لامعتنسالا ىف لصالاو التام ةغللا |[

 | لاما فق وهزلا بقعتستال تا! ةح ارذساب الا دوروز اوج تلمس تنأ اوكاذدعوأ لالا يف هملا ىدا
 1 حو زال قدز !!لعفال م-الدق ةقئاو اناس عة تناسنألا لست ةينانرمالادا رذأزا و اك ناكاذاو |

 0 | قبال هلا ل_ذالالو أ انلق هيل ايقتسا ةيطسم ن ءهيرحالا دورو ىف دبال وقوم هيرمالا دوروزو وال ف لاف

 0 |ةهلكبلا كاد نم ةمئاهالا كل ذيف ةملجمإلو ناسالإفك لعين م يهأ هنا هملع لبا لاو ةلصم ن ههمق

 1 أ نأزووعال لومسلإ ةلسملا كائد وعن مّدبال هنا تلق ل نكملو .ةحطعم ن ءذبال هنا !سياقعلال ومصحالا
 (.٠ ميظعلا ضوعلا لصوب ىلا.عتهنإ تريلا كلذ هب متل كام ب يلا ها ردا لضم وبش كلانا لاش
 ْ ةيلسملعقلا كل ذبارومأم وكب هلعن ا لادةينازودعال ل نكسحل هلا ةمحلسملا دو نم بال هلا نإ هما
 | دودو ىلا نامزلا كل نم م املا ارت ىلا امعا دريس سوينا ذب هلعناف ادغ هس لنه ناي مااا لثمهأ
 " 10 نورشفا!هبلعل وع ىذلا لالا هجولا لب ىضابقلا لاهامطتةنكم تالا قالا هذه تناك اذا و دغلا

 1 ١ ظ كا دلو أ نم د اولكرمأ لاقي نأ(لوالا)ناهجو همف مثاهر هال نعد . الا فرص ب اذه ىلعو اكونأ

0 
| 

 37 7 رحاعضومف ةوةكسسوهو | اضع مكضع»ب لق هانعم مكسفنأ اواتقاهلوةفاضعد مهضعن لد ب نايني" املا

 ل ىلاعت هلوقىف لقو ةدحاولا فما نيم نأ هقمشعتر اذه مكشعب ليل انهمو مكسضت اواو

 تائمؤملاو نود زا عزنا 1 ايو خفي تل يعلم انين اوزان لو

 مسمتمللا تيموم تام ميسسل | ل ال حسا -

 مس : - نوع دعو مج هويه ع مج حج . نيووسوو حج 8-0 بيعت -- -_- يحب .



 شلل
 هس تس د ا ا ا ا

 تسمم سل يامال

 : ةقعاملامتذخ ف ةرهجهق اناا كلذ نك يموماوأدقفءاملا نساك, لع لت باتكلا

 ْ 00 سرع "اج ةيورلا تناكولف لاخلتا ف مهقاعو. بط ىهسف مهل

 الا اودعاميتمدحاو لكن وكىديورلا ىو ءاعشلا نم باتكل ال ارنا ٌىرحبأ دف ىلاعتو هناصس هلأ سن أ تلقنا ||
 1 كرئاةنسءامهتمدساو لكن وكب ىضذتقر عاطلا تلقةيوزلا لاو ؤساذكف هسفن ىف عنتم ريغ باتكلا لانا ات

 : لزئاالولانءانتا نوج ريال ن يذلا لاقو ىل ات هلوق( اهنلادو)ةيؤرلا ىف هنالو مهم قيسف باتكلا لازنا ىف هبىل

 ا اهيزومدنعو رهو رب احر تناكول هنو افارعبك ودعا اونعو مهفنأ قاوريكتسادقلانير ىزنو أ كت الملا امام
 كلذ ىرحو نتاع نكي لاينلاوأ بدلا ف ةمعت ىلاغت قا لآنمتالاو:ءاهساسقلا نكي مننا
 : دحاو فرخ ىف كري ثم ءوجولا دهن لعاو : تنملا اذه كئاعدب هلفائ حن ىق-ٌكللَن زون نا لاةراص تعال

 || لقنا!نءعقانا اتا بلطناهنوقعونم كلذواركتمواَو:ءاهلاؤسناك اى ةزئاج تناكولةيوا ناودو | ||
 ا ناك ا[ هنا ثاقؤلو انلق تاز ارث اس تلط ف ل وةلاادكواماعم ا اطن كي لاك ناك |1ماعط ىلا ماعظنم

 ىلع عشوملااذهل_:ءىداقعالاو تاعربسغن 5م لك لاط نكن نأ ت سو تعب دأ ن نسل لادا ا ٠

 هاوي انمكتناكمائيشاهعمرك ذوالاةيورلاز ذامىلاتتلاناو فيكو علا لها يلبال لثمالا ف ورش

 1 ناادو ني ىمآلا عومي ىلعو:ءلا ةف ص تشثأد ةك”الالا لوزرتو ا ءادلا ع نم باتكلا لوزئاًماودو قافتالا ظ ٠

 ]| ىض:ةيرهاظلا نيسلا ىأ لوقاَمأ |ًةنشم بولطلا نوكل جال تلح امو ةعلاةقص تاق ةعط اة11ةلال دلك |
 || ماظعتسالا نا ىلء المل دتقأام كن انلق قانلا ىف هنالومءم قف ضعبلا ىف هيو معلا زتاعنتم لكلا نوك

 ا لظ.فبايلا اذه ىف عشنيال لاثملاو" دل مالا بورش ىلع همف تاووعاغ او اعيتم بولطألا ناك اذاالا رةضال | ١
 || ماظعتستا ىف ئدسا! اق لئاف لاه نافل زمءملا مالك طوقسانلقاع رهظفاهذنم لكلا نوكى ضد رهاظلا كاوق | ١
 : اييلط ناكتف ةرت رخ الاى ال ل تالىلاعت هللا ةيور نأ (اهدحأ )اهوجو لق كلذ ىف باواساةيؤرلا ىلاؤسأ 1

 : ةنورلا تاطناكف هللا ئزيام لاح دعا! ن فءاكتلا لزب نا ىل اعت هللا مكحن أ (اهءنانثو)اركتتسفإل لاق : ْ

 1 ىفاشناكر رورضا1لغلاو ىرؤرضا! للان مدت هنورل نال ىلوأ ةلزتعم ا لوق ىلءادهو فتاة . ١

 الأ تتعتملاو امنع دئازرلا لئالدلا بلط ناكىدملا قد ىلءلئالدلا تتتاملهنا  :(اهئلاثثف) ”تغملكتلا ||
 1 نمار اذ هلا ةناصيس هير نع احلا عنم ىف نأ ىلاعت هللا لإن عنتعال(اهعنارو) ندمت سوا ْ ش

 ل نندكئالملا لازناو ةامشأا نم ٍباتكلا از رنا ف نأ لعام ايندلا ىف ةيرلا بلطر نسا كالذلف ةمسهملا ةطدملا | 0
 نالوق ةقعادا!قفني رمسفملا (ىناثلاث ثلا ملعأ هاو كلذ باطر يراك ةيلتعت دفمامملا ||

 نموتاومسشلا ىف نم قع ذىلاعت هلوقب هيلعاوكتحاو ةداتقو نسما لوةوهو تول اىهاجنا (لوالا) ْ 1
 ِ نورت ّمنأو ةقعاصلا مكتذحاف ىلاغت ةوق (هدعأ) هوجول فرعضاذهو هللا ءاشن مالا ضرالا ىف | 0

 / ارت و نان ول كا (اه و) هَ ةةعاصلا ىلا نب رظانمهنوكعنتمالت وحلا هدوعاملا تناكولو| 5 /

 : لبتوملان :رعنوكتالةقاقالاو قاف الف لاق مالاتبمنكيوهناعمشسؤةقعاسلاتيل] اتي 1

 1 مقواهدوروَنأ (اهعبارو) توما بنسىلاة ةراشاكلذو قعصت اا ىب 5 ةةءاضلا نأ (امتلانو 0 :ىثغلا نع

 ا ىلءاهي ضم نوراظات : منو لاق كاذاو نواعبال مراتب ديدان ايتيوشلا بانرات 1

 ]| فاوثعالا ةروسق لاق كاذإَو توما ثبس ىه ةقعاسلا نأ نيققمللوقودو ( الا لوقلا) ةيوقعلاةظع |
 ١ نم تءتورانامنا(اهدحأ] هجوأ ثالث ىلعناكئنىأ ببسلا كا ذ نأ ىفاوذاتشاوةفجرلا م مذا ا 1

 ا اورذناهسحما وعم“ ادونج ىلاعت هللا لسرأ (اهئلانثو)“ ءايمملا ع نم تءاج ةمص ( اد اند) مقوس تحال 1

 ظوملا نان مكانشعت م لاهامنا هنا لعاف مكنون دعب نم كانسعب م ىلاعت هلوقاماةلماواموب نيم نيَةعص | ا 1
 ١ د منال

 ْ) ظ ىألءنل مهاننغب مئاد دعيت وكلا ىف ممناذ [قءانبرضف ىلاعت ةوقك ت مالدالتوكيرلا 01
 [| نيهجولال تلق مالكا ادهىف مالسلا ميلع ىموملخد له تاقناف :ادءأاوشاانا ىمهجأ نيب زكا
 ع وثم لوانتول هلآ ا .مالدلا هيلع تؤم لات نأ بالف ةهذا ثم باطخ هلأ (الفالا)



 ست 5 عم

 ١ تان الا ا مهتدهاشم عم مهفالسانانيب ىلاعت هلال كلذو هريس اوف ودور ء ممن اانا باتكلا لهأ ه هءزاعالاب

 1 نم نتيالف هنوذلاخعو هنلعنوهكحتبو تقو ل كسص نو دتر اوناكمالدلا هيلع ىمومة بن ىلع ةرهالا

 00 ا نع مالسلا هيلع دعربخأ ل (اهسداسو) هون نعرابخالا مكى اودجو ناو مالسلا هيلعدمل مهفأ ا

 ْ : | نيرسفمأل (ىفاثلا د ثدعلا) ولان ء كلذ نوكي نا بجو ةتبا العلا ل غت شي لاممأ ناكمنا عم صخصقل هذه

 ْ قاص-ا ندم لاق لمان لمملا ةدمع هللا فاكنا دعب تناكةعقاولا هذه نأ (لوالا)نالوق َةعقاولا ذه ىف

 همحال لافو لجعل ةدابع نم هيلع مهام ىأرف هموق ىلاروطل ا نم اللا هباع ىءوم عجرأما
 اى - ىرماسلاو

 | ( اولاه 000 اوجرخالف م هر ام ن نءالجرنيعيسهموق نمرامخارصأاىفواةلأ و لممااقرحو لافام

 | عقول, نم اندالو هملادقا يأجأة كل ذمال ل هملع ىدوم لايك سما ىّت> كير ىلا س ىسوأ

 | 00 هرم دى مامغلا كلذ مومن هاندو هاكمل.لا ىشغتو مامغاا ن نهدوعوهملع

 ععسو هل 'رظناا مدآ نم دأ عبط ة سيال عطاسرون هيج ىلع عقو هير هلك ىتم مالسلا هملع ىمومناكو

 | ىءوم ماقواعماونامو ةةعاصلا بتذخأةةرهت هللا كرتىتح كلن مؤ نا كاذدعد موقاالاَقف هم لد

 ا ىد وها ووك لال ر نيعي_ل'|ر سا ىبنهترتخا ىهلاانلوةيووع دي“ اسلا ىلاهيدياعفار.ا
 الاددف -ءاعدلانالغم_ثم ىموم لري لق ”ىفنولوقي ىذا امة دحاو مهنم ىعمسيلو مهيلا عراف موس وف لومقد

 [|/ (ىناثلالوقاا) مهسفنأ اوائَقي ناالاال لاسقف لدعلا داع نم ل.ارما ىئبةيون تاطو مهحاورأ مونلا هللا |
 : أ | ذك يت داك نابل هلا ةدانع نمارس اوي بانال ”ىدسلا لاه لتقل ادع تناك ةعقاولا هلعدأ

 أى ومراتخاف لهعلا مج داسع نم هسبلا نورذتعب لب“ ارمسا بْن م سان ىف ىءوم مست نأ ىلادعت هنا
 ىسومماقف اًواموةةعاصلا متذخآف ةروج هللا ىرنى- كلن مون نااولاروطلا اون الف الحر ن نيفيمصس

 3 تءعجر اذافءالؤه ممممقب نم ترخخا م لدتقلاب مه سعأ ىناف ل. ارسال لوفأ ] اذام براد لوس ىشن |

 ظ ظ اهلا علا اودْحتا نم نيعبسلاءالؤهّت ا ىموم ىلا هللا حواف مهل لوقأ اذاغدح مهنه ىمنوكيالو مهلا
 | ىلا مهنمدس او لك رظنواوماةقم هاما ىلاعت هنا مكان دهاناهوقىلا كتف :فالاىهناىموم لاسةف |

 | اعقاب 2 0 الااشيشدقلالآسنالثن تيا تاعي ةييارغملا

 1 ْ 0 واس رتات مي اعلا ودم نيذلا مهتيزرلا اول سنيذلا نال لدياماهف

 1 ا تروح كلوق نمر دسم ىل عوف انثكلا باص لاف ا مع ةرهبب هللا ىرن تح كنان فرتسن الوناقايطنال

 اردصملا ىلءاهباصتاواهب تفانخم بلقلاب ىرب ىذلاو ديول هايس ني#لام ىرب ىذلا ناكءأعدلانو ةءازس لاي
 - ا ع

 ||| ىرقو ةرهج ىو ذ ىنعع لاما ىلع وأ سول لعفبءاصفرح 000 اهلعفي تيدنفةيورلا نم ع ونال

 | ترهج لاةيروهافلا نم# رولا لص لاغقلا لاهو ره اح عجم وةيلغلاكر ددماما ىعهدءاهأأ عفن ره

 | لجرو موج توصلاةدو ءؤام رهظ ىتح سمن نِي'طل ان ىل اطغماذوام نأك ذر يربح رول يللا

 | اذنك 2 :رهحاولاهامناوةءاضولار هاط ناك ا ذارم هج هحولاقيواسلاعهئوص ناك اذات وصلا ىرووج
 | هيفق ةقعاصلا مكتذخأ ف ىلاعت ةوقامأ مانلا» ١ ربام ىلع ليضل اوأ علا قرئادارخاّنأ مهودمم_هوجالتا
 تناكولابن منارابطلا ددعىضاسقلا لاه ةعنسم هناي ور نأ ىلع كلذب ةلزتعملا تادتسا (لوالا ثلا ) تاما
 ظ لقنلا وقلب قعلا هب لزنتلا6ةيوقعلا م مي لزةثالنأ بجوفازوجمايمأاو سلا ذقاناكأ ةزيئاج
 ١ تح امم انا ج رض كيرانا عداف دج او ماعط ىلءريسصن ناىل اعت هلوق يف ماعطرىلا ماعطو توق ىلا توق نم أ

 ش0 تاي[ى كلذو همافغتساالا و اذليلاقمرك ذام ىلاعتهنتانا مفصلا باك ىفني_سااو لاهو ٌضرالا
 | مالا لوقك ةرهج هللا ىرنىقت- كل نمؤز نا مهلوق ناكل دري ا تناكول ةيورلا اخت 4 . الا وذه جيغا

 .لهأ كأس ىلاءتهلوت (اهئانو) ةقعاضلا مهذخ انالو مظعتبال هنا ىف تدم ءامجانألا هؤننأ ممم أم امني ال

 بتابنحكححألا

- 



 م

 ظ | سدا ته لش دي لو همتلا ضر أ ىف تام ى» فرك .-ىفرمالا اذه بيقءمبنمعقو ولد ها
 اولذددا مهلا لق انادي . الاهذهىف سدا هنأ, نولوالا باجأو سدقملا تين ةيرقل اهذه نم دارملا سيل هنأ تيد

 قلاعت هل تاتو لاكمال لاز عش وب ناسل ىلءءانلم اذاو عشوب ناسا ىلع وأ ىموم ناسا ىلءةيرقلا هذه :

 اول داوىلاعتهلوقامأ ةحابا سغأو هو مالسلا هءاعمدآ ةصقى ءريسفنرم دقفا دغر مدد ث.حابنما ا

 لاصغلاو سامع !لو5 "وهو (امهد أ ) نيهجو ىلع ب امل اىفا وفلتخا(لوالا) نائم هذا دص#
 نع هنا مهضعن ن ء”مدالا ىح (امهن امو) سدة |تد نم ةطمخلا باب نع ديب ا هن أةداتقو دهام ١

 سفن هيدارأ نسملالاةندوص كايدار 1! ىفاوفاتخا( ىناشلا )اما الخ دموةيرقلا تاه نم ةهج تاسملات ٌ

 دوك ا لاح لو دإ!بو> و ىضتغير_هاطأ ًنالدعن اذ_هو ضرالاب هج ولاقادااوهىذلادوددلا |
 (لوالا) نيهجواورك ذءالؤهو دودصسل اريخت ىلءهلجح نم مونمو كل ذ عنشمال هرهاط ىلءدودسلا انلحواف |

 هيف لش ادلا ات اقي_ضاريغص ناك بابان ال عوكرلاوهدارملاّن أ ساء نبا نعرينج نيدمعس ةناذر
 خال ىلا هيف جات ناكاسف اعكر هلوخ د ىلا نيَرطْضما وناكااقدض نا تسصوأ هلال دعب اذهو ءانحت الا ىلا |

 عضاوتلا ىلع هل حج بحودوصسأا قش ىلع هلجردعتا هال برقالاوهو عوذ1ل اهيدارأ . (ىناشلا)

 ةطحاولوةوىلاعت هلوقامأ انيكتماعضاخ نوكين أذ ال بنذلا ن نءتثانلاف هيوثااىف اودخأاذا مالا ا

 هدحو ىلع ب ناك لا لو دبم- ء«نم1نادغإ انهت هلاى اللا ئشاتتلا لوقوخزا (اهدحأ ( هوحو هيققأ

 رهتشا اذاف'املعربغلا عاطنالف باَعل'ةفصةنوتلانال كل ذو ةدوتاا ىلع ل دياماولوةينأب مهسهأ ع. عا
 سرخال اذا هبالا تال دوا نالامالا هتحداب هان. نا هيو ىه نأ همزاو دعب بان مث تنذلانداوأ ا

 ةمهلالا زالو ةيوتلا ىلا نذل! نعهلو دعريسغلا فد رعت ل جال لإ :مالكلا هسنم دجوي لنا هيون حصن | 1

 أطلناب هوف نسل اولا فلا تاساشو قسلا4 نيد ممأطخ بهذع فرع نم كلذكو هسفن نع | َ

 تيسلا اذهل هلاداعمدعب هنالاومىلا او دوءبلو لطايل ا ىلع تايثل ا ىف ةمسهتلا هنعلوزتل هنع هلودعوأ]|
 وهو هنودلا كل: ىلع لادملا طفلا اوزكذينأ باقل ةفصوه ىذلا عوضما عملرت ارسا فب , ىلاعتهقلا مزلأ | د

 .مسوت اناباورك ذينأو عوضا اهو ىلعناسناا | ولخ دي نأنم وقلا صلال ساشا ةطحاؤاوقو هلو وتأ |

 اذهوناللا,رافخسالاو حراودلاعوضخو باقلامدن نيب نيعءاماوو ححي ىتبؤنألا طح ساقأا| ْ

 لغأ اطال نم ةظفالاهذ_هنا مدالال وق (اهنانث) قيقا ىلا اهب رقأو هوحولان_-بحاهجولا |||
 ةنلامل الا نم هلع ةطس فاشكلا باص لاه .(اهئلاثثو) هَ رعلا ىفاه انعم فرعبال أ باتكلا||

 اًيونذ انع طع نسب كضنلا ل دمالاو نيس زم ار العا الأس ىف وذا دتسمربخ ىهو 4 رلاو || |

 اريضزيض ار ذقت لعاريص لصالاو « ىلآيم ان لاكش لج ريض و هلوةكت املا عمى انه تفتر ةليدا أ

 َ رقلا هذه طف نأ ىأ ةطحان سغأ ءاذ عم ناهذدالا ل سم ىلإ لوة(اهعبادو) بدنا اهل ع فأن ارقو |

 اراوقو و كلو هياقاعتم مهاباطش نارغغ نكي ل كل ذدارملا ناكول لاف نأب كلذ ىذاقلا فيزو اوفر ةّدسنو
 اامه-_مابهنعباو 1 ني ةطحم-هلوق لجال ناك اءاطمللا نارقغنا ىلء لديك اناطخ مكينزفتل لح

 لافةأا لا ناب و) هباقلعتءنارهغلا ناك عضاوتلا عمادصءاولخدي وح ةيرقلا كلت ىلا وطح

 تاك له لثاه لاه نافا: :وذاذعطغ كللاذتل اذدا را 1 ولانط طخ اامااناف ايو ذانعطص مولا هامه

 اًذهواهتاغز ةظفالا ذهبا أ مهنا سا عنان نءىئور انلقال مأ اهنبعب ةظفللا ءذهركتبادراو شيلكتلا ||

 ةرعلانوماكتباون احصام مهو ةء رعةلظفلا هذه نا (امهدحأ) نيهجول هف الخ برقالا ن نكاو لقحم

 اولاهولمجلا عن عاوشلاو م دتلاوةبوتل[قعالا هالوك ولو ب نأباو ضمنا نرئالاوهو (امهناند) |||

 1 بتاقلااماهد وتلا نمدوصقملانال الصاحد وسما ناكل كنلا بوتول ره نانا مهللا ةطحمهل وقثاكم

 ىء فقول كل ذو بلقلا ف مدنلا لود ىلع ل ديظفت رك ذقناسلاامأ ومدنلافباقلاامأ ناسالااماوأأ| 0
 ْ ا (لوالا) نا انوه غمد _ةتدقةرفغملا ف مالكلاف مكلر ذغن ىلاعت هل ةوتام أ اهنعب ةظةلركذ | |
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 أ || ةبتق نبا لاهو ثوملا ىف لم :سنال ةقافالا ةظفل نأ عم قاف أ اف ىءو ءقد-ىف ىلا عتدأو ةبهصمص2 بحول
 مهثعبامن اىلاعت هنادارملاف نوركشنت مكلعل ىلا هت هلوناُمأ ه ءاندب املأ ظ خوهو تامدق مالسلا هيلع ىمو منا
 هل وةافموفاكهناامأ ملا راسانممهنعر دهام ىفال:نهوناءالا نما ونكقيلو موفاكلل ابن دلارادىف توملادعب

 لق نافاركّشدوادل اول عا ىلاعت هلوةل تاعاطلا ع..لوانركشلا ظفاو نوركَست مكلعل ىلاعت
 ظ ىذااانلق توملا دعب مهثعب اذا ةرخ"الا لجأ فاكب نأز وجي اللة كل ذزاجولو مهتاما دقو مواكب نأز وحب فدك |
 ٠ ظ ىلا ةمايقلا مول مهرطضا دق هنال كلذ نم عاب اغاوءاسج الا مةتامالاوه سداةرخ "الا ىف مهفلك# نم عنع |
 ْ ناكاذاف ف.اكتال ىرورمضل العلا دعبو مال "الا نمرابنل ا ىفامو تاذالا نم دنا ىقام ةفرعم ىلاو هّتةره» ظ

 | نأ مص كاذك ناك اذاو مهّرامضاٍدقنوكيالنأ ةقعاصلاب هقفا مهتم ,نيذلا ءالؤه ىف نسي لاذهوه عئاملا |
 | ىلا عت هنأ ىرمصبلا نسما نعلةنوءامعالا ةلزنعوأ مونلا ةلزنعءاسسحالا مث ممومنوكيو دعب نم اوفاك ظ
 | نيذل !ىح او اهش ورع ىلع هيو اش ىفو هير ىلع رم نيج هبامآ ىذملا ىحا ايه داعأ مئةنامال | هده مولاجآ عطق ْ

 | | دقوالا هقهاسلاب يمتامأ ام ىلاعت هنال فءعض اذهو توم ارذس فول أ مهو مهر اد نماوج رخام دعب مهمامأ ْ

 | فزتمملا لال دا امو مهتا مطالب ارخ الا تقولا م لوالا مهتوالج !تقولا كل ذرابسف كل برب أو بنتك |
 |ىلإ ةجاحالفا راض م دعت دق هذعاما وف لك | نمناسعالا دي رب ىلا عت هنا ىلع نو ركشت مكلعل ىلاعت هلودب

 ' [| مث انقزرامتاسيط نءاواكىواسلاوّنملامكيلعانازنأو مامغلا مكملع انللظو) ىلاعت هلوق » ةداعإلا ||
 3 | هقتاركذ دقو ىلاعت هللا ءركذ ىذلا عباسلاماعنالاوهاذهنأل-ءا. (نولظب مهشأ اوناكنكلو انولظامو |
 "م دهب ناك لالظالا اذهنا ىلع لدبي الا هذه رهاظو فارءالا ةروسف ظايفلالا ذهب ذي الا هذه ىلاعت ]

 | فوطيعم هضعب مامغل مكسر ءانالظو نو ركشت مكلعل مكتوم دعب نم ماننعب مث لاه ىلا هتدنال مسبتبنأ |
 1 | نورمسفملا لاو ام. ىلاعت هامه هج ىتلا معنلا فير عت ضرغلاّن ال 3 فالخ منال ناكن او ضن ىلع ظ

 ")| مولع لزنو سعشلا نم مهلظي مهريسريسي باصسل امها لارض هممل ىف كل ذو مكلظن مامغل ا انلعسو انالظو |
 |[  ىهو وللا مهيلاهلقا ثعبيو عاص نانا لكل سعشلا عولط ىلارديفلا عولط نم ىلثلا لم نيم كترتلاوهو نملا |
 1 | نابوأ م_عنلاهذهاو رفكناناواظف ىءبانواظامو لوقا اًةدارا ىلعا واكه مكب ام اهنم لج رلامعبذمت ىنامسلا |

 0 | ةلالدأ هنذح مالكجاا ريم: افانواطامو سنحلا َكلذريغا ولاسٍنايوأ هذخ أ ف مهل قاطأ امم ديزأ اوذخأ

 8 : |بانلا اولدا وادٌعر مدت يحاهنماواكفادي رقلاهدهاولخداانلقذا و) ىلاعتهلوق » هيلعان راظامو ا

 ' ]لأ ىلع :ازئاف موا لمقىذاارغالوقاولط نيذلا ل دبف نينسحمل ديزخسو م اياطخ مكلرذغن ةطحاولؤقو ادصح. ظ

 0 59 وطعن الاءذهو نماثلا ماعنالا وءاذهنألدعا (نوقفياوناك اعءامسلا نمازجرا اوإظ نيذلا |

 1 |مغنلا نموهو ىواسلاو نأ نم لزنأ وماهغلا نم مهل لاظ نان م لع همعن نيب اكىلاعت هنال ةم دعما معنلا ىلع
 ١ | ءوبجوتساامم صاخما قرط مهل نيبو ممون ذو تي انعمه أ ثدح نيرا تابىف مهملع همه ههتأ "هلداعلا |
 "|| ةوقامأ لو ةنفريسفتلان قلع ام (لوالاعونلا) نمع و ىلع الاهدهىف مالكلاّنأ لعاو ةيوقعلا نم |

 ْ لوخ دب أ ىلاسعت هنأ (لوتالا) ناه+ و هيلع ل ديو فراكت ص هنا لعاف ديرقلادهاولج داانلقذاو ىلاعت |

 | عيالاموأب رقلالوخدي طوريشما دص» بالا لوتش دواةماكت هيرعالا ناكف قاش لعف كلذو ادم بالا |

 | هلوقثأ (ىناثلا) ةانارهأالفءلكت أ ةيرقلا لو ديرمالا نأ تنفق بجاووهفهيالا بجاولا |
 | نارقلارهاظفةىرقلاامأهانرك ذام ىلع لءاد مترامدا ىلعاو دنت رثالو مكل هلا بتك ىلا ةسدقملا صرالا اولخدا |
 | عج )اوةداتقراتتاوهو (اهدحأ) لاوقأ«بفو رابخالاىلاكاذف عجربامناو اهنبع ىلع لديال |
 ٠ [| ضرالااوا_خداةدئاملاة روسى ىلا عن لو ةبهملعاوا دّدساو سدا تدب اهنا ىناهصالا ل_بمىباو ا

 8 (اهثلاثاو) رصءسفناهنا(اه.ناثو) طحاو نمترالا ف دير شل ادارملاّت أك شالو مكا هللا ببك ىتلا ةسدِقملا ا
 ٠ / نوكنأز ودعال هنا ىلءءالؤه جحا و ص دشملا تن نه ةب رق ىهواحيرا اهناديز ىنأو ساسعن؛!لوقوهو..|

 كلذ نوكي نأ بحوذ سءةعتلا ىذتقتاواط نيذلال د فىلاعت هلوق ىفءاغلا نال سدقملا ته ةيرقلا كانا |
 - حاسس لل اه اسم سمسا يصمم امد لن ماس 0 مات يسم ا مس يصل ميا
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 أ ةميرا :ايفا انمسهت تام سارع ني اللاستف هسئلعتي الا ىقةالدال تناك ئذ ىأ وهلا كنا غ رقكلا |
 : ىتعلاىلا ادنغلا- نم تامى-نوعاطلام_مملع هنا ث عب دير نب لاهو ةدحاو ةعاسىفاشاٌ ثورم هيلو

 || لاقي ريشا اح ورخلاوه ى غلاف نوةسفي اوفاك اجلامن ةوقامأ ه دس ؟مهنم ب لواقلأ نورمشعو سس |
 مب وبأ لاق هتيصعم ىلا هللا ةءاظ نم حوران نع ةراسبع عرمشلا ىفو اهريشق نم ترش اذا ةيطرلا تةسف ذأ ١ ا

 ' رّركمريغ هْنا وزعاو دسك أد ةلاراركتلا :دئافواولظ يذلا ىلءىلامةةلوقفروك ذملالاغلاوهىسفا ذب | 032

 ّْ هل وقى طل ايءاب ءاسنالا هللا فصو كل! ذ اوراكل نم نوكم دقور اغصاا نم نوكيدقرلبلا نا( لوتالا]. نيو ع

 ا اريركت ميظمل اركذ ناكملا ب وظعالا اغلا نكي لولو سا عزلاغا ل ارمشلان الاه ىلاععت هنالوان م: أن انير ىلاعتا|
 نم ناك مهاظ نا ف رعبلائان'سفلاب مهقصوالوأ لطلاب هلا مهفصو ابلفرئاكلا نمنوكت ناودب الو فلاو | ا
 نم مهياعزحترلا لزق لي ديا كل 3 بسب لاطظلا ميسااو ةضتسا مهنا لقد (ىفاسثلا) رئاغبلا نم الرثابكللا ظ ٍْآ

 : راركتلا لوزب هولا اذه لعو لي ديتل كلذ لبق هولعفائوناك ئذلا قسفال ليلي درتا كلذ تدسال ءامتلا |

 أل داوهلوق نهد فارعالا ةروس فدي الاءذهركد ىلا عت هتان العادي الا هذه ىف مالكلا نم(ىناشلا عونلا) |
 ]| ديزتس < اناطخ مكلرغغنا دصت بابلا اول داو ةط-آول رقو منش اهنءاواكوةيرقلا هذه اوونكسا مهل لبق ٍْ
 !|نولظيا ناك سي فبل ل ازمبر مهلعانلسر أمها لق ىذلاريغالوق مهنماولظ نيذلا لّدبف نيذحتأ | |[

 ,غ هنا راك ذالانميفيقوتلا هيدروامّنا ىلع اواطظنيذلال دمه ىلاعت هو قب جي نم سانلا نم ناملبعاو.أ
 ل طفلي ةالصلا ير كرولا هنا لمنع هللا ىطر اش كلا ناصع عاسبانعر# .اهريغبا للي ةتالوباغي اجلا 1

 ْ موليديتل علاوة كس اانا مهنأز هنع ىزارلا ركبوبأ باجأو ة.سرافلابةءارقا ازوالو او ماظمتلا | ا

 ً سدلف قغملا ءانقب خم م اهةالازمغ نماَمْف ملا اوسحوتسا مرسبالذ لوالا ىئعمءانعم داضيرلوق ىلا لوغلا ا

 |! لوب الوق لدي نملك لوانتي مها لق ىذاارتغالوقاواظنيذلا لة.ةهاورهاظناباوذساو كاذك
 ْ ةرقبأاةروس ىف لاقل (ليالالاؤسلا) ت تالاؤسا: عدو اهم لوأ ئسفملاف نالوقلاو ةئاءاوسرتا | 1

 ظ | اذنع نئاهتأب نآرقلا لوأ ىف خص ىلان«ةهقاناباولا مسهل لق ذاو ف ارغالا ف لاهو انذقذاوأ 0
 ددعي دما .مكملع تمعن أ تلا ىتمسعتاو رك ذا مالكتملا لوأ ى فرك د هنالو ماهج الإ ةلاز ا ىلا«تهتئاوهل وقلا | ظ ْ

 || مللت ىلاعتهلوةيف قييالف فارعالاةروسىفامأ ائقذاو لوقينأ ماقملا اذهب قث اللاف ةمدعن ةمعن | ا
 ا اول ذااناتز او ةرقسبلا ىف لاف ل (ينابثلا لا اوسلا) ةرقبلا ةروسىف ه.عيرصتلا يد_ةثتدسع مابا |

 ةروسلا فلو دل ارك ذ مرج الف امهنم ديالو نوكسلا| ىلع مدس ةملوخدلا باوجلا اونكما فار ءالافو | 1 ١

 ]| فار ,ءالا قو ءافلانا واكف ةرقيلا ف لاق (تاانلالاؤدلا) ةرخأتلاةروسلاىفنوكسل او | 1

 | فارعالا فو ادغر اهمالكوةرقلاةروس ىف ىلاعت هلوقىفءانرك ةىذااوها:ههتاوخلاو داولاءاواكو. ١

 || باولبا مكت اًعبطخ مكلرفغن فارعالا فو مكاناطخ مكلرفغت ةرقبلا ف لاقل . ( عيارلا لاوسلا) دكا ٠
 "لاسفل وتلا كال :فاضأ الا ةر ةيلاةروس فول ةالوهفةمالساا عجب تاشيطااو ةرثكلا عججاي الملا | 1

 ]| عملا ظل ارك دف ةريثكلا بوذلا نار ةغوهو همزكو هدو< ق.ليام هءنرق مرحالةيرقل ا هذه اول دا اسناقذاو
 1 ًهلقلا عمج ها مرجالمسهلا لبقذاو لاه لب هرسفن ىلا كل 3 فضد لاما فار ءالا ىو ةرثكلا ىلع لادلا | ||

 لعاسشاا نزلا 1 فارعالاىفو ةريشكا اطمن !نارغغنمهمركيق ملي امرك :لعافلارك ذاملهنالصابطساف | ٠
 || فارءالإىف هدو ةرقسلايفادغرهلوقرك ذإ (سماخلالاؤسلا) ةرم ةرثكلا ىف ادا فلا ركذي ل 0

 هعمرك ذ مرسال هبسفن ىلا لعسفلا دس( هنال تائطم او اباطلتاىف ب اوال اولا اذهنعباوذلا | 20

 هليفمظعالا ماعثال ركذي ملهسفن ىلا لعمل اد: لا فار ءالاىفوا دغراواك أين وهو مظعالا ماعنالا |

 رحوملا مدسق فار ,عالا فو ةط>اولوةوا د د-باببلا اول داو ةريقسلا ركل (سداسلالاوسلا) |

 نايلاقي تألم ةط> اولوقوا دك نانبلا اولخدأهلوقينوطا غن اخاضيأو قلطملا عمللواولا باويللا |

 | وطعم ريوق طح هلام ذانوكينأ ديالبنذلاف نينذماواك امرت الا شعبا ووين او يونس

 مس بنيسسوست و: بمس سضصويسيسسسس#و وتتسع بيحس
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 صهالا ناك امل ةلزتعملا لوشن ةنام ىلعالقءامجاو هولا لوبق ناكولو نانشمالا ضرعم ىفىلاعت هنا هرك ذيكل | |

 تآارق انهه (ىاسشلا) ناتنمالا نرحب ف هركدزو<يال ب>اولاءادأو بجاوا/ءادأ ناكل: كاذك |
 ا أرق( اهئلان)اهستقوءاسلاب عفانأر ة(اهيئانثو). ءافاارسكو نونلانىدانملانباو درعونأ أر ة(اهدحأ) |

 ةدانتقون_خلاأرق .(اهعارو) ءافلا تفو اهمضوءاتلاب ل_ذفملا نع هلبجو ةئيدملا لهأ نمنوقاسيلا |
 ١ | ةئطلتا نالدج اواهلكت [ارقل ا هذه ىف ىنعملاو لافقملا لاه ءافلا[ةفواهمضوءابلابىردجللاو : ودح وبأد 11

 .نايو هند ٠ لاجوبثنوملا مسالا مدت اذا لعفلاو هلل ااهر زدرامناف برخح ذاو ترغب ديت لات ق اهووضاأ

 ' ةئيطخلا السلا ةئطملا نمدا رااوةعصلااواظنيذلاذخ أو هلوةك ثينأتلاو ريك ذتاازاج لئاسلعافلا |

 || ءانو ةزمهو دع مكئيطخ ىردخلا أر 5 (اهادحا) ثا رقديغف كاباطن ىلاعت ةوقامأ ددعلابةدجاولا ظ

 ||| ءانلا لبق ةزمسهلا دعب فاأو ةزمهو ةدعم ؟ناعيطخ سعالا ( انه انو) ةدجحاو ىلع ةزمهأ| دعب ةعوف مع

 دعبهنك اسةز ةزههب م ايأطج ىاسكلا (اهعبادو) ءاسنلا عفرب هناالا كيذك نسحلا(اهثلانو) ءاتااريسكو

 اركب قابسكل !(اهداس) فاكلا لمقو ءاسلا دعب ةنك اسةزمهبريثكن ب |( اهسماخو) ءاملا لب قءاطأا

 الأ نمنح ا نمدارملانوكي نأآم :نيزسهف |ديزتسو ىلاعت وقام أ «طقفءايلاةلاما,نوقاسبلاوءاستلاو ءاطلا
 (لوتالارب دّقَتلا ىلعاما) ف ءااكتل ارئاسف رخأ تاعاطب انس ناك نموأ فر اكل اذه ىف ةعاطإ مان م ناك
 ٌْ تاوهد(لوإلا لاقتجالاامأ)نيدملا عفانشمن نمنوكت نأوايثدلا عفانمن ديك نكي ةدوعوملا ةدانزلاف

 ||| هدهربغ ىرق هملع جفتواسل دلا ىف ةعسديزئاناف ةعاطل اهذهيامس < ناكن منا ىعملاف ايدل عفانم نم نوكن
 ْ ةعاطله ذهب انس © ناكن هن ىءملاف ةرخ - الا عفانم نمنوكسص:نأوهو (ىناثلا لانق>ال ا امأو)ة نر هلا |

 . 1| ساب ااوئسح أ نيذلل لافاك ليزا ناوثلاءاطعا بوذلا نار فغ ىلع هدب ززو هاباطي هلزغفنانافديوتلاو |

 ْ ٠ امأو كلذ نءرثك ًاوارمشءةدحاولا ةنبعلا باوثلا ىلع جاك ةدابزوان اان انسح الان معزا ىأ :دابزو ظ

 1 بالا مكاو دلءفانا ىنعملان وكف ةيوتلا هده دم رخ أ تاعاطب ابحت ناكنمني:س ملا نمدار اع تاكناأ

 1 نان لعباوتلا ياس أرخأ تاء كذد سد ادام بوذا!نار هع ارثؤم ةطح مكاوقو اد ظ

 ]|| انطاخ نكي لنمو لعفل اذ يهينذلانرفغاتط ا ناك نم عملا ناوهو ما ليوأشبالافوزدلا نلا تاعاطلا |
 نينمؤمألةر ةغملا نوكتف امين ائمة دانزان دزو هتانس» ىف ةعاظا ا كلت انتا اانا دزانس# ناك لب

 1 لديل ديف ىلاعت هوقإبموبأ لا (لوالا) نالو هيضقاولط نيذلا ل دبف ىلا هت ةوقام أن يعطل ةدانزلاو

 1 1 ةفلاسلا فل مهر دق لوقل لب دمت نأ هبلع ليلدلاو لد. 4 اول مهنا ىلءال هياو يأ ام اولعفي لمهما ىلع

 ١ فالجتاالامهلي لن نكي لو هتنامالكاوا3_.نأنوديرب ر.هلوق ىلا بارعالا ن نءنوفاغالوةمسسىلاهت لاه

 0 موهتنا هأ اولثنع ل ةرفغملالا وسو عضا وتاياو ما المسا ىلا نوكمفانههاذكف ل اوةلاىف الل ذل! ىف
 |١1 ليديتا!نالد ل دباوأ منا ليدينا!نمدارملان اني ريسةملادووجلوقوهو (ىناثلا) هيلااوتفدلي

 ٠ نيديىجلانيد نم لقا هنا دفي هنيدل دن نالف لاقي اك اذهو لدملا لوص» نم دي الذ ل دنلا نم ىء سم

 ' ||| ىورف ناك ؛ئث ىألعفلاو لوقلا كلذ نأ ىفاوفلتشا مها لدق ىدآارمغالوةىلا_«ن هلوق كلذ دكؤدورخآ
 8 ' نءةطنح نيلثاف موه اّدسأ ىلع نيا زادص“ هيفاواحدينأا وص أىذلاب الا | اول د مهنا سامع نيا ني

 ١ ولاهو, ىموع ءازهتسساديز نبا لاهو ٠ از سا ةطنح اولا مهرابدأ ىلءاولخ دمهخادهاتن ءو ةرمعش

 0 بالدوويعسهءاباو رضامماوانيدلاو اب للا ىلمهءاريحن ةفاوعس ميج 000 ا

 "|| ةدابز اولظ نيذلاررحت:فنا (لوالا) ناثك هضةءامسلا نما زجراولط يذلا ىلءانازئأ5 ىلا.عت
 1 ىلابعت هلوق هملع ليا دلاو با ذعلاوهزحزلا نا (يناسثلا) مهلطأ م ملعرجر لا لازن "نب اناذياو مهرمأ عيبقتف

 ||| سجرلاو زجرلا نا حاجزلارك ذو زجرلا انع تشك نئا ىلا عتهلوق ذكو ةبوةعلا ىأزرحرلا مولع عقواملو
 | نمهنلا اوعديامو «ةطلءانعق ناطيسشا ارح روكتعإب» ديو ىلاعت هلوقامأو باذعلاوهو دح اوامهاذعم

 59550ا ا



 اةاغحب
 هيون تنسف نيس

 اممم امس مس مم ع ممم _ امامسسولا ل سمس ل يا م اسس ل سس تح مم ل سس
 ةييسييمخسسا | ميميسلا 0. هيا ال هيي سس ب

 أ ئرقالا ناكناو كاذو أذ. - هى انا ىلء ل دنامة نا الاف سهلا قالاو ثيغلالائئاوامق تانئياجالا

 ءاملاٍبلط نع ءانغةسالادالبا! فدانا انا (ام_هدعأ) ناهج وهسيلعل ديو همشلاف عقول ذناأ]

 لانكا كلذل اًدعمراص هنالمه-فنأ عمر انولما وناكم هنا ى وزام :(فاشلا) ردانااىفالا |

 همتلا ىف م_4ءانأبالا ىدليال كل ذو تقو لكى م هارد ينط ءالا كلذكف ةادغلك ميا« نالزني ىواسلاو |
 نم تناك لمقو راصئالا صعب نماهذخ  اص» تناكن سلا لاقفاسعلا!ىفا وفلتشا (ةئئاثلا الكسل | ٍ
 نانارقلا هنأ# لديىذلاو ةلظاا فنادق ناتمعش اهلو ىءوعل اوط ىلع عدذأ رشءاهلوط ةنلاسآ ||

 لوظلان ءردقاهلوالا كل ذك وكتالو ةفظغ ةمح نلقثتناو اهيلغأاك وتب نأ مصيارا دقمناك اهرادقم | 1
 اهيف سد هلال بجاو ثحابملاهذهلاثمأنعتوكسلا نالءاو .هنلغةلالدالذ كلذ ىلع دازامو طظلغاا |||
 اهكرتىلوالاف داع الارابخ نهد اهلا نظل اءاهنذ نكسب ىح ل_عاهب قلي الو عطافرت رتاوّه ضن أ

 ناكو ههءولجىروطر < هنا ىورفمول_ءءرعتىلاةراشالاو دهمألام ارخطا ىف ماللا (ةثلاشلاهلثسسملا) | ١

 ةناقساون اكو طم. كلذ ىلا لو دج ىف لم: نيعطبس لكل نيعأ الث هححوا لك نم عش هسوأ ةعبرأ هلاعد لع | |
 عمدملا هعف دف بعشىلا عقو ىت> هولراونف ةنالا نم مدآ "أ عماظبه أ ل قو الف ريشعاتثاركسعلا ةعسو تا ||
 ىلاعت هللا ل وةد يريح هل لام هير فق ةردال انو هر ذا للتْعا نيه هب وث هملع عضو ئذلا رعاوهل دقو اسصفلا|]]

 الاقي ىذلا ءيثلان رضا ىأس :ملاانماو هنالم و هلدذ "رغم ةكلوةردقه ف ناف را اذه عفرا | 3

 اولا مج *١ىئورو ةردقلا فنيباو دخلا فرهظأ اذهو لاه هنمعنا رخخ فرض نأ هلعأب لن تسلا رعو رخخا | 2

 كاسات يز شيفاز وءاسقلا اولزن مخ هال ع ىلار حل مف ةر اح ارمف تس ضر ؟ىلاندشفا ولاني فك ||
 كعظتاهلكو تراها عرقتال هنلا هللا نحوأف اشطع اند مءاصع ىم ومدغتنااول اعف سن اهب زمضوور فس | 1

 اندنعزاتزملاو ناسئالا سأر لثمل_قو عارذ ىاعارذ ناكو ماخرنمناك ل.ةفرا ةفصىفاوفلةخاو |[
 ْ ترقق ب رضف ىأ ف وذم ةقاهتم تر غن ام وقى ءافلا ( ةعدا ارلا اهلدسلا) ىلا. هلل ىلا هلع ض وهثأ 75

 ف رضي نان ىلا هةهقاء م أي نأ 3 رود ل )ل والالاؤلا) تالاوسانه»ه قبت هرعت | د35 تد رضنافوأ | ١

 نأ ةردسقلا ف عنذيال(باوملا)ف ودا ادهرب دقن ع غش سي وح برمطربسغ نصر هيفشفر هل اءاصمر| ْ

 غلب ,اهنا لقول 9ذّنال ةحانإل اردق قعر وفش برضين ألق نمورلاءاصعب ب رضي ناي ىلانعت هنأ ءرهأب | ١

 هلعفنالل وسرلا نا مْئش هلوسر عأ ول ا نكلبرقأ اكلزاعالا قا ١

 ّنالو هل عمال هناك اثمءاصماانب رمضان يمالاراص ب رم رفع ند مردقن اذا هنالوت ام_صاع ل اونزلا راسل | 3

 لاؤسلا) قافناق برضفدار ا نمقامنأف ىلاعت وقار فنا برضفهريدقت ارابخالا ف ىوراا |

 حورخرا هفنالاّنال ضفانتاههنءو تس<ن اق غار ءالا فو ترعقن اقانههر تس د ىلا هد هنا (ىناثلا |

 راسقنالاو لصالا ىف قكلار مفاا(اهدحأ) هحوأأ هن الث ع نمتاوملا الءلق هجورخ سادنالاو ةراكيءاملا

 لتلقلا قمضلا شلل مع ءاس ادن الاو ىسفلاىلا هحو رم نيلسملا اع قش هئال رجالا هتموقاقشنالا |||
 تودعلا اًذكواننان سفن مالو سن اولعل (اهينانو) ناضقانءالخ صاخناو ماعلا فالتش !نافلتحماء هنأ
 ىأ رفة يفناملا ىلا دم دن تناك مج اس نأ عئنجال (اهئلاثو) هجورخ ماودل كم تالق اهتمءاملارهظنأا] ٠
 لقمي فمكححس (ثااثلا لاؤا) الدق حرت ىأ سدني ءاملاناكف لقت تناك متارعستكم اناعرذإ]ا 1

 نافةركشو رانخلا لعانفلادوجو لي نأاتا لئاسلااذهباوملا ريغصلار طا نم ةمظعلاءملاحورشا| ٠
 :دئاقالف عزان ناو اهريغو راهلا ى ةلخاك ءاشفيكمسسملا قلم نأ ىلعرداف هنال ا 0

 تأ زدعملا نع هنو دمت ام لا نعد اوالاوهاد- هو هرعسفلاف رظنالاو نآرقلاق-عهن ء ثلا ىقهل

 منكم ال ةسالفلافاضيأو صراءالاو هك الاءارباو ىف ةوملا*امحا نم نآ رمل! ىفىلاعت قناه ىلا || 1
 العد ا|فةلاونركلا مسي هنااولاهوم_ه دنع هكرتشم ىلومهاهل ةعيرالاريدانعلاّنال كلذ داب عطقلا ||| ٠
 فار طا ىلع عيشم هاقدعةذغلا اذوكلا فعضواذا١ 2 كذكو سكملابو ءامءا رو ةالقتا © هت هللاوا 1 0!

 م بمس بسب سل رم يو د ا ل اج يح مح 0 م سا سو

 ل ار 169 : 0 2 0



 اضل
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 ماسه ا يسل سس سس سس سنن, يس سس 0 دس ا هم لس مس ساس سل ميسم مس

 أ ناك مرج الف ةلاسعال "ليشمل تاداس لاب ل اغتمشالا ىلع ةمةشم بونذلا ن نع ةبوتلا نال دان هاب هلا غتا

 |نأب مال اًؤوفةدابعلا كلت ىل_عفىف بدعلا ةلازاو سفنلا مضه ل.س ىلءانتان”ةبوتلاركذي مة داسعأاءال أ
 ْ 0 00 ام سيو تا مالزأ ادص-با.لااولشدب

 نيم هيفر دف فارعالاقامأ ب اوما واولاربيغ نم نينسمف !ديزغ سفارعالا قرواولا عمر ةيلاىف |

 | ةولاملا ىلاذز اثاوورا دست ابلاول وخد (امهنانو) ةيولاىلاةراماوهوةططالوق (امهدسأ) ْ

 | هلوةرخ . الاو ةطالوق اهلباقميف عقاورهو م اياطن مك رففت ىلاعت ةوق ( امهدحأ) ند از ركذ من

 ْ ( لك ىلع نيئازممان هدد اولكعزو دمةواولا ل رتمادص<باسا!لوخد 'هلباقمىعقاووهو نع نينيهإ ديراب

 | نلعفلا عوم4 ادساوءازسةدانزلاو ةرفغملا عوج نوك ديف. ةةرةبلاةروسففامأو نيط 0 نددساو

 أ | اولظظ يذلا ل3 ةةرغبلا: روسى ىلاهتهتالاه (نماشا!لاؤسلا) ةطخال يقزيساسل الوفا ما
 بيس ب باودلا فارعالاف مئمةلك :دازىفةدئافاااخالوقمهئماواط نيذلا لّدف فارعالا فو الوق

 أ نمو لاك نادال نم ةظفاي صمصختا | ىلع ئبم انهه ةصقلا لونا فارعالاةروس ف ةظفألا هذهةدايز
 ْ | ءرماوأو مهيلعهماعنا فونصد دعم كلذ لع فين مهنم نارك ذ ف نول دعي هيو قط اننودهةَمأ ى ءومموق

 | لوتأ ىف اهرك ذاك ةصقا ارخآ ىف منم ةظفارك ذف مهتم اواط نيذلا لد ىلابعت لنا لاه ةضقلا تونا" مهل
 د ةمارك دك انوذ مو:منيداهلاءازائءومموقن منوأ !اننا!نوكمفهلوالاقباطم مالك_اارخآ نوكمأ ةصقلأ ||

 ْ فأ ا زوو ةماعلا فهر نيف نينلا رخام ىءو٠ موق نمام_هاتاكو : هرب 'اس ةّمأرك ذا: يهرةلداع

 | رخآ ى مزلي اص ص:ةوازي بت اولظ يذلا لدف هلوقل.ق ىتااتانآالا فرك دي ) هنأف ةرقبلاة روس ىئامأو

 | لاهوا وازحرا واظ نيذلا ىلع اا زراف ةرهبلا ف لام( عسانا لا اؤسلا) قرغلارهظف ص.مخلا كلذ ركذةصتاا

 | ه4اهةتساو مهيلع هطلت دغي لاسرالاو ىمالا لوو ىفهثو دح ديغي لازنألا باوملا ادسراف فا ارعالا ىف

 ان نود اواكح ام: 'رقملا ف لاقل (رشاعلالاؤسلا) ةرخ . الاثد_ىامناكإذو ةماكلااب م مهل

 المذاب ىناك ااهسف رنا كلذ توك ةرقبلاةروسف نيرا اهلا باوم لا نواظياوناكامفارعالا ىفو

 أداد) 0 هلوق « مل_ءأهللاو ةرقبلاةروسؤناسا!نممّد_ةنام ل جال فارعالاةروسىف لظاا

 | اواكم ميرمشم سانأ لك ملع دق اذمع ةرمدعامالا <: مترعفت اقر خال اصعي نرضاااذلقف هموقل ىموم قستسا

: 

 ءا ارقلارثك آهسلعو فخأ هنال لالاوه +_حولاو نيشلا عفن مهضعب نعو نيشاارسكي رفعج ىلأ ةءارقو

 ظ أ نيدلاوا دا امعنل عماسو هو لأ ارمءاىخ ىلعةدو دعملا تاماعنالا ع نم عسا! ماعنالاوهادهنالعاو

 | ىوللاو ّنملا هلازئاالولامممتلا فاو كلها هال ولر»املا ىلا ةدي دشلا احلا مهنعلا ازا ىلاعت هنالفامندلا ىف
 د ماعنالا لد" قى * لكءاملان هائاحو لاهو ماهالا نولكأي ال أدسح مه انلع امو ىلا ه3 لاه دةفاوكاها

 ا تدسنا دقو ةزاغلا ىف ءاملا ىلا هتجاستددشا اذا ناسنالا نال داتعمل املا ماعنالا نم همظعأ همشلا ىفءاسملا

 ىفةساو قشن افا صعلاب برضر نم'ايملاهقلا ءةزر اذاف تامنالو همف ءامال ناكمىف هنوكلءاجرلا باونأ هملع

 ىلع لئالدلارهطظ أن م هنالف نيدلا معن نم هنوك امأو معلا ن نمئث اهل دعي داكيال ةمعنلا هذه نا لع هند

 ىموم قدص ىلع لثال دا ق دصان .و هابعو هير دقر عناصلادوجو
 هلكسلا) لثاسمانههو مالا هلع

 واع 0 355 اديان ىلعا وهج نب ربل 7 امال

 .قعمو هب اذيد ربل ل١ 1 لع تس! رم ا للجد تو غصن :ًاورخا

 قوذءاملا رول اريسجمت نم هقئا ءلسعفام وكب واوطخلا اذا سانلا :داع ىلعرطملا نم ايفا باطاقستسالا
 0 ا سس ا

 د

 ْ #1 ادمن وكمال ىذلاامأو ادض»بابلإاولخ دي ةطحالوأا واوةي نأ ءالؤد فءاكت

 هيوم

 1 |[ ف.ةذفاا ىلع نيشلا نوكب ةريشع اننا ةقاعلا ةءارق (نيدهم ضرالاىفاوثعتالو هللاقزر نماوبرشاو



 2 مال
 تس مح دع

 كاتسلا وابو ةنكشملا 5-5 كامو دو لاسم م ل نافا رلطقا قلم ارب وه ىذلانفدأ فدأوه ىذلا | ْ

 (نودنعيا واكو و اودعاسج كلذ قاس اريسغ نعب ءذلا نول وهنناتانا اننور ذكر «اوناك مهل ذهقلا نم

 حدب ”ىلع نبدي زارقو ءاملا رسكو ءاتلا مم طد تدات ءارلا رمكوءابلا مشياناح : رع ةقورعملاةءارقلا نأ عا ||
 وا رسفملا نمد ب رهالارثك تأرعا ملا مضوءانلا خفي تينتءارلا, مضوءاملا

 لذع هن  الاوذه لهن ءهاورشاواو ملفت هلوقت تألع يالا تاذكرمالا نسي هادو ةيسسمت# | 5

 عدافدحاو ماعط ىلعربسم:نل مهلوق نكي ل كلذكن اك اذاو ةاءاوه لب باح ا نمدا ىولسلاو نما لانا 32
 ناسا ىلع أه سفن. 4 كلذريغلأ ب نأ هتم نس حي ماعطلا ن هبرضا نا نال اسال 1 :

 م- ازا ةباجالاىلا برقأ ءاعدلا ناك هير نع كلذ لأن نأ ىسؤما ولأ ساذا مها مهذ تءناك انافلوسرلا |]
 (لوتالا) ضارغالن وكي نأ لد ماغطلا نهرخ الا عونلا لا اوسنألدعاو ةيضءم هيف نكن لوكلذ |
 اودوءثامةقافتا لص[ ىفمهلعل (ىناثلا) ةرمغا وهتشاف هولم ةئسنيعبرأ دحاولا عونلا كلذ اولو انتا مهتا ٠

 قوذاسنس> ناك ناو ةسرتلا لصأ قه داتعاامفناسنالا ةبغرو عاونالارث اماودوعتامناو عوتلاك كلذا

 ىقلاةمعطالا ةذهاولأفهشلاىف ءاقيلا نءاولممهلعا (ثلاثلا) اةي رمش كاكاو هدتعب ملامف ةتمغر |

 ماعطلا ىلعهبا اوملاتا(عبارلا)  ةمعطالا كلت سفنالداليلا ىلالوصولا مهضرغو دال لا ىفالا دحولال | ْ

 ةوهيشلاة اون ىلع نإعز عاونالا نمر امكتسالاو ة عرلا ةلقو مضولا فءضو ةووشلا ناضقْنا بيسدحاولا ٠

 نآرقلاف سل هنأ تدثو :القعلا دودةدنوكسس. نأ مدن عونلاب عوتلا لب دنتنأ تيئفذاذنلالاةرثكو ظ

 هل ركن كاذدك ؤباممو ةاسدعمنوكي نأزو < الردقلا اذ هنأ ثدثف هنءنيع ونمت اوناك مهنا ىلع لديام 000

 ةياخالا تااكلا ل اًوسلا كلذ فني ص اءاوناكولو اوءاطاملةباجالاك م ّماًاسام مكان اف ارصماوطنها ىلا 00

 هولا سام ل اع مهاطعا هل هللاهراتح اان ماونأ ام منال اةيالءاسبنالا ىلع ةزئاحريغىل هو ةيصققةملا 1 '

 ناك لاو اولا كل دنا ىنءاوحت>او رهاطاا ف الخاد هلوئانالاهتمهتؤذاسندلا ثرح ديرب ناك ملاهاك | '

 كلو ىولسلاو نا لازن ا اوهركمنا ىلع ةلال ددححاو ماسعط ىلءربصن نا مهلوقشا(لوتالا) هوجوت ةيصعم |
 ماهفسار تشوه ىذلا فدوه ىذلا نول دبة تأ مالسلا هيلع ىموملوقنا (ىناثلا) ةيصعم ةهاركلا

 هنأ هول سام صو مال_لا هيلع ىمومتلا (ثلاشاا) ةيسنم»م هنوك ىلء ل ديد ذوراكنالا لبس ىلع | 1

 قعريصت ا ماهلوق تت س ءل هنا( لولا ن نءباوااو)ءانلقام ىلع ل دب كال ورم هنأب هيلعا واكامو ذأ | 1

 لءةةبملاىلاةراشاريصت نأ مهاوتتالورخ امش اوهتشا لد : طقف هب يضر اوناك ام مهنا ىلعةل الد ددساو ماعط |

 راكنالا لميس ىلعماهفتسالان !(يناثلا نعو) عقاولا اوططم مهنا ىلءل ديالف مقسما ىف ىئذلل نآ ةلك ّن تالا

 (ثااشلان ءو)ةرخ ..الا ىف مخنالا تي وقح نءهنفا نوكيدقواينالا ىف عفنالاَتب وفتنءهيفال نوكيدق

 هنأ ثدح نموانةدتمارضاح هب عانفلالا ن ا كحض ثم ن مريد هناب ف دون دقئشلاناف كلذ نم بد رتب
 ال ثح نم دأ هنا هسف 'لوكشملا بئاغلا ىف لابقي دسةفرضاما ىف كلذ لاق, اك دكا وف“ لت
 ريخوه ىذلإب ى دأو» ىذلا نول دبتست اهدا ىف نوكي نأ عنتجيالذ دكلابالا هيلا لصولال ثدح ن نءونةشأ

 كلَذكناك ا ذاواسال مال اًوس ناكل بة. ءمناك املاؤشل كلذ نأان 7 ذامجتياق هضعيوأ ىلااذه 1

 ةركاواسا لد ؛مد-ِةنامان وك, نأ زر زوال هلا نمي ضغي وابو ةنكشملاو ةلدلا مولع تن رمضو ىلا تذل وقف 0

 قا اربذغب نيد: م١ نول_ةةيومشنا تان ا'نورفكحري اوناك مما كد ىلاعت هلوقوهو كل ذ هي ىلا_هثهلقا | :

 ما مئالال نورفكياوناك ثءح نم باقعلا و ياو او ةلذلا ن ررضامما هنا نيبق | 0
 ا هنا لب عوملا ف د_>او هنادارألا سدل د>او ماعط ىلءري هت نل ىلا هن هلوق (هيناشلا هلكساا) كلذاؤلاس | 1

 ا ”هلء_سملا) هحجمم نع ريغتيال ناك اذاد تاو ماعط هنندئ ام ىلعن الف ماعط نا لاقي كودو مب .4:!قدساوألا

 || ةءارقلاو فاقلا مضي اهئاثقو ةحلطو شالا رقو فاقلاريدكسب اهئ اثقو ةذورعملاةءار 9 (ةنلاثلا
 زك دودو اذ هوو سابعا ارق هزاهموتو دونم نبان 0 ةمتاد نعواالا اوت ةفورعملا|
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 ل 1 دل ب دل صول صمصصو م محم معلا 00 ا ك0

 ١ | انجلاى نكم كلذّْنأ تد“ :ةءام ب لهناع ءاوهلاثال تاصعاغاتار طّقلا كا :اولاقف ءاملا تارطقزوكلا 1

 عوتو ىضتقي لف لاصن] ثدسحي نأ ادعبتسم نكي لف ةيكلفلا تالاضتالل ةعيطم ةيلفسا| ثداوااو |

 اودقتعا ال مماف ةلزتعملااممأ كلذ داسفب مزدطا مهن .كءالةفسالفلاّنأ تيثف لاعلا اذه ىف تيزرغلا مالا اذه |
 0 نيقيرط كلذ ىف اوركذف مسا قاخ ىلع ديعلار دقي نأ زوال مل موااناق مرحال هلاعفالا دسومد_.ىلا نك

 | لاخلا امهطوةسو امهفعض هجرك دنورسأ اي آريسفت ىفىلاعت هللا امنا مدرك دنسادج نيفمعض

 | اني امجأامأ تاوبنلاوتازم#ملا با وبأ م_ملع ٍدسنَتف ىلاعت هللا لعف نم كلذ نأب عطقلا ممنكعالف كلذك
 أوه تاداعال ةقرافلا لاعفالا دبه ثدحلا نأ, اومز مرجال ىلابعت هلاالا د ومال هنااو دقتعااملميناف
 ١ نانولوةا( عبارلالاؤسلا )اف داص توك ى ع ىدملا دب لع اهروهاض ال دتسالا مهكما مرج الذلاعتدقا

 ظ تال لطف لوأل ام (باوما)» ءادّاءاملا لشوأ ءامءاوولا ها بلقوارهظ نرفع ا ىفاكت سم ناكمآملا كلذ
 أ دحاو لكشف ناريخ الان اهبؤل امن لاحموهو لخادتل | لمبس ىلعالا يظعلا سسنللا ىوالريغصا ! فراغلا
 ظ اهفذيوطرلا قلتو ءاوهلا ءازحا نعةوبتلا ىلاعثهللالاز ادّقف لوالا هولا ىلعناك ناف ىلة< اه نم

 ١ | بابلا اذهى مالكتلاَنأ ل-عاو اهيفةيوطرلا قا و ءازحالا كإ:قلخ دةفىناثاا هدجولا ىلع ناك ن إو

 0 | هديعضوذ ءاملا» يدوب لودر ودي و و والو وع ناك امف مالكيلاك

 ||| عملا !ذهىف ىبومةزمتم. (سماخلالاؤسلا) اوفكت سا تس هعباصأ نيب نم ءاناإراغف هاضوتمف
 | هيلع هنا ىلهدجل ىتاا نكل ةرهاه ةرهاب ةزهت# امهتهةدحاو لك( باوملا) مالا هيلع دم ةزدعم مأ مظعأ
 1 كلذ ناك ةتبلاداتح ءريغف عباصالا نيبنم هعورام أهلها فدو وعمر خلا نمءامأا عون نال ىوقأ ملسو

 ةرثك ىءوم موق ىف ناكدق هنا باو اوان ةرمدع تن ”!ءاملا لهس ىف ةمكحلا ام (ن داس بلالاؤلا)ىوقأ

 ىضذفااعرو عرانتورحاشت مسن عشي هناف هو دجو مثءاملا ىلا ةجاط مهب ت دهم اداسانلا٠ نءريشكلاو

 ةداعلاو هريغب طاتذعال انعم ام مهمه طيس لكل نيعن ان ةهعنلا هذه ىلا عت هللا ليك اف ةيظعلا نتا! ىلا ,ئالذ ١

 الديه يجو كنف (عباسلا لاؤسلا) :نيفلتخلا نيب عقب ام لثم عزانملا نم مهني عقبال أ دحاولا طهرلا ىف
 (اهيناناد) زعم ءاملازوهظ سفننأ (اهددحأ) هوو نم باوملا زاعإلا ىلع راعف:الا اذه

 | دنعءاملاجورخ (اهعبارو) . مدمتجاحر دقي ءاملاج ورخ(اهئانو) ريغملارخغا نم ىظعلا١ابااخيورخ

 ظ ْ نكح عال ةسالا هو>ولاهد_مذ هنعءانغتسالا دزعءاملا عاطقنا (اهبماخو) اصعاان ردا برمض

 "|| نامزلاو رهدلا ىلع ةملاعةمكسو تامولعملا عسب ىفذفان معو تاكمملا لكىف ةذفان ةَمان ةردقبالا اهليصحت

 || ءلك ىعأ هنال كلذاواعاغ ال اون مسمبزيشم سان ا لك لع دق ىلع اوقأمأ ىلاسعتو هناصسو ءللالالا ذامو
 || هنالفم-يلا برمشملاةفاضا امو ءاملا ىلا ةجاخا دنعا وفاة عال كنمعم لو دجن ءالا برشيال نأ ناسنا
 مها كلا اك كل ذر اص هملب ىذلا ثلا كلذ نمرهظ ىذلاءاسا كلذ ط امس الا نم طمس لكل حادا ابا لات
 "|| مما لافو أ مولانلقف ىنعملاو ف ذح هيفق هللا قزرن ءاوبرش او اراك ىلاعتهلوقامأ مهبلا هتفاضتزاحو
 || اواكلاق هناكف ىولل اون ااركذ نم ءمدقنابل(امهدجأ) نيهجول اواكلاهامن اواويرشاواواك ىوم
 | نوكنالةبذغالا نأ (ىلاثلا و) .ءاملا اذهنماوبرشاو بدن الو بغتالب مكقزر ىذلا ىوا لاو نا نم

 نا ىلعدي : الاهذ مب ةلزتعما تاو بورمثملاو لوكألام اع قاما اب: ءاملاوعاطعاال ءاملابالا

 ا دجوولةاسايمقزرلا نوكى ذة ةيادهوةجانالااونرشاو اواكهلوق تا رد لق نالاولاه لالالا ع

 ىلا نيدٍسِفِم ضوألا ىفاوثءتالو ىلايعت لوذامأز رب "ريغ هناوامارحو حاسم قزرلا كلذ ناكسام ار قزر

 ترام هنمدوصةملاو هيف نيداتم !وناكم_منال كداسفاةلاج ىف داسفلا ىفاوداتتال مهل لةفدا_ بغا | دش
 عزانتلا عقدا لاك ىلا هاك هيلا اح ادا دتشا دنع ءاما ىف عزانملاو رساشنلا نم ساانلا نيب ةداعلا |

 | مايعط ىلعريست نأ ىسوما«تلقذاو ) .ىلابعتهلرق «. لعأهتاو عزانتلا فاول مت الفءاملاكل خبيب
 1 نؤلد.ت:| لاه اهلص واهس دنعواهموقو اهثانقو القت نمد والاوبدتامانل رعكبزاناعداف داو |

 1 ا ل صل لا يح م م سس و حس يح مع امم
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منيف بوججولل الار هاط نأ هقفلا لو أف تبث
سدنلا أب وناضب أي لصالا ذم لا .انلمل دمت 

 ْ نكلو

 ٌْ ظ اودترتالوهلوق نم دا رااَنأل_بنال هلوقءاسبنالاه قد رايالُكل ذو بو دن ارت ىفان ذا نوكيدكر ف نذالا |

 ٍ ارد مرامدأ ىل-ع اود :رتالو ءدعب لاه عسا ضرالا لو دبس امل هنا هيلع ىلل دل نلقاوعس تال 1

 ْ | صا اال نيعم ثقوب ىهنل كلذ ص طخ ناهلوق سعال كا ذهب قا عام ىلا عمسرب ,ىهل اذ هنأ مهفلا ىلا

 ظ (كوالا)نيوجوب وب هملع مت او نوعرفرصدارملا نوكي نأ زوج هناف”ىناهفصالال موبأ امر عهاظلا فالخ
 | ىوسبمللا ادم .ةلمةدلي لاعل! ىف سلو نيعمدلايلا لع ةلاعمال ناكني ونتي رصماوطبهاانأ رقثاانا 3

 ْ معلا ىلع لفل ةفص هنوك نيرو الع هنوكيراداذا ظفالاّن الو هماحي ظفالا لبوة ةتنغما ةدلمل امد 0

 ناامأ أو ىلو أ ةيلعلا ىل_ءام_هاج ناكسص نيلعآجاملام مناف تراحو ملاط لسشم ةغضلا ىلع هلبج نمنلوأ |
 رمق زول نب ونعلا يقلب د ايغامنا دوش لغم -ا كلذ عم هلع نااماف ني ونت ابان أ ق :

 | ىضتقيا رصماوطيها ىلا عت هلو ةف سنس مساءانلغس نإامأو هينيعب م3 فئاماضإأ ريرغتلان وكيف ظولو ١
 ا |ثرويلاعتهلانا (ىناثلادج ولا) اينالا باقر عب نيريضتلا ىنتب هاما ا

 | هوقمسهل ةثوروماهنا نان اهلوخدمو اعمر نأ عنسم | مهل ةثوروم تناك !ذاورمصم ضرأ ل مارمم ْ ١

 | تنئاناو لي"ارمما ىءاهانثر راي هلوقىلا ميك ماّتمو زونكو نومعو ا
 ا ف فريصتلل زاطمكمملا و كلملادفيثرالاَنالاهاوشد نم نين عونماوت ةوكيالنأ بحو مسهل ةثوروم اهنا

 ا هسفن ىلع بحوأ ن .لاك رخآهجو اهلوند نءاعو: م ناك اورادللاكنلام نوكي دق لجرلا لة ثاف ْ

 ْ | هللانا لاقي نأ زوال لفاهلوخد هيلع مر هنكل ه رك ولم تن كناو ءرادناف دما ىف مارأ ف اكنتعا 4

 1 ْ اونكسي نأ م.ياع بجو أ ث رح نماهلود مهياع مرح ىلاعت هنا من اهيف فرصتلاو ةيالولا ىتععرصم مسيئرو ظ

 | فةرصتلا نم عنملا و فترصتلل قاطم كم انأ لصالاانلق ةسّدةملا ضرالااولداهلوقبةسدقاضرالا | ٠
 | (لوالاهبولاامأ) ١ ولاةنل_بموب امهرك ذنينالا نيم نيتاه نعل والا قد رغلا باج[ ليلدلا فالح |

 اكل من انلقريكلا ىضتةنةءارقا هذه هلوقني 0 ىلاىضوةروهثملاةءارقلاءك تأ اناهنع باو اف
 عزام الانا هنعباوملاف (ىناثلا هولا امأ) لل دلا نم انرك ذاع ةنسعملاةدلبلا هذه وحس ىف مومعلا صصخق

 ١ لالا اذهاكرتننفرجاتسملاو نوهرملاكضرال لصالا اذه رتيدق نكلو ف<رصتلا قاطمكاللاَنأ ىف
 1 ا اهيقموقمويلع 'هل وشم ممم ةطرحم هل ذلا تاع عملاق ةلذلا مهيلع تبرمضو ىلاسعت هلو ام أةفالدلا نب هءانمدقاملا| ِ

 1 أ برقالاو همزلبفاعث اللا ىلعئيطلا برعشبب يمال ةيرمض مهتمزل تح مهم تقصلاو اةنورمملا ةقلا ىف نوكي نك
 ٍ ١ |ىرع مهل كلدد_بغيو برا ن مف ىلا هتهلوةك قام سالا ىرحم ىرج اماهتمدارملا نوكي نأ ' ةلذلا قا

 : ظ ددعب هودف نو رغاص مهو دين عةبزلا اوامعب ىتبلاقام ىلع ة_ماخةيزملا ةيدارملا لوين ماما ايندلا ف

 | يدشن ةوةق اذا اورةذلا هيدارملاف ةنكسملاو ىلاعت هلوتامأ مالا لون مم_ملعة يورمضم تناك امةيزطانالا
 1 ًاريخ ؟مالسلاا هملعهنال تازمصملا بان لوح نمءاعلا نمودب وةعااكن وكت تأزوكن ثلا اذهنةنحما|

 ْ | ىلاعت ةلوقامأا زعم نوكمش بمغلا نارا اذه ناك كل ذكر مالا عقوو مهلع ةنكسلاو للا بز نع ْ

 ١ [رمشرالاءاب لاش ءالو كلدياوفرمصدناو اوه-رىأ ازا اوقف عوجرلا "وبلا (اهدحأ) هوجو هسقاذابو ْ ظ

 | وةصتسا ىأاو رثاب (اهئلانثو) حاج لا هلاه هللا بضغ مباع وتساىأ اوان هلوقفذي وستلاءوبلا (اهنانثو 0
 : ظ ام ماقتنالا ةداراوهذ هللا بْمغاَمأو اعمجسنممالا قست ىأك ماو ىئامءوتنأ ديرأ ى ا ىلاعت ةلوق هنمو 1 ١

 1[ قاحلاو مهل ةنكملاو ةلذلا برعض ندرك دم دعنا هلءوهف هللا تان "انور فكما وناك مهن :ا, ك1 ذ ىلاعت هلوقأ 1 3

 ْ ناك هقلا ميذ ةنكسملا وةلذلا تاصحاكىمل اع هللا قل مهيف ل صح رذكلا نامل تعم تاق م ببضقلا | "0
 ]| مدت دقفرفكلا ةَم قامو ىعادلاو لعلاب ةضرابعملا هباودجو سكم لا نم ىلوأ ىناشالءازسامه دس[ لعج ]| ٠١
 1 | لجال ماتا وةك مها عملاق قمل اريغب نيسنلا نولسةبو ىلاعت هلوقامأ اهتلوقلا ا
 | ةّرمهرك دعا رضاينالا هت ل نورفكي اع وق (دزالال 2 ,تالاؤس هيقواضيأ | 1

 عا د مممسسج
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 نء ىو هوراااشو تاره ت16 / ادب ادكتر تش لالا ساس نا نش وغلا فاوقلتخ او لثمنلا /
 وا نتا خلال كانا هاج يارس ع رع ديزنباوءاطعو

 | اهمولو دوعسم نب هلل ادع فرح ىف هنا(لؤالا) هوجوب ةءلع اوصتعاو نأ .كلاراسشحاو دهاثو سامع ا

 | ةطنحلاَنالررخوه ئذل ام ىن دأ وه ىذلا تولد متنا لادن أزاجا: امن اوهن اكول ذارم اّنأ (ىناثلا) |[
 | ةءارقلا (ةعبا رلا لكسسلا)  ةطئطلا نملسءلاو سدعلاقنوأ موثلاّنأ (ثااثثا) ةمهطالاشرشأ |[
 نمر ماكنا رفلا رهز نع وءاسملا ن اكس ان وأد_لا بعكن َِس "ىبأف رس ىو ن ولد_تتا هقو روما ا

 أررلا ةذضملا ل ندأ وكذ وك نأ امادا رمان أ همفلر وهلا طبضو قدالانذا را ىف اوفلتش او ةءانذلا |||

 املءو ملط ىذلا نم نيدملا باىىف عفن ناك وأ _لع اوناكىذلاّنال دامربغلوالاو امندلا ىف ةمفنأا ىفوأ :

 ةعفنملاءنمدارملا نوكينأق بف حاًآسام مكانافارصماوطبها هلوقب هدلا مياس أ دق هنكل هملا مسج نازاج ||
 00 وملطتىذلا يمل ضن هلع عنأىالا عونا اذه رملانوكيت ا زوال عامل لا ف '

 ١ ةتمئىوللاو نا نأ انع امدار 11لينيرخآدنءابس> نوكددق موق دنعةم_ءطالاذإأ توكم ىذأا :

 الو ةكرغإ نملصخ اذ_هنالوأ'كوكشاانسريخ نقيتملاو لوضحلا“لوكثم هنوبلظب امو لوصحلا ||
 || اوفعلسخ ىذلا اذها ولوقي نأ مهل ناكل قناف ىد أ لوالان وكم بعل اوذكلا عمالا لسالكاذو |||
 هلا بهالقانع ابط هتهتش اذ اّذكلا عمالا لصدال ىذا! نم قش الزان ناطامص انعام دله راملاوفصأ]ا
 ةهلقسملا)كوكتملا يئاغلا ىلع عارنشدنملا رضانملا ناب ميجرتا غقو هنكل ملا هذه نم ضراعتلا عقو ظ
 ني وتلا ارمهمةروو_كااةءاز ةلاءابلا مط ئر_فوءاملا رس ةياوطض اةفورعملاةءارفشلا (ةسماملا ْ

 اطولوان دهاسونو هلوقك هطسو نوك_ا.ثدنأتلاو فيرعتلا امهو هنفني.د لا عاتقجا عم هفرصصامتاو ||
 اوطها شمالا هن هنأ رقو هاد. ع قمصم قود او يدسالا هيفاقدلبلا هيديز ناؤ شيرعتلاو ةمقل!امهيقو ٍْ

 ! ”ىأودوعم نب انع ىودارصماوطن»ا هوق ىفنورسفملا فلتخاو رسم اواخدا هوقكنإ وارغب رصمأ]ا

 || لمص نأ نصف ةنرعمن وكت كليف بناكللا نم ةدابز ارمدم ىففلالا نسملا لاو ني والا "لرث نعمك ظ
 | نيذلاامأو عس رلاو ةملا ءلا ىنأ نع ىو صؤهو نوع :رفهيف ناكى لا دليلا اوهو مالا اذوب ضتفقاوهام ىلع أ

 لود-دو توعرف همف ناك ىذاادلبلا دارملا لاه ن زمهمهتفاوفلتح ادهن ةروهشملاةءاز ةلا هو ني وذتلا اورق ْ

 1 ىأادلب اول دا مهل ل. ةهئاكناكدلب ىأ لوخدب رحالا دارملا نورخآلاهترظولو حون ىف ةوخ دكة يخنيونتلا

 | هيفاوناكىذا!دلبل اوهرتصم نمدارا ان ىف اول ادق نورمسغمل اف :هلدانو ءامشال !هذه هيقاو دعت ناك دل |
 ' | نارتو نوعرف ع هنفاوناك ىذلا داءلاوف نركب نأز وتالي رغسفملا ن ءريثكلاسقفرخذلبو الأ

 | نمشي الا ءذبب لال دس الاو مز ومَزا ايد ىلعاو دئرئالو مكل هللا بدك ىتا|ةَسدقملا ض رالا اولد داىلاهث وعي

 3 ىذتش كلذو ضرال اكل :لوخ دا بام ةسدقملا ضرالا اولخ داىلاعتهلوةثا(لوالا) هجوأ ثالث

 ' ]| ةرقزا (ثلاثلاو) هفم_منركماود ىضتةنهللابتكةلوقّنا (ىائلاو) ىرخأ ضرأ لوخدنم
 : 0 ا (مذارلا) سد_ةماته نععوجرلان عملا ىف خب رض مير ابدأ قلعاو دترتالو

 | نيبمنمالا اذهمد_ةناذاق صرالا ف نوب ةةسنيعيز أم وملع ةمركم امتاف لاق ةس دة! ضرالا لوش دب

 كاذك ناكاذاو اهل اون دمهءزاب نأ بحو رذعل !لاوز دنءذ دما ءذهاهاوشد نم نوعونمم مهما ىلانعت

 |اول_خداهوفن*الف (لرالا !امأ) ةفدعضهوجولا هده ىل_.ةنافاهاوسرضم نمدا رملان وكب ناز جن ل
 [ لو دنما وهنفام مهنا عم سقما ضرالا لوخدىلا اوبن مهاعلاذ بدال هالاو سصاة-دة11 ضرالا

 [/ هوتوهو (ثلاذا اًمأَو) هس دنا كت ماود ىلع ل دي 0 ذفمكل هللا تاك ةوقكووهف (ىناثلا ام )' رصف

 |(لوالا) نارخآناهجو هس.فلب رمص»ىلا اوعجرتالو ءانعمّنأ لسن الف مرايدأ ىلع اوة:رئالو ىلاعن

 ( ثام-صعلا اذه نمدا ارملاو هبقع ىلع ترا هيرمؤراف ىدع ن1 لوقت برعأ اذا هيت ع أ انهذاونسعتالذارملا |

 ااناق طق نيمم تنوي ىبهلا كاذ صدخغ نأ م ىلوأ ةسّدقملا ضرالا لوش ذنوكي نأ ك..نأ |
 1 م معلا 2 اييسصيس ا || هيوم د مسج امل مم يسم ا هلام ١ يملا 2م بوز ما تا سم
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 لش
 ممسس د ةصصخسلا ملل ممل مح صمم ميج اسم ياو يرحل

 ىلاهت هنا( اهيل اوم مير ذنع مهر وح 1يالدشو الا مودلاو هلا مالسلا هناء دم ثعبمدنب يهتم نمآ

 | نيذلام_هاونمآ نيذلاّنا ىلا«: ةلوق نم دارملاف دوب د رط م ْنيقفانملاةقيرطةروسلا هذه لأ ف ركذ |

 | ( لاه قامت ةناكف ند ؛اسلاو ىراسنلاو دو يملا منية فاننلازك دف نوةفاثملا مهو باقل نو دناسللا: نونو 1

 (اهناان و)ىروثلانايفسلوقوهو هلنادنعنيئءومان هراص ق.ةللا نامالاهممنم أ نملك نولطبملاءالؤهأ | 7

 ايل فاتر 7 ا ع نوع ماما نيدلانا ةرقنمدارلا ا 0

 هد )وو ىع داق اوقات دقفاوداهنالاولا_«تةرفام ماكل نر توعو بسلا ف 1 8

 (اميانو) ساننع نبا نعوهو هر و اند ىأك لان دهان اولاعو لدهلا داع نماونان”نيح هياؤمسابغنا | 0

 | نمءاماولقناذ' برعلا نا بررعتلا ل اذان برهلا تلاقاغناو بوعي داوربك ا ذوهيلا اوبسن ميال هناوعم ٍْ

 | نوكوي ىأن ودوم: منال كلذيارع-ءالعا نور عوبأ لاه (اهعلاثو) 'اهفو رح ض ةاوريغمهتغلىلا ةدمعلا |
 ْ ول زي ناك يا ودعا د ا قفىراصتلا أور ياارب ١

 1 لاه هنن 011 منن وا رمل مالسسلا هلل ندع نال (اهسئااث 5 اًضهبمبهضعةرصنل |||
 | ةغااضا فاز ريض قءاسلاو ها رد ةأغاو نارمصن ل جر لاقي نارصن عجباراصنلا فاشكلآ بخان | 0

 أرخنيدلاهن . دن ٠جاتاذأ سن هوهف نباص و ىلاعت هلوقامأ ميما اوريصت مال ىرجأ ىف قلاكأ ا ا

 | تايدصو مذ ف الم اني دره[ هنالاثباص مالدلا هءلع7ىب ,:!!نووس برهلا تناك كازكسو | 2 1

 (انهذدحأ) .لاوقأ مس مه كمر فتق نبا :زيشقملااو ناظر ال دان .تصو اهملطع نس تسرتا ذا مولا | ا : ا ا

 ةذاتق لاه( مهؤ ان مكتنالو عهحئايذلك ونال د وهيا او نعومحملا نم هع اط م ن-طاو دهام لاف ْ 0 ْ

 | تاطم_كالاهنمة سخن ايدالا اًضبأ لاهو تاولص سن موي لكس مشلا ىلا نول سدو ةكئالملا ودعت موقره ا 0

 | اوكرتشانيذلاو راثلا نود. هذ مهو سومملاو ”كتالمل انو دنعي مهو نوئباصلا نمنرأل حاوو ةسيرأ 1 1

 | نالوق مهامتكاو لا هزدش مك با بزفالاوقو (اهئلانو :( ىراسنلاودوهيلاو نانوالا نوددعت | ا ِ

 |ةال-تا "للقاه ناخغاو نكا وكلا هذه ميظمت مآ هناصس ةناألا هناصستناو هل الاانا (لزالا)' 00

 ظ ةريدملا ىف كش اوكلا نا ككاو ككاو الفال ناش هناصسهتنانا (ىناثلاو) ميظعتلاو ءاعدلاو | 1 1

 | ةهل "هلا ىف منالاهمظعتر يشر ىلء بمقال ةشل لاو ضرحلاو ةدصلاو رشل وريد نم 0 ءملاعلاا ذه ىفاملا ١

 م-هةاج نيذلانيِ ادكلا ىلابو11لوةلاوه بهذملا ذهو هناص تس هقا دعت اهن !متملاعلا اًذهلةريدملا : ١

 هللان' ونما اذا مهما ةعبرالا رفلاةذهىف نيب هتاضستا مث مهل وقةلالطيفو مييلعا دار مالسلا هيلع مهاربا ِ

 ةقاتاق ىلا ني ااءاونمآو مهل المش ن نعازعجراذالالشلا بابر أعد نأ فرعبل ةرخآ الاىف باوثلا مهلف 1

 نا.نالا هقاننامتالا ف ل ددق هنا لءاو ةتمأ!ةنرمطنح نع مهذرالو مهتءعاطو ممخانعا لقي ىلاعتو هن انهتسأ :

 | نالوملانآد_يهقةرخ "الا ماكس أعم رخ الا مولانناميالاف لدغ دو لسرياميالا عاهسبجو اما

 | مير دنم ىلاعت ةوقاغثأ ناقءو تاؤل نم ةرخآ" .*الا كاس فو فلكتتلا لاساف نايدالاب لهّبام لك اهسدق ١

 | ست رناةاذلز اب عا دولاك غفح االو كل اعثهقن قت ىف ل اه كلذ نامنةنناكمل دي دشعلا ارلا سدا ا 1 ظ

 ْ نزرلاو فولللالاوزدارأل دقن نونرتمهالو مهباع فوخالو ىلا هتالوقامأم ميددنع لصاملا ىرتتزاسا 1

 ْ ىلا ماع مهمل فروخالو هلرقتال مما أذهز باوثلا لاس ىفةرخ . الا ىف لاه نم همونمو امندلا ىف مهتعأ ١

 | توكفت ال تنو لك ىف مال نه غاكملا ىف اص وصخو امئدلا ىف ل_هدعال ة فصلا هذهون و درك محالو كلذكو | ا

 نأنن مرحالا ةرخأ الاى مهدنعو هلاصةهناكفةرخ .الاروم 5 اماوي امئدلا باس اما نزسو فوخ نم |

 اوزوجول ,خالامتادم _هيعن نوكب نأ ب جوي كاذو نزملاو فوملا نع انلاخنوكي نازجالا كلذ ةفصنم 1 َ

 اذكع "< ول هن الاءزهرك هال 7 دما ا تسمللا ا : '
 2--_- 2م هم تواصلا - باس سس بيعت تجحووبج 2 م



 قلبا
 - مع مممسصما

 أ ءاسالا لت هد لدي الذ هنان :”ايدجللاو لهلاوه كلذو هنا ثان“ ٠ ةرفكلا انوهروك ذم ذااناولا ى ىرشأ

 | (لالا) نيم ونه تاوملا هس ولا اذه ىلعالان وكيالءاسبن الا لدقو 588 ريقي لاقل( ىلا لا قدلا)

 د هنوكي هلع عم هيف أب دقو هيلق ىف تعق ةو ةبيسش اقدح هاش عا هن ىف : الاّنالاة-نوكي دة لطابلا نادال انا

 قس لتقل كلفنا تاغ نم مهول مهنا ىأ قي اريغي يبل |نولتقيو هلوقذ حق ىلاثلاّن أك اشالو الطاب

 ْ | لال ريركلااذهتأ (اهنانو) هوا_عةدقن كلذ عمو همصقب نيملاع اون اكلب مسهأ ام امحو مهداقتع اف

 | ار هاون كربلا هيدل ناهربال رخآاهلا هللا عم عدي نمو ىلاعت هلوقكد سك أنا

 ١ | لدتقلا لاق كابعت هنكسعاو مهلتقي هللا نارسدلأ الاقل لئقلادرزع ىعمهذول اضن هدأ (اهئلاند) |

 ْ  ىدلازيركش دمك أو هفاوصءاعب كا ذىلانعت هلوفاممأو قحرعغب لاق هللارعغ نمو قح لانة هنأ نم رداصلا

 ْ اذ_هاهرخ دنع هنقاعفهنم تفاسابون د مثم ىلقحا دقود.عل لجرلا لوق» نأ ةلزتعوهو لوألا اطفال اريغب

 1 | ةفلتخم طاف أب هيونذ هملعدعمف اذكب اذه ىملص تررتغاو “قع تأ جتانم اذه ىرهأ تفلاخو ىت.ضعامع
 ًاركذانل قامت هنأ رعاو لطانلاىلا قااازواجت ىألاغلا هنمدارملاف نودتعياوناكو ىلانعت هلوقامأ انيك 7

 0 هان مث همعتل مه دو هب مسهل سوهو ىلا عتق قس ىف هولهفانع الا أ دف كلذ "هلعنب مهب ةيوقعلا لازتا | :

 ظ نموهم نؤكي اع عبر مث مههذع ولا ىصانعم ا نم مهنم نوكيانم هثلث مهاسبنالا لتقوهو مظعل !ىفةؤلّياع

 1 نولدنةيو اذهه لاق لمقناف تتترتلا نسخة انى كالذوملظلاو ٠ ادتعالا لث مريغلا ىلا دب دعا ىصاسعملا
 011 نولةقبو هللا تان اءنو رفكي نيذا!نانارنع ل ؟ى لاهو ةفرعم ماللاو فلالاب قلبا رك ذ قم اريغي نيمدنلا |

 "| نودشم اوناكوأا وضءاممكل قعر غي هاسبنالا نولي وةر وسلا هذه كلذكو ” ةركسن قدح ريغب نيستلا | ظ

 مدح ال مالا هيلع هلوق ل تقلا تجوب ىذلا نيلسملا نياسمف مولعملا قطا (باودلس١) قرغلا اف ءاوساوسمل

 7 روك ملا قلغاق قدرنغب سفن ل_:ةو ناصح ا دهب انزو ناميا دعي ر ذك :ثالث ناعم ىدحا الا ملم » سا |

 01 ىذا اذهال ند لانه نكي ل ىأ مومعلاددك ًاتديدارملافركشملا قا امو! ذهىلا ةراشا فد > رعتلا فرح |

 | تجاسلاو ىراستلاواو دام نيذلاو اونمآنيدلاّْت )١ ىلاعت هلوق ه :ةثيلاهريغالو نواسملا هتوقرعي ]

 |نآٍلغا- (نوزح مهالو مع فوخالو مجردنع محرج مهلفاهءاص ل عوز الا مويلاوهقنانمأ نم
 |ةفورعملا:ةارقلاو واولا ناكساو لاذلا خفبد#هاجمو كامذلا نءولادلا مضناوذاغةروه-كملاةءار هلا |

 اريسغنم ةنكاسف اب نين اضلاَو "ىرغزلاو ةسشو عفانن ءو اناك ثنحامبفةزمولاننوئبادلاونيش اصلا د

 | اع رفمح نأ نعو ام ةزمهلا لفتت ىرمسعلا نعو ةزمهلا فذسحو ةموهضم» ان نون اضل اوه
 (لاماذا ويسناننص نم نوكت نأ ا م ولا :جا1 ل دنامهمف نيمصلاخ |

 ظ ظ ىلاورثكألا:ءارق هلالزمهلارارنشنالاو نون اصلا و نيم اصلا لزةلف ةزمنهلا بلق(رخ”الاو) همحاف لال ظ

 ظ ادمعور ذاذاهقاةذاعّتأ ل-ءاو نيدىلا نيد نمح زال اوهاولاه# لعلا لهأّن الن رق اريشفتلا ىنعم ا

 | نم مم لحامو باتكل الهأ نم: ةرفكلا مكس رك داملا:ههفامان مالكءلا نوكمل ةذاظرانمت هبقعاداسعووت:| '

 | نسسخملاىزاحىلاعتو هلاصدس نا ىبغالاد مي ركلا باوثلاو مياظعلا رجالا نمني_:مْومالاع ريخأ ةيوقعلا
 ْ ْنالاَمفى_سحلابا ونتسحانيدلا ىزخواول_عاعا واسأ نسذلا رده لاه اك هنءاسان* ىسملاو هناسحأب

 ن*آنعءةب الارخآ ىف ىلاغت هلوق فال_ة>الا اذا هندسوه لم ذارااىفنورسقلاتلتش اواو:هآننذلا

 هنمدارملاريغاوتمنيذلاَنا ىلاعت لوقف نامنالا نمدار 1١ نوكي نأ ىضتقي كلذ ناف زخ الا موملاو هتان ا

 اوركذلاكتشالا اذدهتل حالف اونمآاونمنيذلا اهي "اب ىلاعت وق لاكشالا ىف هريتظنو هتلان ند ن مهلوق ف
 ةءاربلا عم مالنا ام يلع ندد دهم ثعمم لئقاونم1نبذلا د ارملا ساتعْنبالؤق ةوهو (اهدخأ) اهوجو 6
 1 لسفن نو رم ثالبرو راخلا تنسو ها ارلا ةريججيو :دعاسنب سقىل_ثم راض: لاود وهيا لسطأنأ نع 1

 ظ أ لقاونم[نيذلاْث الاه قاسعت ةناكف ”ىثاعنل ادفوو ”ىرافغلا* رذىأو - ىمرانفلا ناناسو لفوف ب ةقروو

 | نملك ىراسنلل ىذلا لطانلا نيدلا ىلعاوناكنيذلا ود ونيل ىذلا لطابلانيدلا ىلءا وناكن يذلاو دهعذتعبم |
 . اممم ل اوم سل الس هل ماس مسا مسج -- م مال امس ١ يمصص٠ل مص اتسع ل يول تحج دع مم ل ع
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 مرح الة زكرملل ةءلاط اهع.طب امال تةقوامنا ولاه نص رالاامأو دانع الرءا وهاا ىف لقنلا ف وق ناكما 1

 ءاوهلا ف ل.ةثلاف رقدو تاكل للكس ىلع ذاق هناصس لا مها وقداسف ىلءانلمل دو نكرملا ف تف

 لوضالا بتك ف ىف مول_-«.نيتم دة نيتاهرب ردن ماو هسلعارداقهتانوكي نأ جون تاكمقأ نم 2
 وشو ناميالا ىلا ايالا ىرجم ىرجي ناكسحا عقول لل ذنالزن اجرب لب لل الالظا مهضعب لاق (عبارلا) | 530 ش

 ةدم هلاكم ىف زا اذاف مهلعطوقلا فوخ امر حس أَن ال ئيلبال هناي ىضاقلا باجأ فيلكتلا اني ٍِك
 فياكتلا قو ءاحلالا لوزيف فوخللا مهنع لوزين انوعزاجدامعالب مهقوفةعوف ص تاومسلا او دهاشدقو | 1

 قاما لاه لساكتلاو لفاغتلا ن لو دعو:هلماك .ةنع زعو د ىأ 5 رقبكانا اخذت ؟اماو ذخ ىلا عت هل ردامأ |

 لابقءالاك "هل دصاح ةوقالو ةوقباذهذخ لاقي تأذومالدئاللهفلا لبق ةع ةعاطتسالا نا ىلع لدياذهأ ْ

 نوكندقةمع ز ءهلاأن ل ءوةع زعودمم مكاننت ؟اماو ذ_تذارملان اب انا أ ناحأو قالو لقلانبتكا |

 اوافغتالوا هون ”الوءوسرداو باتكلا فام اوافف ا ىأ هضاماورك ذاو ىلا عت هلو فاح ل عمل | ىل هَمَدَتَم|

 الأ زو فركف ىلا عتهقلا لعفّنم نامسنلاةطو» ىذلازكذلا نال انلقزك ذلا نس: ىلع: وقتلجاله لقت اف هنعأ
 ْ "قابلا يحاو رمد ىل 2 نرتح مكلعل ىلانعت هلوقامأ لاكش الف ةسرادملا ىلع ءانلاذااماف هيرمالا |

 ايدخ أذاو ىلاهتهلوق نم رهتمانأرعاو مالقتام هءاؤخحو لكلا ن هةعاطلا لعفدارأ ىلا عئ هنا ىلعاذأ]

 ْ هلوةعدالو ق امممال اذجأ كلذ نكي ملالاو كلذ اواعف مهنا ةَوَمب كسا ؟اماو ذخروطلا مكقوفانعذرو مكقاسمأ

 ّن ءّمضر عام ىأ كلذ دهب نم ماو مت ىلاهت هل اوةامأ مازعلال اولومقلا ىلعمهنم كلذ لدف جماون مده نأ 1

 ةاروتلان ءاولوروطلاعفروةاروتلالوةدعب مهنا هيا قوم يدظ قاس رلانقلا لاا ْ ا

 صنخاام اهيف لعلو مه يمأ اوصعو مهماورفكوءاسجنالا اولتقوامب لمعلا اوكرتوةاروتلا وفرة ريكر ومب[

 ٌْ سحاعالا متدهاشم عم هبنلا ىفاولازب لو مهورخ اند لعق م اهنمو مهل انآ عامابتمع ضعي توت وس

 ظ 5200 هرك_عمىف ىدا.عملا نورها يو ىذأ لكب هنو ةايو هيلعنوضرتعيو ىدوم نوفل اذعار اهموالمن |[]] ١
 ىلا ةاروتلا مجبارتقروك ذماذه لكونوعاطاااوبةوعو مهبراشلا تقرخأومهشعي فسد 0

 اومهو مسا اوت نس دقملا تو بي رختباوبقوع تح هيءافشالاممعورتأتم لطفا منور

 نع ىللامتهنان هرامح اكل ذو ةفورعم "هلله ةاروتلان ع هياولونام ناس هامق نكمل ناو نآر ةلاو هلع |

 مهلاحو هم ماه دوج و باتكلا نم مالدلاو ةالهل ا هيلع هيءاجام مهزاكن | بسك رمغف مهغالسا دانعإ

 ناش ضن 0 اوقامأ لعأ هللاو 0

 مك ناذعلاريخأتؤوكلاهمان لع هيدنتا لضفتامالول(لوالا)نيهبوءرب فنى اقل كت (لوتالا] ||
 اوجرخاهنا مهما ىلعلولا انعل دق مهجواس مهسفنأ اوعاننيذلا نيكل اهلا نم كأن رساخلا نم متنكا |
 دنع ى هدا ذقربللا نوكن نأ (فاشثلا) وبات لاهم الا مهلعلضفت ىلاعتدت اثالن سلا ا

 تئااملالول ىأ هلأ ىلا مالكل باع ودجر هتجرو مكذع هللا ل_ضنالواف لقمع اند ْ

 جحد ”ىت لال ذب مكب تفطاف مك جروم ؟ملع ل ضذت هنكلو باكلا مد د مدر ىلع ممدامكسق وف للا عن ةرركشا |

 نارسالاءافتانا ىطتقم ا دهقمرغ توبشلاو ثاءافد ا دمضنالول ةأكلوقي نأ ل ئاقل نا (فاثلاد ثصلا)

 اًدهو ىلا. عت هللا نامل لانه ل خم ال نأ حو ارم لنا لص تنك قلاغتهتا لأ ود مزاولزمأ) |
 ىعكلا باحأ ةلزتءلالوق فالخ كلدو ةشدلا فاطلالا نما رففاكلا عفن م ىلاعت هانا د |

1 

 ا

 ل زئافا لوب كلذ لات :. نأ حصق ضعب نود موضعي عفت نكل شفا ىف لكلا ني ىوس لانه |

 لجأ نال فيض باوحلا اًذهو اريةف تنكل كال ذؤْلا 0

 هلوق»ادح اطقاس ىعكلا مالكفةم دما هذه توم“ دعو هرعت وش ئثاا» ءاود اديفتالولناىلعاوضنةغللا |

 أمواهم دينيباسا الاكأ اهانلعجح نية ءاغةدرقاووك مهلانلقف تدسلا ىفمكشماو دّدع انيذلاَع ماعدةاو) ىلاعت ||

 ٍ ميلا هنبوام شعب جرت لاذ مالو مييلع ماعلا هوحود دام ىلاعت هنالعا (نيةدمال ةظعومو اهلج |

 ل ار 4ا/



 مو

 ْ .يردس ا هو 2م ..الامو.لاو هقلاننمآن ”ىراصتلاو نود اصااواوداه نيذلاوا ونم .[نيذا'ّنا

 نيذلاو سو لاو ىراسالاونيئب اصلاو اود اهنيذلاواوذمآ نيذلاّنا يا ةدوسفو نونزح م هالو مهلع
 فوذملا يدق الأ 8 .”الا ذه فالّخا ىف وف دمهش عود لكىلع هنلا نا سال مون مهنه ل صفي هلاّنا اوكرمنأ

 نكاملا مكح أ ملكتملا ناك( (باوماو) كلذ ىضتشن :دئاف ىرخأ ىفاهبصنو يآ ىف نيئب اصلا عفرو اهريأتو

 ىلع رومةااانلح انزع ناو لالامانز رذدقف مكمل ا كل: كر دأ ناف دئاوفو مكح نمتاريمغتلا هد ها دب الف

 مانت ااماودخروطلا مكموفانعفرقمكق ا ةمماندش أ داو )ىلاهت هلوق «لعأ هقاو ميكاسا مالكلعال اناوقع

 (نب رمساهلخا نم ّمنكل هترو مكمل هللا لضف الولف كل ذ دعب نم ملون حن نون مكلعل هنفاماورك, داوةو#ب

 م-مماع هماسعتا نم كل ذر اصف مه لص مت اثم ءذش أ امن ا ىلاعت هنال كاذو رشاعلا ماسعنالاوه اذهَّنأ معا

 |ىاارومالا لعب نوكيا راها قاشملا أسما .(لوالا) .ناثحي همففمكماثسءانذشأذاو ىلاعت هلوقامأ
 ا [لوقعلاهنتا عدوأام (اهدحأ) اهودوق اثم .لارمسفت فاورك ذنورسفماوةعاطلاو داسقنالا بحول

 | نم عونلا اذهوهلسرو هئاسأ ق دسص ىلعتفادلا لئاللاو هّتءكحو عناصلا دوجو ىلع ذل ادهلا لئال لا نم
 (اهينانو) مالا لوقوهو ةتباا هجو ليدينلاو فلخلا لمدحتالاهنالدوهولاو قرت اوملاىوقأ قمن اوملا

 اهيفنامسهل لاف حاولالاب هير دنع نم عجرامل مالسلا هيلع ىموم نأ لس نيديز نب نمحرلا دبع« ىورام

 دات راطالاو باتكلأاوذخ مول لمقو روطلا مهقوذ عفرفا اوبأف هللا باك اودشاتإ ةدسرمل لاق وحاسإ#
 ىلانذكملادرتو لوقمل اره ةبيعةرهانةياروطلا عفرتال كاذوق انما اوهروطلا عفرذ : هوذا مكناع ماع
 افاضمالعمالسسل ا هملع ىم وما اعىلاعت ل. ةنمهنا اوفر ءو كل ذاو أراه نيةءلا ىلا لاش او قيدصتلا
 ىلا او دووعبالن ا قاشماو دهعلا اوطعاوةب وتلا اورهظاو هيءاجاسعف قد_هلانغلاور ةاتانآ الارثاسس ىلا

 مهسفنأ ىلع :مهدهشاو مدآب لص نممهبرخأ نم (لوالاف) نيقاثمم همنا (اهعلان د) لس ىنأراستخا

 هيدارأ (امهدأ) دن ني-هجول مكن هنثاوم ليلو مك ةايملاهاا هلنادسر لاهل! لام (ىناثلا)

 هلوقءرظنفروطلا مكقوفانعفرو ىلاعت هوفامأو لءأ هقاو داو قاشسمال م ماع تدخأ قرت اوءلانهنوكي

 د جامملا لاهل بج لكروطلا نا لة(ىناثا) مكقوفروطا | انمذر دنع مكفاة.ءانذخ أ ذاو لاق

 ْ ريسكى زابلا اذاىزابلا ىضةن. « رقروطلانمهحانج ىناد

 ا دمعيلا ناكملا نم مهيلاهل يو هعلقي نأ ىلءاضي ار داق اهلا ىف لبخأ
 1 مها فان ع رف ىلا +رفركسعملا ن اكسو ”هلظااكمسهق وذ ماه ىتب هلصأ نم علشنأف ني نيطساف لامس نم
 || عزفللاو دصتو اهيفاعتاروتلا اوليق برهمال نأ اوأرابأفم لع ليخلا تسرالاوةاروتلا اول.ةانا ماا

 أ ركن[ نم ةدحاللا نم م (ثلاثلا) موهوحوفاسنا ىلعدوهملا تدص<كلذاف لل. نواغالءا دوصب

 نادكهما

 || اواخ ةقعاصلا امهتذخ افءوذفن ىاك اذه لو ةئف > وديستلا ىو للاب دشن نلاولاةذ هلابك

 ا 7-0 وهاذجو مهسفنأقعهق واج انثوما دهءا ذه ناكف اروتلاءاوموقي ناو لعلا ةدابعنممونمناك ام م

 1 فيعضوهو سابعنبالرقا ده دهعلا 1 او ءاسبنالا ةعب امم سانلا مْرلأ هنأ (ىاثلاو)

 ا امش ناك هللا (ىناثلاو) مكتم داو لك ىأ الفط مكحرض لاه اك كلذذ أدق مبنم داو لكنا ىلع ةلالدلا

 || نأ هبشالمكقشاوم ليقولو ادحاواهاثسم هاك ناك .مرحالف ريغ ىلعذخ أ اكمهئمدحاو لك نء ذأ ادحاو

 ا ىلع فطعو اوانعفرو ىلاعتهلوقىفواولا ( لالا ثصلا) ثاحيا همفو "هلل هناك مهقو' ل .طاانةمداو ىلاعت

 02 مباع عفر باتكلا لوبق نع عانسمالاءءوضقن امان امدعسم ناك قاثيااذخأ نأ ىندملاو سايع نب أري _دسفت

 )| هناكف نامز نامل اوكا ذ تاعف ل امد اك لاماواو اهنكلو فطعواو تسيلف م ريسفت ىلعامأ و ىل حلا

 1 : 10 ل رس

 م 3 1 6

 35 1100 للللللللاااالللل  لللرييييي” تجيل7198806898444494040640464064602ْ للاب ب_ب"بإ__-_  هببببببيببب ب تت للا

لاوه اذ_هو مولنعم لس مساروالا نا هناك ىف اقف لل خام
 ْ | ىطتقت هنف فد رعتلامالّن ال برقا

 ٠ ظ هدلعةاجانملا تعقو ىدلا ل اوه دوهءملاو مالا ادم نعم هنو كس فرع دوب هعم ىل سس ىل عالج

 1 ظ نكسينا ىل_ءرداقل!ّنال مسهنم دمعي ناك ن او مهقوف هلأ مده ثمح ىلا ىلاسعتهق اهلي نأزو< دقو

 . ب وللا جيا ب رشا طش اخ ا



- 

 نا

 أ (قاشلاو) اًهدم نوكي هنأال اداحعاوامادعانوكياذهذادرق تناك اهرامشعاب ىلا ضارغالا اذ قلو

 | تادهاشما ىف ك_ثاا ىلا ىذةب كلذو القاعان اناناك هنا اءاكو ا دوق ارئاص لك ىف انما كال ذانز وجا
 | ناكنادعبانممسريديدق ناسنالا اذه نال كلذو لك ىولااذه ماجتوه سل ئاسنالانأب لوالا ءت.حأو 1

 ناهسلا الاف لئازلاريسغ قاسلاوا دووم ناكىذلاوهنيءملانافالاو 3 بتمءازرسالا ف سكماابو النرد ا

 ب :اودح ضعن ىف ًازعبوأ ن دبلا فاير اساس نوكينأاّما مالا كلذو مولا لكلا اذ_هءارو أ | ْش ١

 ءاقي ىف عانس الف تارب ردا عض ىلع وةمع الفلا هلوددام ىلءدر شادو وهو غامدوأ ب تاقكت دنلا | | ا ْ

 لإ همس نوكيىذلا كلا !ىفز زوع ردا اذ_ميوزحسملا وهاذدو لك.ملا اذه ىل اريغتلا قرطت عما ءاكلذأ ْ ْ

 ا اع تد؟ ا توحي هو سل نعو مالسلا هيلع لوسرلاةر لش دينأ مظعلاةناعف | 01

 1 ةللا هج رزه ام مرك ذىذاأ ليوأت/ا ىلا ةحاسانب ني لواه رهاط ىلع هن "الا ءارا نكمأ مدكازاو انو | ْش

 ١ ثاثيما1 الحوت انا الازوهط دمر هتل عج ىلع ها الا نذل ويده دقو نالوا

 ىفنكيمل ةروهثملا:رهاظلاتازا ان ءزاحلا ده ناكاذاو درقو رامس هلل رهاطلا فرعلا فلاةيد قفا 1

 ١ مءالو لقعالو مهفال قالا در ةري هينا دعب هنا (لوأل لاول ) نالاو زانهه قب ةثبلااروذحت يلارعصلا |

 لد < نين 2 اتمريغ اهتمالس لاح دوزقلا نال ادب لو مرغغ هيدرقلا درو باذعا ا نم هبل زئام لعب الق |
 اسقانناك امهافالقاعان اننا نانالان وكب هي ىذلا غالا نأ لاقي نأ والم (باؤملا) هييدباذعلا|||

 ْ تناكاهناالا ةيزاسنالا لاعفالاو قطمتلا دل انين رخال ةر ودلاو ةقلخلا ثريسفتال هناالا |

 تدسف ةللأتم تناك اهيرفةلاعتلاو فوملاا دي امنىف تناكو ةمصقملا موش بب ب ةقل ل اريغت نماولانام فرعت ْ

 هع رف دوملا ل ناتالا أت دم يلا ةشس ازور الن سوا ْ

 ىلا ةدرقلا ذه وب مماانلق ناو هللا م هاو ا اوةبةدرقلاكئاوا (قاشاالاؤدلا) ةمضإ

 هياورلا ناالا البقع رتاج لكلا (باو اا)ال مآ نيو سمملا كئارأ رن لج لاقيتازو مط نا
 رغاضلائراملاةغلا لخأ لاه (ةعبارلا ةلكسملا) ١ وكله تمانأ ةثالثالا اوئكمام مت ١ ساب عننا نع |
 عضوملا ادهم دق ١ رغاصدرطأ اود عانت ىأ خال لبق سانل ا نمان داذا باعلا كس دورطا ا دعبل | 0

 ةدواعمن 4 و:6السلْا رغاص ىله< ريس وهو اً -اشرموملا كلا باق' ىلا عت هللا لاه كهذا ومن |

 ١ | وهو امماخرصبلا كلا باقن نين مصل عبرا مدوطف نم كرت لهرصبلا عجراف لاق ىلابعت هنالرالا | 00

 5 اروطف د2 كلذ مايا هسا ا ١ .كنافاروطذبلطب ن هديدرتءاعسلا فرصا! ددر لاق هناكهريسح ١

 أ رغاص يثاب عجن رب هنأق هنر مظدالو ْئذ بلطف هيعس لوط دعي بئالا دترب امال لذ كر ام كلا دتريف |

 لأ يدى يىلاريمضلا اذه ناىفاوفلتشاد_ةفاهاناعمت هلوقامأ هدواعي نأ نم هدصةب ناك ثدح ئءادو راطع | ْ
 ' يأ شسةخآلا لاه (اه نانو و) اهوزحسم ىبلاةضسملا ينباع اناعج٠اّرغلا لاق (اهدحأ) هوجو ىلع دوعب ]|
 نال الاكن هال ءذهاناعخ (اهعبا رو) الاكن تيسلا بام هير ئانلسم (اهئااناو) الك ةدرةلا الس |||

 ناهدحولا وهبرقالاواهو وأ هعاملاوا ةّمالا ىلع لالي تدل ىف مكمم اودتعا نيذلا علعدقلو ىلاعت هوق |

 همَدَةَل آد , .الا ىف سولف هريغلا اهذرل هو الف م3 ةةمروك ذمىلا هياكل ادر نكححم مأادا هنالنالوإلا | ظ 0

 نعسان ةعدا رلا ةافملخلا ةبوةعلا هنا هتنا هحر لاهَملا لاقن لاك ءاامأمسودوةع ركبجزو مك ذالإ |

 لثح هو اهتمعانتمالاو وهو نيدلا نع لوكنل ا هنمو سداساو عمل انمدل مأو ةمسصعملا نالت لم ىلع مادقالا | .
 امو الاكن اني دان |ىلا.عتهلوق ءريظتو سدااو عنملانمامومفامل لكن اننا ةنلامال رلكدلادبقا ||
 مهريغل ةعدار هبوقعموقلا*ءالؤد 00 ثا واس ايش أهل اوىلاعت هللا لاق |

 ]|| هلم نم صقنتو ىصاعملا ءريضت نم نوكيايغا كلذ نال ثنا ان ءنو..هد ”الاءدسقي امك د قنا ىأ |
 ا يصولال مذ نمريسدلا ىضداقلا لاه ةظءومورحز اي اةعفد اعلا ملاصم ب تاعنامتافن هئامأو هنقرثؤتو |

 8| عطقلا سيلا قرانا قىلامتهقاب وأ هولا ذه قعر بفمو د رمش اورغكو مظعاذا ىت ومد لاكن هنأ |
 مس يس مسج ب د



 ارتثانل

 0 مولا الؤه نا سامع نبا نع كور (ىدالاةلئمل) لك ادم همفو لوالاع وع :ااوهاذهو تا ديد ثلا نم

 ا ا 0 0 5ك راخلا لي اننع 0 رسال

 راعاش امئاؤرتفن كددلاقنؤلمْ ار ملاةزشاح تناك واهب رقلا ني مهلأساو لوقو ةروك ذملاةيرقلا

 ظ وه ض اا ىف سحلا كاادق دحالاموي اهنوداطصمف اهلش دن ناتماسا تناك: ةلواد1ا اهلا !اوعرشورصلا د

 ش ا | ءانبالانتسادهعلا لاطالأ" ةيوقعلان «نوفئاخ مهو كذب اونغتساو كسلا اؤذخأ مخ امنمهوادتعا ا

 | لفمعوهتم تبسلا موي وبدمٍداااوه دركي ذلا هب دملا لهأ نم ىنثا وطمهلا ىشخلاومالااوذذكاو ءاتالا ةنس

 تاذعلام 1 ؟ لزناس؟ رف اورتغتال مهل ليقف اريخالا هيهقنااندازاف نامزذنم لدعلا اذه نك اولاهواو هلا

 1 ا دوهقملا(ةداشلا هل ء-لا)اوكله مث مانأ ةثالث كل دك اونكخ نوئساخ ةدرق مهو مولا عصف كالهلاو

 ْ .نيذلا دووبلل ب اطاناك ع لعد قلو هوق ناف م الساا هيلع دمت زق ءراهظا( لونالا) نا سهأ صقل اهذهركذ نم

 || مور ةيلاممأ ناك هنا عمةعقاولا هذهنع مالسلا هءلعد#ت هرب تألف مالساا هءلع دمت نام ز ىف اوناك
 ]|| انهيهريش أ ال ىلاهتهلا(ىناثلا) ىحولا نمهفرعامنا مالسلا هملع هنا ىلع اذ ل دموقتلا طا لو بنكي
 | باذعلا نم م_مملع لزنام مدر بحسب مكملع لزغي نأن وف اذتام مها لوي هناكف تب سلا باص أ هب لماع

 ْ 35 كءماملاه طم اننا اوزمآب اكل اووأ نيذلا اهي أانىلاعت هلوةهرياظأو مكلدودمملا لاه ءالاناورتغت الو

 8 | ءاددعا متاعدقاو لاقت هناك ف ذح هنف مالكل(ةئلاثلا"هلئبملا) اهرابدأ ىلءاهةرتقاهوجو سملن نأ لبق نم

 ١ ظ يذلا نا ىلع لديءاد_تدءالا ظفاو كل دا ءازح هيوم عل | ن نمروك دا1نوكي ىكل تدسلا ىف مكنم ىدتعا نه

 ١ ظ ىلا.ءتهلوقىف ذوك ادم وكلا , الاهذهىرو كح ذمرعغ كلذ لءصفتو ميلعأمر © ناكتد سلا ىف هولعو

 أ لاقي نأوطقفدايطصالا كلذ فاوتعتاسغا مهنا لاقي نأ لقي رحب ا ةريضاح تناك ىتلاهيرقلا نع مهلأساو

 1 بحاص لاف (ةعب ةعبارلا اهلكملا) دايطصالا كإ داو كسا م_ملا عماو داطصا مما اودعتاما مهنا

 ْ | موي دا.طصالا نع مها ندقلا ناك ال لبق ناف تبدلا موي تماظءاذا دوويلا تيسر دصمتبسلا فاشكلا

 ْ ش اعربترتس مولمسملاة مح مهين” لافاكمادالارياس نود تي سلا مول نام سارغك أ آنآ ةمكط ااه تدلا

 . || له تهذمىل لعامة لالضالاةداراو نقلا ةرابثاالا اذه لهو مهول كل ذك مهن اثالن وم بال موو

 3 ضرغل نس بلاك ىف ديد سلاف ةلزغ لا بهدم نءاماو ىلاهت هللا ٠ نم ةزياج لالضالا : دازاف ة: ا

 3 ١ بحابسلاو (ىلوالا هلمملا) لاسم هيفف نسا ةدرقاونوكمهلانل ف ىلاعت هلوقامأ با وثلادايدزا

 8 1 |(ةياقلاهلكسلا) درطلاوراغصلاوه»و ءوساناو هيدر ةاا نيب نيعماس اوفوك ى أرب نيئسامل ة هد رقفاشكاا

 5 ش | أ ةدرقلاةرود ىلع مهسفن أ اوءلقي نأ ىلع ني ردا اوناك ام مهنال سمأب س كنيمسا ةدرقاونوك ىلا جت هلوق

 : ١ ْ | ىلاعت هلو ةكو نوكمف نك هالو نأ هان درأ اذاءيشلا مااا ىلاعتهلوقك نب وكلا ةعرس هتمدار الد

 ْ ' ينل درعا ووك مهل لاه اخ لبءالؤوب هب وقعلا نم هلازت :ادارأام هز معي لىلاعت هنا ىعملاو نيعت اطاندت أ الاه

 ا الوعقم قارمن كو تبسلا باص انعلاك هلوقكوهودارأ أك اوراص مهد ذدارأ ال ىأ كلذك اوراص

 : | ناتةدارالاو ةردقلاوه ني وكتلا اذه فرثؤولاناالا نيوكللا اذه دنع لل جيدقل ماك نأ اضيأ عنسجالو

 | هلاعفأو ىلا عتهتلا ءاكح أف ان دتءامأا.نلق هضةدئاف أنني و كح! ىفرثأ لوقاا اذهل نكي ملام ل بيق
 6 أ مهرفلو ا نكتالمل نضعما الفل نوك ل ودلا اًذهلعاف ةلزتسملادذءامأو ةئيلاحلاصملا ةباعر ىلع فقوّسمال

 | ميدو عل جادا تلئاو عاملا دع م مواتيسم ىلادقو مناص هنادغ اجي ءىورملا (هنلاشلا هلمسملا)

 : ' «بقعمضيال ىذلاديلبلا ملعتمللذ اتسالا ل وهنأ ريظتو از افسأ لمع راما لد كىلا. ها هاوق ل هودو
 | ةينيلاوب دهاشملا لكع ههلاادهوه ناسالان ا (لوالا) ني صب هعانمءا ىلع د

 ْ دوال اذاني او ناسناللامإ دعا كلذ ناكم لك ودرةلا ب بكرت ماسح الا كل: ىف قلو 5595 ةمود

 "3 ا "اناا عاضحالا كا[: تزاكاه رايدءان ىتاا نضا ارءالا مدع [ىلاعت هناىلا ل اوقلاا ده ىلع 0

 ىلو : | ٠



 ٌ ةزينكلا تالاقالل عضومر دقلا اذهو ةوقلا قةلماكن باى ةطسوتم" ارفه ةرقب نوك:نأ ىموم ةركذام| ! اللف

 هلوقنأ (اهدحأ)“ هوجو يتاثلاقيرفلا داو نبدناعماونأك اموهنااناع هءاوفتك اوانههاو: كساإق 3 ش

 موههلا ىذتت.كلذو ا ةرق كارم وغازياحا سمر ةباوكذعنأرك ىمأب هقلانالانعل 1 ظ
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 ادا
 ص ا 00 الاطباق هدا الانا تعج الدق لل

 انلوةل ض.ةنلاكةرتباو< ذاىلاعت هلرقْنأ (ىناثلا) لوقلااذهدانا اعتةكلا عك لانو اضقأ
 ىئلاموععفرب ةرقب اوي ذا انلوق نوكي نأ ب جوف ماعلا ىنلادمفي ةرقاو< ذئالاناو قوت ةرقباوم ذنال
 ْ فاح الاتش ةاو< ذاهلوقن ذاق داو ه-و ىإءتو.شلا صوضخ ىلا موع عابفراىف ىئكيو

 | ناتج وة ىنلا كلذ عافت رافهملا ةحاج الكا ذف واس رشبىأ عبد فق الطالاامآ طقفةدحاو ةرقنا ّ

 أد سفيان ركملادرفم اذ كني :درغم ةلظشا رش لاب ها اكوا (ثااثلا) ظذالا نمادافتسم نوكنال | |

 لاق اذا هنا لمل دي ناك درفىأ ا درفدمفي نآز والو هيلعلادلا لوقلا بسحب نيعمريغهف:ىانمءمادرف | 0

 : و لل ومو نجلا اورام ذاق ءانركذامالا د مةبال هنافالسر ثار 1

 ١ |(تاوحعاو) موهعلا دمغي نأ بحوث ةدهفلا غ نءحر :< هناف تناكةرقب ىأ عبذؤلهن' همومه نولئاقلا | 0

 ات رقبىكأ بذا هانعم رق رقب عذادل اوقنأت دول حد'ءامنا اذهناف لوالا بولاملا ىلع ةرداهماذهن ان

 [هلوتْنأ ىف سانا !فانشا!لوة:ةاده تق ءاذا 'رلثسملا هده ىف مالك اوهاذهذ همت عزاشللانيعوضاذهو 1

 | وزو نيذلاف تناك ةر قب ىأ ةرقب حمبذب أ ًاودوأ ةسذيبم ةةسعم# رب معذب ره أوه لعذر ةءاوصذا ىلاعت |
 بتبورغتامل ناو ة يس تا كاما بكار ةنسام1و# 7 ٠ معبذبا نم ن .اكهنااولاهت باطلشا ثقو نم تاتسلارعخ أم ||

 | ناكلوالا شءلكتلاّنال كل ذولا ذ ددمع فل .اكيلارغتاولاسا ل موقلا ناال |تناكةرقب ىأ بذي مآ ناكتاوأأ| ْ

 | عانوزا لالا راوعجازو اولثنعي لواوصعالف حالضلاو هلا ذذارقبلا سنج قريضتا ناكواوعاطاول فاك 2

 0 | ىريد مف هدم دلولا عمما اذافا راسخ !لهسلان هسه أب دقو داولربدملانال دهانثملا ىف مولعمكإ ذو ةملصلاريغت ||
 أني_كيرانلعداقامتءلوت(لزألا)ءوجو لالا نيرقلا ّج-اوادههاذكف نعصا اء أي نأ ةحلدلا |

 | ضرالارعشت لولد رقيب هاج اوفصرع ينص زان طرت لوش هالات هت ألوقو هتولامؤ ىهامانأ | ا

 لإ تزاكذ رقد ىأةرقب حب ةناكام هيرو ءالانأ ىلع لدتتاياتكلهذهو لبقن هه ذباو مأامىلافرصتماا] ّ

 ٠ لاةينأاماىناثلا ل اولا نعباولاىفةروك ذملاتاغصلا نأ (ىناثلا) سه ةرش معبد ةيزومأملا تاك |
 | ناك امستناو لاؤلا كل ذدنع ملء تنجو ةرقبتافصو الأ اهعذباو رمأ ىلا ةرعبلا تافضاوم 0 1 1

 ١ ناوارخآةروكذملا تاقسلا»امتك الا عقب نأ ىضتقي ىناثل او بولطم اوهلوالاو كلذ ل, مهلءابجاو | ٌْ

 / ةريتعم كتناك اهرسساب تافصلا كات ثا ىلع نواملا عمب ا ساو كالدل.ة ةزوك ذملا تافدا!لودصح تحال 2

 نعتاناك انا لا ق.نأزوج اللف ةرقيلا ىلاهدوع مل فالف تاياثكل اامنأ ل_.قناف مسقلا اذه :داسفاناع |
 د | تناكول تاياكلا هذه ن(اهدح أ )ءوجول طاب ذه انلق برغلا دنعةروهثمةقيرط هذهو نانثلاو ةصقلا ا 0

 |رامضا نبال لبءارفص ةرثب لوقفة دئافال هال دمضم خت ااكلا ءذهدءرام قبلنا ثلاو ةصقلا ىلا دئاع 1 ١

 ١ (اهيناند) رولا اذه مزاب مالو أ هيرومأملا ىلا :دئاعت ازال 11هل جا ذات لصالا فالخ كل ورش |

  1هركذ ىرجئ ىلا اهدوع بيعةراتكل نال ل صال ف الخ ناسشلاو ةمقااىلاةناكلا عوس ر يمك انا |

 عضاوملاضعب ف :رورشلل ل لدلااذهانغلا اكسل امييلاةياكلا دوعزوميالف امهرك ربع ل ناثلاو ةصّدلاو' ا |

 امسرومأملا ةرقيلاىلا دئاعهنا ك شال ىهامو اهنولام هلوق قريعتلا نا (اهئلانثو) .لصالا ىلع هادعام قف |
 لاّؤللاَتباطم باو1سا نكيرلالاو ةزقبلا ك1:ىلاادئاعءارغص ةرقب اهنا هلوقىفرينطلا نوك.نأب حوا

 ١ أرادقمّنإل لا.ةحالا ليزيام ع وم هن مه نم أ امرا دةسيف ن كسح» م نيدن ام ننلئانس وناكول مهن1(ثلاثلا)

 ا
 ا
 ا

 | ةنيعمةرقب يذ ارم اناك ول (اهناثو). اديدج افيلكتت كلذ دعب ةقسذلاراتعا نوكأ ىضتقي كلذو 0
 ا اول عفاثهلوق ىف ىلا عتهقلاموفنءالف هملع حاملا نوقصتياوناكل ناسلا بلط ىلع فيتعتلا اوةصساا 0

 نوكبامناثل ذوالوأهبا وم اسج ناب تالا ىف هرم 007 0خازذا امواهوحجذذ ةوقاقو نو صن أم 0

 7ص سجل 0

 5 00 3 و 0ص 0 3
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 غطا أذ ]ذ ذ ذ]ذ ذ] ذ ذ]ذ ذة 0 0 ذة 0 ذة 0 0 0 0ة 0202 2و 0 ة و 72

 ا | لوعم_بب داكال ىرزإا ىزلا لنج وه: ف افذسالاو ةناهالا هحو ىلع له_ةينأ هيدار والاكنو انس

 ًادايطصان ءاولصساو ثدسلا فاو دّدغ |نيذلا موقلاءالؤوب هلزنأ ام نبانا ىلاسعت هناك. ةميطعلا مذلا ىفالا

 ةيوقع مم لزنأ ىلاعت هنانيمف قمث اوملا نم ممنمناك اماوضقنو امزدلا*اغبا م_ميلع همّرس ام هريغو ناشمسا |[
 ١ نم فاكملاب لني ام ةلزنج مهرو هريس غيو مهض م نارا دةم لاقي نأ عناءال ناك هنال ةطصملاهحو ىلعال

 ظ هيوقع اهلعف ىلا هت هناال اك-:اه انلمذةلوّقي ىلا هت نيبف ةيوقعال ن2 نوكيو ةرو دا ةرع_غملا نضا مالا

 ظ | نماهدعبامو اهعمامو اهلبقامل(اهدح )هوو هضفاهفلخ امو ام ديزوو امل ىلاعت هلوقامأ مبنم ناك ام ىلع

 | نمةعقاولا هذهريش هلا غلب نماهم ريةءاواهياوريتعاف نيلوالا بتك ىفركذ مه -*نالنورقلاو مالا
 || 7 ىلعت هادارملا(اهتلادو) مالاو نورقا! نماهرضدكام اهي دي نبا ديرأ (اهمنانو) نب وح الا

 | نيةئملا ةظعومو ىلامث هلوقامأ نسال وقوهوهد_هدامو لهفلا اذهلبق نمهويكنراام عسجلةنوةع

 ظ أ نأ. .عاعف لم ل_هننافاضعو هب طع مهب لزن ىذلا مالا فرعنم نأ (امهدحأ) ناهسو هسنذ
1 
0 

 د ودار اوهاعذلا لج الا باملا نمفاخم نأ ن نءديالف الد اع لزب ل ناو ممم لزن أم ىل مه ه هلق

 [اودتخا اذاممنالنمقّتمال ىدههلوق دنع ةر وسلا وأ ىف هاند ام لن متحرك ذلانيقنملا هصمصخت امأو

 | نعم نوكينأ (ىاشلا) مهريغل ةعفنعسدل هلالهباو هك نأ لص لاذ عافتتالاو راجزالاو ظامتالاب
 أ نوكتفاضعب نوةنملا ضعب هب ظعملو الاكنن اهاتلعج ىأ اضع مهضع: نوقتملا ظمب نأ نَةّدملل ةظءعومو هلق 1
 ْ ظ أ ىلامتدل |وق# :لع أ هللاو نقلا ريغ نو دمهل صاخ اذه وامن وظعب ممنا نعم ىلع مقتل ىلا ةفاضم ةظعوملا أ

 أ نمنوكحص نأ هتانذوعألاق اورهاندحتآ اولاف ةرقباوحي ذتنأ كمأي هللا نا هموقل ىموم لاه ذاو)

 ظ اوإ_هفاف كلذ نيب ناوعركبالو ضرافال رقي [مال وة: هنا لاه ىهاماننل نعم كيران عدا اولاق نيطاملا
 ا | نيراتانلا رت ارتول مقاف ءارغام ةردد اها لوقد هنالاها منولاما:ل نيم كيراشل عدا اولاو نوى ونام

 4 رقب اهنا لوقي هنا لاف نو دمهم هفاءا شن اان اوانملع هياشترقملان ا ىه امان! نيس كيرانل عدا اولا
 نولعفياوداك امواهو<ذف قات حن الااولاه اهيف ال ةاسم ثرحلا قةالو ضرالا رش لولدال

 | مكيريوفوملا هلا ىح كلدك اهشعبب هويرضاانلقف نوتذت عنك امر هاو اهفمتأرادافاسعن َمليقذاو
 ا نيريسةملاراسو سابعا نعىور .تاديدشتلا نمىئاثلاع ونلاوداذه نأ لعا (نولقءتمكذعل هنانآ

 | مالسلا هيلع ىمومىلا كلذاكش مقر املا عجم ىفهامر مث هثرب ىكسالابرق لتق ليا رمما ىبىفالجر نأ
 ظ | هللاّتا بلا هتتاىحوأف هلأسف هندي ىتح كيران ل_سهلاولاةرهظر لا طف لئاقلا فرعت يف ىءوهدمتحاف
 ظ بلطف اوصةّساو لاحد عبالا ماهفسالانمه سقت أ ىلعاوددش م كلذ نماو.فةر باو ذتنأ كسمأب

 0 اهو ذو اهورتشاف اهنت فاعضاءال ا اهعب مونيعم نان ا دنعالا تمنلا كاذب اهو دبل تنممتال بتصولا

 01 06 يبد لوس راف رامز لبتتلا ءاوررشا اهئماوضءاوذخ أب نأ ىموم مهعأو

 | يعأاملالاو نح عبذلاو مالءالاّت ا (ىلوالا'هلم_بملا) لئاسم انوه مئاد وقهولقف هءاكشلا أ دس ا ىذلا
 لحال نسا ا ةلزتعملا دنعو هلع رسال ضارتعا الف كاملا كلام ىلاعت هنا همش نسا اهحوان داع مث هي هيهليأ

 ىلع كلذ لد ريا بج اولاوها ذهو امندلا ردي نم ةرقب مجبذب سهأ ىلاعت هنا ( ةىاثلا هلكسملا) ضاوعالا 1

 مكس أب هتلاثا ىلاعت هلوقن ا ىلعاو فنا مومعلاينولئاقلا (ةئلاثلا :هكئسسملا) ريل بج اولاانوقةمح |
 نامومهعلا اوركذم لاهو مومعلا اذه دمفت ةغسملا هذهف َمْشة رب ىأةرقبا ونه ذ| ءانغم ةرقب او ذأ
 نكح ءةرقب خذا لئاقل!لوق نمم وهفااذا (لوالا) هوجوبهيلعاوج>اوم ومعلا ىلعل ديالا ذه

 مجيذالاةينأ اضيأ معيو تيكو تك اهنأ نم ةنمعم# رقب نبذ لاقي نأ حي لاق نيمسق لا همست ْ
 نيمسقلا نيب لرش ثااونيجسقلانيذه نب لرتشم ع عنا تفوق نم موهفا | ذاف تش ةرقإ ىأ هر

 هلأتينق عطش ةرقب أ رغاوعذا هلوق عم هاذع مزاتال ةرقب اوك ذا هلوق ن ذاف همم دس اومزلح ال

 اه رقباو ذا ةوقناكلوارركت عشر ةب ىأةرقباو هذا هاوق ناكل ومحل دافاول كال مو. ديال 1
 هسا ميييسيعلا مد

 صقل
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 هنكسحا هللا ءويسن ىذلائذلا سفن نم مالسلا هيلع ىمومذعتسيلفءازبت زوتسال ا ىلع مادقالا لت ال | ظ
 ىوهل | ةبلغو ىلقهلامد_ءنمهلناءذوعأ كلذ ىلئمدنعءلجرلا لوةي دق اك هل سحوملا سلا نةذاعتسا:

 نوك نأ هتايذوءأ (اهيئاد) ىوقالا هجولا وهاد هازامج بملأ ىف ءتدلا مبا قاطأ هنالداطاو | ِ
 عنتما كلذ تلعىتم ىلا هيظهلا دبع ولاو ديدشلا باّمعلا نمنيدلا مأىف ءازبتسسالا ىفامعزيلها لسا نمأأا

 نعىوردهن ةلاهدو الهس ىعس دق ورا ا سف:نا موضعي لاه (اهئااند) ءازهتسالا ىلءىئادقا |||

 مالسلا هيلع ىم ومنه لوةلااذهنألعاو معلا هنامهضءد لافاك مما ذ غل هما نأ ةفلا ع ضءايأأ ٠
 نوزوهتسمنخامتا اولاو ىلاعت هلوقىف هذ لوقل امامت قو مءسدقو ماظعلار ”اك1!نمءازبتالان

 لاؤسلا) ةرقبلا,قلعتيامم ةثالثرومأ نع مالسلا هيلع ىسوماولأس مولا نأ دعاو مهب زهتسهلا |
 || هناهلوةيمالساا هملع ىم وهباحأفى هام انا ني..كيراثل عدااولاق مهنامهمءىلاعت هللا حام (لوالا ||

 (لوالا) اثات . الاف نأ ل_عاو نو سون ام اواعفاف كلذ يب ن اوعركبالو ضرافال ةرقباهنا لودي :

 نيمهريغ اهسفن ىف ةلمعم5 رب معذب سعال ا ىلع ل دي ةرةباوع ذتنأ م ”عأب هللا نا ىلاسعت 4 اوقنلانلقاذاانا 3

 الرغم لوا :ىلءامأ مالعتمالا وراسفتسالا نس الحي ناكاسمل هيد ومأملان المها اًوسعق ةوم نس نيعتلا ||| 1
 : نأ مدعو هوجو هيفو راسفت_.الا اذه ىلع مهل ىذلاام هنأ ن اب نم ديالف مومعلا ةغللا لس[ هناا

 صأنماوبهتا.- راصاهضعس ليتقاا اويرضوةرقلا اوعذاذام_ما مهريش انا مالا هيلع ىموم أ |[
 اوصقتسام رجالف ةنيعمةرقبالا نوكتال ةداسإلا هذه لثماها نوكي ىت َجااةرشملا 1 :نأاونظو دو ةءلاشلت
 اوناكموةلانأالا ضاوال اكد ىدعلارلا اسس نك ن نءةصوصألا ى.وماهءكسص اهفصو نع لاؤسا!ىف ا

 || ىسوم دي ىلع ىلاعت هللا اه رهاب ةزدعم تناكلب ةرقبلا ةضاخ تناك امةسعلاة لا الاءذه نال كلذ ف نيئامع |||

 ىلأن ةصضفلا نم فاخ لتقل !نأالا تناك رش ىلا رشات داراعب ل (اهبنانو ) مالسلا هيلعأ]
 ىلا كلذ د ءاوعجرهسبف ةعزانملا تهقواسلل ةرقبلا و زاطمال ةنمعم ةرّدب هيرومأملا لاق نيالا ف ةمشلا || |

 ديزا الط اولأسف هينطاشحالا اودارأ موةلا نأالا مومعلا دافأ ناو لوالا باطما نأ (!هتانو) ىموم ا
 (قانلا ثصلا) ةئمعملا ةرقيلا بذي مالا تضتقاو تريغت ةمحلصملا نأ الا تالاة> الارث اساةلازاو ناسا |

 ناودبال ىهاش ةقمةلسا ىلا ةراشا ىفولا وسام نال ةسةقلاو ةسهاملا في . رسعتل بلط ىهام لاؤسنأ |||

 ظ ةبراعا امر جات موب اردالادرعالاةتنارتها تيرنر اتا

 : | باوملا اذه نوكبال نأ بوف ةهاسملا نع ةجراخئارومالا نءنسلا فدونأ مولعمو اهتهامنعأأا

 أ هناىللعلدت لاطإة .رانكل مر كسا( هان اورتن (هنعٍباوأاو) لاودلا اًدوااةباطد ا :

 ىلا تاءفصلا تلط مهدوهقمن اك لب هتقشح حرشو هتمهام تا طرةدلاام مسهلوق نم هم»دو هةمناكاض | ٍ

 ثحلا) لاؤدلا اذ_:نءاباوج ةجراملات افدلا رك دنس اذهلف ضعب نءرةبلا ضءن زق اهي

 ظ اهرخآتغلبو اهتعطتى أ اهنس تضرذابئالاضر م تمعمو ةئسملا ضر فلا ف اشكلا بح اضاع .(ثلاثلا
 | ىلا اها دقو دلتملام ليقو ةريغدلا اهنا ل.ةفر كرا مآ ىضاقل لاق ف هتلاناوعلاوة ةتفلاركملاو

 ءاسنل نم ئهو ةءاشلا اماركملا فو ةمسملا اهنا ضرافا! ىف ركذهناةلسنبالضفملالاه ةدحاوةّرةتدلوأ] |

 لال :ةروكصحانلا هئمو لوالا ىلع ل ديركملا لا_هقلا لاهتا د او انف تعضو ىتا ىلإ ؛الا نمو اطو ملىتلا 1

 نال دلل ىتاا ىهامناروظالا ناكو لمللا لأ ىف ءاجاذ' ةحرايبل ا امياعت ركب لاسيور اهنا ةركب هنمو رغلا |[ 3

 تداوىتاانا وعلامدهضعي لاقو لش اهلءزني لام مدآ بف ثانالا نم ركسجيلا مسا نءفورعملا |

 | ةّرم تيضقدق تناكاذا ناوع ةجاسوةّرم دعب ةّرماههفلثوقدقايزح تناك اذان اوعبرحو ن نطب دعب ان |

 بااغ لامعتساو داهتجالازاوؤج ىلع ل :نييناوعىلاعتهلوقبءابأعلا جا (عبارلا ثصلا) . ةردعب َ 00
 | ةديشإ (لوالا) نالاؤسانهدودابتجالاق ب رطنمالاركيلاو ضرايفلا نيب امنا لعب ال ذا ماكسالا يف زا | ْ

 1 | ىلا هباراشم عقو ثم نثبش عمر هنال(مبا وخلا) كلذ ىلء هل وخ دزاج يأ ناد عاصف نيثيش ىضتقت نيب || 1

 ماس مسلسل

 بهل ١



 م 4.

 | اودارأ رقبة يأ او ذول لاف هنأ س ابعنبان ءىردرام (ثلاثلا) ةنبعمةرشب عبذالوأ هيروماملاناكول

 أ عم ذباو سم همف ىذلا تقولا نأ (اهعبارو) مسييلعهلادت_ثنمهسفنأ ىلءاوددش مهنكمأ مهنمتأزتجال
 لال ذ ناك اهنبام ىلاعت هللا نأ عمةنسهمةرقب حببد هيروماأملا ناكولف اه ذىلا نيس اد ارناكسح ةرقملا

 | هقاّنا هلوقّنأ هلم الو ىنانءام لالا نع (باوملاو) .زياسريغهناو ةساملا تقو نع ناسللاريخأن

 ىلاعت ةرقثأ  (ىفابثلان عو) تناك ةرقيىأ ةرقب عبذهبروماملانأ ىلءلديالةرقباوجذت نأ رك ساب
 د 011 وول رخال جاو ملال ف وطن مين ىلع الدف سا نوافير ونت امو

 كلذ دنءاوفةوب ناسا مات ىلعاوفقو اا ممناوهورمخ الا ىلءءلم_» امسهن ٠ دحاو لكسا لق ظفاما لب

 لصتإلفةسماا دقت وداح . الا باب نم ساس,ءنبانعةءاورلاهذه نأ (ثااشلانعد) هنولعفباو داكأمو

 | لدول نأ مزايابغا ةجاسملا تقو نعناسبلااريخان نأ ( عبارلا ن نعءد) ىلا ايهت ها باكل فراس وكنت

 أ تبالف تن : ةرسقب ىأ ةرّشب هبدوماملا ناب لولا ىلع انعرفاذاانالعاو عوذمم ان دنع كل ذو روفلا ىلع مالا

 ا | اناوعلباركيالواضرافال نوكتن أ اسنانو تناك ةرقيىأ ل قالا فاوفلكف ةرياغتم فالاكتلا لوق:ناو
 ْ | ضرالاريشت لولدال كلذ عمن وكسحت نأ اوذاكك ل ذاو لفي لالف» انضر نأ رت اولعفي لاف

 | نوكينأ بعاربشأ عفا ولا فلكل ف لاق *م-مْمبهذملا اذهب نولئاقا|فاداممثثراا قنالو
 | مسيتمو عقاف ءارغصو بالو رافال ريالا دفصلا عة رقلا رك تح تمت ةفص لكل فوتسنم

 دعب ايفياكتناك اذا مالكلارهاظ هيسمأ اذسهو طق ةريخالا ةفصلابا هنو كحد بام الوب نم

 ناببلا نأ ثدئاذ او لايثتمالا دّدرن دنع مهيلعديدشنتلا ةقيرطبو تاناورلابهيسش أ ل وقال نكن او ياك

 ا ره طلدب قسإلاب عش دق لهسالا نا ىلعل دكادو فءاكتد- «نانفيلكت هنوكن مدبالفرخام ال

 عرمش ىف خسنلا عوقو ىلع لديو للبعفلا تق ولبقمسلازا وج نع. لديال ه:تصاو لعفلا لبق مسنلا
 ٍ نسج ىلع لديوال مأ حسنوه ل عجسنلا ىلعةدانزلا نأ هلع كتاف هلو مال_سلا -ءاعىءوم

 ىلد ةاسانم هه.فف اوزهان د منا اولاه ىلا.« هلوةاماالوأ فاك ام ل_ىفي لو ىدعن 0 فداكنألا عوتو

 ا نيمذل اياوزه صفح أرق ةراؤذكواؤوذكس وف ىا زلا نوكسب اوزدو مضل ب اوه يرق (ىلوالا "هلئسملا)
 || عم ىلع ماهفتس ااوزحان دخت اولا ىلا_عقدلوق لالا لاه" .(ةيناسثلا هلثلا) .اوفك كلذكو واولاو

 5 فاجر هقفاو هموا_عم ىف ىأ هللا لعىف اذه ناك لاسةياكمب«د زها نعمف نركب نأزو< ؤزولاو راكبالا

 . ورد ناكمانلعخ ااوزهان دن ٍفاثكلا يحاص لاق اردتم هرةذذح اف ىلاععت هلوقءريطتو انوح رص ىغأ

 ١ وطلال لاول ناي مرعلإةناشاةلخسلا) ءازوتسالا طرفهسفنؤزهلا واني اءوزهموا ٌوزه لهأوأ
 لاؤسلا كلذو باو 1 ادهنيباوفرعيمل ةرقباو ذا ىموم لامتف لئاقلا نيبعت مال_سلا هلع ىموم نم

 او : ةرقبلا عبذبم ميم أ مالسلاهملع ىءوم نأ لحن! نم هنال معالي مالسلا هيلع هنأ رطبا

 هنأ لم.ةعوؤزولاعقوم مهنملوقلا اذه عقو مرجالفامجريصبفاهضعس لتقل اوورضةرقبلا او ذاذ مها

 2 ناو مالا |هءلع

 موقلاك وأ نا موضعي لاه: ( ةعبارلاءلمسسملا) ءا رهتسسالا ىرجتىرح كل ذنأ اوذظف ةرقدلا ءازحا
 ىلعللامت هلا ةردقىف اوكس ث مالكا ذا ولاه نامدهالا وزهان دخت مالسلا هملع ىب ءوامها أوقب اورمك

 دقق ىلاعت هللا ىمأب وه له مال_بلا هلع ىنومهنم هرمأ ىذلاّنأ ىف اوكش ناو رفكو وف تملا ءادحا

 ب>وبال هنا لاه 0 صا تاتو ىجولا فمال_-كا هملع ىءوم ىلع ةناسلا اوي

 ل كال ةيمدللابا (لوالا) نيهجو نمهنابيو رفكسحلا

 نوك [ناهقاذوعأ لاق ىلاعت وقام ءازهتسالا ىموم ف ١ يققسيبل الاي وفلل ب اولاده
 ةوبنلا بصنمو لوطا بدسالا نوكيال ءازخ_.الان لاغتشالانأ (اهدحأ) هودو هيففنياه ايلا نم



 اقل
 ا الاا---االا«<1<1<ً:ا0اب7ر-477 0 01 مس سه م سس ملا هني ا سس سس سوس سس سسوس يس خا ماا

 ْ ةرقيلا هدهامنل تفصواذال: اقال ىد“ منهللا همم عنا: (اهغبانو) ثرملا اذه ن نءل فام ةلالض ىل ا '

 | ضرالارب_دلولذال ةرقب اهنا ىلاسعتهلوقب م-هااوس نع ىلاعت هلا باج مث اهاونبانعوه نات هبانع
 اويتملان .ىهالو ضرالاةزاثثاو بار هال لاذتل مم لول ذراع رق ة:ىءعةرقمل ةقص لول ذال هوقو

 | قوزع ”لوادال ىعملاّنال ىلوالا ديكو ةديزهةشانلاو ىف 0 :الىلو الا الو ثرطاىقسنفاهلع قل ]|

 ا نمد الل مسعلا:لولذلا نأ ل اوقلا هلو ةمقاسسو ةريثم ل ولذال ل: هنأ حصل ولذا ن امفص نيلعفلا نا ىلع | ||

 |صقنلا اهب رهظي نيلمعلا نيِدِحْنال ثرحلاؤسنالو صضرالاربلا الاها ىلا عت نيف ةصقان نوكت ن ا أ

 روك ذملالم_علاران'[نم (اهنانف) اًعلظم ب وبعلانم (اهدحأ) هوجو هنفف أم ىلا هت هلوقامثأ | آَ

 اهنول فالس ىهىتلا ةيسشلان مةلسم (اهعبارو) سلطان عتءلس ع ةءسشسو ىأ ةبلسم .(اهتاتف) |

 ديا راركناوف ذيل هلوق ناكنلالاو فرعض عبارلااذ هواهم ناولالار" ان طالبتخا٠ نعاهترفض تصاخ ىأ

 [نع ”هلماكلا ةمالبلا دسمفي كلذ نال كلذ ىضتقي ظفالاو بومعلا نم ةمال ا ىلع هل-؟ىلوالا لب دنف# 1

 أ قوق تال هفالخ : نطابلا نوكين يوت عمرهاظلا لامع: از اوج ىلع هيءالعلا تاو بياسملاو لاعلا أ

 أاما رخال قي رطنم هلعنامناةَققللا قي رط نمغمل_عنالكلذف بويغلا نم ةلبسما 0 1

 | فضوب دقءا روصلا ةرقيلاّن ال ناولالار يابس ةسزتمم رسغةملاخامرفصنادارااف اف ةمشالىلاعتهلوق

 ظ ءارتص تناك اهنا ىوراهف ةيشالهلوقب كاذموع ني نأ ىاعتداراف اهرثك ىف ةرفصلا تلد اذا كلذ | أ
 [ناسنلا اذهدنءا وفقو مسهمانمسهنع ىلا عت هتناربخآ م نول, نول طلش ىتولاو ثورقلاءارغص فالاالا | ١

 [ءارفض ناوعةرقب اهعالاه رسغ نع ةرقبلا هذه تناين الا ىأق لسا, تب نآالا اولاقفهسلءاورصتقاو | | 51

 | ىلع لدي هنال ةلابحمال مسلبق نمر ف حسص قاب تس نآالا ىلا غن وق ىذانقلا لاكأ لمعلا هلذمرغ | 0
 0 ن الادارانوكي نأ لا مجال فءهذادهو ةقح تناك امانا هاوالا نم مدةتامفاو دقتعا: مما ا 0

 انملتش اند امواهو<ذف ىلاعتهلوقاممأ ار هك نوكيالف اهريغ نم َتْرم- ىتبح هبان أ ام ةشقح تر اخ 007
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 : نب ريبفت داكيل اورك ذ دنبدو .هلاناوهو ثءانوو وانو ذا وداكحامو ةرقللاا وميذف ىئبعملاف | ا 1

 اانا ىقو هلءنام هنكل لجذب نأ ن مف رقها:عماذك لعفي داك انلوقف ىنن هتاملاو تانثا همف'تااولاهت (ل الا 00

 نا”ىوحنأ ار هاقلا ببءزيشلار انْ اوهو (ىناثلاو) هلعف هنكل لعفب لا رقد اطفاذك لعفت داك ام ظ 2
 1 نانلواللو همم ب ركام انعم لعف. داك اماناوقو لعفا | نم سرق هانعملءفهداك اناوةف هيراقملا ءائعمداك ! ٌ 4

 ةيراقلا ىنثو لعفلااوبرافامو ءانعمنولعغي اوداكامو ىلاعت هلوق نال الاهذمىلاهلاادهداسأ ىلءاوده< 1 3

 1| ثاحيأ انوعودي الاهذهى ضقانتلا عوقو م رو رانا ع هاف لانا ع وتو تانثا ضقاشي لعف!!ن | 1
 اهكعدوت_هاىنات هللا لاقو ةضدغلا اهب قاف" لبع هلجلاص مش هلتبلا رسا نق ناك هن أى ود (لوالا ثحلا) | ا

 0 ىحهتنأو يتلا اهومواستقامن أور ةرلا نيس نم ثناكو تيذ ديدلاو ارب ناكوريكت تح بالا 0

 |ثصلا) ةنضنيسررأ ةفوص وم اٌةَرقءلااوبلط اوناكو راند ةثالثيْ لاذ ذا رقنلاتناكو اهذابه كج. لع |||

 1 رم :.الا تول تف لاه صتت اه !ءاطعنعورختالو حمي ذن ةرقبلا نأ ن سلا نع ىور (قاشلا |

 | ىلع لديةي الار هانطظو تءدت ناو ترف تش ا نا”ىرهزلاو ٌةداَيَق نعىحو ءاوسردخلاو عذلا 3 0

 | حذلاةروصا ةقلاخم هنروصف حبلا نعارجأن او رمتااو اذ ىئساماولمف مسهناو حميذلاءاو سعأ مسه | 1١
 ظ ا | (ثلاثلا ثصلا) ىزمال ن اكسل حملا غاقم همانق ىلع ل دي لت دالو اورغ ولولا هانلتام ىطتتد رهاظلاف | َّ
 أ ةرهشلااوفاخ ممل نيزخآ "؟نعو اهن*الغل الو دعي نعف نود دياو داك امدلجال ىذلا بسلا ىاوفلتشا | ّ

 | ةاسعملاةرقيلا عب ذياو سهلا مهمالف(ل الام "رع هيرومأملا نع ماختالاف نيه ولا الكول ءو ةبضتلاو 00
 | ناالا بج اووهفهبالا بجاولا ”مدالامنالء اذا منيءلع بححو ريثكتلا نءتلادالا تسد ناك املغفلا كلذ |||

 | زا نالولو عرشلا ثيحنم الفيلا :دصعزلاذاءابل رهط نأ ىصملا ملال ةفالخ ىلع للالا لذ

 نك اذادوقلان اف فدلكشلا عفربال لا دفتضشتلا فووعر (ىنانلاتاو الناس زها ببال اكوا 0
 او بم نيس جو جمب هر هود عج

 0 جم ل وم مصب ل حل جا صح صاج ير ب اج يح -_-

 - ب ل 0 < حم



 م4
 لل يل ل اتت تتتتتالا 22222

 |ىلةزاشالاهنا عمدت وم ىلا ناز ةلنشر احب ازا ناك“ (ىاثلا لاؤسلا) ركبلاو صراقلان هك ذ
 ىلاعت لوقامأ مالكلا ىفراصتخالا م ةفتامو اركذام ليون ىلع كل ذركص ذزاج(باو ١ 9 ني

 |(قاثلاد) ريمللا كيه أك لوق نمهينو م ؤتام اول ءفاف ( لوألا) نالدوان' هفق 5 نو نموت ام اول عفاف

 أدوصةا!نألعأو ريمالا بريض كر دصملالوعفمال ةمدسن كر رمأم قمع رم اوان ارا نوكي نأ ْ
 | تلصو امددعب اهمال ةسقاننوكتةريغدلا نال كل ذو اهل او لك ىف ةرقبلا نوكب اولا اذه نم ىلصالا|
 | ةلافنوكت ىتا | ىهف ةطسونمل ا اما لكلا ّدح نعتزوامت و ةصقان تراص [مناك ةنملاو لاكلا لاس ىلا

 ااملمتالعاو !منولام اناني كيرانل عدااولاه ىلا هت هلوقودو ىناثلامسهااًوس ىك ىلاعت هنا مث لاكلا

 | د2 [عوةفلاو اهنول مقافءارفص اهنا ىلاعت هللا م ماحأفنوالا لاس فرع ىف هدعن اوعرمشش نسا!لاحاوفر ءأ

 |رضخأو نافروحأو ء قب ضيأو كلا دوساو مقا رفم اددكرتلا قلاش هعصنأو ة رفصلاّن م نوكنام

 (بارش) ءارغصل ادنك تعفي فدكف نوللا نءاربخ عقاوا ه8 عقاف (لؤالا ) نالاوسانههو: رشآت

 سداتمو امديسنوألاو لعانقلا عافترا هينوللا عم ةراهناالاءارقد) ادنك أتعقوامناثوالا ن ءاريش عقد م

 انفاق رةض ل. ةالهف (ىئاثلالاؤسلا) امنول عقافءارذصو ةعقاف» ارقد كلوق نيب قرف نكت لذا
 لبق ةناكق ةرفملاى مو ةئمهلل مساوالاّنال دنكوتلا هسفةدتافلا ( باولا) نوللاركتىف:دئافىأو |

 نآكلا ل خاهلترظناذاب هو نعونون# نونو هدحدح كلوق نموهف اهترفصةرفدلا ةديدش

 تست امو نسل ةرقملا هذه نأ ىنعملاف نيرظانلا رست ىلاتعت هلوقامأ اهدطس نمجرذع سمشلا عاش
 ىلاعتهلوق هريظنر فص دوسالا ىمتنرعااّنال ءادودلا ى_ةعانههءارغصلا ن_سلالاق اهلارظن نم
 دوسالا هم م_هةيالرفصالا نانليوأتلا اذه ىلءاوظرتءاودوس ىأر ةمتالاج هنا ناشدلا ةفضق

 1 ' لع ًاهتلاؤكلاخدوساو مقافرفصأ لانقرامنا عوةفلان تعي الداو ااضدأ أو همق ةةمكح ن صج «لفدتبلا

 ىلامعت هنان عفانو ليذل لضخ ناظو ألو أد اقدعا لوصح دنع ضرعت نا رورسلاامأَو ْ

 هللاءاشن'اناوانملع هباشن رقبلا نأ ىهامانل ني كيرانا عدااولاه ىلامتةلوقوهو كلانلام-هااًوَس كح ْ

 ىذلاو لاه هلارلسو هله ىلص هللا لوز نع نسما لاقت ( ىلوالا "لئسسملا) لئاسمانههو نودتهلل |||
 ةماكلا ذِي ظفلتلان ا ىلع دي كلة نأ ل عاو اذيأ شنو متن لمط هقاءاشنا اولوة:لولء دب دع سفن |||
 ا مب يح اولا ياا :هققا لاه كل ذاو هلم_دهت دارب لع لك ىف بو دنم ْ

 هلمسملا) عع *.ثمذاغنو هتردقب فارتعالاو هنلا الا ضي ونفتو هللانةئاعّسا همضو هللاءاشيناالا ادغاأ||

 ل ىاعت هانا ةلزتعملا دع ناف ىلاعت هتتّددا نماهرمءا'ثداواعا نا ىلعاذهبانامصأ قا ( ةسناثلا |||
 اني اصصأ ل وق ىلعامأ ةدئاف ىلا هتهقاءاشن ا مولوقا قييالذ نحو ةلامأل هءادته ادار دقف كلذيم هرم

 ةلزتعملا ثدتحا (ةفلاثلاةلثملا) :دتافهشاءاش نا انا وقلق كافل دب ل ربالاع سان دق ىاعت هنا

 ىثنتقب هيلعناةلك لوخدنأ (لوالا) نيهسو نم هللا ءاش نا دلوقت ةثد# لاعت هقاذشش هثيش هنأ ىلع ا

 نك لال ءاد_ةفالادم لا و دع يسجل ب ( ىلاقلاو) 00007

 | ىلاعت هلو قاما رتسفتلاىلا عجرتلو ةسنا ازأءادتهالاةشثمنوكلالنأ بو املزأ ءادتعالا لوضع |||
 | ناو اق انه»ر 1 دما و ةققطا ناس باط وهام انا وقنا ودو روك ذملا ىلا ؤدملا هسفف ىهام انا نفاس

 | | ناىلا عت ةوقامأ هباوج مدقتدقو لاؤبالاقباطمباوطا اذهنوكيا كف ةقرانفا | ةمضرعلا تافذلا

 [] هياسشن رقد عبذن اهأانبلا ءبتشاف ةريششك ةرفصلاو ْن وهتلابفوةوملار ةدلا نا ىندملافانماع هءاشنترفبلا

 ١ الإ هتناءاش نااناو ىلاعت هوقامأ هباشتمو ةهباشتمو توبا تو نيشلا ىف اهءاعذاوءانلا حرطي هناشأ عم

 ادنع اهععذب ,رومأملا: قبلا ىدتمن هللا ةشيشجاناو (اهدحأ) لاذ | اهر كح دموجو هسفأنو دوا

 | ىدتهتنانسلا ىفاذل ةدانزلاءانابا اهغيراعت هليا ءاش نااناو (اهينانو و)اهادءانعزاتماهب ىقاااهناصو اانليص

 نسا وخ وجرت ىأ ةرقبلا فاصوأ نم لاؤدلا انت ا هتنس اىفىده ىلءهللاءاشنااناو: (اهئلانو) احل
 0 ما يم ل امل ص لا يبي يخت يل 2 سس هل بسبب ببببببب ل ساسلا ساما ل ساس وسلا امام ل ع كاسم يصصسم بج م عم



 م16,
 |ذارو نم هقا عاطأولادمعنا مالا !هبلع لاقت ريالا ناجم تا مل ”رشو ارمي ئندبملاءةرتسام ظ ٌْ ا معصم هس يس تاس يسوم سم د حس ا سس

 أ هلع ىدوم ىلا سو ىلاعت هللانأ ىورو ةيصدملا كاذكو سال ةنسسلا ىلع تاذ هقارولت لاا نعم ْ
 هنأ ىلع هي , الاثاد( ةءبارلا هلأ بملا) مهااهرهظانا ”ىلعو مهلا عاى ن ودع لبا رسائل لقمالسلا | 1
 هذه دارأ ىلاعت هللا نامث تام وكلا لك لوانتينوقكت مم كامهلوةّنال صاخلا:دارال ماعلا دوروزو ]|

 | نأ سابع نبا نعىورملا (ىلوالا هث_لاا) لئاس «فقاهعهوررشا انلقف ىلاصت ةوقانتأ ةدق ةعقاولا |
 أره ءاط فال_خ ىلءةياورلا هذ هناالا تحب ذاع دعبو ىت ةنس يعبر اهلط لبن ارسايةرقب باص
 | لم اهتع ءورشا ؛ وة نأ ىلع لدي كلذو بمقعملا اهض ب هونرمضا انا ةف ىلاعت هلوق ىفءانفل نال ثآر هلا ا

 ريعض هويرضا ف ىلاعت ةوق ىفءاهلا (ةيئاشاا"هلقلا) ةرقياوج ذننأ كرم أب هقاشا ىلاصتةةوق بشع || ظ

 مدي صاامتا ىلامتهتلا نوكب نأ زود (ةئلاشلا لكلا) نب نوقكت مىكسحام هلوقهلءلدىذلا || أوهو لمتقلا ىلاماو نانالاوصضخشااليوأت نءريكذتلانوكيذ_تحو سفنلا ىلا عبري نآاماوتنو
 | ىلءاهري غىواهيف لاب انو كج, نا روس واهبص مالا بست للسما يس ناس |[

 |اهيغنيدامريشلا لعلب ابنيسعلا لعيب املاهباتساحربد ماع تال رالاوطورلا ١

 هور از را دظفدمب هما نمو دكوأ ا وكل سن ةدئالا(باوكلا) ءادّا هممت 1

 | ةرقبلا نم ةعطقب برمضب ام دنع ىبحاذا هناف هلك اور هلا نم ب رمضي ءايح امنا مالت !هملكع وأ
 ا اهناثل نا تا ذا ب برض ىذا مبسم نم هملالقتا ئند ىحي ل هناىف ةهبسثلات فلا ةحوذملا : 1

 ااضياوداعلان هدب روع آل شاد عنهن وكرامما ءاسالامالعانا ىلع كلدل دف مهدول_ه لقي حا 0
 | مالكلا نأباوباجأوةرقبلا ريغ عبذب ماله ( ىفاثلا لاؤسلا) ناب رقلا سأ اظفيام نابرقلا يدقق | _ ا
 ١ أ هيدداعلا تناك ىذلا نايراانبرَعلا اهنم دئاوفابمف اورك ذ غاهين مالكلاكهياو م ولاهرم خف ظ 1 1
 | ةفاكحاا لم_كل باوثلا ديزمنمهسفاساو نيبار ه1 مانع أن م مهدسنعناكنايرقلااذد هنالوةيزاج ظ ِ 1

 أ (ةعبارلا ةلكسملا) ةرقبلا لال ميظعلا لاما لوص-نمهسيفاملو اهنمءالغ ىلع ةرقبلا هذه لمحت ىف 00
 ْ ممنالرغبلا ضاعبا فني ريخخاوناكم_ملا برقالاووهام هي ليلا اور ىذلا ضعتلا كلذ نأ فاوفلتا |

 | ىضتقا نيلثتما وناك مهناف هب لدتا اوهرض ةرقبلا ضاعنأ نم صعب ىأو ةرّقيلا ضعس لدّتَلا برمذناو ما
 |١ كلدو فئلاكوعاف تنام ىلءةدههلا نع حورخلا ىلغلدب هيروم املاء ناش الاواهشغل هوبرشا ةوق 1

 ,اهددلقو ىلا اهدخلسقو اماسل لمقم لدقلاه بي برش ىذلا ضعبلاىفاوفلتخ اوربا ْمْحَس

 ْ نآ رقلا ناك شالو نيذتكتصلانيب ةعطبلا لاسقو ناذالا لص وهو فورمضغاا ىلب ىذلا منظعلا لقد[

 فوذحممالكلا ف (ةسماخلاهلئسملا) هنعنوكسحالا بجوالاو لبق يصرخ ةروناةهيلعلذال | ٠

 : هللاى حب ٌكلَذك ىلا عت وق ةلالدإ كلذ فذ هناالا ىف اهطضء_ءونرضةاهضعس وو رضا انلقف ريدقتلاو | ش
 ْ نذذاي ماقد وفرض | مهنا ىوز تر سفن اف برضف ىأ ت رست اةريط ا لاصء تر شا ىلاعت وقكوهو هلع قوما | :
 | ىحي كلذك ىلاهت ةوقامأ المو ايم طقس مث هع ىال نالةونالف اتق لاهو امد يطشتهحادؤأو هللا| ٍ ' ١

 أ ىلاةراثا نوكينأ (امهدحأ) ناهجوةباالاءذهف (ىلوالا'هلئسملا). ناناثمةمفق قوملاهقلا |||
 ىلهو أن يكرشملا ىلعوهأ اصتحالا اذه نة داعالا ةسصص ىف جاصتتحا هلا (ىافلاو) تملا كل ةسفن | -

 . دةءامحالا انهت نارئاوماانمهارهطظ نا هلال نيك رسملا ىلع هنا مدالا لاه (ٍلوالا) ناهجوهيفمهرغأ 1 : ِ

 أ لاه ركجمتاىلا مسا ة معادن وكب هناف رئاوتلاب كا ذرهظي ل ناو :داعالا ةضءا راع ولا اذه ىلعناك| 1

 : كلذ لاف م تيل كل :ءامحا بيس هناو برشلاب صالازك ذات هلم مق : هلال برقالاوهاد هو ىضانقلا

 ةداعالانا ىلع كلذ, لد لاه هناك لوقلا ف عجامللمتقلا كلذدا رملا ثاكولو قف مياس وم :
 لا رسسا ب اذهلاه ىلاعت هللا نا لعل مالكا رهاظل اغلا لاق (فاشلا) هن ةردق ىءادت الك ]|

 ع سس بس. سيسصس سس سم سسوس يسسوسسيس جوس بوس سيو سسوس سو سس 1
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 د همزلا رو ةنفااوريشلا لوزيل في رمدلا همْزلا ميرو بل اطاذا مدلا ىلو نم سغنلا لست همزله_ءلعامساو ْ

 | اهلازاهمزلمف ةموتللمضرع ىذلا هنالمهنم برقلاب لتقل ح رط نيذلا موذلا نع لقا |ىف ةموتاا لوزتا كلذ |

 | هدمببوج وال مالا ناءنولئاسقلا تا (عبا رلاثصلا) لعفلا اذه ىف لقاثتال ادم لعحز رع فاكف !

 | لاغتشالا ف ل. اكنلاو هم لقاثتلا مذ ىلاعت هنا مالا دّرتالا ةروصل هده ىف دس وبل هنال كل ذو ةمكالا |
 | لد ةنتفو ”رشةلازا هيرومأملا نم ضرغلاناك اذاىذاقلا لاق بوجوال مالا نا ىلعل ديك لذو اضم |

 نعزّرمأ او مف فوخلا ”ريشلاو ةنتفاا لوزتفلئاقلارهطي كلاهح ذيىلاعت سعأامناو هبوجو ىلءَكِلَذ |
 د

 | كا: ف نأ عنتمريغف اضيأو ابساوراص لعفلا اذهب هتلازا جلع |ناكسحاإةبحاو راضلا سنا اذه أ

 || لوقأو مال ادّرمم مهافك كلذي م ولع م دقتاملف بوح ولا ل سس ىلعالا نوكيال ناررقلان دمعتلا نأ ةمد رمشلا

 | هنالوةالفبوجولا ىذتمي الانا لون الاكن او اناوهو دحاو فرحىلا عجرنيلاز لل ١نيذه ىلداس

 | ةيلاج هني رقاما لصف: لات هلاك لذو نهالاىوسرخآ سىس انهه بوحولا موفهلءلفاضيأبوحولا فاش

 ظ هحو ىلعالا اعورم ءنوكبالنا» رقلانأ نم هناس مدبقتام ىشو ةيلاقموأ ب جاوراذما عفدنانملهلا ىشو

 | ىلعزيبوتلاو مذلاركذ الف ةرقب اودع ذتنأ كرمأب هللا نا ىلاعت هلوق دّرحيروك ذملا نأ (باوخلاو) بوحولا
 . ||| ىلعماملا بترتنأ هقفلالوصأ ىف تنئامل هي ضالادورودّريوه كلذ ثنم نأ انلع هيرومأم اع ذلا كر
 | هذهروفلا دمفي مالا ناينولئاقلا متدحا ( سماخلاثصل١) مكيلاللذإةلءف دولا نوكب رءشممدمولا
 | ذاو ىلاءتةلوقامأروذال هنا ىلع دفدّرلاسهالادورو دنع هيرومأملا كرت ىلعفشعتلا درو هنالاولاهةمالا
 أرا.خالاامأ عبذلابىلاعتهسالامدقتءنوكيناوتبال لتقل كلذ عوقو نأ لءاف بن تارا داف اسفن مق
 | ىلعام دة2منركي نأ بالف ةرغبلا كلت ضعس لتقل برضي ناوتبال هنا نعو لستقلا كلذ عوقو نع
 ( نال ألطخ ىلوالا ىلعةوالتلا ىف ةمّدعّم نوكت نأ ب ب ةدقل ا هذه لوةءنم لوقف ةرقملا ةصق نع راسخ الا
 | ةران هنال باو ريغفرك ذل ىف مدع اماه دوجولا ىف ىلوالا ىلعةم3ةّمنوكتنأ بك اههنىفةهقااهذه

 | ىلاعت مه أ ةعقاولا كلت مهل تعقوامل هناكف كا ذ نم سكعلا ىلع ىرشأو مككس ارك ذ ىلع بد ءلارك ُدمَدََتي
 6 ومترتسىذلا لاقل مكلر ارهظم ىناف ميعزانتو تفلت او لبق نما سفن ملنق ذاو لاه اهو ذالف ةرقبلا عذب
 | نكلو مظنلا اذه ىف لاه ال هنا بهل .ةناف يهم لل ذو ةحوذملا ةرقيل اذه ضءبلمَملا برعضب ناد
 أرك ذ ىلع ةرمبلا ببذي مالا ةسق تمدقامنااناق مظنلا اذه جرت ىف ةدئافلا اه انسسم ناكر خت الا ملغنلا
 | مدرغتلا ة نم نم ضرغلا بهذإةددحاو ةدق تناححصولو ةددساو ةوق تناكا «بكع ىلءلعول هنال لبقلا
 ري نيساضتلانالانأشف زمصتخاو جفاتحا (اهدحأ) ه وجو هسففاهبق متأراداق ىلاعت هوقاَمأ
 ||| ىلا هفشيو هسفنن عل تقلا مكنم دحاو لك سر ىأ متأرادا .(اهيناناو) هحازيو هعفا دي ىأ اضع مهظعي
 |نومد اضم مفدلاوهءرالانا همضلوقلا هلو ةمهتلاوةءا ريلانعاض#ي مكضعب عفد: (اهئلانثو) . هريغ
 ٠ | ”كعفلا كلت نع هبحاص ةح مهتم داو لك عفدو ةءهتلا كت هسفن نع مهئمدحاو لك عفددقفاومد انعاذا

 | لافقلا لاهت هنع هنءاربىف همح اص ةحو هريغىلا ةمهتلا كلت دانسا ىف همح اص ةءمح مهنم ددحاو لكس عفدو
 | ىلا عت هوقاّمأر د سلا ىلع لدي ملتق هلوق نال لقا ىف لقحيو سفنلا ىف دلت اف ىأ سفنلل اهيف ىف ةياتكلاو
 | قمم قرهو جرخ لعا فدك ل قناف لدقلا مأ نم تك امةلاحمالر هظم أن وقكت ذك ام حرخم هقئاو |

 | ضارتعإ "لهب اهذهو همعارذ طساب هلوق فرضها ىحاكءرادتلا تقوىفالةةسم ناكام كس دق انلق ىضملا
 | هاو هلوقةلزتعملا تلات (يىل رالا هلم لا) لئاسم هذ مئانلقن تأ رادا امهو هملع فوطعملاو فوطءملانيب
 ا عزانتلاو فال الا نال كا ذ لعفي ناو بال هنان مكانا كلذ لءفي ناو دبال ىأ نوقكت منك ام حرخم

 |ناتكلا اذهلي نيناو َدبال لاق اذه لج الفداسفلا بحال تاو داسفلاو نان ايس نوكي لمع اباه ىف

 | ةبالا (ةيناثلاهلكسملا) هقلذعالو هب ىضربالو داسسةلا ديزبال هناصس هنا ىلع كلذ ل دفد هل اكل د لؤزبت

 | نا ىلعةي الا ل دن(ةئلاثلا"هلثسملا)ءوقكامر اهلغا ىلغر دقانملالاو تامولعملا ع... لاعىلاعت هنا ىلع لدت ظ
 مضيريوسس سس

 شل ددسل هس اديسيالا

 ا



 |ةراججاك بدلا نق هن : الاءذه لثمروهظ دعب مهمولق ترامص ىأ مهمولق تسقي" الاءذه ل ةمروهظد عن | 0 ا ظ

 ةرهاسملاتان .. الاو ةوطعلا ىنلا نمهناصسهتناد ذعام عسج ىلا ةراشا كلذ دعب نمهلوقنوكي نأ لدشعو | ْ 1

 اخذي ْ

 امش زدهإ نم 0 و ا (نوامعلاب# لف عب قاطو قا شلح طشوم ْ

 | كلذ ضر ءهنامرن رخآئث نءرنالا لقيت أهناذلصأب هنأشنمىذلاءىشلا (ىلوالا هل'ملا) لئاسم |
 | ثيخ نم مسملاف امساف اظ.لغابلصراص هنا لباغل !كالذا ل اف رثالا ل_بةيالث كرام هل الام لباقلا ||
 ْ | للتلكاذكو لباقريغر جا مسجراص مسجلا تضر ءالشي را ةفام ناالاريغلا نعزئالا ليقي مسح هنأ :

 ْ راكجمالا و َوََعلاو دّرَمْلا كرت نع ةرابع هرئأتوريعلاو تانآالاو ل ثال لا ةعل اطم نعرث أي نأ هنأش ند ١
 ا هنعهحرخ أ ضراع لقلل ضرعا ذاق ىلاسها هللا نمفواناو هتنع وضاناو ةماطلا راهو 0 ٠
 امد ةقرلاننم_:مؤملا فصوىلاعت هللا ناك كيذاو الغ تاقاا ىسق لا يفرم اهدشرت مأتلامددعفراصأا

 وركوب لاتالا (ةيناشلاةلكسملا) مويتشو يني دوا مطر عش ىلع ماهباشتماداك | ا

 ظ تدقو مكب ولقَت َدَدْسا ىألسو هراعهقلا ىلس د# نامزىا وناك نيذلا باكا ل هأ مكيولق هلوقنن نوال[

 ىلع ”رمصأ نع لزن ىذلا باتعلاو مهياءترس ىتاارومالاو مكلئاوأ تءابسولاتانيبلاداعب نم تبلصو( ||
 ا ةاروتلايناد نم لك ىلعو مهبغنأ ىلعاهوذخأ تلا قيئاو [أو مهو انسنأ اهم مه ءاسس ىت 7-0 م

 | اذهو بولقلا اهدنءنيلت تلاها تاننايرلعلا نم مهدنعام عم مهئافسو مهناسغطن ع كليب أف مهاوس نك |
 أدا زمان وكن اس ألة كو نير شالا ملجم ينام باطت ىكبولق تن 2 لاعت هو نال وأ ظ
 مهةلس نم ا بيو اواووو وو مدح نيذلاد وهلا كتاوأأ ْ
 |ءامجغ نم يلاسعت هنن ا هرهط أ ام دعب نمدارأ ا نوكي نأ لق كلل ذ داعب نم ىلاسهندل اوخ (ةئلاثلاهلئبسلا) أ

 | لئاقلا نيعان ل دتقلا كلذنا ىور هنافلئاقلا نيعىت- ةحوبذملا ربل !ض عسب رشد نءلتقلا كلذ ||
 مهن !مهااذصاو: ىلاعت لاق دنعف عجب هيلع دعاس ةنقلا بلطليراكت الا لرتامو نذكلا ىلا لئاقلا همسن | ٌ

0 
1 

]| 

 ا
 هج سستم

 دانملا نماولخام اهلهم دهاشم ترثكت ا دعدد ويبلاكئاوأ ناف مال بلا هملع ىءوم دي ىلع اهرهظأ ىلا ا
 0 ةوقدشأو أ كامن هلوةامااهفر طل نأ هيتلاىفمهراسخ أ ىف نيبٌكلذو مالا هلع ىموم ىلع ضاارتعالاو | |

 | هوخو نمو»و لنؤأتل أع نءدبالفبودغلا مال قيال ىل مو ديدرخالوأ هلك (ىلوالا هلشسلا) لثاسمهنقفا ا ْ 0

 | نيدييالو ىلا متهلوقكو نوديزربو ع+ نو ديرو أ فلا ةئام ىلا ىلاعتا هلوةكواولا ىءعاجنا ماهدحأ) | !ٍ
 ْ توو قاعنمكت :ا[توسوأم كنود نم . اراكأت نأ هوذكو نهتانآو ىسعملاو ّنهمانآوأ َنتلوعبلالا نه | 0 3
 | دارأ ناعتدلا (اهنانثو) ارذنوأ ارذعا كرد تابقللا ىتضوأ ركذ تي لعل ىلاصتهلوق هرئاظن نمو مككانأ | ]

 | دارأ اذاا.هدسأ لك أ هنا ك.ثالوهو ارقوأ اريح تاك هريغل“ راالوةءاكك لذ لاقفدانعلا ىلء ههه أ | ْ

 (اهعبارو) ةراخ ان نمةوسق دم أ وهاماتموةرانخطاكى 5 ا١نو نأ (اهنلانو) هحاتفل نعال

 هلوقىفدارملاودؤ:راخغا نمةوسة دش صوأ ةرااكامنا | ولاق مهيولق لاوسأ [ىلءاوعاطا اذا نيد الانا |

 اود ثنأو لد معو أهلك نا (اهسماعو ) مكداقنعاو ىرطت ىف ىأ ىندأوأ نيسوق باف ناكن | ْ

 ظ . تديس"ىلا لكوأ موقلامأ * تاوة:ىلسأى رد امهتناوف ._
 ا

 ِ | لب نيذه نع حرخحال ىاعط أ اضماخو ا اواسالا لكآ امدالوق ىلع هنا (اهسناسو) لك لدا رأاولاق |

 هناكةحانافرحوأ نا (اههاسو) 0 "4 ه ددرتلا عاقياضرغلا سلف هلل ابو امملءدّدرت |

 انه تنك تالاعال اك ناسا نراك لس سااج كالو قكاف دص ناكم عبولق تب.شنيذه ىا لق | 0

 هع - مست

 000جم - مح -

 فاكلا ىلَءفوظءَمد ف (ةيئاثلا تسلل اضن انضم تنك اهم اممدلاجولو |||
 دشأاهةنأى ىغوا ىلءاماو هماقمهءلافاضملا يقأو فاضا فذ وسق 3م ألثموأ عن ىلعاتتا|

 "قاع تناك وأةراخلاّْن ا (اهدحأ) هؤخولةوسة دش اهن :اناهفصوامنا (ةئلاثلا هل لا) هر ْ

 ب ”و)هق ا ةمشخ نماعدصتم اع ش اخ هنأ | رز لل نارق! اهات “اولى اه اك اهتلقلا الا هذه تقال ّ

 0 : 1 ل ار 3 دك



 | مجاالا كاذب نينو ءا زاكسصنا وم-مالمتدهاشىذلا اذه لثمنوكي قوملاريثا سل ىلا عت هقناءاسح | '

 مهنع تفداو م-ميولق تنأهطاءودهاشاذاف هنماششاو دهاشي لو لال دد_سالا قد رطنمالا هءاو:ءؤوب ل ١

 | نامطمل هلوقىلا قوملا مق فدك فرأبر ماللا دلع ميفاربا لاق دقو لدتسملا اهنمولذعال ىتلاةمشلا ْ
 | اين دإا ىفءامحأ ىذلاكى أ قوملا هنا ئح كلذكم هل لاق مث انامع لمت ا لأ ارمسا بل ىلا عت هلن | ىحأف ىلق
 ْ نم (ةناشلا'ةلكدسملا) هلآو لاثمو ةذدمو ةذامىلاداوعالا كلذ ف حامتح اريغ نم ةرخ الا ىف ىبحي

 ظ ساه: ىلاعت هلال فد«ضوهو تمم لوتقملا نا ىلعقوملا هللا د كلذك ىلا هتهاوقب ل دس نه سانا |

 د هنانآمكحح ريو ىلاعت هلوقامأ اتم لشقلا نوك اذهنم مزل الفى وملاءاسح ا لمتقلا كلذ ءامحا ىلع ا

 ًارداقلاعناصلا دوو ىلعلدئاهناباوخلاو ثان"لا.تنسلةةدحاودنآناك كلذن!لوق.ن أل ئاقلف |
 ْ ىلعو مالسااهملع ىموم ق دد ىلعو عادنالاو داحالا ىف رات اتامولهملا لكب لاعلا تاروبةملا لك ىلع ْ

 اهباالا ةدسجاوهبآت ناكناو ىههذ لتقل اكل ذرش ان نم ىلع ةمهتلا كِل:نيعن ىلع و التاق نكمل نم ةساسةءارب |

 | همففنواةعتمكلعا ىلاعت ةلوقامأ ةريثكلا تان الا ىر ترج مرجال ةريثكلا تالول دملا هذه ىلع ثاداما |

 | اوناكموقلانا (فاشلا) نوفتت مكلمل ىكاسعت ةوقىفاهريسفتم ةقتدق لعل ةلكثا (لواالا) تان |
 | هي الا كيلع تضرعىلا لا ةينأ عزمه االصاح لما !ناكحص اذاو مهللع تان الا هذه ضرع ل.قءالةعأ

 || دارا ان وكي نأوهو ليوأتلا نمدبال لب اهرهاط ىلعذنالاءازجما نكمالث ذافالقاعرمبص7ىل هنن الفلا ْ

 ا مدعلا واكرسةثالا ءاسح ا ىلع ردقةدحاو سفن ءامح | ىلعر دق نمناو مكسجا اوقع ةمضق ىلع نولءءنمكلعا |

 | ناركذ نيمدةاملا نماريشثكن ا لعاو ةيتالارب_سفتف مالكا ارخآ اذه ثعبلا اركب ال تح ضاصتخالا |

 | ناكىذلا لجرلا نا ىنالسلا ةدسع نعىور هنالال اولاهالمأ ثرب لهل: اقل ناذي "الا هذ ماكس أ رلو نم ظ
 ْ ماكح نم'لث لاهذه ل بزوال ىضاقلا لاعت التاق هنوك ل جالثا ريملا نم مرح ةغقاؤلا هذه ىفالتاع |

 | مرح لوف هلاثراو نو تجب نأريدةوال مأ ل تقلانْ'راو ناك له لاقل نارهاظلا فس دل هنالّب الاهذه |
 | ماك أ هل ىف كلذ دعب نأ ثارمملا هلثق ناكل م رح لتاقلاناةدسعىنانءع ىوراذا ب م سدلؤال مأ ثارعملا ظ

 أ مهءادتقالا مزليالهناو انعرشكمهعرشن تشي مناك اذاوالصغ ءالوالئال هيلع لديالناك اذا نآرقلا ||
 | هدهرك ذا كاذ عمو قد ىضاقلاهلاقىذلا نالعاو فسعتنآرةلا ماكس أى مالكلا اذهلاشداف |||
 أ ناكءاو-ثربال هنع للا ضر يذابشلا دنعفال مأ ثري له ل اقل ناىف نو دهتجملل فلتخ لوقف تلثسملا |
 ْ هن اهجر ةفن ىأدنعو ىئاملا ل زق اذا لداءلاك اة من اكتصوأ أطغو أ ناك ادع قره بمرمغ لتقل ْ

 1 هنرب انونموأ اميد ناك اذالئامقلا اذكو هنري هناف ىئاسإلا لتقاذالدابعلان اال اا طلتاو دمع ىف ثرال ْ

 | لئاق ىتءلا نايفعلاقو بدسملا نب ةمهتتبو سابع نباورعو"ىلع لوةؤهوةلاومءأر اس نمالو هن دنءال

 1 دهاحمو نسل !لوقوهو هلاومأر اس نم هنربو هّديدنم هنربال كلام لاهو ثربالدمعلا ل ئاهو ثرأطفلا ظ ْ

 || لسو هيلع هللا ضان ضرفتسملاروه ثا اربملامومعب هدعهتنا ىطر”ىىفاشلا متحاو ئازوالاو ىرهزلاو ||
 م ٍناتكلاموع صصخعانزوجول مدبا اريحا اذه لال دةسالا ناالائىث ثازيملان مل مالا سدل لاق |

 | عوفمدسفي ماعلا ىلا صمصخإلا قرطتن أ ىهوةققد انههمن هقفا!لوصأ فروك ذ.ةهمف مالكلاودحاؤلا |
 | بجو دح اوربخ هنوكن اف فعضا ناب أ هيلعى لاو يدشن ف روصإ!ضء.ربللا اذه انس_سيسولف فعض |
 اوبل موعاص_مولفزخا دس اصوض# هنوكورخآ ب يس باثكل !ةمداصم ىلاع هنوكو فضا |

 بابسسأ ضعب هنع عف دنا ةتبااريخلا اذه ص طخ ملاذاامأ دج ىوقلا ىلع ادب فعلا انحردق اكل هب |
 |هنافىئانلا لم اذا لداعلا نا ىلع ىزارلاركب بأ مح او ه.باتكلاموعغ ص.هذقدعبالذشنت فعضاا :

 [ثازيملا مرمعال هنا ا دوق لتقف ناسسن ! ىلع دولا ف بجو نم ناافالش ملءنالاناب ثاربملا نع امورحتري هبال |

 را -ِِ مج سس --

 | املاهسن او ءاملاهنم حرف قةذيانا اهنهناو رانآلاهنمرسفتن اا ةراطا نمتاوةونفدشأو 1 ةراخطاك |



0 
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 تحس يي 000ج ورج ويب جبسم جسم سس

 هللا ةردق يف دعي: مريغاذهو كاَردالاو لمعلا او ةاسحلا ةمق قا ىلاسعتو هناضس هلق نال كلذو هبر هل لو و

 قانثيدلما لم اكن ئىثلكق طن اىذلاهقلانقاعن اوت نيام تدهش هدول اولافو ىلاستةةوقهرياتو |
 اش هت ارا. قلع نآر ةلااذهانارن ا ولاضدأ لاهو ةمثحلابهفصو للا كإ دكت لقعيو عمسيو'

 دوعصل عدلان -هناىورو كل ذكراسا مهفلاو لقعل اهبفلهجؤل ىلاعت هلأريدقتلاو هقلا ةيشخ نماعدصتمأأ| 1

 ثعرملا لو أى ىسولا هانأ | هب ال سو هيلع هنا ىلص "ىلا نع ىورو ريذملالسوهملعهللا ىلص هنا لوسر |[

 كيلع مالسلا لوقت تناكاهاكفر اصئالاور امالا هيلع تلبس ةزئم ىلا )سو ةيلع هللا لد” 'فرضناوأ]]
 اذه ةلزتمملا تركتأو هيف ةمشمللا لصخت تح مهفو لةعرامجالا ضعب ىف قاض نأ عنتمريذفاولأه هت لوران[ َ 1

 الا ة مثيلا طارتشا ىلءمهلةلالدالو لّقعلاو اسما لومق طرش حازم ا لادتعاو ةيننلا مه دنع نا امللي وأتلا | ٍ

 ةراخعا ىلا دئاعرممضاآناوهو نب رع ارثك !لوق (اهتاانث) ممل 'تغليالنأ بج نفد اعتسالاوودع
 ىّدرتيام ةراخط ا نمنأ(لوالا) لد وأَملا نءاعاونأ لوقلا اذنغ ىلعاو ركذ و مهفنالو لدةعتال ةراجلا نا و

 ناكف ريكشلاو ذانءلا ىلع نو رصد رافكلاءالز زهو للفساىلا لزم هضن هوكي ئذلاىلاعلا عسضوملا نه: 0

 رافال قاعلا» نمو ول طومهلا كلذ ىأهتئاةمسثخ نم هلوقوداسقن الل الثم لهجولعلا ن ءطومهلا ||

 نالسملان موف ,فرهطتدق ارا دبس ىأ هماقتاف ضن ن نأ دب 5 رانيا هقي خف وقكوخو هللا. شنت َ

ْ 1 

 را وعللادصم هنف مك" الاىرت' . « هنأ ار نم هىلملا لت لع

 ثلا لاشحلاو ةثيدملا روس 4 تعضعضتردبزلارب_خ قأاملا : ررجل وتو

 رذا وذعلا اهئمدو ههنمل اهسفأ ع نع كلذ عفد نماهع انما مدع عمر ءاوطازثأت 1 لا قرهطام لالا ل ْ

 راقنلا له لو هسجولا اذه ىلعو عوشااك ع زاطاراثثآ ٠ نم ةئيدملا لهأ فر وطام له فاسثلا كلذكو |] 0 1

 ظ هللو قامت لوقو ءدمح مسالا 0 نءناو نيف نمو ضرالاو عيسدلا تاومدلاهل ميس ىلاغت هلوق 0

 لبوألاىف(ىناثلا هجولا)نادصسي رهشلاو مدقلاو ىلاعت هلودوهب . الاضرالا ىفاموتاوعسل!قامدصسي | ْ :

 نءلزالزاادنع ضعءن نع هضعن ىلءازتنو قي .امو لزنيامةرامخلا نمو ىأهقا ةي-ثخ نمىلاعت هلوقتلأ | ا

 7 بلا نا:ترااصدابملا بواقف امتدت اةبس تخلص نأ ةديدشلا لزالزلا فرانعالا طاصضا نم ّ
| 

|| 

 لص 2 نأ بيسي ىأ هللا ةمشخ نمهلوةفةناشغلا» ادّءالنمةماكف طو.ها! كلذ لوح ةرثؤملا "لعااك 1

 نم يهب ىذلا ذربلانةراخع ارمسق هناودو "قالا ءر تضذام (ثلاشلاهجولا) نواة! ىفهلاةشخ 1

 لزني ىا هلا ةمشخ ىأ هلف ا ةم_ُثْح نم ىلا هن هل اوقو لاه هيمه» وجر هدايعل ىلاعت هللا ن 00 وذ باها | أ

 ىلع باج اي ىأاذك ل ءلكت و اذكم ركب تآرقلا ل زن لاقي اكهق ةيشدلنا بوي او ا دايعلا فيو علان |
 دنعدن_ساناو هنال ةر الاب فص والدربلاّنال ةرو رضع هرهاللا كرت ليوأتلا اذه ىضاقلا لاه سانلا |

 هللان اعلاف نولمءتامعلن اغبهتناامو ىلا عت هلوقامأ ةيهسنلاب كل ذ قرليال هنالو ةَق.ةللا ىفءاموهذ لوزتللا

 وهرةرخالا وايتالا فام مذاب وهن اها صو ولاتعال ظفاسو مميواق ةيساقلا٠الؤها داصر ام ىلاعت ||
 هللامدوب نأ عدي لهل .ةناف اورج لريبكشب وذتو موا دمعو اذه ىفو امن كير ناك اموىلاعت ةوقك أ

 نءةفملا ىناثال ندي ءاوديلع خجلا اازاوج مح ري الوصال ىزاقلارلاع ةلئانب يياواا 1

 صال دوصقملا ناك[ هنأ هقسشتو ةيوتلاو عدلان هملام «ععزفو هله دابع ةمشخ نه كذب هللا دي ربام لجأ | ١ ١

0 

 ٍ مو .واةءأم دعا نم هنود ةرصص خه مالك وعمل مهم قد رق ناكدقو كلا وذم ؤدنأن درعا

 نيذلادووبلالاعنأ ابق اه هنمح رنه دوولا فالسا لات نا قزك ذا هلاضس هنأ رع 2

 صسضاقأن ءةزؤ لاء ذه ىف ىلاعت هللاركذامفناهقاهجر لاغقلا لاهل و هءلعهقلا ىلصدبنءز ىاوفاكإ

 نماهعرخأ الواو هلعدقا كس دممذ وب . ةمصص ىلءاهبةةالدلا (اهدحأ) دعقما © نماهودو لل“ ”ارمسا يا ا

 مز 21اسلللاامللا ل ا 22252222222222 2س ريب يبرم مهسيسوو سس سل حج للا م ايصال يدوم هج 1

00 

1 



 ان 1
 ل سل ل ص سس بصي يمص ترمب وم ص سو ا سم وي ممم يي ب ضي ومس م م يس سس تم م يي ييمبب تت ا از ب و مم ببي اييسمبسب

 دام ىلع ة#نرمص دم ىف ىلإ ةبساه تناكن او ىلا.عت هللا يم أب ايف ث دي ام عاانّم اهي س ها ةراخانأ |

 هللا نمومعنلا عباتت و مهدنعت ان" الا لامست !ىف مهل ودان ءانفصو ام عمءالو ود و هرينهست نم ةعمدم ريغ هللا

 مبطي را مالب ضرالا ف دياد نما موبفاجت ةوقكرعو موج ةفرعا مهداة ناتالو هتعاط «نودعبسم موباع /

 قبرغ غنم تاناوملعانا ىف ملا ناك تاماظأ | ىف مكبو مص انسان ايا ودك نيذلاو ىلابعت لوما همس ادق

 (اهعناب د)منمهقلادارأاسم نوعننور افكلا» اؤهو هنمديرأ املداقنم ودر ئْأ امم دس او لك رض“ مأمدآ
 ءال زعبي أ لا اسال ضيف املا رهاظدو هوجول انسب نما عفتت ماا وضدجاوا

 مالا هيلع ىسومَنأولو ةقبب رطلا هذ هبمهمذ نص بكفر فكلا نم هملع مهام ىلع ماودلا مويف قل !ًتاوه
 راسنا ةراط ا ىفقااختاو ةوسقلا اي واق ىف ناش ىذا اوه ةراسخ ىف ةبالصلا قاش ىذل نا هلاولا-ةف موبطاخ

 تناكلره اطانرذعف لعغن لاذاف نيف ناميالا قاذعرفكلا نم هلع نخاع انا نأ ىلءرداسةل اودراجمالا
 |ةهلثسملا)اراوطأو اراه اعد رفتواريرةن مدقتدق مالكلان م ٠ طلااذهو مياع هتححنم دكو ا هيلع مهتح

 | قءمدصةيالن اوهورخآ هحورةوسملا طرف ىلع لدأ كالذّنال ىمنأ لقي لو ةوسق دش لاهاغغا( ةسمامللا

 |ةواسقئرقوةوسقتشأ مهبولقو ةراخغا ةوسق تدَْشا ىلق هناك 3ث !!هةوسقل!فصو دق نكلو ىءقالا

 ىلعةراخلالضق ىل اعتو هناصس هنا مث مرك اورعومي رك ديز كلو مكس ابلالا مدل هملع ليف اريمذ كل رتو ْ

 اهلواف عفانملا نم ئثءالؤه بولق ىف د وبالو عفانملا نم عاونأ ةثالثاهنم لسع دق ةراخع !نأ نب نانميولق |||

 نا ىهو ف.فذلايناو رق (ىلوالا هلكسملا) لاسم همضور اهنالا هنمرسق نامل ةراخغان من اوىلاعت هلق

 (ةيئانلاةلكلا)ن ورمضان دإ عمج | لك ناو ىلاعت هوقاهنمو ةقرافلا عاللا اهمزلت ىتااهِلَقْمل ان هدفنا

 نيكلام ارقام هس جالا بعن هال !ىأنالف ةسرق ترد د لاعاد او ةعسأاب معآ اره «فعلا

 ءاكمللا تلاعتز اهنالا هنمنوكت ىت ىرجي ىذلاءاملا هنمجرضف قش امةرانخل | نءناو ىءعرسفش دلي دإ ْ

 ةرالا كإ:تقشنا اوشر ضرالارهاطظ ناك ناف ضرالا نسطاب ىف عمم ةرخانءداوتنامغاراهنالا نا
 ىداهشاوس اهيلاون ل-صلازرالو ةروعالا كل: تعمجا اب رح اءدص ضرالا رغاظ ناك ناو تلصفن و

 اراه ًاوةيدوأ ءاسملا كالت لء_ستو صضرالا قش هاتر اج ن مديت رة يعز يكد

جرضف عدصتلا ل ةراسطلا نمىأءاملاه:هحجرخفى ةدياملابتم ناو ىلاعت هلو 5 (اهنانو)
 ءاملاءنءح

 ةبوطرلا تواغت لباد كاذ ىو ليلقلا٠املايوريثكلاءاملاب ىدنتدقةراخخا نا ىأ ايراج ارمالانمءنوكسف
 ةيالصا ادب اهت ىف مميولقءالوهو لقت دقو راهنالاهنمىرج اماهنم حرخ ىتح لاح فر اكحعتدق املاو اهيف ١

 قة ىأ قه شن ىلاعتهلوقو ءادنهالاىلاهدوت الو كلذل حرم ع الو ظءاوملان يو *لومَب ىد# '

 اهمناو ىلاعتهلوق (اهتلابو د) ربدملا ام "ابو لمزملا اه ايهوتورت هدئأرك ذيهوةكحص» ءالا مغداف

 او ءالمعلاءامحالا ةمص هللا ةم-ثْح نةطوءهلانأو هرالاكشا ه. تأ لعاو هلأ همن ا

 ةساخ لمى لوق (اهدجحأ) اهوحوهن . الامهزهىفاورك د لاكشالا 0ع

 اهلعزوجال ةرابجلاو ةمسششل ا اهيلءزودح هئاق بوا_قلا ىلا عار اهتمناو ىلاعت هلوق ىف ريمشلا ناوهوأ
 نبدوكس ذملا برقأ ةراخل نأ ب الا ىفام ىسنأ ةراخخ اركذ م3_ةناكب ول ةلارك يهد

 ةرامع نود بولّةلا ىلاريمضلا اذه عوبر بجو ةراجلا نود بولقلاءاق" النأك امل مدولا اذهناالا

 ادم ا ةمانايل وة دش أوأ ةراحخاكىهف ىلا عت هلوقنأ (لوالا) نينهجو نءهيلعاوضرتسءاوب
 0 اهنالاهتمرسقتيامل ةراغا نمناو هلوقب راسا لاسر تس دف ىلامغت

 سلف بولقا ايال راج ايىءايطو هلا نأ .(ىناشلا) اهلااعجار نوحسصو نأ هقلا ةيسشخ نم طب هامل |
 ةرابج ىلا دن اعربعضلان أن يرمسفملا نم عسجل وق (اهينا 2( ةمسشملا ليو أ:نمىلوأ ط وبول! ىلإ 5

 ميل
- 7 3 07 

 لو

 5 لو د ل سير يللا اا ياا تا علا 01 هلا

 د ار هو 7 وا

2 

 ثعا ها ةفاهت ىزعلا ل-حكءاذنمدار نأ هناي :هلقاع ةمس تسل ةراجل نأ منال ن "ردو
 0 سس مح سس #غ سا
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 59 اتالم 4-2 ص510 رياْسْْالا 25 ل مسعر تبسعا _حوس سس سس يدوس همس يجب

 نسي قنالس نمور ناك دقز فكو لالدتسألاورغتلا ق رطنم:الؤه مكان زينث وهماعتقأ

 هقاناونمؤي نأ, نوةاكم موقلا لوي نألئاسقا (ةعبارلا هلثسأا) هيو دي : اعب مث هنانواعبو هللا ءالك

 هتنامعالاناكولو هملااوعداممهل ارارقانوكي هنا( تاوخلا) مكل او:مؤينأ نوعمطتفأ هلوقىف :دئاا١فأ

 مدَدْس: لج الو مكلج -الاوئمْؤي نأ كاذيدارب نآز ووو هنقي دصنبو هنو رفا اطوله نم" افلامتلاقاك |

 قس رفا كاذىفا وفلتخا دقف متم قي رف ناك دقو ىلاعت د اوقامأ ةفاضالا نعماذهن وكش هيلا مهئاعدف | |
 نوعمسي ممنأب قد رفلا اذهفطو ىلاعت هلال مالسلا هملع ىموم مايأ ف تاك نمد رفل ةلاندا را لاه نض مهم | ظ

 د6 نمزف :ناكنمقن رفلايدا رملا لب لاقت نم مسونمو تاقملا لأ مههنلا مالك اونع<سنيذلاو هلث' مالك | 1

 نيدملا مهو مدت :ام ىلا عجار مهنم قير تاكد قو ىلا هتهلوةقرعمضلا نال برق أ اهو مالسلاو ةالصلا هلع ْ

 يفاواكنيذلام #همهنامعان عمطلا قلعت نيذلا نا اذميدقو مك اوتمْؤب نآن وهاتف أ فو ةي ىلا هت هلفا مهانع

 لوا نالانلق د تاقمملااورمض- نيام ءهلنا مالك اوعع- نيذلا ل ةناف مالسلاوةالصلا هيلع د## نمز

 امأ نأ قل اه لع را ذه مالكعمان دحال لاسشباكهقلا مالكمسهنا لاقي نأ ةاروتلا عمس نيفزودكدق |

 َ نءةلصأو ليديتلاوريسغتلا فيرا لاققلا لافت ( ىلوالا لس ا) لئاسمهنفف هوفر مىلاعت هلوق |
 ئلا لام اوه في رصناو نقلا ازيصتمو أل اقل افرمالا ىلا عت لاقت هستعف فَركلاوغ ئذلا نعفارحخألا |

 فيرحتأ!ناىئاقلا لاه (ةئاملاةهلثملا) يقدس َمَهَسريغالث امامق هسأر ناك اذا فر لقلاقي هقح نع | |
 مالكن ال ىهماربمغت ىلء هل نم 1 ناار فن مفي رمتلا لجو ىندملا فوأ اظفالا ف نوكي نأ | ا

 ناف عوهسملا مالكلا سفنلال انعم ني ريغ نونوكي ,امتاقهبوأتاوريغو هته ىلءاسقان ناكا ذا ىلاست هللا |

 اذ نكح )ناو وأ ؤهفاوصقنو هفاودازمم [!نهساسع نان :.عىوراك كاد ىلع لمه نأ نكما | :

 ارئاوم اررهظ هللا مالكرهظ اذا كلذ مننءاممناواّسان'ليزنستلا ناك او هلو أتزيسشت ىلع له نأ تخف |
 مهربمغت ناك ناف همفراأي كل ذ نكل هم الكس فن ف رت عنتمريغف كلذكريسينأ ليقاّمأ:تارقلاروهاغك | ا

 مدي ىذلا في رضااف هعوقو مص كلذ فرثؤي ل ناو هنم ىلا عت هللا عنج نا نب هدبالف هيةحل ا ماققرثؤي هل ْ 8

 د و لعب مامهحو ىلع مهي دق ىعملا شب رحت امأف ءانركذام ىلع مسقي نأ بحي مالكلا ف | :

 لواتن لأن نأ "ال عن كهف التم مما نم مّدقتا ل في رحتلا مهتم عنا كل ذاع ىتمهئاف فارطضاب | ظ
 نمر قانا عنا مهنيفَرَلانأباشلق ناانالعا(ةنااشلا "هللا اهريغ ىلع مدلاو ةّسملاوريزخلعام اعرحملا 1

 نيفدسأ ا نماموقنائور سو هيلع قنا ىل_هدمت هاب ل صال ماو فرحها برقالافمالسلا هيلع ىموم | 1
 لوي د هلفأ انعمس اولا مت هنع ىبهن امو ىموم هب ع اموروطلاب ىدو ماك نيس هللا مالك اوهعسني رات | ١

 مهنوفَر 2 !انلقناامآو نمأ.الفاولعف النا دشن ناواولءفاق“ ٠ ايشالا ءذهاولعفت نا ماطعَتساناءرخآى |

 مالبلاوزالصلا هيلعد © سغأ ف نب رت دارملانا برقالاف مال لاو ةالص!ا هلع دم نمز ىف اوناك يذلا |
 نآرقلارهاظو مجرلاةيآاوفّر اكن ارمشلا اًوفْرَتم_ممالوأ هتفصو لوسرلا تءئاوذّرح منام كلذو
 ىلع ضعبلا مادقا نم مزلب ف.كسض لوةي نأ ل ئاقا (ةعبارلاةلثسملا) اوهَرَح ئنى أ مهنا ىلع ل ديال

 لاقف هنع لافت !باجأ نيقابلار ارق ىف ان. ال ضعبلادانعناف نيقانبلا نامانمسأبلا لوص-شي رحتاا || 0
 نود تب مه عوق نم هنولختيو مهل دنوذخ ايامنا مهوءالؤه نمّؤي ف.كسص ىنعملانوكي نأ لمست | 00

 نوتفةنالو كلدالا نول.ةءال: داقملاو ههجو نعهوريسغو ءوفّرسام م-مولعبامنا كئلوأفادانع فير هلا | : 3

 هريسغن ع ةحاتالا ذخ أت هنعتنأو ىأ ن الفل ذاتسساو لفت فيك لج راكاوةكودو قاله لوقىلا |
 مهو ةقرفلا ذه ناسا نم ىلاتمق ا مهسيةنولئاهلاتف نومماعتفأ فوق ىئاوذلتخا (ةسنماخا ةهلئسلا) | 0

 ب رخل نم هيلع مبهأم عم ميش هلداعتسالا ةهسنمالا كلة ند ةموسد ود ل نورخآ لاهو منابعأبةعاخب || ظ

 لينوكلعال مسمناب عطقنالانا م اندالب اوكلع نأ انم دو ان دسعل عم هطنالاوهداولاهدانعلاو ليدتتلاو ||
 ناكفراك الا لدم ىلءماهفتسامكلاونم زبن ومها اعت ةوقدا ل وق نأ لئ الو كيذدعبتمنا]]

 ت22 ل ل ملل ل يحرم

 98 . 95 كس



 . [| لهأامأ برعلاو باتكل ا له ةلالدلاءذ هب عاغتنالا ىف رت ثيو ىحول الا نوكب نأ نكميال كل ذو ل هنري
 اهذخأام هنا ةلامال اوابعال توا :ريغنم د#ت نءاهوءممالف صهقلاهذه نول علا وناكم خالف باتكلا
 (اه-أ ان'ولرامخالا هدهىنادمم ن وقدصب باتكحلا لهأ نا نه ردهاشبالف ب رعلا امو ىس ولان مالا

 ءايغالاك ل_ضغااو ةماركلا عاونأ نم م_هفالسا ىل# هب ىلا عن هقاّنءامو ل. ارمءا ىئب ىلع مسعتلا دي دعت

 ضرالا ىفمها هةيكمواكوامو»اسأ ماهو مهايأو رمل ني دمهم مني روهةماوناكام دعن ن وع رفل آن ع

 ىتابوذلا نء ىفسلاو ا اروتا!لازئا ةط_اوب مهماعنا سا اوروخلا هلازناو مهو دعك الهاو رلا ممم هقرفو |
 ءانملا نم همنا ىف مهل هجرت ام مث ةرهج هنا ىلارظنلا هل سمو قمثاوملا ضةنو لدقلا ةدابع نم اهوبكترا
 معتلا هذه هامه رك ذه مامغلا لماطس سهشلا رس نم مهتياهوو وااو ّنملا مهيلع4اًزئاورط ا نمبذعلا

 عم م-متاعتو مهقاقشو مهفالخو مهرفك ميدي مالسلا هملع ”ىبنلاراسخا (اهئلاثو) ةئيدطاو ةعدقلا

 أ ثان الاممدغ اثم دعب مهنال كل ذو م_ىلمق مالا نمدحأ هغلمي ملام كا ذىف مهول د مهأمهت داع مو ءامدن الا

 اوما مل مت مم دالب ىلع كلا ذ ل دف ةريسدلا تان مهانا مالسلا هدلع ىموم ةقراسم دعب لحم او دبع ةرهابلا

 | اولدي موت باوثىديزيو مهاباطخ مهلرغغينأ مهدعوو ةطحاولوةيناو اد_كسبابلالوش دب ظ
 | ىموعممئاعادس ةاروتلا لوبقنماوعنتما م ىوا_ ل اوّنأ لد ىلهنلاو موفلا اولأس ماو ةنسفو لوقلا |
 ظ ديلا اولدص_سا مثل هلا مهقوف عفر ح هءفأباملاو داقندو هناوةءؤي نأ قتاوملا هلم مامكو 1

 ْ اورهاند_دنا م-هاوقب مال-سلا هلع ىموم اوهفاش ةرقبلا حيد اورمأالمت اودتعاو تدسااىف

 | مات مهلا منآ ذه تناكسهاذال وش ىلاعت هللا ناكف ةوسقاودادزا ىف وماءاسحا اودهاشام مت |

 | مسهفالخ اهي ل هاسعبأم عي ديربغق همدس ةق الاو قرلا نم مهدقناو هيهللا مهرعأ ىذلا مهدن عم ممالماعمو

 (اهعبارو) قطان عمهضارعاومهدانعنم هنورئام نون هوملاو”ىبنلا اهم أمكملع نيملف مالسلا هملعا دج

 أ مهفال اب لزناك مهيلعب اذهل لون نم لسو هملع هقلا ىل_ص"ىبنلا نامز ىف ني دوو ملا باتكللا له ريذهت
 | دووملا كثلوأ ىلع لزن اكمهيلع باذعلا لزني نا برع رم: ءريذحت (اهسءاشو) ةدودعملا عا اهولا كالمتىفإ
 | وق نمدارااوهوءادّسالا مهرارقا عمدداع الني ركنا! برعلا كريشم ىلع جادخا هنا (اهسداسو )
 ]| ءاعدلا ىلع صرح ادي دش ناك م السلا هنلع هنا لوةْدَف اذسه تارعاذا قوما هقا ىعع كل ز كسك ىلا عت
 رانبخأ هيلع ىلا هت هنن اصقفنمهد درع وبه دانع دس هردص ىمض:ناكو هنمناميالا مسهل اوقوق لالا

 | هنامز ف باكل لهأ نم رهظب اعف هلوسرل ةملس:ةرهاملا تاناالا :دهاشم عم ميظعل ا دانعل ا ىف ىل..ارمما ب |
 ا )ل والا هل ملا) لئاسما دعه رمكعلا اومؤبشأن روعمطتف ا ىلاه1ل امن هنامهالا ولولا “هلآ نم

 د ”ىنلا عم باطخ هنأ سايعنبالوقو»و: (لوالا) ناهس ومكلا اونمؤدن أن وهدمط:ةاىلاعت هلوقف

 | ىلغ هانلج- اكل مومعلا ناكناو ظفالاو ةءاصسالايدو هةااوهو ىت ادااوههنال ةصاخ ل سو هيلع هقا ىلذ

 ١ لزأف مون ذكو هات اكىلادوبما!اعدو ةمردملا ل خ ديس مالا هبلع هنا ىور ةرقلاهدهل صودا

 | قيلأ اذهو ىطاغلا لاه نينمؤملاو لؤسرلا عم باطش هنا ن سلا لوقؤهو (ىناشلا) ةناللا هده ىلا هتهقئا
 1 مهلرهظ وناعالاىلام_ه وع دن نم دب اصعأ | ىف ناكد_.ةفءاعدلا ىف لالا ناكن او مالا ا هلع هتالز هاظلاب

 |نم هلاحاذ_هنمولوسرلا هتديربو مكل اونموي نأ وعمطتف أ ىلاءةلوقي نأ عصف !ملع مههشو لثالدلا
 ًادوهلاههمكلار مون أهلوقيدارملا( ةبناشلا"هلمثلا) ره اظلا رتل هدو الف اص” كلذ نأك اذاو هباصصأ

 اغا عملا! نال هفالخوا اوذمْوي نأ ىف عمطلا مهيف مه نيذملا مهنال مال هلع ل وسرلا نمز ىف اوناك نيذلا |

 (اهدسأ) اهوسوداعيتسالا باور كسذ (ةثلاثلا"4هةسملا) عقاولاىفال لئغتح ملا ىف متأاا
 لذلا نم مهسلخ هلاّناىف بدسلاوه ناكو مالا هملع ىموعاونمآام مهما عممكل اونموي نأ توعمطنفأ:
 (ىناثلا) نيدزتملا ىلع باذنعلا عاونأرو هطو هدب ىلع ةملاوتملا تازدعملار وهطظ عمو لكما ىلع مهلضفو
 (ثلاننلا) هدبو هريغ لب كاذب ف رتغي ل قملا مهتملع نمو قيدسصتلا اوروظيواونمؤي نأ نوعمطتفأ

1 



 نا ظ ا

 : لا تدع ناو. كسفن ىلا تنسحأ تابق ن اق ىر نان هو دب ةحع | ك_ءلع تخلو هللادنع كملع تيسو أ دق

 ظ ظ ىفاشلادنءاذهو ىمكحو ىداقتعاف ىألاعىدنعنالف لاقد لافقلا لاه (اهسماشو) بيئات رسال
 لال ناج ود اوريصتل ىأ مكيردنع هب .كوخ ال هل اوذواحي. كسب ىف ىأ ما رح ةفشح ىأ دنع و لال

 نو ذات دعمق اد نعل وأفءادهشلاا نأ ٠ ل ذاق ىلامهد وق ءاملعلا ضغب لأنو هللا كسى لئالدلا | ظ ١

 امأ اهداص هتف ىناكن أو نيب اكدلا مك همزلد ووشاانتاي ملاذا فذاقلا نالهياضقو هللامكح فكأ | ١
 هنرك ذامل نول ةعئالفأ لاه ىلا عت هناكسف نية موملا ىلا عرب هلا (اهدخأ7) هوسوهفةنواةعتالفأ هلوتأإ]
 الخام دنع ناكتف مورا عمجا ردنا (اهينانأو) نسما ل د برو مالا نا مهتفص نم كتل |
 ان قملب ال كال ذن ا نولة عن الفأ هين وجت نورمصتو م يلع هلابو عج ربا مونت أمها ولاه ضعس مهظغا ظ

 نواعب الوأ ىلامعت هلوقامأ هر ىلا هفرصله وال نعتباكحل امانة نم تالف هولا اذهو هيلعرتتأ | ْ

 اوناك دوي اانا نب راكسحالا لوقوهو (كوالا) نالوق ةبةةنونلعبامو نوزسيام لعب هللانا |
 ا مهدغرأ كاذب راعام مهنا (ىناشاا) هب هللأ موةوذلن ةدالعلاو "رسل لءي ىلاعت هنا نوفر عبو هقا نوفرغي |

 ببسي باشلا لولد ن وثم بالم ماو مهتننالعو مه رس لءيأنر مهل نا اوفرعشضاوركفت نأ لولا اذهب | ٌْ

 وسلا والو نابةكب أش ءنمهضهب ةمدصو نمو قافنلانع مهلرجز مالكا“ ادهناءسنيلوقلا ىلعؤ مهقاشن |

 أ تكرعبال رجزلا قرط ىلع لا. ةيداكيال هلال كاذب نيا اعاوناك" كل ذب يسب طانخلا دووملا ناب رئالاو د
 فيك دوج ءالؤو موضعي لاهو لعفلا كاذ نعل ارحازْ هاا كاذ وكي هوئلا الذب لاعوهوالا تبكو
 نيقفانملاك اودل مهو لسوهناغ هللا ىلص دهن ذ و ل”الدراهظا نءىهنلامماوخ [ىلا اورمس نأ نو زيصس | ظ

 أةياللا ئضاقلا لاق بيع هلا هذه نم :ىمأشف ةينالعلاو ريسلاباملاع هوك نراعيالو قا ولعبال يذلا 1

 كل: نع مهر :نينأ مدي فيكف داببعلا اعف ال قلاجلا اوهناكناىلاعت هلا (اهدحأ) دومأ عل دن 0

 نيئم مؤملاو ةراصصلا هي رط ناك كادناورافنلاو حاجا ص ىلع دئاهج | (اهدانأ 3( لاءفالاولاوقالا |

 رقة اتا ىلف لضتاهنا (اهثلانو) هولاع ام ضعبل م-هضعب لاق وح دووبلادسنء اره |اضناك كلذناو |

 ,مالملاو ةالصلا هلع ود ىلءلديام ىلع اهل اةشابو ةارومل | ةصصا اوفرتعااملممنال ةمازلان وكت |

 لدتا ا“ (اهعبارو) ةفالدلا تقام نيستمتقملا كيت ىدمخااوهنمولو ةوبنلاءفارتعالا ءسهمزل موعال

 |ىلاهثهوق « ملعأ هللاو ارزووام رن مانعأن وكي ةمصءم اهنوكيلهلا عمةيسص لايف الانا ىلع | 1

 ميدي أب نادكلا نوم كحخ» نيدلا لوف نونظرالا هناوىنامأالا باتكل نولي الن وأ مهنمو) | ا

 نارلعا (نوسسكي امم مهل ليوو مهي ديأ تتكامم ها ليوفالملقانُع ها ورتشي هللا دنع نمادهغ نولودي مث
 3 رفااف) مهقرف ني مماسجان م عمطل از أو دانعلابمهف سوال قاستهئالدو ملا نورت منمو ةوقيدار 0

 (ة-ئانألا ة ةقرفلاو) هعضاوم نع ماكلانوُدَر رم نيذلا مهو دل ضااةلاضأا ةقرفا ا ى ٠ (يلوالا |١
 هله نوروك ذأ امه (ةعبارلا ةقرفلاو) نيةفانملانولد اح نيذلا (ةئااثلاةق رفلاو) . 0 .نرقفاتملا ا

 مسو!لاقيام لوقو ديلقتلا مهتقيزطو هاكالو ةءارقرم هدنع ةفرعمال يذلا نو.ّالا ةّماعلا م هودي ظن |

 تايم مسةلكل لبادحا وعانممالا كلذ ثدس نييلنامبالال وبقنع نوهت يذلا 3| لاغت نيف امد

 ةقالا هدغق ةرذىف هت كلذ دجود وم ءااقرفع رش ندي . الاهد_ه ىف ىلاعتهقاءرك ذام لَم :نمورخآ ٍ ا

 اذلقماض# امءاعنوكب نمم-هفو اطسوتم نوكي نم م فوريغلا لالض اق ىسيو قملا دناعت ند ميقا د ا

 لاهو لودرءالو نادك : رغما نهتم وسل لاتقل قالى وفلتخا (ىلوالا لمس ا) لئاسمانههوأ] 0

 ناتكحلا نير ةءاواكودوهااىفدي الاناليوصأ ناذلا اًذهو ةءارقا اودي اكل نسال ن نءنورخآ | ١

 لوذلا اذه ىلع لدي كلذو ب هالو نثكلال ةمقأ مآ نين لاه ماللاو ةال_ملا هملع هنألو لوسرلاو | :

 هك راشم ناسعماهلو ةيشما عج "ىنامالا (ةئاشلا ”هلكملا) كل ديالا قمايال ناتكلانوابعنال هلوقتالو | ؛

 | دعي نالت مهل اوئاذهن دو هن وكب اهم ل < وهنع وقوه سفن فردة ناسنالا لتام(اهدحأ) دحاو ل مأ ىف َ
 هيك" سحمي ع+ 0050 ن0 سس ١ ع



 قلو

 | ىريفلا ةرّزقملاةوجولا دوعن دةنمفم عنبمم نذ وبال هنا هنع هلل ريا نم نامي اف تبل! نونمؤيال مهخأب مزج كلذ

 ىلع نيمدةمنب دئاءماوناكن هوةلشامداسفو هدد اواع ممئادار اف ءواةعام دعب نءىلاعن هلوقامأ منام

 ضارغالا نم بربضا كا ذاولغف مسهناو مهنمءاملعلا مهن ا الدم ءاان كاذ
 | مهءاثب أن وفرعباك هنوف رعي ىلاعت لاق فاشل رتشاو ىلإ_ءتهفوةىف دعب نم ىلاسعت هليا ننام ىلع
 0 عيل كل ذانز وج ناانال نو دقتعيام ناقك م-يياعزو يال ميظعلا عجلان ال ءلقمسه ددع ىف نوكب نأ بع و

 راركت نولعي يهومولقءىلاعت هاوق لوةينأ لئ اةان نولعي مهو ىلاعت هلوقاما د دعا ارثكن او لظبملا نيل
 ظ ايسافاليو اتءولؤأن هادا م اولقءامد_هعبنم (لوالا) نيهسو نم هنعلاغقلا بابأ هنسف:دئافال
 | مسكي دسافلا ليوأتلانا اواعو ىلا هتهلن هللادانماولة عمنا (فناشلا) ىلاعت هللا دا ص ريغ هنلن ولعب

 مهتءارحودشأ ممتوسق تناكرزولا نم همخاسع لعل عم سقت ركل ارو دمعت ى دو ىلابءتهننا نم ةيوةمااورزولا

 أ مهدانع ناك املكف مهدانع ىلع هرييصتو ماللاو ةالصلا هملع ل وس رلاةملست كاد نم د وما ناكالو ملهعأ

 | نأن وعماتف أ ىلاعتةوق ىاقا ١لاه (قوالا اهلكثسا )نانا سمي . الا ىفو ىوقأ ةمل ستلا ىف كلذ ناك ملغم أ

 د | لاسريغتي ال ناكسل مهيف ىلاعت هل يا قاع ناكول هنال مهل 5 نم مهماميا نأ ىلع ل دي هرب بغت م دةنأم ىلع م 5 اونءوب

 | نينمومللو لسو هبلع هنا ىلص لوسرلا ةءلست كلذ نوكمصاسلو مهرك ذم دقت ىذلا قيرغلا ةفصر مييف عمطلا

 موهف هقاخعال نأ ىلع فوقومءهاوزو كاد ىلاعت هملخ ىلع فوقو٠ناسعالا ىف مهم لولا اذه لعنال

 | نم كا دناكولو همس نولعي مهو هولعف ثمحن هي رلا ىفييضذا ىلإ هتهماظعاوهورخ ا هسو نمو

 : ا كاد ىلع لدت مالا هسو ىلع مم ماا , رحأ ا ىلابعت هتفاض اوبك ذريغ ال اواعبالوأاو عب نأب ناكل هةلذ

 , رك ,وبأ لاعب (ةنانلا لمسلا) ةداعالا ىف :دئافالفارا ىطاوازإ ص سم مد: دق هملع مالكسلا نا ملعاو
 5 ىلاعتةوق نال لهاسملا نسأل ىلا برقأو دشرلا نم دعبأ هس دئاعملا لاعلان ىلعاي الا ل دتىزارلا

 ١ ىلاعت هلوق 5 هيلعأ أ دعب قمل م مرباكا مهدشر ىف عمطاا لادز دنغي مكسحا ا:موي نأ نو ءمامتفأ

 ظ | زجاج مكلطمقا جام :ممودحأا ولاه ضعد ىلا مهذب الخ اذاوانمااولاه اونمآ نيذاااوقلاذاو)

 | متابقنمفاثلاعونلاوها ذهن العا (نونلعيامو نورمسن ام ملعب هلا ن انواع الو أ نولةءتالفأ مكيز دنع

 ا | قفانم نا امهنعلثا ىذر سصاسعنب ان نعال او سو يلع قل ىبصدحتنمفاوفائبلا دوهلا لا ٍ

 | مكيحاص ناد مشو هب ّمنمآ ىذا اءانممهل اولاه لو هءلعمقلا ىلمد#©بامسأ اوةلاذا اوناك باتكرأ ا نهأ

 | | معوندح أ مهلءاسؤوزلا لاه ضعب ىلا مهضعب الخ اذا مان ىفهتفدو تعا هدحتمو قد هلوقّناو قداص

 | فرتءاودا روتلا ةدصن فرتعا اذا فااخلا ناف هبكو اصل هدذصو هبعن نم هءاكىف مكسع لءهلا فام

 ْ نماجمإ عبعمهضمب ناك مرح الذ كلذ نم ىوفأ ةجحالف لا سو هبلع هللا فص د« ةون ىلعةاروتلاةداهشب

 | غفدت مهلوقنمذ ةوخ أ مكبلع هنا تف وقل اذةلا لاه هياصصأو لسو مملع هللا ىلص دهم دنع كالذي فارغعالا
 | اولعس مما (اهدح 1 : وايد دي كير ذل 4 وقام هملط 4 لهسو كلذ قزد ىأاذك لعق نإلف ىلع

 | اذكه هللا ديزعودواذكهذتتاباَ ىفوهلرق:لارتالا هللا دنع ةجاماذكه كاك فوههلوقو همت ات ||
 ظ | لسرلاعاس !نمىلاعتهللام زل انهف ةجانمملانالمكب رف موج ادا ىأ نسل لاف(اهنال و) دحاو دع
 ْ ةمايقلا موي وج احيا دارملا مسالا لاه اهتلاثو) هنيدي انجح اهنال هسبف ةجاسم اهنا ف مو نأ من

 | | نم سنل هلال فقوملاق قث الخلا سور ىلع مكتص _ضفرو وظو مكي و ىلا دئاز كاذنوكسف لواستلادذعو 1

 | فاحكححن ا ىديزبام كاذرووهط نانو دةّدعن موَقاا ناك فةراكنالا ىلع ثان نك مك يق دحلاب فرغعا 1

 |راهظا نمهضرغنوكيو ج<دقاو لاب حشا ناركيوبأ ىضاقلا لاه (اهعادو) رح الا ىف موتهم -_ذف ا

 | ههصخر دع عليل ظقفةنمصنلاو ةلامدلا هنم هضرغن وكي دقو مصختا ةءلْغ سي درورعس !لوص+ ةطا كلن
 ظ اوراسفةاروتلا ف متخنم مكيضيلع مقا فام هرمث 3 تدقةولانا دنع موقلا لامة هءلعمشاةررتيف أ ا

 ْ | هبال لو ةيدق حولا اذه ىلعةطا رك ذي نم نال ةمعدنلاو ةئادملا هجو قدي جابتسالا / تزيل,
 يح دييسسم يع ع يي اا ا 0 دع ممل

 سم ما م يح ل ا ال0 ا



 وم٠غ(

 1 ا سس علا ادد سس سم تام سمس احم هيج سا زم هل ب عت ع سو وس ا صحم ا عاج عمم لعل حل. فيعمل ع عسحمس .١ رس ل ا نو ١ توتو نأ ف

 : ناهي ىلع هم هميقت 7 (لزالا) نيسعأ ىلع ه.شتو ين البلقان هناورت_ثدل ىلا عت هلوقامأ اًدج ميظءركتم

ظعلا رجالا لجال ةرتس الا ىف ل.لقل ارزولاب ىضريال نأ ب <لقاسعلا نال مهم مواقش
 هنقملب : ذ اسئدلا ف ي

 كلذاواعفام مهما ىلع ل ديدنا (ىناشاا) ايثدلا فريقا عفنلا لجالةرخ الا ىف ميظعلا باعلان ىضريتأ

 اووف ىذا رتلانناكناو لطابلا ىلع لا اذخأ نا ىلع دياذهو هادساو ل امالاملط هولعف امنا لو ةناند فب ,رعلا

 ىلاعت هلوقامأ يرض ضلاود هيندقن كلذ عموءاضرو ةيح ىلعناكلاملا نم هنوطعباوناكىذلا نال مرح | أ

 هياعلاملام هذخأ كلذدكو هدا رفنان ميظع ب ذءريتكصا 1 متتكنادار اق مهيد أ تد كامممهللي وف 1

 ١ نود زيطلا دضولا تتر اهوحرمت نأ لاخي تازوص ناك« خضم د يسأل فر ولارك ذداعأ كلذلن |

 نوذهًاياوناك امدارملا لهنوبسكي ا ىلاعتهلوق ىفاوفلتخ او ةبيشلا هذه ىلاعتلاازأف امهمدساو لك | |

 ىلا عجار هنا مالكا ماظن ىف برخالاو مهيسص اعمر اسك ذيدارملاوأ طَقق فد . ركلاو . ةءانكسلا ده ىلع ْ

 ىذلا: نكل لكلا لمشي هنا موم_علا ثمح نم برقالا ناك ناو هحولا اذه ىلعذوخأملا لاملان هروك ذملا

 ارخاو لالخلا هين لدي بسكلا نال هءلع دمعولا نبل دمقلا اذهبمهبسك دقي ىت هنا لوالا حب رب
 1 هلل قاتل تسب سناك لاب الا تادى ناقل لاق «زذوةضامبدقيام وأو تسلا 0

 نكمل خلا طاستنان هك واننا ىلا كلذ بإتانالا بن مدبعلادا بهذ ياواد دا
 ْ 5 ود ىلءعديملاا وةكسس نأ ب ناك ديعل ىلا اهدامسا ن ”ىلو أ ىلامتمقاىلاةبتكيلا كاس ا ١

 ةنعادلاّن ا با واو ىلاسعت هلل قوام تسيل ةيكسولا نالت نا: اع كل ذك نكي لاملو هللا دنع نإ ءاهتااهيفا ٠
 ظ كات هلوق < ع ملدعأ هللاو كلذكن و اس ال دلا ىلا عتهقنا قلخ نمانياةسجوأ ا 1

 هللا نءنولوةث مآ هدهع هللا فاخن نافادهءهلنادنع متذذعا لقودو دعم امانآ الا رانا اميل اراق) ْ ١

 ىلاعت هللانأي مسوءزتجوهو مسولاسعف أو مهلا اوقأ ماسبق نمش تلابشلا !عونلاوهاذه نارلعا (نواعتالام | 8 5

 مكععوءاشيام لهذي هللا الفال وق ىلءامأ ةتباا لةءلابهملالدسالمزلسا اذهو:للقامانأ الاممي ةعبالاا
 نالؤ ةلزتوملا لوق ىلع ءامأوىمسلا لملدلاءالا كلذ ةفر همىلاىد رط الف هلعف ىف هيلع دال ضارتعا ال ديربأم | أ /

 : ريدقتىف يتحلل ذىلء لقعل الدال منادلا باقعلا هقنا رماوم قدحسسي ىصاعملان أ ىلعم مدنعل دب لقعلا | ١

 لدلانالا كالذ ةنرعم ىلا ىل_سال نيه دما ىلع نا تدق كلل 3 نير عمم ىلا اهدعبهلاوز ىقمث ةدمباقعلا | ا

 ْ اوركذ (ىوالا ”هلكسسملا) نالكسيشاب ههو كلذ مز ازيجل ةسمدسلا ةلالدل اد ودل ثيحو ىبيسلا | 01

 فاضتالو امنو داك ةرسشعا ا ىلا الا فاضتال مادالا ظفا نا (لوالا) نيهجو ةدو دعما ءايالاريسف”ىف | ْش

 تكس ىلاعت وشب لك ثياذه ناالارمثع د أ مانأ لاقيالو ةرمشع مانأو ةسعس مايأ ل اةدخاهقوذام ىلا |

 نه ديزأ دو ءاكرهشلا مانأ ىهوتادودعمامانأ نوم كاع مكب ن ن.ءنيذلا ىلع تيك. امكمامضلا مكماع

 رثك الاوأ لئالا هنا لاقي نأ همشالاف اهو داسف ةريشعلا ىلع تل وم ميال ا تيثاذا ىضانقل لاه م ةريشعلا !
 || هو هلو رثكالا ىلعءل-!لوةب ةرمثع لوب نمو هج وولف هقمقلس ا لفأ ىلع هلا لوشي ةثالث ل وقينمنال |

 نمل وأ ددعسدأ هنال هل هبوالف ةثالثل ا ن -ديزأوةرمشعلا نم لق أوهام ىلع ع ةط_ساؤلا ىلع هل اما ظ ٍ 1

 اهوردق نيرمسفملا ن نءةءاجو امل وقلا ب ميدي صب ةياوراهريدقت ف تعا ذاالا ميما الا 007
 1 ةدسا لكن اكم مميذ هد ىلاعت هللاف ةدس فال .؟ةعيسامتدلا لوقت تناكدوهبا!نادها لاق مانأ ةدعمدسلا | 5

 ةعيس لدقل او دمع مهما دووم | ضن نع مصالا ىكسو .مانأ ةعيسس اي دعي ىلاسعت هللا نا نول وتب اوناكتف ام وأ 3

 نو سل هنالن (لوالاامأ) نافمعض ناهحولا ناذهو مانأ ةعيسا ذم ىلاعت للان انولوةءاوناكف مانأ | 20
 مزال هنالث (ىناسثلا نضل بباذلا نوكنييو ةنسفال [ةعيسانتدلا نوك ||

 هين لك هللا نم نسحي هلالفاناوق ىلعامأ كلذ كصاابب اذعنوكينأ مانأ ةعبس ةر دعم ةصعملا نؤكنك | 0
 وفعلاوأ ةيؤتلادبو ملام متادلا باقعلا هنامصع ىلع قست ىصاعل !نالن ةلزمءملا دنعامأو ةكل املا معا 3

00000 0 



 | أ ةوقناكاذج -نامالاانرسف نام ارورغالا ناطمشلا مهنيا ه شعر مهدعي ىلاعت ةوقدل اهو هتلمرام الو

 امها نوعفثيءاسنالامهءانآنا ومهاباط هذا ؤبالهشاناىف مهن امأن « هيلع مهامالا' -ىنامأالا

 | ةعلت# سد ذاك أ الا”ىنامأ الا (اهتا 1( ةدودعماماأالا مههالرالا نأ ناطر هنا يكن

 | ةشنقمأ هسور ءئئاذهأ هبث د ءونىف بأدنيالىنارعا لاه دس.اةثلا ىلءا»ولمشف مهئاسإع نماهو متم .

 6 فاشكلا بس اص لاه ه هلل لو أهلنا باك ته فوق ن نرغب امالا ىأ «<ىنامأالا(اهئلاثثو )هتملتش ا ىأ

 آ ةلكناز هت, ىراشلاو اتا كاذكو هاسنت .امزوجو هسفن فردقي ىةلانالردفاذا ىف٠ءنمفاقةشالاو

 أ ناكنمالا ةندلا لش دينا اولاهو ىلاعت هلوق لل دب ىلوأ باقل | ىت ىلء هلل موب أ لاه ا ذكدعباذك
 أ وس معد نم .باتكلا لهأ ىنامأ الو مكن ؟ينامأت ؛ سيل ىلاعت هقفا لاهو مهممَع ىأم هدام كت ىزراصنوأاد ره

 1 اًكلهامو ىو تومان لا انت اناا ىهاماولاتو كاسعت لاقو مكن اهرباوب اه لق مونامأ كلن لاهو هبزح

 )ٍ ةءارقلا ىلع هل نورثك الالاهو نوصرخيو نور دعي ىدمب نونظيالا مهنا لءنم كاذب مهلامورهدلا الا

 | اذاانال ءانئت_سالا ةقن رطب قملأ ةءارقلا ىلع هلو نالو هتننما ىف ناطرشلا قا قت اذا ىلاعت ةوقك ىلوأ
 ْ مهلركذيامردقبو هنومعسف مييلع ىلَ امردقبالا باتكلا نولعيال لاق هناكف قلعت ه4 نك كل ذ ىلع ءانلمح

 | نظلاوأ بي ذ اكسصالاو ثيداحالادارملان ا ىلع لماذاو لم لاوربدنل ان منو: كمال مها مث هنوادقمف
 أ ءانثت_ءالا نم ىنامأ ال ىلاعت هاوق ( ةثلاشلا ةةلئسسملا)اردان هيفءاناتسألا ناك قتلا ثيدحو ريدقتلاو

 ةغياسنلا لاق عطقنملا 'ك

 بئاغب نط نسحالالءالو 5 ةبوذشم ىدريغأ ع تفلح

 | ريدقتلا امم دير نا ىنامالا نالءا_:لق ام قةلاكتن نوئاظرالا مهناو ىلاعت اوقاما ف .فضلاب ىنامأ الا ىرقو
 ريغ ّنظل اورعغسفنلا ثي دح لوشن أ لئاقلوارار ككل نوكيو نان ىهفاهل ةمسقءالزومال ركفلاو
 أ باتكلا نواعبالنو تأ مونمو لاق ىلاعت هناكتف ءانعم نسحي مهلع ةوالتلا ىلع انلج اذا ور ارك ا مزاي الف

 | لصواال ةّقي رطل هذ_هنا ىلاعتنيبو هونظف دا رباك هيوأتمسهلرك ذب نأبالاو هوعمسف مهملع ىل نابالا
 ظ | نظيو لعيالن .م3كذلنةيرورضال ةني كس فراسملانا (اهادحا) لئاسسمة با الا ىنو قا ىلا

 3 ناو لضملانا (اهثلانو د) اندنءزئاج عورشلا ىف ملَقتلا نال لك_ثموهو اًةلطم دما هل !نالاطد '(ابناناو)

 |نا (اهعدارو) ةفسلاهذوب | وفاك ناو مهم ذ ىلاعث هنالم ومد ءاضب أ لضملا لالضامرتغم اق اموم ذم ناك
 | لك اهلوة.ةلكل دولا اولاقليوفىلاهتهلوقامأ لعأ هقاوزئاسريغنيدلا ل اوص 5 ىف نانا« انتكسالا

 ١ لوسرنءو منه له أ ديدصل م بم هنا ىروثلا نايقس نعو ميلالا باذعلا هنا سابع نبا لاهو بوركم

 ٍْ ليو ىذاقلا لاق هرعق غلب نأ ل .ةانغفيرخنيديرأر ناكل اهمق ىوه مو ىفداو هنالنو هيلعهلقا ىلص هللا

 0 نعوأ مه يفداو نع ةراسع لد ولا ن اكس ءاوسهنف ةبم_كالز دقلا ادهفدي دهتلاو دمعولا ةباهتن عطس

 أ لوقيدق لجرلات ا (لوالا) ناهجو هيففميديأي باتكلان ويتكيىلانعت هلوقامأ مب ءظعلا ناذعلا
 ظ عضوملااذهودك أ انهنا(ىناثاا) هولا اذه ىلعالا مهتم عقب لهنا ميديايةوق ةدئافق كاذب رج اذا تبتك

 | اذه نولوقي مىلاعت ةوقامأ كنج, هتدتك اذهايهبتك ام ةفرعمر كش نا لوقت اك دمك أتلا همن نس امم
 ظ نيدلا نعاولض مسالة ءادزلا ةياهنىف ب تيكا اذه تكرو ةيانكللا هذه بنكي نم نا دارملاف هللا دنع نم

 ىلع ير دكلا نا مولعملا نافمهريغ بند نم مظعأ مه.اذف مهاسن ديم ترآ اوعانو اواضأو
 | ماظعن ”يضرا عرب فلا

 || لايشحالاو ايثدلا بحامسهلامضيو لال_ضالا بدكحسحعلا ىلا مضيو هللا ىلع بذكي نع فيكف هع
 | جاف هواعفام ىلاسعت ءاظع كاذلف ابو طابا لاخر ل ينم ارسال

 | ل.دس ىلع ىلا متهلنا ىلا هدانسارخ < الاو نانتكحلاة نك (ا.هدحأ) نبأ م.نء كح ىلاعت هنا لدق

 ظ ناك ثالاناقاعم ام_ملعوأ هللا ىلا بوتكملا دانس ىلءو ةرتكحجلا ىلع بترمدسعولا اذهذ بذكلا

 | امهند . عجب او كلذك اضي ىلاعت هلا لع بذكلاو تار تستملا نملالضالادصقأ "لطاسبلاءاسشالا ةبنك



 1 10 ا 6-1 0000 تا يدل يح سس و وتسستم للملا, سلا سس مس هس سل مس م تحمل

 قع ىناَمافوفعلاب نينا ق نوفا هزل وأ (اهيناثو 2( "اذا الفلا ابرتشا نابصوناب 1

 هتتاركنأم 6 مرجال مزمسا ل دس ىلغفضفقلاب مه فن قحف | وهكحاإف عطقلا ىلا لمبسالف نيعملا صافشلا | |
 ئىءوم دعوام ىلاسعت هنأ انان عطب ال ئاد رفاكلان ادعان دنعو نب رئاكاوناك مما (اهئانو) كلذوبلع | ْ

 / هنا لاقي نأ يب قرف هنأ هناس راسنا | نم مهجرذحال هنا تلق لف راسنلا نمرئ ابكلا لهأ ردع هنأ مالسلا هنلع |
 هناقهمفة رمضمال لوالاو راثأا نم ءمهرذحال هنأ هربخأ هنا لاقي نانييورانلا نم مهج رشا ءدعوام ىلاعت |

 || رمسغنم هنأ ومزح ممنال كل ذو دوما ىلءذرامناو ةءانقلا موب لءغي_بهناالا ىموا كلذ لي لا عر ىلاسعت | 0

 | موقةاصع حر ال ىلاهت هنأ انلس تاسثالابالو ىنلانال اوعطقيالناوهسف اوف ةونأ مهمزلب ناكنف لئلد |
 ١ ىلا ءتهمح» نال قاسحلا لوتامثأو راغلا- نه ةمالا هذهةاصعح رخال هنأ تاق لفر اسما |نم ىسون ْ ٍ

 لضف نأ هلذ ىلا عت هللا قس باسةعلا ناف ض# مكحت ووذمالاف فاد نأ زوعالدعولاو دعولاف |

 ىلامت هلوفامأ ف.عض لال د .ءالا اذهَّنأ تثق نفاس ءلا ىلع كدب لذ غتيال ناو طاقسالاب ضعبلا ىلع ْ

 الاروك ذمار دقتلا ىلا نيرطالثاك 0 ملة امال ناس وفعال توات ٍ

 تيبس مسيل --

 تب

 ظ 5 0 ا 1مم ابي ]
 ىلا دئةملا افلا لوص- دنع لمعلا بوو ىلع ةلالدلا تادامل هنأ (باوملاو) راكتالا ضرع»ىفكاذ |

 ناعنت هلوقو مواعا اريغنال مولءاابالوت هيلو ناكسناموله- لمعلا بوو ناك د اولازب ىلاوأ سامقلا |

 ليفاع ؟أ ساس لاك (نودلاغ اهم هراثا | باصم أ كئاوأ ذهن طخ هب تطاحأوأ ةءس بسك نم ىلإ) | 0

 نو دلاخ اب م5 هلوق لا دادبأ مكس لب ىأ زال ان # ناىلاعت هلوقوه و ىنلا فرح دعباملتابثا |

 تاك املو هب هزم وس لهعد نم اهلثم ةٌددس ةدسءا: ح وىلاه: لاه ىمداعملا ميج لوائل ةةيسلاا

 ميل رجالراشلا ىف دا هلعاق نأ ى ا اوساهلاهف تريكو ت رخل نظن 3 "ملا نم ظ

 ني 9: طاع اذان للعب عتتمانوهكلذو«انإ :وكلاو دليلابر وسلا ةطاحاك | ا
 | تاعاطل كهل ةرئادلاك تاعاطلا باوثل ةامدح اهتوكلةريسكل او هب طاحمارتسسي طمحملانأ .(اههدأ) |
 [|| تلوتس ا اهناكتف تاعاطلا باوث تط.ااذاةريبكلا نأ (قاثلاو) ةهملاهذهنم "لاح ةهياشملا تناك |
 هناكف هنم صلخملا نمناسنالا نكميال ثدع ناسنالابردعلاركسع طسع اك اهب تطاسأو تاعاطلاكلت ىلء |
 هذه لبق ن اف نو دلاخ ا ميم را |١ ناصع كاع 5 اق هناعاطب هت رابكت طاح أو ةريسبكب سك نم ىلب لاف ىلاسعت |

 | تاذتسلا ىذلاهجولاوهاذه بيلا صوصخعال افلام ومعي ةريسعلا انلقدوهيلا حف تدروتي الا |
 انهد اهركذنلو لئاسملاتامظعم نم ةلأسملا هذه نأ لعاو رتابكلاب اسال دعولاتابيثا ىف هيةلزتعملا | |

 تبثأ نن مهلمزلاترزتإهو مج طيح عاشو نم ساسذلا نذرت ايكلا باس ا ديعو ف هليقلا لهأ فلم ا لوقنف | !

 ”ىس راارش: لوقوهو اعطقنمادنعو تدثأ نم م مهنمو جر اوذاوةلزتمماروهحب لوقودوديؤملا ديعولا -

 لوقااو ريفا اناس نب ليتاش ىلا سس ذاشلوقوهو مهل د.عوال هنأب عطق نم سانلانمو”ىدلال ناو | |١

 دح أ لكق حف فقوتنانكلو ىصاصملا ضعب نعو ةاصعلا ضعد نعوفعي ىلا. هنو هناصبس هنا عطقن :انا تلاثلا ١

 علعتي ىلد ادبأ هيد سيال هناف ةدم مهن مهما دس ب ذعاذ ا ىلاعت هنأب عطقتوال مأ هنعوفعي له هنأ نييعتلا ىلع |

 1 ىلع ثدلااذهلةشبف ةمامالارثك ًاوةعادللاو سلال هأو نيهداتل او هبال ارثك ألوق اذهو ب اذع|

 ْش ْش | ل أ اودلا ثمن لعل ةنوكب ل فديعولا تبول هنأ ىرخالاو 9 عدلا عنقي ناخا جازي ْ

 يعل املا راك مكام دح م امس دا ا ا دل را ا شا سووا تنحى ها عححصو مسمي سس يمسي سد



 ع ,٠دآ

 باقعلا ديزبال ني حوف اهاثمةئس ةثسءازحو لاسذ دا ايزل ءاغمتسا نم نم ىلاعت هن سدا أ لق نا
 دطاورمصملا نعةسراخ داسعلا ىلعهلت !بادتن اك. إف ةمعالار دقي دا درت ةمصوملا ناانلق ةيصعملا ىلع
 وهو نيعيرالاب مايالا هذه ريق هنا سامع نبأ ن نءكورب (ىناشلا هجولا) اد ةيظع مهتيصعم تناك مزال

 (ثلاثلاهجولا) ةعب_سلا ىلع مالكل اكح اضيأ هملع مالكلاو اه.ف لمعلا اوديعىتاا مانالا دع
 ظ (ةيناشلال لأ هقاوةدو دعم مهارد سم نوب هورشو ىلا .هن هلو حسص "لماق ةدو دعم عم ىف لبق

 ىدل سو هيلع هللا ل_صهلوقب هيلعاوكح اوت ريش ةيقك ًاومانأةثالث ضيملا لقأ ناىلا ةسفنلا تدهذ

 هاش ام ىلع ةريشءءرثكسأ و ةثالثام نأ ىعسي دد_علقاوأمانأ ىعسيام ضمحلا:دةكئا رقامانأ ةالصلا
 ' هلكذ (ةثلاشلا هلئسملا) مّدقتامهيلع لاك الاوت يقم لك أو ةنالثض.طالقأنوكب نأ بوف

 تاكح م لوةءنألث اًماوتادودعءامانأالانار عل 1قفوةدود_ءماماأ الاراسثا !ا:سنا اولافو

 ناباوملاو 1 لا وطوال يوتا يع عار دعمىلوالا

 ناو ةعوطةم باسو ةروسكم نا زيكصوز وكل اسقيءانلا هعجب ةفصف ل_مالاف ارك ذءناكئا مسالا
 ىناوشو ةساخو تارو_كمرارحو ةّوج لا » ءاثلاو فلالا هسعج ةفص ىف لدالا ناك اثنوهءناك

 ماو اردانرودلا ضعيف رك ذمهد_اوامقءانتلاو فلالان عيبادجو دق هنا الا تاروتكسوم
 ىلاعت هناف تاموأعم مانأ فو تادو دعم مانأ ىف ىلا عتهل وقدرو اذه ىلءو تارطءسورطءس لجو تاماسج-و

 ىلاعن هلوقامأ عرفلاكو هاعنارعل فو ةدو دعم مايأ ىف هوةوهو ل ءالاوهاعةرقيلاةروسفف ماك:

 ى ريع عضوملااذهىف دوعلا (ىلوالا اهلكسلا) لث اسم همففه دهع هللا فاتت اذ!دهع هللا دنع متن أ لذ

 متيقاانانمةدك وا ادووعلا نم دكوأ هناصسوربخّنالادهع هنا سوري ىني“اعاوريلتاو دعولا ىرم

 هللا فا نا ف اثكلا باص لاق (ةيناثلاهلّمسسملا) هولا اذمالان روكدالهللا نمدهعلاف رذنلاو |

 7 متذمع اىلاعت هلوق (ةقلاثلا هلكسملا) هدهعهتلا فاي نلفادهعمدنع مذا ناءربدقتو فودعيق وافد

 . ||| دارملاليمهمهفة.سينأ مهاوق لاطد ا ىف وسر ةح ىلا ءتلع ع نأز وديال هنالراكنا وه لب ماهةّتسان سن

 ىعسلا لمادلا دج وبلال عمسلابالا رِدَقَما اذه ةفرعم ىلا لندسال هنا ىهو لال دّدسالا هدد رط ىلع هيبثتلا

 هنا ىلع ل دي هدهع هللا فاذغ ناف ىلا.عتهلوق (ةعب ارلا هل سملا) ريدقتلا اذهممزملا زر الن أ بحو

 | ١ اهل نمتنلاو جت ةنديب كسلا الانبا سأل اتءديع وو هدمو ريذكلاو ع هزكم هناك

 و يتق ةبلابعلاو بذكهنال عبق بذكلاو هنعانغ هنوكي ماعد عب قلاب ؛ ملاع هن ايس نال هلزكعأ | تااهو

 لءقناف هدهعهلا فا نا لاف اذهاف لا هنم بذكل انا ىلعلدذ هلعغي نأ ل مسا :هياع امنغ هنوكيو

 فانا ناناع هفاخيال هايد ولا صخالف» ادعام ىنأ ىلع ل دير تصد ثا اص يمد دءولاوهدوعلا

 ىفةمئاقةروكذملا ةلالدإااناق مركد_.عولا فو مْؤلدع ولا ىف فاذا ال كلذ قباطي لةعلا متزن :زياح دمعولا ىف
 3 ىموم دعو نكمل ىلاعت هنا ىلع الا تلد ”ىءابخلا لاق (ةسماهلاةلئملا) ١ بذكلا عا ونأ عند
 || كلذيمهد وول هنال بيذعتلا دعبر انلا نم رئاكسلاو ىصاسعملا لأ ح رض قات نا لعمدعب اناا راب
 دعو ىلع مهاد ىلاععت هنا تددو كلد ىلعم مادام ىلاعت هنأ تدثاذاو لوقلا اذهدووبلا ىلعر كني نأ اجاسا
 اذاوهيدعولا لوةوهام ىلعامتادمهباذعت وك, نأ بجودقذ نونذلا نعم_هرجز كاذب ناك اذا ةاصحلا
 ى فاتن أزوجيالدسعولاودعولا ىف ىلاعت هيكخّتال الا هناعىف هزت بجو مالارث اس كل 3 تن

 هنأ لناللوقنف فسعتلاة داق هجولا اذه تأ لعاو فتمإل عبطان مةمضعم ارد: ناك اذاممالا

 مهأوق دوهيلا ىلعركذ أل كاذب مه دءووأ هوقراشلا نمر "اكل لهأ !جرخ هنا ىوءوم دعو أم ىلإ.هت

 اعرش نيبنانا مث ةسزالملا هذه ىلعلءلدلا امو كلذ دووما| ىلعركن أ ال كلذ ىءوم دعوول ىلا_ت هنا تلق ومايا

 مهاوقناف باذعلا مانأاوالق مهنال ىهلعركت ١ا:ا ىلاعت هللا لءل (اهدحأ) هوجو نم مزالربغكا نأ

 ”لقلاءذ ميم همزج ,ماعركتن أ ىلاعت هللاف اد يل -بلق مايأ ىلع ل ديةدو دعم اماياال ارابنلا اب ست نإ
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 . || لوق(سدغمبارلاو) قساففلاو رفاكللا نيب لصفي لوي الا مهجرامهلناف هلوسرو ها صعب نموىلاسغت | ئ
 لانةف دوهيلا نع ةسئجرملا لوقدي الا لوأ ىف كفي الا هتئيطخ هب تطاحأو ةئيسسسك نم ىلب ىلاعت |

 ١ هر تطاحأو ديس بسك نم ليلا مم هس ممنكسس هانا مةدو د_هماماءاالار انا انسة نلاولاهو 1

 | ىلع اهلاة#شال :هلثسملا يف اهباوكسءىتلا تان الا ىعمذهفن ودلاغ ات مهرانلا باصصأ ع وأف هتلطخ | ْ

 أ نكتلولامما (اهدحأ) هوجو مونعلا دضتةظفالاءذهنأ ىلعاولدتساو طرسشلا ضرعم فنمةغبض]
 ةعوضوماهنوكس جوف نالطايناعسقلاو امني ةهكرتشموأ صوسخلا ةعوضوم اما تناكا مومهلل ةعوضوم |
 أ ءازيللا ىلمعي نأ ماكس ا نم نسح ا كلذكن اكول هنالق صولا ةعوضوم نوكتنأزوهيال هناامثأ مومعال |
 اذادنا ىلعاوه أ مهنكلطرمشلا كلذ ىلءاست سه ءازمللا كالذ نوكيألرب دعنا اذه ىلعنال طرمشلاب نأ نم لكل
 ص وسل تسل ةلغفالا هنأ اناعفءرادل خد نم لك م ركد نأ ندسحت هنأ هم 771 اىراد لخد نم لاق

 هنالف امئاثامأو لصالا فال ارت الا نالفالزأ امأ كارت_دالا ةعوضوم نوكتنأ زوال هناامأو
 أ لئمةكمللا ماسالا عسب نع ماهفتسسالا دعبالا طرسشلا ىلع “ازا بترت ةمفيك فرعامل كل دكتاكول ظ

 :!| تدرأ هل لاقي لاحرلا تدرأ لاه اذافءاسنلا وأ لاجزلا تدزأ هللاةمفةّمرك أ ىرادل خد نءملافاذا هنا ||
 | عج ىلع قأننأ ىلا اًرِج لهو رتضموأ ةعببر تدر أهل لاقي برسعلا تدر لاقاذاف م-هعلاوأ برعلا |

 لطان ل ارت_شالابل وقلانااناع كل ذ مقن الا لهأ :داع نم ةرو رضا اءانإعا او ةزكحجوملا تاهسقتلا ظ
 ءانئتسالاو ه-:مءالقعلا نمدحاو لك ءانئتسا نس هتم رك أىرادلخ دنءلاهاذاهنا (اهناثو) |
 | ثرخمي نوكي نأو ّدبالس فلا نم ىئئتلانأىف عازنال هنال فدو د بول ءالولام مالكتلا نمحجرذك |

 ملي هنالف (الوأامأ) لطان لوالاوريّتسيالوأ بوسولا ةصعلا عمري ءدنأام اف هنم تسلا ته هلو د من
 | هلوقكت ّرعملا غملبا نمءانئتسالا نيبو اديزالاءاهةفىفءاسهلوقكر كنملا عه نم ءانئتسسالا نيب قيدالثأ ||
 (اننانامأو) ةرورضلاب مولعم ام_هتني قرغلا نكل نيم الاكل ىف ديز لو د ةضعل قرف اديزالا*اهةفلا ىفءاجح ْ

 ْ ءانئتسالا :دئافادهن ركحي نأ نح وذ هن هل اود ولءالولام رت ددعلا نم ءانئةسالانالف | ٠

 || هريغ ىلع لخ ادللا نيبو د دعلا ىلع لخ اهلا «انةمسسالا نيب لصفي مل ة-غلل ا لهأ نما دحأ نال عضاوملا عطا 0

 ا

 ا

 |١ ةغيضنا ىلع لدي كل ذو همف هلوخد بدول ءالولام مالكا | نم حر ذم« انفتسالا ناانرك ذاب تدثفظافلالا نم |

 ١١ مهج بصح هللانو دن هنودبعتامو مكتا هلوق لزنأ, ام ىلاعت هنا (اهئلانثو) مودعلل طرمشلا ضرعم ىف ند أ ٠

 | ميسم نب ىسعدبعدق سيلأ ةكئالملاتدسبءدق س لأ دمحا, لاف مناد وصخال ىرعزرا نبا لاق ةيآلا ١ ١
 1 مومسعلا ديفنةغيسملا هدهنا ىلع ل دف كلذ هماعرك ملماللاو ةالصلا همشعىنلاو اظفلل |مومعب كَسمُق /

 | تايآى ىهو مالل او فلالاب ةفرعملا عبلبا ةغيسصب دمعولا ىف ك#قلاةلزتسعملا لئالد نم (ىناشلا عونلا) |
 ةغمصلا هذه نا نولوي نسحلاانأو ىابحللاو ىضاسقلا نا لءاو ميج ىلا راعقأ ناو يلا عت هلوق (اهادحا) ْ

 |نا(اهدحأ) هوجد مومعلل اهملا ىلع ل ديىذلا لوةنف مومعل ا دمفن الامال وقب مش اهوبأو موهعلا دمفت ظ

 سدر: نم ةعالامال_بلاوةالصلا هيلع هلو هنعهق ا ىضرركي وبأ مهيلع جحا ةمامالا اوبلطاسل راسنالا |!
 اناوقنال 04 كاب تحالف رغتسالا ىلع سلا مالي فردملا عه ا لدي لولو ةحل ا ك1:اواسراصنالاو ْ ئ

 أ هنفا ىلص ىننلا لات سدلأ ةاكؤلا ىنام لاقي نهامركب ىلال لاه هنعمتلا ىضررعنأ ىورو مهريغنمذمئالا ||
 || الوركب وأ لقد مل متظفللام ومءيركب ىفأ ىلع محا هللاالاهلاال اولوةي ىت- سانلا لئاقأ نأ تمألسو هماعأ|

 ناواهةالا لام ماللاو ةالصا اهلع هنا لاعفءانثم_سالا ىلا لدعلب هدمفبال اطفالان اًةباصعلا نمدسأ

 دك وب هنااماتارغبسال ادمضي نأ بجوفق ارفدسالا ى ضعي اميدكوي عجبا ادهن ا(اهينان'و) اهقح نمةاكرلا |

 ىمهناامأو عام الابفقارغتسالا ىضتقي ديك أنلادعب هناامأو نوع مهلك د كئالملا دصسفىلاعت لوقف

 إ ديك ألاواعامج اديك أتلاامسم ظافلالا هذهال قارغتسالا له ىف دك و اا نوك بجو كلذك ناك | .
 رق همس 2 ١ وج تحس سس سس

 ل رن ١٠٠١
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 تدلعقلال|0_:ر_7 7ر00 تسلا ب

 أ مهما أل الد ةم ةملانن اهل رم لئالد نال زق لث الدو ذناوديعولا ف. 0 ؟دلئسا)

 008 وق(اهادحا) تان وبا هاو و طرمشل | ضرع ىف نء ةغ.سب
 | اناعدقو ايف ادلاش ارانتل ديءدودح دعتيوهلوسرو هللا صعب نم و هلوق ىلا هلنادو ددح كال: ثد راوملاه يآ ىف

 ًارهنةم رمثا سفنلا لقو انزلاورهلنا نرش ب كتراو داهلاو ياو موصلاوةاكن لاو ةالدا ارت نمْنأ

 ىلءموء-عاادمف: طريشلا ضرعم ىف نم هلك نال كل ذو باقعلا لهأ نمنوكينأ بيف هنئادو ىلا دعم
 ىلديادإا فال ىلع كل ذ نكن مما نو درفاكسلا ىلع هب الا هذه ىصانا ل. ىتذ هققفلا لو أ ىف تدثام

 كالت ىف هعمطد ع نم دسعو مت ثيراوم ا ىف هدود سح نيب ىلاعت هنأ (ام- هدحأ) .ناهجوهلوق لط_ىدلا مم

 | تركي نع اهيف ةعاطلا ىلا برق اوف ىلاسعت هيئردصتتل او ناسءالاب كبت نمو اهبقهمصعي نم دعوبو دو دملا

 [|| نمؤا او دو اوبف ةعاطلا ىلا برق وه نمم ص خأ هيف ةعاطلا ىف هسسغرتف هع رمشو هلسرلابذكمو هوب رلاركتم

 || ةيشالو هللا دودح كلت لاق هنأ (فاثلا) اهرخاب د ا زكحن نال لوأي اداه نس للاخ ب
 01 نأ الا قامسس ىضتقاف ل. .هولا اهيف ةمصغملاو مول !هنةعاطلا ولع وبول ذاادودطا هيدا رااثأىف

 ١ ١ ظ نمؤملا ناك اذ_هلورخادودح ىذ_ن كلذ ىلا م ذنأ نود طقفدو دا هذهيؤ ةيسصعملاب قاعتمدمعولا

 1 ات لامن هوت نلفت رئاكل ناهد نمل وق لطد رفاكلاك اهبدا م نمؤملانأ تئاذاو

 10 هديبعع..4بالم اشكل ذنوكي هناف ىدسع تب رمذ ىلءقؤلاكمومعل ا دمي مكدنعف اضم ا عيباو فاضم عجم

 8 انو. نءؤملانودةلاحمال ارئاكلا هكا ذود ادواذح عسب ىذ سمت نمت الا هده تمتخا كلذ ثد" اذاو

 1 | عجب ىدعتانههدار ما سبل هنا ىلع ل دم نئارق تدجو هنكل ظذالا ىلا ارظنت ر تح ذاكن اكن او الا
 1 11111 سالب يااا : هنأ 0

 هنادوج نه ناك امل د.ءولا ادمادارم نكسر 00 طةذدودحلاهزهىّدعنت ىف ديصرلاادناروعرم

 ا دابر 00 ا 00 مس

4 0 

3 5-8 
 للا

3 

 1 1 | هوقلءاز ااازه هلع نأ بجوفءؤا زج كلذ نأ ىلع الا تاداييفادلاخ موج هؤاَز 3 ادمعتم امموَم

 31 مهاون نمو هلوقىلا اورذكنيذلا حملا ذااونمآنيذلا هم . ةىلاعت فوق (اهشمانو) هيز «ءاوسل معي نمنلاعن

 5 هلوق(امسداسو) ريضملا س بو مج هاوامو هللا ن هبضغب٠ايدقف <: ىلا ازيك موأ لادةاافرخمالا هربد دموي

 ْ اون ماىذلا اهم ا.ىلاعتهلوق (اهعباسو) هربا رشوش اسير هو ناش ردلاقثم لمعي نك ىلاعت

 |هلوق(امتمانثو) ران هيلصت فو ف الظواناو دع ذل هي نمو ىلاءتهلوق ىلا لطابلا, 6 مكلاو:اواكأتال ظ

 امهلكئاواف تاملاصلا لع دقان هوم هنأ نمو ى<يالواهبف توميال موج 4 نافامر در تان ههناىلاعت

 باوثلالهأ نمنمؤملا نام متادلابامعلا لهأ نم سافل اورف اكسل نأ ىلانعت نيبف ىل ل | تاجردلا
 | تحالخ ادةالدط!لهأ نمل اظاا نوكي نأ بجوب اذهو الط لج نم با دقو ىلاعت هلوق (اهعمانل)

 مو ٍبادعلا هل فءاضد امانا قلي كلذ لعشب رسب ع كاد هلوق(اهرشاعو)د.ءولا اده

 | نماو [قاسسفلا ند باتنمالا دولنا لهأ نم هنأ ف رفاكلاك قساسفلا نأ نيبان اهم هسفداخ وةءاسقلا
 !| نودمآ ذ-ثءونعزإ ”نممسهو [متمزعش لذ ةنسسم د١ ءاع٠ نمىلاعت هلوق ( اا رافكلا نم

 أ اياعدوءوماهلكت اعاطلاّت ا اهيل دع .وتءاهلك يضانعملا نا ىلَ ل دياذ هو يالا ةكشلا»اجن نمو
 | هلوق (رمثءثلاثلاو) ىواملاىه مانا لا نانا رثآو ىتطنئاماف قاتل وق ( ريشعىانلا 5

 ىلاءد 5”

 موس سوس وس سسوس سو رسم مم حس حا



ْ 

 موج رانل درتمو هف هسفن لتقف ا دعم لمج نم ئّدرت نمو اديأ اهيف ا دلا دلاخ مهران ىف ىووي هنطإ |[ ْ

1 
 ب

 1 لوقلا لد ام دصولام كل تمدق دقو ىدا اووصتتعال لاوت ىلاسعت ةلوقوظو هبم *د عوام لعفي نأو ديال 1

 ١ | هنأ (امهدحأ) نيهسو نف هب 7 ١ الا لالدتسالاو دنع ولاق هل وقل ال هنأ نيدسعلل مالت امو ىدا

 1 هيا ذع نم صاخمالو هلع دحأل قين ل دمعولا دقت دعب أ ذمعولا يذم ثرذعلا ةحازا ىف ”نلعلا لع ىلابعت ْ

 د ادهفهيلع ظفال ا لدام لعق, ناو ديال ىلاعت هنأ ىف عب رصاذهو ”ىدا لولا ل دام ىلامتهلوق (ىاثلاو)

 نم ةغيصروك ذملا(لوالاعونلاف): ةريثكشرامخالا تاموعامأ نآرقلا تاموعنم هباوكستاف عو | ظ
 لك نم لسو هملع هللا ىل_ص هنا ل وسر لاه لاق دادهنيروسملان ء ةعر نت صأوو ىورام (اهدسألا]

 ءاير مام ماع نمو مهران م هقنا اس حسص ةوكه .خايذخأ نمو ملوجوان ن نم هللا همعطأ هلك اهيخانأا

 لع ءازاح ىأ هللا هماقا ىعمو ىساسفا | دعو ىف ضن ادهو ةعمسوءانر ماعم ةماسقلا مون وهلا ماها ةعممو

 نيهجواذو نيناسلا ذراسنلا ىف اكن يهجو اذو نيا سلا 3ناكن م مالسسلا هيلع لاك ”(اهينانو ( كلذ

 ل طنم مالا هيلع لاقت ديزني دمع نع (اهئلانو) بابلا اذه ىءرغنيوقفانملان يبل سفن لو

 ٍْإ أ هللا لص هال وسر لاه لاه سنا نع (اهعنارو) نيضرأأ ع بسم نم ةماقلا موي قط ضرأأ نموبشادق ٠

 ىذااو ءولارح اه نمرحاسهملا وه ديو هناسل نم نوأبسملا لس نم ململاو ساننلا هنمأ نهنم ومال سو هيلع |||
 | هنأ ىلع لدبو مالغلىسا_ةلادمعو ىلع لديربخلا اًذهو هقثاول هراج نه أب ال دمع ةنللا لم ديالو داس ىنسفت,

 هنلا ىلص هنا لوسر نع نايوث نع(اهءاخو) نيتلزلانيب ةلزا نم ةلزتعملا هلو ةبام ىلع ملمالو نمؤمربغ
 تحاضن ا ىلعل دي ادهو نيدلاو لواخل اوربكل اةشلا لخ دةئالثن مانيب ةماشلا موو اس نم لسسو هيلع

 ةيوتلا درب ملواعث ام امصاع تام نم نيدلا نمدا رااو نعم مالكل ا !دهل نكيملالاو ةنللا لش ديال ةثالثلا هذي

 اًهنر ط كال نم لو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ذر ةريره ىلأ نع (اهسداسو) هنعبش إو ْ

 ْ نارا نق سلات همسسأ هن عرمس ل هلع هيأت | ن نموا قرط نما رطةلهتنا لهسال عمي بلطي |

 امهتعهلاىظررم نب !نع (اهعباسو) لمعلابالانوكيالرانلا نم صالمللاو ةعاطلادالا نوكتحيال ١

 اهب رمشي لاهنم بتي لوامندلا فرهللا برش نمو مار رغم لكسسسورجنركسم لك مسو هلم هللا ىل سلا لا |

 ممم جل يح م امس

 اهنا نجلا لخ دي لاب رشيرلاذاهنالدولننالسهأ نمهناو قسافلاد_بعو عب رصوهوةرختالا ف || ٠
 مك- اغلو مكلثمرمشل ان انا مالا هملع لاقت تلاه ةإس مَ نع( اهنمان' 5( نيعالا دلو سفن الاد.مشنام

 ًاراثلا نم ةعامق ف تعطقاناف هسخ قع هل تدض نخ ضعب نم تسع ناسأ مكضعب لعلو ىلا نومه
 ادمهتمايذاكمالسالا ىوس "هلع فلس نم مال_سلا «ملع لاه لاه كالا نب تدانن 5 (اهعسانو) |

 مالا هملع لاه لاق رع هللا دمع نع (اهرشاعو) مهجران ىف هب ب ديئش هسفن:لةق ن مولاه اكوهف

 ارو ف نكت ملاهلاع ظفاحمل نمو ةماسقلا موب ةام و اناهريوار ونه تناك اهملع ظفاح نم ةالصلا ىف

 صاادهو فلس ن "ىلأو نوع رفو ناماهو نوراق عمهماسقا!موبناتسو اب انا رئالو :انالراناهرالو

 امهنعهقلاىضر سابعنبانع (رسش# ىداسملا) ديالا د_دعو بجوبو لمعلا طبخي ةال_هلال ارتنأ ف |

 طاسحا هثمدا رملا تأ انلعرفكمال هنأ تيئادو نثو ديافكه شار خ نم دم هللا قل نم مالسسلا هملع لات لاق

 | - اتسم منين قعد بطلت دعا دلع لاق لا رير»ى أن ع (رشعىفاثلا) لمعلا

 ةماسقلا مول مهلارظن.الو هلنا مهماكيال ةثالث السلا هيلعلاه رد ىلا نع (ريشع ثلاثلا) ا ديأاهيفا دل دلاخ
 هتءلس قملاو نامملاو لمسملا لاه اورمدخ و اونا مه نء هللا لوسران تاق ميل ب اذع مهلو م. كسصزبالو

 ملأ ب باذدع هلو هجحرب لو هلا هملكت ل نمنأأ مولءمو هراز | لمس سب ئذا اريك ا ليسمل ان ىعيايذاك فاحلاب

 مالسلاهملع لاق لاف ةريرهىنأ ن ع (مشع عبارلا) تالافنضةساقلاقءذوروووانتلالهأ 0

 نمو ةماسقلا موية مل كاف رعد لاس دلا نماضر ءهبدصملالا هلعتيال هللا هوت تب اماناع لعق نم | |

 (رمسع سمانلا) رانلافرأ ةنملا قنوكي ن اوبال فاك الرانلا ف ءناكلثلف ةللبافرعولا 0

 ضإأآ0-ا حس
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 | طافاالا هدب لص امناو لصالا ىفالصاس قار غّم_سالا نكي لولذ مالا ىف اًبان'ناكىذلا مك ادنوةتوه
 ْ لمعلا ةنربم تناكو ديدج مكس ءاطعا ىف لب ىلصالا مكسل سادي وةتىف ظاسفلالا هذهريثان نكي لء اذا
 ظ ْ (اهئاان'د) لصالا ىفالصاس ناك قارغ:سالا٠ءاضاقا نأ اناعةدك ؤماهنا ىلعا وهج أ ثمحو ةدك ومال

 | لص هيامىلاهفربم ب رهف ةغللا لهأ نع لقن اذك ةفرعم سسالاراص الا فل داذا ماللاو فلالا نأ

 ' لكلا نودامىلاهف رصامأو بط احا مولعم هنال لكل ا ىلا هف رمصن هقالطا دنع ةفرعأ ا لصتامناو ةفرعملا

 | اصوصخم اعجدافأ اذا تلقناف الوهم قب. ناكف ضء:نمىلو أ عوجللا ضعي سل هلال ةفرعملا دمفيال هناف
 | لامول هئال ماللاو فلالا نودي "هلصاح تناك ة دئافلا هذه تلق سنلسا كلذ فب رعت داف أ دقف سلا كلذ نم
 1 الاىهامو ةدئاز ةدئافماللاو فئلالل نا ىلع ل دقهريغنع هزيمتو سنا كلذ شي رعت دافا الاسر تدر

 [ نمرثك أهنم عزت ملا نأةرورمضلاب مواعمو لاجر نم لاجرلا تدر لاةيالو لاجرلا نم الاجر تنأر لاق:
 ددع نمأم هنال لطاب ىناثلاو هنو داموأ لكلا اما فرعملا عملا نممووفملاّنالوةنفاذ_ه تدناذا غزمذملا

 5 ٍ ىذلا لوة:اكوام_مديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ىلا عن ةوةكءافلاب باحت اهملا ( امه دحأ) ناهحو

 0 نيقدصملا نا ىلاعت لاه هملع ماللا هذه تا د ىذلا ىلا ىلع لهقلا فطع مه هنا( ىناثلا) مهر د.لف ىاقاي

 0 | فاطعي نأ مصاملا اوقدد|نيذاا نا عميق ددملاناهلوةناالولفان س-ا.ضرقهقا اوضرقاو تاه دسملاو

 | كلذو ميخعا ىف مهناورف-نيذلا نا ءانعم مج ىنار امقلا ناو هلوق ناكل الذ تيئاذاو هقااوضرقاو هلوق ه.اع
 0 نيمرلا قوسنوادذو نمحرلا ىلا نيمار مشن مولىلاسعت هلوقبابلا اذهىف (ةيناثلاةيآالا) مومعلا دمي

 ظ اشءاهف نيملاظاار ديو ىلاعت هلوق (اهئلان'و) مالاو يقال ةفرعم مج نص نيمرملا ظفاوادرو مسهجىلا ظ

 ]| هنازب ,مرخؤوي نكحاود بادن ماهرهظ ىلع رئام مها سانلا هللا ذخ اًويولو ىلامتهلوق (اهعبار د١

 87 | تامودعلا نم (ثلاثلاعونلا)موملا كا ذ ىف مماقعلصح وأن أ قدسنا غاكلذورخآم ولىلا مهماّشع خو

 | سانلا ىلءاولاك ١اذا يذلا نيغذطمال لدو ىلاءت هلوق (اهدحاف) ىذلا فرحي ةنورةملا عونا غسص

 ظ (اهثلاثثو) ارانممتوطب ف ثواك ًايامئاالظ ىاتبلالاومأ نواك أب نيذم ا نا ىلاعن هل وت(اهتاناو)نونوتم ظ
 ظ ناكناو ةرصنلا ل رتو ةرعسهلا كرت ىلع قه بيام نيبف مهسفنأ ىلاط دكت الملا مها ود نيذلا نا ىلا.هت هلوق

 1 ةلذمهةهرتو اهلثعةشسء از تاشيسلا او.سكصح نيدلاو ىلا عت هلوق (اهعيارو) هلوسرو هللاباقرتعم

 | ةضفلاو بهذا !نوزنكي نيذلاو ىلا عت هلوق (اهسماخو) هري_غورفاكتحلا نييدمعولا فلسفي لو
 | نكي لولو تائيسل !نولم؛نيذللةبوتلا تساوىلاعتهلوق (اهسداسو) هللا ليبسيف !منوقفني الو
 (اهعباسو) ةحاح ةيودلا ىلا هب نكي لبىوبعءملوقلا اذ_جلنكي 0بادعلاو د_.عولا لهأ نم قسافلا

 ىلءامزيمفاويلسيو أ اول:ةي نأ اداسف صرالا ف توعسيو هلوسرو هللا وبراحي نيذلاءازيسا_ !ىلاعت هلوق

 |انعمماعأو هتلادهعينورتثينيذلا ناىلاعتهلوق (اهنماناو) ةرختالاواندلا ىف باذعلا نم قساسفلا
 ٍ | هياواذامن وق واطم--ىلاعت هلوق تامومعل نم (عبارلاعونلا) ةرختالا ىف مهل قالخالكئاو الدق
 | لكل ناولو لاعت هفوقوهو لك ةلغفا تامومءلانم (سمانناعونلا) . ةاكرلا عنم ىلع دعول ةماسلا موب



 اريك أنا ضعبلا .ىرح أو قارغتسالا ةراناهتمدارااومقاٍب اك فتءاج خس صلاءذبهناوهو أ ٠

: 

ىضر ”ىئرعشالا ىّسوم أن ءةدرب كأن 8 (عساتلا) نانا نءنيكسحص ارشوأران
 لاهل )اه نعشا 
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  20ازرع نع( أ ءاا) رصتلا قدمو مزلا مانو رهنا د سدسة كنا ناواشنريالتنالث لالالا

 اذه ثو دعاه ةئسس فا نيس را هقم ناك موف هدامعنيب هلا ىذه ىتتهرهظو محام ىوكم | 1

 | ضو ادكص ساثلا لك اضبأ لاسقيو هبتمرك تل همك ًاىرادل تدم

 أ فام ىصقأ تاصصخملا نم نش دجول ل هما لق لف ماسعلا ىلا صرصختلا قرطتزاو بى عازنال هناق تاص مخمل || ٠

 | ىلإ ةمدنلاب ةصاخدمعولا تانآ | ىلا ةمسنلاوفعلا تانآن ال انعم ناخرلا او اهل ةدد# وفعلا تانآن كارصصالا ا -
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 : ًانفصانيش ىرقلا ىداو نكح تانلاريخ ماع سو هلع هتلاىلض دق لوسر عمات وخان ةريرع وأ

 ْ هللا لصةننالوسر لاق ةند اهلا شه س اناا لاةةءلتقو 0 هءاجذا لسو هيلع هللا ىلدص هللا لوسر لحجر

 | هيلع لعتشت مساقملا ميدي ل عانغلا نم نيندخم وباعدشأ لا هله ثلا ناهد ىسفن ىذلاو الكر سو هيلع |

 نملارسش مالسلا هلع اقف هنا لور ىلا نيكس اريثبوأ كاريشر لبر ءاس كل ذب ساسالا عمسابأف اران

 اا اذذذأذ]ذآأ|]ذ]ذ]آ] 1 ذة 1 يااا اد اتاأاذذذآذذآ#ذ ذآ ذا صم ا سسمم ممل ص اساسا صم ل يس اح

 متهجرأن نم حئافص هيلع ةءايقلا موي هدقنا عماله احكهزىدؤباللامه دع ن مام مالسلا هملع لاق ١

 موهعال ماللابةقر د تاع اذا عجلا ةغيسصن أ ل سيلالو مومعا طرمُبا ا ضرعد ىف نم ةغسصصا

 لك كاش. و نيدظفالا تاه ىلع ضعملاو لكلا ىظفا احدا مح هل هنأ (لوالا) رو»؟هيلعلديىذلاو

 لاغداوارر كبح: هدلع لكذلا اظل لادا ناكل قارغتسالاهضت طرشلل نم ةظفل تناكولو اذكس انل
 ْ ( (ىناثلا) موهغلادمفتال غسصلاا هذه نأ تي : فرعملا علا ظفا ىف كلذ كحصو اضن هلع ضعبلا ظفل

 ]أ ني لرتكملاردقا !ىف ةقسق- هلع نم دب الو لصالا فال كاارتشالا وزان او ةدوصئنآرقلا تاموع
 ْ |(ثلاثا ا) ديفيالوأ ىارغتسالا ديغي نان اين مرثك الا ةدافا ىلع له < ناوهّلل ذو ضو.ماناو مومءا

 | ل2 َنالاهاءد.كسصأتلا افا لاخدالادكسال ةمعطقةدافامومعلاتدافآوأ خصل اهذهناوه

 ا تيفا م اناسةلا ال مومعلا عمدمف:الامل ااناعابلع ظافاالا هده لاخ دا نسح ثم لال ض1

 : اننا نا ةرورشلا, مودم نمئالاعطق ل طابو عون للا ةنلوأ ةيعطقذداقان تسحاو مومغا| قعد |

 ادذافىث لك نمتدتو أو ىلامعت هوك ةسغل اءملا لس ىلع عسل او لكلا ظفلب ربك رثك الا نعنوريعي اهارمثك

 كاازحملل ةيئظلا لئاسملاز رم تساةلأ بااودهو ةيتظةدافاموودعلا نعم دفت اطاملالاوه دكا

 نم ئددبو النا طارتسشا نم ديال ن نكلو ةمعطق:داف مومسعل! ىعمدرفتامااناس تامومعااهذ ماهي |

 اواو دوعنولا مدع ىلع بالنا ذولا مدع الغت كنككت اسنفا نمائيش دن لذ هانم < لاش نا بالا |

 | ةلالدلا تناكعولعمريغطرمثلل | اذهو تاهل ىف فن ىلء ةفقو م قار ءءءالا ىنعا ظافاالا هذهةدافا تناك |

 اورغك نيذلا نا ىلاعت هلوق ماقملا اذه دك باممو ةلالدللا لص الن أ سوف مولع ءريغ طرمش ىلع ةفوقوم |
 ا مهتماموتان دهاشانا ٌغنوبمْؤدال مهنأ او رفكنيزلا لك ىلعمكح نوم دال م هرذنتل مأ ممرذأ أ مهلعءاوس

 تناك ناواهتالوأ لومشلل ةعوضوم تسدا ةغ.صلا هذه الامني رهالا دس نمر الءنأ انلعف نءآدق
 | نآاواجالنولعيا واكل سو هيلع هنا لص لوسرلا نامز ىف ةنب رتتدودقهناالا ىنعاااذ_عاةعوضو-

 أ تاس ع نم دء ال هنأ انس | هه هلثم زوال فلانه ناك امامآو صوصاناوذ مومعلا اذه نمىلاعت هتلادأ سه

 || تامومعب ةضراعم د.ءولا تامو.ع نكلو صصخحلا دونر هنأ اناس ةلاحمال ماعلا ىلعمّدقم صانقتاو ماعلا

 ْ دمعولابءافولا نم مركلا فل د دعولا,ءافولاّنا (لوالا) وجر ءلاعموفو ميجملا و هديالودنعولا ٍ ْ ْ

 |هكعولاتامومم ريجرت ناكش مدل ةلافوانل ٠ عاق هر كازا ال ايفر عدا وعلا (ىاثلا)

 | قوع نم لمعان ىلو أ ديعلا ىق-وديعلا -دعولاوىلابعت هللا ىسدنعولا ناودو (ثااثلا) نوأ

 ْ مومعلا فةعطاق نون الفرافكلا اق ىف تازنتامومعأ هده نكاو ضراعم لا دونم هنأ املس ىلا هت هلا

 , / 0م
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 ٠ عم هنرظانمىف رع نبا نع (نورشعلا) ةنكلا هءلع هللا مرحالا هّتدعرل شاغودو تومي موب تومي ةمعر |

 |ىفاودف:نا ماو نا حدسءلهذ مدنا اورقاف ل سو هيلعهلنا ىلصهتتالوسر لاه" لا ذوهف لاق ىل أ

 1 م (سمانللا) هود.عب لاذا مهلرغغيال نأ مزلمف طرشاامدع دنعمدع طرمثلا ىلءقلعما نأ مولعمو ا

 |لئاقلاف هبحاصامهدنس 1 لتقف اهميفمسب نامل دملا لّدتقا اذا لسو هملعهقا ىله هنن لوسر لاه لاه ةركيىفأ |

 غ1 ؟

 نباننع (رشءسداسلا) ةماسقلامويران نمماحلا ملأ اذع مك نم مالسلا هنلع لاق :ريره ىفأ نع
 كلذو ناِبْضْع هءلعوهو هللا أ هم ألام اهب عطا ايذاك نيع ىلع فاس نم مالسلا هملع لاق لاق ةوعس#

 صو د.عولا ف نصأ اذهو هب الارخ ىلا الءلق ان ممتاعأو هللا ده» نورس نيذلاَنا لوي ىلاعت هقئاّنال
 مالسلا هيلع لاه لاه ةءاماىفأن ع (سئععداسلا) رافكلا فاهدوروك قاسفلا ىفةدراوأ الان أىف
 ىل_قرانلاهلبجوأو ةنللا هيلع هللا مّرح هق-ريغب لسسم يسم لام اهب عطقبل ةراف نيب ىلع فا نم
 لاف ريسج نيديعسنع (رشعنماثلا) كارأ نمابيضقن اكن او لاق اريسسب اًميشناك ناو هلقا لوسزاب
 لوسر تدمع سابع نيا لاسةفربو اص: | هذه نم ىتثيعم لبر ىلا لاهو لج ر هان أف ساس عنب ا دنع وك

 ]|| ىلا عفسا نمو ئفانيسدلو حورلا هيف مش يح هيدعب هللاناف ةروصروص نم لوي لو هملع هتبا ىلص هللا
 . ||[  نيتريعش نيب دةءب نأ فاكمرب لام ماسلا ىفهمامع ىرب نموك الا هذ ذأ ىف بص هم نورفي موق ثب ددح
 هللا همعرت بدمع نام لوةءملسو هءاعوتيا ىلص هليا لوسر تدعم لاه رانسد نب لقعم نع (رمشع عساتلا)
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 ظ لهما ىضقي اضاف ناك نملوةءلسو هملعهلنا ىلصهلقا لوسر تهمس لاه ءاضقلا هماون نأ دارأ نيد ناممع

 ْ هلع لاف )ن وريشعلا وىداحلا) رااالهأ نه ناكر وكلاب ىذ# |.ضاق ناك م ورانثلا لخأ نم

 1 نسما نع نورشعلاوىناثاا) مارح هءلع ناساف هسأريغ هنأ لعبودو مالسالاىفاباىعّدانممالسلا
 ا

 || اذكه نر افكلا لتقف ناك اذاو ة#فلا ةضارح ريل ادهاعم اسفن لق نم مال_سل !هملع لاه ةركب ىلأ نع
 لاق لاف ”ىردلتاد عسى نع (نو رشعلا وثلاثلا) سو هيلع هنئا ىلص هنن ل وسردالوأ ىل:ةب كنظ اخ

 || نءنوكحي,النأ بج ورخالا فهسلي لاذاو ةرخ الا ىف هسيلب لال دلا فري رأعا سدل نم مالا هملع
 || ةغالة دراولاة يرابشالا تامومغلان م (ىناثلا عونلا) سقنالا همتشن اماهيفو ىلانعت هلو ا ةئلا لهأ

 أ لخ ديال مالسلا هماع لاه لاق لسو هيلع هللا ىلسهللالوسرىلوم عفان نع (لوالا) اة ةريثكى هو نه

 "أ رانلا لهأ نموهننيفلكملا نم ةناا لج دي نموهل هعب هلل ىلع نانمالو ناز زشالوريكةمنيكسم ةنحلا
 . || مص ديعودمبشلا ةئللا نواش دي ةثالث مالسلا هنلع لاق لاق هنع هللا ىضدةريرعى أن ع(ىناثلا ) عاجمالا
 |نولخ ديدن الثو فقدم ففعو هير ةداسع نس-أو 2

 ك |ق>ىدؤويال لام نم ةورثدذو طاسهريمأر انا

 || تماق هقلخ نم غرفامفمحرلا اخ هللا نا مال | هماع لاه لاه ةربره فأن ع(تلاشلا) روفنرم-ةفو هنا

طقاو كالصو نم لصأ نأ نيضرتالا ممالاف ةعيطقلا نم ذئاعلا ماقماذه تلاقف مح رلا
 || تلافتكاعطق نم غ

 || محرلا غطا دنعو ف صن اذهو مهراصب أ ىعأو مهعكاف هللا مهنعل نيل كئاوأ مكماحرأ اوءطةنو ضرالا
 ْ ا ماما اها تّةةّشو مرلا تةلخ نجلا ان ىلاعت هنن لاه فوعنب نهحرل ا دمع ثد دح ىف وذ الارعسفتو

 | نآرذحا بنذناملاه مالسلا هناع هنأ ةركب ىلأ ثيدح ىفو هتعطق اهعطق ن هو هتلصو اهلصو نخ ىهمأ
 |نيذاعم نع( عبارلا) محرلاةه.طقو ىلا نم ةرخخأالا فدرشديام عماسدلا ىف هن وعلا همح اصل هنقا لدعن

 | هودسعين الاف لعأ هلوسرو هنا اولاق د امل ا ىلع هللا قدعام ني رضاخلاضعبل مالا هلع لاف لام لم

 ا مهب ةعيالو مهل ارذغد نأ لاق معأدل اوسرو هللا اولاه كل ذاول_هفا ذا هنا ىلع مهة-اف لاف امش هءاوكرشدالو

 .ل-بينا# دع. كي بسلا ا اناا هسا 2#

 | مس ءاور هبحاص لّدق ىلع ا هير ناكها لاه لوتقملا لاباخ لئاغلا اذه هلل الوسرا.لاةفرانااىفلودةملاو

 | هنطب قرح رحافا هضفلاو بهذإ!2[ىف برمش ىذلا مال_.سلا هملع لاه تلاه ةلسعأ نع (سداشاا)

0 

 ظ
 لأ ضغباله دس ىسفن ىذلاو مال_ىلا هماع لاه لاق ”ىرد كنا دعس بن ع (عباسلا) محوجرأن

 ْ | ثيدحىف (نءاثلا) ىلوأ مهلتقب اهوةتشي نالف مهضغش راثلااوةعتسا اذاورانلا ءلخداالا لدر تددلا

 ا فى
 © ل
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 .لمورخ الامومل او هللا نمآن منيب اهلاو ىراصنلاو اوداه نيدلاواونم[نيذلا نا لاهو نمآ نم لك ىلع

 هسيف ىفكمف تايثالاىف ةركن انام لبعو فوقف نزنع هالو ميا شوشو يبو هنعمل مواناحطاص

 ةنللا نول ديك -ئالوأة ن ءٌومودو ىنأو أرك ذنمتاطاصاا نم لمهننمو لاقو هاو لم١د تانئالا

 اهناءود ولامع ء (باوتلاو) ةلاسرلا كلت عل اطمافاه دارأ نم ةدرفم ةلاسر همفاسنلو اد ةرعثك ب
 ىلاعت هلا ٠ امنا هعضوم ىفء عشانا : الاوده ٠ نبدساولاردشت ف مالكللاةديصولاتامزمعبا شا ب

 ةسحا) تان انآر هلا نماوحح ادمن ضعبلا فاوفتوو ضعبل!ق-قوفعلاباوءامق نيذلا اًياصصأ امأ ْ

 هدابعنعةبوتلا لبي ىذلاوهو ىلاعتهلوةك اروةغاوفءىلاعت هللا نك ىلعةفادلا تاء الا (ىلوالا

 ردك ن ع وفعدو مكن دبأ تدسك ا اذ ةمدصم ع نم مكباض امو ىلاسعت هل اوقو نولءفدام مع و تايسلا نع وقعد

 ةقالا ثععبااشيأو رثكن عوفمبواوب كاني وزو أ ةوقدلا مالءالاكرصلا راو هنايآن مو لوقو ْ

 نعةرابءنوكينااماوذعلا لوةئفوغلا هئامعأ اهلج نم نأ ىلعاوه جاو هداسب عن نعوة_ءيهللا نا ىلع

 ندضالن منا ةعنال لطانىلاثلا مسسقأا اند وهناقع نسال نعوأ هب اقع نسم نعساتعلا طاقسا

 افعملا لاشي الا دس ألي ل اذا ناسنالا ناك رتالأ افعهنا لاب ال لهفلا اذه لمْ نمو عبق هباقع ]|
 وخو لاق ىلا عت هنالو ىوةدلل برق أو ةهةنآو لاق ا ذهاو هكرتذ هيذعي نأ هناك اذا اذع 4 لاقياغا هنع ٠

 بتئاتلا نع باةءلا طاشما نع ةرابعوفعلا ناك ولف تاشسلانعومميو هدامعنع هيوتلالس.ةيىذلا |||
 انيهذم ره كلر نافس اص لع اغلا اناتساو ءةراسعوفعلاَّن ا انلعف :دئافريغ ن ءاريركت كلذ ناكتا
 بولا لباقو نئذلأرف ا ىلاعت لافاز افغو اروفغو ارفاغىاهتهنوكى عةلاذلاتانآ الا *(ة تاثلا ةخغلا)

 ةرامع تسل ةرغغملاوريدملاكءلاواير كنار غل اوو بآن ناراذغلىناو لاهو ةجرااو درو ةغااكءرو لاقو

 هءاقع نس نع باّتعلا طاقسا نعةرامع كلذ توك, نأ عاوف وف هباقع نسال نع باّمعلا طاقسا نع
 ءاناجولو د ابعلا لع نانّممالا ضر عم ىف ةرفغملا ةفصر كس لي ىل 3 هلال ىلع اءلوتالا هحولا نا :لقامتاو
 قدحسال له فول هناف ه سفن ىلا نسحأ هناكله دمعلا ىلع ةئم نوكد المقال رتنال عملا اذهل لوتالا ىلع

 هلو-نيعت لإ ذ لطن انو دمنا نمءانثلا قحتسيال م امسقلاٌ رتب وهن ةءهلالا دس نع حوراناو موللاوّمذلا

 رح . الاىلا اندلا ع نم باقعلاريخأت ىلع ةرفغملاووفعلا لجزوميال ل لق ناف بولطم اوهو ىناثلا هولا ىلع

 1 كج: ءانوفء م دوملا ةهق قىلاعتةوقاثدلان ءباذ_ءلاريخأت ىلمع:_سموفعلان ا ىلع لادلاو

 يس مكباصأ امو ىلا ءاهلوق كالذكو ةرخ" الا ىلاءريبخ أت لب باقعلا طاقسا سدل دار او كِل ذدعب نم ا

 لعوأ :للاة يس ىلءاماةباةءبئاسضمن هاش هيام ىأ رثكص نءوفعيو مكي ديأ تيدكامف

 راوهلا هنانآ نمو ىلا تهل وقادكو اهتمرعةك ىلع باقعلاو ةذحلا لدعنالو م كوم :لدعلا هب وّمعلا ةهج

 كلمالو نوكلدال نهك اله اءاشول ىأرعثكم نءوفهتو ار تك اهّروقي وأ اوخملا مال الاكرعلا ف 0

 نوكي نأ ب جو كلذكن اك ا ذاو فاز ىأد» رتاافعنمدإ_صأوف-علا (باولاو) بودل نمري_ةكىلع
 اذكوةلازالال هريسخأتلا هئمد ارم نس دلو ئئهمخأ نم ىف ىنءنخىلا.م: لاه اذها ةلازالاوةعلا نم ىعسملا |

 ىلع لدبامو قاطملا طاسقسالا لب مول_عمتقو ىلاريخأتلا هئمدا رملاس لو ىوقتلل برت اوذمةناو هلوق

 ! تداف هنعافعهنا لاقي هطقساؤلو هنع افعهن الاشبال ةيلاطملا رخأ اذا مي رغلا ناريثأتلا لوانتيالوفعلا نا

 لالد ةءالاوانمزان هير ىلاعت هتوك ىلع ةةادلاثاناالا (ةئااثلاةغا) ريخأتلا هريس ْن كءالوفءلاناأ

 1 نوقحتنيذلا ءاصغلا ىلاوأ باوثلا نوةصتس: نيذلا نيعمطملا ىلا ةمسنلابروظتذ ااا هناصس هجر نأ اهب

 | هنالو أ مه ةح وهئىذلابا وثلام هاطعاىلاعتهنال لص ناامام عةحىف هتجرتال لطاد لوالاو بامعلا

 ىلع هلناك نم نأ ىرئالأ ةمحر ى منال نجاؤلا اد نال طاب( ل والاو) مهةخ نم ديزأ اوهام م يلع لضفت

 (نىاثلاو) ةحرردت!!كلذذخت الا ىلمءافتا علا ىف لا ةدال اشملكت رارهت هعدامتشا رائي دةئامناسنا

 ىعست ةدان ايوا دن نزع يعش وهىذل!باوثلانمذخأ ام دا لطا
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 ٍظافلالا نماريثك نأ امرأ راملن كلو كلذك هنا هاناق بيسلا صوصخم ال افالا موه #عب ةربعلا لدق نأف
 ! اوقن وكنالم ومسعلا امدافانأاناع طقف ةصاخنا ب اسالا كا: دارملاو ةصاخلا بامسالا ف تدر شمام

 ا نا ىلاعتهلوق (لوالا) هوج واوا دف رثابكلا لهن عباقعلا ىئئاوعطق نيذلاامأ لدعأهلاو
 | هذهت اد لوو بذكن م ىلع باذعل!نأانملا ىسوأ دقانا ىناعت هلوقو ني رفاكن | ىلعءوسلاو مودلا ىزرلا

 || هذه دارفا نمدرفلصحال نأ ب وفني رفاكلابةسةباذءااوءوسلاو ىزذنا ةدهامنا ىلع دب الا
 نماوطنةنالوهسفنأ ىلءاوفرسانيذلا ىدامعالقىلاهةهلوق (قاثلا) نب رفاكلا ىوسدحال ةمهاملا
 عطقل اد.فب اًذهو اهريغالو هيوتا اريتعي لو بونذلا لكر غي هنام ىلا هد مكس اعيجب بون ذل رفغي هق انا هللا ةجر

 لاطاد_.فت ىلع ةلكو م_هلظ ىلع سانلل ةرفغم وذاك ير ناو ىلا عتهاوق (ثلاثلا) بونذلا لكنارغغب

 لاحقا مهارف غي نأ بجو انهه اذكن لكس الاب هلاغتسا لاح تبر ىأ هلك ىلع كاملا تبر كلوةك
 .[|| ةيوتلا نودب نارفغلا لمع هنأ ذلعف مهنمةيوتلا لوص> ليت لظلاب ل اغت_ثالا لاحو مظل مهل اغم# ا
 قيفلا» هن لمار هناالا ميظع ملظا ل رشا انا ىلاتهلوةارف احتحالر غب نأ ذب الا هذه ىذتةمو
 .ىطاتاران مكترذنأف لات هلوق (عدارلا) ةدصعملا نمالاح مظء أر ذكسحلا نا قرغلاو قابلا ىف هءالومعم

 اهال_سيالرانلا نا لاق ىلاعت هناكف ةلاسحمال ةمظاشم اهنافران لكو ىلوو بذك ىذلا قالا ال اهال_صيال
 مكنئأيملأ اهتئزخمهلأسجوفاهق قلاالك ىلاعتهلوق (سماخلا) ىلوللا بذكملاود ىذلا قثالاالا
 عيمج نا ىلع الا تادريبك لالضفالا مف نائم هلا لزن اماذلقو انيدكفربدنانءاح دق ىلب اولاعر يذم
 ممهج باذع ممرباورفك نيذللو هلبق لوي هنأ ىرتالأ رافكل ىف ةصاختي الاهذه لاقال يذكمرانلا لدأ

 ||| ضعيف ةصوص#ءاهنا ىلع ل دياذهوظنغلا نمزيع داكتروفت شق [ةءهشاهلاوعمساهفاوقلااذاريصملا سمو

 0 انالرافكلا عمو ل وق نما ذه سداوْئننء هللا لزنام انلقو امي دكف رب ذات ءامس دق ىلا ولاه نيذلا مهو رافكلا

 ائاقرافكلا لوقنمسل اذهنا هلوناَمأ اه دعبامموع نم عنمتالرافكلاا ىلع هب ال اهذه لق امةلالد لو"
 أ مملع ق دص دقن كِل: كحص ناك اذاو دم ىلعئث نم هقنا لزنام ن ولوةباواكىراسدئلاودوهما!ناف منال

 ةفلاملا"انياذه وروفكلا الا ىز اد ىل_هو ىلا هت هل وق(سداسلا) 'ئثنم هال زتامنولوةدا وناك مهما

 مه دوسو هوبولا ض_نافنص سانا |نأربخأ ام دعب ىلاعت هنأ( عياسسلا) ىبصالارذاكنلاب ص نأ بجوف
 ىلاعت هنأ (نماثلاو)ر افكلا مهن اركذف باذعل اوقوذف مكتآا دعب مترفكا مههوجو تّدوسا نيل اما لاق"

 || ياصأو نئقباسلا نأن يب ةمأشملا باصصأو ةنيملا ب امص أو نوةباسلا ف ا_صأ ةثالد سانلا ل_هجام دعب
 اماظنءوانارئاكَو انتم اذن ولو ةباوناكو هلوةبر افك مهنانيب ترانا ىف ةمأش لا باصد أ ناو ةنلسا ىف ةنهملا
 ةريبكلا بح اص ن ذاف ىزذع هنافرانلا لحدا نم لكو ىزنعالةريبكلا بحاص نا (عساتلا) نوثوعبملانثأ
 هناانلقامناو ىزنعال نمؤملاو نمؤءةريبكلا بح اصّنال ىزخمال ةريبكلا بحاص نأ انلق امتاور انا | ل ديال
 نمْؤملا نأ انلقامغناو نمو ةريبكلا بح اصنا نم غلاب نونو نيذلا هلوقري بغت ىف هلاس قبساسا نءؤم
 || ىزملاناهلوق (اهيناند) هعماونم[نيذلاو ىبذلا هلا ىزذعال مون ىلاعت هلوق (اهدحأ) هوسول ىزتعال

 مد ونج ىلءوادوعقواماسق هللا نورك دينيذلا ىلا ه3 ةلوق (اهئلاثو) ني رفاكلا ىلعءوسلاو مويلا

 نيذلانامول_عدو مهب رمهل ب ادساف لاه ىلات هنا ْثةءاسقلا م وب انزذعالوا ولاه مهنا مسونع ىح ناىلا

 ىداعلا هيف لدي ضرالاو تاومسلا قلن ىف نوركسحؤنيو مهيوذج ىلءوا دوعقو أماسبق هنا نورك ذب
 كلذ ىف مول باتسا ىلاعت هنأ نيد م ةماسقلا موبانزخت الو اولاعت مهما مهتع قفا كس اسلفرهنا براشو ىنازلاو
 راسثلا لذ دا نم لكن اانلةاسغاوتءل.ةلا لهأ ةاصع ىزن ال ىلا عت هنأ انرك ذاع تدثف مهي زال ىلاعت هنأ تدث
 بحاص نأ نيتم دق ا نيتاه عومي تدثف هني زخا د_تفرانلا لخ د نم كنا اير ىلاعت هلوةل ىرخ ا دنقف
 لزنااعنونمودنيذلاو لوقو دعولا ف:درا ولا ةريثكلا تام ومعلا (رشاعلا) رانلا لخديالد ريبكلا

 حالفااب كش ن ورلفملا يه كد وأ دمهبر نم ىده ىلع كون ونة ول مذ رخ الابو كليق نم لزتا امو كيلا

 احب ول ناو ٠ ل 1 13



 ةرانشالا ف سمفتام هلوق نالازلقموم_عاا دمفي كل دنودام هلوق نا حلق مةوقذب الاةذ: نمافةسممودسلا ا ظ

 ىلاهد ةلوق (اهثلاو) قاسلاىف هبالوهعم قيس مممائيس به دئال امناف رافكلا نم ةرداصلاتان_بطلا ||

 نتناغىفامأو ءاشي نا فءاضي هللاو ل اعف هءاعداز م ةمد هناماهل دس لك قلد :انس عمس تايلأ يح لثسك 0

 ىدالوقلا لّدام ىلا هتةلوقامأ امس هتقاد معو عضاوملا نم؟ : هى لقد لو دن دكا هرت ذامعا اند هلئا

 00700200 جب جروب رع ويس جسم ١ وس 0 أ

 ةئسطلا بتاحنا ىلع لدن تا د لكو :دحاو: رمال | اهرك ذي ل نأب هنءاسا هدلعرتسو نر ةمهداعأن أب هانا :

 ناىلعلدف نيتروسفالوةدحاوةروسىفالد-او اهذاب ةداعالا هجو ىلعد_.عؤلاتانآ نم اًيشركذ يلو | :

17 
 احر - دم هج سس ومعمل ممسص فص دعس مع هع مح جبس يوحسس ل رع حا ع مع مع... هم مع دج

 بئاشلا ةرفغم ىلع هل نكمال هنا حلق لف ماودلا ل. . ء ىلع طاقسال نع ةراسمعنا رفغلا نأ اناس مهتم رثكلا
 ولج نهرا ب تولي النواقل قاع ةيايم ىهفلوالا ةثاللسثلاهوجولا ام ةريسغسلا باص ةرفغمو

 كلذ نددامهلوهّثأل_نالف (عيارلا هجؤلااًمآو) هوتلادعبةريبكلا بما صو ةرييل ا نا ةرذغ٠

 نودام لكر هغيو لاقي نأ ل: هماع ل دبل! ىلع ضو لك ظفل لادا مصب هنأ ةملع ل ءلدلاو مومعلا دقي
 هصصخخاة كلو مولا هن انس ا ذ خم امل مورعلا د..ةي كلذ نو دام هلوق ناكولو كل ذنو دام ضه:ر غغيوكالَذ

 ص: اهنمدحاو لكد_.ءولا ىف ةدراولا تان" الاّ ال كلذو هنا دن ريبكْلا بححاصو ةريغصلا بحاصإ

 تان اق ماعلا ىلع مّةقمصاملنا و ىحاعملا عمل ةلو انمي الاء ذ هوان لاو لتقل لثم ,رثابكا !نم دحاو عوُم

 باقعلا ريخ أت ىلع ةر عملا الكا ذا انا لرتالا نع باوااو دب الاءذه ىلع ةمدذمنوك؟نأ ب<ددعؤلا

 | لصفتلا اذه نكيملالاو نمامؤملا باقعن ءرثك أانثدلا ف نيكر رمأملا باقءنوكي نأ دب الا مك بحو
 نة:رلانرف ذكي نانانلعاس داو ةَمأ سانلا نوكي نال ولو ىلاغتلوق لسا دي كل ذك سبا هدأ مولع مو ةدئاق

 لكض يئاهرفغيهناءاعلفق مك دقو ةدحا وةهام ةهاملا وده والرمثلانوداملابةنو دوما ةمهانملا ىلا

 ةيلصعم أ انقتس مي هئالو مومتسعل هلا تنخر ةغلاقةكح بجو يمل اووعبل قةحت ةرود |

 هن الا هده نم ضصخأ د عولا ت انآ هلوقامأ مومعملا ىلع لدن" ءانثم_سالا ةصص دي دمعولا دنعو اهتعتتاك |

 دخولا شياو الو لانا نيت ملف راما رز امال اهتم صخأة نأ الاءذنه نكحا انلقأ

 ةنخلا) وفعلا ف بع را !نهراسحالاو نارشا!ىف ءاحام ةرف تا ىلوأأ وغلا ع رنالؤ لكلا

 نم دبالف ضراعتدلا عقوامل لوشن مث ناز ةلاى ةريثكسص ىهودعولاتاموه_ءب كَ 7 ( ةسماشلا |

 ١ | ةرثكب ميسرتلاو رثك [د_ءولا تاموعنا (اهدحأ) هوجو نهءانهم عجرتلاو ق. .ةوملا نم وأ مجرلا :

 | تائمسل (ناىلامتهوتنا (اهنانو) هّمذلا لوصأ ىف هع ىلعانال د دقو عرمش | ىفرب_ةعمرمأ ةةدالا

 لوما ىف ثدن ام ىلع ةةس- اهنوكل ةيسلا ةيهدم تناكسامنا ةمسحلان ا ىلعل دب تائيساانيهذي

 قحىف هيوم علا كرت ةئس لك ةسهذم ةندسح لكنوكسص: نأ ءاميالا اذهمك< بخوف هقذلا

 لانةذ ةرشعلا ىلعداز ىلاعت هنا ّث .اهلثمالا ىزح الف ةئيسلاب٠اس نمو !عااثمأ رمشع هلأ سس انءاج نم

 قاددوف حار ةئسللاتناحنا ىلع ةلالدلا راف اذهواهلثمالا ريع الف كسلا اح نمولاففةئيساا

 تاطاسلا اواعواونمنيذلاوءاسنلا ةروسىدععولا هنآ ىف لاه ىلاعت هنأ (اهعبانو) ةميسلا تااح ىلع

 دعو هلوةذ ال قهتا نمقدصأن مواّعس هلنادعو ادي اههض ني دلاخر اممالا هتك نءاك :ر تانج مهلش دس |

 ْ دو هللارغغتسسي مه سف رظزوأ اءوسل وعد ن نمر ىلاعت وق (1هسماخو) د.عءولاو دءولا لو[: طهي هلا

 ةرعذاا ناط راوغتنسالاو | مكحا هلع هلنا ناكو هس ىلع همك غافامتا تسكن ٠ وام رار وفغدقا | ٠

 هلاقانمما نينسكنا» نمو لن مو هلهلنارةءروغدسسا اذاق بلو بان ءاوس هنأب انههح< م : ةبوتلاريغوهو ||

 هلوقهريلتو حجار ةنسسلا بناجنا ىلع اذه لد هن 3 ا امام لاه لب ايقاع انعم هنادي

 رهط ىلاعت هناكف اهاعأسأ تأسأ ناو لقب مواهلذمتاسأ ناو مكسص ةنال عن أع :تاوالا

 نعءعوفعلاالا لراتتش الءاشنن 1كادنو دامرفغبو ىلاعت وق نا ىلءانال د دقانا (امسداسو) حار

 رك اتللالا نعال :داعالاو نثر ةدحاولا ةووسلا ىف الا هذه داع[ ىلامعت هنا مث ةريمكا | بح اصا
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 كللحل
 ال سس مس سمس سس ساس

 1 ادكلمو ةيظع و زثاةرسأ ةتمدشتق نأ اظعملا ن اطل سلا نأ ىرئالأ ةجرةثبلا ىهتتتالو ماعئالا ق:داز

 .' [|هاز لاقي لبهجر ناطاسلا نا لاسشنال هاف ىرخ نكلمم كاملا نمهلامىلا مناط سانا م'لءاكسح ||
 0 ا بامعلا ىو سس نمىلا ةمسدئلابر ىظتامتاهتسرناوهو (ىفاثلامسةاااَمَأ) "انو انكف دم ماسعتالا

 ا باو كلل ذُلرتن ال لاما ذهو قدك ملا باذغلا ىلع دثازلا باذعلا ل رت ىلإ جت هنال هنسر نوك:ناام ف 1

 نوكيامنا هنأ ق يفانلظام هنأ لحال اماءامجر لاظورفاك لكن وكي نأ مزلب هنالو ةجر ىعسنال بحاولاو
 : دعب ةريبكلا بحاص قالو ةزيسغصا بح اص قس ىف ققصتيال كل ذو قدتسسملا باقعل ارت هنال احر

 ةنوثلا ل: ةريكلا خاتم بانقعأل رثهنال تاصحامناه_ةجر نا ىله لدفس>اوم_ماةءلرتّنالة وتلا
 نع ف ند ىلاعت هنالو لكوفت اهلك قزرلاو ف ءاكستلاو قلفلا نأ لجالهترنوك ن زوال لق ناف

 ةّمالانا عمةرخ الا ىف هتجسر نياف اذ دلا ى فاير هنوك دس.هي هناق(لوالااممأ )اذلق ةرييكلا بجاص باع

 ال| باذعاا نع فهلا كدنعنالف (ىناثااامأو) اننالا ىف هةر نم مظعأ ةرخ الا ىف رنا ىلع ةعّمحت
 | نالوفعلازاوح تنثّدن الاءذ_ه ىضتقع فيفذعلا لوص- تيثاذا ةيد_.ءولا ةلْزيدعاا لوقا ذكهزئئاج ريغ
 ش ار_ةغدو هل ريثن نأ رفغيال هللا نا ىلاعت لوك (ةسعنارلا ةحغا) رخت الان لاه امه دس اب لاق نم ىل تسع
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 || ةيوتلا دعب ةريبكلا ب اصالو ةريدغصلا بخاص لوانتي نأ زوال ءاشي نالوةنفءاشي نا كلذ نودام

 هرغغيال هن انعم كلذ نودامرغغيو هبل ريشي نأ قغبال هللا ناىلاعت هلوةنأ (اهدسأ) ءوجولةيوتل ا دعب
 || نودامرغغيو هلوق ىنعمن ركيتأ ماكل ذك ناك اذاو عمبلاو لّقعلا هلع لداف ايضا هر هبال هنأ الالضفت

 دس اوئثىلانيهج وتم تاسثالاو ىننلانوكي ىتس كرمشلا كلذ نودامنار هغ لضفتدىأ ءاشب ناكلذ

 نارغغناكانو اهانتنءان ولك ندي ل ىدسا نم اهو ذأم ىل طءيورأب ذهب , اع لضم ال الو لاهل هنأ ىزتالأ

 هلرق ناك ول هنأ ( اهانه  الانزيدا ماء موكعتممااةصسمتروتلا دعي ةريبكلا بساصو ةريغملا بحاص

 كرشا انو دام رشاازيمقل قم لرت اصلا بادصأو نييئاّبلاك نيم كسمللر عب هنأ اشف ع نم اذ نوذاسرف ةغرو

 1 لوما | ذي كل ةكف و انصتنمال | ماه دك هزه عالؤ قاطصتالا اد عال ريثلا نوذ امر قشر يىل هت دنإل ىمم

 يبث املا نا ارغغنا( اهئلانو) ةدئافزيمقلاو لصفلل قيالفقاقحسالا مدع دنعمرفغنالو قاوهسالا دزع ١

 هل«ف عاف ءاسشناىذلاوه ةكرشلا ىلعواعملانال ةئيشملا ىلعقلعمريغبجاولاو بج اور اغملا باصأو

 ىلع هفاعمهب / الاف ةروك دملا: رفغملاو نأوأ» اشد ٠ نءٍبيال ىذا اوه تدحاولاف كانك ز ءاشبلاو هلعمم ||

 هوجولا ءذهَّنأ لءادرت اغملا باص أو نييئاتلا ةرفغ مدن , الاف ةروك ذملاةر ةغااةوكت نأز والف ةششملا

 الف نغامأو ةيوتلا دعب رعب .كلا بح اصوةريغدلا بحاص نار هون سدت هنأ ن نم ةلزتعملا لوق ىلع ةتيماه رمان ْ

 حردسي كلذو كلرمدلا ىوساملكر فد هناي عطقا اسفي اتينا كلذ نودامرغغيو هرقّتأ(اهعب ارو كلذ لون

 رفغب نأ لد هنال نيو لحم هنالذ هااءده لكنارفغناالا ةبودلا ل_بقو ةيودلا دعب ةريبكلاو ةريغدلا همف

 هذه لكرفغي ىلاعت هنا لعل دي كلذ تودامر ةغدو هلوقق ضع.لا نود ضع الاهل ذغد ناو دس لكل اهاك

 قد اللاوههحولا اذ_هو ضعدلل لب لكلل الع امشال اكلت لك ر هذي ىلاعت هنا ىلع ل دءاس سد نا هلوق مث ه ةيالثلا

 طاقسا5 رفغملا نأ هناس5 رخالا ىفةاصعلا بذعيال ىلا عت هنا ىل_عل دئةرغغأا نأ منال لبق نافانلوصاب

 هلراعثاال لرتثملاردقلاءازا عوضوملاظ فال او اما دالوأ اها دب اةءلا طاق! ن«معأ بامعا اطاقساو ناقغلا

 دوال [لوةنناده تش تيثاذاماذلا طاقسالا ىلع هءفةلالدال ةرفغأا طفان داف نيدمقلا كذب .د نم دحاو لك ْ

 ءاشد نااعدلا نعلرسش :ا|نوذامةيوةءرتؤ روان دلا نعال ئااديوةءرخ وال ىلانعت هنا نا دارملا نوكي نأ

 الشنان اذن ال اري دقت لوقنانال ينم وأ ىلع ادا بامع قر افكللا دب م ىرنال ن نحو اذه متع فن .؟لاشال |

 الكفي وذم كال ذب لد ءاشب نايف دلا فك رمشا !نودام باةءرخؤيوءاشب نال أما دلا ىف كرمشلاباقءرخوإ
 كلذ لعفم ال نأك ناو هباقع لب نأءالّؤه نمدجاو لكريو ل قاسةلاوز افكلل باّمعلا ل.هعس نقي رقلا ١
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 يمص ل مت تآ تآ#/

 نأ بجو ابفاك كا ذناك اذاو كيو ىزجيامءازطانا (عبارلاو) وهءلامدعن اطورسشم نوكينأ

 اذاو ةرخ الا ف بادعلا ىف اذه نا تئفانفاكو از جت هنوك فكل ذحدقالاو ةرخ الا ىف ناقعلا زوال

 نمديالف ناندوبومد.ءولاو دعولا ىنعناتلادلا نابي الا لوشنق دبعولا تنام مهلوت داسف تدث

 ةمالا عاما لطأب لوقوهو باةعلارادىل!لقني باول هيلا لديدبعلا لاقي نأ اماف اءهنيب قمفوتلا
 .برتلا امأ بولطااوهو دان الاديأ لانه قو باوثلارادىلا لقي ْمباَمعلا هاا ل_ديدمعلا ل اًةيوأ
 لكلا لواشت هلوسرو هقاصعي نموهلوقو رفكلا لوانتي ال كلذ نو دامر غو ةلوق نال فءعضو يف ىناشلا

 هملع هللا ىل_ص د < ةعافشربت اننا ىلع انلل د دقانا .(ةسداسااةخغا) لدعأ هللا وصااناوداءاوق ناكف

 رفغي هللا نا ىلاعت هلوق (ةعباسسلا ةخغا) "هللا هذه ىفانبهذم ىلع لدي كلذو باقعلا طاقساىف ملسو

 ةاصعلا لكل ةرفغملاب عطقلا ىلعل دن امئاق تادناذي الا هذه لق ناف هلأ لا ف صاودو اعيج بونذلا

 نكاكلذاناس هلعّدي الا لدئال هينولوةةامو هءنولوةثال هملعةن الا ل دئاه بهذ لا اذ منول ونال نأ 0

 (امهدحأ) .نييحول ىلوأل ما اذه ىلعذي الا لجو هيودلا عمبونذلا ع.هرةغيىلا عت هنا اهيدارملا

 7 د ىلا عت هنا (ىناشلا) صر مآئريغ نم بونذلا عم ىلع اهانلج دف هحولا اذه قلعاش انلهاذاانا

 ةيودلا ىهةيانالاو باذعلا مك أ, نأ لبق نمهلاواساو مكس, ر ىلا اومن أو ىلاسعت هلوقي الا هذه سمع
 اهطةسسىلاعت هنا هنم دعو اعمج بوذل ارذغب هلوق نا( لوالا نءباو1ا) هؤ طرش هبوملا نا ىلع لدف ا

 ةلاحالر اناا نمنين زر اح رس ىلاعت هن ان عط نان اق كف ذ لمةةلا ىف لعفدس هنأب عطقن ندخو لبق لا ىف |

 اذهفذب ولا دق ىلع اهرهاظ يلعن الاءا رحاق ةحاسال هنا تدناذبو لا ال نا ارفغلاب اعطق اذه نوكيف ظ

 نوكس اورمسفةلزتءللانالوةئفذي الارعسفتىلا عجرتأو قدف ولا هلا والكل اءذهىمالكلا ماع ]ا

 نمنا اي هلا (لوالا) هوجو نم هلع ضارتءالاواهاءاف باوثا ةام. ةرعبك امنوكب ةطمخ ةئيطللا ظ
 وفعاا ىةول هنالوؤءلا مدع ةطاحالاهذه طرب كلذكف ةريبك امنوكناس الا, ةط. ةئيساا نوكأ طرم“ |

 ادهو وفعلا مدع تدئاذا الا نان الان ةطمخت ةديسلان وكل تدي الن ذاق نان الاب ةئسلا ةطاح تقاس ا

 رسفنال انا (ىلاثلا) لطابوهو بولطمللا تو ىلعدي الاهذيبلال دهس الاف قودو لدسملال وأود ظ 0

 كاذو ةممصءاانافوصومه:طانوهرهاطن وكس, نأب اهرسف: لب : ربك امموكب ةطللا ةطاحا ظ

 هلل اءمطم نوكي ىذا مل_بملا اماه هسراوحو هناساو هملَعِب هلام_-صاعن وكب ىذلارفاكل قس ىف قدامنا |

 ةةطالا ةطاحا نةتن الامه اهف ضعملا نو دهن اذع أ ضع ىلا هت هلل امسص أع نوكحجرو هنانساو يلق !ٍ

 صعد نو درت مسج ءازجج أ ضعب سماذا محلا نال ىلوأ ءانرك ذا ةدطاحال اريس سف: نا ِكسالَو علان ا ١

 اذا ارثك ناك ااالاد_.ءلانةئطللا ةطاحا نةدتنال هنأرهظراذ هد _ئءو هب طس# هنالاستءال |

 ىذتقيرانلا باص نءاواف ىلا ءتهلوةنا : (ثلاشلا) رانلا لهن م ةرييكستا!بحاصنوكيال نأ
 عازنال نكل همجوع لوة: نة وراسل! نوةدتسن مهنا ىلع هل بح وف لطاندلل ذولاللاىفراثلا قمموك

 ناىقو ةبهقفةدعامبهن الاءذه ىفمالكلا مضلو هلك ملال زأاذهو قطااذ_هنعوفعن له ىلاعت هنا

 قلءملاءازطاودرعلاب ةئيسلا كا7ةطاسا(ىناشلاو) ةشسلا بانك ١ (امهدخأ) . نام انهه طرشلا
 قالاىف نطرش ىلع نيملادةعنء نا ىلع ل دياذهو ام_هد الود د_دعد>والزيطرمدلادوجو ىلع ْ

 نئلوأتاحلاصلااولعواونم[نيذلاو ) لابعتهلوق «٠ ملأ هتاوامهدح ا دوجوب ثنعال هلا قاتعاوأ

 ف هنآ امسح رك ذوالا د.عولا ىف هنآ تآرقلا رك دام ىلاعتو هناصسس هن ا لعأ (نو دااخ اهيف مهةنلا باصأ

 رقكلا ىلع نيرمسملا ىلع مت اذلا با ذدعلاب ملكح ال هنال هناصسمل دع كالذي رهام( اهدحأ) د'اونا كل دودعولا
 لد تع ناودبال نم زمانا ( اهناثثو ) .نانعالا ىلع نيترصملا ىلع مئادلا م.ءذلاب متسسص مم نأ بج وأ

 لادءالا كلذوال دّدءال ءواحرو ن هوا فوخنزوو) مال_كلاوةالصلا هماع لاق ام ىلءهواعرو ههوخ



 عال
, 

 مم م ال سنس سس سسصسيساسا هيض تيصسم» ا ل ل تيا ١ مع ٠ ةممدم اسمح لا ل ممم صصص سم سمس الا

 امل ديءولاودعولا تاموع نا (اهعباسو) متأتائيسلا نعوفغلاو تاتسملا ىلع دعولا بن جبنا ةيانع
 ىلا هفريص نم نس أ ددعؤلا ىلا ليوأتلا فرصو نيالا دج ىلا ل وأَتلا فرص نم دب الف تضراعت

 لنوأتلا فرص ناكف ف رعلا ىف مقسم دعولا لامهاو ف رعلا ىف نرسم ددعولا نعوفعلانال دعولا

 ارافغاروةغارناغىلاعت هنوكحس ن ءءواعنارقلانا (اهنمانو دءولاىلاهفرسسن مىلوأ دمعولا ىلا

 ةلاداارابخالاو لاشفالاو لضغلاو ناسحالاو وفعلا هل ناو مب ركريسر ىلا هنا ةرغغماون ارفغلاهناو

 ىلاعت هنا ىلع لديام نآرةلا ف سدلو دعولا بناس دكؤ بانم كاذ لكورئاوتلا غلبم تخلب دق ءامشالا مذله ىلع

 '  [اذهنا(اهعساتو) ديع ولا بناج ىلع دعولا بنا ناعتر بج وب كا ذ لكووةعلاو مركلاو ةمحرلا نعد
 ىذلا<رم ثاامغأ لو ؛رغكلاوهو حئابقلا عبق وهام تأن لو ناميالاوهو تاريذتا ىل ضف أ وهامبأ ناسنالا

 ةطسوتم ةيصمعفأو تاعاطام امعأن هديع أ مديع#ه ىذلا دمسلاو هياغلا ىف سدل ما. ٌهلاةَدمظ ىفوه

 ريع لال نانوم اذكف اذ وماما دمسسلا كا ذم ةيعلا ةعاطلا ىلع ةطشوللا ةيضعملا كل: ىلوملا حبرولف |
 3 ١ الازم هزار ابد مرا( زتاموز ملا باليد نا تدثهلنا ىلع كال د

 نى هعم عقترال رغكلا ناك انا ىهلاةع أس ةماصعم مدعال ف 5 ةنس نس دس و5 ةناس نيس حرفك مد

 57 يسم تي ينيب وع جن دح محن 3

 نافناعالا نمم_ظعأر ةكلاقالاو ىداعملا نم ماىئهعم <ريضبال ناسعالا نا لدسعلا ىذتشم ناك تاعاطلا

 |[ ىلاعت ةوقناليلدلاانب د قانا (رسثءىدالا) ناسح مالكوهووفعلاءاير نم لقأ الف كلذكن كيم

 3 لبق ةريبكلا ىلع هلم_ لولو ةيوتلا دعب ةريبكلا ىلءالو ةرغصلا ىلع هلوس نكع الءاشن نأ تا ذ نو دامرهغبو

 || مومعلا صم_مسذتالا هثم مزال اهلصسسي نعدنمولا تاموع انس صخولامأ ةيباالاىل.طعت مزاديوتلا

 ْ وه(اهاقأ) هوو نهى وأدمع ولا بنأج ميج رتةلزتعملا تلاه لمامعلا نم نو»أ ص صنعا نا: مولءمو

 | ىلعل يكل ذو ىزخنا لهأ هناو باذعلاو لمكتملا ل_.دس ىلع 3_عون دان قسافلا نا ىلع تةفناةمالانا

 | اذه تدئافاو باوثلا اة تهمل ال ن1: ىف قي نأ لاكتس ا باةءللةض_-سم ناك اذاو باهعلل قد سم هنا

 ىلا.عةهودةتارقلاامأ عابشإلا ونآرفلافنعلي هناناسبامأ دعولا بنا ىلعاجاردعؤلا بناس ناك
 لأ هناامأو رهاظف عاجلا م و نيملاظل ا ىلع هللا هن ءلالأ هلوةاذكو هن هلو هيلع هللا بضعَو نمؤما لاه ىف

 || هناامأوهتنا٠ نمالاكت ايسكامءازخج ام مدن او هطقاف ةقزالاو قراسلاو ىلاغتهلوةلف ل: كسلا لمفس ىلغ دعي

 ا ىزالا لحأ ممل امأو نيئمؤاان همة ءاطاهماذع مشو ىفازلا فىلا عت هلوشلت بادعلا لمنس ىلء دع

 ظ ان داا ىف ىزتخ ما كا ذ ىلا عت هاوق ىلا هوسرو هننان وبراد نيذلاءازجامنا قيزاملا عاطق ىف ىلاعث هلوقلف
 ظ مذلاو باقغلل قكسمهناتدث تافصلا هذ ري افوصوغ سافل! نوكتدناذاو ميظءباذغةرخ الاف مواو

 1 ل و اا و هه اح همس بيتل وسم اتهم هس هج و يس مم سس سمس سومو سس بس ب م ل ل م صل

 ظ باوثلانال باوذلل ايت قي نأ عن اامادامهةصسا موا ادام ولاة سم ناك كلذك ناك نمو

 ظ ىلع جارديءولا بنانا تدث باومالاة كم قب لاداو لاحت امويقاًمصتسا نيد عهلب اف ناسف ان« باهقعلاو

 ظ (اهالاثو) ماع ا ىلع مدةم ص اذناو ةصاخ دمعولا تانآو ةةاعدعولا تانآ نا :(امناند) دءعولا بتاج

 باوملا اناق ىلوأ ددءولا بناج ناكف 3مأرحزلا ىلا ةاىللا تناكتفلاظااو داسفلا ىلءاول س ساننلاَنا

 بيسبادلا ف نوبد_يو نولي منا ىلءةفادتانآتدجوامكحسع  (لوالا) هوجو نملوالا نع
 هللالاهممناعا بهبامندلا ف نوم ركيو نومتاظعي مسمملا ىلعاللا دتانآتدجو اشبك ذك مهيدصا عم

 مجرتسدلف ةجرلا ه سفن :ىنء مكسر بنك كبلع مالم لقف انثان اءنوئمؤي يذلا ءاساذاو ىلاعت |

 دءولا تانآ مجرت نم ىلوأ ايامدلا ف نو ذ_عبو نوم ذي ممملا ىلع ف ادملا تاب . الار ةرخ . الاف د_.ءولاتانآ ظ

 ظ دعولاتانآنا كف (ىاشلا) ايندلا فمما بيسي نوم كفي مسمن ىل لم ةلادلا تان الانةرخأ الاىف ْ

 ٍْ دعو تانآ ميجرت ناك ملغاثدلا ىف لاكنلااوذ وديع ولات ان الةضراعم ىهفةرخ الا ف دنعولا تان ال, ةضراعم |

 | ]|| هلاالا باتنآو قراسسلانا ىلعانعجبأ انآ (ثلاثلا) سكعلا نمىلوأ ةرخ ”الاد_,ءوتانآن عادلا

 ا انتئانومجال لذ درسا طو ريثمالاكت امسك انعءازح وق نا تد ةفانادتما نكلو الاكن ال هدب هرعت
 َن - جس 5

 ١

 ا
 ١

 نسم روس رو بوس سوس سر يي يري اا

 د

 1 نا
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 هي مم ل سم 0/0 و دا دم يو تمم ياعم جك »د اول يمس >1 وم يد ل و ا متل يلم ا دولا يسم ل احم ل ل ا سمسا د هي , رمهعحسمم تا تيم ا

 غلب أو دك ؟ئهنلاو مالا ىعمىرابخالا نا(هئلاث وااو ديعتال ىفأو هللا فمع ةءارقد رضي هلا (اهنا د(
 | ريدقتلا( سءاخلالوقلا) . هنعريضوهفءاهتنالاو لاثتمالا ىلا عز وش ونال هلال نيتلاؤ حالا مير صنم َّ

 اهلكسملا)م هدم وس لش ارمسا ىنب قا ممان أ لبق هتاك ائيملا نعالدب لعفلا عمنا نوكنو اود. .هنال نأ ١

 ةدام# نع ىنو ىلاعت هلق | ةدامعي سعأ ال ىلاعت هن ال نيدلا ىف هم دءالام مات ىلع ل ديقاثمم ا اره (ةثلاتلا |

 زوجيو ببيام عاضتو هنا بس همل ديو هلام قو سيس» هيبخ ةدادب+ نع ئهتلاو +ةابطب مالا تانلخ هريغ ظ

 قوم_سمودالوالاو ةمحاصلا ن ءةءاربلاو دادئالاودادضالا ن نءهنءاربو هددها دسوت معلابو هيلع ىلا. .صسلاو ٠

 لك نمضي هللا الا اودعثال هلوةذةلاسرلاو ىسول مالا اهتفرعم ىلا لدسال ىقا اةدامنعلا كلت ةيفكب :لعلاباضيأ | 1
 هلوق (ىنامالافااكتلا) اهعمالاى أتتالةداسيعلا نال ماكسالاو هقفلالعو مالكلا لعه.لع لقسشاام | ْ

 اناسسح ا نيدلاولابو ىلاعت هلوةىءابلا لهي ملا (ىوالا هلكسلا) لئاسم هيفوان اسحا نيدهلاولابو ىلاسعأ ا

 اناني يذلا ولاء اوس آدم ٠ ىلع بصانا حارا لاق (لوالا) لاوقأ ةهيالث هيئاناق بصتنا مالعو |

 ناكولو هجولا اذه ىلع نس أ هيءابل ا لاصتا نال اننا !نيدلاولاب مهانيضو عم ىلع بق (قاثلاو)أ ا

 فزطءملاربللا ىلءعوه لب لبق(ثلاشلا) نيدااولا ىلا اونسحأ أو لمق هناكنيدلا ولاىلاو ناك لوألا ىلعإ

 ىلاناسح الاب هللا ةدابع فدرأ امنا( ةبناشلا هلكسسملا) اون_تواو دبعتال نأ عب لوالا ىندملا ىلع | 1

 هربغركش ىلع ركش مدة: نم ذب الف معتلام ظءأدمعاا ىلءىلا.هتهلفا ةمعن نا (اهدسأ) هوحول نيدلا ولا |

 ءدونسو ةذقولا نوك ىف بيدااو لصالا امه نيدلاولا نال كل ذو منا مانعأ نيدهاولا ةمعنفهقاةمعن دعب ث | ١

 نا توئفطقف ةمورتلابليدوبولا لص أي ماعنالا هدعرددب الننيدلاولاريغامأو ةيرئلانهدع ناجع ءاههااك |

 ناسنالادودو قربْوا اود هناصهتنانا (اهيناناد) ىلاعتدقنا مان اد_هب ماعنالا ءوبو مظنعأ امهماعتا | 4

 رثواان هفدرأ ق._ةلارثؤاارك ذالفرهاظلا فرعلا بس هدوجو ىفنارثؤملامهنادلاولاو ةق.قاساىف | ّْ

 وهام ادوصقملاىلب هتباا اضوعد.ءلا ىلع هم اعنا باطب ال ىلا ءتدق'نا (اهثلانا) رهاظلاو فرد || بسحي 38

 ركن« نافاداوث الواسا اماضوءدلولا ىلع ماعنالا ىلع نال اطدالام_مماق كاذكن ادلاولاو ماعنالا ضو ْ ٍْ

 . || ىلامت فانا (عبارلا) ىلاعت هللا ماعنا امهماعنا همشأ هولا ادهنك هنبربو دلو ىلا نس داعملا | 1

 اذكو همركفداورو ه.ءنّداوم هنع عطةدال هناف ارحل لا مظءأب بعل اى أولو دس .هلا ىلع ماعنالا نب هلمعال 1 1

 6( سمانا ) نيدلاول اى اني نم داولا ناكناو اه ءركو وب امهدت-ةاوسهثعناعلمشم الوداولانالعالكادلاولا 1

 از: ناصقالاو سلا ن نم هنوصاو ةدابزلا باطو حابرتسالاب ه دلو لام ىف ف رم هنقهكملادلاولان) ْ

 قتال ىلا لاعأ لعحي هناصس دا م عامضلا نعاهن ع ديعلا ةءاط ف يصتمىلاعتو ناصس طا |
 || ىلإ انعم تيل ةمح لاك ها لمس ف مسهلاومأ نوف نيذلا لم لافاكدان الاديأ قانلا و ذاك
 ةمواعم هللا ةمعن نكآنيدلاولا ةمعن نم مظعأ ثناك ناو هقئا ةسعن نا (سداشلا) ةدد هن ةيام "ل دس لكو

 هكا ةيزح نم الدّمءاف هتفا معن ىلا ةمسسنلاب تدلل اه :االاةرورمضااب ةولعمنيدلاولا ةمعنو لالديّتسسالاب

 دا (ةئلاشلا "ةلثساا) ىلا_ءتهللا معئل ةملاتااك نيدماولا مع عن انلع مرجالو ىلاعت هللا معال ناحرلاو

 0 جالا هذه ىف هوت نا( اهذسأ) هوهبو هلع ل ديو نيرذاكاناك ناو نيدلاولا منعت بيع هنا لءءاللا راك ؛

 فصولا ىلءنترملا مكلسا نا هّمفلا لوصأ ىف تد“ هنالو ال مأ ندم زمام وكيد ةمريغان اسس نيدلاولابو |
 ؛ىضتقي كلذو نيدلاوام_موكض ل نيدلاولا مط سهالا نا ىلعةياالاءده تادف فدولا ةيلع رعشما
 (اهناثو) ..اناسسح انيدلاولابو ءاناالا اندست نأ كير ينو لاعتلا اوقب لال دتسنالا اذكهو مومهلا | 1
 قلاه ىلاعت هنأ متامهما ديا نم عملا ف ةغلاسن لا ةياها دهوذد , الاامهرهنت الو فأ اموأ لةثالو ىلاعن هلوق | 0

 . ]| هتلا نا( اهئلامثو) ميافعتلا اذه بوجو ىف بها ناس حّرمصف ا ريغص ىناس داكامهرابر لقوي الارخآ 0 ْ
 ا | تبأارهلرقىف ناعالا ىلا رفكحلا نم هردأ ةوعد ىف فطلت فيك هلامال | هرلع ميهار ١ نع ىج ىلانعت لإ |

 : 3 :مالسلا هيلعوهو اظدفلا باول اركذيو هيذؤي ناكإ اناا نم قغيالورسيالو عمدالامةببملا ِ

5 5 : ١ 
 ان
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 ابوس ذريسصيف هتمكح لاكمدءوبو هدر لاكه دعو: رهظر هنا (اهئلانأ) قدرطلا ادمالا لدسحال :

 نيدلاو لاه: ىلاعت هنالناميالا ىعسم نع حب راخ ملال ىلوعل .١ (ىلوالا ه.5ل1) يلام: ههو ناف دلل
 اراركتنامعالا دمر اصلا لهل ارك د ناك حلاها لمعلا ىلعناءالا لدول تار اصلا اولعوا ونما

 لعق هناالا دقي ال نمآ هوةناالا ةلساسلا لاسعالا عجب هسف لش دين اكن أو نسعالا ناب ىذا ا باحأ

 لعفناباوااو تائلاصلا اولعواو:ءآنيذلاو لوةبنأ نسس> اذهلف ناعالا لاعفأ نءاددساو العف |

 ةحلاملا لاعالا عسج ىلع لذ لدوافر دص: اوهناسعالاو ىذمنامز فردصملا لوصج ىلعل دب ىذاسأا |
 نا ىلع لدتاب الاءذه(ةئاثلا لمس ملا) لعأ هللا وهنملاسعالا نالت لكرودص ىلع اللد نءا هوقزاكسا

 ةريمكسول اب كال ذ دعب ىنأ مث ةلسا ما !لاسعالابو ناعالاب ىأ نع ماكان ال ةالسا لت ديدق ةريبكلا بح اص
 تقولا كل ذف تا اصلا لعو نمآ هنا هملع قص دق ناك ةريبكلابهنامثا لبق صخهشلا اذوهناهمعبتيلو

 هلوق تت هجاردناب جو كا ذ هءاع قدصاذاو تا اصا !ىلعونمآ هنا هءلع قدص ء1ذ هءاع قدصن مو ||
 عسيم# ىأاذاالا هءاعقدسال نال اهلا اولعو ىلاعتهلوق ل.ةناف نودلاخ اهيف مه ةنللا بادكأ كئاوأ

 انس دقاناقذبتالا تع جرد, الف تاس اداابامت؟ن كي لاهبتأي ملاذاف ةيوتلا تاطاصلا هل نمو تا اصلا
 قدص دة كلذ هملعق دصاذاو تقولا كلذ فتاح ادا لعو ن.ءآهنا هءلع قدص ريكا امن انتال لق هنا

 هءاع قدصيمل ةريبكلاب فأ اذا هنا ليدرفالا ق دص بي بكرملا قدصت. هنالت اطل اصل ل عون ءآهنا هلع
 لكىف كاذكهنا انإوقن ٠ ّمءأتاطاصا ا لعو نمآانلوق نكس تاهوالا لك ىتااسادلا للعو نما هنا“

 مهأوق قب دعولا مكح تح حر دنم هنا تدثف ل ركشمل ار دا وهدي الا ىفريت عم او تاىوالا ضعب ىفواتاهوالا
 مّدق:دق هماعمالكلا ناالا د_عولا ينال يسرتلا نوكنف هتعاط باول ء_ةصعم باةءط.-؟ىسافلانا
 كاوأ هلوقنال الضفناهاديال ةنلا لش دين منا ىلعةياالاهذ سم ىابلسا جحا (ةثلاشلا "هلع سملا)
 زوال لاناق تاطاصاا اولعواونمآنيذلاءالؤهالا باعجأ ة:ِءلل سدل هنا ىلع ل دفرمدسلا ةنللا باحصأ
 *« مل-ءأ قاومكملا اذه تت لخ ديل الضفة !ىاعأ ندامة كت سنيذلا مهمرمادارملا نوكينأ |

 ىاتسلاو ىبرقلا ىدواناس !نردلاولابو هقاالا نو د_.ءتال لم” ارمسا ب قامسان دخأ ذاو) نلاعتهلوذ

 (نوذرعم مناد مكنمال_لفالا حلو تةاكزلا اوآوةالسملا | رعقاو انس سانال اولوقو نيك اسااو

 | مظعأ ىلا لد ومءامسشالا دهم فماكتا نال دواهب هتلامهص> ىتاامسعنلا عاونأ نمرخ؟عونادهناملعا

 ا مهفلكمنا انهه نيب ىلاعت هنا مت معلا نم ةلاحتال فءاكستلا اذهف ةمعن ةمعنلا ىلا لصوملاو ةنلساوهو معنلا
 ريثك نبا أرق (ىلوالا'هلة11) لئاسع همفو هللاالا نو د.ءتالىلاعت هزه (لوالا فماكتلا) .ءاششأب |
 ام-ماءانثلا هجوو م_-مءربخأ ب.غممناءاسلاهجوو ءاتلانوقانيلاوءاسلاىنو دمعي ىءاسكلا و ةزحو |

 تادف انس سانا اولوقو لاه هركذ لج هناىرئالأورعوبأ لاه ءاستلاراست الاو ني.طاسةاوناك
 لاوذأ ة-س ىلع بارعالا نمنودبعءعضوم ىفاوفاتخا (ةئاشلاهلثسأا) ءانلا ىلءةيطاخخا

 املهناالا اود.عبال ناب مق امم ان ذخأ لق هناك او دعدال نأ ىلع هعفر ىءاسكل ا لاه (لوالالوقاا)

 ش ْ ْ ةفرط لاه كل عفلا عفر نا تطقسأ

 ىدلخم تناله تاذالاد+شاناو ه« اتولا ريضحا ىمئاللا اذبأ الآ

 ىس# نب ”ىبعو برطقو حاسزلاوءاّرغااو سةخالا هولا اذدزاس ونا هءلع فامء لا ذكورمض-ا تادازأ
 نود_بعبال مماعانمسةاذاو لبق هناكمسةلا نا وج هناىلءعفرهعضوم (فاشا!لوقلا) لسع وأو

 لوق (ثلاشثلالوةلا) شفخالا ىلوةدح ا ودو حاسزلاو ءاّرفااو ىءاكلاوديملاه-ولا اذه زاعأو ||

 هقاالا نيداعريغ مكس اثمانذخأ لاق هناك اءسن هعضومنوكس لاسلسا عضوم ىف نوكي هنا برطق ||
 ىلاعت هلوةكحريللا اهذا ىلعءاج هناالا ىهنلا ىلءنوديعتالعضومناءاّرغلالوق (عدارلالوقلاو)

 اردقأ هلوق (اهدخأ) رومأ امن هنوك د كتسصّرب ىذلاو ىهنلا ىلع ى-هملاو عقرلاناهداوت ةدلاو زاضتال |

0 
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 | ان عضومف د نوكب .تازوص فالآن اذالزة دامس فشلا لاق لزالاز عجز أ فرط 5 | '

 أ ردصم ىلع بسن مكلوة نصل ىأ !:س> سان اولوقو هوت ىنءمنوكم هنأ (ثلاثلا) ل دع لجل راك
 ةلئسلا) ةئييح اعارذأل هس: نسم وهيل وةاىأانسح (عبا رلا) لوالا مالكلا هيلع لد ىذا !لعفلا | :

 تاقتالا ترطزما(امدخار دراذول ساما داو رابخالا دبور ةباويطوخملاقي(ةئالا :

 0 ناشمملا(اهئاانثولا ولوةم< !اناقىأ فذ همف( اهمنان و) مهي ني رحو كال ذا ىف مذك اذا ىتح ىلا عت هل رق 1
 1 هر بطال اناىفاوفلت>ا (ةالاقلا هل لا) اولوةواو ديعتال تاقىل .ة هناك امالك الا نوكحح»ال 1

 : نأ ىنعو هنلاالا اود.مدال نأمهماع قاث. اذخ أىلاعت هنالاش ن الله-ةصقو هنءان_سح سائلل اولوقوأ[/ ٠

 هتمأو ىءوا لاه مم هللاالا اود عيال نأ ممملع قاشملاذخ أ ىلا«: هنا لا ة: نأ لمقكو ان سانلل اولوق

 ْ 'لّوُسم ةدحاو 0 وكت تح برتأ ل والان اكن او طذالا بف نمت لكلاو امس سانأل اولوق

 |لوقلا باشا لأفنممهتم (ةعبارلا هلمسملا) رضوا ]ل سرا الا و تاداعلا نساحم ىلع
 | مهمذو مهتعأ ب بدع هنا (لوالا) ناهحو هءاعلءل دا او الف قا ةلاورافكلا عمامأ نيم ومما عم نسا

 روجلاهتايحالىلاعتهلوق (ىناثلا) امسح مههمل وقلانوكد نأ نك ٍءىكذ موءمةيراخناو :

 ٍنام-ءز نمم_نملوقلا ذم. نيلئاقلا نان ل انوا رودس حانأت لظنمالا لوةلاانءءوسلاب
 ل_ه<ردَدلا اذه ىلعو صم_معلا هلت دهنا لاق نم ممممو لامقلاَ ب اناخو 5 ءراص مالا اذز_ه ١

 ا دارا انوكي نأ وهو بطاخلابح اعتاو ص. انوكحصرنأ (انهدسأ) نالاق>!انهه]
 انت ضان ولدا اراانوكينأو هو باطللاب س< عقينأ (قانلاو) انس-نيشئمؤدالا واوتوأ 7

 باط4لا نود بطال اىلا ص.مخلاق ردت لولا هولا ىلعت فور ماب ىهالا ىنو ىلا هت هلل ىلاءاعدلا ف ||
 1 ىلءقانموم_ءلا ادهنارقاسسلا ىلع نيد رفعجوب أ مءزو بطاخلا نود باطلا ىلا قرط ىناشثلا ىلعو ْ

 ظ 0 ىءومناهملع لمادلاو ىوقالا وهاذهو ص.ُتلا ىلا ةداحال هناو هرهاط :
 هلرقا !نكصو ةظاغااكرثو قةرلابروءأم ل_و هلع هنا لصد كلذكو نوعرف ةعمنيللاو قفرلااهأ 1

 نءنوءدب نيذلا اوء_نالو ىلا لاهو ةنلسملا ةظعوااو ةمكح ل ا كير ل_.سىلا عدا يلاسعت ١

 ظ أ نيلع السا نعضرعأو هوقو اما ركسارّرءوغااءاوّرماذاو هلو و لع ريةباو دع هللا اويسف ةشانودأ]

 1 ْ أ هتارنالازلا اقموعم نسما لول مماكسح ءالث مهمذو مهنعل به هنا ن نمالتا ارت :

 نحب بع هال هود 0 .بتيتالو لا_:ةهلوق « لع ليل دا او مهسسو مهمعل بنكي ٍإ

 همهم

 ظ

 د لعل ع هب ناوع 00 انارفلد تيا ال مص ىالاو» نال

 نوكي دق لولا ىفدلاول اطئملغت نأ اك !فانو انسحال رفزملا كن ذاعن م تس فانتا يال
 0 ع تح اوان_.-الوقر ءأممنءانأ انس م .هلالعفاان عب عدترب هنأ ثددح ن ماعئافرا تينا

 | هلاسحا بدسب يظعتلل اةكتسم صخشلا نوك نيب ةافاذمال هلا هنا نسما ل وقل وخو قايل وحو

 ا امو مهعم نسا ,لوقلابوجو نوكيتأزو المد كلذك ناك ذا هرب هكبيسرقلل اًههضو اذبلا

 | نآنووالل ٍباوملاث ملظ نءالا لولا نمءوابزهملا هلا بعالىلاعت وق وهو امنانث هيا ركسقىذلا
 ظ اعقسافلا اورك ذا لو «لع هللا ىلم هلو دارم اوهو هذع سال ز تصل مالا لاح فشكه مدار ا١نوك 0

 ْ دومالا ف نوكي نأاما ساّدلا عم ساشنلام 3 .ةحهأ | لهأ لاه (ةسماخلا "لثسملا) سانا ردح قكديف | ش

 أ رافكلا عموهو ناميالا ىلا وعدل! فنوكد نأ اما شر الارومالاف ناكن افي ون الارومالا وأ ةشدالا |
 ْ | كاد اوةلانوكمنأو د, الذ ناميال!ىلا ةوعدلا امأقاسفلا عم وهو ةءاطلا ى ا: وعدلا فوأ

 1 هياهنو اههتلالج عم نزع رق عم قفرلا ىلاعت هلل اذ مف سعأ يي دو ًاركدت اع انماالوق هلالوةفنوراهو ىسؤملا| :

 8 ف ٠ مال وارسو استانا نس دن لاو قاس تام ونعومدزتو نوءرفرفك |
 686 2 71 3 د ممم ا ممل هس سل لا 051 ل م وسم مح مس در م وو م يد واما ١ و ل بج 1

 ا

 ١
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 اسوأ م ىلا عت هوا ةّمالا هديه قدح ىف لدم تدل :مالسأ | هماع ميهاربا ق- ىف ءقذ تدثاذاو كال ذ لون ناك

 لصوبو هما امجد ونالثأ وهاموباا ناس الا ناملعا ( ةعبارلا هلئسملا) اف م - ميهارباةهلم عمان كيلا
 ىلع فورع عا انام سهأو نير :اكاناكن ا ناعالا ىلا ام,توعد همخ لخدمف هملان اسات<امردق عفاناا ن كايبلا

 كلث-لا) لثاسم هبفو ىبرقلاىذوىلا عت هلوق (ثلامثل!فءاكشلا) نيةسافاناكنا قفرلا لهم

 ل ديالو مر اريغو مردللاثراولا همف لخ دديز براهال ىصو أول ه#نع هللا ىضر <ىيفاشا الاه (ىلوالا
 ل.ةو عورفلاو لوصالا ل ديال ل.ةودادسالاو دامسالا ىل> ديو بي رقاان نافرعي الاممالنبالاو بالا

 أول براقأ مهكر مهلست عتن ةلاعلادادجإلانواغف<برعلا نا ىهوةتقدانهذو لكل !لوخدب
 بس, د+ برقأىلا قثري هنعهقا ىضر فاشلا لاق ا ذهاف اورثكهدالوأ انن و ىلا تلا ىل انمقرت
 اناف هن« هللا ىذر ىفاثا!براقال ىدوأول هنا هلاثم ىف باعصالارك دوارناكناكن او هءفرعنو ةااوذ

 ىلاروهثملاىف بستن ىفاشل نال براق أ اوناكن او ف ا:مد__.ءىبو بلطملا نينو د عفاش ىئبىلا هفرمصذ
 دالواىلاالا فرمضا..الفائامز ذامأىج١ اثاانامزفو اد_هورلازغلا يلا لاف فائمديع نود عفاش

 اممناف مالا ةيارق مأ اننامز ىف هيراقأ هي فرعي نم برقأ هنال عفاش ىلا قةربالو ه-نع هللا ىضر ىفاشلا |
 ماكرأل لاعولامأ ب هنا رق كل ذنو كعب ال مسن الر هطظالا ىلع برعلا ةمصو ىف ل دمالو معلا ةمضو ىف لدم

 نالنردلاولا قا عباست اك برقا! ىذ قحشالءا (ةئاقلا لدا ا) حالاو بالا ةبار ةهمف لخ دنالف

 ىذيلاصتالا ىلع م 3منيدلاولابلاسستالاو نيدلا ولابمسهلاسقا ةامساوب وب هؤابرقا هب ل_مصّرامتا ناسنالا
 نءةنه*م-راانا لاه مالسلاوةالصلا هملع هنا ةريردىفأ ن ءو نب دملاولا نع هرك ذهلئارخأ اذ هلف ىبرقلا

 ىلا ئيضرتالأامزابيسصق لامك تدطق ىلا "ىلا ٠ يأ فات ”.اظ ىلا بر ىالوقب ةماسسقلا مول ناكا ذاف نوسرلا

 مكماعرأ اوهطقتو ضدرالاىبا ودفن نأ حاولنا م هسعلوفأر 5مل هو نم لمأو كعطقن ءعطخأ

 واصو مواقةرسالا ودب اعراو ةفلالاو داحتال اثنتي ر ةلانا وحلا اذه ةياعر دك أنف ىلقءاسسلاو

 هعفد ناك ىوقأ ناك الكو ”وررمضلاو شامصالاو ماليالا ىف غاب أو بلقلا ىلع قش كلذ ناكل كلذ نم: ل
 ناتائ_سءهيفوىاتملاو ىلاعتهلوق (عبارلا فلكتلا): براعإلا قوة-ةياعر تيجو اذ_هلفبجوأ ||

 لاءالو ىئادنو ميدنمهاوةكاتيو ماتيآ هعججو لاا خلبي ىت-هوبأ تام ذلا ميم لا (ىلدالا ةلذسلا)

 (ةياثلا ةلكسأا) هدأ .ةنيدققو ابالغ قاما ادنالا لاذجي اجزلا لا مي هنا هع تن تنام. نأ

 نءىلا جات هموقن نع هولخو هقمأو هل عفط لي المرغصا هنال كل دو نراهمالاقوةحةراعرل ىلا اك املا

 هيحرد تت اكمرجال رمفذلا ىلعاهاش فماكتلا ادد نآأك اذاواده لدم ةيصص ىفبغرا !ةناسنالاو هع

 (ىلوالا هلكسملا) لئا.سم هفو نيكس لاو ىلاعت وق ( سماهلا فءاك لا يدا ىف ةيلع

 لها راكسأ د:ءرقفلا نمارقف 3ث وهو هنكس دقرقفلا ناك نوكسلا نمذخ نيك هاه داو نئك اسما

 هللا ىضر ىبفاشلا دنعو ةيرتم اذانيك مو ىلاسمةهارقياومتحاو هنعدقنا ىذر ةفمش ىلأ ل وقوع ةغللا
 نبالوةرهو هةحاحةدئارسكس امرا تاكو عظااراقف نم هقاش:_ٌكاريقفلا نالالاحءوس اريقذلا هنع

 نأ عم نيك اسم مهلعسر ملا ىف :واوءد نيك اسا تناك ةنمذسا ام ىلاعت هلوقب هلعاوصتحاو ىرابنالا

 ثم نوكي بق نيكسملا نال ى ام ديلا نع مهتجرد ترخأتامنا (ةئاغلا هلدسملا) مهلاكبلم تناك ةنئيغبلا

 6 ءاضي أ نيكسملانالو ىباَيلاةلسل انش ىلا لمملا نمرثك أ هتلمل اخت ىلا ل ناك ما دضتسسالا ىف هي عمات

 نيكس ملا ىلع ميل ااكذيخا مق مرحب الف كلذك ءل يقيلاو هتثيعم جلاصمو هسف: دهب لاغتمالا

 ىذ-ةيفطعلانال ةاكزال اراغمنوكي نأو ديال اتمااوىبرقلا ىذىلاناسحالا (ةقااشلاهلشسملا)

 ةزدأرق (ىلؤالا هلك لا) لئامهفوانبح سانللا اولؤنو ابعت 4 ؤق(سداسسلا فلكشلا) : رياغتلا
 نوقاللاوا:_.-الوق سانلا اولوق لاه هناك لوةلل فصولا ىنءم ىنع نيسلاو ءاسلسا تعب انس فاقلاو

 دعا: بس لدن هلو ةبو انس هيدااون ناسنال ا (:.صوو ىلاعت هلوةءاو دمشةس او نيس! !نوكسو ءامحلا سب

 ظ



 -:غ ©و

 لمحو اضعيمكشعي لتقيالدارملا (اهنانو) هنافلكم هنوك مصدق ه5 مناننال !نوك قا
 ءرغلتقاذا هنا  (اهتلاثثو) مكسفنأ اولتقاف ىلاعت ةوةكوهو اني دوايس ذهب لصتا اذا هسفنلسرلارمغ |
 مكسفنأ َملتقدقاوفوكتف مكلتي نم لئاقمل اوُضَرعتتال (اهعبارو) هنم صنعي هءالدسفن لتقاسغاكتن |
 ىلاعت ةوقامأ مكسفنال نيكل ءنونوكمقمهبايت دلا للام ىف مكماوقنم مءامد نوكةسنال. (اهسماخو) |

 || كرايدنماوجر خت نأ هب نوتصت سن اماواعفنال (لوالا )  ناهجو هسفف مح نأ نور خالو |
 || برقي ىتح ةدشلاو ةنخا هرف مظعيامم كادنال مهرابد نماضعب مهذهب خارخ ا نعىهنلا دارملا (ىانلا) |
 || متررتأ م ىأ ىوقالاوهو (اهدحأ) هوسوهيففنودهشت َمنأو متررقأ مم ىلاعن ةوقامأ كالهلا نم ْ
 | اهلعدهاش ىاا ذكب هضن ىلعَّرقم نالف كلو ةك اهبلع نو دهشن َسنأو هموزاب مكسغنأ ىلع حفرتعا وقاثباا ْ

 || (امااناو) اروهشم مهتبامفاعتاشناك هنال كاذب ضعب ىلع مكسح ضعي دهشو هلو بشي مفرتعا . (اهتنانأو) |
 || وهىدلارارتالا (اهعبارو) .قاثملا اذه. مكسفالسًرارقا ىلءدوويااريثعم م وبلا نودهشن ماو
 || هي ردضرو كاذب مسعأي ىلاعت هنا ىتءملانوكمف ميضلا ىلءّرةيال ن الف لا قد اكةملغربصلاو سالابءاضرلا

 0 لا وق ةثالث همق انلقدح او عملاونو دهشن من اور رقأل اهل لق ناف هو هبودجول م دهشو هيلع مخ

 1 قاثملاتقو ىفمتد رقأ (ىناثلا) مهرارقا ىلءىعي ن الانو دوشت منو مكفالسا ىعي متررقأ (لوالا) ظ

 | مكن أ نول .ة:الؤه َم'آَم) ىلاعتهلوق «دمك انللهنا (ثلاثلا) نو دهن كل ذدعب ٌمنأو ىمىذلا ْ

 | مز ةوهوم_هو دافتىراسا م وأب ناز ناودعل او الاب مهلعنورهاظت مهرابد نم مكتماقدرف نو رذتو ظ

 ىزخالا مكنم كلذ لعسف, نمءازا ف ضءسنورفكنو باّكلا ضعب نوئمْوتفأ م_هبارخا مكجلع ْ
 منع ىلامتهلوقامأ (نولمعتام لفاغ ب هقلاامو بالا ةثأ ىلا نو درب ةمانقلا مويوايندلا ةاسخل ا ىف |
 | هياوجو بئاغلا سقئرض احلا نوكي يكف ني.ثاغلل٠الؤهو ني رضاسلل نأ فوقثال لاكش هفف:الوه |
 (اهئلاثو)نيرضاحلاالؤه ىءاّمنائدريدتت(اهنانو) ءالوهان منام هريدقت (اهدحأ) هوجوئم |
 جاجزلا لاف" هلهناك اذال عضومالو اربخ ناك اذا عذر نولتقي عضومو نول تفي هكئلصو نيذلا ىدهلا ْ

 عئالدنك انءالؤه (اهعدارو) كاف ىتاا كلة امو قعن ى ومانك تع كلتامو ىلاعتدل ودهلدلاىف هلثمو

 مكضعن لمي دا اراانأ اهدصأو هوح ولا «.ضانزك ذ دن مك هن نواة ة:ىلاعت هلوقامأو نولدتشيربلتاو

 دارها اشو ةدحاولا سفنلا ةلزئمب لكلا نأك اذا س فلل دق هنأ هسمذ لاي دق ضعءال ضءءلا لتقواضعد ||
 (ىلوالا هلك سملا) ل'ا-سم هيقق ناو دعل ١ ومئالانمهلع ن وره انع لاخعتأا وقامأ وهامرايدلا نم حارخالاب |

 فّدملا فضلا جوف ديد_ثنااننوفابلاو ءاظلا فضي نورهاطت اكسل اوةزجو مصاعأرق ||
 | فدملاو لقانا ىلاعت هلوةك ءانفا ىف ءانلا ماغد ا ديدشنلا هجوواونو اءالو هلك نيالا ىدحال

 ناك الو ئنراعتا وهرهاطتلاّت أ لعا (ةسناثلا ةلكسسملا) ىل-مالا ىلء لد ماعدالاو تنشأ |

 | مما ىلاعننيب ةبلغو رادتقاىلا همن جتحاو ةنشفلا هيمظعتانم اضعب ضعبلا لتقو رايدلانمجبارخالا |

 تاع لدت# الا “ (ةثلاثلاهلمملا) < ناو دعلاو للا ىلع مهرها ن عةناعت#الا هو ىلءهولعف |

 ىلع ماظل ار دق ل ىلابعت هللانا سد لمة ناف ةمردم هلظ ىلع اظلا ةناعا اذ تحضن مرو هاك ملطلا ْ
 : |لظلا

 ظ ملاطلاهناعا تناك ولف لالا ىلع هناعأ دق ناك ماظل ىلا ةنعادلا ةوهشااهملع طاسو عناوملاو قياوعلا لازاؤ ْ

 | دقن كل 3 نملاظلا نكمناو ىلاعتهنا (باوحلا)  ىلاعتهققان م كلذ دول ال نس جول ةدبق هلظ ىلع |

 هيلا هوعديو هنبعف هنسحيو هفهبغرب هناف هلظ ىلعملاظال نيعملا فالئعزْرلاودي د لان ظلا نعهرحز

 ل و و
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 . [| ةظعوملا او ةمكحل اب كير ىلسلا غدا ىلاسءت لاق رسعممش نسما ل ودلاف قاسفلا ةوعدامأو هن الا ءاوح

 |ةيوددلا رومالاىفامأ ماي او هناك :وادع هندنو كلن ىذملا اذاق نس أ ىعىتلاب عفدا لاهو ةمسملا |

 | عينات ينف ءاوسن_ ل لوقلا نمفاماتلا,ض رغلا ىلالصوتلا نكمأ اذا هنا ةدورمضلاب مولعملانخ |
 |ناىلعل يدب الارهاظ (ةسداسلا هل 5لا) امس سانلل اولوقو لوقت هل ادايثدلاو نيدلا بادأ |
 د ناكس انا ن_سلالوةل١اذكو مهيد ىف مسملءاجاو ناك نيك املاو ىتاّتيااو ىبرقلا ىذ ىلا ناسحالا د

 ىل_عمو دىلاعت ةنالو بو وال مالارهاط ن ال ل ذو بوجولا ىلع لدي قاثما ذأ نال م-هماءابتعاو ا

 سا .عنبا نع ىورو هو-ولا ضعب نم كل ذك اضيأ اذع ريش ىف مالاو بوسولا دم_فهن كلذو ه:عءىلوألا

 هذه هاندهاشو ةجاسلا هيت دما نم نافالخال هنال ى.عذاذ_فو د لك تس ةاكرلا نا لاف هنا |[
 قددنلا ن اكسح ةاكزلاب متاح عف دنتمل نا هنا تس ةاكرلا انماء بحي )ناو هماع قدصتملا نمل هناف فصلا ْ

 و (نماثلاو عبانسلا فياكشلا) هينوررضتال ب راب سالاةلاكم بوبو ىف كالو امحاو (

 م-ومماع قاثملاذخ أ هنأ حرمش اا ىل اع هنا لعاو امه ريسف:مدخ:دقو ةاكزلا اًوناوةالصلا | وعكأو ىلاعت |]

 ]| ةلزيملام هل لصحتفاولرقءل كل ذ لكبم_عيلع اشم اذهأب مهيلع هءاعنا عم هنا نيب اغلا فلاكستلا هذهىف
 ْ |مويلع قيثاوماو لئالدلا دك ون عملورماانمهبر معن اول لو مهسفن أ ىلا اواسأواولون مهمدذنع ىماظعلا
 . [| ةباغلا غلب نادي ىلا عندنا ةفل خم ىلع م ادقالا نال ىلو لاو ص ارعالا نم ه.ءلع مهام حق ديرب كالذو |

1 

 هلالث ىلع عملو مهلوقي دارا نمىاوفلتخاو ةلاهلا عم ةفلاسخن ا نم ملعأ نو كسب قثونلا اوناسلاى ف |

 هللا ىلص ىمئاارمصع ىف ناكنا بام هنا (اهناناو) ليمارس ىنممدةنمهنا (اهدحأ) هحوأأف
 أ .٠ .٠ ه . 9 5

 ْ هلوقيدارملا (اهتلاند) مكفالسأ ضارع كح تازهملا روهظدعب م_ضرعأ ىنعيدووبلا نم لسو هملع

 أ رهاظلا اذهنعفارممنالا بول لبا ديالا اضيأ م-مميةهرخآن ا ىضتقي باطل ارهاظف مهتم يمد ىفإ]
 | اليلقالا اولون منا دهب نم نيب مث مهباع يطا ةماقا معمار اهلا ةقامس ل والا مالكبلا قاس ىلاعت هنأ كلذزعبي

 | ني رضا وهو ةهفاشمباطخ سءاون مث هلوقناىفاشا!لوقلا هج وامأ ه.ضاولخ دام ىلعا وب مهتاف مهم

 | ةحط | نم مكسزلمف هنوبن ةدحو لسؤ هملع هلتا لصد © لاح نم ةاروتلا ىفام نولعت مكنال مكل مزالوه كلذف اهب

 | اذهناواسأوا ونمآن يذلا مسهو مكئمالملقالا كلذ نع ٌمضرعاو ملون دقكلذ عم سن أو مهمزل ىذلا ثم

 | كلذ نأك اهنعاولون مهنا ممعنلا كلَ مهلعمسعنأ هنا يدا ىلا عت هنا وهف ثااشل لوقا اهجوامأو لوح

 ظ مكاىأ لو هملع ها لم د# نامز ىف نعاصت# نوضرعم منو هةوقنوكي و مول ابعف أ حق هياهن ىلعال اد
 د هيلع هللا ىلص دهم قد_ لئالد ىلع مكعالطا دعب مكناف ق.ثاوملا هذه دخ أ دعب اواو نيذللا نيم دعما هز

 ظ 5 م-ءأهتتاوىلوتاا كلذ ىف نعم 2511كئاوأ ةياثع ضارعالا ادهىف ٌمنكفهن ترفكو هنع مم ضرع أ دو

 د مناد متدرقأم مرا دنممكسفنأنوجرذالو كءامدنو تكس ال مكق ام.ءاندخأ داو) ىلا.هتهلوق

 ظ فياكدتلا اذه مهتاكىلاعت هناوهو م-ملعهقاامعننمرخآ عون ىلع ل دتذي. الاهذ>نا لسعا (نودعششت
 | هنا (اهدحأ) هوو همففمكق اسمان ذخ ا ذاو ىلاعتدل ردامأو هيقدهعلا اونلاخ مم هةضعنا دّرقأمماو

 | هريدقتو مسهفالسأ عم باطخمنا (اهنانثو) ل_سو هيلعهللا لص بلا ريصع ىقدوييبلا٠العل ب اطيخ

 لان اندخأ ىنعمو فالخ اللعب رقتو فالسالل باطش هنا .(اهئلانأو) مكئانآق ثم انذخأذاو

 ْ لاكشا هسمققا مءامد نوكم ال ىلاعت هلونامأ هيوسوو هموزلب متررقأو ملبقو مالا اندك و رك اهرعأ

 | هجوأن م هنعباولساو هنع ىهالا فةدئاف الكل ذكناك اذاو سفن ل ةيال نأ ىلا الم ناينال ان اوهو

 | داسفلا لاعزم صلختأا سفنلا لتقف نور دقو مما دنهلا لحأ ىفتنئاعرعغتي دقءاسملالا اذه نا (اهدحأ)

 | ا ذاف هسفن لةةبقرومالا نم ع هلع لة نامزلا هءلءبعصنمريس:كوأ حالصلاورونلا لاعب قودللاو ||

 /[  لذالا مالكلا ناك اذا هنا لوالا لوقلا هجوامأ رخأت نءنوضرع. منأوهلوقبو مةةننم ماو
 1 ظ

 ١ كسلا مهمزلاك قث ارااو دوهعلا كلت نا نيب ىلاسعت «اكف قيل نيس اغا اموفلسوهو ةياكح م دةتامو قءاأ |



 - هع حدو تمص

 ةيرهدلا بادعناوهو لاو وس هيسمفف ب اذعلا دش ىلا نودرب ةماسقلا مودو هلوقامثأ ىمظفعلا ةياهثلا ىف عقاو :

 | 3ث ىلانودريدووللا قى- ىف لاه ف .كفدوهلاباذعن , دشأ نوكي نأ بع عناصا نورك نيذلا

 أ دارملان اال اًءلطم ناك ناو دْالا ظفافام دلا ىف دارا ىزيلتا نهد ماك هنموارخا( با وجلاو)باذعاا
 عفانوريتكت ارق( ىلدالا هلملا)ناتلمسم هيفن نولمعتاعلذاغب هّللاامو هلوقامأ ةهملا هذه نم دْسأ |

 ٠ ٠ نونم وف أمالكلا لوأ ىلعءانبلا لوالا هب وةبيغلاءاس نوقاملاو باطللا ءاّس مصاعو 0

 ْ "لدأ هنالورثكحالا هيلعنال باطل ار امتخالاو مالكملا رخآ ىلعءانبلا ىناثلا هحوو عبس نور فكتو | ا

 | نول.ءتامع لفاغب هللاامو ىلا هلوق (ةناثلالثسلا) امةجا اذا ةيمغل | ىلع باطلا ٍبملْغَما عملا ىلع

 هنا دس هيلع ةعننق تناك اذا ”رلذغلاّنال ةعاطا ا ىلع ةيظعةر شدو ةمص»ملا نءميظعرجزو دي دش دي م

 ينال احل ااورتش نيل كيشثوأ) ابعت هوذا اضم ل416 قوقج !تلصر يزال يد

 رح "الا تاذاوايندلا تاذإل مص نيب علب ان 10 تعا (نورمصأي مهالو بادعلا مرتع ف فالف ةرخا الاب

 دقنامهدسأ لمعي لغتسثااذاقدارأو ءاشاههيأ لمسص# نم فاكملان كم هناكس هللاو نكمنزبغ عن

 رغكل نم مهيديأ ف لمح امو موباكىفاسعتاممالا نم هنع دوريا ضرعا امهقا لف هسفن ىلءرشآألا ثوذ

 ءارشااو عيسلا ف نوبخملاتالمهل مذلا ذي اهنيف يلا ت هنا نيستا ذوما ارمشا او عما ا تحسس أس امندلا تاذإو

 ىلاعت هلوقامأ ىلو أ ةرشن الاناث دلا عامم ىرتثم مينا فدل_ةغىريخت هناي فصول ىتحم ومد ماننوملا ف
 نالوق فذحالف هلوةىءانفلالوخد ىف (ىلوالا هوس ا) ناتلثندم هفق بأ دعلا ينء ف ةةعالف

 هبقنا لالخلاك ئاوأ كاوةكس مالا باوح ىءعرخ الالوةلاؤاورتا ىلع فطعلا (امهدجحأ)
 هنا ىلع ف دفعا لج مهضعب (ةيناغلا هلكسساا) رامذالا ىلا همذ ةجاحال هنال هجوا لوالاو مهيارخالف

 نا لاق.نأ ىلوالاو هماود ىلعالهن دم ىلع نورخ !هلو-و فضدق ناكل عطةن اول هلال مودي لب عطقئيال

 هنانممبا دع ىلاعت فصواذاف تاهوالا صعب فو تقو لكىف هلَقلا, فتم دقو عاطق" الاف دق باذعلا

 ىنن ىلع هولوس نورثك الا ن اهجو هسفذ نو رمصني مهالو ىلا عت هلوقامأ انرك ذام عسج ىننكاذ ىضنقا نعال
 نم مهنمو مهب أدع ديرب نم ىلع نورس هند م هالومهنع باذعلا اذه عفديالا دسأ نا ئعيةرخ" الاىف ةرصنلا

 فة الف لاه كلذلو مه هيض ىلع ء اس لل ذ لج ىلاعت هنال يلو أل ووالاو ا دا ىف ةرمصنلا ىثذ ىلع
 ىلءماة:ىبلادودخلاك ريصتف لصح ناو امادلا ب ادءنال ةرخ الانالا قماثال ة فصلا هذهو باذعا | مهم

 ىموماشس ادقاو) .ىلإ.عتهلوق « تافوالا ضءي فني_:مومال نيمااغنوريدب دقر فكس !نالورمصتملا

 لوسر م ءاجاماكفا سس دبةلا حورب هأن ديأو تاند.لا مب سه نب ىسع انين 1و لسرا ايمان نم انمةقو تاَتكلا

 ىتلامعنلانمرخآ عوناذهنألعا  (نولئقتاقي رذو ميد تصح اتي رفف تربك مكسفن أ ىوهتالاسع
 لمق نم دووم !لاح فصوا ا ىل اعت هنال كا ذو ةبشل !لا_هفال اورو كسلا هولب اق مما م موملعهلنا امشافا

 | اورتشا عبنصلا | ذهب مهن !نيبو مهرايدنماضعب مهمضعب حارخاو مهسفنأ لق ىف ىلاعت قنا ىحأ نوفا انعم هاد
 نعىور:دخاوهلوباهارا هتتاءانآةاروتل او هف باكل اامأ دي" الا ذه ىف هركذ اعوهتيكست ىف دازةرخت الامان دل
 أوقمط ملئاكتلماهنمتآ لكل ثعبف كلذ قطب ملف اهله ىم النسا هللارمأ تازنا  ةاروتلا نأ سابعناا

 نمائسفقو ىلاعت 'هوقامأو اهلمكن ىبوم ىلع هلا اهةفنث اهلجاو قطب لفاكتلم اهتم فرح لكا هنن اثعبقا واج

 وهف هذعنىأئىشلا افق ف فأن ئشلا نمذ ذون أءانعم أ انمفق (ىلوالا "هلم سا 1)ناتلمسم همغف لسرلاب هدعبا
 ماياىا السلا هيلع ىمؤ دعب نأ ور (ةيناثلاةلملا) ىرتنانلسرانلسرأ محلوق ءريطتو بنذلان ههملذ

 هيلع ىسع مانا ىلا ةدوحاو ةعب رمّدلاو ضد رثأ ف مهظهيرهاغ بورت اوت قانرلا ناك مالا هلل يللا

 | لسرلابه دعب نم انسفقو ىلا بعت هلوقب كاد م ىلءاول داو ةددخم ةعد رمزدأح هلع هللا تاولص هنافمالسلا

  1نآزوه<الىاثلا لوسرلا نا ئذاسقلا لاق اري اشعر ماهضعي عتب ةعيرمشلا ىف دححاو دبع ىلعممنا ئذنش هنأف

 دوسي ديو جيسعس ورح حس عع تحل دج وجبس: . تيوتا حس مح جوع ممم ل صح حساس

 هر ب بت

0 

 34 ١

 هد

 ةعب رمشل اكلنا عم ناصةنالو ة دايز ريغ نم اهنئغب ةعب "رشا كلثالا ئذ دودال ى-لوالاةعب رثث كءنوكبا
 ريع ال مع بس يس حسم 8



5 1 

 يي 22 اا ههجرمس”سا يااا

 ىراسا ىو ىسرسو مب رار يسا عجب ىرسالاو فا أر يغب مهو دفت فاالان ىراسا نوق امااوام_ميف فا ًاريغب ْ

 ىرسالانيبورعوبأ قرذو ريسأ مه (ىيناثلاو) ىزاكسو ىرك سكى رسا 8 هنأ (امهدسأ) نالون |

 ةغلاممدْدأ ىراس أن اىلا سه هناك دما ىنيذلا قرسالاو قانوى نيذااىراسالا لاهو ىراسالاو أ 0

 سنن هنالو ةئالارثك هيلع نال فلالاب ىرانسارا.ةخالا ىدعنب ”ىل# لاصو كلذ ب لعثركذاو ْ

 مهو دف (ةيناثلا "هلك تالا )زا لهأ ةغلابنالو ىاكشو ف دح اولا ىف لءلةوهو همذ ةرثكي لاب ناك ذا عبلا

 مهودافتو هب دفءادق لاش 4ةنامصْئئداا نم ضوعا اوهوءادفلا نم «مهودفت نانروهثمناتغلمهودافنو

 وهو ةعاطوهاعمهافصو مهوداف:هلوق نم دارملا اولاه ني رمسفااروه (ةئااثلا "هلم سلا) ةادافملا نم

 م ادار وتنتج هاو أر تحذو مهرفك ىلا اودوءءل ريغوأ لام لذي رسالا صيلخلا ظ

 هدذعم مكماعامر كلذ ناك ناو لام دخابالا هنءاوضرتل مكسب ديأافربسا عقواذا ارخالاو لدقاا ظ

 باَّتكلا ضءسنونمْوَمة ىلا هنهلوق ةهس نماونأ امنا نورمسفملاو لدسو أ لاق رسالان . هنو 0

 لزئاامو لسو هملع هللا ىلص" ىنلارك ذنم مذقنامىلا عجار لوقا اذهّنالفءعضادهو ضع نورغكتو '

 ضعبنمترفكو باثكلا ضع نمد ةفءوت دس دمت ًاينمكعمئذلا باتكلا ف ثاكا ذا هئادا رخاو مهيلع
 فصول سصيلخملل هنمدخ الاو ءاداق هناب فصوب ريسالان ءلذاساانال ةادافملا طظذا لع نياوةااالكو

 مهضعبلاه (ةعبارلا هلكسملا) تانآدعاهرك ذ مدةترومأ ىلا هدوع نم ىلوأ هبال هذه ىفهرك ذ م ةنامىلا

 اوقرتفاف حرزناو سوالاك نب ون ااكربضنلاو ةاغب رقنأ كلذو دحاو قيرفاودوفنيذلاواوج خا نيذلا |
 مهرايداويرْخ اوءلغاداو هنافلح عم لاقي قد رف لك ناكف صوالا عم ةلغإ رثو حرز عم ريضنلا تناكف ْ

 مهن داناقت يف .كسصااولاهو برعلا مهمريعف هودفي ّت-هلاوع نيعد رفلا نمل ررسأ اذاو مهو رخاو

 سدا نورخآ لاهو انو اةاس ل ثنا سن اكساو مهل ادق املعمرحو م_ميدفن نأ ان م أ نولوشف مهنو دفن مث
 ىننمهجارخ ايكيلع مر وهو ىلاعتهلوقامأ هيلع هللا مماعفنورخموق ماكاو او دوف م هورحرخا نبدلا

 يناثلا م-وهجارخ امكملع مره ةصّقلاو ىل.فهناكناشلاو ةصقل ارم ارم_عك هنا (لوالا) ناه-ووهو هلوق

 لبق هناك فر اذ » ىلع هعضوخ مالك ا«-مني لصف هلال اد. كس و هرك ذ دعا جارخالا نعةراكمنا

 نورفكتو باتكلا ضعسنوئهْؤتفأ هلوقامأ لزاللائيبم مسه ارخاركذ دمع مثمكم هالعمر مهب ارخاو

 نيالوتوهوناعا مهوا دفورفكم يحارخا (ا.هدحأ) نيهبو ىلع «_فءاذعلا فاتح ادق ضعس

 ضعس او أ ذا هضم | ىلع مه«ذاغ اوءادغلا ىلعم_هم ذي لو عب رح ناو 2

 أ
1 

 اهامسلفةيسعم جا رخالا كلذ نا به لاقال مذلا ف لخداةضقانا نوكتدقو ضعبلا اوكرتو بجاولا
 2 رص نأ عم بج اوريغحارخالا كاذ نأ او رص مهام! لوقنانالر ةكيال ىصاعلا نأ ثدث السار ا

 اي حل ةومش مه كسق فمما ىلع هسنتلا هنمدا رأا (اههناند) هرو-و ىلعالا دناك ةاروتلا

 تالساا قب رط ى رح ىرءءاوس ىلع امه سهأ ىفةخع انا عاب ماويسدما مي بي ذكتلا عم

 ايندلا ةايللا ف ىزخالا ىلا.تهلوقاَمأ ءاوسق املا ف لكدلاو ضعس اورغكيو ضعساونمؤي نأ ىف ممن
 هناك هللا ءازخا لبقا ذا ءاصسالا لصأ لقو هدعب أو تقم اذا هللا ءازرخا لاقي ت تقااولذإاىزالا ىلصاف

 (اهدحأ)و هوجو ىلع ىزتللا اذهىناوذاّتْحاو ميظعلا ٌمدلا هن :مدا رااق :لابانو هزم ىحست اعقوم هعقو | ل يق 0

 نا لي متعب رمش ىف ةّانأ تناك هب زا نا ىلع ةلالدال هنال ف.هضوهوراغصلاو دير ادار 1 نا لا :

 مقاولا ىزملا ه4 نم نال هجولا | ذه حد لسو هماع هللا يلد رع نامز ىفاونا حسه نيذأ ا ىلع هب هن الاانلج

 ادهو مهيرارذئسو ةظي رف ىبل دقو مهرايد ن.ءريضنلا تحيا رخا (اهمنان 9( مهنمةيزملا دس أ ةمذلا لهأب

 مذلا هذمدار !!نأ ىوالاوهو ( اهتانثو) لسو هب طعنت ا ىلص د نام ىف نيرمض اهلا ىلعةنالا اناهسول مصيامن ١

 مذلانا لعل ديكر هولا ابنا و ضس نود مرسول ننس. تاذ نمت دغنم هوازن ممترررصلا ا

 اوفس كام 2 ! ١
 ا
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 ٠ 0 ا 8 امئا ا 0 0 رش ا 1

 لاذ مهيلع لا لس رلا تناكو قسري مهلا وءاذخاو معا اعىلءسؤرتلاواحاذل,جملطو !.دلا ىف ةفف 2

 م- عمو ليوأتلاءوسو ف ردا كل ىف نوت نيب تا منول ودارت نوءهوبو كلذ ل>المموذكف ٍ

 له اةاف نول_:ةناقءر 5و مب ذكاشي رشف ىلاسعت هلوقام امد. ىلع س دلنارأم كيسا ءامنالا ىلءربك سي ن هنآك ا ١

 ظ عنملظف مالا نال ةيسضاسل لاا دار نأ (امهدحأ) نيوحو نههياوجو َجاتق امي وذو لمقاله لوي نأ ْ ١

 لق ماواحم كنال دعب ممول ةناقب وفدازينأ (ىناثلا) واقل فهريودتو سوفنلا ىف هراذكسا ديزاف ١

 هن وم دمع مال_سلا هءلع لاقو ةاكاادل مامسو ,وقو هس لل ذاب كدس مسا فالرسول دهم 6 ٌْ
 لدفاع اًيواق اوناهو ) ىلا عن هل رق 00 ملعأهتلاو ىرهما عاطقناناوأاذ هذ ىفدواعتريسخ ةلي ا تلازاخ ْ

 فاغال'وفلغا عمج هنا (اهدحأ) هو ًاةنال# هسقف فلغل ام )ن وم .ودارام الملف م عرفا هب امنع ظ

 مصالاىور (اهمنانو) اهبا' وع درت أل وصو نءةسءنام ةمطغا,ةاشغءاشولق ىأ ف الغفاموه | ا

 مال ١/ هماع دهم عرش ىلا مم ايهم ةحاحالف ة.ك ل ارةءوامو مل_ءلابفاغم_ممولقنا م مهضءعانع | ظ

 هجولا اوراتخام_ماف ةلزتعملاامآ كل اوقةصص لع لذي أم همفاو الى اللا فالغااك ىف لغ (!هتاانو)
 ّنكالوفالغال ناميالا هعم مهككال امرافكلا بولاق ف سيلاهنا ىلع لدت ةنآ الاءد_هاولاه من لوالا |

 ناك ف لوةاااذ_هىف ني-ةداصدووما!ءالؤ هناك كلذ تح ناك ول هنال ةره-لا هلوةبأم ىلع 3نسالوا |

 اوناهروذعملا لا قداصا اال لارا بذاكسلا مذياستا ىلاسث هنال مهر كب هلف' منعا لب هل وقبهقامهبذكيألا ظ
 ققانلعالا ةكوقو ارق دمماذاىف 10111 ووةفينأ مد ممولق ىلعا:ل هج انا هل ارةىءمنا ىلع ديادهو ْ

 عنمامادار 1١ ىلب ناعالا ن نم نيعو:# مجنوك دار ملا سيلا د سمه دي أن مب نمانلعسو هلرقو هو حم

 1 ىل< دووبا !ىلا عت هللا مدري ات واو اهر ذكلا ىلءرويجلا ةلزغرفكلا ىلع مهرارمصا ىف مهلاح همدشت وأ فاطأالا ا

 'هءلاانوع دئام ةنك اىنامواةاولاهوىلاعت ةوقوهو تلة اه ده ىلثم ىلء نير فاكسلا ىلاعت هّمد ئ دةلاسَملا هذه | ْ

 ١ كلذ ىف نةداصموقلاءالؤد ناكل ةزيحلا ةوةدام لع ضالا ناك ولو باح كن واذن نمو رقواناذأ ىفو |

 ١ :نااس دا لعاو م4موالاطقسمو مهره اراهطا مهمءءاكس ىذلان اكح ليمهةد !نقداصاوناكولو

  1ظ نكح هولا كل ذهنمدا رمان انلسلبل دش نمابنمدحاون مزملا بالف ةثالثاعنوسو تشل ل

 / (اهدحأ )ديو أ همفثم 8ع ركب هللا مهنعلا لإ ىلاعت هلوقامأ مومدملوةااكلذَنا ىلع ل دنا 1 ايلا نا

 ٍ منع ىح لاه لهلف ذل تما ءذه بد د و مهنعلامتا هنأي حلق لامأ مه ركب ع د مهنعل ىلاعت هلا ىلع لدي 1غ ظ

 اوركذ مها فاغان واق اولاقو هلوقنمدا ارا (انانو) مهرفكب ىس نور علم ملا مه أحن نمنانعب مث الوق ْ

 ةرشمانرطاو و ةيوق لب ةمطغأ ىفالو فالغأ ىف اًميولق شا عب راكد الا ىعع ماهف سال ىلدس ىلع كلذ ا

 تذاكلا فاصتلا اذه اركذالف ا اوتاميش اهتمدغ لف دما كالئالدىف انام ماهنالا ورطاودلا دانا مث
 كلب ةياشالا ف تناك ام مهم ولق لعل ( اهئلابو ١ لوما اذه هس لصاحلمام هرذك ىلع هللا مب :عل مرحال ا

 اوركمأ ممنأالا مها انوفر عبأك هنوفر «دىلاعت اها ل4 [ ىلعو هءلعمللا لص دمت ةوبن ةدصا نيلاع ْ

 كال ذ ىلع هللا منعل مرح الف دانعل ارذكم هرذكناكف تالذ ىلع ةفقاوريغو فلغ م ميوأق نا اوعداو فر علاش: د

 نالحتحلا 4 وأنا يفت( 3 عك 0 0 لافتا رفاق رغكلا |[

 فل .(اهئئا) را دوف ذا, هاون. زيا ذكمال اتكيت دز ظ

 0 برعلال وة:ىقاسكلا لاه هيلا لعفي ال نكي لعق امال لق لاب اك اريثك دواللقالالسأنونمؤيالا]
 مهر فكي اهيلع هللا عس ءط لا هلوقربطعت هلال ىو أ لوتالا هجولاو اعيش تننتال نو ديرب تدنتام الءلق ضان

 0 انثتسالا وان نأ صنم وةلارك ذابت ح رمصملا ناك اذا ىلوالا ”لجلانالو القال نون وموت



/ 
/ 
/ 
 (اهتلامثثو) هلجال مانت اين دلا حلاسصمو هب ىع نيدلاثال هب ىعسو ان سعأ نماسو زنآرشلا فلاهاك لالا |] /
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 ش 510
 سممسسمساتلا يسسسل ل سس 2 2س سس سل مس ل لال مساس 2222-2 يي ياييسضصضصسلسا»لب

 ظ دق ناك امال اهنهبنء لعن نأ ن كمي ل هلا اذه ناكاذا لوسرلا نال لالا نعرتاوتلاب اهتقرعم نكي ةظوافحم |

 هذهاتاملقعلانيمتالصأ هعمةعب رمش الالوسر ىلاغت ثع_ نأزو والكف لبق ن ء لعب نأ نكعو أل بقن هلت | 1
 | دقاونوكينا مال_لا هيلع ىموم دعب نم اواج يذلا لسرلا ىفدبال هنا تيفال[ سى لوقلا اذكف:هلعلا |
 (باوملاو) ىلوالاة عب رمثلا نمسردناام ضعبل ةسحموأ ةطوفحم ىلوالا تناكنا ةديدس ةعيرمشب اونأ |

 ْ نمرخآعونوأ ةّمالا ىلع ةفااسل ا ةعد رمل !كامذ_هةنتلسرلاءالؤه ة#ثءب نمدوسش م انوكي نأ زوالا ْ

 | ثعيزومعالهلا لاف لذ ىوعدلا ةداعامالاةلالدلا ءذهى قام ىضاسقلاف ”ل_4بايوهقناالا اهلعبال فاطلالا |
 | (ةثلاثل ءلثلا)ا ده ىفالا عقو عازتل لهو تسردنا ةعب رمئ ءامحالوأ:ديد ةعب رشلالا لسرلا ةالؤغأ|

 | عسلاو ساملاو لمقزحو ريزعو ءاممراوءاعشو نا.هاسودوادو نوععمو لي وهمشاو عشوب مه لسر !ءالؤه
 ْ (ىلوالا هلثملا) لا همففتاندملا ميه نب ىسع امد آو ىلا عت دل وقامأ مهريغو ىدكو*ا ركزو سن ولو

 | اوناكف ىو «ةعيرشب اواَج لسرلا نم لبق نمنال ىسعرت د لصف مت لسرلاركذ لمع | ىلا عت هقنا نا ف نسل
 ىسعلبق(ةيئاثلا ل511) مالسلا هيلع ىسوم عرمترثك أ حسن هعرمش نال ىسع كل ذكس يلو هل نيعبتم

 | تاقاةبؤر لوقرسف هيو لاجرلا نمر ركءاسنلا نم ةنناربعلاب برج لدقو مدافعا عب عيرهو عشب ةيزايرسلاب
 || ننانعاهوخغو ى وماء انسان متازمملا (اهدسأ) وجو تانئوما| ىف (ةقلاثلا هلم ملا) همي سهلت مرير

 | نأاىهنوبنةصص نيدزهللا نالديف لخدي لكلا ناىوقالاوهو(اهتلانو) لجنالااهنا(اهيئانو) نسابعأ
 لئاسم همفف سدا حورب هاندي او ىلاعت هلؤق امم يعم ص:_هْخضتل نوكي الف هندي رمث ةسمةدكنيمب لممألا ظ

 بعر لم ناتغلامهو لةثتلاءنوقانلاو ف.فضأاب سدقل ارب_:كنناًرقداندبأو رق (ىلوالاهلثسسأا)
 كلذب ىهسامناو مالسلا هيلع ليربسعلا (اهدحأ) وسو ىلعحورلا فاوفلتشا( ةيئاثثلا لمس لا)بعرو
 فدوققدصلحرودوملا متاح لاش اك ةسّدةملاحورلا سدةلاحور نمدارحلاَّن أ (لوالا) هودحول

 00000 الا لانا ةطدبحب ارامل از داع رمال يلي
 م-بئدىف نودح كلَدب نوةاكملاوءاسنالا ىلا ىسولا لازئالىلو لاو ههناف حورلا ندا ىك اك نيدأا
 ىمب< (عبارلا) لكأو تأ هتناحورن أ ريغ ةكئالمارثاسكلذكو ة.ناسورلا هملعبلاغلا نأ (ثااشلا)
 سدقلاحوريدارملا (اهيناثو) تاهتالا ماسراو لومغلا بالصاهتضامهنالاحور مالسلا هلعلترح |

1 

 هنأ (اهعبارو) ريسح نب دع سو ساسعنيانع قوملا مالا هملع ىسع هب وك ناكىذل ا مسالا ةنا

 اي رشتوهلا ىظعت «_فنىلا مالسسلا هيلع ىسدعحور بسنفىلاعت هللاوه سدقلاو هبف فن ىذلا حورلا
 نألعاو ناسنالا هب ىكم ىذلا حورلا هيدارملا اده ىلعو ع. رلا نعهللا ةقانو هللا تدب لاهي امكسح ْ

 قرا ىف ددرتملا عب رااودحو رلانالز ام م_ظعالا مسالا ىلع و لالا ىلعو لد ريح ىلعح ورا ما قالط ا

 حورلاب ةثالثا هذه نمد او لك ىعس هناالا كا ذك تناك امةثالثلا هذه نأ مواعمو هذه انمو ناسنإلا

 ةاسبحل بيس مالا ةيلعليربج كلذكك ل جرلا ةايلسبدس هناك حورلاّْناثيح نم هسبشنلا لبسيلع |
 ل.صحت ىلا هبل سو نال ببسم_ظعالا مسالاو ام اهسوعن اريشااروهظل سيسلغالاو مولعلاب بوأقأا

 قول مالا هملع ليربج ال (اهدنسأ) هودجول متأ ىليربجنعيو حورلا ىعسم نيب ةهباشملان االا ضارغالا
 هدهنا(اهذانثو) ىلو أ ليربج ىلع ورلا مسا قالطا ناكسن أ ةهبا ثا تناكف فيطا ىنارونءاوه نم
 هدهنم دارملاو ءانيوق ئءدس دّءلا حورب ان ديأو ىلاعت هلوقّنأ (اهئاابن) ءادع اهف اهئم روظاه ف ةيمستلا

 راجم مظعالا س-الاو لنخالا ىلا اهذانساو ةقمق- مالسل ا هءلع ليريس ىلا ةناعالا دانساو ةناعال اةيوَقَتلا
 ثمحي صاصتخالا وج ودك نم مالسلا هملعلب ريم ىسعي ص اصتخاناوه و(اهعبارو) ىلوأ كلذ ناكف

 مالسلا هملع ىمنع دوا اواهتدال وف جهر مشب ىذلا وه هنالكلذ لثم مالسلا مهملعءاسنالا نم دال نكي :
 دهص نيص هعم ناكو راس ث مدح هرعم ريس ناكو لاوحالا عسج ف هاير ىذااوه و مالسلا هيلع ليزي ةخفن نم

 ىلا



 ا م ا ا

1 
 نامتدنا (ةثلاشلا ةهخسسلا) 1 رحالذ تارت اوك م لعل ماها ْ

 ىلا عت هلوقام ط٠ ىلا.عت هللام لوكس اوف سد ءارهكلا نأ ىلع كياذهو هن وس نيماعم موكب ام دعت م هرفك

 اانوعملم نوكبالاشئدلا تاريسمن مدع لا نالةرخ . الا تاريتنمداعبالادار 1 : نيرئاكللا لعدقا ةنهاف

 نودنءنوعدينيذلا | و.ءسنالو لاوو امس سانال اولوقو هم دعما الا قركذ قاعتهلا سدا لق ناف 0 ؛

 قوما نم نوع 'نالقاهقاثع انا لع ص.سنعتلا هيلا قامت دق ماعلا انلق لةريغباو دعدقلا اومسف هللا | ا 2 ١

 ايفيمشالزن أاعاورفكي أ مهسذ:[هناورتشاامستن) ىلاعت هلوق هه. ملء هللاو نسما لولا نم ءنعالا || :

 تملا نارلعأ ا ل امف هد امع ءاشن نم ىلع هلمع* ن م هللا لزخي نأ 2

 رسكو كوالا خشب سيو معتس ديو معن لصأ (ىلدالا هل سا ا) لآ اءىفالا لمالامأةةمقح نع
 ىلهالأ ىلع (لوالا) تاغ عبرأ هينزو كرو سك وهو قاس فرح هيثان ناك امنأالالعانلو ةكىناشلا

 لاقي اذكونيعلاو نونلا رسكب نوكم نو دو ىن امال لوألا عاما ( ىناثلاو) ناار لرال

 ف طا نول انه هوز وَسم_مناالا نيرسسكلا نيب غاملا نم نور في اوناكتا ناومن دو ءاخلاو ءافلا رس كيذا

 مهن لاةض ناك ام ىلءءل قام رورو سكملا قاحلا فر! ناكسا (ثلاشاا) نتصل 2

 قالا فرملا نكسنأ (عبارلا) ءاخن 1 ناكساوءافلا خف ذفن لايام ىفاشلا ناكساو لوالا خشب سس و

 ءايللا ناكساو ءافلإ اري كج زفه لا بام يعل! ناكمنا ونوذلارمدكب ,#هذ ل اقف هلدقام ىلا هن رادو ال
 ام-هاامزال هول مما الا نتتماكا نيت اه ق الط ادنءز اولا 3- فناكنا وريخالاريسغتلا اذه نامل دعاو .

 امتروريصو ىضاملا نامزلا فرد دما دوو نءرامخ الان نمةمسضاملالاعفالا هلت ءضراع امه-ورال ْ

 لدالا ن عرج .خالا ىلع ظذالا ىف مزاللاريدمغتلا اذه لدا ءا ملا حدملا ىف ةغلانملا امهم دارو مد حدم تلك | 1

 دّملاددنأ كر ءشمأ !ةرورض ىفالا ل مالا ىلع هنورك ذيالو ديذ لجرلا م هذ نولوة- .ة ىلا | ْ ١

 ريو ل 7 0 هو

 ثدأتلا ةمالع ىه ا و (ةيئاشلاةلعسللا) 5

 تبان نت ناسد- لوب جو ءاومالاا ةلزمع امهلعخءاد ذأ اوتو تمعت لام [ءوق

 امدعموريثك لاماذ سانا ن ه * هن فاويراملام_ءلاندسم م ( ا ْ 6

 نويرمصبلاو ةدولوملا معلب ىل هام هنتاو لاةذكتذولوُمدؤلوملا مناة ريق راو ع رشبابارعأا ىوراعو ا

 ةءادرلاو حالسصال نالمأ سد ومع نأ لع ءا (ةئلاقلا "هل ةنسلا) ةناكذطاو 3 رطب كاذتأب هلل ”نوددحم 1

 كلوتوم (لوالا) ييحو ىلعر يطااوا ارعذماماوا رهظ- م سلا قرغت ست انع*أ اههلعافنوكيو

 مالغم.ن كلوةوحخ (يانلاو) قالطالا ىلع لجرلا دسسقناخناو لجرلا نو دالنر ديرتال ديز ل برلا معأ
 . هل را

 اناةع نب نامت بك رلاي-ادؤو 00 - حال_.ال موك مالنا وبل

 بكرلا فين اذا د اودا رااذادوصق#ملا ىلعل ديدق بكرلا بح امو ةوقنا لحال كل :ناكل قو زذانل

 ذر مدينا لحلا مهنلصالاديزالجر مهن كلو ةكفرمذملاامأو موق ىف هنىأ دق هناكشف ماللاو:فلاآلاب 0

 [|نوك. الريم او الجر نورمشع كل و:فىف لدم زيمقلا ىلع بدئ الجرو هءلع] ذنةيوصنملاةركنلا نال لوالارثك ]
 1 را معلا ولاقت اذه ىلءم 3 وفاالا اًولَددُأ 0 ةرمشءلوةءال ادحأ ناك 0

 ١ هلام شفىذلا نماحلا ىلعل مرش راق ١ هادا

 ديز ل ق هناك, ارتؤ م ادت نوكي نا (اهة دش هو لعو تدي لخرا معن تاناذا (ةعبارلا لغسل | ا ||
 ىلا عجارلا امان دي تر رم نيكممل ديرتني ك1 تورم لوقنايميدغتلا هيةنلاوااذيز تزشأ لجرلا مس |

 اسسسعا لأ اسس ييسسسسسا ل نس امس هس ١ ل ع سس يس ميسا 0١
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 : وهو ةدي مامون و: م ودام الءلقان عاق ( اه دحأ) هوحوال_ءاق باها (ةيئاشلا هلمسملا) موقلا[]

 الءاقاوراصف (اهثلاثو) نوئءوي للذي ىأضناللا عزتي بصدا .(اهناثثو) باكا ضعسممتامعا
 نوفي ليةنماوناكومهعما1 قد همهللادنءنم باك مه"اسانو) ىلاعت هلوق « نونءؤيام
 عواذ نهتال ءا ( نيرفاكلا ىلعهللا ةئءاف هباورف ص اوقوم ام هناا اوردك نيد 'ىلع
 ||| كوةنال نآرقلاود باتكحلاااذ_هنا ىلء اوقفتادةف باد ىلا هتهلوقام امأ دوما ل'عفأ منانمق نم
 قد ٠ ىلإءد هل اوةامأ نأ ارقااالا لا ذامو مهعمام رغب ادكسحا | اذ»نا ىلع لدي مهعماسأ ق دص. 506

 مهةءلكتت قاعي صف موعماملو ةصمنآر ةلانا نةينيشاا (قوالا ”هلأسملا) نات كم هفف مهعمابمل

 دقدا هنود ةلالد ف م-وع الاَقؤا وم هنوكسص وه كا ذي ند اللاو ةوبنلا فاسو هيلع هللا لصد قي دصتب

 عب نالنآرقلا ةلدأب اب ةةفاوم ادري ل هناانةرعو عئارسشل راس ف مسوعماا قفاوج سدا هنا اوفرع
 نماهيلءلديامو:وتلاب صاف ىو دكجا هةةناومدارااناتدثلكلا لظالو كلذك هللاستك

 نع اهبصنزاج فيك لبق نافلاخلا ىلءاهةهمْئرق (ةئاثلاهل 5لا) تانسلاوتوعتلاو تامالعلا
 هللا د ءنم هلوقب باك ف صو دقو امء لالا باص ا مهف تمص ةركسصنلا تةصو اذا انلق ةركنل| 0

 هيتريسات ارقناولو ىلا .تهلوةك فود هنا (اهدحأ) هسوأةثالئاك باوجيف (ةثلاشلا هاما[

 ربركتلا ىلع هنا (اهين اند حاحزلاو_ فال - نءنار ملأ اذهناك وهو فود هياوج ناف لابخلا

 دربملا نع نوجرذ 'مكنا ىفاعت هوة ىلا مكنا يدعي أ ىلا تلو ةكمياورفكسسص باولساو مالكا لوطا |
 ىدع ىنم مكنت اياماق هلوةكوهو ةئاشلا امالانا وج هباورفكو ىلوالا امللااوسءاسفل !نوكت نأ (اهتاانو)
 نيذلا ىلع نود مسسل 1 اا وزلا وا ىتاعأ ءاَر نذل نعد , الام_ماع فوخالفأ ىاده عبت نك

 ىأ نر دهفمس اوناكنا د مل نا در موو لوزنلا بوس ىف اورفك

 موهيفلاخت نولوي اوناك(اهينانأو ) تالا ى !انانرمصتاو ام ع غذا مهللانولو ةياوناكو ةرمصنلاو خف هلا نول :

 فوم نمابرملا نول ديانا (اهتلاند) ساس.ء نيا نع مكماعانر مصار هنامز ل -ةىن اذ» لاقل ان
 لس ع نعبرعلا ىكريشم ىلع ىأاورقكن يذلا ىلع هنء نوصعفتيو اذكؤا ذك هّمذص نم < ىن هنأ هنوةضإو

 ثعبملا لق هللا لودرب ج رز1ن'و سوالا ىلءنوه همس اونا تت ريضالاو ةظزرق ىبىفتازن (اهغبانف)

 ةاروتلا ىفاد#ءاورك ذواؤرقاذا اوناك دوهملارامح 5 ىف تازن(اهسناخو) ىدذدلاو :داةتةو سامع نا نع |

 هلاح قفاون نمم_عفدلو ل_ه هنا اوؤعمأ تاذصلا كلت نع برعلا كرش ءاول آس برعلا نم هناو ثوعبفهناو

 ىلع ال 'لدت(ىلوالا هللا ) ز؟أءهمفف هءاورفكا وفرعام مه'اجاملف ىلاعت هلو امأ ثوءءاا اد هلام

 ده تعنأهقللدح هنألاكد نأاماهارتا وةمالقن تاقنءار ودااناودو لاؤس همقوهن وس زفراعا وناكممن

 الفلا ةريسلاو هل الفا !ةروصاافو هوما صخشلا نأ ناد ىنعأ لمصْتلا لدس تع لسو ه.اعدتلا ىل#

 ناك لوالان اكرام اذه ىلع فّدولا اذه دوب لو قالفاا ناكملا ف ة.ئالفلا ةنسلا رهاب ْ
 4 ,اودلا لد أ ىلءزو يف يكف مالسل او ةالصلا هدلع دم قدص ىلع ةاروتلا ةداهث ةفر «.ىلا نيرا ذم مودل | :

 ةاروتلا فةروكس ذا !فاصوالا ن نزل ل ةدصل ادله ىلع هصولا نكي منا ون ذكلا ىلءم_هقانطإ

 نأ باوآلاو . هياورفك اوفر ءاممهءاساملفىلاغت هللا لاق ف.كفال ور لسو هيلع هللا لس دن وك
 كالت د رعت هن هيوساوفو «:)لسو هيلع هللا ىلسص ا د#ناوابلاججااقصو ناك ة ةاروداافرو كصذخ|ف دولا

 هلثسملا) راكتالا ىلءىلاعتهقا مم ذاذهلف ةدكؤاأك ف اموال كلت تراص تاز كتارو اهب لب فاضوالا
 لد ارمءا ين *نوكد ثوءءملا نانو: :ظياؤناك منا( اهدحأ) اعمر لا 5

 ىلا بعت هللا ثءناسإف هما مُوع ديو هند سانا نويغزياوناكو لما رمسأ ب ْن .١اد الا نم ءأو ءاحن هر

 موقخر رطاوةلاخو ب ذكسحتلاورهطأت لعن ذ لم هيلعهقاتاوام لعبا لسن نم بردلا 50 1-

 راكمالا ىلءاورصأو !ونأق مسهل اومأو مخاسايرلاوز مهياع بجو ناك هتوش مهفارتعا“ (اهنانأف) )لالا
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 ْ (هيناشلاةلثسسملا) محال هين لخ ديال ةيئانثلاةراسبعلاو مه رغور اكلك وأ ينل شكولا ٍ

 ْ ىلاعت هللاف لقيا مفالا قي الامم كلذو هريغناهأ هنا كل ذ ىنعمنال نم همن وكيرال ةتءّقطا ىف باذعلا ظ 3

 ظ ةفصو نمل ذ لع نأ زاج ب ادعلا عم تاصحا-ا ةناهال انا ال اري تصحب تدصحلا باذ_ ءلاننيب ذعملانيوماوه | ْ

 : ةناهالابانورقم باذعل|نوكسصاننلق فصول اذه ىفةدئاغلااه ةناهالا مالا نوكيالباذعلا لءق ناذ ||

 هلوق موةلاه (ةئلاشلا همس ا) هسبلعال_لدنوكما كل درك ذ ىلا عت هظفافل#لدلاننءهمفتبال هأ | ٠
 ب . الاه دهب مخ مد مذهب ردن دعب مث نير :اكدلالا باذعال هنا ىلع لدي زوهم باذنع ني رفاكءالو ىلاعت 1

 | بذعبال ادب الاهدم ثدثو بدعي قسافلاناتان الار اب تدئاولاه جراودلا (امهدحأ) ناةيرف | ا

 أ رفاكلا الا بذعيال هنادي الاهم ثدن اولاف هم رما امينا ورفا كسي افلا لاقي نأ مزلمف ر ةاكلا الا | ا ْإ

 لات ةوق #*ُ قضالنماو هلا نيد هداسو بَذ هبال هنأب عطقلا بجو فرفاكب دل سافل ثا تيثو | 0

 |اهد_صمقااوهو ةءارواعنورن كح وو انملءلزئأ اع :نمؤناوااف هللالزن أ ااوذم مها ل_,قاذاو) ا

 اذاو مولاعف أ حتابق نماضيأعونلااذهن العا (نينموم مخ :كناىلءقن مهللاا هلق ٠ توادقت لف لق موعماسا

 نا ىلع : الا هده اومتح ا مومعلابنولئاقلاو هللا لزنأام لك ىأ هلا لزنًامجاو: :هادووملا هءىعب مها لبق

 ا نود ضءبلاناونم اف هللا لزتأ اما اونءؤينأب مهيعأ ىلاعت هقانال الاه مومعلا دمغت ىذا ىنععام ةظفا ْ :

 املممما مرتع تسيل ست هغا عدلا اذه نع الل او عودا اد.2ة:ام لفات اواو ال مهدد ضعبلا ظ ذ

 5 هءاعىءوم حرشرب رقد اونأ نيذلا» ابنالارث (سات اير ىعان ذماع لزنأ اع نمؤن اولاه كل ذياو أ |

 أ ىلعم مع ةناكمل ا ءدهدروأو نآ رقلاو لمغالا وهومءارواسعنورفكي مها منع ىلاعت هللاريخأ مث مالا 1

 0 0 «ب نأ ىلا قد رطم_هاوالا هللا لزن الس اونمآمهالاةينأز وحال هناك ذو مول مذلا لأ :

 هبناعالا بجو هللا دمع ن ٠ الزخم هن رك ىلءىلادلا لداذاو قاطبالام فدك: كال ذ ناك الاو هللا دنع نم | 3

 |[وهت 5 م هعماسأ » ددم قا اوهو ىلإ عت هلوقامأ صضق اذل' ضع لانو د هنا لزنأ ام ضعس نامعالاناتثف 1 3

 لدام (لوالا) نيهجو نم ه' امإو لبو هيلع هلبأ ىل- مدمس نامعالابوحو لعل مام لا | ٠

 هيلع هئامث هيلع ترهظ ىتلا نازدهلانلسو هيلع هللا ىل صد ةون تنثاملهنا ولا وهوىلا-ءةهلوق هملع

 ١ هيناعالان اك هيناعالاب نيفاكملا هأ هن او ىلا عت هللا دمع ن٠ لزخمنار هلا اذهناريخأ مالسااوةالصاا

 ضعبوءاندنالا ضع رفكحلا عم بزكلا ضعبوءاسالا ضعسناعالا نارهظي اذه دنعو هلا ال ابحاو |
 |تاوامانعدا (لوالا) نيه>و نم هريرةةو موعءام اه دصمهلوق هملع لدام. (ىناشلا) لام ب تكلا

 ! رع نم ةارولا فام ةقفاو١صصقلاو تاناكسملا,ى أكف ذ امسسا نمدافةساالوالعرعت ل «لعدلا

 [/| لدينارقلانا (ىناشلا) ليزتتلاو ىسولا ن.ءاهدافتسااما مالسلاو ةالصلا هيلع هناانلءالسأ توافت
 ىلءةاروتدلا لاّمشا بجو ةاروتلل ق ةصمهن | هذع ىلا عت هظاربخ اسف لسو هملع هللا ىلسه د هون ىلع
 دمة و ىلع ليتم ءاروتلا تناك اذأو اهلا ذم لب: ةاروتلاهدص٠نآرتلا نكي ملالاوهنوسنعرابخالا |
 : نامعالابو>و ةهللاهدش ن نم م-همزلة اروتلا,ناميالا بوجوب اوذرتعادق مهو مالسسلاوةالصلا هيلع ْ

 | هلئسملا) لئاسم همفق لبقنم هلناءامس نول ةملذ ةىلاعتهلوقامأ مالسااوةالمااهيلعد#ةوشوتارقلان] ٠
 | هوو نم ةضقاننم ءارو:ااننيةمؤ» ..منوكبمهاوء دنا ىرخأ ةهج نم نيب ىلاعتو هناهسس هن (ىوالا 2

 | ناف هولا“ ءاعّذا ىناهداص ناكن هنا ىلع تادو قدا | ىلعل دنةز تا نا ىلعتادةارو.:ا!نالاذورتأ 7

 | ناكل دف م عسملفار ةكمالسلامملع ىسعوءابرك زو ىحتلا ةىفىجسلان اك نإ ذك سهالا ن كاذاورفكهلدق 1 ١

 | نمنيدلا ىف ةلدام انا ىلعاللا دةيالاهذه (ةئاشلاللّمسملا) ةاروتلا.نيمؤممكنوك مك اعّدا ف عقدصا 0
 نولدقت لذ هوك( تلال! لحملا) زئاج مسيل لعةشتانملادارباناو مالسلاوةالصلا ميلعءاسنالا فرت هال

 كلذ ءاسالان ا ٍ(هدحأ) هوجو هيلع ل ديو مهةلسن * مدع نم دارملا نكل ةهفاشم باطش نان او | 0

 | اماف لبقن رم هنن ىأتيال هلا (اهتلاثث) كلذ لءاومدقأ ام مهما . (اهبناثاد) نيدوجوماوك امد "32

 - تا مدل 1 ف
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 هجولاو) هملادو هي كذلا ركذلاةزغجر اصف هتحت الخ اد ديز ناكر نلسا همف م اهدا . ام اتناك لحجر 7 ناق ادي

 | ىذلا اذه ٠ نم لءقلدرا معن مقاما هناك فو ذم اد ةيمري ديز لرلا م «فكلوقف ديزنوكيتأ(رخأ الإ

 (روكذملا سنج نمالانوكيال مذأاو حدم ا, صو.مذملا (ةسمادلا لشذملاديزوه ىاديز ل .ةف هيلع نأ

 نيذلا موقلا ال٠ سىلاعن هلوق ىف مولا ىلا فاضملا ناك كلل ذكن اك ا ذاو لاسرلا نمد ا نكرر معن دهن
 ىلا عجرماف لثاسملا هذه امس دقذاو انتا اياوذكن يذلا موقلا لئمالث.ءاسءرب هةةوافو ذم انيئان اناودك

 ةركنام (ىلوالاهلثلا) ناتلك_سمه.هناورفكي نأ مهفنأ هياورتثااعش ىلاتعت هلوقامأ ريسفتلا
 اهلث_بلا) اورفكي نأ مذلاب صوم اومهسفنأ هءاورتشا اسشءىشلا سن عع سد: لعافل ةرمسفم ةبوصنم
 نامالا نءففلكملا نكمل ىلاعت هناهل ا. و عممسلا ىتء؟هنا (امهدحأز نال وق انههءارشلا ىف( ةمناشلا

 امد ةلزنج رخ الا ىلء ام_ةدح الهر اس اراصراملا ىلا هب ىدؤي ىذا ارغكسلاو ةذلس ا ىلا هن ىضةي ىذلا

 عسبلاب ضرغا!ناتبصا او ىرتشا امم البق هتامشو هزوف هذ ىذلا ناجال راسا !ذاف ةعلس ىلع ة ةعاس ع

 لكن م ىعملا اد هعوقولرتث مود عاب هنأبامهنمد-او لك ف صوب نأ ل مص كل كم لادباو» ءارشلاو

 ىذلانال م_» رو ؛م-يهت أ اوعابدار نأ موسفنأ باورتش اهب لت لوقليوأت عمقا +غمدحاو

 مدالاودو (ىناشلا هداولا) كالط ٠ مسه فن نيعثاءاوراصرفكلاوه تاك انا مهسفنأ عفانم ىل لءهولصدح

 هناك ف بادعلا نم هصاذ ما ّنظد لاسم أبى أي هتلا بام ع نم « سفن ىلع ف انك ناك اذا فاك ١ نا ىدذع

 ىلا م-هلصربو باعلان ممه ها تاهنا باو امفاو دقبنعا اءادوبهماا* الؤيفلاسعالا كلم هسفن ىرتشا دق

 اذ_هو مه سفن ا هباورت_تاافدتت لاهو: ىلاعت هلام-همذف ام مه سفن اورتشادقمسملا اون دي نارا

 اورهكي نأ ىلاعت هل ةوقيمهسفنأ هياورتشا امري سفتنيب ىلابعت هلام لوتالا نم ظفالاو ينءملاىلا برقأ هحولا

 هريسغبني-::وءاواكو دوهباا ىف باطلا نالنآ رقااب._هرفكسم كلذيدارملانا ةهاشالو هللا لزنأ أ:

 رذكح ان مسد لكنا راشأو امغبلاقذ هللا لزن فرفكلا اذه اورام هلجال ىذلا هولا نيب مث

 ايغيالالهج اور فكن انزّول لولا اذ_هالولو هضرُغ ىلع كاذب اميدثثا دسح انالف نالف ىدا عي لاةياك
 مهضرغ ىلا عن زند د هو>و نو حر, دق ىئءلا ناك الو مارس د_سحلان ا ىلع لدن هب هب , الاهذهنال- ءاو

 ا ونط مهما نءهأ“ نكح اعالا قءلتال ةصقلاو هدابع نمءاشب نم ىلعءإ 3 نم هللا لزنب نأ هز ادعم

 ىجملا ىلع كلذ مهل برعلا ىفهو دجو اف م-ههرقىف له ةر امانا ةومذلاب ريظعاا ل_دفلا اذ هنا

 ابا (ىلوالا"هل* بلا) لثا.سمهمفف ٍبضغ ىلعبضغب او بف ىلاعت ةوقامأ ديااو

 هيلع ىدع مه. ذك وف و مدقتام ا هه دح أ نييضغا نيد ه.تايثانمدبال هنا (اهد-أ) هودحو
 الون دلل ذراصف «بلع لزتأ امو مال_لاوةالصلا هيلعا د موي رتصن:رخ ٠ الاو ه. لع لن أ امو مالسلا

 نسسحلا لوةرهو بدس دعب بيس ىف اولش د مهنا جال ىلاسعت هلق نم طص دعب طص«و بذع لعب بتقغىف

 عاونأ تايثادارملالب طقفنيمسضغتايثادارملا سيل (ىاشلا) ةدانقو ةملاعلا ىلأو ةم ركعو ىعشلاو ّ
 نوريقف للان ةيافستا سف ابار زج بملرتر يلم تيوقم قدامي وم ءألجال ةفدارتم يضغلا ند

 بضغلا دك أ أم هيدارملا] ا (ثلاشلا) ريع نب دسعو ءاطع لوقر هوم هرقكعا ولأن م كلذريغو» امنغأ

 ممدايعي لالا (عمارلا) ملم أل وقوهو ميظء هناالا ادحاو ناك ناور ةكلا اذ_هنال>ال هريثكتو

 ريغتلانعةرابعبذغلا (ةيناملا هل 5ملا) ىدسلا نء هنن مهددجو دهم ةفص مناةكب ىناذلاو لمعلا
 وهف هللا قح ىف لاحم كلذو هو كسا هاشم سسمإلا ونالت عدا مق نانزالا رعب ىذلا
 || مصيدنا (ةئاشلا هلثملا)  كلذي ىمالاو نهالا ةه- نة هنرارشالا ءانصع نا هن دارا ىلع لو#

 ىلع هضغنوكي الف باذعلا ىف هتصمكك ل ذدمف هنورا كسه »و ديازتم هب ب طغ*ناو تش غلا ىلاعت هفصو

 هيقق نيهمبادعنيرذاكللو ىلاعت هلوقامأ ةريثك لاصةر ذك ن“ قم هءرادقا سف 1 فكم

 ّْ ةرابعلا نال نيوم باذع مولو فوق ل ةيزم 4 نيومباذع نيرئاكدلو ةوق (ىلوالا لش -ل1) لداتنم ا ّْ



 أ مههتابق نءرخاعولا اذه نارلءا (نيااظااب يلع هللاومهيدبا تم دقأمبادبأ هونع رناذ نيقداص جك نا | | ٍإ

 نأزودال هنا (اهدحأ) هوو هيلع ل ديو سان نود نم مهل ةصا ةةرخ . الاراذلا نا مهواعدا وذو ظ

 ل لإ همه دملوالاوالا ازدده لعناف اذكو اذكن أكن ا مهنا ىلعل ال دال ب رط علاق

 قو ىراضتوأ ادوهتاكن مالا هذا لش دب نأ اواتر هوقو بعشق اقل (امناناد) هملعىلاشلا ؛

 مهتسفن أى مهداقتعا (اهئاانثو) ةذو دعمامانأالارانلا مست نلاولاعو هلوقىفو هوثامحأو هنا اأن نحن هلوف |

 مهياسضاانامهداقتعا(اهعبارو) نولطمم قرفلارئاسّت او مهعرم ىفزئاجريغزحسنلا نال نو ةحملا مهمه | |
 ىلا مهاصوبو ىلانعت هللا باق نم مهصا مهارباو قاضتاو بوعي ىئعأ مالسلام يلع ء ا الارباك أىلا

 ىلا أ ىف ةحل اك هول ارو برعلا ىلع نوري اوناك ةمهسفنأ نأ اوهاغع“ امسشالادها مهلا ُعةءاول

 ىلض دة عا ن نءهبشا هذه بيس سانا |نوفرنصت اوتاكو برعل | نمالمهنم ةاروملا ىف هنرمشملا راقتشملا |

 هسصااخ هللاد_ئءةرخ ٠ الارادلا مكل تناكنا لقدل و ةب مسهلوةد اسف ىلع جحا ىلاسعت هنت انا متلسو هم هدعشا|

 نامت ه ةرخ . اللا مهن ىلا ساس ا ةريقح ”هلدقامندلا مهنا ةءزالملا هده ناس و توما اونقف ساسثلا نود نم

 لاثقلاو لادا, مهعمدتمّزامو لس هم هللا لسد غروهلع بيس هلع ةطقنم تناك اهتلق ىلعامندملا مه

 دال هناف ةيطظعلامسعنلا كلت ىلا لمد ن أو دال توملا دعب هنا ندمت نا مث ةدغنملا :ليلقلا معتلا ىف ناكر هو
 نوال ا هلع قا وام توملابالا املا لدسالو ةيواطم ةعظغلا معنلا كل :نال توملا ف ابغار نوكب نأو

 ْ تناكولةرخ ةلاراذلا نا تشفلاشفمت ول ا ضار ناسنالا ادهن وكي نأ سوقا واطم تك ١ ْ ش

 / ًاعطق مزلي ذٌكنمحو ادب هونت نا لب ثوملا اونتامممناربخأ ىلاعت هنا نامتوملااونع نآس حول ةصااخ مهل

 ْ زادلا مهل ثناك ولهنامل_ئال لق ناف سانلا نو دنم مها ةصااخ رخل الارادلان أ مهلوق ف مهئاعد ا نالطب ْ

 1 فقةوىذلاو تواانالاه لاى دسالو نوملاطم رشا الا معننالهلوقتوملااو نع. نأآب حول ةدلاغ ةرخآ الا.

 هنوك نلا ارطنا واطعم وكي ن زو بولطملا هءاع فق هود ىذا نلف اولطمت وكي ن أو دب ال ولام ا هملع
 الأ اوناكام و ةوظعلا مال“ الابالا لص الام توم ا مك رظن اهوركم نوكي هناالا بولطما كلْدىلا لس |

 ْ هللا لكس ذ#© ىلءلاؤسلا اذهاوبلقي نأ مهل ناكها (ىناثلالاؤسلا) توما اونتاممرحالفاهنوةدطب

 صالا ناك ن اف هالا ىف كعراش نمنودك ةةالو كِل دااغةرخآ الارادإا نا عدت كنا اولوقم ا ظ

 ]ا بيس ىيظعلا ءالءلاو ديد_تلا رخل ىف كنّ أىرتوألا رئاناف كتم ل_ةةنو كا: نأ, ضراذ ل نذذحأا

 ! (ثااثلا لاؤسلا) ىلتب اوضرتنأ بح وف ةذلا ميعنىلانوملخت م كناف توملا دهبولاّتملاو لادا 2|

 | بحاصاماق رثاكلا نع زارتحالاط رشنكل ا | ةدااخ ةرخ الازادلا نولوةباوناكمولعل |

 ! اند عميد ةربكلا بحاصفاوزَو -ممنالوأةيدمعو اوناكم مال اديأرانلا ىفاداغ ق.هناق ةريكلا | 1

 امانأالارانلا م_هتنمتالهنامههذمنأب لاؤسلا اذه عفدينأدحال سلو توملا اونمتام اذ_هلجالف|
 أ بس هل .لق تناكن او مايالا هذه تناكسف نو دعت :انعةن_سفااك ةماسقلا مانأ نم مون لك نال ةدودعم ١

 : هلغ ةنا (عبارلا لاو دلاا) فوم اذه بيض توا اونَءاممرحالف ةدملاب سعال وطابتكلذ دعلا

 تناك ا ىبحا مهللالقملن كلو ه.لزن“رضاتوملا كدحأ نع .الل اتذ توما َء نع ىهنمالسلا واللا |

 نونموبال نيا امم لدعم سس هناك قف ىلاعتهلتالاه اضن اوى اريخ ةافولا تناكتا ىف ولو نك اري ابننا |

 '|لاؤسلا) كلذب موقلا ئتت هنا مل اهعتسالا نعى نازو<ف.كنابتنوق زطم ماوس يب د ظ

 ' عملا كال ذ ىلع لالا اففال نيبو ٍباقلان تاسَملا عملا رهىذلاىقلانب لرتتم ىئقلا ظفانا .( سمانا |
 هلق ناسا, ءانزكذ ناف كرتشم ظفل لاو ىقلا انمَتبلط كنا اولوةين أ دوهيالف تم ىنتمل لئ اقلا لو ونهو |
 | هلف بلقلابئاقلا ىنعملا كل نامل قف نا وَبلقلا ف ىذلا ىلا هبتدرأامغاو اغفللا اذه هيتدرأ ام لوةءثأ |
 || مرجال اهيلع نطارتغعالا ن نكمل دكر تشم لطلب ىأ هنا دو يل ل ءانمو مكيولق ىف كلذب .:أامميذك لوقيدأ | 0

 | اسف ت رلا ١ تاس رايات الا انا (سداسلالا سلال هنلاا رتقتيإل ١
 يي رجب 5 اع لا ا حس صح نس



 1 او
 00 يا ا ا ا م ا م ا

 | نول: مو نيدوجوملاءالؤهاباطساونءآهلوق لق ناف هسلعةلا دة ر ةاانال رهاظف ىذاملا هيدار 1 ١١

 ٍ | منمااع ناعالا نم م مدح رح بي ْذكتلا اذه. كلا ءانعمانلق أوه , عيبا هو فيكف مهفالسأ لعق ةياكس |

 ' 0 فكس داع (ةعبارلا اهلك سملا) نيقاسلا,ناعالا نعءاسبن الا ضعب لد#ب مكفالسأ ب رخاك | |

 زئاج كل ذنا (امهدسأ) نالوقهفباواساو 06 رمضان لاق. نأزودكالو لمق نءنولتقنإ |
 | اذهنكيإ تاقكناكب دكت كيو هلءف حقن هفاسامع هفرعت ن 1كلوقك ةمزاللا َدْهَدل ا هلع ناك اهفأ

 |(ىلاشلاو) ةوالتلا اهناش نم دارأ هنال تادام لق. لونيطام.كلاولدناماو ءساو ىلاسعت هللا لاه كن اعننإ

 مءاجدقاو) للاعتهلوق ه لأ هتلاوةاروتلاءنينمؤم منكن ا لبق نمءاسبنالا لة ثوضرت ل لاه هناك |

 اهريسسف” نع قغنهن , الاءذ_هليزتتنالسعا اي ا ملدعل ا تدع مث تاندملاب ى هوم

 3 ا مهدصوو ملسو هيلع هللا ىلص دش نامز ىف دولاب ةَقب رط كح - اا ىلاعت هنا اهرير كس: ىف بدسأ و

 هملع ىءومرك ذ داعا هملع ديرب لب مهأ بد ذكتلا ساني ىذلا ءاسإ: :الا مهلتق ىف مهفلس مهام ب كنقكك او !

 أ ثبانثرباس كلذ عموهو اهل لعل | اوذ_ذي نأ اوزاج أ كلذ حوضو عم ممناو تاندنلا ن .هيءاجامو مالنا |

 ب راكتنالاو ٍبيذكتلا ىف غلا, ناو مكعم ىلا لوقا اكل ذكمف هعرمو هل ديل بقل او هير ىلا ءاعذلاا ىلع

 | اننصعو انعم“ اولاقاوعمس اوةَوَعَم انننااماوذدخروطلا مكقوفانعفرو مكفاثسانذخاذاو) ىلاعتةلوقأ]

 ا وجو :داعالا ف ناملعا (نيئمؤم منك نامكناميا هن كرعأي ام. لق مهرغكب لدتلا مهبولق ىفاونرمشاو ٌْ
 امنا هنا (اهيناثثو) برعلا ةداعىلءمصالا ىلع لا باح اودمك أتللهلاثمأو اذه راركتلا نا (اهدحأ) ١

 انيصعو انعم« اولاه ىلاعت هلوقامأ مهجاخل هبال ىلع ل ديل ذو اندصءو انعم“ مهأوق يو ةداز عم كال ذ رك ذ ْ

 او ةرمصأ دةف با ذ عمو تافوخملا م-اظعأن ههنا شال ل ءللالالظانا (ىلوالا هلمثلا) لئام هيففأ

 0 مظعناو في ولان ىلع لدباذهوانيسعو انعم مهلو ةباوح صو م هرنكص ىلءأ

 أ نوكي نأزئاجو ٍل_موبأ لاق لوَقلا اذهاولا# مهنأباوذرتعا نيرمسفما نمنورثكالا 6 .داملا هلكسملا)

 : نوكمف نكح ةهلوة.نأىلا.هنهلوقك هولوب ناو لولا كلذ ع نءريعف نامصعأأب هوَدَمْف هوعمم ىىعملا

 ' ىلا.ءتهلوقامأ زوال ل_ءلدلاريسغي هر هاط نع مالكا فرمهنالىلوأ لوالاو نيم اطاشأ املاق 2

 ١ أ بوثلا غينصلا لخادت كن دامع ىلع ص رووا ءانعم (لوالا) ناهحو ةراعمءالا ظ

 ا ةاسطةذام برعشلا ناك( ىناشلا) ارانممنوطب فن راك ايامنا هلوةك بارمشالا ناكما ناس مهم ولة ىف هلوقو د

 هوت (ةيناثلا هلكسأا) لاعفالا نم مهنتعر دصام عسب ةّدام تناك ةيحللا نإ: دك ضرالا هحرذمام |

 |( نم هلع ةهلزتعملا تباجأ هللا ىوس هسءلعر دقيال هنا مواعمو كل ذمهيلعف م_هريغالعافنا قءلدناونرشاو

 مم ولق اوبرا هتدامع: مهفلاو مهءولو طر دا ماكل كل ذم مب لعف م هرغنا هللا دارأ م (لوالا) نيو-و

 مهدذع هلسرز ىاب شأن مدار مانا (ىناثاا) هسفنب بحت نالذ لاقي يمل عاف مسرملام ىلع كل ذرك ذفهمح

 | نيهولا دلكناب نيهولا نع باصصالا نامأ ناو يالا نط شد رحاب ماشا ضاعت

 مدس را مرتك دلا اة الو لص ةممليل دللالا هما اريصء از وال كا ذو هزهاطن ع اطفال فرصأ

 ( مد داقدعا + دارملا مه هرفكب ىلاعتهلوقامأ رغاظلا اده لرتىلا ةساح ان ع نكيرل هلاوه ءايسئالا لك ثدحم

 ل ناتتس م ؟نامعاهب عسأب امس: لق هلوقامأ ىلاعتو هناصسوريغلة دابعلا مهربوتو هللا ىلع محلا ا
 مالا ةفانلاو 0 رولا ف سل هنال: اروتا كنا دي رمأي امس 1١ (ىلؤالا ةلثملا) |

 أ( ةناثلا هلكسساا ) "مولا نامعالا ةفاضا كا ذكو ل سمأتن 3 واصأ سءهش ةصقىف لاق اكمكمت مهماسع انا ْ

 ا سانا الاب هبئندق لمعلا ىلا ىلاذلا ب ساب بوب 3
3 

١ 
0 
 ْش

ْ 

 ا : 05- اوند ساسءلا نود 0 21م د م 1

 دهموصسمم -- يماسممل م يس يعل يي ١ هج يحلل يل لا رس ال يش صحاح ع صحم حل صح سلا

 نا

 1 أ هذ_ههجوفو للا بحم مولققاوبرشاو (ىلوالاةءلكملا) لئاسمهيففلمتلا مولقىفا ونرشاو

 سلا متر
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 10 أ توماءناقي رفغلا وعدي نأباو دن مهما سا.ع نبال وت(امهدحأ)نالوت وق ىتلااذهىف(ةيئاشلا 0 ل |

 1 أةقفاوم ىلا برقأ هنالىلو أ فاشل اذهو توغنانتل اولوقينأ (ىناشلاو) بز < أ ناك قب رف ىأ ىلع ظ
 | رفو عم نال بغل ان نءرابخ اا دهو لةّدسملا ىف عقبال ذّنا نع عطاقريفل هون. ناو ىلاعت هلوفاُمأ اظذالا ظ :

 أ اذهن كل ذب نو أبالم_متأ ريش أ ةماكل اءذ_-مينامنالاةلووسو سو هلع هلق لصد بي ذك ىلع ىاودلا |||
 |وهذ اديأ ىلاعن هلوقامأو ىولاالاهملالوصولا نكميالف هدض ىلءتارامالا تماقهأ نع مزاجراسا|

 همءلع نءراسخ الان !كشالو لمقتملا ىف ةمأ " الاةنمزالا نم ئثىفالو دج وبال كا ذَناربخأ هنالرخآ ب غأ 1

 | ىلاعت هل اوقامأو نابمغام_هذتاقوالام وع ىلا ةبسنلابهمدع نعر ايخالاريغ صاضشالا م وع ىلا ةيسنلاب| ْ

 | نأ ىلا كلذ مءاعدم ,موفذ ةرثكو مهني رط ءوساولعاذا مال نون الاهل ىتلا :هلءالنايبف مهيديأ تمدقاعب | !

 ىوخااو مس اناس اعاك اذا هنال ديدهتلاورحزلاكوؤف نيملاظلاب يلع هلئاو ىلا. هتدل وقامأو توملااونت.ال ظ

 | لكن ال نيم اظا اركذااو ىصاسعملا نعفرا وفضلا مظع أ نمكلذا فاكملارو هتراص هنعاوش :ءافحا- نكيلدأ

 ( لاهوا دبأ هونت نلو انهه لاه ىلا عت هنا لءقناف ركذلابىلو أ ناك رءأ كلذ ناكالفار ك0 الخ لكس دل وملاظرفاكأ
 رادلانا اوعداةر وسلا هذه ىف م-مناانتلقال ةعجل اةروسفو ناهد 1 ذملفا دبأ هن نع الوةعملا:روسف |

 ١ لطب ىلا متقلاو سانلا نو دنم هلل *ايلوأ مهنا ةغملباةروسفا وعّذاو سانا 'نو د نم م عاةصلااخ ةرخ"الا ظ ظ

 ةداعسلاذاةاشلا نمم_ظءأىلوالا ىوعدلاو توما اون, نأ حول كاذكن اك ول ئايئيرمالا نيذهأ

 المرتل د اماما "ال! ؟ةيريختي اكناو ىهفةيالؤلا ةمتمامنأو باوثلارادفلوصملا ىهىوصتلا| 1

 ة.فانثلا طافلالا ىوقأ هنالن ا ظفاب مهل وق دا سة ىلا بعتني: مرجال مظع أ ىلوالا ىوعدملا تناكاسإف ةئكاىلا ظ ئ
 : 1 ةباميق سيل هنال لاشي اهلاطا يف ىنتك !مرحال ةمظعلا هباغف تسل ةداشلا ىوعدلات ناك انو | 3

 اوكرش :1 نبذل نموقاساج قه مانلا صرح عببدشاو) ىلا هتهلوق ه ملء هللاو ىننلا غم ةدافاىف | ظ

 ةناصسءئالعا' (نولمعباعريسيهقاورممي نأ ب اذعلا نم هحزحز ةوهامو ةنسا آر ءيول مه د دون |
 ةامحلا ىلع صرالاة باع ممناةنا الاءذه فريخأ ت ومان و رام هما ةمّكلادن الا ىف مونعربخ أى ىلاعتو

 صرح أ من دحمأو لاةةةاسلا الو توما يت ال ثم ناسسنالا ن وكي نو هو امل انا صسق ا: يهّنال | |

 تددسو هل وقى نيو عفملا ىلا ىدعتملا لسع ىععدجو نم وهف ممن دلو ىلا عدل اوقامأ ةامح ىلع سانلا | ْ

 ةامأا ىهو ةدو هن ةا. هنالريكت سل ايةأمرع ىلءلاقانناو صرح أو م_هءالوعفمو ظافساد اديزإ 1

 همفف اوكرشأ نيذلا نمو هوةىواولاامأ ةاءلسا ىلع ىبأ ةءارقن م عقو أ اهبةءار #ةااتناككلذاوتلو اطّملا ظ 5
 أ اوكرشأ نيذملا نم صرح أو ةادح ىلع سانلا صرح أ دووملا نا ىنعملاو فطعو اوابنا 0 ةهوسأولا

 | سانلاتةاوكر شأ نيذلا لْخ دي ل.قنافمسدالاوءاّرفلا لوقاذ# متاح نمو سانا !ىض-أوهكلوك ا
 اموداعملان رونمودال اوك رشأ نيذلا نال ميظع: يبول هيفو ديدش م-مصرح نال رك ذلااود رذأمونكلو ىل ءاندلق |

 ردم وغو تاك هن مصرا ىف مهماعدا زاذاف تنسابنال دعس الابط هصر خل اندلا ةاسحلاالا كوفر عب ْ ١

 ْ نورئاص ممنأ اولع مهن الانلق نيكر مم ا ض رحب ىلع مهص رحدازلو لبق نافع وتلا مظع أب اقيقح ناك ازا ظ

 | | مالكلامتدقو ف انئةساواوواولا.ذهنا (ىناشلالوقلا) كلذ نولعنال نوكرمشملاو ةلاحمالراسنلا ىلا | ئ
 | |امو هلوقك فوصوملا فذ ىلع مهد أذوب ساناو كح رش أ, يذلا نءوهريد_ةتةاسح ىلع لوقدنع أ
 أ نبذل نمةفئاطو يتدصتو مر دقتف ايس نراؤدش هناا (ثااشاالوقلا) مولعم ماقمهلال امم | :

 لوةودو ةن_بثفل ار معزول م_هدح دو هلوق ةبخاءذهرسف م ةأمح ىلعسانلا صرحا وكصرشأ |

 ظ دا اراانوكد نآرهاظاابو ءاالاف ةصاخدوزيل ان أش ىف ةصقلا تناك اذاهناليلو ل والا لوةلاو لأ | ||

 م ءاوعد لاطبا ى غاب كلذ نوكيل اوك رش أ نيذلا نمو سا: لاريئاس نءةامملا ىلع صرح دوبل! ندعتاو |

 | هلؤقب دارا ا فاوفلتشا (ةيناسلا ”للتملا) لأ ساو انريغلالانل ةرختال ارادلا نا مهل وتقمبذكراهافو |
 |فاوزورن قا نع موكل نولوةباوناكم غال سوجنل لبق لاوفأ الث عاوكرشأ يذلا .ءوىلاعت |

 0س ا ل سو حكت + طعم 0 ا
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 1 ضبا

 0 نول حمباننا اذه لال دتسالا نال هضادب اء ونت ناوىلامإ وق لالدئسالاو توملا | وقاموا
 هب هننقنع فراصلاك نركب مالا: مذنم توما نوك هلوق ( ناولا) هنفالا سيل عازنلاو اة-تآرقلا توك ا

 | ةءاغا سس ,:هلم الا ةعفنملا نأب لصاط ا لءأل ةاخطا نع فرممبالةماطا دنع لصاسلا لالا نأ اهكابناق ||
 لّقلاب ىضرب نأ همزادمت ىلع مالكللا اذه اويلتولممباامنا“هلوق كل ذك ازيد مالا نوكي نأ بجو ةمطع 0

 | راونلا لهأ ىلا عاارمشلا غسلبتا تئعىفا لوقب ناعسص ا د نأ موب و ماللا هءلع دهن نيب قرفلا انلق | :

 الانثهلوققرفلارهظف كل دك مسن َمناامأو لةةاانىضرأال اذه لجالذ دعب لم< ل دوصتملااذهو ال
 اهماوث جازتما نم مونموي كلدو مهل ةصااشةرخ ٠ الانوك اوعداموقلاا.:لقرثاكلا باّمع نمزيفئاخاوناك ٍ

 بس «ؤ لاما ف لتتع نأ ز وهف عرمشلا ةقيررط ىهنلا اذهانلق توا ا ىةنعىمناعبار هةوقباقعلاب أل
 ىذر نسحلا هبال لاقف ةل الغ ىف نيةصل نيب فول, ناك هنع هللا ىضراملع نا كور تاووالافالّد>ا ا

 (رامعلاهو توملا طقسا ه٠ .اعمأ اطةستوملا ىلع أ وبأ ىلابيال ىنجاب لاق نيبر اسما ىزبا ذا هام هزع هنا || ا

 | ىنت تافوالا نمريثكى ءاسسساالانعروظدقو « هيزجوادجم « ة حالا قالا الا نيفطي هنعهللا ىذر |
 | نانالا نأ مزح مالسسلاو ةالصاا هلع هنأف ص وصخ بد صدت ىهذلا شا نا ىلءتوم ا 1

 وع ىنقلا نماذ_هنيأنهقلا مساس اًضرلا نع حوردناو عزل كلذ نال دئادكادنعتوملا |

 ْ فرعبال نرعلا ةغاىف ىةلاابلق باقل انوأ ن اسال ان ئغلاوهدارملا ْنا اوفرعام منا اسماخ هلوقةومنا | ةدص ْ

 يمالااذ ب سلال كال د ن مبلقااىفىذلاو لولا رهظيامالا فرهدالرءان !ناامكحص لوةاانرهظامالا ١

 أا.فوقولان ةيءالعد كلديديربو توما اون 86 ؟ مهل مالسلاو ةالملا هماعىنلا لوقينأ لاما نخاضأو ْ

 يال يتلا وامملا ىلع لادلا ام اسداس هلوقءروهظرالا ميال كا ذي ضرغلا نا عم هلع ظ
 | ةودةحعن لوةلا تدثب هم دعري دة. ناف ميلخع سعأ هنال ارتاومال_ةن ىلةذل كلذ ل_هحول هنا> (اهدحأ)

 ا جييسس سد سس

 | ماللاوةالصلا هيلع هنا (اهبنانو) دجوب ل هناانالةئيملالو ارتاوةمالت: لقا نأ بوف ةيظعلا ِإ

 أن“ مقثاوريغوهوزوجالاعوط قفاوملاو ارهق فاامن اهل داقنا ىو لا ةىظعا | ةساررلاىلا لوصولاو نيدلاوأأل |[ ١

 | نأ هقد نم هنمأنالو هذ لاسطا ةبقاعنم يال ص أب مها دي نأ هلع لزاسناا جولاب هير هه | ١

 ءالقعل لأى لاخلا ف بكصح كاذب ىشر داك الر ومالا بزجحي ل ىذلا لقاعلانال ة ط اولماداان هر هد 1 ا

 و :ءال مهنأب هلا ىلاهت هنا جوأ دقوالا ةلدالا هربرت ىلع مدقأام مال اوةالصلا هملع هنا تش :

 1و ممهدعاقم اونياوال توما اون ةدورملا ناول لاه مال_ءلاوزالصلا هيلعةنا ىودام (اهتلان)

 هءاوقرسشا توملا اونتولسا.ءنبالاقو الامالوال_هأنودذعال اوعجرلنوله ا نيدلا جرخولورانلا
 اذهريرقتىفمالكلارخآ ا ذهف ةحلا تاصخلزلا ونلا غلمم تغلب اون :ةاممماىف ةدراولارامخالاف "هلولبانو اونالو :

 ةيولاط ا ىف اهمال ةنلا دارملاف ةرخآ الارادملا مك تناكنا لقىلاعت هوقامأ ريسفتلا ىلا عجرباو لال دتسالا

 لبناكملا دارملاِس لق هللا دع ىلاعت هلوقامأو ةئلا مها نأ نوم زياوناكمالراسنلا نوذ ة ةرخ ”الاراذ نم

 | كلذ لكما لطبأف ةمئاكملا هي دنعلاا ودقتعاف ةجشماوناكذو ملا لولف ناكملا ىلع هل ىناضيأ دعبالو ةلزنملا
 | سدا مكب ةصاخم كلةللس ىأ رح الارادلا٠ نم لاحلا ىلع يصف ةصلاح ىناصت هلوقامأو اهون ذ دوو جااهل ال دأب ظ

 | ىل.ةو سندلل سانلاو ىراصنوأ ادوغ ناك نمال اة 11لخ دينا مكلوق مهنا ىنعي قاهين كاوسدحال | 1

 نم هلوقامأو دوهعم انهه دوب ل هنالو ىراصنوأ ادوهناكن ءالا هلو دا ىلوأ سنلاو نوإسملا م هودوعلل ٠

 :سابنلا نود نم ذا اذهاكلم ه-:هبهو نا لئاقلا لوقباك ناكملا ىيدعمال ىوسهندار بلا

 طرش ىلع قاعمىمأ اذه .(ىلوالا”لشسملا) ' ناتلكسم همفف نيقداص منكن توما اونةف ىلا عنهلوقامأو ')
 ند يمين راها هللا تمرصرتلاو ادوجو ءضالا نولي 0 دول راو دوش ْ

 مسوس

2 
 ب 0 1

 ظ | جنافولان ا تا تس نك انو هتوبني لوقلا لط_ىقلا اذنه لوط ريدمتيو ل-ومملعهقلا ىلص د 1

 ١ اي دل ىفهملا لسصو ىذلا بصن ا ىلا لوصولاو ةيقاعلا فرظنلا نحو مزهساو ىأرلا تهم دن عمأألا | 0



 اندم

 ] نيودعبامهانخنولوةناك انك نئارعل اة ذل ريش دع ىلئاكبمو هراسن نعى. اكسو هنمع نع لدريج
 | عبر مها دع ناك ١مل و دعنأك ندورخ ”اللاودعناك امه د الاو دنع ناك نموريجلا نم رفك أ ّتنالو

 رعاك كةفاودَمل لسو هيلع هلفا ىل_م<ىبنلا لاق ىحولاب هقم_سدقمالسلا هماعلب ريسدسوف رعاأ
 لذ ريس نادوهملا تعز ل:اةم لاه (اهتلااو) رخغا نم بلصأ كل ذد_هبهللا نيد ىتي ار دةارعلاق 3

 نأ ب رقالان ا مللعا وتانأالا هذه هلنا لزتأ فان رغىل اهله انف ةوبناا لح نأ ضأ انودع مالسلا هملع ١

 هناف لي ريس اودع ناك ن مهلوقثال مالس | هملع د# ىلعنآرلا لزني ناكهنأ هل ممؤادع ببسنو تحب |||

 الف هللا أب كلذ لعفاسا نالوا دعالامسس نو كم نا جال لد زتااذهّنأن رعشم هفلا نذاك لق ىلء هلئرن |||

 ةراشينآرقلان ملي ري لن ىذلانا (اهلوأ) هوجو نءاذ_هرب رقتو ةوادغلاهسن وكت نأ طش. ١

 هقارعاب ليهراشخان كلذ نكي لا لئاقااو هن راحت ان نمالاو ب اةءلانةاصءلاواذناو باوثلابنعهمامملا ||
 ةوادعو هللا ةؤا دع بون لد ساده نم ةوادعف هَل اً ىلا لمدسالو هه نَع ضخم ال هنا نوفرتعن ىذلا 1

 | ٍتاتكلا اذهل ثم لاازئان لدئاكس ع ول ىلاعت هتان ا( اهسنانثق) رفكمل اذه نءةوادعتلا مزلفرغك هللا /

 || ىأبو هبقي ناكو أن يموصحملاةكتئالم اب قال يغكلذو هقلاسعأ لوبق نعيبأيو ادري ناكهنا لاقي نام ||
 ْ نصحت قهد>ول اان .مالسلا امهملع لد ربح ىلع ورك ذام ل.ئاكسم ىلع هس و دئنفس هننا عأ قفو ىلع هب ٠

 ىلع ق قسوم ىلءةارواللازئافدووملا ىلع قشا مد ىلع نارا! لازنا نا ( اهتااثو) .ةدادعلاب لي ري |

 ]| لازنانيمةه1ك تلو أ ةرفنضةقتلف هصقنآرقلا لازنالس انلا|ضءبةرغت تضقانافني رخآموق ١

 || هلئسملا): هولافلمداسفهوجولا ذهب تدنفلط اكل لكن !مولعمو هضق مالا هملع ىموم ىلعةادوتلا |||

 || اتامزف دوه ىرنانالاولاهمهودعليربجن ا دوبملا نم موق لوقي نأ دعبتسا نمسانل ا نم (ةيناثلا |

 || هللا هياكح نال لطابا دهن ا لسعاو كلل دب ىلةء ل مهةاس نما دحسأ نا ىلء نير مص كا ذر اكن ا ىنع نيقيطم اذه |||

 !| رمك نا رق(ةثلاثلاهلشسسملا) ' ةهل !مهلاك اهلاانل لعجااولاه نيذلا مه وادي دش ناكمهله-نالو قدصأ

 || انومهم ءارلاو ميخلا خفب مصاع نعركيوبأو ”ىءاسكلاو ةزجأر قوز مهريغن مءارلاريسكو ميلا عشب ليزبس |||
 آل نزو ىلع”لئاربجو اه انرك ذاهنم ثالث تاغل عيس همفو لي دنقنزوزومهمريغءارلاو ميلا ريسكب نوقابااو أ

 | في زعملا فرصلا عذمو نوذا انني ربجو لَءاربخ نزو ىلع لب ارجو ليعاربج نزو ىلع ى.اربحو لعازغس

 ١ لوقوهو هلئا دمع لثاكممو هللا لاو دءعرب.هلنادمع هامغم لد راج مهضعل لاق ( ةعبارلاهلم سلا ) ةمعااو

 ءام“أ نم فرعبال هنا (امهدسأ) نيهج ول حصتنالا ذه ىموسلا ىل< وأ ل اق لعلا لهأ نم ةعامو سايعنبا |||

 1| همفف كبلق ىلءهلزن هناف ىلاغت هلوفامأ اروح مسالا[ ناكل كل ذكناك ول هنا (ىناثلاو) لياهتنا
 نالوقهسف باوؤلادوءنادامىلاهلزنهلوقىو هتافىلاعت هلوقىءاهلا (لوالالاؤدلا) . تالاؤس
 || مول_ءللاك هنال رك ذ هلرص لناو نآرقلا ىلع ةنانلاو ليربج ىلعدوعتىلوألا٠اهلانا (اههدحأ)
 تناكن ا ىأ لءلا له رثك ارساء نبا لوقا ذهو ضرالا ىلء عب هباد نماهرز وظ ىلءالرتام هلوة تحض

 هنقرك دوس ملامرانذا فاشكلا تحاض لاف هان ذاءهلزنن اسعاف ناآرقلا لزني لد ريجنال متوادع

 || نمئىشرك ذب عي رصلا هع»ا نع ىنتكم و هسفن ىلعلدي هناك هترهش طرقا لمح ثدح هيح اص نأشل ةمانت
 امنانآرقلا(ىاشلالاؤسلا) ةسفن لزن هنأ ال مالسلا هنلع ليريج لزت هلا ناه ىنعملا (اههننانو) هتافضأ]|

 || ءارعشل اةروس ىف اهانركذ هما هذه باو هلا كبل ىلءهلزرن فوق ف تدل اه رلسو هلع هنا لصد ىلع لزن |||

 ]| باقلا صخ هنأالا هلق ىلءال «.لعنآرقلا لزئا هنا ىلع ةّمالارثك أوم نيعنممالاح ورلا هلزن لوقف ||

 هناثءادالا نم هنكنت بدسّناك املذ هنلمأ ىلا هاذ أ تح اس هبلق ىف تنث هب لن ىذلا نا لج الر تسنح لب :
 ||| تك (تلاثلالاوسلا) هلق ىلعال هملع هلزن عصا ف ناك ناو كلق ىلع هلزثلابقي نأزاساظفش هلق |

 نمي تءاكن ام لق لق هناك هيماكفاك هقنا مالك ةياكس لع تءاس ب اواو ىبلق ىلع لاقي نأمالكلا قس أ]
 طرسلل ءازجهلزن هناف هلوق ماقتسا فدك (عسارلالاؤسلا) ٠ كيلق ىلعهلزن هناف لئ رب اودع ناكن مىلوق ْ :

 أ دس | 0م امم تاس و روبل ل دوي ياسا همام هل(



 لك ل.ةوبرعلااوكص رده دارا ال قو لاس رازهىز مساعالا لوقو»دساسءْني' نعو * ناجروم

 فاأ ىذ نم دارملا سدلو رثك أن وكي نأ يجيب امندلا ىلءءالؤد صرح َنأ انبانال داعملاب نمؤيالْرمسم
 | مهد دو لاعت هلوقاَمأ برعلا مالك ىف فورعموهوريثكتلا هب دارا الب ةنس لأ شع مجاعالا لوق ةنس
 نودرو ءاقيلا اذه نون رم_ماثند نم توملا ىنةنع مده دعب نيب ىلاعث هنادارملاف ةذس فا ًارمعي ول
 | نم ها زر ءزهامو ىلانعت ةوفاعأ توما ىت همرو هدف. .ك هلاحاذ_ه نمو ديدنشلا ضرما اذه هيلع

 (اهدسأ) لاوقأ ةثالثاذا-عةياكوهامو هلوق نأ ىف (ىلمالا ةلشسملا) ناتلأسمهمفف ر معي نأ باذعلا
 ريبعج هنا (اهدانو) هريمعتر املأ ن نم هحزرحرب نمي مهدد امو ىأ» 73 فرس ىذملا مهدحأ نعةياكهأ
 ةلكسلا) هعخوم 008 و اههمعن ركنا (اهئاانثق) هنم لدي معين او هردصم نمر معي هماعل داس

 لاهو لور ات لقأ ب راذعلاةلازا ىف رثؤدال هنادا رملاو ىضانقلا ىلاق ءاعغالاودنعيتاا ةسيرحإلا (ةيناثلا

 نواه سعيا ريس هللاو ىلاسعت هلوقامأولوةلااذهةلالدكر تلا للق لع لدي ل همصتو هدم عوهأمو ىلانعت

 تدجوولة فد ىلع هنا هيداربدقو ةفر ءمىأ مالاا ذهبا رمدينالغل نا لاهي لع اهيداربدةرمدءل نأ ءاق

 لك ىربنأ مصبالام لاسعالا فنا لاق نم ناالا هناك هءلءناص»نيةصولا الكو اهرمصدال تارصبملا

 تدان كيلق ىلع هلزت هناق ليزي اودعناك ٠ نءلف) ىلاعت هلوق ملعأ هاو ةلامال معلا ىلع رمدمأاا اذهب

 .ناف لاكممو ليربسو هلسدو هتك: المواهلل او دع ناك ن منع_:ءزوان ىرمُدو ىدهو هي دي نيد املاق د صم هللا

 هيفومهلاعفأو متهلاوقأ تار كيمو دووملا ابق عاونأ ن نماضيأ عونلا ذهن ألعا 0 رفاكللو دعها

 .نم رهظدق سأو بدس نم هل دب ال لدرج_ك- اودع ناك نم لقىلاعتهلوق نأ (ىلوالا اهلكشملا) لئامم

 زوال عأ كلذ ف مهتمتدشب لا ذاف ةساسحملا ىرت ىرد هنال كالذي ممط اخي نان ىلا ع: ههأي دولا
 ءانأأ هنن دا 1مدقاا مال_بلا هيلع هنا (اهدحأ) ارو-أ اورك ذنو رمسفملاو كاذب ىلا.ت ها ءسه أي نأ

 هيلعلاقفنامزلارخ[ىفهىعبىذلا ”ىبدنلا مون نعانربخ أ دقف كمون فيكد#ت ؛لاةفان روصنب هللا دع
 لاسةفةًرملا نم من وكي للا نمأ داولا نع ىنريخ أف د مان تقدص لاف ىباق ماش الو ىانسءماشت مال.
 ١ لايام تقدص لا.ة ذأ ران كرع_ثلاورفظلاو مذلا وملا اًمأآو ل-رلانةقورعاا اوبدعلاو ماظعلا امأ

 هسيحاص"امدؤام بغامس أ لاقف تابعا ديدي هيد د وأ لاو > نود هما عأ هم_ثيمل-رلا

 <ىمالا"ىئلاّناةاروتلا فو هسفن ىلع ل.ئارسام رح ماعطلا ىأ ىنريخ !لاسقف تقدصلاه ههبسثلا ناك
 اضم ض يه لست :ارممان انولعت لغىموم ىلعةاروتلا لزنأ ىذلا هللا كدشنأ مالسلا هماع ل اهذ هنعربكت

 ناجحوهو بارشلاو ماعطلا بح أ هسفن ىلعّن٠ رحيل همةس نءهللاءافاعنل اردن هللر دف همة لاطفا دي دش

 لاه هللا نع لوقتاج؟ كات ان كلم ىأ كرت نمآ اهتلق نا ةدساو ةرلدخ تقول لاف مءناولاقفامخابلأو لبالا
 كرتأب ىذلاوه ناكولفءارلا ورش اي قأي ليئاكماناوسرو ةةشلاو لانقلاب لزب انو دع كلذ نا لاقل روج
 | خيل لرادانت هللانا ةوادعلا هذه لوا روصْنبالاقن ةوادنعءلا هذه ًادصامورعلاسقف كيانمآ

 الاحر هلتةلانثعي ءاناد_دوالأقم امملطف انل هةصوورزمصن تع هللاقب ل>ر نامز ىف نرديس سدشملا تب نا

 تدين رذس هنأ هسنع هللارخ أ ىذإ!كلاذوه سلاذ ف هلق ىلع هنت امسك. طلسن ا لاهو لب زيج هلع عق دف

 اودعمد_2#:كلذلف انلثقو سدقملا تدب برخ وانازغو كإمو ىوةوريكس هنا مث ل5 ىف ةدثاف الف سدشملا

 ٠ نا ناو دعامدو ل.ئاكملو ودع وهذ ليربااو دعناك: نمنا دبش أ ىلاف رع لاقت لي ريح ودع هناف ل.ئاكمامأو

 ىلعأب ضر ار معل ناك هنآىور (اهينانو) نيس .”الا نيتاهىلاسعتهنتا لزنأف رع ىلع كل ذركنأ انايحاداف

 كيف عمطنلاناولانديخ أ دقرع اءاولامذ مهمالكع مسيو ميلا سلب# اكو دو ملا س اردم ىلءهرث ناكو هاي دما

 لسدجم ص ديسبدادزال كتم لدأاناو قيد فالاش ال مكلأأالو كبل مكشبجأ امقاولاقف

 ثتحاصوشرانرا رسأ ىلعاد#ت علطب انو دعا ذاول اةف لي رمج نع مهلأس مث مكباكى ف هزان ىرأو لو هيلع هللا

 | لزم نرقأ اولاق هللا نمام_ممازخءامو مسهل ل اقف ل_لاو بصختاب« كيل .ةاكم ناو تادنعو فسخ لك

 1 ل م و م مح يح م حم اص عسل

 لني



 هسا

 بسعر ص ومب وينج ب
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 قلضافلا ىلع لوذفملا عدت: ورك ذاق مالسا ا هملع لب نيج مدقىلاسعت هنأ (اهدحأ) هو>ولل ئاكسم |||
 هللادنع وهف وايسملا رام مالسلا هملع هل وهل اعرش اهةمسمن رك نأ بح .وناف رع متبل

 لزني ل.'اك.مو حاورالاءاقبةداموهو لها او ىحولاو نآرةلأب لزني مال سل ا هملع لد ريجنأ (اهمنانأو) نس ْ

 لضفأ لد ربج نوكي نأ بجو ةيذغالا نم فرش أ لعل نأك الونادبال م اهب ةدام ىهور اطمال اوبصاتاب ْ 0

 3 رهاطو قالطالا ىل“ عاام | فصوب هب 0 دنمأ مث عاطملب ريح ةفصىىلاهتهلوق (اهتان) ل.ثاكمم نم :

 درع ولأأ أرق (هبل اثلاهلّم_باا) همم لذفأن وكن نأ بح وذ ىل.ثاك.مىل اةيس.ناناعاطم هنوكى دع :

 ًارقو لعاكص نزو ىلعءابّةز مها ادعي سدل سان لثاكمم جفانوراطنق نزوب ل اكحه.م مصاع نع صفو ١

 ابا لاق ليعكيكل تكسو لع يكرم نزو ىلع لثيكيم ىرخأ غل هيفو لاعاكتسنزو ىلع ل.ئاكبم نوقابلا
 فلدلاواو لق لاكممو ليريج و ىفواولا' (ةثلاةلاهلْثسلا) همقتطلش ىمعالاب, تقطن اذا برعلا تح ||

 || ديب الملا ةوادعن او مه رفكل مها داعاهنا ىلاعةهّقا نا ىلع لدءارفاظلانءاسهنأالا مول ردعدارأ نيرفاكلال |[

 || مهحنابق نمرخآعوناذه نالعا(نوةسافلا الا اهبرةكياموتانس تاناكنلاانلزن أ دقاو) ىلاعت هلوق «رفكأ||
 مل_بو هملع هلل | ىلص هللا لوسرب 6 رزاناوسوالا ىلع نوف ياوناكد وهبنا سابع نبا لاو مهدكتاضفو ا

 دوما ارم ءمان لنبح نب داعم مهل لاذ هسف نولو تن اوناكاماودحو هباورفك برعأ ا نم ثعنأ إف هثعمم لبق

 نوةستو ثوءبم هن أاسنوريتو ل رمشا | لهأ نو دمع اسلع نوم لت م: تح دةذاواأو ساوث ٠ ا :

 اذه-هوي"الاءذه ىلا.عت هقنا لزنأف مكلرك دناك ىذاانوهامو تاشملا نمائشان ءاحام مهضعب لام هّدفص انا ا

 سنالاونملاهلثع ىف آيالىذاانآرشلاتانآتانبملات ان الا نمدارانارؤطالا (ىلوالا"هلثملا) لاسم
 لئالداارئاس عمن ارقلاتانيبلات ان الا نمدارملا وكي نأ عيال مهضءن لاقو اريهظ ضعببل ممضهد ناكول دا

 للقلا ماعطلا نمريثكلا قاما عابشاون تازدملارئاسو توملا ىنتنمو:هله ابملا نءمهعانتءاوخخ

 اذاتان الان النار قلاب كلذ صممت ىلوالا ىذاقلا لاق رمل! قاشدناو هعباصأ نيد نمءاملا ع وبنو
 تان الاننآردلا ةممست ىف هولا (ةئاثلاءل ةسملا) معهن اونآرةلا ضخأ تناك لن زل ىلآ د١ 1!

 ىدملا قد ىلع اهتح اصقيةلاد نارّقلا ضاعباتأ اكاذاو ةلادلا ىهذم الانا (اهدحأ) هوجو ٍ

 | (اهتلاثو) بودغلا كالت ىل_ءةلاد ىهف ب ويغلا نع رايخالا ىلءلدياماهنمنا (اهننانو) تانآ تناك |

 انالانوكيال لمادلا ل 5ناف ةها هذه نمتانآى وذ عنارمشل او ةوبنااو دولا لئالد ىلعةلا دانا ||

 اذ_هنال ضعب ن٠« نيبأ امضعب نوكسم دارألا لوي نأ دال سداو ةنسب امنوكيت ان الا فصو ىنءءاشن ||
 لص نأ اممائشلاب ماعلا نال كلذو لاحم كلذو ضعب نم ىوق أ امضءب ن وكي نأ مولغلا ىف نكمأول مصيامنا |
 لصح /ناراطعداقتءالاك اذ نكي م رب وهلا كلذ هعم لص>ناف لص الو أ دةةعاام صقر وك هعم :

 ىلا مسقن:مواعلاّناف هقب رطبف لب معلا سفن ىفعقرال توافتلا انلقتةنم دك ارخ ؟ئئنوكي نأ لاصتسا ||
 || لقأ توكيامىلاو بعصأ هيلا لودولا نوكسف تام دةمرثك أ هلع لادا لءلدلاو امص قن رطن وكام[ |
 كب رع نءةرامعلازنالا (ةثلاثلاهلْثلا) ةنيبلاةب الاوهاذهو برقأ هملالوصولان وكيف تامدقم |[
 نم لزن ال ليرد نكل لام مالكلا اذه ىلء ووف ىعسللا ىنالا قةدعنال لاذو للغسالا ىلا ىلعالا نم+يشلا |

 (ىلوالا هل مسملا) لئاسم همفف نوةسافلا الا !مبر فكم أمو هلوقامأ الازنا كلذ ىعم هيربخ أو لفسالا ىلا ىلعالا
 رنا رثو لها عماهدوجج (ىناثلاو) اتعب لعلا عماه دودج (اههدحأ) نيهسز نم ام رفكلا||
 ةغالا ىف قسفلا(ةيناثلاهلمسملا) .هق لكلا لخدمف صم هر هاظاا ىف سداواواثالد نع ضارءالاواهيفأ |

 ا ةاوذال برعلا وتو هير سهأ نع ىبغف نبا نم ناك سلب الا ىلا فهلا لاق هلذ_-امعناسنال اج ورح ا

 دمااروذ نمذوخأ م هنالروعقلاهانعم نمبر دقو: اوثلا تة_سفاهطوتةس دنع ةمطرلا نم تس رخاذا ١

 ْ داارذ ىذإاداسلا ىلا ادام ناسنالا ىّدعت همشفدسفي ىذلا عضوملا ىلاريسب نأ نمءاملا عن ىذلا

 ممل محمل يمتص يسم حامل ل مل اسلام ام مسخ < اس يي مح ل

 ل ا اا ا



 لنلذ

 سمأ هنأ الا أ ام هلال ةدساف ةوادغا هذه نا نيبىلاعتو هناصسءنأ (لوالا) ناهجوهمذ باوملا
 لأ ثدح نمواروذه«نوكينأ بجوروم أه هنا ثمح نم وهف هزتأة ةراشدلا وذيا دهلا هم ب اكس لاراب

 َنانيبىلاعت هنأ . (ىناثلاو) ةواد_علا هب قلت ف.كفاروك. ثم نوكي نأ ب <ةراشبلاوةيادهلاءقأ هنا
 مهو كةدصااف ادصمو كون ىلعاناهربب ادكححلا كساء لزن هنال لاذ مهل دف هنوداعباوناكن ادوهمأا |
 رهطالاف هتان ذ اىلاعت هلوقامأ هنوهركي ىذلا مالا | ذه مهاع دك أنمنوضغبسال فمك كلذ نوهركي
 ظفالاو لعل فزاحم مالا ىفةقءةنذالاّتا (اهاقأ) هوجولل_لانهري_سفتنمىلو أو دو هللا هأب
 نمدافتسمبوحولاو تا.ءحاولا نمناك هلازنانا (اهناو) نكمأ ام هَمَعمَمَح ىلع لها بحاو

 ىلاعتهلوقامأ ة ىف دكو أ ناك مزال يهانعناك اذا لازئالا كلذ نا (اهتااثثو) معلا ن.ءالممالا
 ىعمالوءاسنالا بنتك نمل. قامدا رانا نم ني رمسفملارثك ًاهملععجأ ام ىلعل ومد هي دي نيبال اه صم

 ىلعةلالدلا ىف ةاروتلا قذاوب نآرقل نأ ىلاراشأ هنأ مءزو ةاروتل ام هد نم مهنمو بان و د باك مص

 ثوكينأبراص لف بتكلارئاس عن ارمثل ةفا اخ نآر ل !عن ارم نأ سدل أ لق ناف لو هماع هنن ىلص دمت ون

 عئارشل ا انلق اها قد همريغنوكي نأ, ىلوأ دم وبنو دمحوتلا ىلع لالالا فةقفاوتمامنوكلاهل هدم |
 ناس سنلا نا ىلءءاني تق ولاا دهىف ةنهتنمو تاهوالا كاد ةر دعم تناك بت كحل ارثاس اهيلع لهن ىلا

 ىلاعتةلوقامأ عدارمشلا ف فال_ةنا بةكلارئاس نيبو نآر_ةل نيب نوكمال ذشنمحو ةدارعلا ةةمءاهتنا
 بولقلا لانعأ نم هيف.ءاكتلا عقوام ناس (امهدحأ) نب صأ ىلء لهدم نآ ارَملاناهبدارااق ىدهو

 ىف.كح لاعالا كل ى الاناناس (اههينانو) ىده هحولا اذه نموهو حراز لاسعأو

 ظل ها مّدق مرحالدو-ولا ىف ىاثا ا ىلءام دةملؤنالا ناك او ىرمشب هجولااذ_ةنموشو هءاوننوكن |
 لكلاىلا ةبسةلان ]ذك هنا عم نينمؤملان ىرمشو ىده هنوكنصخ لو ل_.قناف ىرمشدلا ظفا ىلع ىدهلا
 هلوةكوهف باتكلاءاو دعا نيذلام_همهمال ل ذبم_مصخامناىلاعت هنأ (لوالا) نيهجونمباوحلا
 لا دلاربلل ا نع ةرابعىرمثدلا نال كل ذو نينمؤمللالا ىرمش نوكدال هنا (ىناثلاو) نيقتملل ىدخ ىلاعت |
 هلوق ىهو ةسناثلاة يالا هبهللا ممصخ اذهلف نينمؤملا ق- ىفالا لصحالا ذهو مي-ظعلا يذلا لوصح ىلعأ
 لن هنا لال لد ربه اود عناك نم ىل وال ادد" الا ىف نيبال ىلاسعت هنأ لءاف هتك المو هللاو دع ناك نه ىلاعت |

 نا نيفهلاو دع ناكهللاو دعناكنمناّدد الا هذه ىف زد ىلاعت هتلاو دعن وكينأ تو د## باق ىلعنآرقلا

 هتوا دعو ”رضتالو مفنتالورثؤنال مهتوا دعنال مهلهقنا ةوادعوهو مويلع هللار رض مظعياممموا دع لب اقم |

 زو فدك( لقالا لاؤسلا) تالاؤساموهو هنممظع ًاررمضال ىذلا يلالا عادلا باذعلا ىلا ئَدْوتىلاعت

 || ةوادعلا قعمن ا اواو ىلاعت هلا ىلع لاحم كلذوودغلانرارضالا ةوادعلا قح نمو هنئاءادعأ اونوكم نأ
 لبىلاعت هللا ىلع لاحم كل ذو هن راما لازنا ديرب ىذا اوهري_غالو د_عل ا نالا قالا حدبال ةةمقالا ىلع |

 هللانوررا < نيذلاءازجامغا هلوةكشةوادع كلذ نوكسف هتناءاملوأ اذ داعب نأ اما ناهجو د ًاهنم دارملا
 ةيذالاو ةيراسحما ةلاصتسال هنوذ هنتاءاملو نم الاددارماّتالهلوسرو هللا نو ذؤيب ذلانا هلوةكو هلومترو
 قفاوب داكب الو دعلا ناكاسإة لال ذك سقلا نعمه دعبو هندامعو همعاطن مامقلا مهتش ارككلذيداربنأ امماو هملع

 رارضالان ال ةوعصف لسرلاو ليربل مهموادعاماف ةوادعلابهجولا اذه ىف مهتقي رط هب هلداقني وأ هرت دع
 لحاعلا ىفاهنالدوهملا ىف ةرثؤم مهتوا دعو مهمف ةرئؤملارومالا نع مهز دعب مهةرثؤنالمهتو ادع نكل مهيلغزي اس
 داعأ لذةكالملاركذامل (ىناثلالاؤسلا) مئادلا باذ علا ى ذقت لج الا ىفو ةنكسملاو ةلذلا ىضتقت

 اههلضفارك ذاانامهدرفأ (لوالا) نيهبولب اوما ةكالملا قامهجاردنا عمل تاكممو لب ريسرك ذ
 وهدوجهلاول اوسرلا نيب ىرج ىذا نا ( ىناثلا ) ةكالملا سنح ىوسرخا !بفحاراصض امهلذف ل كلامهناك
 عسي نم ف رش امهم .وكىذدةياذهنا ل_عاو امه.ه- ىلع صن مرجالفامهمهس تازئاممنا ذب الاوامهرك ذ
 نملضفأ مالسلا هءلعلي ربج نو كت. نأ ب لونف اذه تيئاذاو لي واتلا اذه مص: ملالاو ةكمالا |
 مم سيسسسس سس اس يس ير سر يس ومو

 ا



 نافئنآر تاأن ا/ نوق ديال م-هةمجب تال يعم قد رغلا صمصختل نكبر ةلاهندا رملا ناكولو انكلا اًووأ .

 نولعنال مناك ىلاعت ةوقامأ ةاروتا نيذياناوناكه نءاول دع مناميالابوسو هرفو ةفصااو تع لانمأ |

 اذهنا ىلع ةهلا ذهن مدن : الا تلد لد نءفالا كلذ لاقيال هنال ةفرعمو ل“ ن ءءوذبت مما ىلعةلالدف]]| ١

 بدع وف ملعدخلا م الميظعلا عجبا نأ تن'دقون واعباما ود ممناالا هنو ةحصن نيملاع اوهاك قد رفلا ٍإ

 اولنام اوءدتاو) ىلاعتهلوق « مهلعةرباكمل اروع ثم لقااىفاوناك نيداملاكئاوأ نأب عطقلا |||
 ىلع زا مور كسلا سانلا نولعياؤر ذك نيط امش |نكلو نامل رفك امو ناماس إم ىلءنيطامشلا |||

 امممنراعتءفرو تح: الذ ةننت نم امناال ون ى دحأ نم نااعن امو تورامو توراه لبابنيكللملا ||

 دقأو مسهعفتر الومد م”رضتام نواعم و هللا ن ذانالا دسأ ن مهن ني راضد مهامو هجوزوءرملا نيد هبنوقرةيام | ْ

 ةالصلا هيلع دم نامز ىفاوفاك نيذلا دوهبلا مسهنا (اهدحأ) لاوقأ همفْمدوهيلامسهو هآك ذمّدقتَنع | 1

 (اهعبارو)رصتلا بيسي معلا كلما كل ذدجو اما هنأ هسيفاودقتمي أ مانجال هئامز ف اتاك«. -منمنيذلاف | ا :

 2-ما ننجح تحتم ب وج د

256 

 لةعبال شا نا (لؤوالا) نيه-ولبرئالاوهادهوةاروتلا هنا قو نآ ارغلا هنا لف مهروهظءارو |

 ندا نمىدر ةد.ن لاق هنا (ىلاسثأا) هوذد ممن الاقيالهملا اوتفدليملاذاامأو الَو [هنأو كامفالا

 هيفاملل مالسا او ةالضلا هيلع د دورت ىلع ديناك اذاانا» هن وك 86 ,مهوةاروتنل مهدت هيىفيك لبق
. 0 

 وهادهنا لعا (نواعب ا اكسضنول مون[ ءاورشام نشب اوقالخ نمةرخ . الا ىف هلام هارتشا نأ اوابعا

 ىلا.عت هلوقامأ هيلا سانلا مهواعدو هيلع مهلا .ةاورهسلا,م-هلاغت# اوهو مهلاعذأ مجان مرخآ عون |

 ةناكحاو عش اوىلامتةوق (ىوالا ةهلكسسلا) لّداسم هيفذ نا_ءلس ءاإم ىلع نيطامشلا اولتتاماوغداو |

 ا
 هسلع نام لس ع نمرىف اوناك نيذلا مهنا (اهتلاثو) دوجاانما ومهدقننب نيدلاممنا (اهبناثد) مالسلاو |

 امنالا ف ءلولملا "يلج نم هنو دوو مالسلاهلءناهلس ةَويئنوركني دو ملارثك أ اتالدر منأا نم ه مالا د

 ىلءللدالذا هرينغىلا هفرص نم يلوأ نضه.لا ىلا ظفالا فرص سبل هنالىوأ اذهو لكذ الوانتي هلا
 ةارولاتةغتاف اه. هومماتفةاروتلابءوضر اعمالسل او ةالصل | هماع دج مهءاسام ىدسلا لاف صمصخقلا
 ىلاعت هلوق وهاد هفنارقلاقفاون لةتوراموت وراه ردعو فدآباتكبا وذخأوةاروتلا اودينةنآرقلاو|

 مهروهظ ءارو هللا باك باتكلا اونوأ نذل نم قد رف دن مهعماملق دصم هللا دنع نم لوسر مهءاساا و
 الأنا (اهدحأ) اهوجواولتةريسفتىفاورك د (ةيناشلا هلّمسملا) رصسلا بتك اوعمشا مهنا مهنعربش ام
 اذاهيلع التلاقي نابلس كلم ىلع بذكت ىأ اولدنموبأ لاه (اهناثو) رابخالاو ةوالتلا هئمدارالا
 ْ ناال اريهنا ىف ةَممّح ةوالءلا نال لوالا وهب ,رقالاو نا مال ازاي م_مبا اذاوقد_صاداهنءالتو بدك

 لانةيال ىذلا قدصلانببو هنه زيعأ نالف ىلعالتدق هناو نالفالت هناا ذ كس ناك اذا هريخ ف لاةيربخن أ
 ةدالتلاورامخالاءالا ىملءال كاذو نالف نعالتو نالف نعربخأو نالفن ءىور لاب لبن الف ىلع ىوزهبف

 ”هلمسسملا) فاصوالا لك هبف عمته أر قبو ىلءام ناسا سن ءهر نوريخم اوناك ىذلا نوكينأعنمالو |

 وهو سنالا نيطامس ىلا وو نيراك الا لوقوهو نط انيط اشدارملا لمغفنيطامشلا ىفاوغلتخا (ةئلاشلا|

 ْنا اولاه ندا نيط امش ىلع هولمس نيذلاامثأ اهمنجلاو سنالانيط اشم هلبقو ةهلزكمملا : نءنيءاك لا لوق |

 اهونرددقو ةنهكلا ىلا امنوةلنو اهو فلي سي ذاك أ ازعل. أ نومي ملا وفر اوناك نيطامسلا |

 ادهنولوةياوناكو بمغلا هت نما نااولاف ىتح ناملسنمز ىف كلذاش فو سانل ا !منولعي واهنورش بتكف

 ىلع ولو نيذاااّمأَو هيضانى :رخ تلاعب رلاو سنالاو نا رض هيولعلا اذهبالا دكلمهل مئامو ناملس لع

 ىلا نهتنا هصخ يتلا مولعلا نما ريثك نفد دق ناك مال لا هءلع ن املس نازي ف ىوراولاف سنالانيطاسُم

 موق لطول كلذ ىلءة3متضماسإف نوفدملا كلذ ىف اهتمرهاظلا كا» نا هنا ىلءاص رح دكنامرب رم تدع اهب
 هنومدعن ٌعهوجولا ضعب نمءاسشالا كل: بانر صسلا نمءاسشأ كل ذ لالخ او تك نا ىلا ني فانا نم
 4 بيسبالا هيلا لصوام ىلا لصو ام هناونانلسل ع نمدنا سانا ١ ومهرأبتكلا نعسان عالطاو

 احل محل
 نيس يحج ووضوح يي بيس بسسس اببم مم سس و ميري جب جوجو :



 و6
 -و

 انقروجتلاو ىسفاانفصودالو هاما زوا ةريغصلا بحاصنا سدا ل.ق ناف د سفي ثمح ىلاراص ىتدح

 | كاذرؤ هنأ, فصوبال اريسيابقنروغلا نم حف نمنالانرك ذ ىذلا بابلا نممظعي رمأ لك امهب ىو يامن هلا
 (اثدحأ)ناهونوةسافلاالا هلو ىف لوقنف اذه تدثاذاىدعتلا ماظعاذا لاقرامنا قسفلا كل ذكوربنلا
 دارا ان وكب نأ ,ىناثلا) ىلو أ ناكف هريغورذاكلا ىلعف أب ىسافلاركذ ناكف سكعإلو ىسافرفاك لك نا
 الااهبرفكي ملةرهاظ ةن تناك التان الا ءذهنا ىجعماوهرفكىف اس لكن ءزوامتملا رذاكتلاالا اهبرغكمام

 ىلاعت هلوق + عرمشلاو لّةعلا ىف نس ةسمّدس لك نعزو انو ىو هلا ةيابنلا ىلا هكل ا ىف غاب ىذلارفاكسأ

 لثاسم هيفو مه ابق نمرتسآعوفاذهنا ملعا (نونمؤيال مهرثك أ لب مهنم قيرف هذيل ادهعاو دهاع ل كوأ)
 سلو ةدئازواولا لبقو ماوفتسالاةزمه هملع تان دف طءواوادهعاو دهاعالتوأ هلوق (ىلوالا هلا )

 | ىلع فطعللو اولا ف اشكل بح اصله (ةمناشلا"هلعسملا) ةدايزلا مك ن زود ال هانعم ةمضص عم هلال صا

 1 ىنهعنوةساغلانا ىلعواولان وكس لامسلا ولأ ركواو دهاعاتكو تائيباا وتاب الاناورثك !ءانعم فو ذم

عا وضةوأ اوم نيذلا الام رفكام ول. هناكفا اوةنيذلا
 ١ او ا ريثكا رارمهّضاده

 ادهمليقاذا كاذ لثم نال هءلع نوم دةيام ماظعاو راكذالا ماهفتسالا اذه نمدو هقأا (ةئلاشااةهلثسملا)

 نا ىلعل ديلب هوذبنو هوضةن دهعدعب دهع ىلعاو دهاعاشتوأ هلو قب لدو تكمل اوريكشلا ىف غلب ناكظفألا

 | عدم سا كل ذ ناب تان الا نم هلع لزن أ امه رك دن علوش .رلاةءلتدارأ ىلا عت هناكف مهفةداهاك كلذ

 | الا ق.ئاوملاودوهعلا مهضقن نم ةمّدقتملا تانتالا ىف هشام ىلع موةلس ةداعو مهم داعو مهتمه“ وه ىلإ مونم
 كاذب هنداعر# مل نمّدي وعكة فل اخ سفنلا ىلع بعميال ةقيرطلا هذه هفم داعي نم نال لاح دهب |

 ىلصد#«:ّون ىلعةلادلا لئالدلارهظأ ا ىلاعتهللانا (اهدجأ) هوجودهعلا ىف (ةعبارلا ةلمستملا)
 هلل مهم :دهاعا ا كح لئالدلا كلل مولوبقو هناكس هئمدهعلاك كلذ ناك هعرمش هم ىلعو لسو ه.لع هللا

 نٍجرذهلو هينئمؤنل ىذلا  رخ نا هثعبم ليقنولوةياوناكىذلاوهدهعلا نا (اهنانثو) ىلاعتو هئاصشأ

 اواكد وهلانا (اهعبار 9١ هنوذةنبو ١ مك هللا نو ده ايا وناكم هما (اهئااثو) مهرايد نم نيكر رخبلا

 لاق قدنللاموناشيرةه.لعاوناعأو كل ذاوضةنفني رفاكللا نءاد ا هيلعاوةسعب ال نأ ىلعدو دهاع دق

 نوكي نأ برقالا لب هملعي الارمصقز وحال نكلهب الا تت هلوخد عذش مل ةياورلا هذه تس نا ىضاسقلا
 هتنمذنامفدهعلا ضقن ىلع هلمخ كل ذكص ناكاذاو هللاتان امهر ذك ن مءرك ذمدق:امبقاعن هلامدارملا
 (ةسماملا“ عسملا) ىوتأ ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةٌوءنو لودلا دك نم ةماعلا لئالدملا وةمدقتاا بتكلا

 | صخ مه«. ةفص لاذ نكس, مان نمؤي نأ زو<و أن مآن مدهاعنم هل ىف نال قي رف هذ لاقاسغا
 مهرثك ليلا ةفنورثكسحال ا مما نيبنولق الامه قب رفلا كلذ نا ناني نزور ناكاسل مت ركذلاب قيرفلا

 (ىناثلاو) مهيغب و مهد سمس ا دبأ كين وقدسال قانسفلا كئاو ًارثك أ (لوالا) نالوق همفو نونمؤبال

 مهياتكب نامعالا مسهل نورهظد لؤسرا عمْيشذانملاك مهم وةىفا وثاك م همال مهب امك ْن وةدصال ىأن و:مودال

 مهعمال قذصءهتادنعنملوسر مهءاجاناو) ىلا عتهلوق « .ءاضتقمو هبجوعنوامعيال ممهاوسرو
 ادهم لوسرا نوكىعمنالعا(نولعنال مهناك مهر وهظءارو هللا باك باكل | اوبوأ نيذإ !نم قدرفدس
 نا ث مح نم مهغماملاهةصموأ ةاروتلا ةحصنو مالا هملع ىموم ةوشب افرتعم ن اكسس هناوه موعمامل :

 ذي ىلامتهلوقامأ :اروتللاه صم هئمحم دّرجم ناك دمج ىأ اذاف لسو هيلع هت لصد مدقج ترمشب ةاروتلا
 ١ هلوقامأ هيلاتافتلا ةهلقو هذعءانغة_ءارهظلاءارو هب ىربام لثعهنءم_وضارعاو مهكرثل لثمو وذ قب ف

 هسردينم باتحسصلا لع قوأ نممدارملانا (امهدسأ) نالوقهفذباتكلا اوروأنيذلا نم ىلاعت
 نولعيال مهخاك ىلا عند وقدنعلءلاب قد رغاا اذه فصو ىلا هنا هلع للملدلا لئاقلا اذه لام هطذحو

 لهأ نم ماب نياملا ف مروحسص اذهو هلعب لوأ هلعءاوس باتكلا,ءك ملا ىدينمدارملا (ىناشلا)
 هللا تاك ىلاسعت هلوتامأ هبحوعْكِسَت وهب نمد نمدارملا ل, همولع ةفرعع صد نم كل ديد ارب الن ارقلا '

 ءارو

 : ] ١



 سمسا ..امقل سس سم تسع خلا خل هس جمس 4 م اجلا ل سس وايل مح ال ديس د م مصخللا

 ليو هبط هلل قاسهقلا لوسر ىلع مد5 ناعوت ١ دم-عو حدمعامفا دمقم لمعت سب دقو ست املا مهرده» 3

 و وب و محو ع ظ '

 ميل بالا وأن ادا قرض ةءور م مذ هناورع لاف هنم لشخأ ىفالهبهناو نه ناقربزلا لاذ هرهظءارو ا

 لاقف تاعام اوسأ تاتذ ئطض-أو تاعام نسح أ تاقف ىناضرأ ام_ميف تقدس هللالوسراب لااا | :

 نال ارص-ناسلا ضعن لبو هيلع هللا ىل_ص ىلا ىيسفار مسا ناسلا نمنالسو هملعهقنا ىلصهقتا لوسي |

 نأزوع فرككحص ليقنأق هن رابع غبملبو هنا ن نس هدةرق- نع فشكيو لكشملا" نا مضرب هايف ١

 امنارصسلا ظفلورهاظلا ءافشاال ىلا راهظادسقامنالئ املا اذهوارصم هنعئو قالا حذونام ىعم ْ
 يواقلا لاقسا هنس-و هفطالردقلا كلذنا(لزالا) نيهجول ار هءءامءامغاانلقر هاطلاءافحا دش 1

 ردمفلا نا (ىلاشلا) تننظىذلا هجولا نءال ارحم بمب هجولا اذه نةبولقا | ىل. كلو ميلا هش
 هحولا ذهن مردعسلا همشد كل ذه انس نوكيام ميقتو اضيق نوكبام نيس لع ارداتنوكيناسلا ىلع ||

 نيذلا نين ادسكلاو نينا دلكا | رع»(لوالا) ماسقأ ىلعر مسأا نارلعا ردسلا ماسقأى ف( ةثلاشلالشسملا) ||

 تاريللا اردصت اه: و ملاعلا اذهلد ربدملا هاما نوعزبو بكاو اوكل'نودمدموق.هورهذلاميدقىئاوناك ||

 مهيلعادارو مهتلاسقا الطبم مالا هيلع مي ها رباىلاسعت هللا ثعب نيذل مدعو ةسوضااو:داعشلاورورمتلاوأأ] ٠
 ثوالاو :ةاسحلاو عسملا قاخ ىلعر ديال ىلا.عتدقلا ريغ نا ىلع مهتلكت ةفنا دقق ةلزت عمل اامأ مسيره اذمىف
 رقنالو ءوسبولا ك7 لفن نو امنتكر اسقو هريسسف:ىفاهدلنو ىذاقااهركذ هوحول اوهحاو را ْ

 ناك ىلذزيصمملاب ماعانم و زيخماما هلا ىوسام لكث انو ! وها مع ىتلا ةيلقعلا ةتكتلاوهو (اهلوأ) ٠ اهنألا ٠

 ناكولذاةردقلا ارداف نكي نأ وذديال ريصلا كلذواز زعم ريغلا كلذ ناكل ةاذعاف مسجلا العاف هللاريسغ | :

 مهاسا لعق هنم مصاال ةردقلايرداقل ان كلا :رلئاقم ماسالا نا ىلع ءام كل ذك مسج لك ناكل هئاذلا داق 0

 اي قلخ ىلعر دقي الا: :مدح اولا نأب لصاح ىرو رضلا معلا نا (لوالا) ناهسو هملع ل ديوةاخلاو 3

 .ركرتشم "هلع ن مهل دب الف كرك د مكح عاذتمالا اذهفابماع كلذ عانسما ىف رك رمشمانتر دقفءادّما ةابطاو
 لعق هيلءرذعت نأ ةردقا ارداف تاكن ءفبحواذه تئاذاوةردقاانيردافائتوك الاانهه كلرتشمالو ْ

 ةلطاضص ةي دفاتر وافاسس فل ا اهتمت( كخالابل ىلا ةردشل ادن ىف (ىناشلا) 5 ةامللاو مسجلا 0 ٠

 ىب ؟ولف ضعبللر ذقلا هديه ضعد فاك ن مدس ةردعلا هدهلاّمفا اذ نكح :مةاسحلاو معسسملا قلل

 ايس تاع ابل ولةاسللاو مسا قلخلاهتبس الصوف ةسفل اذن نمر دةل اكل
 قلخ ىلءعرد_ةيالةرد_ةاايرذاقلا نااذ اعالذكن ءلاوةاسخلاو ردن قلل ةسللاصن وكت نأو |||
 انزوٍولانالت اونا !ىلع تاز هعمل, لال د _الار دما كلذ انزوسولانا (اهتاثو) ةامسللاو سلا
 اقوا وهلا ذهن أب عطقا!اننكممل ةءسضرالا ىوقاايةيواعسلا ىوقلا رزمت ةطساونقراو ولت! ثادصتسا ا

 قد رطنماهماولأ مهنا اهيفزو لب ىلا تهت هتنا نعتر دسم مال سل ام-ماعءاسن الا ئديأ ىلع ترهظ ىت اا 00

 سانلا فن وكي نأ انز وجولات (اهتلانأو) هوجولا لكك نمتاو.ناا لوا! لاذ ةمسوردبلا
 ريبء نم ةيظعلا لاوومالا لمسه ىلءناسنالا كا ذر دل :ناولالاوةاملن او مسلس قل ىلع رد-ةينم
 اذهو هيذك انلعف د. يجده لاما نم رم رقطلا ناستكحصايىلا الصوتمر هيسلا ىعدي نم ىرئاثكسل بعت

 ايهذ نهذلاريغاوباقي نأ ةبو دالا ضع مهنكم ءأوالوةنانال ءايمكلا نم موق يدان وير

 الوأةلزإلاو ةّمشملا : نء كلذ مهفنأ 1 بغي نأ ب ناك ف لاومالا نمل للا, كلذ مكس نأ اما ناكل

 لد , كلذ نم نينكفملا كولمال كلذاو رهافي نأ بح ناكيف ةريطالا لا ومالاو مانعلاّسال" ؟الامالا مهك|
 زونكلاو لاومالا جارخامالا ميال ئذلاذال بلا تف نم مهل عما هنال كذا لولا ٠ نطفي نأ ب ب ن اتسص |

 نا'هل-4لا ذهب تداف ىضانقلا لاه « ل وقلااذهداسف ىلع ةلالد كِل ذ نع رمهأ و س .وفدلا ف ارمصئايانلع فو ْ
 لول ةلوالاهجولا امأ اد ةفعضل5 ”الدلا هّده نأ لعاو كلذ نمئلالعاف نوكي نأ متالرحاسلا | 1

 جبسم

 مح سس

 7 د 0 ةويجيحح 0

 5 ار لد



4+ # 
 ك0 م مساج تمس عم م ا ل ا

 نأب لالا لوقلاداسف ىلعهحولا اذمينولئاقاا تحاو نيطامدشلا ١ قاتتام عما ذ هذ ءاسشالا ءذه ٌْ
 | سانلانيباعف امة فب رصلا كلذ قب ث م موعذ ارمث :وءاسن الا بتكررغت ىلع اور دقول نما نيطامس

 ظ ىلع كلذ متزوجاذا لة ناف نايدالا لكس ىف نهطلا ىلا ىنغب كلذو عّتارمشلا عم نع قوثولا عفترال
 | ضب نمرود الد انالاوعخ ىزلا نا قرغلا انهن 0 ل

 هناف ناملس طخ لثم طخ ناملس يت تحس ىف ديزتن أو هو ّن-!نملاهفالا اذه از ولام هودولا
 ظ ناملس كإم ىلع هلوقامتأ (ةعدارلا هلكملا) نايدالا عمجب ىف نعطلا ىلا ىضغ فاس قو كل ذر هاعبال ا

 اولتنام | وعساو دا 000 برقا لا ونام للم دوع لع لذ ع رح نبا نع ناملس كلم ىف لف

 كلذد-وامتا ناماسن ان ولودبو رهسلا ىتك نمنو ردد « اوناكم_ممال نا_ءلس كلم ىلع ءارتما نيطاملا

 ٍ 0 0 ناملسلالم ىلع ءارتفالاك بم كلا كالال مهتوالة تناكف اعلا اذه كمل
 - .لخ ديوأ ةوبنل اوه نالس كمن ا ىضاسقلا لاق ناماس كلب دارملا يفاوفلتخ ا
 ش قوق ةدقو رضملا بورشه ةغبصت موقلا رت متاع اذا ةعرشلاو هيلع لزتمل باتسصلا

 ةقيقللا ىف هك-ام ىلعالوةنممنمكلدراص هتي> نماهنا اومهوأو ةتومدعب اهوسرخ أ مك امريرسس تحت

 كلذ ناك ملعلا كلذ بدس كلما كا :دسجو اا ناملسنا اوعداامل موقلان الاقي نأ ىدنء مهصالاو
 هءلعنايلسىلارعسلا | اوفاض مهنا ىف بيلا (ةسداسلاهلّثسملا) ناملس كل م ىلع ءارتفالاك ءاعدالا
 م وقالاسْغَر رثو هنهال | ظعتو هنأثام_.تفتناملسىلارصسلا اوفاضأ منا (اهدحأ) هوجو مالسلا
 املا كل ةدجو ان !نولوةب اونأكلي ناملس: وذ د نورش اوناك امدوهلانا (اهيناند) م-نمكلذ لومقىف

 ٍإ ةست ارارمسأ مهنم دمغة سيو موطل انك ناكف نالسل نس ارضا ىلاعت هللا نا (اهئلانو ( نسل بن سد

 1 هل هيزنت اذ هذ نامل رفك امو ىلاعت هلوقاُمأ مهنمر مصساادافتسامالسلاو ةالصلا هلع هنا نوئطا | ىلع ب 02

 | |١ ورام ,(هدحأ) ءاسشأ ه.ذلءقركسلاو رفكلا ىلا هومسن موقلا نأ ىلع دي كاذورفكلا نع مال |!هملع
 أ هقا لا فارحا الا نك امو ابن نكن املس ن امعزيدهت نم نوبههتالأ اولاق مهنادوهيلا رابح ضعن نع

 هنهىلاعت هلا ههْرم ناىلس نعرصسلا اوذخأ منا اوءزدوهلانم ةرهسلانأ (اهنانثو) هن االاءدهأ|
 ظ | ارذاك ارحاس هنوك ىنائياسن هنوكنال ءشمدقل هأربف رهسلا ناككلم ماوقنااوعزاموقنا (اهتلاثو) ١

 نتا نمو .ركذ مد قت ام ىلا هيريشنا ورذكص نطانشلان كا و لاقف هريغب قصال هنم أ ريىذلا نا ىلاعت نيب مث!
 الوأاورذكام مها مهوينز وب ناكد عذاورغك هيام ىلاعتنبب مناملسلا همستيو هسفنل ةفر طاكر هلا

 || (ىوالا هل ث_لا) هوجو نم عقي رهسلا ىف مالكلانال_ءاو رصسلا سانلان ولعي ىلا هت لاق ذرصسلاب
 بسئااركسلاو هببس دو فاملاسع ةراسبءلصالا ىف هنا ةغللا لدأ رك دلو ةنفةغللا بني هنع ثدهأاق :

 ْ (امهدسأ) ناهبو همك لدق « تا لانو ماعطلاب ر هسلو هج ديما لاق هير اك فطلو هن اهلنءاذغلاوه

 ْ لافوءافيلا ءانعت ناكزمهبولا ىأو ىذغنرخ .”الا وعود ار رو هلاك عدو ىلاعنانا

 ١ ردسملامانالا اذه نمريفاص#م « انناف نسخ ييفانماأ سن ناف

 | ةثرلاوهرضسلاورعموذ هنأ رسم ايدي رينأ اضيأ لقس<يو لوالا لوح | اط وعملا نم ل ق<تببلا اًدهو 1

 أ ىلص هتالوسرىو اهذع هقا ىضرةشن داهم لوق هنموءاغانا نعم ىلا عجرياضبأأ ادهو موةل اي قاهنامو ش

 | برمثدو معطن ىذلا ننقولذلا نم ىئءيْني رهسملان «تنأاسق !ىلاعت هلوقو ىركقو ىرص» نيب لسو هملع هللا
 أ مالسلا هيلع ىءوم نع ةياكح ىلاعت لاهو ان انلئمره+وذ هنا لقعو انلثءرششالا تنأاممهلوق هيلع دب

 ادهفم_هر هرتساو ساسنلا نيعأ اورصساوقلأ الن لاقو هلطسسس هللا نأر هدأ[ هب مع مجاهد ةرصسأل لاق هنأ

 || ىهأ لكب ص: عرشلا ف رعفرصسلا اظفل نا لعا (ةئاثلا هلمسملا) يا ةرصسلا ىنعمو» ||
 ْ لاه هلءاف مد دافأأد.ةيولو قلطأ ىتمو عادملاو هبوقل | ىرجت ىرجيو هنقرقحريسغ ىلع لق وهبدس ىنح

 ْ اا ست مهيسصعو مهل احنا اونلن تح ميكر اوم ومي رانا عا ادري اع
 مسسلال

 نم



 و

 عذط ا نأ (اهلأ) ءوجولا.ة>الااذه دك وب ىذلا منا مالطب تاندقو دمهم ءؤسولا ىرسملاسف | ا
 5 هللا جتيمسنابغ- 277 ةييمضلاج ك6 ال سمس م مسسستلاب لع

 ْ .ىكءرس !اك ناكول هنلعئذملا هذكعال ضرالا ىلءاعوضو.ناك وأ هملع ىأملا مقامستالا و 2 ىذلا ٠ ا

 فرع راى ست ىلعءايطالا تدهتجا (اهءئانو)) همحوأ ىوق ىِت يم طوقا ىلا 2 نآالاكاذامو هدعتواه | ا ْ

 ]| سوه“ ةزااناالا اذامونارودلاو ناههالا هءوقلاءاشالاىلارظغلان ءعورصملاوو+لاءامشالاىلار ظنلانعأ | ٍ

 اذاةجاحدلاناناوملا عئابطق ءواط_سر !نعءافشا !بتحاص ىكح - (اهئلانو ( ماهوالا ةعيطمتقةلخ |

 ْ لاه مث كيدلا قاس ىلع تن اذ )اء ءيذلا لم اهقاس ىلع ت دن هكيدلا عمبار ما قو تودلا تكي دلاءارعثكت هنشت |

 ْ مالا تعبأ (اهءدارو) هم هع : اسمما|لاوح الل ةعدان ةينابمسملا لاوحالانا ىلع لدياذهوءافشلا حاص أ

 : ميدع لمعلا ليلق ىناسفنلا باطلا ن ءىلافنا ىناللا ءاعدلا نا ىلعا وعج وةباحال ا ةناظمءاعدإاّننا ىلع

 |[ ةدومم :,كسصح-وةاعمتلأ ع صتخريغ قافتالا اذ _هواران ”سوفنلاو مهلا ن ىلع كالذل دؤرثالا ا

 ةّناسفتلا تاروصتلاالات سل ةداومل لاعفالاةسو ةلاىدامملا نأ تابعل تفصناول كنا (اهسماغو) |

 رخ الا ىلع نيؤرطملا دمج أحب رئي ناو هدضوتأ هك رتو ل_-هقال ةحخناص تالضعاا ىف ةزورغملا كرم اةوقلانال |
 ىدامملا ىهتارو هللا كان ااؤموأ اصيب هنوكرهتوأاذيذاو السب لعفلنوكرّدنالالاذامو جرمالا ا

 | هذه تثاك اذاو ةودلا كلذ كج تناكنادعي لاصفالا دو وللءفال ىدابم ةدلّضعلا ىوقااةروريص |

 || ةطساولا ءاغلاو اهسضنأ لاعفالل ىدامص هن وك قداغرتسا ىافلاعفالا هذه ئداءا ىدابملا نهتارودستلا |
 || تود ةيرقىداسمتارّوسءلاءذغناءناده ام نا.عااو ةبركتلا (اهسدا-و) رابتعالا ةحردنعاأ#
 : ا ةبوق هنود مهد شي هلا تح ها ع هن ودهم اسما تا.ضغلا ناف ن نا ديالا ف تاسفنكلا |

 ملا ا ول يم اعلا نوف ءاطالا (ىدعأف باف ف ضربس ءءلولملا |

 كلددَد تنم4انأل ةيز ارطضا ةْرَدَق هدق ص ن مزفقو كلاب ْمَءَد >ءان ضرعلا قحدتلاو ميشلاب ههئاشو | ْ

 ْ تداولا ثود كطىدانم تاروصتلا نوك زاعاذاو: 3 اةرلعل كال: تاازق مالكتلا |

 ١ نيعلانةبا مالا نأ (اهعباسو) ندا حراخ ثداوحلاثو دل ىداماهنوكنمداعبتسا ىاقن ديلا ىف ْ

 | دنع لمافتاعلا شوعنلا لوشتف اذه تةرغا أ دا ةلفان كلكم قةحاضيأ كلذوءالقعلا هدلع ىفتادقسمأ

 1|نوكتدقو تاودالاوتآل الا ةناعم_سالا نع ل اعقالا هذه ىف ىغم#_ستق ا كساب وق نوك-:دق ل .ءافالا

 ةديدش ند_.لا ىلع ةلعتسم تناك اذا سفنا انا «ةمة<تو تال الاهذ_مبةناعتسالاىلا يات ةةرعضا ْ:

 الأرز هداوم ىف مثانلا ىلعةبوق تااكفةيواممسلا حاورالا ن نم حورامناكثناكتاو ملا ملاعىلا باد_هللالا |

 اذهىف الا هيلا فرصن اها نوكيال د ةنمخل هن ديلا ثاذللا دهب قلعتل اةديند ف هن تناك ةاا ماعلا

 هعضوو ريغلا كلذ لاتذَحت ارخآن دب ىلا ندب نمر يثأتىَذعني ثسحي هتروريص نا نال /اذهدارأ ذاق ندبلا

 ]| ةاسفنلا تارثأتلا تروق هيلعةةطانلا سفنلا تابقأو هءلع لاسللا هعبتدف هب ساس لغتشاو سا دنع
 |[ تافولأملا نع عاطقنالا نملاعالا هذه ةلواز دال هنا ىلع معالا تعم أكل ذل ةبداحورلا .تافرسوتل او:

 ا || ىوقأريثأتلا كلذ ناكمتأ رومالا ءذه تناكالكو ن الئاةطلاغع نع عاطشتالاوءادخلا ليجاسي

 || همفنيعتملا بمسلاو ريثاتلا ماظع اهتيصاخو اتهام ىلا ارظن مالا اذهل ةيسانم سفنلا تناك اقفتا اذاف |
 ةريشكلاءل اعفالاب تاغتسا اذاو لعفلا كل ذىف عوق عسمجب تلغشا دحاولا بئاشاب تاختشا اذا سففاانا

 ا لودحو ققلا لكن متبعش ل اعفالا كت نمدحاو لكى لمتق لامقالا مل تعزووابنوق شل ١

 ا لغَشاو ةدحاوةعانس: امهدسأ لغتش دبا اذارط احلا ةزيق ىف نانو سين اانا ىرنذاورملا كلذ نه ْ ش ْ

 "هلام ةقءقج ىلءفوةولا لواح نمو نيذغلا ىذنم ى وق ن وكب داولا نفلا1دنافنيةءانصيرخاالا |

 ١ رطانملا هوتي رطاخلا غي رفتد ع هنافاهادعامعم هرطاخ ع رغب ناوّدب ال اف هركف هذ لاح هناه لئابشا نما

 ءاضخ ةمهلاو مهلا لوغثمنانالان اك اذان كاذكن اك !1ذاؤ نمسح" ةولهسأل فلا نوكمف هْسملا هديلك ا

 هتةييوبصصم ٠ م اهمال مسموح يسمو 0 ميس صم
 مسملا

0 

1 
1 

 لاا كرا الفابيف ةقرغتسم اهم 0000 تناك تاوه لا ليسو تاذللا 1



 اع

 ا لعنو ريصم هفسالغلا نأ ءام اريج انام فاماو ازيتمنوكينأ أما هللا ىوسام لكن أ ىلع لدلاام

 || ةعامالو زيد هنن تسلاهفنأ قاما اوعزو ةقطاشنا!سوفنلاو ةمكحافلا سوفزااو لوقءلاتايثا

 ا انلق ىلاسعت هلل النو ك.نآمزلاذكهدو-ومدحوولاولاف ناف اذملوقل' داسف ىلع لادا اةزيصتملاب ٍ

 نأرودالا نكح كال ذاةلس ةمهاملا ىفكارت_ئالا ىض خيال بول ملا ىفلارع تالا ال كيد لالا

 ْ لكناكل كا ذ كح م. ناك واذ ة ”لئانتمماحألا ةلوق هناذا كلذ لعردة,ماسجالا ضعب نوكت
 أ لغاشا|تاهطاى دتمملا الا معلا عمال هنا اولاقناف ماسح الا لئانت ىلع بل دل! امانلق كل ذك مسج

 نم مزالو اافص نمةفصزام- الل لغشلاو تاهل ىفدادتمالا انام ىندملا اذه ىفاهنس تو اهئالوزام>الل

 || نوكي نأ ب هنأاتلس مزاوللا ضعب فانك رثسم ةصهاملا ىف ةفلتخلاءاشالا نر كح: نادعالو اهءزاول

 ٍْإ رسل هنو ىبااةردقل نال هلوق ةابللاو مسام | اخ هنم مدبالةردةا ايوداقأ' نا حالف ةردقا نار داع ظ

 : نيرداف اطاو وص را ريحا هر 7 نم هدب الو لرتثمم 5 عانممالاادهو عائتمالا ادهىف ١

 أ .ىتدععانننمال ثالثا ذو لاعم مكس عانتمالا نأ فالف ةعونماهرس ,تامّدلاءذهانلت ةردقلب

 نوكي نأز والملف لاعيال ماكحالا ٠ ناريثكنأ ميه دم نم نكلو ىدوجو ىعأ هنا !:!س لل دال مد عل و

 لصح ميقلا نأ سدلا:ةكرتشم تدلع نم هل ديال كرت شملا مكسلسا نأ يلق لذ للعم هنا انإ + كل ذ تح انهه مالا

 دكرتشم :ءلعنم بال هنأ انلسال وج هوكي لولا فوايد كس هنوكيب ذكلا قوابلظ هنوكباللعم ماظل ىف
 تاصو ىفةكرتش مانا ىتا!ةردقل هذه نوكتن زو اللفةردقلاءنيرداق امنوك الا لرش مال هنأ فال نكا |
 لل ذك س دل نهالا نا ىلع ملال دلاانخ فصولا كل ذ نع ةجراخ نوكست مسلما قال ملدت ىت ا ةردلقلا كلتونيعم |
 | ردّ هذه ضع فلان نم 3 ثأر دقلا ضمنا ةر دقلا كل:ة#قل اك تسل هناوذو (لوالاهجولاامأ) |

 امت.صودمل لب ردقلا هدهاذ دفا ع !منوكب سلا قلحل اهت.حالاص لاءنالانال فرعط اد_هلوةتف ضع

 ,ءظنو ندقأ !2انف اهل ءاحري امنا مول عم 3 -صوصألا كإدو ردّقل ارثانس تفلاخ اهلحال ىّيلا. ةنمعملا

 ْش ةفلاخما كلت تناكولف ضاسللدا سااة_ةلاك را نطو ةيخوتلا ةرلاق تالا واولاد

 مالكلا اذ_هناك الو هتيؤر عنتع نأ ضاسال اناا داو نوكل بجول ىرينأ ةعصن هتوصلل ةعئام |

 هد ماوةيزوةبورلا "هلة سم يف رعشالاا نءهوولا ءذه ىحامل هنا ىئاقلا نم بمقتل ومولاهاماذكفادساف |

 اطسودم تدئا نه ىلع درلاو ةونا| تالا ىف ىلصالا ىه 32 ل دج 3 ةيعرألا] ظ

 ناامالوةنة لالا اذهزيويت عم قسالت اونا ةعسنلوةلانآوهو (ىناثلا هجولاامأ) اتشسيو هللا نمي | ظ

 اذه داس عنتما لوالا ناك نافن وكن الوأ ةدع اهلا هدهداسف ىلعاعرفتم تاودنا| دن لوَماا نوكن |

 هجولاامأو) ةءاكلان مالكلا اذه طةس دم ىناثا | ناكناورودلا عقوالاو تاو.نأ | هو ىلع هاذ ةناانلصالا | ظ

 لكل هلصاسةل السا هذه نان لوقن ال نت و ريغ عوقولا ىفو ريغ ناكسال ا ىف مالكلا لوةي نا لل: اقلف (ثلاثلا ا

 | مالكلاوهاذهف هوترك ذامانمْرلب فكم ةدعاتاارا.سءالا ىفالارمشنلل ل_هتال هلامملا هده لب دحأ
 فاتخااولاهد بولا سريةنلاو ماهوالا باص ار صم (ر سلا نم ىناسثلاعوذلا)ركسلا نم لواالا عونلا ىف |

 ناانلةاذااما ىلا مالو مسع ساودوجوم هنان لودي نم ممو ةذبلا هذه قراش مج هنأ لود: ْ

 ضعيف نفي ناز والذ ةعبرالا طالخالان .ةبكص صه ةنبلا ذهن أ كشالف ةدئإ لاهدهوهنانالا

 ىلخ ىلع ةردقأا ىذتق ىجاونلا. نم ةسدحان ىف ةج مال | نّمايسأ نم حا نهنوكم نأ ةدراسل اراصعالا

 ( اما ةنيبلا ءذهقراس مج ناسنالا انقاذ مالكلا اذكسح»و ةرذعتلاوانعةب اقلاروبالاعلاو مسا

 ظ |[ تناك نأ سوفنا! ضعيف قفتش ةد فاتت س وةنلا لاشين زوال لف رسفالاوه نانسثالا نا انالقاذأ
 أ ىلعةلالد+ةتولامم لامقحالااذهف ةسيئاغلار ارسال ىلع ةعلطم 0 اوف

 م عع الجاسم د ا هج حج حا سس حل

 هد اسقف
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 در اال جاو: ل افا نضال 20711 001111 اطل ا طة نات الاطر عسمس طاطا ضقت كك تو اوكا

 ا سوسحلاتكردأ اذاامافامراذةءهلنامز ىف سول 1تكردأ اذا امان افوقو تاسو سهلا ىلع فقتاسا |
 0 مرويصلارطللا 0 مااريد ا را

 شل قنا تأ اهلاث) نا لالالا نسسي ع سم ر ةياط وانولى ر رجلا ناف ثرادتسا غ ةفادع |

 هلوض ددنعنا الانام ةترلا هب سطارعددالورخآ ئث س اياد عرمضحاعر :ءيشةلوغشم تناك اذا 0 1

 عما ١

 ااذكو رخاآىثب لوغشم هبله ناامل همالكمهفدالو هكر ءدالف هعم ماكستيوا رخآناسينا ءاّماي دق ناطاسلا ىلع

 أرثأ هنهجوب ناك نا اهئمريكإ ًاوهامىربالواهارخ +_ذبعىفةاذق ىربنأ دصقابعر هناف ةارجلا فرطانلا ا

 اًميشىرالفال ماو هوهلحذآ رااعطبس ىرب نب نأد_ئاسرو .ةآرالا لبانقت ىلاهناضعأر' اسوأ هتبحوأ
 | ذ.ىشا!نالكلذو رصسلا نمعونلا اذعةضكر قصت كل ذادنع لهم تامّدقملا هذه تفرعاذا ةارملاىفامم
 1 | ىدلا كاد لغنلا مهفرغتتساا ذا ىتح هيلا مهتويعذخ أيو دي نيرظانلا ناهذا لغ شيئ *لعرهظ قذاخلا

 | (انهدحا) نيئيشااتوافتلا فت لمعلا كلذ قسف# ديدن ةعرمالعرخا اعيش لع هوخ ىب دعتلاو

 ريغ رخآئى مولر افيذ هاسنو قاتلا لمعلا اذهبناننالا ةعرس .(يناثلاو) لوالا ىمالانمهلاغتشا

 | لرصت لو هلم نأ ديربامتضلا ارطاوانافزصاعم اك - لو تكسءناولو اًدج هنمنو.عشف ,و رانا ام

 | ذيعشملانامهلوقن هدا رااوهاد هذول عفنام لكل نورظانلا ع نطفل هارخ ا ديربامريغىلا ماهوالاو سوُْملا |

 ظ رطاوملاو نو.غلإ ءذن ناك اكو اهيف لاستع ىتلا ةولعا ريغ ىلا نوعا ذخ أية قلاب هنال نويعلاذشمأ
 | اعوفرضنلاسح دفتىتلاَكاو انهالت نا اكو له قدسي ناك فوقأ دوست اهاديذجو |

 ا ءوذلاناف اًدج ئذم عضوم ىفذ.عشملا سلك نأ لثءنسح ؟لمعلا اذه ناك أللي عاون نم ظ
 ظ أ الالكرصبلا دفنت وقأا ةقرشملاناؤلالا 4ذكوةديدشااةلظلا ادكو ال الث اوالالكرمدبلا دمفي دي دشلا ا
 نم عوذلا اذه ىف لؤقلا عمامة هفاهل اوحا ىلعةرسصابلاةوقلافئقنالق ةللغملا ناولالاو الالتخاو |
 | بنل ىعتبكر 11تال الا سكرت نمرهظت ىتا! ةديحعلا لاسعالارصسلا نم (سماخلاعونلا) ربا

 | سرف ىلع سرافكو رجالا امهدسعأ لمعنف نالتنق نيسراف لم مىرخأ* النا بورمذ ىلعو ةرانن5 .سدتهلا

 ظ مورلا اهرودد قااروصلا اهتموب دا هسينأ مضنمقوبلابزطرابتاانممعاصت شوكلا

 ْ لوح نيد «ب .اهيفقررفي ىتج ةسيك ابوتكحاض اهتوروصي ىتح ناسنالا نيدواهندب رظانلاةرفب الى دنهلاو

 نوءرف ةزيهسر دب ناكو لبد ان ارومأ فيطل نمدوج ولا هذهذ تماشلا كصضو لويخلا نص نيبو رورسملا
 وهو لامثالا نجمع باي !١اًذهىف عر دنو تاعانسلا قو دنص ب.كص رثنايلا اه نمو برضا١!1 هند
 ةموإءمايامسا هانا رسل بان نمّدعي نأ يعش ال ةقمقللا ىفاذه و. هلع ةقضجا#ا ”ارامظعالبةئزبع نأ |

 درفلا دعي درفلا الا سلا لضيالا ديد ريسع ناكل [ملع عالطالا ناالإ اهيلعر دق .اهيلع علطإ نم ةنسيفن
 | نلمرد !لكيف قراتيس .وملا سوبانعجرا لع بانا اذه نم ورصسلا بان نمل ذرهاظلا لهأدعمرجالا
 لداربلا جارفنماخر ةاهف دجوو ضرالا ن ءةالغب از اس ناك هن اهل قفتا هنا كلذو .ءابا» ديد دنع قمدعلا

 همي لداربلا تناكو. لبيطاربلارئ اسف السم اينزجاريفص رفصين اكسو ف ةوطعرتاطوه ل دازبلاو

 .ادهفةوذهيرحاس نءاهضعت لضةنو «تحاح دنع اهضعب ل كصأبق هدنعاهحرطننوتنزلا فئاطاب

 عجوتملا نمارمض ل هاريلار , هداف لاح ا هريفص ف نأ ل عو خرفللا كلذ لاح لّمأتو كانو راقمسوملا |

 #4 يرلا ل يقسلا ذا ةراقهلا همحش).ةلآلهعب فطلتقهلك أن ًاباعهتءاحور ,وطا هل تقر ىتتفاطمةنالاو |

 ا كلذ ىلا * ئعنتا :اكخام ن نود ةيزلان لل بصاربلا هثءاجو اهم قد دو ىو كلذ دي رحلزب مو مفصل اكلذتدأ اهب أ

 ىاسو ميلشروأ لكيه ىلا دعو كسل ارهظا دارأ اممل مصايف اهسنح نماخرف كانه نأ َنانتامنالخرفلا |
 آن م "هلل لوأ ىف نفد هناري_تاف لكمها ا كل ذة انعبسعب ميقملا كسانلا س رطسا اهيفن ثدى جهلا الإ نع ْ

 | هبقتر هنسق هبقةروصلا كلت قوف لجو لكحها] :كلد قوق هبصنو, "هل مرعلا هم .» ىلع فرجت جاز نم ةدوص ذي ظ
 ]7 ممم - 2 ييسصخشسيس ١ وعوامل ل ميسو محا ب

 يل او لل
 بأ هلأ



 ل - تهم ةكسوستملا كاسل ايس ل يصح ل نمو ا مسسما ملا: .مسصسمستلل ملاسسسلا عم مس ١ مح ماوصل ل صول مس سس سم مح مج

 ٌْ تدائعادق نمغنلا ههل_ةمناىهو ىرنأ ةنآ1:نهواهسالاروقاءاذما هواي ىذلا بي رغلا لعفلا :

 ظ نوح عبطان ىهفةبيرغلا لاعفالا هده ثا دعسابطق ل هةشت و٠ رخآ ىلا اهسعأ لوتأ نم تادللامل اغتشالا' ظ

 | رهط د-ةةرخ الا بناها ىلا تفلت ىناق لوالا طفلا نم اميولطم تدو ا ذاق ىناثلا نع فوزيع لوتالا ىلا |

 ظ لايقالاو قانا ةلا ام ل رتو ةذ امسخلا لاوحالا نءدّردتأا عمالا ىناذتال لاعالا هذه | ةلوا نم نااذه نءأ]

 | رمصبل|رسحن ا اهنم ضرغل انالره اظاهيف سعالاف ةمواعم تناكن اف قر اامأو حاورالاو ءافصلا لاع ىلع ةبلكلا
 |[ ساولاناف ضرغلا كلذإ ةمسانا ارومالاداضي هلغشن ععسلا سفح ضرغلا كلذإة سانا ارومالابءانلغشأك ظ

 نم اهنا شي اماهللا ب ده» َنأدعس 0 ةقاص ص وقنلا كل ترامصا ذاف اهم ١ ريثأن ىف و اهتوق ىف نم وفذلا

 | كلذ ىلع ةرثكلا سوفنلا دضاعتتنندملا اذهمقاعتلا مام عون سوفنلا كلل لصعو ةقرافملا سوفنلا
 1 نع فاضت زاص اذا ةقطانلا س وفنلاهذهنأ :(ىناثاا) ريثأتلا ى وقتديازتو :وقلا تاكا ذاو لعفلا

 | ىوقتف ةكلفلا سوفنلاو ةيوامسلا حاورالا نم ةضُامااراونالل هلباق ترامص سن قبلا تارو دكلا
 ا ماهوالا باص أ رصسح رشاذ_فةذاعلل ةقراشة يرغرومأ ىلع ىوقتف حاورالا كار اونانسوفنلا هذه

 ظ صضعب هركناام ناي لوقا!نارلعاو ةميضرالا حاورالابةناهد_بالارصسلانم(ثلاثلاعونلا) ىقرلاو
 | حاورالا/اهوهمىمبناالاهيلوقلا اوركتأ ام مممافةفسالفاارباك أامأ ةلزتسءملاو ةقسالفلا نمي رخاتملا
 | ندا رانفكمدهةرب رشلاوّن ملا ونمؤم مه ةريهخاف ةريرع اهنمو ةريخاهنم ةفلتخش اه سفنأ ىف ىهو ةمضرالا

 ةرداه ىهوزيستملا يف ةلاحالو ةزم مال اهسفناب ةعافره اوجحاورالا هده مهتمفلانا لاق م مهنمط امسشو

 :وقلاناالا ةيوامدلا حاورالاباهااصت ا نم ىل_هشااممةةطانلا سوفنلا لاصتاوتاسئزعلل هكر دم ةملاع
 بدسب اهنا هما اٌةوتلا نمفعضأ ةمضرالا حاورالاهذمياهلاصتا بيس ةقطانلا سوفنلل لد اذا
 ةيِض رالاحاؤرالاذهنيبو نسون يب ةيسانملان الف لهسأ لاستالا نااممأ ةيواسمسلا حا ورالا كلّ اهلابصتا

 ةوقلا نا ماو واوسلا حاورالا نيبو انس وفن نيب ةلكاشم ا نمّدْسأو أ امنع ةلكاشملاو ةعاشملان الو ىلهسأ

 ةمضرالاحاورالا ىلا ةيسنلا ىه ةيواعسلا حاورالان الذ ىوقأ ةيوامسلا حاورالابلاصتالا بند
 ناوءاشالا ءذهواولاه ة.ءرلا ىلا ةبسئااءناطم ساو ةرطقلاىلا ةم -:اابرهأ او هل هشل ىلا ةبسنلاب ضعْبلاك

 ةيرلا بايرأو ةعنضلا باص نام ناكمالاولامقحالا نمل فالف ر هاه ن اهرب اهدوجو ىلعمسقي ل |
 اًذهفدير أو نخدلاو قرلانم:هل_ءلق هل هس لام ان لص .ةمضرالا حاورالا هذهب لاصتالان ا اودهاش |

 اًدهو نولاندخالاوتالمضلا ردوسلا نم (عبا رلاعونلا) ّنعا ريس ليعو متارعلاب ىعسملا رهعوتلا

 ىأرطشلا ىلارظناذاةنمةسلا بكار ناف ةريثكرمدبلا طالغانأ . (اهادحا) . تامَدَعم ىلع يم عونلا
 || ةلزانلاةرطقلاو اك اس ىرب لرتملاو اكرم ى رب نكاسسلا نا ىلع لديك لذو اكرم طشلاو ةففاو .ةنمغسلا [

 ريغصلا صخشلاو ةصايحالاك ةريمكءاملا ف ىرت ةءنءلاو ةرثاد ىرت ةعرمسر ا دن:ىتا ةفامذلإو اهقمسهاطخس ىرت
 ,تعفتراو هتقرافاذافانظعاهءولط دع سمشلا صرة كي ربىذلا ضرالاراضكواىظ ب اءضلا ف ىر |

 ةرضانلا ودل انا ىلا لوةءلا تده دقءاسشلا ءذهفرهاظنا يغض دنعبلا نم ميظعلا قر امو ترغص هنع
 || ةرسابلاةوقلانأ (اهيناثو) .ةضراعلا بابسالا ضعبل لبا ىف هنلعوهام فالخ ىلءائشلا رض دق

 اما ق
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 ا(اهنلاب د١ ةيواشال سال ةثناع تا 35 لصحالا دشن فهر وصااشش ديرأ الان زبده انزيغلا تاما ةيعاسا

 هراكت !ىلءاوحتح ا دق هلزج_عملا ا ةهروه ثم ىهو بابا اذه ىف :ريم تسحلا ناياكساا نم هنورك يام

 هللا ىبصد © فصو ىف ىلاعت كوق (اهناند) ىنأ ث ي-رحاسلا ملفيالو ىلاعتهلوق (اهدحأ) هوجو

 مذلا اوةحتسااملاروهم مال فلا هيلعراصولو ارودهمالجرالنوعبت نا نوملاظلا لاقو لو هيلع

 لئالدلا ءذهاولاه ثرهلا ن 0 رول ازيق ف كفرحاس ١١ نم كِل دزامسول هنا (اهثاانو) لولا اذه سيسا ٠

 (ةسيماسخلا ةلكسسلا) لل :الدلا ءذهل ةضراعم ملصت الف داع الا بان نم اهو رد |ارايجالاو ةسنشب ا

 ْ هلوق مومءااضإأو في رمش :هناذارعلا نالثل ذ لعنوقحلا قفن ارو الو م قريع رس ايل ءلانأىف 0

 ردتمل نيبو هننس قرفلا ن نكم اسم لهن نكي /واركس ميبااةرالو نواعبال نيذلاو نولعب يذلا ىوتستي له قانا ١

 ظ مبا لنسب . نوكي نأ ىضتق,اذهذ بج اووهذ هملع بجاولا فق امو بجاوازدعمز ها 'نركيرلعلاو

 رذكيدقرحاسلاَناىف (ةسداسلاهل:بلا) اهبقوامارحن وكسسيب ف .ك ابجاو نوك:اموابجاو دود
 انهاكشأن م لاه هنا لو هيلع هللا ىلسم "ىلا ءىورا المار فكي لهرج اسلا نا ىف«اهقذلا فلتشاالمأ

 ا دقتعا نم نأ ىف ةّمالا زيي عازئال هنالعاو مالسلا هيلع د ىلع لزمأ اعرفك دقن لوقي امهقدسفاف اًرعوأ |
 أ نوكي هتاقرورشلاو تاريبملاو ثداوملا نم هيفا ةقلاشلا ىضر لاهل اذا ةريدملا ىفبكاوكلانأ | 5

 حور غلي دق هنا دقت! ناوعو (فاشلاعونلاامْأ) رهدلانملونالاعونلاوهاذهو قالطالا ىلءارفاك
 لكشلاو ةدنيلا مغتوةردقل!وةايحلا دماسجالا دا !ىلءاهير دقي ثدح ىلا :وقلاو ةفصتلا ف ناسنالا |

 ةمغصتلا ىف غل دق هنارخاس بتأآاد عد نا وو (ثااثلاعوبلاامأ) هريفكت ىلءاضيأ ةمالاعاجار عطالاف ظ
 ماسالا داع ل_دس ىلع « هلاعتا ب.ةءىلابعت هللا قلك ثمح ىلاةيودالا ضمد نيب دئو قرلاةءارقو

 اذه عم هلال اولا كِلِدَر ون ءريةكصصت ىلءاوةفنا ةلزتعم ا انهو لكشلاو ةينيلاريمغتو لعل اوةاسملاو |
 ناسذالانا لوق.نأل ثقل نافلوةلا نم كيكراذهو لسرلاو ءاسدن الا قدص فرعي نأ هنكعال داقثهالا 0

 لهب الثا هدي ىلع“ اب#الا ءذهر اهلا ىلاعت دقن نيمدوبج ال نام ءاوع دفا داكناتصو :َوناا ىداول
 لطبملا ءزيقي دل ناذ سدملتلا ىلا كال ذ ضي ل هدي ىلع ءامس الا هدهر ها :لا عدي لا ذاامأ سيبلتلا |
 نلف ءاعدا عمءانسمالاهذس ٠ هل ل_هئال لطيملاوةوذدلا اعد عم ايسمالا هذه الله قحمانا اج

 عيعبلاا اوذاضااملدوهملاّنال.ةناف ردكححي سل هناك ثالفردسلا نماهان د دعىتلا عا والارثاسامأو |
 لافاشيأو قالطالا لعرفكر مساان ا ىلع لدياذهو نانملسر ةكاموهنعدلاهيزنتىلاعتهقلالات اا

 أ ىووارفكق الطالا ىلءرصس!نوكي نأ ىذتةياضيأ اذهو رحسلا سانل!نراعياورفكنيظامشلاّن كلو
 ىلءرغكر سلا نا ىلع ل ديو هور ذك: الف ةنسق نب اسغا الو ةي تح صا ادس أ نايلعتإلاه_منأ نيكلملان ءأآ|
 رلشسالا) مومكلا ةمهلا دقّدعي نمره“ ىلعا ولمن :دحاو ةروص اههقدص ىف وكي لاخلا ةياكح انة قالطالا
 ة-هل 1 امنوكبك اوكلا ىف دةةعيناوهو .(لوالاع ونااامأ) المأمهلتق له هنأىف (ةعباسلا
 ةامملا قلو ماسالا قلش ىلعةر دةااافو صو ءريصيدق رحاسا! نأ د قتعي ناوهو ( ىنانثا|عونل او )ةربدم

 | تاتتسدت راك ن اكد اقتعالا اذ فأ اذال لاق ام» رفك ىف كدءالف لاك شالا سك رتولقعلاو ةردقااو

 هسلعةلوقا همالسا لقفل أ هناانل تبون ل بقتال هنا ةغرنس ىنأو كلامن ءىورو ىلدتق رص ناغأ ]| ٠

 ناي هنداع ىرحأ ىلاعت هللا نا دعّتعب ناوهو ( ثلاثا عونلاامأ) رهاطلا محسعمف نفذ مالسلا |||

 دقتعي رجا ءااق هنو دالا ضعب نيس دنو قرلا ضءب ةءارق دنع همم .هااو لك_ثااريبغتو ةا.ساو ماسالا

 | هلزتعاا ٠ نعانزك د ددقو قد رطلا ادهم ةقلخل اريمغتو ةاملساو ماس ال ثا! د سا ىلا لواعولا و تح هنأ |

 لاقي هنال كيكراذهو ءاس. سال ق دص قعرمملاب لال ددسالا هنكعالد اقدعالا اذه عم هنال اولاهر نكست

 هملعر ذعتانذاكن اك ناوءامسشالا ذهب ناستالا هنكسأءاوعد فاه داصتاكّنا ةّوبنلا ىتمتاود قرفلا ||
 اهةتعا نا كلد نم يديرحانلا أ ذاق عرتلا نا تاني: فاك سيلتا تاسع اذمهكلد

 مس
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 لداربلا تناكصصو ةروصا ١ كال: ىف حمررلا ذوف:بد-د:ةلصربلا توص رهاب ناكر بآل وأ اهني مه مأو

 كلذ تاماركنم هنا او دّةّدعا سانا او نوديزلا كلل ذن.. مون لك ة.ةلا كلن لد ناكحص ىتنودب زلا ين

 أ رصسلانم (سداسا!عونلا) عضوملا ادد ىفاوترمث قماب الة ريشك عاوفأ بابلا اذهىف لخ ديو نوف دما

 2 كاسملا ٠ ندلاو لعل هلي زملا ةدابملاةيودالا ضعن هماعط ل لعص نأ لثم ةرودالا صا وذ دناعتسالا

 ناف صار ناراكسحن ىلا ل بسال هنأ لا و هتلطف تاقو لة عدلت ناد الاهلوانتا ذار اهلا غامد رف

 (عباسلا عيونلا) قلاب لطابلاو ٍبذكلاب ق دصلا او طلو همفاو رثك أ دق سانلا نا الا ده ثم سبط امغاارثأ

 هنود اق هنوعمطب ن َناعا ناو مظعالا مسالا فرعدق هنارحاسلا ىديناو هو بالا قءاعت رصلا نم

 كلذ هبلق قلءتو قد هن ادقع ازيمقلا لملق لة#ءلا ف.عذ كلذل عماسسلا ناكنا فنا اذاةرونالارثك أى
 نكوكح# ذهل ةساسحلاىوقلا تفعض فون ا لصحاذاو ةفاضضاو يهرلا نمع وله سفن ىف ل دحو

 ١ رثأباقلا قاعتل نأ لع معلا لهألاوح أف زءورومالا برج نمناو ءاشيامذئنمح لءةي نأ نم رحاعسسلا

 نمي رضتلاو ةهمناايىهتلارصسلا نم (نءاشلاعونلا) رارسالاءافخاولاعالا ذمفنتىفا طع

 هفانصصأو هعاونأح رمشورهشلا ما ةأ ىف مالكلا هل اذ هف سانا ا ىف عئاشكلذو ةقيطل ةفم فش هوجو

 اوقفتا دقن ةلزتء اا المأ ةنكمم ىه له عاونالا هذهن1ىفنياملا لاوقأ ىف (ةعبارلا "هلثسملا) ىلعأ هللاو
 ىلابوساملاو ةدلمملاةءودالا ضعي ماسعط ا ىلا بولا ولمختلا لا ب وسنملا عونلاالا اهراكص» ا ىلع
 روحو آمل أه ماو ةكم_هلعلو اهور حححم :ادقف لوالا ةسهلا ماسقالاامأَ ة8مئااو نيرضتلا

 رانج اواراج ناسالا باتيو ءاوهلاىف ريطي نأ ىلع رس اساار دةنتأاوز : سعة تمل !لمأ ام واهدوجو

 ةئيعمتالكو ةصوص# قررح ان ار قيام دئعءايسثالاهذهل قلم ن اوه ىلاعت مشا نااولاق مهناالا اناا
 هريرق:فاس ام ىلع مهلوتذ ةئ !اونومةملاو ةةسالفلا امو الف موكلاو كافل كلذ فرثؤملا نوكينأاماف

 ارداهءد_بو» نوكححي نأ بجوف ثدح ملاعلاّناتيئدق هنا ةئباصلا لوقداسف ىلع انياصصأ تحاو

 نيب كل رتشم ردقناكمالاو ام هنوكل ارود_ةمنوك. نأ ممييابما رودَةء هناي لّمعلا م كح ىذلا*ىثلاو

 نأ مزلي رخآ دس تارود_ةللاكل 7 نم ءْئش د_-وولو ىلا ت هتلرو دّةم تاكسمملا لك ذاق تاكممل الك

 لا. وهو هللاز رمل اسس ثداط ان وكمف رو د_ةملا كل ذيىلاسعت هللا ةر دق قاعتل الد يم بدلا كلذنوك

 تينادا اولا ةئاصلا هلأ : ام لك لطسهدنعو هللاةردّش الا تاكمملا نم ءوث عوقو لصسسي هنأ تدعو

 اذهعوقو ىلعاود> ا دقق ره كاره دنع ةداسعلا ءارحانقراوخلا هذ # عوقو عننعال هنا ىدتفاده

 نذانالا دأن مهن ني راضب مهامودب , الاهد»هى ىلا .ءتهلوقفناآر ةاااّمأ ريلناو آر ةاان ردسلا نم عونلا

 ةر اوم لسو هيلع هللا ىلص سنع ةدراو ىهفرابش الا امو هسب د ضزاب الا وضم لع لدي ءاتنتسمالاو مقا

 لوقأىلا *ىلا ل خضا هنا لاق ىتحهمف عرسان اورص» مالا |هملع هنأ ىورام مهتإو+ اداحآو

 الف رثبلا ةفوعار ترصد كلذ تاعجو هر“ هن دووم: أ صاناو يي سيور هلدعنأو ئداا

 ّنأ (اهناند) هدد ن أنا ذودملا لزنأو ضر اعلا الذ ٍلسو هيلع هلق ا ىلم ”ىب:) !نعلار كذب رخسا

 تااةف لرح“ ءاموتلابقذ ديول نم ىل وف باسمنا هل كلاش يرهق ىشو ةدشناع تنأ أما

 هلن ا ةماأ ىل الا و رجلا لع يبلطأ لباس تورامو توراه هسبق ئذلا عسضوملا ىلا ت ترص

 هبلع وبال تهدف دامرلا كلذ ىلع ىلوبف ىهذا ىلالاقف تءاواسن ذأ ضع ةرخاالا ناذ_عيراتءال
 اقف تاءفامل تيار ام ىلالا هذ: تاعندق تاقنامسبلا تو لعذأ الت اقف ئسفن ىف تركن
 تهدف ىل- هفاف ىبه ذا ىلالا.ةفتداف ىل_هفتالو هللا ق قنافال م أ سأر ىلع تناىلالاقناشش امش ت تندم

 الاقف اعراض انامل ءاىنلل لاو هب ىب دف قمع رش دقي دس اءاعنةماسر اف تيايننت

 ْ ترؤصق ناكل كدغو ىف هيزوصتفاتش ني ديزتامالاهو»امو تلعفر هسأا| تاس دقو كدع جوخ ذو كياعا

 نم نطل اف ندطن !تاقفالبنس كعاس نم رفن عراف عززنا تاقف مانا | ذاف ةظاح ناس ئسفنف
 د ممول هايس ملا م مم جم ارح او ايتصو يح مالا حسا د يحس ايا نجا
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 مه دوصقم نأكف ر لا سانثلا ا ارلعن يذلا نيط امش انمأو رفكناللةسننق نشا هفالؤتيو عسدعلا م
 هيد نيو رج وأو مساعورشك باو عفانأر 0 (ةئماشلاهلثسملا) 31 ارهاتف»اشالا هذه ةمقحداقنعا |

 | كلذكودحاو ىنعملاو عفرلابنيطامش *ءااو شيف اب ع نكانوقاسلاو:نكا مسا هلأ ىلع بصنااءنيطامشلاو ع نكل |

 ريشي ناك ذاو نمسح أ ديدن ناكواولاي اك اهنا راتخالاو موتك نكاو قرا كلو لاقنالاىف | .,

 (مالكلا لامتالداولا ىلا حاتمالفافطعنو حي نعلن نكلثا هم هجولاو نسح ف .ةضتافواولا | ْ

 || تورام و توراه لبا نبتسم ا ىلع لزتأ امو ىلا وقام الع لمعتا ملال افطعنوكنال:دّدشملا ا ا
 ءالؤه مث ىذلا يدع هنا (لوالا) ناهبو همة لزنأ امو هلو ىفام ( بالا ةلعسملا) لئاسم همفف | ا

 ىلع لزنأام مهثولعيورصسلا سانا نوأ*ب ىأر مسلا ىلع فطء هنا (لوالا) لاوقأ هثالث ىلع هذ او هانا ْ

 ىلع ءارتفا نيطامسشلا داتتآماوعتتاو ىأنيطامشلا ولتنامهلوق ىلع ف معانا (اهننانثد) اشيا نيكلملا | َ
 110 ا ييابقلا بتتعال يارا دان يرعتلا وا نيكلملا ىلع لزت أ امو ناملس إم | ا

 الكاوعتا م-منا دوما | نعريخأ ىلاسعت هناكن نب تحل | ىلءلزنأ ىذااوهو ه-وزو* راانيب قد رفتلا ىف | ا

 واتئامءريدقتو ناملس كل ىلعافطع جهعضوءّنا (اهئلاثو) امهدحأ يلءاورمصتتي لو نيسغالا |
 أر كح:أو هللاهحرل_مىنأر'اسخاودو نيكلملا ىلع لزنأ ام ىلعو ناهلس إم ىلعءارتفا نيطامس ثلا |||
 ًاامهيلعالزانناكولرصسلاّْتا (لوالا) هوجوب هلع تحاو امييءالزانر كسلا نوكي نأ ن يكحاللاف |

 | (ىلاثلا) كلذ لاز :ا ىلاعت هللا. قملبالو ثءورف كحر مسا انالزئاحريسغ كلذو هللا اوه هلزغ نتا | ْ

 كت الا |ىف تدثولذ رفكرهسل ا يلعتّتا ىلءلدي رتسلا سانا نوأغب.او رفك نطانستلا نك و هوت نا
 ١ رسل ا ميل ١ ونعبتأءاسنالا زوالا (ثلاشلا) لطان كا ذورفكلا مهمزلركسلا نول عن ممم

 نط ايلاو م هلاوةرفكلا ىلا الا فاضتءالر سلا ّنا (عبارلا) ىلوالا قد راهب ةكئالملا ف مجبا ٍ
 00 هوم لطاناا الار هدا لهو باعلان هملعدعوتو هنع ىهتنام هللا ىلا فق اضن فكو و الآ

 هنا هجر هنا مث هلطميسهللاّنا ردا هب مدام مالبسلا هماع ىمومةدقىفلاقاك هلاطبأ ىلاعت هللا ة داع

 ىلار مهلا اوم سن نيط امسك ُثااَن م” لاَقذ نب رم بف ارك" آلوةفلاةرخآ اع هَ ١ الارب_بقتق كات ش

 || ل زئخلانا عم ر رصسلا ىلا نيكلملا ىلءلز: أ اماوم.كلذكف هنعارم نك ناملس لإ هنأ عم نالس كلم :

 ا نالعداناك امنأو ريما ىلا“ ءاعدلاو نيذلاو عرمشلاو هناك امهماع لزنملا نال كلذ ورتلا نءأريمناكامبماع | ٍْ

 | كا:تةفئاط تاكو كاسقلاو لوبقلا ىلعم دعبل دم حو رفكت الف ةاأ نم اناامهلوق عم كالذ سانلا ||
 1| هتورو» راانيب هب نوقر ةدامرادةمز ةكلاو ةئشفلا نهىأاههنمنولعتيو كاذ نعلدعتو فات ئرخأو

 | ىلاعت هوة ىلع اقوطءمنوكد ودخلا ىنءبام نوكب نأ (ىاثااهجولا) مل-سهىفأب هذ هرب 0 ردادإلا

 زوق مسأاميسمت تناك ةرصسلاّنال رص“ نيكل ا ىلع لزني لو نامعلسر فكي لاق هناك ناولس رفك اموأ

 ا ,نمتنالعنام و وةوئل ءاوقلا ىف مهيلع هنن اًدرف تو رامو توراه لباب نيكلملا ىلعل نتا هلامع زتو ناءلش | ظ

 : 1 ىأ ةرئق نحن انت االوشب ىق ج- ىلا. هلوقامأو ىهونلاذثآه :عنامهنب لإ اددأ ناناغل ال ىأ اضيأ دحدمأ

 | يدترمأام ىأ اذكلاناذكت عندا ف تلقى - اذكيانالف ت مأام كلو ةكوهوركتالف ناعتماو الا
 ظ | فطعّنال كالذو اهنم نس لوال:لوقلانأالا ةةسح تنكناولاوقالاءذهناىلءاو هن هترذنح لب

 1 أ ام_ماعز ىلا لاتول هلوقامأ لدفتم لا دلالا هناء دعنأم ىلع هغلعع ن نم ىلوأ هلي ام ىلعلزنأ امو هلوق ظ ١

 ١ دو>ولا ف هلاخدا ف برغرتلا لبالن وكي دقْئ هلا ةفص فد رعتاأ لق ىلاعت هللا وهرحسلا كل ذلزغ ناك | 0

 اياب هوف »* هقول ن 5 ةيثاللال“ هلا تفرع « رعاشا لاو امك هنءزارتحالا عقينأ لال ن وكي دقو

 | هناا انا باوملاف ردسلاسس ا !!نواعب اورفكح زئطامشلان كلو قامت رةارفكر هدا ميلعت نا |
 | بك اوكخلا ةولا لوي نم هر“ ىلع د لع ءااذاام ىهدةدحاوةروصاهةدص ىف كف لاحةعقاو

 |مول جا ميلعبابتا الا ةئعز ودعال هنااشلانثهل 00 عملا ل ةناكبلللا 2 وكيف
 ا يح

 0 حل: سم ع حس موس

 ل ار ق0
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 || هنعدقاىذر ”ىفاشلادنعف تمرح دقتعا ناواحابم هنوكيروظحلا ىلع مكس هنالر فك ايم هي هناسنات |
 || دقىرد-و هيرص٠لاقناودوقلا هسلع بح اسلاغ لقي ىرحسو هتر ص ىفا لاق نا ةنانل امك همك ا
 تبث هنال هلام ىف ةفةذردلا بت ًاطخو وف همس !قفاوفهريغترحملاه ناو دعهمشو وف لدةءال دقو لت
 نسحملاىورو هنع هللا ىذر فاشل بهذم لصفتاذه ممءاع بع ذة .فنتهلق اعلا هق دصت ناالا هرارقاب
 لرتأ ىناهوق لمةيالو باتت بالو رحانس هنا ل_ءاذارحاسسلا لمعي لاق هنا هلنإ هجر ةهنم:س ىنأ نعد از نيا
 هلالهد ةفصإهوفصوو ار حاس هنأ ىلع ناده اش دهش ناو همد لح دةفرحاسهناّرقأ اذاف هنم بون اور هسلا
 نبده# حو لش م و هنم لق نامز دنم كلذ تكرتدقو رم ردخأ تنك ىنايَرقأن او ب امس الو دق رحاس

 ةلزنع كلذ نكي ل باتت سيالو لّةةيرح سا | ىف ةن_نح ىلأ لوق نع فيس وب اءأ تا أس لاه ىزارلا“ ىلءنء عام
 انباصصأ جحا و لق لة فاذا كل ذك أك نمو دا-بغلاب ضرالا ىف ىدسلا» ر ذك عم عجبرحا سلا لاسةفدئرملا

 ىذلالم_صفتلاوه قلعا ناكريغلا قع ىلعةبانس نكي لناف قبفوهفرقكي سل عوالا اذهناتيثامل هنا
 دبل هللاسقي دوما !نملجرهرص»مالسا اوذالصلا هلع هنال لية الدوهبلارحاستا (ىتايثلا) هانزك ذ
 ةالصاا هماعهلوقا كل ذك !نوكي نأ بجوف امهلتقي لف بنز اهل لا ةيريمش دوهينمةأ ساو مصعأ نيا

 ىورام(اهدجأ ( رانخأت هلوق ىلع هللا هجر ةفنح ولأ جاو نيملسملا ىلعام موياعو نيإبمالام مامال هاو

 خابفاهلّمقف ديز نب نحرلا »بعت سماف كاذب تةرتءافاهو ذخ أو اهترص“ ةبصفا ةيراجّن أر عنب ا نع عفان

 ىورام( اه.ن انثو )هن ذارمغي تانق اهمال كلذ ركن امان افعن كفاه ىمأ مريخ ورع نياداناف هركتاف نافع

 | لاه (اهثاان'و) رحاوسْث الث ايامةف ةرح ابورحاس لكاولتةانأ هنعهتلا ىذررعساكدرو هنار اند نيورع

 ىلع هللا لزنأ ام رب دة لوةباعال نوب انهاك أ نذ مهلا ناهكنيمقارلاءالؤهّنا بلاط ىلأ نبا "ىلع
 اهقدس ىف ينك لاحلاةءاك-نافةرفكلا نماوناك اولدقنيذلا ةرصسلا لءل(باو1او)لسو هملع هلا ىلص دمت

 ىلعةنيملا ةينعلاتالءالاو :ذيعشلا بورضينامتالا ىعاردسا!عاونأ رئاسامأو ةد-او ةرود

 ى> عيرقتلاو فيوذتاانءانورمض مدون نيف لوقلا كلذكو ةم_سدنهاا بسنلا ىلء ة.:لاوء الملا بؤرض
 'ءلدولا دعب ةقرفلا عاقبا ف لاتعو ةممثلاو بي رضتلاب ىذةرو هفداةّدعالا مكحج# ءادو سلا هي نمرعدب

 ةضسولاءامشالا نهد ىفلوقلا كلدكور فكي سد ذ لك مظعالا سءالا نم همكم ةياتكب كل 3نامدوبو

 ةمعطالا ىفةدايملاةبودالا سدي نعف لولا اذكو كلذن ولعفن نان 'ماهاىف لولا !ذكو سا ئاارؤدىف

 قاؤلاو ىفاكلاهتتاور كسلا ىف ىلكأا مالكلاوهادهذ ةتبلا لهاا بجواالور فكل اًدح غا_ ال كلذ نم اتش ناف
 اهنامهنا ىضةةيشن الاره اظةرصسلا سائلا نولعياو ركن يطامش ّنكلو ىل اهتهلوق امري هلا ىلإ عجرتلو
 || ازفكنوكيالام مياعتو ةملعل ابرعشم فضول ! ىلع مك ا بدترتنالر هدأ | سانلانواعباوناك مهنا لبالاورغك
 لوي نأ كلذ عنم ناورفك اضي أر كسلاّن ا ىلعو رفكرصسلا ميلع5ّنا ىلع لا دّدن الا تراصةرفكلا بجويال
 ناق ردا سانفلان واعي كل ذ عم مهوا و رفغك مهمل ىنعملا لب ةيلعلان رهشدمف صولا ىلع مكحلا بنت رتثا ملسنال

 مزلارفكرهسلا مييلعت ناكولف رولا ساسنلانانلعينيكلملاّن ادب الا رخآىف ريخأ ىلاعت هللا نال لكشم ا ده لاق

 لك سيل هنا ىلع الد دق مكنالفاضي أو نومودعم م_هرسأب ةكئالملانا تبثاساز,"اجرمسغ هناو نيكل ازيفكت
 وهىذلا رسلا اذه لمحت نق هتامعسم عجب ىفاماع نوكيال ل رت_كملا ظفاللانلقر ةكو وف اره ىعسأم

 راهظاىل اهب ةناعتسالاو بك اوكلاةمهااداقةءاوهور هلا, ةاسعسملاءاشالا نم لالا عونلا ىلعرفك
 ماسقالار ئابالرددلا اذهبمهباعتال اورغكامتا نيظامشل اورفكرصسلا !ذهفتاداعلاقراوشوتازدعملا |

 ىامعت لاهم ىلءعاونالارثاسز العب امهلعا لير صسلا نمعونلا انها عاما امهم مل-فالف ناكل اامأَو
 اذه ميلغت نكل جونلا اًذهانعام_منا لاقي نأ ريددةيفاظيأو هجوزو ءرملا نيب هينوقرفي امامهتمنولعتتو
 ميلعتلا|اذهف هنعزرتنمل هلعينأامافالو ص هنوكو هتيقسلعتملادقتمينأ عملا دصق اذ اارفكت وكبآمنا عونلا
 نالعيامو امنع ةباكس ىلا هت لاقاام ىلع هنع زرت فلكم ا ريصي نأ لجال ناكمكتت الملا يلعتو ارقكنوكيال

 مشن

00-0 



 16 ن

 لاح قردتلا ناطعنامرلا م-وأوق ةرونمالا نا ا (اهتاث) تال اه ماع لطي .كفهرع لوط ظ

 هو>و امها ارنا ىف بدماالوةنف لوقا اذهدا_فرهظالو نابقاعبامهو هبلاّناوعديو نيذعم اههنوك 1

 وم“ لنوع دي اوناكور ىملاىف ةن رغاناونأ تطبنتساو نامزلا كا ذ ىف نر كص رسل انا (اهدحأ) ْ

 نماونكت ىتترصسلا نا و1 نابل اايلعت نأ لج ال نيكل ا نيده ىلامعت هللا تءيفا مم سات! نو د: و“

 (اهينانو)دداةملاو ضار لا ناسا نم ادهن كمالوايذك ةزرنلا نوع اوت نيذلا كاوأ ةضراعما

 زاك نانا ورسام كر رهملا ةهاسع هلا بلع ىةودمز يدلل نا[ :ردملانوكح :معااا

 ْ -_ هتل نيكسحا ني ذه هللا ثعبف هز :رمهلاةقيقح ةؤزعم مديءاع ترذعتموجالفاو ملا ةيدامعنيلهاح 0

 هللاءاد_ءأ نيب ةقرفلا عقونىذلار هسأالاقد نأ عنتعال (ابئاانو) ضرغلا اذه ىجالوددل هام ْ

 ْ اذهل رصسلا ميلعتل نيكل ثوب ىلاعتهقاف او د_لهوأ مه دنءاح ايم ناك مه تتاءاسلوأ نيد ةفاالاو ْ

 ا نب ةحفلالاو هللاءاناوأن بقر #هلا عاقياورمشلا ىفهولمهت_ءاوام_منم كل ذاولعت موةااّنا مصرع

 الار 5 هلم نوكلا تأ بحبو هنعامهنم ارصسل ناقل اطل كاز لكبرلعلا ليصتت ا (اهعبادد) قشاءادعأ

 الارصشلاع نم عاونأم م دنع ناك نسا لعل محل هنع ىهنلا عئش ما | رّودتم نوكد ال ىذا نال ام واعم

 ْ 0 _ضراسعم ىلعاهب نور دةءارومأرمثدلا اولعمل ةكالملا هللا ثعيفاهلثعنانتالا لعرشملاودةءول
 الأ ىلا لصوت نأ ه:كصحمأام هاعاذا هنا ثرح نمفلكتللا ىف اديد:كلذنوكي نأزو< (اهسداسو)
 موق لس ااك دتازلا هبا ولاهي بحو:_سف ةقشاا ديان فكل ذنأك اهلامعتسان م هعمم مال اعلا تاذللا

 ]| نمدع..ال هلاهودولا دهب تدق م هناف همءطن لنمو ىد سلف هنم برش نك لاق ام ىلع رهتلا, تولاط
 لإ تدقوامنا ةعقاولا هذه مهضعب لاق (ةعبارلا هلّمدملا) ملعأ هللاور مسلا يلع نيكل لازنا ىانعت هلا

 || لوسر نمثبالف ضرغلا اذهاريشلا ةرو هالزنن كلماناكح اذاامحمالمالسلا هماع سردانامزف |
 الأ سنالا ىلا لوسرلا ثعبيال ىلاعت هنا تدث هنالن لوس امموك زو الو هلة زعم كذروكجللا.تةوف |
 ْ | نايمع أ نامسا ام-هوامها ناداعنيكلمال ناس فطغع توراموت وراه (ةسماخلا ل ةسملا) هكا ا

 ْ توراه ىرعزلا ا رقوافريصنالم-هضغمدعزاةرسكلاو*وترملاو ترها نءاناك ولو فريصلا عمل نيلغا ٍ

 الف هزسف ون2امعا الوق وع ىددسأ نم نامل عام دنلاعتدل وقامأ تورامو تور اه امه ىلع عفرلاب تورامو 3

 نمديدثأارب ,ذحل ادعزالا ردهسلا ناملعبال ناكلملا نا ذهو لاقفامهلاح ح رمش ىل سعت هنا مل ءاق ردك ١

 ىباعلا نع عملا زيت راهم تا! ةسنهلا ةئتقلاب انههدارملاو رفكتالف ةنشض نم امتاام_هاوقوعو هيلمسعلا ||
 ظ هنافهوحولا اس دقو هبوشلانع صلانلنازينتمل رانلا لع ضرعاذاراناا,بهذلا تن وواوةكص

 لا الو د_-ال هنانقضاالو نمسا |دسأ ناملءدالام_منادار اف رهسلا لعمل نيكلملا ةسشهد نه < فمك

 كل غصت ىذلا اذه ىأ ةنئقننامغاهلالوقيف ةيسصنلا الذي تح لاستحالا هوجو لن اف نكس

 لإ د_بافملاىلاهيل صوتت نأ ننكيمنكحاو زكلانيور ممسلا نيب قرفلا هيزيع نأ هنمضرغلاناكناو
 ”لجاسعلا ضار عالا نمءوث ىلا هب لضوتتوأ هنع تهنامفءلمعت_تنأ هلع كفوقودعب انا ىصاسعملاو |
 ا ركذ .(ىلوالا ةلئسسملا) لئاسمهسففهجوزوءر رملا نعي هب نوق رغب امامبهنم نولعتمف ىلامعت او قامأ ظ ْ
 | ارثومرحسل كلذ نأ دقتعي نابنوكءامناقيرغتلااذهنا (لوالا) نيهجوقيرفتلا ادهريسفتىف لإ

 قرف هنا (ىناشلا) ادهني قوفتل سمغدو أرم ات تنايارفاكراضاذاوار ةاكربدمف قدر اا هىف

 نال كل درك ذبل ىلاسعت هنا .(ةياقلاةلكسملا) .ةروك دملاهوسولار“ اسو بي رضنلاو لما هب وانام ّْ

 نلاءرااةناكشن ان اف روصلا ريا ىلءاهسن:ةرودلا هدهرك ةنكلردقلا اد#هالا سيلام_مئمنواعتن ىذلا

 اذه هر نكمأ اذارخنسلا نأ ىلع كل ذرك ذي ىلاسعث هنا همنف ةّدوم لك ىلع دئاز فورعماببلاهنوكرو هتدوزذ
 قلطآهنالءانركذام ىلع لدي هنآف دحأ نم هني راضي مهامو ىلاعن هلوقامأ ىلو أ هي هريخف هند ىلع مالا
 || اممأ همتاع ىلعأ نم هنال ءرك دامت |ىلاعت هن اناء كلذ ل دف هجوزو ءرما نمب قي رغما ىلع هرصقي فرضنا



 أ

 || ضرغلانوكي ثري هملعتل مال_سلا مهءاعءاسالا ةفعبز وال هنا ل مالا دكئالملا اذكفردملا ىلعتل
 0000 راازةر ١ 1 و اسلام

 نارودعال لذ ميلعتلا نيبو لمعلا نمب قرفاثلق همع ىو امىلاعت

 ضن ا رولا اك ل سل ة(ةداشلا للكس ا) هباروم أمن وكي هناق د شق ىلع هند هلا

 .اناك لسقو رز ملا ساشاانالعي لدا اب نم ذاقأ نمط ءانأك سطل انةفاوقلم ا مث سامع ناو ءاامذلا

 : | ةيراكو توراهوءاممسلا نم الزن نيكلماناك امهو ماللا تشب ةروهثملاةءار ةلاول ولالا نهنيكاص نيلَخر

 | اوكحادقف ماللا اور كَنيذلاامآ امهرتغلسقو مالسا !امهماعملا ةاكصو ليريج امه لمقو امهل نام“
 ٌ : 000 "نردك 0 0 رم (افدحأ) 57

 1 ا | لراس دز ل ةنكرش راسبابما عم نا ندر درو انواع نا ةلطك ام اسعالو'

 || نانا ةق.قللا ىف نو كج,ال هدهاشن نيا سال | ئمادخاو لكنأ زوال: كاذزاجولوزئ اجرتغودو

 هاا عل اكل مءانلعح ولو لام وثفىف كل د حدق نلح رلاةر وصىف امهلعد مناوتنكت الان ءاكسحاملو 1

 | دعنا( ىناشلا نءد) رحسلا مب ماع ةوستالا | لازنا فذ هك لاهو نييئسأنا(لوالا نعبا ورخلاو) الحر 1

1 

 ٍ | ىلاعت هلا نا (ثلاثلا نعد اما ىلع فم صاقاو ةصاخو توم مالا غب يكل ار ةو ةقاعايا الإ ْ

 0 1 ةرود هيرود ن م ىلءاوءطةءال نأ ءامننالا نامز ىف نفلكملا ىلعساولا ناكو نيلحر ةروصىف ام ْ

 4 ا | ىلكا اةمح ددهاشن ىلع بجاولا ناك مال او ةالدا ا هيلع لوسرلا نامز ىف هنأ اناس هنوكين اناا 3

 0 ْ ًادتنتكتالا ان ا ام-مأياشلق' دا(ةئلاشلا اهلثسملا) هم فقوتلا بحاول لب سشدلا نم هنوكب عطقيالنأ ا

 : اه دقي نءابمف لع ا اولاقو مد" »انها موطعأ ام كت اللا نا ساء نا نع ىورفامهلوزن دس اوفادخا ١

 1 | مهو ةكتالملأ ا ل را هان نولعتالام لعأ ىنا هلو قب ىلانعت هللا مهباجأف ءامدلا كة سو ْ

 1 مغ هرهظام عم مها هللا ةمقد خو نمو مهنمتدك-' ةلملا .هعف هلم كلا _واانعانوحر ءراواكف نونتاكللام ل اركلا

 : | الامال الكبد نأ ىلاعت هقلاداراف ةكالملا بدا دزاف 00 00 ايقلان :

 : ظ اهلا تبع ذفالزتف برشلاوانزلاو لقول رمذلا نامه انو امهر 0

 3 ادعبالاو مصلاادبعينأ دعبالا امهعبطتنأ تبق اه فتن عاهادوارف5 رشزلا ىضوءاسنلا نسحأ ٠ نم أ سا

 3 | ةدابعو برششلا ىلعاموءادق ا دذعف كلذ لك ىف اهاعاطاف !..ياع ةووثلا تبلغ مالو أامذنم اقر :اابرمشب نأ ا

 71 |لوصولا اتدرآن اف رماد دام فارام املا لل يل اذهروط أ نأ تلاققمويلع ل اسلخ دما

 ١ نيكلملا نأ اهادع لفدأر !ااماطو لثلا نءاغرفامل فهل :ةي الغش مث هنماعنش اف لدرلا 1 ذه الت قاف ىلا

 : ” ادعاراتشاهدرح" الا ناد_ءوامندلا ب راذء نيب ام_هريشن ىلا عت هللا ىلا اع ".ضتوارعس< وام دن د دنع :

 ١ ا الوق ةره لا فمها غردتلا سانلانالعب ص درالاوءامسلا ننب ناس عم لباس ناندفدام_هواسدلا

 |ةر 00 ا ا ا سما راسل

 1 اها ةقاوو ضرالا لخأ نم ةراف تنك أر 4 5 نا (نأن ؛١لوقااو) اه موادهاش ام ىلع اهلي

 : هن تماكتفءامسلا ىلا ناحر ءل هنأت كس ىذاا رسالااهالع صلاة دابعو سفنلا لءقورهلثا برم دود

 ةدساف ةياورلاهدهالعاو : ةر»ئرلا ى هاهاهدو هلل || دق تخدس . اه: ناكضوءامسلا ىلا ثحرعو

 5 مدام (لوألا) هوجو نءاهلطام هسيفلب كلذ ىلع ل دي امها باك فرد هنالةلومةمريغةذود مه

 1 ايلذاا بادعنيبارتخ اهنا م-واوتنا (امنانأت) ىداعملا لك نع ينال اديس لو 90 نئاللا نم

 هنلرشأ نءاممابربخ ىلا _عتهتنانال باذعلاو ةيودلا نع ارمغ نأ ىلوالا ناك لذ ذدسأق 5 ةرخ - الانا ذءْنبو

 لوط



 4 ا/
 ااا ا تت تةتة2ة يي و ١ مس سس سس امص يب معتم بني سييمسم : 0-000 “ح٠

 | اونم[نيذلا ام'ان) ىلا عتهاوق » ريخ هقلادنعنم وال أ دن. اغاونمآمهتماو لاق هنأ تسص ,منامب |

 مهلاعفأ ابق حرشام ا ىلاعتهللان'للءا (ميلأ باذعنيرفاكتاو اوعع«اوانرظنا اولوقو انعاراولو ةثال ||
 هللا ىلص دمت ثعبم دنعم_-هلاعفأ ابق ح رسشي نأ انههنمدارأ مالسلاوةالصا ا بلع دنت ثعبم لبق[ ||
 انههو باملا ا ده نمل والا عونااوهازبهو هند ف نعطلاو هرف حد هلا ىف مهداهتجاو مه دو سو هيلع 0

 ننام و ةينانعىفا ونمآن يذلا امي" اب ىلاعذهل اودي نينمؤما بطاخ ىلاءث هنلاّنا لعا ( ىلوالا "هلم ملا ) لث اسم

 الىلاعتو هنا هناكف نيك اسما اهي 4 وهةار ودلا ف يطاناكو سامع نب ١لاق نارشلانءاهضومأ]ا .

 | ىلع لدياذهو ةنكلاو ةلذلا مهماع تبرضو لاق ثمحارخآ مهل ةنك لا تنثأ نيكصا_ءاانالو أ مهيطاخأأ |
 ةمانقلا مون نارينلا ف باذعلا نم نامالامسمطعي ىلاعت هلافالو أ نا الاهمال هذه بطاخا ىف عت هنا |

 تافضااو ءامسالا فرشأب امندلا ىف انبطانخ ن احم اذافتافصلاوءاعمالا فرش أن مّؤملا سسافاضبأو
 |نيتماكلا ىف دعبالهنا (ةيئاشلاةهلثملا) تالماعملان أب ةرخآالا ف انلماعب نأ لذة نموجرتف |||
 | مدنال هسنع هللا ىذر ىفاششلا دع اف كل ذإو ىرخالا ف نذ ابو اممم ددسا نم هللا عني نأ نيتفدارتما 1

 انعار ةلوقن مهنا عنينأدعيالف ةءسراساابوأ ةيربعلاب تناك ءاوسة اسفل ةجرتب ةالصلا
 ةلوقنم.عنم امنا ىلامعت هنا ىلء ني رمسفملارو هجن ن كلو نيف دارت ءانن اكن اوانراطن ال وقفنذأيو

 هتتالوسرانوأوةينواسملانك (اهدحأ) اهوجو هبفاورك ذم ةدسفمع ون ىلءاهلاة-شالانعار
 ثوبا ةيناربعةلك مهل تناكدو هل او هللا لوسرابانعارٍلعلا نم ايش مسهرلءالتا اذا لسو هيلع هللا و
 انعار نولوةي نيسنمْؤملا اوعمم الف تعمسال عمم اهاشعمو انانعار ىهو ةماكلا هذه همشتاهب'
 1 ةلوقىهو ىرخأ ةظفلن او صأو اهذعءنونمؤملا ىهذف ةيسسملا كل: نونعب مهو ىنلا هناودطاخو ءوصرتفا

 عمصربسغ عمساو انصءوانعمنولوةيوءاسأا!ةروس ف ىلاعت هلوق ليوأتلا اذ_هةحص ىلع ل ديوانرظنا
 هللاةنعا مكملع هللاءا ديعأ ابلاقف م_منءاهعمس ذاعم نب دعست ا ىورو نيدلا ىفانعطو مهتن ل ًاباساانءارو
 تازة اواو: ّمساوأ اولا هشنع ”نيرمذال هللا لوسرلاهل وثب مكنم ل#ر نماهتع منيل هدب ىف: ىذلاو
 اهنولوةياوناك امز اا لهأ ناالا ىنءملا : تناكناو ةماكلاهذهبرطقلاه (اهءئانو) هناالا هذه

 انَعيارتناىأانءارنولوةياوناكدوهيلانأ (اه:لانإو) .اهتعدتتا ىهت مرتسالفةيرضسلاوؤزهلا دنعالا
 1 نيبةاوامالاههوم ظدألا اذه ناك نين نيب ىرلا نم "هلءافءائعار هلوق نأ( اهعبارو) اهنع هللا مه اهنذ

 لوسرلا ميظعت نم دال ن أنببو هنع ىلاعت هللا مهاهنف انعاصسا ك_عرتل كدععس :عرا اولا مهناكن يسر طاختملا

 انعارهرتّنأ (امسماخو) اضعب مكّضعب'اعدكسح مكن لوسرلاءاعداواعمتال لاقام ىلعةبط انا ىف
 راظتنالا ل اًوسالا انرطنا ف سدلو هريغب لغتشتالو هنع لفغنالو ىالكعار لوي هناكءالعتسالا عم باطخ |[
 نزد:ىءانءار ةوقنأ (اهءداسو) همهذىلالهامرادقمكناسو كمالك ف فتودهلا ولاه مهناك |

 قيس ةلكاهولعجو ةيلصالا نونإاىلانوثلا هذه اوبلق مهما مثةامارملانمانماروةاطاعملانمانطاع هلوقأ|
 ىأ كياذامعمسواوقك ردصملا هياودارأ مهنا لمتعف ةنوءرلا نم لعاف مسا نعارلاف ىلا ىعوةنوعرلا نم |

 انافةنوعراذتريمىأ انءارثرص هياودارأ منا لقكو ةنوعر تلعف ىأ انعارمهلوةف كباذابءذوعا ظ 1
 .دارملا نوكجر,نأ (اهعباسو) ةواكيل ا هذه نع ىلا. عت هللا ىمم مرحال ةدسافلا.و>ولاءدهاو دصق

 انرظنا اولوؤقو ىلايهث هلوق ام نبالو سماك انمعر ق_هعةنوعرلاىلااءو.سنمالوق ىأ انءارالوق اولوةتال 5

 نأب لاعت مه سهأف رول نم سدتقنانورطناىلابعتل اه هرظت !ىأهرطتنمهنأ (اهدحأ) هوسوهيضفأا
 ميلع لتي مالسلا هيلع ”ىجنلا ناكفألةناف :داعتسالا ىلا نوجاةجيالذ هنعاول_ةنيل لاهمالا هول[

 لاند نكت لنا ومالكلا لالخ يف لاه: دن ةظفللا هذه نأ ( امه د آ) ئيهجو نم با ول افاذهنول وشب ا

 هيلرالىلاعتهلوقاورمبة مهما (ىناثلا) تعمسوأ عمسا هثي دج لالخ ىفلجرلا لوةككالذ ىلا جوت لع أ
 || حولا ليت ىلءاصرح مالسلا هيلع ليرمج هيلإ هيقلي ام لوق ل دقي ناكم السلا هيلع هنا هيلين كانا

 0| قط سس
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 مهّمؤو مهبيعدار أ ىاعتهالور هلا نااار مالا وج رتس ال0111 ايلا و | ُ
 أداب املا نرسللا لاه (اهدحأ) هوجو همفو ليوأتلا نب مدي الف ةماع مهةذين ٌزاجاما هيمه أ دق ناكولو

 | (ابا) د مهملار رض نيو هند ىلذ ءاشناو هنم هعئم هللا» ءاثنافاناسنار ه«اذارحا لا ىوي ةملضتلا هم

 | اهدانذالا ىعمو ةال_دلا تقوب سال مال_ءا هنالان اذ ناذالا ىعساسغاو هللا ٍل_ءبالا دارحلا مصالا لاق

 | العا ىأ يلا مويا ىلا ةوسرو هللا نمناذأ نان ةوقّثاذكو نذال كدب + هي ةمماَلا ةساطايّنال

 |لصا+طاررضااَنا(اهتلاثو) .مكتلعأ ىعيءاوس ىلع مكن ذآهلوقو اولع أف ءانع هللا ن هرم از ناناة رولا
 يلاعت هلتانذ ىلا فاضي نأ حصي هئاف كا ذكت اك امو هعادباو هداععاو هللا قلذي لمح ايئارهدل ا لعت دنع
 | اذهو ىهالا نذالاب دارملا نوكي نأ (اهعبارو) نوكيف نك هل لوقن نأ ءاندرأ اذا ئ ءاانلوق امنا لافاك

 | رش مكحاذهتاف قير مالا ىذةةيرفكلاوارفاكريدن نب هحوزو ءر ١1نيبىدرفتلا اممسفي نأبالا قمليالهجولا

 | ىيلام» ارك نااواعدقلو مهءفشالو مهرضبام نواعشو ىلاسعت هلوقامأ ىلانسعلا هنذ ةاىهأبالانوكءالكلذو

 ا (اهدحأ)» .وبو] ةراعتسال !ليبس ىلءءارمشلظفلركذاسغا(يلوالا لس ا) لمئاسم همفف قالخ نم ةرخاالا
 ارصسلاكلذا اورتشادقةئاكف نيطاس لاول امك سلا ىلءاوابقأو مهر وهظءارومتلاب اك اوذينامل منا

 عن ةانءىلازارتسالا كلذيلسم.ل هنعزارتسالارصدلا يلعب ادصقاغ !نيكلملاَت ١ ( اهينانثو)' هات ابك

 ما ا مص اسم سس سس المساس تال سل س6 م مم ١ مس سس ل مساس ع سل 2 مس

 ” كراس (ابئلانثو) امندلا مفانم ةرخ ٠ الا عفانعىرتشا هناك : نهسلا لمعتساا إف ةرخاالا

 |كلذلعهيردق هلم تلا ن رحت انى ا يلا ا منك يلة لمعامل هنا الع

 أ ليس ان وكينأ هبسشي لافقلا لاق بيصنلاقالللانورثك الالا (ةيناثلا هل ثسملا) لامعتسالا
 ًأاذك لعىلع اهزرام هرداذكل جرالردق لاقي هنمو ىدالا قاس هنمو ربدَعما | ءانغمو قليلا نم ةماكلا

 1 تاصلا نأ نب ةسسأ لوةهنمو صاد قالفنا نورخآ لانو :

 1 لالغاونارطق لمس ارسمالا ٠ .مهاقالخال اهيفليولانوعدن:+ ا

 ْ نراعب اوناكول هلوققف ممءءاف:متاولعدتاو هلوقىفالوأ لعلام تنثأتفدكهناوهو لاوس الافؤ '

 ًااوعدورحسلا اواعنيذلامهازاعنيدلافاولعت ل نيذلا ريغاواعنيذلاّتا (اهدخأ) هوجو نمباوملاو 1
 ٠ مهناكمدرو عظ» ءارو هقلا بات اتكلا اًووأ نيذلا نم قد. رفد موة-ىفهللا لاف نيذل ا هو هلعتىلا سانلا

 تنراعقو سفخالا تاو- اذ هو نواعبال نيذلا م-هفر سلا لع ىف نوءغزب نيذلا :لاهااامأو نواعنال

 قال ةرخ الاف موارسا هناا واعر ا. ثاواهو اً. ءاولع منكلوا يساو م وفلان وك انلسول (اهناثو)

 نااناسول(تاثو) !متابوّةءو اهراذم نم مهل لتفتس|يو ةز رح تر ممافامرادةمءاوأه مهنكاو

 ىلاعت هللا ىهساكمدعلاكلءل كلذ اف هنءاو ص رعأ لب مواعبا وعاش .) مونكلو دحاو مولءملاو دس او مولا

 .تءنص ةعطوم هعضبال هدنكل لعفب ئذ ىف لحز ,رللاةيو ساوطلا هد مباوعفشرإ ذا انعو كب وامدرافكلا

 ريعضلاَنالعا (نولعياو اكولريت هللا دنع ن :هناوثمل اوق:اواونما ممماؤلو) ىلا.ءةهلوق يب عنصتو

 نيب انعماج دعولاب هعنت أ هبا ورش اهسماو هلو: دنع ءعولا مهي نيباتا ىلاعت هناق مه رك ذمدقن نيذلاد وهنلا ىلا دئاع

 هلارعاف 0 وقتا ةمصعملا نع لو دعلاو ةءاطلا ىلا ىنذاامهنه عجلان ال ب.غرتلاو بصهرتلا

 اما وعبتا مهاب مليفشو مدر وهظءاروهقاباّكنانكدلا اوروأ نيذلا نقد رفد لافاا ىلاعز
 لعدد تاج نافأ هللا باك ن نم هوذا ىعباونمآ حاولو دعب نملاقر ملاناوكشت#مهماو نيطاسشلا

 ىوعتلا نم ذارلاو زاج نيالا ىلع هتلخ ناوزاح أر :ةال قدما مس ماك ىلع هةلج ناوزاخنآر هلا

 (اهدحأ) هوجو هتففرتخ هللا دنع نمد وما ىلاعت هلوقامأ تارومأملاْ رو تامهن1 !لعفنءزارتحالا

 ال ةسحالا هذهىلاةداعفلاهلهبا تكرت هناالا اومسثال اره اونمآممناولو هرب دةتو فو ذم باوحلاّنا

 5 ؛يثلدا راانالالةريخ هللا ةبوثا ليقاله ل. ةنافاهرارق ساو هن وثملا تامث ىلع ةلالدلا ن مةيمالا لاى

 0 ران غزامملا ل. هدس ىلع مماعال انتا ونام هنا راوةلرغ اوقنؤك نأز زوم (!مناثو) مهلروخ هلا باوأ ْن
 سس إو اس سو ا يي
 لى

/ 

 ا
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 مس مس ب اييسسل يسم مست يمتص يآ

 لأ ءا ريا 'ويتنب نوتابلاه تاع هدكو نوذلا مضيستام ضاعن رق (ةيئاثلا ةثسلا) لعأهقلاو |

 : 0 اداقلعج تنس (قابتلاب) درسا او ىهعسل أو مسن نوكي نأ ( امه ددح أ ) ناه>و اهمدف اعنا

 : ريثكن از و هريقأف هنامأ مث ىلاعت لاقربقاذءوأ_عب ىأ انالفاوربقأ البر بلص دقو حان م .وق لاه اك

 || امنوكستال اذه لثمىف ةزم_علاورعوبأ عديالوطرعثلاب مزجوه وةزمسهلاو نونلا حف اهأورعوأو

 : لافو ةئيست لالا ع ىعس هنمورفكلا ىفةدايز* ىسنلا امنا هتموريخاتلاوهووسنلا نءوهو مزدلل ةمالع |

 لحالا ىفأس داو ترس نم مالسل اوةالصلا هملع لاهو د ازورخأ ىأهإج فأن لأ هللا أةغللالهأ ||

 || ىلع هوا نورثكالا مث نامسسنلا نموهو نيسلارسكو نونلا مض,نوقابلاو هجر ل سالف قزرلا ىفةدانزلاو الإ ٠
 1 'لرتف ىأ مز عدل دج لو ىسنفىلاعت فوق دح ىلعلرتلاىلعنابسنلا لحن ممهتموركذلا ةضوهىذلانابسنلا | ْ

 || تالزاجم كرْتلا ىلع نامذلا لج َنارهظالاو اوكرتاكمهكرتن ك ًااذهمهمونءاقااوفاممهاسننموملاف لافو ||

 أ ديدشتلابامسفنوا سنتر رو مزال ىلع موزلملا مسااوةلط أ نامتسنلا مزاول نم كلرتلا ناكالفاكورتمرعصي ىمنتلا !

 1 هنا نم: ننام ةخيذح أ اردو اهذهستو أ 2.[ن ننام هقلادسضأ رقد لوضرلا بط لعامل ال ١

 ا ا زطاوط رمشلا ىف مزاا اهلبعو عنصأ عنصتام كل وقك ةيثازحتب : الا ءذهىفام( ةثلاثلا:هلئسملا) اهكشوأ ْ

 1 حءاسنل ان العا (ةعبا رلاةلثملا) نام وز امهالكوءا رس تأنهلوقوط ا اذاأ]|

 لإ دعب دج وهال يرش قير طباشساب' ناك ىذل مكانا ىلع ل دي ىرش قي رط نع ةداسبعءانطعلاحالط_صاىف |(
 الأ رداصا!لوقلا نييك رش ارذقلا هءئيعن يرش قدرطانا و ةفاسان' ناكل هالول هجو ىلع هنعهيخارت عمكلذ

 : سدل كلذ نال ن ناوقلا دح أ ىلع ةّمالا عاجلا هنعح رخو اههتعل ونا لعفلاو هل ودون ءو ىلانعت هللا نع ١

 ]| انقي رطنسل لقعلاّنال لمعلا كحل انمأن عرشل نوك, نأ مزال: الوريسفتلا اذذ#ه ىلع يرش قب رطل
 ]| ةياغي مك ادنقت مزايالو ادعرشاقي رطسلزدتملاّنال ىرمتلا مكمللاضسان انزدتملا نوكي نأ مزلي الو امعرمش
 لخف ركب ملو] هنال هلشم ع نانا رن داو لع هلا نرسأ اذا مليالو خارتمرغ شل ذ نال اناتساوأ طرشوأ ْ

 : افالخاعمس مقاوالةءزرئاجان دنع مسنلا (ةسماخلاهلمسملا) مبان" سعال مكس لم خ نكي لاضانىهتلا اف َْه

 راكنا نيالا ضعبن ءىورو اعمس هنم عم م هنكل القع هز نم م-هنمو العر :أ نم م6ث«ناقدوهلا ْ

 1 هيلع هللا لص دج ةورن ىلع تل دلئالدلان أب هعوقوو حسنلاز او ىلءنياسملان هروهجلا محاو جسنلا :

 ]| نامازلا دوويلا ىلءانافاتضيأو مسنأ اب عطقلا بجوف هلبق نم ع رش حسب لوقلا عمالا مصتالهن وولد

 ١ ةياد لك تاعج .ىاكلفلا نم هحورخدت ءمالسلا هملعح ونالاف ىلا عت هللان اة ارولاىءا ا (كوالا) :

 ّْ ىءوم ىلع مر ىلا عت هنا حولك أت الف مدل ا ال_تبام تشعل تانك 61 313تةلطساؤ تيرا كلا أم !ٍ :

 ْ دعب همّرددقو حالا نماتنال جوري مالبلا لعن ناك( كالا ]تاويل ن ماريثك لدثار رساى ىلعو

 1ْ ا عمالا مصتال مالسلاو ةالصلا هملع دمت ةودتامل فال حس نأ ورركح :هلاق مالسلاهءلع نوم ىلع كلذ 1

 : ثامز ىلا امهءرمشد سانا | سه مالا اهملع ىسعو ىءومّنا لاش نزال اهلا نم ّنالئمسنلاب لولا

 ٍ دئعف مالسلاوةالصلا هسلعدمم عانتابسانلا | سهأ كلذ دعب نمالسسلاو ةالصلا هبلعد# عرتشروهلظ ْ
 ' ةالصل اهملع د#ت ع ريشب فءاكشلا لصحو امهءرسشب فءاكتل | لاز مالسلاو ةالصلا هلع دهم عرشرؤوط ا

 | اوركحنأ نيذلا نوملسملا دليلا ىلا مايصلا اوتأ مث هلوق ىرحاراج لب اذضسن كلذ ن وكيال هنكل م السلاو

 ْ مالسلا امهملع ىسعو ىمومنآن اآرقلا ىف تن تيئدقاولافو فرذلا اذ ىلع ميهذماونب الص سنلا ع رتدأ]

 : :اذاومعرش ىلا عو>رلاتهروهظ دنع او مال كاوةالصلا هءلعدت ثعبعلمالاوةاروتلا ىفارش. دق ||

 ا نيمازلالا لع ضارتءالاوهاد- هو _حسنلا عوقوب مزملا عنسم|لاسق>الا كا فه ماسق عف كل ذكى مالا ناك | 1

 ل لادلا ظفالاف مالسلا هيلع ىسيعع رش نيبال ىلانعتهقلاتااولاق نآب حلا ور ا محب نيروك ذا ||

 ]| (ماودلا ىلع ةلالدامبن ناك امو اهماود ىلءالو أ اهماو د ىلع هللا داهنا لاقي نأأ اما ةعب رمشل تالت ىلع |

 ا راج ةارالك لال اريختل ناك تضإر ٠ باودلا ماج ما يا ماددالا كالو[

 ك0

 مسمي بيح سس عع سس حم سس سل سس سس تسع مس تسمم حس سس سس
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 ل1 نيام ن ء هباصص أ هب ث دمام ىف ل #:نأ دعب الف هب لتلك ناس هبال نال هلل .ةفنارقلاذخأو 0

 | (اميئاثو) مالكا كلذ لكاو مهفي نأ ىلا هي مهطاخح اعف مولهعنأ ةلاللا هذهىف هنول اسي اوناكف مهماهفا ل.عتأأ]
 اع هموق نم ىعملاو هموق ى -ومراتخاو ةوةىفك ىلا فرح فذ هناالا نا اارظذا هانعمانرطنا

 | (اهثاان د) ى رقةأورهظافش رعتلاو ماهفالا تعنى مالكا هدا رباناك مل «دملا ىلا رت اذار نأهنم
 ةساحلا ةمال_بدنععامسلالوصخلاو ءعاو ىلا .عتهلوقامأ اناهمأىأة رظنلا نمانر طذا بهكنب «"ىبأ أرق و

 (اهدحأ) هنالثرومأدحأ هنمدارملان ذاف هىرمالا عوقوز والف رمشدلا ةردق ن ء حي راخ ىرورمؤ أ ْ

 أ لويق عامسا وعما (اهينان و) ةداعتسالا ىلا نوجاتتال ىح مالسلا هيلع”ىنلا هلوةباملم كءام«أاوغرف

 اوهرتال ىت> هي متيهأ اماوعمم !( اها و انبصصوانمعساولاف ثيحدوييلا عام مكءاسكسز ك.الو ةعاطو ْ'

 هذهلوسرلا عماوكل ملاذا يالا باذ_هلا نمنيرفاكملل منيب ىلاعت هنا مث مويلعا دمك أتهنع جيمنامرا
 مد-ةندقمب الا ناذعلا ىعمو لوقب اسفر كيفدلاو لوقيام ىلاءاغصال او لمحصتلاو ماظعالا ن مه رطلا

 | هللاو مكبر نه ري نم مكملع لزني نأ نيك رمشملا الو باتكلا لهآن ماورفك نيداادوام) ىلاءث هلوق «

 ا ةوادعلا فرافكلاو دووياا لاح يبا ىلاعت هنأ ٍلءاو (ميظعلا ل-ضفلاوذهللاوءاشين م هةجحرب صدت

 ظ لضف هيرهظدام لكل ةمغاو دولا ممول ن نع ىئةفاورفك نيدلا دوام لاف مم ني_:م ومارد ةبتاتمملاو

 ظ ناعوت هد سنجاورفك نيذااّنال ناسللىلوالا نم (ىلوالا:هلثسملا) نادلمسمانههونئمؤملا
 | نيكرنثملاو باكا لهأنماورفك نيذلا نكي مل ىلا.ءتهلوق هملعلءادلاو نوكرمشملاو بات ححصا | لهأ
 | ىولاري ريدا (ةيناثلاةلّكسسملا) ةياغلاءادشبال (ةثلاثلاو) ريخلاقارغم_ءالةدي نه (ةئاشلاو)

 ىو نآنوجأ م-هسفن أن وري مهما ىعملا كير ةجرنوءسقن م ها ىلاعتهةوق هءلعل دية جرلا كلذ حسصو

 ||[  كلذلاوزىف رثؤيالد__!كلذنا هناصسنيب م ىحولا م ا ال
 0-2 | اهلشمو أ اهتسريخج تأنامسننو أ هنآ نم حسنت ام) ىلاعتدل وق » 'اسشي نم هناس-او هّدجسرب ضتخ هنا هئاف

 | اولاسقف مالءالا ف دويل 'نعطنمىناشلا عونل اوه ا ذه نأ ل-ءا (ربدقئش لكح ىلعهللان العلا

 هذععحربادغءوالوق موا لوةيو هفال-ع مهم أبو هنعوه اهلي مهاب هءانعص أ مد د ىلا نورتالأ

 ٍ ( ىعم هغللا لصأ قزح بذل | (والا ةلشسملا) لت اسم ىلع تت دن , الاىفمالكل اوةنآ الاهذه تازئف

 | #5 موةلارا'آ[خبرلا تس لا ةدهناانل لي ودلاو لقنالهنا لافقلا لاهو ئثا!لاطبا

 | ىئاذاالا ىلا عتلاكو هسمأا ىلقتا هنا ن نط ورتلا [ناكماقو ”لظلا لض<ال دق هنال م دعا ذا للاطغأ| س يشل

 تبئاذاو ةقمشملا مالكل ىف لصالاو هلطديو هليزب ىأ ناظيننشلا قاياهدقاسن#هشنم!ىفناطسلاقلا

 ججيرلام ويةدو لءقناف لارتسئالل اعفد لقنل اى ةققح نوكيال نأ بجو لاطبالا ىف هةشح ظفالا نوك

 كلذ ناك اذاو ىلآ.عتهاود لظلاو ران” الللب زملانالزاسمم لظال ةضسسان اهنانسعشل اورام“ الا ةض١ان اهنا

 وهئسلا لب لوقنو هوةرك ذام ضراعن مهلواذم ىف ةقش> ظفللا نرك ىلع هي لال د” #سالا عنسما ازاجم

 جاورال ا نعمانت هنمو هةاكدس لقلي وأ هلا هلقني .هناكرخآب اك ىلا بانكسحلا مسن هنمولي وحلاولّمنلا

 | ىلاعتلافو لوالا نءالدبرخآىلادحاو نملوحتلا وهاس ثيراوملا ممانتو نرق دعب نرق نوره رح“ «انعو

 ,مزليو لقنلا ىف ةقءقح ظفللا نوكي نأ بحوف نولمعت ع منك ام ستسناككانا قلعأن مكم كملع قطني اياك اذه

 ! | نأ عننجال هلا (امهدح أ ) نيهجو نم ء(لوالانع)ب اواو ”لارت الل اهفد لاطبألا ىف ةقسقحن وكيالثأ
 | | نيضماناضيأ نآن ركيوةلازالا كالت ىف نيترثؤملاععيرلاو سعشلا له هنأ ث يح نم الذل حساس :!اوهتنانؤكم

 بهذ حب رلاو سلا ىلامسنلا ةفاضاىفاوأطخ امم! ةغالا لهأّت ا( ىناشلاو) ري املا كل ذب نيصتةغ امهنوكل ْ

 (ىناثل ا نءو) سعشلاو حررلا ىلا لعفلل اذه مهدانسال ةلازالا ىلع مسنلا غل مهقالطااكسقمن كل كاذكدنا
 قاس اف رح أ فس بف لدعوة تم دس دقن لقتل دو تح هلال لاطدالا نم صخ أل ذل انا
 ْ ىلوأ ماعلا ىف ةقيقح لعب ناك ماعلاو صا نيبظللا رادا ذاورخآئن : هسقع لصعحي م دع نم رءأ مدعلا

 هلباو 3 ١ ب

- 
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ا ىنااعاتم مهجاوزال ةيصواجاوزأ نور ذيو مكس كوةرتينيذلاو لوقف كل دو الءاكالو حدا دةعالاداني بوز 1
 

 نتف ندرتياجاوزأ نور ديو مكحنم ”نوفو.نيذااولاقاك ١ مشءور هدأ ةعبرأب كلذ حسن خل وحلا
 لودحاهلج ةّدموالماحت ناك ولاهن ال ةءلكلانلازام ل والاداددعالا ل_سوأ لاق ارشغوت اكن ةرأ | 3

 بازاللاو . اذءانالاص. .صخت كل :ناكروصلا ضعيف مكمل اذه قاذاو الماك الوح امد تناككل ل٠ 06

 نوكي ةدذلاةقمةنسسلا لف شراك األ قأو أ ةندنب لها عشو لد ءاونل لفعا عضوي ىضتنتلجلاةةعّا |

 نيذلا اهي ٠١ ىلاعتهلوقبلوسرلا ىو ئدي نيب ةقد هلا دق طب هللا عأ (ةثلاثلاةحلا) ةناكلانالئاز | 5

 لاوزلكل ذلازامغال_سموبأ لاف كلذ مةقدصصك او ىدي نباومدتف لورا م -اناذا وا -

 طقس نك رغلا اذه لصفاإف ن ندم مولا نءنوةدصالك.>ن منوقفاثملا زان أامافيعتلا ينس نالت

 .ىذر ”ىلعرغ قده لهنا ئور هنالل طانوهو اقفانمق 3 كيعس تصاب لن ناكتل كاذكن اكول ب اولساو دمعتلا

 تاسثبرم ا ىلا عت هنا (ةعبارلاةدعا) مكس لع هقا بانواواعغت)ناف ىلا: وق هيلع ديو هنعمل

 ن الا ىلاعت هلو ناد ةم ننام اوباغن نورباص نورمش مكمم ن نك. ناف ىلا.عت هلوةبةر عال حاولا |

 ىلا.ءتهلوق (ةساخلاةخا) نيدئاما ويلغب ةرباصدنام م ع نكي نافافعض كفن معو مكنع هللا فذخ

 كهجو لوخةلوتبانع مهلازأ ىلا هنا ماهيلعاوناكى اج ة نع مههالو ام ساننلا ع نه ءاهذدلالوةمدس

 عموأ لاكسشالاد_فعارملا هجوتلاز اول ةداكلا:لازام" هلبقلا كل: مكح لسمو لاق ما مارا دصنمل اراغش

 ىلا ةمصوصاناف تاهل اريثاسو سدقملا تدب نب قرفال هت ا عنا ناؤنلا مب ملعلا |

 اذاوىلاهتهلوق (ةسداسلاةْغا) اضن ناكن ةماكلا:تلاز دق تاهذلا راسن عسدةملا تان زاتمااهب|

 اماعوفرم اوتابثاو عفو ىلع لة لد دنت تلاورتقمتتأانغا اولاه لزنباملعأ هللاو هن ةناثاكمةنااسنل د | إ

 نعل ديابنمدحاو لكتاللئالدلا هذه انبنط ً امغاو تو عفرو يف ناك فيكس م ؟يناشو ةوالتتا | 0#

 نحالو هندينعت نم لطابلا هم .: أمال هنأب هناك ف صو ىلانعت هلئا نأب اسم ونأ تحاو لها قرمسنلا عوقو |

 هلطبأم هللا بتك نم هم كعمل ب تاثكلا اذ_هنادا رااثاباوملاو لطاملا هان ادق ناكل حدتولف هفاخ

 طقذةوالتل اوأ طقف مكحلا نهورك اانا ولا '(ةعباسلا ةلكلا) هلطرام اضيأ هدعن نم همئأنالو

 توك ىذا اامأو ان ىتااتان . الا هذاهكف واللا نود م كللاوهخ 11 نوكم ىذلا ام عم امهوأأ

 امهردجراف اينزاذا ةطتشلاو سلا, - ادن ار قنا ك لاق هلارع نع ىو راكظطتفوالثلاو* خوسملا

 | فوج العالول“ امبلا ىف اللام نستامداو مدك نال ناكرل ىورو ميكحزر زع هللا هللا نءالاكن ةتبلا
 : ةشئاعتوراموهذانعم ةزالتلاو مككلا خو -:نوكب ذل اأو بان نء ىلء هلل ابوةيوبارتلا الا عدا نبا ْ

 | عوف سم'سش لاق تامول-عم سدت ن دعس مم تامول_عمرشعب عاضرلا ىف لرد ةنآر ةلانأ اهنعهللا ذر |

 عملا ةلزنع تناكبازحالا ةروسن أ اضن ىوريو مكللاقانةوالتلا عوف سم سيلناو اعده ,كللاو ةواللا

 نم خدش ام ىلاعت هلوقفنؤرمسفملا فاتخا اس هيةناصقنلا عقو مديرو أ لاوطلا

 ءاطعل وقو»و بادكلا تذتسن ىنعم حسلانهرسسف نمم#بمو ةلازالانزحسلارسسف نم ماه اه ناو هنآ
 لورق م ”وهنأ نم حب م (اهدحأ) اهوحوه_.ف اورك ذ لوتالا لو ةلاءلأق نمو بدلا نب د.عسو

 و هواك نيماك_ملارثك أ ندالاو نحل لوقوهو حدسن م مكن كر ةامّنآرقلان ماكأ انشاولا .ء

 عر القعع وذم نامستنلا اذه عوقو لق نافاعم ةوالتلاو مكمل منن لاهنت وةوالثلا نو دمك |

 ]| امو عنتممهدجأيزت اولا له ل نامنلاوزتاوثلا لهأ ىلا هلاصدأن ءدبالنآرقلان الفلفل ]|
 ل .نا (لوالا) نيبهحو نملوالا نء باولو نوظفا1 هلاناورك ذا انلرن نانا ىلاعت ةلوةافّلقثلا ٠

 ٍْ ةورعي أ الملا هيفودو ىلاأم "هل نم هجارخاو نآرقلا نه هحراطب ىلاهت هللا سم أي نأب حدين امشنلا

 2>ول !!ذوازيضةدساؤلاريخركذبام قي رط ىلع فرك ذناوأ ىمن دهعلالاطو «دبعتلا مك -لازاذاف

 اوي تق كوريو رتل سووا 0 :رهم نوك كلذنا (قاشا!ثاوأغا) رودعلان ءاتسْستم 1
 ا ينحت

 َل 7 1



 ظ .نآ بالا ىفام ىصقأتالاخوسةم رسبالانعرش نب لملا ىلا قير ظاسنل نكي ل كل ذائز وولف اضيأو عرمشلا ظ :

 | عرش الم اج مالكأ اذه لثم اني ,اراذااكاو هيلا امةةْحو سامري صتالو ةمت اد ةعبنرمشلا هذه عرمثلا لود: :

 رك ذلاقين از ويالإ لبق نافروصا | لكى هسنعقوفول الازامودي لا مهما عممالسا | انهماع ىسعو ىءوم ١

 ا املا لقاتل هنأالا كالذ ىلع صن هنأ الا هءنرفاموآ هذ سمس هنا ىلع ديام هين رق مث ماودلا ىلءلادلاظفللا |

 ظ | هنأ ىلع صءصننلا عم ماودلا ىلع للادلا ظفالا ىلع ص-صانلا نا (اهدسأ), هوحول فنءعذاذدانات "لولا ىف

 ش امهعرمش نأ ىلاعهنن نيب دقرب دقَدلا اذه ىلع (اهمنانث) ثيءو هفس هناونيضق مم ني ءالك نيب عجب مو ديال ْ

 ا أ هذه نودب عرمشلا لصأ لني ن أذابسولهنالاضبأ ةفيكلا هذه لقنب نب جو هعرش قنا ذافانو مري همس 1

 ظ نالاشيأوخو مريع انءرششنأب عطقلا ىلا قي رطانا نوكيالذ نمو اشيأأ انعرم الث زال ةيقيكلا |[
 أ الاورت اولا 3-ىلا هغولبو هراهتنشا بسو كلذ كن اكامو هل ة:ىلع ىاودللارفودتَىبلا ةمظعلا عاق لاما ٍ
 د لو عضولا اذه نع عرششلا اًدهريغ سو هيلع هللا لاد#تل ماو هتضراعم ل ةنئلو ضروع ثآرقلا لءلذ ١

 ىسوم نامز ىف صن ىلاسعةهنئاناول لوةنةرئا رئاوتلا ليس ىلع ةيفبكلا هذه لةنتنأ ب وجو تيئاذاو لني | ا
 ظ | مهلامواعمورتاوتل !لحدالا :اروهشم كلذ ناكل نيو شنم ناري دس ا مومعرمش نأ ىلع مالسلا ام يلع ىسعو ظ 1

 | راكنا ىلع نيقيطم ىراضتلا ود ا ع زانملادتسال كا ذكن اكولو ةرورمذلانأأ/

 0| | لاقيت أو هو (ىناشلا سسقلا اممأو) نيخو نم ناريصب امهمعرشن أ ىلع صيسمننلا دج وب لهنا انلعكلذ 1

 ٌْ أ تيثامللطادا ذهف مادري عطقنم هنا ىلع هيل ديام هن ردو مالنسأ | هملع وم ومع رمش ىلع صن ىلا عت هللاّنا :

 ركل نكل هتعصرب د ةتيفاضي أورئا ودلال هالة رورمضا اءاموا_عم كل :نوكي نأ س جول كاذكت اكول هنا ْ

 | هيلع ىموم عرشيلع ضنىلاعت هناوهو (ثلانشلا مسقلاامأو و) ةياغلل٠ اهنا كل ذنوكي لب احسن كلذ
 أ راركتلادرفر الهال در م نأ هقفلا لوصأ ف تيثدقلو ةنذّمادربغ وكول اد هنوكهمخ نيل ومالسلا أ ا

 أ دعبرت م دوروة رحال ةدسهع نءجيرشدةذةذحاولا را, فاكملا أ اذافةد-اولا 5 ركاد:تقناعاو ا

 | "لولب هذهانرّرقتا دعبانا لعاو لام :مسلاب لوقلا نأ ميسقتلا اذهب تيثف لالا سهاللاضتسن نوكيال كلذ 1

 ظ اهنمرعخم تاناهنتأ ةنآنم ختام ىلا.عثالوةبخسنلا عوقو ىفاكسقهقفلا لوصأ فلوصحلا با ىف :

 ظ | لديال همرك اف ءاس نم كل اوةنأ أكو“ ازا و طرشلا دمت اة وهامزال ف.عطاضبأ هلال دّسالاواهلثموأ

 د أ هنا ىلع لب ؛ مسنلا لوصح ىلع ل دتالثبإ ..الا,ذها ذك ماركالا بجوءاج ىتمهن'ا ىلع لب ىلا لوص»> ىلعأ ْ

 ّ ةنااناط : اذاو ىلاعت هلق ىلا ت تاببثالا ف لعن نأ ىوقالاف هنمرين و هاسج أي نأ بجو حسنلا لص-ىتد 0

 ( ىلعاوقفثلا . حم وجعل معاة قاو باتكملا مأءدسنعو تيثيوءاشب ام هقتاو- هلوقو ةي؟ناكم ١

 | هوجو تارسقاا ىف هعوقو ىلعررهججلا جحاو م ر#نيل_بموألافو ناردقا!ىفزحسللا عوقو ٍ
 | نمهنعر مولا باجأ اهلئموألا نمريذج تأناه فئوأة آن م حسنت ام ىلامهت هلووق ى 8و , الاءذه (اهدحأ) :

 | لمجخالاو ةاروتلان ءةعدقاا بتكلا ىف ىلا عئارمشلا ىف مدخول ثان الانمدار انا(لوالا) هوو ؛

 ١ |اوناكىراصالاو: دوهيلاناف هريغب ان دعو انءىلا هت هللا هعضوا#برغملاو قرم الا ةالصااو تدسااك

 | نمدا رما(ىفاشلا هجولا) يلا هذ. كلذ ,بماعهقلا لطب أن مكتب د عست نملالا اوتشؤمعال يرانا ْ

 | هحئولا) باتكحلا تضع لا.ةياكوهو. بتكرلا رئاسولا هنع هلو و ظوفحملا' حوالا نم هلةةؤحسنلا |
 0 نابل يمان ريخ ىلا ع ولحسنلا عقول ول هنا ىلع لد ماع وقو ىلع لدتالةي الاذه ا انسانا (ثلاسالا

 أ نعو اندنع دوهعملاوههنالثآ ارقلاتانآ ام.دار اق ت ةلطأ اذان .الاّنأ:لوالا صضارتعءالا ن « بايسأ نم

 | نأ لئاقاو هضعب رمت حلا اذهو نآرقلا ضعب صخال ظ انوةها حوالا نم ردا لقت قاتلا
 ْ |ثال_نال ىناشلا ىلعو لئالدلا عم ىف ماع وه لبن ارقاانرصتختتب الا اهفاتامل فال ل والاىلعلوةء

 ا وف حولا 00 عم 2 ا

 ةتسسسل”*



 انو

 ْ تش. ةصولا ىلا هف رمد نم عنيثر وانا ثارجملا ن وكنال ف ءعضف(ل والا امأ) هنعهتنا ئذ ر ىفاشلا ||

 انيلاهلوقناىور هنعهتلا ىذر رع نال اضيف معضف (ىفاشلا اممأ د) .ةمصولا نم ةعئام ثازيملاّدنآَّنا

 هقفلا لوصف ررك ذم ه-.فمالكلا ماتو هب عقوامن احلا لعلنان ؟رقناك امهوجرافانزاذاةذشلاو
 | ىلع هنر دق ىلع هريغو ملسو م لع هنا ىلسص ىلا همدنسفرب دهىش لك ىلع هللاَنا لعتل أى لاعتةلوقامأ لع هللاو
 اهلثملا) راتخاال عئامالو دارأ امل عفادال هناو هد مكحو همكسححو ءلم_ثم تك فاكملا فب م

 ىلاعتهلا مالكّنا (اهدحأ) هوجو نم قولت نآرقلاّن ا ىلعي الاه ذهب ةلزكمملا تلد سا (ةعساتلا |

 نءارخ أ: م نوكسسي, نأ بع مءانلاّن اللاحم كلذ نك نييدقخوسنملاو ممانلا ناكل دق ناكول
 اكملاعو عفتربو لوزينأ بعمنالف حولا امأو ايدقنوكي نأ لمه --ئتلانعرخأتملاو خوبنلا ال

 ناك امو ضعن ند ريسخ تارقلا ضءننا ىلع تاددب الانا (اهنانو) قافتالابهم دق لات ساولا وز

 رهىلاعت هنادا ارملا نأ ىلع لديرب دق لك ىلع هللاثال-هتمل أ هلرقنا (اهثلاثو) اميدقنوكالءااذك |

 اثدحم ناكال_هذناكو ةردقلا تالا دنأك امو لالا نءالديرخ [ىشب نايتالاو اهضعب مسن ىلعرداقتلا |

 عازنالو تاغلااو تارابءلاو ظافلالا ضراوءنموهامتاانو نمو امان هنوكن اب هنع باصتالا بامأ |

 كلذ ةلزتعملا تاق ث دم تاحالط_دالار تارابعلا لوادموش ىذلا قم ! ملا نا سلق م امثو د ىف

 لوالاقاعتاافرح قلعت 4 ثدحو لاز دق لوالا هقلعتن ا كش ال تاغللاو تارابعلا لول موه ىذلا ئدملا

 نكي لام هد ل_محهنال ثداح ىفناشا| قاعتلاو لوريال دّقلاو لا هنال ث دم
 كءال ق.ةهلامالكلاو

 باج اث د نوكسحي نأ مزلي هيت قلعت ىذلا مالكلاو ثدحت ث دهن ا نءنلة:..الامو تاقادتلا هذه نع ظ
 قلعتلا كلذ قيل هدوجولا ىف لاعلا لوخ د د:ءفملاعلا داحاب ةقلعتم لزالا ف تناك هتناةردق نا باصالا |

 قامالا كا ذلاز دف قل ناو لا وهودوجوملا داجي ا ىلءارداهر داسقلا نوكي نأ مزلب قدتاف ىلوأ |

 د_ةهفدجو بس لاعلا نأب العم ناك هلال ءكاذكو هرمترك ذىذلا هولا ىلع هقلاةر دق ثو دج مكسزامن |

 هنال اثداح لوالا قاعما !نووك مكمزامف ى ل ناوال_هج ناكل والا قاعتلا قننادوجولا ف لاعلا لوخد |

 تاماعتاا نع كماتال ىلا عت هللا + اع ن ذاف اث داح كال ذ دهب لح ىذلا ىا هلا ن وكو لازامامي دق ناك ول 0

 ةيرداقلاو ةملاعلا نعاباوج هنول_هجنام لك ةثدحم مقا ةااعن ثدحص ثدحملا نع هن الاموثداملا|
 نا ىلع رب دق :ئش لكى لء هتلاذلا ىلا. تف رغباوصحا ( ةريثاعلا لثسملا) .مالكلانعاش اوس وهنأ ْ

 ىلاعهوق .« ةغلابملاءان وهو لعاقلا ىعمب ل.عفربدّقلاوم دعت الف هريرق: هحو م دةئدقو ئث مود عملا ا

 ظ ىلاعتَو هنا منا لعا (ريصفالو ىلو نم هنن' نود نم مكلامو ضرالاو تاو.بسلا كلم لدينا نالعت لأ |

 هناصس هنا ىلع هشلاوهاذهو هريغلال ل ضرالاو تاوعسلا كلمنا ناس همقع سنا زاووم ,كتسصح الا

 تاكد نسحاعاهناوانياصصأ ته ذم وهاذهو قاغللاعل ام هنوكل ىنهذلاو سعال اهّدم نس امنا ىلاعتو

 نوكي نأ لة<و لافقلا لاق عهد اقعا وأله<باوذاالمهلعا او مقا ةللاكلام هنوك ضل هند

 اهاك تاهلاو ةنكمالا ناو ضرالاو تاومسلا كلام هنأي م_هريخأ ىلامعت هاف "لعل !سعأ ىلا ةراشا اذه

 كلذكن اك اذاو هلىلانءاوه اهلمي ثبح نمالا ضعبلا نم ةمرحربكسسحأ تاهلسا ضعب سبل هاو
 ةوج ىلا :ةودج نم هريبغت نم عنمي عنام الف فو رسشتلاب صمسقلا ضحم وهامنا"هلشلا لاش -اب سعال ناكو

 نا ىلعةن الامد م لد سا نم سانلا نمو ةغلابملا هو ىلع لعاف ىمءل.ءفامهالكذريسنلاو ىلولااّمأو د

 ١ كم هلهننانا لعت مأهد_هبلاه متري دقئش لك ىلع هنبانالءت ملأ الوأ لاه ىلا عت هنا لاقذةردةل اريغكلللا|

 أ كي ةقيقسف مالكلاو: دئافريغ نم اريركت اذه ناكل ةردقلا نعةرابع كلل! ناكواف ضرالاو تاوهسلا ْ
 لثساك مك اوسراولانستن أنو ديرتمأ) ىلاعتهلوق . « .نيدلا موب كلام ىلاعتهلوقىف م دقت دق ةردقلاو |

 | (ىلوالا"هلثسملا) 'لئاسمانوهتاملعا (ىلبسلا٠اوس لضدقت ناميالابرفكلا لدبنت نمو لبق نم ىءوم |
 أ هتءوامل ةقرفموأ ناايىأ هةعجال ةقرشمىهوفلالا هلو دعه سةاف ةعط ة نمو هل هدم نو ريض ىلع مأ
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 | نأبامااهل 3: ىأ ةيآنم منام .(ىناشلالوقلا) تيسئاذاكيررك داو هوقو هللاءاشامالا ىنتالذ
 || اهلذهالنناك اك اهكرقدارملاف اهسنوأ ىلاعت ةوفامأو امهل ةبنوأ طقفاهموالتوأ طقف امك لدن
 لوقلا) هلئموأ هنمريذج نان اف 432 ىذلا ناةي "الا لصاحري طبق ءاجدق رتل عع ناسسنلا ناانن دقو

 | حوالا نم اهلازنارخون ىأ ةزم_ىل ا.* ارق ىلعاهأ ذو أ اهلازنا د هبا هعفرتام ىأ ةبآن م مسننأم ( ثلاشلا
 لوقاا) ةملصملا ىف اهماقم موشي اماول دي لزتن انا لاا ناهض سن الفاس رخؤن دارا! ن وكيوأ ظوفحما

 ىهو اهكرتنىأاهفوأاعمةوالتلاو مكملا ىف ةخوسنم تر اص ىتلا هب الا ىهو ديآن م مسفن ام (عب ارلا

 لاه نءامأفةوالتلا ىف :-.ةانىهلو ةوالتلا ىف ةخو.فمريغاهنكلو مك ا ف ةخوس:تراص تلا ةيسالا
 ممل ان اهنن :ءارقامأو اهرشؤن اهأسنوأ ظوفحملا حوالا نءاهط سنن ىأ ةبآ نم حسننام اثلا لوقلا

 ىنأري-غنآرقلا نم هب الا ىلع هولا نيرمسفملا لكست ةيآن «هوقامأو اههسنتالفاهصسن كرتن عب اهكرتت
 هضفاهلشمرأ مريم تأت ىلاعت هلوتامأ همف لوقلا مةقتدقو لم الاوةاروتلا ىلع كلذ لج هتاف إم
 هلل اصم ىلع فاك !فرسي ىلا عت دنال وأ اذهو مصالا هنا(ىناشلاو) فخالا هنا (امهدحأ) نالوق
 || يكف جالملا صقان لوتالا ناكل لوتالا نم ملصأ نانا ناك أ لبق ناف هعابط ىلع فن اوهام ىلعال

 ملعاو لاؤلا لازق هنم سكعلا,ىفاشااو لوألا تقولا ىلا ةيسنلاءىناسشلا نم لصأ لواالا انلق هي هللا هأ
 الامكلا سسنزوجعال م وقلاف(ىلوالاءلشسملا) نمسنلا لثاسمرتك أةياالاهذهنماوطينت_اسانلانا
 نوكياءوأ هنمريخ وهام دع اي نأو بال ع اذا ىلا.عث هنا ىلع ل دمتم الا هدهنأب اوعهجحاو لدهىلا

 هيدرعتلاطاةساو مك كلذ ىننادارملا لاق, نأز وال )ل باودلساو لدبلابوجو قمع. ريصكلذو هلم

 ةاجاشم ىذي نب ةقدصا | ميد: نس هنا لدي ىلا الوسنلا ع وقو ىلع لدي ىذلا من تقولا كاد ىف هنأ وشنط ريخ

 هنم لةئأوهامىلائذلا حضزوالموق لاه (ةيئاثلالشسملا) لديىلاالل و هءاع هللا ل لوسرلا
 باوحلاو 4ءالوهنم اريخ نوكءال لثالانال لذ: أ هنوك ىفاني اها ءوأ اهتمرخي تأن هلوق نأ, اوت او

 ىفعسن هناصسمقناّنا هعوقو ىلع لدي ىذلا نام ةرخ "الا ىفاءاونرك أ نوكي مريم ايدارملا نوكي نأ وجال
 دنءنب هكر ةالسلاتناكوناضمرموصب ءاروّشاع موص مستو مجرلاو دل+- ىلا توسل ىف رسدلسا ةانزلا قدح
 امأةروكذملار وصلا ىف عقود 5 لقثالا ىلا ئشا !ىسنامأ ل |ومنفاذه تفرعاذارمذملا ف عب رأيت سف موق

 || اًمأو ايفر ضتلاىلال_الاةالس حسنكو ارش ءورهمأ ةعبرأ ىلا لوح نم ةدعل ام فكسف ىنخالا ىلا همست
 هللا ىضر ىفاشلا لاه (ةثلاشاا "هلم لا) . ةب عكا ىلا سدقملا تد نم لب وها اكف لذ ا ىلا :وذلازع ًّئ
 || نارب_خأ ىلاعتهلا (اهدحأ) هوجو نمي الاهذهب«ءاعلدتساو ةرئا ردملا سلا حسنيال باتكلا هن

 || كنمذ_خآامنانالا لاه اذا اكه_فج نموها. اي هناد.ةيكاذو اه: تأب تانالا نم هضسنام
 هسنج نم نوكستي نأو ثيال هلا تثا ذاو هنمريخ هسنج نم بر ذب «.:أي هنادي هنمريذج كا[ بوث ن
 | كا ذوريملاكلذي نامتالابدرفملاوه هلادةراهنمريخت تأن ىلاعت ةوقنا (اهتانو) تآرقدارقلا سنخ
 ناددفي اهنمرخم تأن 4 اوقنا (اهماانو) لوسرلا اهب ىأب ىلا ةنسساانودهقنامالكو وهىدذلانارقااو»

 'ئن لك ىلع هلانالنءن لأ لاك هنا .(اهعبادو) نآرقاا نماريخ نوكتال ةنسسااوةيآالا نمريخ هب أملا
 نع باوملاو ىلاعت هقاوه كلدوتاريملا عسج ىلع ةردقلاب صنفاوه رنا كالذي ىف الاثنا ىنع لد ريدق

 نأ عنمعال لب اضماننوكي نأ بكريم كلذ رأ همفرسل اهني تأت ىلاعتهلوقنااهرسأي ةعبرالا و حولا ظ
 هدهنالامخالا اذه ىةك ىلع لدي ىذا ار مسالا لوصح دسهب له مءانللارباغماشيشريللا كل ةنوكب |
 ىلءاست مذنب الا كل: مسن ناك ولف ىلو الاب ال مسن ىلع ب :صمرمملا كلدي نامنالاّ أ ىف ةح ريصالالا ١

 نيروقالل ة.صولا ةيآنأب ةنسلاب ب اتكلا مسن عوقو ىلعررههبا تحال طانرعو رودلا مزاربظت/ اذهبنتاننالا
 | لاو مجرلاربسخم ةخو نم تواص داحلا ةي؟نأبو ثراول ةءموالالا مال_لاوةالسلا ساو قبة ثوسنت

 0277 ىلاتلا 1007

 | كئرقنس ىلاعت ةرقب ضراعم هنا ىفانلانعباولطاو اهون دقو نوصسبفةروسلا نوري اوناكم ما
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 ارامل قناع ادعب نم مكنوةريول بامكلا لهأ نم مرشك وز للامتادإزلا ٠ 1 لدبسلااوسلضدلا هذ ليقف

 55 ىلعهللاّناءمأبه تا ىأب ىت-اوءقصاو اوهعا و اماموأ نيس ام دعن نم مهسفن أ دنءن ءادبست

 | ءارو ذاع صاختّن ا ىور هنال كِل ذو نيلسملا عمد وهلا دمك ن هثلاشلاعونلاوهاذهّنالءا (ريدن (ريدق

 | مح باص اماورت ل أ د- ؟ةعقو دعب رساب نيراسمو ناملا نب فيدل اولاعت دوملا نم ارغنو سدقنبديزو

 فيكرابم لاق فال .هسمكبم ىدهأ نخر, ضفأو مكلريشو عفان. دىلا او عج راف ممم زهام حلا ىلع :كولو

 دوهبلا تلا تذثعام دهعع رق كس الن تاد دق الان ديد توله ركن دهملا ضقت ظ

 | لبق ةيعكلابو امامانآ ردلانو اًميدمالسالابوانرهقابتضر دشفاناامأو ةقيذس لاهو امص دقن اذهامأ 0
1 

 0 :ةلاءذه تارت امته أو اري اقدصا ل اقف ماريخأو لسو هملع هقئا ىلع هنا ل ويرات اانا اوخانينمؤاانو ظ 1

 | ةريثكر ايا هملع ل ديو دسحلا حدف (ىلوالا لكسملا) ريسقتل اى عج رم ديسك ىقالوأ ماكشنانا لعاو

 ظ سنالاه (ىناثلا) بطالاراناا لك اتاك تانملا نكح أأ,دسلا مالا هملع وق (لوالا) |[

 ( ة_:ل-١لهأ نم لحر فلا اًذهن *ن الا مكملع علطي لاسقف ملسو هملع هللا ىلص ىلا دعني سلاساموناتثك |||
 نوال نم لاند ناك كفر هلامث ىف هملعت قلع دو هئوضو نم هس فاظد .داصنالا نم لجر علطق

 اسما هيلع ”ىبنلا ماه ان" لجرلا لذ علطن كا :لثمتلانل ا موبلا ف لاو لل#جرلا كلذ عاطف ءالذ لش

 نا تءارناف 5 الث هلع ىل-خدأال تمسقاو ىلأ نم تب ذات ىف الا .ةف صاعلا نيو رعنب هاد. عهغتت

 ( ىلع اهنا اذاهنا رماعاششلمال ا ن نم موشن هريلف ةلاما ثالث هينا لاتزال ا

 تدكوث الذ مان اريخالا لوقي هعم-أ ل ىف ارمغرسقل !ةالهاموةيىت- موقدالو هللاركذ هشارف

 هماع هللا ىلص هللا لوسر تعم# ىج نكلاو رعشالو تضع ىدلاو عبو ى د نكي هللا دعا تاقدلعرةدحأ نا ٠

 الاوهام لاق لاذ كب غاب ىذلا هلا ري: كسحالع لمعت ةكرأرذ كاع فرعا تأت درأفاذكواذك لوقي سو | ْ

 ادسحالو ايمع ىسقن ىفنيإسملا نفدحأ ىلءدجأ ل ىناريغتيأرامالا وهام لاقف ىناعد تءاوانإف تب راما

 ”بدمالسلاهملءلاق (ثلاثاا) قاطتال ىلا ىهو كب تحتل : ىلا هللا دمع لاق هأرا هلقا ءاطع ري ىلع ظ
 نيدلا ةقلا نكحواو رعشااةقااح لوقأ الةةااطاىه ةضغءااوءاضغنلاو دسملا مكلبق مالاءاد مكملا | ئ

 اندلا ىف سفانتااو رئاكتلاو رطبلاورشش الا لاو ممالاءاداماولاه ممالاءاد ىت 2 بدصمس هنا لاق )عب ارلا)

 | تأ ًارهيرىلايهذام مالسا اهماع ىءومنأ (سماخلا) حج رهلام ينادوك قنا كاوللا
 1و م.“ هربذج لذ همس هريتحي نأ هير لأ سف هيد ىلع ردكحصصا اذه نالاقو هناكع ط.غدال_-ر شرعلالظىف

 ْ ةيمنلاب ىثعالو هيذلاو قبال ناكو هلضف نم هللا مهانتاام ىلع سانلا دسحن ال ناكام”الث هلع نم كد لافتو
 مهانآام ىلع س انلا نود. نيذلا لاق نب ةاوأامو ليقءا دعأ هللا منان نا مالسلا هءاعلاه (سداسأا)

 | برعلاو رودلايءانمالا ب ا دكلا ليقراناانولش دية مالسلا «_ءلءلاق (عباسلا) هلضْفنمهللا
 | لوالاق راع  الاامأد 1 ا,ءالعلاوةلاهلان قا ةسرلا لهأ ؟, ناار رالاوروضتجتلابنقاه دلو دعا
 :كظعأ نا ديرأ ىلا لاسقف اطساو ل ءذنا عمو ناكو نلهملا نب لضفلا ىلع لشد هتلاد عنب فوعنأ كح

 ااودصتقمد ”الاو دصم انك المالانلق ذاو أرق رق مم سلبا هنهللا ىصمع بذ لأ هنافمكحلاو لأن ائشب
 تاوعسلا اهذر ءةئ-ىف هللا هنكسأ ةنللا نء مداح رخا هناف صرالاو كاباو ريكش ساو أس لبأالا

 هدسح نيا مدآ نبا لستف هنا د بسااوذلاياو هند اطبها رقم قنا همجر خاف اهتم لكسصاف ضرالاو

 ايندلا هأ نم ءوث ىلعاد حت دسحامريب زان! لاق (قاسشلا) قلاب مدآىبا اينما لتاوأر قم
 فكنرانلا لهأن مناك ناو ةنلس | ىف رية ىه مو أمتدا أ ىلعهد أ ف يكف ةندسا له نم ناك نا هال

 ' ١ اايقام لا لابس لع ا ل رالاا (ثااثلا) رانلا ىلاريسن وهو اين دلا سعأ ىلعهددطحأ |
 دما ا الا ءاضر ىلعر دقا سانلا لك هيواعم لاق (عنارلا) ناس وادي هيدعت لامك شيال هناالا بو ةعيؤي |

 ةكئاللان هلائ.الوالذو ةمد.الا سل احنا نم لا الل( سال ز ةمعلا لاخلا هيرب :
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 نوكتال ة طق او 'ارعوأ اديز برضا تاق مهد رمضا تاقاذافارع أ اديز تندم هعأ ترضضا لود“
 مآ ىلا تهلوق ه:موءاش ىش لب لاق هناك* اش مأ لبالا ثا برعلا لوقكففاالاو للى«! مال مان مالك دعنالا

 > لطخالال اه نؤلوةب لب ىأءارتفانولوةد
 ظ الام بابرلا نم مالظلا سلغ « طساوبن تيآرمأ كعك ذك

 ||| ىدالا لوقوهو نواسملا م-منا ,(اهدحأ) هوجو ىلع هيبطاخت !ىفاوفلتثا (ةيئاثلا هللا
 ناءالان رفكلا لدين نمو هب الارخآق لاقهنا (لوالا) هوجو ه.لعاول داو ل .ءىنأو ىئايخلاو
 هلوقوهو «ءاعافوطعمىض:ةينو ديرتمأ هلوقنا (ىفاثلا) نيئمزاا ق-ىفالا حدنالمالكلا اذهو

 مكلوسر | ولأ س:نأن و ديرت مأ تم اك كلذ نولعف: ىلهفاوعم-اوانرانا اولوقو لاق هناك.ةانءاراولومت
 اهواعيل اهنع ثلا ىف مواريخ الروم نعلسو هيلع هل ا لص ادد ن ول اسي اوناكنيلسملاّْا (ثلاشثلا)
 نأنيإملانمموقلاس (عبارلا) . هنع كلا نعربش هيف مهل نكي لام ماللا هملع ىموم دو ملا لأ أي
 ,لوكح لا اهلءنوةاعيوامنودبعباوناك ةردش ىهو طاوناتاذ نيكرمشملل ناك اكطاون |تاذمها لع

 هو كم لهال باطخ هنا : (ىناشل|لوا١) ةهل مهلا اهلا مسهل لعب نأ ىسوماولأساكبورمشااو
 || نم طهرف ملسو هيلع هللا لص هال وسر نأ ىتوزخلا ةءمأ نب هللا دبعن الاه دهاسو ساس عنب ا لوق

 تن :و ل. نم ةندح كل ن رج وأاع و م: ضرال |نمائارعقن ىت- كب نموأ ام هللا ود#تا لاقذ ل

 نماداك انماع لزنت ىتحكل ذ د.ك قران ءؤن ناو د عدن نأ ءامسأ | ىف قرتوأ فرز نمتدب كل نوكموأ
 نمباتكبانت' اف كلذ عطتسن )ناف طهرلا ةسقب هل لاقو هوعستاف هللا لوسراد# نا ةمأ نب هللا دبعىلا هللا
 هلناد :عءنم حاولالاب هموقىلا ىمومءاحأك ضد ارهل اودودلاو مارحلاول الخلا هم ةددحاو "هلو هللارد ع

 نم تان الانمكسن أب نأ دهم كل اوسراولأ سن نأ نو ديرت مأ ىلاسعت هلقا لزئ اف كلذ د:ءكن نمو: كلذ لك اهف
 لعن امال لا هءلعا د تل أس اشي رةنا دهام نعو ةرهج هتئاانر أ اول اعف نو عم-سلا لأ املا دنع
 ذووملادارملا(ثلانلالوةلا)اوعجرواوبأف ليثارمسا ىنءاةدئاملاكمكلوه منلاسقف ةضفو هذ افصا !مهل
 مهعم ةحابو مهنع ةءاكح ىتهعن اوركذ ا لمئارمسا ىئبايهلوة لأن ءةدوسلاهذهنال مدأ لولا اًذهو
 لأساذاف هلأسي داكياللوسرلا نموا انالو م_هريغرك ذ ىرحامودو مارك د ىرح هنالو ةددمدب الانالو

 مكحاوسر اولأ_:نأنوديرتمأ هلوةرهاظف سدل (ةثلاثلا"لثلا) نامالانارفك ال دم ناك
 ا«انركذ ىتلا تاناورلا ىلا همذ عجرملا لب لاو سلا ةمفمك نعالضف لاو لان اونأ مهما لبق نم ىدوم لل ْساك
 نكتازعملل اراط كلذ ناكناهوركذ ىذلا لاؤسلاَن العا (ةعبارلاةلئملا) ملعأهتناواول ا سممنا ىف
 ”ةلدقملا ةهمحوالا هحولاملط كل :ناكناوارذكن وكن الئوشلا ىلع لل لات اطّنامولعمورذك هنا نبأ

 نك لورمثدلا ةقاخ ىف ةلم_كفتلا ةمكدملا | اوملطةكتالملانافارةكنوكنالاضزأ اذ دهف ماكحالا حسن ىف
 اوُيلطا وناكتاو ةهل ؟مولاكاهلا مها لع نأ هنماوبلط م-ملا ىلع الا ل تىلوالا لءافارنكح الذ

 ةلث_سلا) َلاودلا اذه ب: اورنكح اذهافجاعللاو تنعتلا لمس ىلءاهنو.ططباوناك مماف تاردعملا

 39 وم مكحا ىلا عتهنا (اهدحأ) اهوجراهابقاعتن الاهد_هلاصتافاورك ذ (ةسءاسللا
 نأ مها سل مما نيبو اهنء ىلا عن هللا مهع:ذ مكس لالذ لم_صاف هنويلاطي ا وناك مهاعلف عد ارملا ىف

 نم مقتل (اهتاثو) ةدسافلا ملمس اورك ذب نأ ىءومموقا ناك ام هناأ6 "لمسالا هذ مياوأغةشد

 نأهل سلام ىدوم لأسنك' منك ةعاطلا نعمتدّرَتو هبمكتسعأاماول.ة:م0ن امها لاف ىهاونلاو ىعاوالا
 نم مكلبق ن ءىل_هناكن وله: مأ م سهأام نولعشت أ لاف ىنهنو سهأ انا (اهثااثو) لمى نعال
 جا طسو ىأ محا ةاوسفءارذ عاطاف ىلاعت لاق هطسو لد مااءاوس . (ةسداسلا لكسملا) ىءوم موق

 ىءراج وهف نانعالا ةنةيزط كس نم نا كالذ ىف ه.ىثنلاهجوو ةق.ةللاس فن نود هس.ثْلا ضرغلاو
 ةقامتسالا نع لداعرفكلاءكالذأ لدبملاف هعنلاو باول! ن.ةيلالانرفظلاوزوغلا ىلاةيدؤملا ةماقتهالا
 رس لا 2 ا 0 تت بت بت ب جبج ج بجبال هع

 لو



 وهاذ وق هن لدعت اذاثش كيلق ىف تو نا ىأ غرتالف ت لسع اذا جرن نم هلو لاه عةرفطلاو ّن اخأ أَ. 1

 بتارعىف (هئااثااهلكسملا) هياعدتلا جر ”ىلازغلا عيسشلا مالك نم هلكو دسحلا ةقبق- ىف مالكلا

 ١ هلى محال كلذ ناكن اوه نع ةمعتلا كات لاوز سك نا (ىلوالا) ةعنرأ ىد هلا هجر 4 ازغلا لاه ددلا

 "هلم ةأسماوأ ةمسسخ رادف هتبْغر لشمهملا هنعةمعنلا كال: لاو زب تأ( ةئاثلاو) دس اةياماذه و

 | ضرعلا,بواطق هريغن ءالاوزام اف هوه تاذلانبولطملاف هن وكتنأ ب وهو ءريغاهلانةذفانةءالووأ | ش

 1 توافتلارهظرال كلاهلاوز تح اا هلثم نع ءرعغناف اهل“ ءدسقتل ىععت لباهتس« ىتع الذ ) ةالاثلا) | '
 ألا ناكتاهنعوفءااوش ريخالا | ذهواهلاوز بحيالف لص« 0نافاهلثم هسفنل ىهتشي نا ( ةعئارلا) امهشن

 ةئلاثلا نمفخأ ةسابئلاو ةم وم ذمريغو م ومد ماهنمةئلاشلاو نيدلا ف ناكت اهملا بود لاو اندلا ىف ||

 ْ امناو مومدمرهغ لا ذ لثأ همز مة ضعت ىلع مكضعب هبهللأ لذ فاماو نمت الوىلاءة لاه ضخ موءدم لوالاو ْ

 ا ببسلا)بابسأ عبس دل هيلع دق ةمس ىلازغلا يشْلا رك ذ(ةعبارلاهلمملا) مومدموهف كلذ نيعهمنت |

 ٠ دقطادإو بذغلاكلذو هءاعبضغعو هلق هضغبا نان اذ نمنافءاضضغنلاو ةراد_علا (لوالا

 باَعااهةتامزلا هنق ىقنا ناسا دفن عما نع ضغءملاز عناف ماَةّنالاو ىشنلا ىنةةيدقلاو |

 ٠ ةوادنعلاو ضغدلا مزاول نمد سه افمدا صّدض هنالكاذو هن 'ءاس ةوعل هعاصاامهموح رف ءالبو هنآ [!هودعإ

 3| نم ةلاخلا كا مر كح »ناو هسف:نمةوادعلا 2 0ةروهظدال نأ باء! !ذهىفناكءالا ىصقاو اد يةرافءالو !١

 ْ ىذااوهدسملا نم عونا ااًذهو نكمرتغ اذهفهتءاسمو هترسمه دنع ىوتسن مئاناسنا ضغذ نااماق هسفن |

 ]| اووم لق ظمغلا نم ىلا .انالا مكيلعاوعاواخ اذاوانمآاولاق كولا ذاو لاقذا هيرافسعلا هللا فصو

 ١ اوٌدولاف اذكروا جب اوحر غي ةئرس هكبدصت ناو مهو ست ةنسح مكس نارو دصا |تاذب مياعهللاَنا مكظمغ 0

 ْ ظ (قاشلا ثوسلا) ل :اةالاو عزانتلا ىلا ىضفأ امر دسطلان ا لعاو مههاوفا ن نمءاضخبلا ثدي دق ممدعام | ]|

 : ْ كلذ لاوز ديريف كا ذ لكان: تحال وهو هلع عفرتالاعايسص:ملانا دا هاشم انما داو نأف زوعتلا |

 | هنقرتب يضلل نك هنا زادع قطز اق لاش ربك ع ةدينأهض رغلبركت نأ ةظرغ ءنم سلو هع سمعا |

 0 كلذ ىعردغبلر غلا ذنمةمعتا لاو دير ءرغ مداغسيناهتعسلم وكيت (لاثلا ببلا) يلع |
 ْ 3 ري مالغانملع مدة ف كاولاهذا مالا هملءلوسرلار افكلارثك أد سح ناكباسبملا اذه نمو ض رغااألا

 ١ شيرق لوقف صر ىلاغت لاهو ميظع نيتيرقلا ن٠ لحر ىلءنآرةلا اذه لزنالولاولاقف انسور هل ئوط أ اطذ ففدكو
 نعهقئاوخ كس هعتلا (مدارلابدسلا) مهنم ةفنالاو مومرافصتسال اكتصاانن», نم م ملع هنت ّنمءال زهأ
 ْ اريشي جعل! نئاو نو باعانلام هموقو انام نيرمشمل ن نمؤنااولاهوانلةمرمثنالا َء مسااماولاظ خا

 1 مبعوأ لافو ركئ الا اانماء لرئالولاولاهوالوسرارشب هنا ثءب ؟نيردهتسم اواو نورسالعاذأ مكاأ مكلشم

 ظ صدم كاذو دصاق ا توذ نم فوذلا(سماشنا بيسا) ) مرذتمل مك. لجر ىلع مكيد نمرك ذ مءاجا |

 ْ دارفنالا ىف لان وع نو كسحت ةمعن لك ىف هيساص دس امن داو لك نافدحاو دو ّةم ىلء زي ازتملاب

 0: ىلع محازتلا ف ةوخالا دساحتو ة -وزلا دس اقم ىلع م ازتلا قتارم ذاادس اك بايلا اذه نمو هذوصةع ْ

 لهأ ىلع نيمس انما نماغع اولاد ا كلذكو ةءار ا اوناملا هصاةءىلا لوالي وبالا بولق ىف ةلزنملا ليث |

 |( هاملا باطو ةسايرلا ب (سداسل بدسلا) مهدنعلومقلاولاملاءامهضر غناك ذاةد-اوةدلب ٌ

 هناك نوذفلانءّنفىف ةريدمتلا عدعن وكي نأ رب ىذلا لفس راك كاذو هد وصةم ىلا هب نو ريغ نه هس ١

 ةعاصمن ء.ه ةلزملا ةكرا شي اهم ىلا ةمعالا لاوزو هوم بو كاذ,ءاس ماعلا ىصقأ ىف هويت عمسولا 1

 ئه بت كناقدقاذ لب قضوا ىضتنلا مش(عباسل ا بمشلا) ذرفت ثينيحرشيو ةدرتم ذهول ١
| 

 0 الو ضارب ل فل ِ



1 

 ةوضفالا فقوملادنءوالوهو :ذمالا عزلا دنع لامس الواغواعزججالا قلنا نم لاني. الو اضغو ةئعلالا |
 وهاذه اهلاوز تدرأناف ةم عن ك .أ ىلعهللا منأ اذا دسملا ةةمق- ىف ( ةيئاثلا هلثسسأا) الكنو أ
1 : 4 

1 
 ظ اهباصاةمءذالا لاح لك مار (لزالاامأ) ةسفانملاو ةطيغلاوه اذهف اهلثمْ سفنل تمهتشاناو دسملا
 | ثمح نماهلاوز بعام كنافاهلاوزلك تن كل رضي الفد اسفلاو ”رمشل | ىلع اهم زيع< رف اكسصوأ رجاف

 ا تانآهانرك دامدسللان ا ىلعلدب ىذلاو ىذالاو ريشا اوذاسفل !ىلا ام لسو اها ثم نم لب ةمعن امنا 1

 الإ ريخاف مهسفنأ دنع نمادسح اراسفك مكسنانجيا داعب نم كو درو ىلاعت هلوق ىهو ديالا هذه . (اهدنحا)

 | ءاوسنونوكتفاو رفك 5 نورفكولاودو ىلاعتهلوق (اهئانو) دس نامعالاةمهنلاورم_مسنا |
 ا ةناعمحرفلا اذهو اهباوح رغب ةّئيس مكمسصتن او مهؤ ست ة مس مكس ست نا ىلاعتهوق (اهاناد) |

 أ لوب مهبواقفانعربعو فيو ةونادسح ىلابمتهقارك ذ (اهعبارو) نامزالتمتئامشلاو دسحلاو |
 ظ اضرأءو-رطاو أف سوباولتقا نيم لالض ىنااناءانا مدع نك وام انسب ىلا بح ا هوتأو فسو.لاولاق
 | (اهسماغو) هلةمعتلا كلت لوص» مهنه اركنع ةرابع هلمهدسح نأ ىلا عت نيبن حصر هد ومكل لح

 10 م-يلع هللا ينئاف نوةغدالو ,هرودص هب قءضتال ىأ اووأامت ةجاس ,هرو دصفنود_الو ىلا هتةوق

 | هل_ظف نم هللا مهانأآ ام ىلع سانلا نو دعي مار اكن الا ضرعم ىف ىلاعت لاق (اهسداسو) كسا م دعب

 ١ .[|| دعينمءونوأ نيذلاالا هلوق ىلا نيسنلا هللا ثعبف ةدحاو ةَمأ سا_نلا ناكسح ىلاءت هللا لاه  (اهءباشو)

 ظ ماا امدس نمءالااوتّردتامو لا أوق (اهنمامأو) اد ريسُملا ىف لق مهني امغتاذدملا ممءاحأم ظ

 | درفمب نأ دحاو لكدارأ ذا اوفادخاو اودساحت هتءاط ىلع مهني فلو! لعلا هلل الزئاف مهتيامغب معلا ْ

 (اموقا ولناهاذا مالسلا هيلع ”ىبذلا ثعبم لقد وهيلا تناكسامعني الاف (اهعسانو) لوقا لوقو ةسايرلاب |

 "ىنلاءاسالف نوره اوناكف انرمسنتالا هلزنت ىذلا باتكلابو هل_سرتن أ انتدعو ىذلا ىلا. دل ان اولاه |
 | نودكفت--2لبق نماوناكو ىلاعت لاقفءابا مهتفر عمد عب هباورفكو هوفرع ل .عاسسا داو نم مال_سلاهملع |
 هياء "ىنلل ىح تنبةيفص تاو ادسجىأ امغبهتالزنااعاور ذك نا هلوقىلا اورفك ن يذلا ىلع |

 | هلع ىموم هب ريش ىذلا”ىنا هنالوقأ لاه همف لوة:ام ىمءل ىلأ لا ةفْك دنع نم ىعو ىنأ ءاج مالا |
 ةقدشم ىهو مارك تلفةسفانا ا امأ دسملامكح اذهفةامل ا ماناهناداعم ىرأ لاه ىرئاخ لاه مالسلا
 ن وسفاستمملا سؤانتملف كل د ىفو ىلا تدل وق (اهل 0 هوسومار<ع تسلاهما ىنعل دي ىالاو ةسافنلا نم

 نيد_.ءااكوهو توفلا فوخدنءةةءاسملاامتا ومكسج,ر نمةرفغمىلا اوةبانسىلاعت هلوق (اهل او

 وه ىطال ةلزعهالوم دنع ىظعد هسا هقمس نأ دساو لك عز ذاام_هالوم ةمدخ ىلا ناسةب ا سنن

 هللاءانآل رو هلال سف هقف:افالام هللا ءان [لجر نيدثثاىفالا دسح ال مالسلا هءلعهلوق (اهئلانثو) اهب
 ةسفانللا لوقن مث ةسفاذملا لع قالطد دقد .طاظفانا ىلع لد, ث يدا! ذهو سانلا هلعد رهبل.«وهفالع

 ناعالاك ةمساو ةن دةمعتةمعنا!كإ:تناك اذ اكفذةحاولاامأ ةحايسوةبو دئمو ةمحاو نوك:دق

 ةءسصعملاب مضار ناك كلذ بح لنا هنال كالذ لم. هل ن وكر نأ بح نأ هنلع بح انهوذ ةأك زااو ةالصااو

 | سانلا يلعتلريوشتلاو هللا لسى قافنالاك ةبودنملا لئاشغلا نمةم_عنلا كلت تنكناامأو مارح كلذو ٠
 | ل4باو ثاحاسملا نماهفةسفانملا تناكتاحامملا نم ةمعنلا كل: تناكناامأوةيو دنماهف ةسفانملا تناك |
 || انههنكلمومذمر غاذهفهنءناصةنل|لاوزوهلاهاوص-ب<ناامأف ريغلا نعاهلاوز تي تامومذملاف |

 ' ريغلل لصحام لثم هل لسنا (امه ذأ ) ناسي هرطدأ ريغلا ىلا ةيسسنلاب هنعناصةذلا لاوز نأ ىهو ةقيقد |
 1 نءك هبال باقل ا داكمف ني_ةيرطل ادح أن ع سأنلا لصح اذاف هل لص<ملامربغلا نعل وزين ا. (ىفاثااو)
 | وهناهلازال صخشلا كلذ نعةهلمضفا !كانةلازا ىلع ردقول ثمحي هءلقدسو ناانووف رخ الا قيرطلا ةوهش |

 ١ نمو رملاف ريسغلا نع ةمعنلا كلت ةلازانعىوتةّدلا هعدرت ث.ع هناقد<4ناكناو مومذل اذ بلا بحاص ١

 | دسملا قبنءنمؤملا كفرا ثالث مال_ءااهءلع هلوق نم دارملاوه اذه لعاو كلذ نءوفعي نأ ىلاعتهللا

| 



 هردقأم لد ,لدس# هنءلوزتال ةمب الا نال مذ اوقءاسندو هم .هقدوصضا ل ءررالمااماوبر ْ 1

 اههمو تاك لح لكتا ور ادّقعو دنع : لكناف هلئاهر دق لح أ ىلا مو دين اودي الفهم ذو لامقا ن ٠.مهللا[[!

 ىهتشي داسملا قى نءدحاو لك ناف لهجاضيأ اذهن ل رمغد < كدءلوزتالو ل دس قالنا نعةمعنلا |

 | لزتلو هملا كذع تباع تايز ًافكدلا هنع هلا من لاوز تت ١كياكت كت اًسدتدادزاو كناند هتاوند ظ

 ةءاسمقاذلا ضا رغامانأ (لوالا) هوجو نذل امندلا ىف هتعفنمامأو ةواسقشدادزت ناواو نوح لكىف ا

 ىويمشبال ل ةانعلا ليد سلا ل5 نص همف تن اان م طع آباّدعالو نيبذعم نيءومغم موكا ءادعالا ا

 عطس هيلع هللا مث ىلا ناو أو نيسح لكف رطنملدسحلا ب اد_عىفن وكما ةناسح ل وطذيرب لب هو دعت وع َّ

 لق كلذاو كاذبهبلق|

 ء”54

 ندع لازتالف معنلا عاونان مقل ميليالئلؤادعأو دمك ومغلا ف توكل ازتالدسملا ببسي اوه

 هلودضح 00 1 قدنق منع فرمصالا ة-ا لك لاو اهارت ةم_عأ لكب

 3 فيدددل ةنحلا لم_صحن ىف ت.ءف لود ءل هزل اديرت تنكح دةفةلالهلودج كلوادعا دارأو كئئادعال

 معطمل اةذاك دلع صءنو سو اسؤلا فك ءقواو كذع ةصعلأ لازاو كيدي ض سها. !اءىلوتسااذامغلا كِل ذْنا

 ةوؤسعتلا تدالوقت تكالعلو ه ةرح . الا ق ما. لغالو اسندلا فررمذ دوسولا ىلعن مل دسحلابةمعتلا لزتل

 نءواذتالاضيأ كناف كفنلالوأ همسشنءالب هنأف لهملا ةبائاذهو ئىدس دولا ءلوزتو 1

 لوزتنأ تيهتث!ناو امن دلاى الو نيدلا ىفال ةهعن كماع هلل لد سلا ةم_هنلا تاازولةالد< مدع

 تدامدسط ا ةمعتلا لزب نا ىف كءاءهللاة معاقرعغلا ن مك ذي ىو[ ت ساو ةيسص اهنا ذهب صم نأ

 نيردلا ىف هتعفنم امأ م اوذايثدلاو نيدلا ىف هن عفش دونما ناك هيج ركش كه تناو كءلعاهر 2 :

 هرتس كدهو هذ حدقلاو ةسغاان ىلعذلاو لوقااىلادب+للا ترخأ ] اذا امسسال كده نم مولظم هناوو

 ىلا لة:ءوض هَ ركن ذالك نافل: اةسح هيلا ىدت كنا ىنعا هملا هنن |! مم د هيأبأ ده ىههف هنواسسم 1 دو

 دءكي ىدْلا ك: ءاورب ىّتح « اوداخل.كوادعأت امال

 ىلاسك * نم ل- ءاكلاامناق #2 هم عا ىلع ادو. تازال

 هركسص ىلءذدداملا دس نوادة سف ةءعناذنوك. ناو كال دوسان أن واعي سانلا نا (ىناثلا)

 ظ |ثروبىذا اودو هعفد عاطت سالا م لآ :اضعلا ملظعأو بقا اولي ئاضفلا عاونأب هللادتءنماهوصغ

 نا. (ثااثا) بكاشملاو لئاضفلا عاونأبذ ودها فاضتا ىلع لثالدإ!ىوقأ نم دسطاراصف دا

 7 ردد (عنازا) دوسصملا د ماقام اعأن ماذ_هو قال ادنعانو ءام قامت |نيواموم ذم ريصيد ساحل
 : ىذرناف اميدو حلا ص2>ا ىلا لتاضفا!نع الامل دسال-!نالكلذو سلب |5 "رس هدأن درا بيس

 ملانإف باوئلاكلذا ابو سس مري_صءق كاذب ىضرب تأ نم سلب افنان مانءلا باول ابحوت_با كالد

 هللا ضْغو ل ١ح رفا ابوس دريصمف باشعلا بج ومساو باوك دهناقدسملار يظأ لب هب ضرب

 اخ ننكتودنا دفا ئلذع نأ شو معلا له نمالحرد ست كلا سع كنا ( س.اخلا) نات

 ئأو كلذ ىلع دب ني ماى أد لعتيالو بال ى>ضرعوأم كال ى> هناسل سرد نأ بتو حضن

 ١ هبي ةصأ هد دع رح ىررب نءةيادع كنا دال! |هم ادررلالل ل يل تفدتر *سخأ ةمن ع

 غجريف لوالا نم مانام دو ا وسع و هضعدأ دزفاهءلةمق ىندلا هدكدح ىلا عرب لد هيد هعمل ةلؤ هياوم !

 لك فلاس هود لعو ههشقه _سأر ىلع دوءفذ الأن دوعيو هظ.غدا دزمف هممسعبق ىرخالا هئمع ىلءو هلا

 ٍْإ اذه نم مقأ د سافسا لاح ىلإ . هلع نوكحو هينوحرغي هيلاوح هوا دعاو اما دم.لا عج ارلارولاولاوحالا

 ٍ راثلا ىلاو هنأ بضع ىلا هقو بي هتاقم دسحامأ و توما تتاسغل تءةيولو نيعلا الا توفي لدئاعلا ر لاَنأ ال

 اًذادساملا نمهللا مناف ءكسحر طنافرانلا اهمىلخ ديو نمعهل قست ان م هلريشامندلا ىف يع ب هذتنالف

 ]| ىيسااركملا قنحالو ىلاغت هلو قل اقي ده: دس اها ةمعنلاز ا متهسنءاهلازأ اخدو حلا نع ةمعنلالاوز ذارأ



 م

 8 باقم نعال لال تلا هو هبدس لازال هلاوز جرب دسملا عاون ًارئاس نال عبطاا ى هتلبج ةلاذرو ظ

 فاكسال ادهةمريغزازبلا دسةمّنال هتنباو جوزلا عا دص ا هرثك ا اهجوزةيرسواهت <رمزددسحم ةأرملاو ش

 بدسلاو لوق امم رخ اه ىتلا"ءل_صخما ىف كراسي نك ملاعلا ف نملك دس هناف لا علا فارطا ىففتدصلاو |

 | مرحالف لاكي درفلا لكلا عاونأ هل نمو هوركم بوب اتضو تاذلا, بورت لامكلا نا همف ق.ةملا |||
 اذهنأالالاكلاباوبأ مظءأ نم ىهىتلاةنادرها ىفاعزاتم هنوكحل اضوغ.ملاكلا فكيرمشلا ناك |

 كلذوة يود دلارومالابد_بللا صتشاق هنءسأنلا عقو هناصيسن هلال هل اوصح عيشماامللاكلا نم عونلا
 ش ْ تدل نم مرحالف للا ةمعنةرخ : الا لا ةمامتاو ايف قمضالقةرخا الاامأ نم ازتملاعوإ ا انداانال ا

 نيؤراسعلا نع قمضت الدفر هملا نال كا فرع اذا هريغد تالف هتلن ال كنان رمعو لانا خا هما

  الاحا امهم نول ٠١ ٠لم هاا ى_همورح ٠ الا دي اهتع تاس داو ديف تعقو اذا ناسعا لاما تنال

 | لتي نأ كلذ عنو هللا هفر *عح رهان بلق "دلما اناامأ رج .الا ميظعت نع فرصف ا ملاع طعن صم باق ْ

 اناوخا "لعند مم رو دص ىف اماتعْرتو لاق د بخس ام دعب ىلاعت هلبا مهغضو كل اف هبح رغي ناو هبهريغ باق

 1 هيفقللاامأ لمعلاو لعلان أم اوهود لل لد َز ءلاءاودلا ىف (ةبدال ا وجملا) نياباةةمررس ىلع ١ ا

 ١ هنعةرفذلا ىف :دئاف الن نإ: كح ناك ىمو فدي /بحاولا ىلا هلع لامن كرمه !نآل هرد5و هلباءانضت 1

 هماقنا ىلا دعو دابعلا ومدق ىلا هستوسقف هتعزانو هلام كس تدركد كاي كا (اهدحأ) هوجو 0

 || موتبحم قر افك ارئاسو رمالباتكر اشو هقلا دايعاربلنا ميس ىف هللا ايلوتقراف نيئمْؤللان ءالجر 8

 اة

 هللا جالا ءاط تنس هل نسدلاذاسهو ةطبارالو دو اداعال هند 0 سبل نيذلا ءدابع ىلع هللا ةمءد

 اههحرا اهرتعكسنس او ربايسالا ءرخ ضع عمتي دقو دما نام_سا ىه هذيوف هنلازاريدعتف ضراع

 اا مى ”للمااو ءافشالا ىلءاهعماهمخاص ىوشد الة ون ىوقي و لسه همفوظعف دع - او صد ىف

 القران الا تهنم ٠ لحين مص تادسام ارفكسض أو ةفشاكلابةوادعل ارهظيو لهاا باح

 دسطانال_عا هفعضو هوقو هتلقو دل |ةرثك بسيف (ةسماملا لسا اهمدحاودّرحت

 0 |وق نم عم هنال دس نأ زو<د.اولا صخذلا ذااهان رك دى !نامسالا مب ةراكت م وق نعي ,راكيامتا

 طباور مهعمت موق نييراكسس زامنا با.سالاهدهو باسسسالان كل ذر لوو دع ناو كش هنالو بكمل

 ةيدؤمةرثاسملاو ةرفاناا ةنظم ةعز املاو ضارغالا ىلءعنودراوتو تايطاخملا سا ات فاممس نوعه

 نكح, 0 مرجال نبدلب ىف نيدغ م نيب ةطبارلا دج ونا لو ةدساحم كانه سدلف ةطا غال ثمف د1 ىلا

 دس رحاتلاو لاعلا تو ددياعلا ده دياعلاو دياعلا نودلاعاا د لاسعلا ىرت كل داف ةدساحام من

 باحالادد بام رثك أ ه-عناوناخأ لجرلا دست وزازيلا د سكالو فاكسالا دس ف اكسالا ىلرحاتلا

١ 

 |قوسلا فرارطلا | هنعد.عبلا ةجحا نم نمر تضصأ رواجا زازيلا ةبجحا لهم دصاقملا ىلع نومح ازتيالف

 أ مجال ذحاولا ضرغلاو داو ضرغ ىلع محازتلا ةوادعلا لصأو ةونادعلا دساا لص أف ةلبسهلنانو
 ضار ءلا هاا ىلع هءص رحدةشان 3 متمس ني دسملارثكي كل ذلف نيب سانسمالا عمال لب ني دعايمم

 | لصخي لب هريس غب بسب د أ ةذا صقتنالو هيذ- هيو هس ر*:حرفدو نت[ فلا ردي اولا زفانملا لبا ْ

 1 رع ىثو هللا ةقرع ءمهدصة منال ةدساحت نيدلا العنب نوكسال كل ذل سنال اةدايز نيفراعل | ةراكيسخا

 | ال والامل مالطا اونغاز اين اينو تالو قادنم ةلزلا مهضرغو اهمق ق.ضال عناو

 | مزاؤل نم كلذ ناك دةف دوجولا ف لخ دام رك نال«, ناوهنىلا.الاامأ ىلصفتو ىلا انامانم ظ

 ا دلاو نيدلا فك ماءررض د سلا نا لء7ناوهف ىل.هغتلا امو د..طالازءاضدلاب» ءاضرلا ل هحاذاو

 نخنيدلا فكءلعررمض هناامأاسندلاو نيدلا ىف هب ه عفت ليات دلاو نيدلا فر رمضدو سلا ىلع همك سد هناو |

 : راب 0 ثكمع نانا (اهتانأد) تاع ءالانيعفىذقوديسوتلاةقدس ىلعةياشجءذهو هلمكس قي هتلش

 1 ايندلا ىف كءلءاررض هنوكامأو ةرخ“ الاىف هلع بترملا ميظعلا ب اسةعلا (ابتاانو) انالسبأ | نم: ثلا
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 ظ هدفت نعمودع عفدينا ءادعالا عامقجا لبق لاس كلت فر ردي ؛ىذالا, لاش انني تاكئملسملا ن ءلج لحرلان ا

 (ىناثاالوقلا) الاّيقوا* نشاو مجال مفصااووءلاب كل ذدسنع ىلا عندنا عاق هب هبا, نيعت_نثاو

 دةشنلاو قافشالاو مصنلا نم هني الياس عت |وإاوهتسال نموعلا كفداواوفعاف هلوقرعسسذتلا ىف

 ىلغ هللا نا ىلا عتدل وقامأ لوالاريسفتلا ىلع هذسنز وةعامناو هس زوعال رعسسفتلا اذ_هىلءو ةسك

 ىلايغت هلوق .* هريغ ىلعوأ لاسلام سهالا ىلع لج ءاوس دب .ءولانمدهاريذس 2و هذرب دق ى :لك |[
 (ريصت نولمعتاعهشان اهلنا دنع هو دوت ريش نم سلا 2 ةاكرلا اونآو ةالرماا اوهقأو) ٍ
 ىلعاهسنتةاك لا اواو ةالصلا اومقأو ىلاعتهلوشب هبةعمدومأا نع !نع مفصلا و وةعلان معأ ىلانعت هنأ ملبعا : ْ

 أ ةالضاانماسقلا اىسالصو مهسفنأ ظامهمزلأ كاذكف جا لا طاسمهمزلأاكدنا |
 راج ند ممكنا ال اوم دةتامو هدعب لاق مث تاسحاولا ن نمامه ادعام ىلعامسمب هنو نيتمجاولاةاكزلاو ْ

 م-محاداز ا سداو هنود م_منا ىلاعت نيبو تاو كسزااو تاولصا نءتاعوطتلا هيدارملا ثار عظالاو

 ناد ودار انا ق يق هن بغءربالءا ايسشالا نإ: نيعنادجو نالو قسالاهنال لامعالا كلت نيعنو دج

 تيررعولاب"ن مريتكلا الو لبلقلا هيلع ىتذجال هنا ىأريصينوامسهتاسعمقنا نا لاق م هتازبوهباو

 'رسشااود ىذا هفالخ نم رد و ريثكلا ىلءىزاحت 1 ليلقلا ىلع ىزا < ىلاسعت هنا ىلعل ديثس- نم

 ةيلطعلا عفاسملا ىلا «ىَدوي ةعاطلا نفءرملا هسيتأي ًانامزاكا الفدملاىٌدْوبامو نسحلا عفتلاوهذ كالا ظ

 قامت هلوق 5 نولفت ركض ءاريدت اول_ءفاوىلا.عت لاك هولا اذه ىلعو كالذي دول نأ ب خو ؛

 نم ىلي نيقداسد مح 5ك نا مكلاهرباوناع لق مومئامأ كلت ىراصنو أ ادوه ناك نمالا سن لدي نإ اولاقو) ١

 عونلاوهادعّا لدعا (نونزح مهالو مباع فوخالو هير دنع درجأ لف نس سوهو هلل هوجو لس '

 لخدتامناىراصالا ف لوقتالدومللانالعاو نيلسلا بواقىف هما ءابقلاو دوهملا طملخت نء«غبارلا ||
 الا همت لرش دين ادوهمااتاادو لاف هناكف مالكبلا ف لفت نمي الفدوملا قىىراصنلاالو ةسئحلا

 نأبابنلع عمهاوس مالكلا ىف عصءالو ىراصت ناكنمالا نما لدي, نافزاضللات انتوا دوه ناك ع
 داء دئاه عجدوهلاو ىراصتو اادوغهاونوك اولاوو هريااورخ . الار فك, نمقب رقل | نم داو لك ّْ

 نماظفل ل مسالا جانبا عبو سالا دسم و ىلعادوهنأك ل ف فيك قنا لبو لزابو دوعو :

 ادور, ناكجح نمالا بعك نب "ىلأ أرق ةو ميقا ولاصوهنمالا نفل 12 رقك ءاتعم ىلع رسللاو :

 هس: ىفاقحهوردق كلذل مهنة ةةسشل مه |مثمهتاينقم كلذ نادار اف مممامأ كل: ىلاعت هلوةامأ انا نارتساوأ

 ىغو ةروك ملا ىنامالا ىلا اهريش ًاذلق ةدحاو ةرنمأ ةنلا لخدب نا مهلوتو مهينامأ كلت لاهل ليقناف ْ

 ىأ مهريغ ةننا لخ ديال نأ تنم وار افكمهو درب نأ مهمدنمأو مومو ن ريش نينمؤملا ىلع لزنيالثأم مم | ْ

 ناعم الاتش لجوز !هلوقب لصت ةمكتاهرباوناه لق ىلاعت هلوقو مسمنامأ هلطاسلا ىنامالا كلت ||

 توم ادعبامل للعو هسفن ناد نم سكلا مالسلاوةالصلا هنلع لاك ضارتعا منام كانو ىزاصنو اذوه 0
 0 امناق ىلا ىلع لكدشنال هنم هلنا ىطر ىلع لاقو هللا ىلع ىو اهاوه هسفن عستأ نمزجاعلاو

 رضح اغمق اهةلزتءتوض ثاد (ىلوالاةلكسملا) لئا سم همفق مكئاهرباون اه لق ىلاعت وقام

 كلذو ناهريلاو لملدلا نم 4ةب الفان ابشاوأ امن ىذا ءاوسعّدملا نا ىلءةب الا تاد (ةيناشلا ةلمملا)

 رعاشلا لاق ديلقةلا لوا !نالط د ىلع لت الفاختسما ل 0

 ْ هاوعدل_طتنأ ديال ٠ دهاشالب امش ىذا نم

 ١ قات (نانلا ةنلأ مهرغلوش دنمهوغئاا تاس ا هلا (لوالا) هودحو ه.غق ىلإ : ىلا.« ةلوقامأ

 : هيلع نام ىلع أ 000 (ثااشاا) اناقربهتههجو لأن [نا تنثأ ناهرب مهل نوكي نأ ىنئاما

 0 مهل اًسسْعرت كانزر كج نةنملا مكلف من حو هلل مكهجو ملسأو مكتب را متررغنأ نب ةنلئا,نؤزوفنا ال

 . ِ ةّقرطأ هذ ه ىلا اج ويا ىذا لا ل دب ند لادط مهل اح ةقرافملان انو مالسالا ف |

 بيسوي بي يي لما ل بع ل مما بسس |



 غاب .٠

 | 1 وليط اران هلل نم قطن ارشا نلفو فاسو هذباهيف ناسنالاركفت موق ةماعلا ةيو دال امد هق هلدانالا

 0 هناسا فاكمسف حدا | ىلع دسملا هشه نافدسللاتاسضتفا ةتاضاا لاعفالا أبنا وهف عفانلا لءسعلا |
 | د حربللا باب ملك هج ناو هل عضاوتلا هس" 5 ه.لعرب تملا | ىلع هلسناو# حدملا ْ

 |الا رخ :1ىذفي كلذو دساللا ىحأو هيلقباطكلذدو سلا فرعام_هخهملا تاريخنا لاب ا ىف ىهسلا

 ريضر دمع دساحللا هدام للعف دس بح اذادو سلا نأ (لوالا) نم-هونم دس الاوزىلا
 ىلعد سلا تابجومتةيىأ اذادسانلا نأ (ىناشاا) دة دسأسالوزيو دو سمعأل ان دسانلا

 ةئاقلاذ رغنلاّنأ لع ا (ةعباسلاةلكسسملا) هنعدسطلا لوزيذهلاعبط-5 ةرش . ال انك ريدي فاكستلا لمع ْ
 ثا سأ هعسوىف ىذلااغا هيلع بقاسعي فى.كحصو هعشو فل شاد ريغ عأ دوسان هم لنايلا باش ]ا

 ةلازاىلادصقلاو هن حدشلان مةرفنلا كلترات ؟راهظا (ىناثلاو) ةرفنلا كلَ امضار هنوك (امهدسألا]

 ىلابعت هلوقامثأ ريسفل |ىلا عججرتل رفياكملا تت لخادااوهاذ يفدملا ةنحملا بامسأ :رسو. هنع ةوعتلا كلت |

 نينمؤملاعوجر نو ديرباوناكممماذار اف ار افك كلامي ادعي نم م كدودريول باتكما !لهأ نمريثك دو ْ

 | هنعمدر ديرب نأ زوال قح ىلءءريغتأ ملاعلاو وسو باو هناسعالا ناموا ني.ثام دعب نم نانعالا نع '

 ظ وهوايثدلابل صيام (امهد5) نانرض ةهبسشلاو ةهمشبالاق ولسان ءلدعبال قحملاّنال هملااهيقاي ةهبسشبالا '
 اوكرتاف مكب ةفانماراروساو مكملع هال قم دو مداد نم مكجا رخا نم مكب لزنام َماعدق مهل لاقي نا :

 في رعوأ تازدملا ف هبشااحرطن نيدلا باف (فاشلاو) ءامشالا هندىلا مكقاسىذلا ناعالا |
 نأ نيب ىلاعث هنا (قوالاهلشكسسملا) لئاسم هيف مهسغ دنع نما ددح است ةوقانأ ةارودلاىفام

 مهسفن دنع نءاد جار افكهلوقب ىنع”قابلا لاف دسم لجال ن اكان ناعالا نءاوعجربنال هببح ٍ
 دنءنم هلوقنأ ب اودلاو مهيفدقلا قاخنمال مهلعفود مهرفكسحناو ىلا عت لبق نمكلذاوؤد ممنا

 | مونعر مج د نءاودترتنأاومحا مما قع ىلع دوس قاعتم هنأ (اههدحأ) ناسهجو هيف مهسفنأ ْ

 قمل ىلع مكنبا مسهل نيبتام دعب نم كل ذاو قو مهنال قدا عم ل_ملاونيدتلا ل.ةنمالمهموهش لقن هكالد 8

 دنءنم اثم ئءامظعادسح ىأادس قلعتمهنا (ىناشلا) قلبا باطل #سق نم مهبنةنوكيف كف |
 ناعالا نعيم! فرضاودارأ امدعب دوريا! نا ىلع لدياذوف اواو ا وفعاف ىلاعت هلوقإم أ مهسفتأ

 امبابضرلااهجو ىلع مفدلاو وفلان ىلا عت مه يم أي ن نآزوالو هانمام ىلعهيسثلاماقلاء كلذ ىفاولا شا(
 نءعضارعءالاوهلباتا اك رتدارملاّنأ (لوالا) نبأ د - ا ىلء لمت ج وفر فحص لاذ ّنالاولءذ ٠ْ

 دوويلا نع مفيصلاو وةعلابلوسرلا م 1 ىلا.ءت هناكف تفولا ىفةر اثلا نكست ىلا برقأ ُكاْذَّنال باوملا

 هللا مان وجراال نيذالاورفغداوذمآنيذلل لق ىلاسعن هلوقب برعل ا لك رقم نج تلا ووغعلانهىمأ اذكيف

 اورذو هيه أب هللا أب ىدس اسقف ةئاسغب هقلع لب :ماودلا ىلع كاذب سحأب ل كال ناو النجم ارح م هرعشاو هلوقو

 ةرك و لوسرلا:َوقدلا (اهتاند) نسما نع ةماشا!مونةازاسجا هنا (اهدحأ) اهوحو هنسدق

 | د نيعّيهد_دعّتاللاتقلابرمالا هنانيسعباتلاو ةباصتلا ربك لوةوهو (اهتاانثو) هدم
 لأ ةي الاوذ_هناءانعلا لاهاذ_ولف راغدلاولذلا لمستو دب زملا عفدل عوضلن ااماو مالهالااما ني رعأ

 صول هلا هنعهللا ىضررقابلا نعو رخآالا مو.لادالو هتلاننونمؤب الن يذلا اولتافىلاعت هلوقب ةخبو سام
 مسماينداناقي يذلا ن ذا هلو ةب مالبسلا هبلع لير لزن تلاقي لو سلع هللا ىل صدقنا لوس
 نالاؤسانودو ردبةوزغهدعيو لذ ناس حن بهللا دبع ب امحأ لئاك لاتقل تأ ناكسن اذ.ههدلقو ارا
 نكي ناو لءالاىلا مايصاااوتأ ملوك ةءاغب قاعموهو انو فمنوكي ف.كسض (لؤالا لاؤسلا)
 كلذحب رم ماعم الا ل٠ ذال تناك ا ذا ىهال اهم قاعي تأ اةياغلا نا( باولساو) امههاذكناض-انلبللا دودو

 (ىناشلالاؤسلا) مكنع هضسنأ ناىلااودفداواوفعافهلوق لحمل و اكءاننوك نأ نعاعرمث دراولا

 (باوخلا) ةردقن ءالانوكيال مفدلاوةوقااو ةكوشلا باس اواكراذكلاو نوعتد)و نوذعب 3 1

 نأ



 غال

 نورك: نأ ىذتش هنالئش سلادهو ةنالعلا ةعاط نم لضفأ "ردا ةعاطو نع لطتملاو لايقل

 ْ و واو دما د همذلا (اهنانو) ةالدلا سفن نماربخ ةالصااةمن

 .ةالصلا لع ةشفاضيأو ل-ءلةلا لمعلا نءريخريثكلا آا لمعلا نأ ىل ادانعم عرب هنالئ دب سبل اذهو عطقنملا
 اوذو هدر للا مريخ اهدّرح عةيمأا نا .(اهئلاثو) مودت لاعالاو "لاق تاظا ىنالا لس ةالدق

 نركب نأ (اهعبارو) . ةيروللا لصا ف نيك سشملا خجرتلار هاظو هريخ ال ةم'الب لمعلا ذا فهد

 لحن ال ف. .«هطوغو هلمعد د ةعقاولا تاريت1لا نمريخ ةمالاّنادار لب ءاضفالا تامثاريسلا نمدارملا

 ٍ عج نع لعلام ةملا لاقي نأ ليواتا| ىف د- لا هجولا لب تادخاولا حاضر الا دس. ةيالدماع ثيدطا
 |دحو ملولاهيلع لع ةلا بترت بجورودنفلا تاه عجب نع تاش ىتمو همزاج هم نوكنال روتفلاعاوأ

 هناسو لمعلا كلذ نم لضفأ ةمنل اهذهنأ ىدمف لعفلا ن ءةجلاكةاتالة 21 أكا كل ذكن اكاذاو قاع

 ةينلاو هللا ىوسان ع هريهطتو هللا ةفرعع باقل اري ونت لاسعالا عسج نمذوهقل ا نأ (اهاقأ) هوو نم
 موج الف بلقلا ف حراوملا ةف_صرت ُئ نم ىرقأ ب يباقاا ةفدربت ًاتوبالقااةفص سا ل_ءفااو بلقلا ةفص

 .هلادامقناو دويعملا ةعاطلاعالا نإ: عاقيا ىلا دصقلا الا ةمنال عمال هنا (اهينامثو) هل« نمريش نمؤملا دين

 لمعلا ىلا ةسنلا,بلقلا فىذلا دصةا اورك ذل نوكمف رير كسحتلاب ركذالا ظفمتسل لا.عالادارباسغاو
 | نمفرش[بقلانأ (اهم انو ”ل.سولا نمفرشأ دوطةملا نأ كشالو“ هلمسولا ىلا ةيسنلاءدوصقلاك

 . ىلع لامعالا نأ لعا (ةعبارلا هل ملا ) لمعلا نم لضفأ ةدنلا تناكف دسلسا لعف نم فريش هلعفف د لسا
 أ لهاملا نفي الف ةمئلاناهت اعوضو * نع ريغتتال ىهف ىصاعملا امأ تاحاممو ىمداعمو تاعاط ماسقأ ةنالث |

 , اريقت مطب ىزلأك ةءئلانةعاط ةمصعملا بالنا ىذتةي تالا لاسعالا اغا مالسل اوةالصلا هماعهاوقنا /

 لصالاىف تاللاب ةطبس ع ىهو تاءعاطلا (ىناثلا) مارس لامن م ادهم وأ هرهسغ لام نم ش

 ”هلم_فلاامأو ةيصعم نراص ابرلا ىون نافىلاعت هللاةدابعاهب ىو. ن وهف لصالا قام هلم

 دصقيوهللاتيءهنادقتعي نأ (اهلقأ) ةريثكت 2 هيفاكوللب ودحسملا ىف دع ن نك ةنسطارثكتت ابتلازرتكف

 هر "از مارك اروزملا ىلع و هقناراز دقن ددمسملا ف دعقن ءمالسسلاو ةالصأا هلع لاه اك ءالوم رايز هب

 مهسلاءاضغا (اهثلاث و) ةالدلا فوه نكراظتنالالاحن وكمفةالصلا دعب ةالصلا رش نأ (اهيناثو)
 لاف كلذاو بهرت عونود»و موصا| نعم ىفودو فك ف اكدعالا ناف يسن. الاعءاذءالارثاسورمدملاو

 ,هللاىلاةملكلاب "ريسلاو باقلا فرمص (اهعادد) دح املا ف دوعقلا يمال ايهرمال لاو ةالملا هءلع

 فورعرمأوألءةدافادسمةينأ . (اهسداسو) باقاا نع هللا ىوسأم هلازا (اهسءاخو) ىلاعت

 كري نأ .(اهنمانو) نيدلا لهأ ةونع كلذ ناف ها ىفاخ أ دمة نأ (اهعباسو) .ر كنه نع ىو
 ,تاح ايم ارياس (تلابنلا ميقلا) تاعاطأا ارا هب سقو تاءالاريثكت قيرطاذهنهللان هءاسح بوثذلا |

 ةيينرصبالو اضل فش نمارس > مظعأ بخ تايز ,ةلا نس اح نم !ميرهصد تان وأةن لق<و الا اهنمءوثالو
 موو اج هقاريغل ببطتن موك لا عب رنمببطأ هحروةماسيقلا مويءاج هن بت نموبمتا فو تايرقلاىلا

 ناكنا يبءامتلا ن نمدصقلانال_ءاف ة م :اوذهة فك ىلح رشاف تاقناف ةفماا نم نم هحرو ةماسقلا

 ' كلذ لكفءاسنلا بولقوملا هدد وتماو قال !ءاروأ لاملاةرثكيرخاغتل ار اهظاوأ ان دلا تاذلب ٠ مغتتل اوه
 وهف دوما ميظعتو هللاداس, ع نعةيدؤملا عاورلا عذ ةدوةئ_بااةماق ادصقلا ناكناو ةيصعمبمطتلا لعجح

 !قللالمعلاوهف قل اىادإ هءاءذام لكنا طاضااو تاحاسملار“ اس هيلع سةفّكلذ تفرعاذاو هعاطلا نبع

 ءوجرولا عمماذا لهاا نالعا(ةسماخلا هلكسملا) ب باذءاهمارحو باس اهاالذ- هللاريخل هتلعام لكو ا

 هللروتبأو هلل س ”ردأ نأ تدون هتراحو هسردت دنع هضن قلوة ذةذلان هدبالهنا ف ةءاقنلاو ةساقعلا |

 ثاعبلا ةالا اغا كلذ عجب نع لزم ة: لاوناع !ثدوحو أ ىضنثي دحلاذن ناَبحَو د 4 : كذقا ]ف 5

 ىلءناسن الار دقي لل_دح ملاذا لمماو الحا اماوال>اعاما اهضرغ ه«ببفّنااهارهظام ىلا اهاممو سفنلا
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 1 هنزل

 هلال (اعدحأ) هوحول هولك لانا اولا ضخ انهن او هدقلا ةعاطلا يقتل نال واين كيا ملسأ نم عاما
 (!«نان'و) ىلوأ هريغناك فرشالا عضاول اذا لء ئااوركفلاو س اولا ن دعم هنا تمس نم مءاضعالا فرشأ

 (اهتاانثو) ىلعالا هير 4و ءاغتناالا ههسوالا كلاهئبث لك ىلاه3 هنا لاف سفنلان ءهن كي دق هولا نأ
 نبديز لاف اذهاو ركحلا هولا ص مرجالف هجولاب لمت امنا ىهو ةددهسلا تا داسعلا م اظءأنا

 لفن وز
 الاةثارذص لمد ضرالا هل *#* تاسا نا ىهحو تاساو

 الار امذع لهصت نزماهل « ناسا نا ىهدو تاساو

 داسقنالابالا نوكيال كل ذو ْئْدلا سفن هي دارأو هجول ارك ذو اهلالذا, مالا اذها هسفناسهاو ءوملانوكمف
 ادباعنوكيالف كرش هيو ثيالو هلل اصأ ت ىأ هلل عمو هسصاعم بنتو هتءاطف سف ةنلالالّذاو عوضللاو
 ةدابعلا هجو ىلع ل_هفاذاال اول ._عب عفتنال ءرملا نا ىلعةلالد كل فو هريغب ءاسراقلعموأ ه هريسغ هللا عم

 عبق لءفبال نسح لعب هن هعضاو نرد ناو دب ال ىأ ن ا سر اوكار ةيرقلاو ضالخالا ىف

 | ويتم لاح عتومن او غو هلوق عضومو ةدبق لانعقأب ن نكل هل نوعّداود دنهل ناف

 غم مث ميظعلا ٍباوُعلا هب ينعي هير دنع هرججأ هلذ نيه نيو عمس ن نم نأ ب اكار نالفءاج ىأ ب حض ااروهو

 مقاول نمنركي دّةذ نزااامأو ل.ةّلانمالان وكي الفذ فوم! امة نزح الو فوخ هشملبال معنا اذه
 7 ماداذا ميظعل | سعن !1نالود اعساا هيام ىلع نيالا ىلاعت هينق لبةتسل نم نوكيدقاكنوغاملاو

 هريسغتو «سفوشام عاطقنا ف انعالو هلا ىهأ ىلءالو هتاف هأ ىلع نزح الق نزااو فوانا نمصاخو
 نم نير وك ذملارافكلا عب رطوغىذلا اهف الخ نم رد وَ رطل هده ىف بمغ رت كلذ ىفو هانا !غاب دةذ

 نممهنمو هلوقو مهتءافش لاك غ تاوعسلا ىف كل ءنممكو هلوقهلش مو عج مئالوثأ دحو ىلاعت هنأ لعأو ىلق
 لّشو ٌكدْمَءع نم اورخا ذا ىتس ملا عسل نم مهمولاقو كا انرعتسيرخاعضوم ىفلاهو كيلا عمي

 هنابن نكعال كل ذو صالخالا نقش درك ذناف صالخلالاب هلل ههجو لسأ نمدلوقانرسفاملانا لعاو جب رخ رخ

 نالاهو تايئلالاعالااغامالسلاو ةالصلا هملعلاق ةيناا لضف ىف (ىلوالا هلكسأ١) لتاسسمىفالا

 ٌرمالجر نأ تالي ثارم ءالافو مكح :اينو مكبولق ىلا راظنامغاومكلا عا ىلاالو كر وصلا طال هنئا

 ىلا ءثهتلاجوأف سالني هدمسقل اما.عط لمرلا اذه ناكول هسفن ىف لاَةف ةعا م ىف ل مر نم نايثكب

 ةللثسلا) هنتق ددتفام اعط ناكولام باوث ال اطغاو كدبئْن سحر كشو كتقدص لبق هللانادأ لق مهد ىلا
 ليم هيل قرهظررض غفدوأ عفن بلح لاعقالان م لعق ىف هل ن ادقدعاوأ نو أ لغاذاناسنالا (ةيئاثل

 هل ءايلاو ثلا ىثةدارالا:دوفةدارالا ىثو همدع ىلعائ داك ددودو ماجر ىطتقن ةفاطوخو ثيلظو

 ١م نوكي نااما لعفلا ىلع ثءاسملالوةفاذه تفر ءاذا“ ٌنظااوأ اجعلوا رنلا لاذ اذا لع

 ن وكيالو أ ثعبلانالقّدسم امهتمدحا و لكن وكي نااماف الا" بدقَدلا ىلعو نبض نوكينا اماو ا داو
 نا (لوالا) ةعبرأ ماس هذهفرخ "النود كلذ ؤلمت كاهدع !نوكيز كل ذالت سماه خئاونتاو

 هيلا ىادال لعفلا | ذهف هناكم نم ماقءاراملت عمسن انف الا ىل اء مههاذا اموهواد_-او ثعءاملانؤك

 لدسمعلا ى منو ةصااخ يمت ةيئلاءذنهفررعشلا نمره كل زقامو عفتلا ”بر-ولا قامهداقةءاالا

 اهيضةمفةحاحريقفلا هقمف ره اساذا اك نالةّمسمنامعالعفاا نع عمد منا (ىفاشلا) اصالخ !اههس ومع

 ادن متنا» ءاضفتسالاب لقّتسالدر ةناوأ ثم نيفصولا نمدحاؤ لك نوك عما ريقف هنوكو هلا ةءفر هنوكل
 ||| ةكراشس اذه مساو لقت عوجملان كلذ رغنا ولاه مدا لقت الت (كلابثلا) ثعابلا ةمفاوم

 م هدرو نان الا نوكب نا دما دضا.عمرخ الان وكي وامهدح [لقةسنا ( عبارلا)

 ١ - اره مساو متدها ثم بنس فخأ هيلع ل_هفلاراسف سانا نم ةغاجاهئاداتقو ىف رضع نأ

 ْ ١ كاوا ا ندري نم وملاد 2 مالا هملع هلوقرعس فن ىف 0



 رو جد (اهعبادو) هناطلسو هتمظعل لاذتلاب معد دج عمجومازك ذلاب مهتنسلأو همن 0 1

 ىلا موه وت دنع ةالصلا نع ساسنلا نوعنماوناكةدوهلا ىلَءْكل ذ ةيهكتضصا ىلا لما ت تاّوحامل هنا 1 4

 الو

 ىلع نولعيال نيذلا لاه كلذك وفا نا لسو هيلع قنا ىلص دمت نامز ف نيرمضااوفاك يلا ىعئوث ىلغ |

 .مهئءالع ىلع: ىلع ىراصتلا تسيلدووبلا تلاقوةلوق مع نأ (اهثااناق) لقاضي هسبكعو نيدناغملا
 ْ لكنال ب رقأ لوالاومهءاوعو ممداوخ ندب الف مهءاوبع ىلءنولغنال نيذلا لاك ئاذكهلوة لهو

 | امأمهرغن وكينأ ب <نواعدال يذلا لاف كاذك هلوقي مهنعزيم نكي "الا ىفاول شد ىراصإلاوذوهملا |||
 | (اهناناو) رابملا مهل ديو اعجب مهب ذكي نس كالا (اه دح أ ) هج وأ ةعبر | همقف مهن مك هللا ىلا .هتهلوق || ٍ

 ||رانلا لخ دي نمواب امع هنا لخ دين م ممر( اهئلاثو) ب ذكملا مولظملل بدكم ا لاظلان .فاصتالا مكس[

 : نءو) ىلاصت هلوقم ملعأهللاو ه.ذاوفلتخااهف لطيللاو قحملا نيب م 0 ؟ (اهعارو) جاجزلالوةوهواناندءا ٍ ا

 ١ قم-هانيفثاخإلااهولت دنزأ م عاناك امك ئاوأا مبارخىف ىسو هم-!اةرك ذي نأ هللا دس اسم غنم نبث لظأ :

 | نو سسفملا عجسأ (ىلوالالمملا) لئاسمةء الا هذه ىفناملعا(ريظع ب اذعةرخأ الآف مهاوئرخا دنا |||

 | هبلعفي هللاناقا ذك لعف نمناناس دوم ىءأءازعاو طرشلان اس درت هب الا هذهنمدارملا يلدا ىلءأ]
 ١ ٍِي دام مهازاج ىلاعت هللا ن امن امارخ ىف دودج الا ةراسع عدم نم م ممنانانم هتمدازملالباذكس |
 ْ اعل هر همئاو ركذو مهنم هءارخىفاوعسو دحتملاة راع نماوعنمنتذلا ناىاوفاتنام مااا ةياالاف |||

 ا 5 0 فحل همة قلأو هيرفتسدقملا تم ارغىراصتلا كلمنا سانبعنبا لامث (1ا5) ةسفأأ]]
 رع نمزف مالسالا لأ هاني ىتح انا رش سدقلات لزب لو ةارودلا قر أو ةةبلاىومهلتقو |||

 أ ىراستا شفت س دق ءتدب برن ترص تي ىفثارثئىددلاوةاانت ون_سحلا لاف (اهتاند)

 هنالن اطلغن اه ولان اذه نأ رق! ماك آف ىز :زارلارك وأ لام دومالاضغكلد ىلعهناعأأ |[
 ْ / لعأ نيب فال خال

 ا مجسلا ذمراوناك ىر اصنل او لد وطر اا لا ةناكرسمن تيدهعنأريلانإلعلا ||

 سدقلاتد « ميظعت ىف نو دقتعي ىراصنلا َناَف اضدأ داو س دقملا تدب ب رخغف رست تنج عمانوووكل ا

 اوع:منيذلات رغلا كرش م ىف تازئ ان ١ (اهنلاند) ةم ب رذت ىلءاوناعأآ نير كفرثك أود وملاداقتع اله

 نأ هياصصالوهلنيفنام اوراضف: رجهلا ىلا ةوأللاو كم ها ىلا: اعالا نع مالسلاو ةالصلاهسملعلؤسرلا أ ,

 ناداومي ذوي نم ناكو عنخ هراد دنعا دصم ىب هنع هللا ىذر قيددلاناكدقو مار ادصملا ف هللااوركذي ||

 !ئدؤدالئارهدلاع نم عنذ كلذ ىف تازن اهب تفاذحتالو كال هدر ههئالو ىلاعت ةلوق نال قو مهو اسنو شر رقأأ|

 00 رشملاءالؤه نم لطأ نمو ل ةف لسمو هدلعهقن ا ىلص ينل ارهظ ىلءةرذعلا لهون جرطو 1
 انم_ميولق نول ةثدواعو ثخو الل دن هل ن ول سدو انش هب ن وكر مشد الو هنن !نودحوبنيذا:نياسملان وعن ||

 نيذلامهىلاعت هلوديده دنس او مد 1 دا ماعد: ب دمام هلا به دنيح ماز م ادد نعدو ص نيذلا :

 ركزت مارك دحلان لس عونا: ينسبالا مانو هوقو رطادضاملا نع كو دصواورفك

 ٍال_ءلقالااهيةكنؤروامال مث مم كَ رع :]نيشؤاسملا ف لاف اك.ه- لكن مر هظنو هدب نم هتفا ىلعباع يفتح الا 1

 لاق :نآوهومظالاةب اعرىلا برقأ وهو سءاخ هحو ه«ف يدةعوال نسق: اولةولوذخ أ اوفةثانغي أندوعلم 8

 دصسم نير ىفاضي أ اوءسو اهيرذق ىلءرافكلا ضءزاولج نأ, ةيعكلا برر فاضي اوعس مهلعاو ةيعكلا | :
 .اذهو همفمهمقي رطءوس نيبو كل ذيهلنا م مب اعف ا .ةااىلانيهجوتمةيفاواضنالثا لسو هلع هتتاىلصلوسزلا ||

 دوررلا لاسعفأ حنان انقالادب , الا وده ىلعةَقب ةقياسلات أن : الا فركذي ل ىلا غتهنتان ال كاذو هليقانع ىو ليدأتلا |||

 حتابةاهتمدارملانوكت نأ ةدحاولا ب :ةالاءذسهيق يلب فيكن ,هلاعف أما قاهدعباضنأ د دوفراصلا ا >
 تدب تن رك ف ىراصتلا ىس لع ةئكالا لجأت مارك ادصدمللانع لوس رلامد ص ىنيكرستملا لاعفأ |
 ةيفكتف (ةناشلا هلكسملا) ءانلقامالاَو قلة ىزارلار كخوبأ هحريشام يلعاضيأ فيغضقنمدقلا |||

 | نم اهليقاعل هات لاف سدقملا تد باَرْشَو ىزاصالا ىلءاهاج نمامأف هودواهلبقاعةب' الاهذه لاصتا



 غ7 غ
 يصمم ام

 ىلا قيرطال لب ىشعأ نأ ت يون غراضلا لوةكدأ ماهطلا ىو شأن أ تيونناعبشلا لوقكوندو هياسنكا

 وبال ءلااذغ مث عفانملا نم هيفاعرلعل!ليصتتالا نه تدناو هيابسأ باستكامال ىلا ىلا لما باستكا
 انهكاض رع داولا ف دقتعي لو حاكنل اةوهش تبلغاذاف لغاوشاار "سنع باقل اول دنعالا لمملا اذه

 || ثعابلاةباج ا ىهةمنلاذا ةوهشلاءاضق ةين ىلعالا نكعال ليداولا ةبن ىلع عقاوي وب نأ هنكمال الج [الو الج اعال
 لب باتل وأن اسسالابل وقلا نءةراسع تسل ةمزلانا تشفداولا ىو ف كح: وهسشلا الا ثعانالو

 ةردءد دقو تاف والا ضعب فريسي دقق بب خلاب ناعم سم كل ذو لبملا اذه لوص>ح نع ةراسمعىب 03

 نويل !ثعاسأ ةياجا مولع نوكي نم مهنك مايسقأ تاعاطلا ىف سابالا ت اذ ن ناهلعا (ةسداسلاهلكسملا)

 هنطمل لماع ةيسنللا ل جال لماعلاو ةساملا ف ة.غرلاوهوءاجرلا تءاسبل لمعي نم مومو راشلاقّ هناف

 ركفلاو هللارك ذزوا الف بابلالا ىوذةدابعامأو هللا ةسردهة-ردو ءوبلارج ال ا كج هجرئو

 باؤثو ههجو نو ديرب ىشعل اوةادغا انمومر نوع دب نيا م هوه4تادك وملابعءالار' اسوهلال1ابمح هنف

 : مهيد اذتلالا فرش ةيسسنو يركلا ههبوىلار امنلابنيمعن منول : زةلاراص مرحالفمتانردقب سانا

 || تلد ورمل تلاهو ) ىلا بعت هلوق « مي ركلاههجوىلا ةنخلا مون ةءسنكم اقل ا اذهب ذاذةلالا فرش ىلا ةنللا

 نواعبال يذلا لاق كل دك ناكل نولي مهوعوش ىلع دوويلا تسل ىراصنل!تلافوءوش لع ىراصنلا

 ل اال اريل ىف مهعج ال ىلابعت هنالعا (نوفل: < هيفاوناك اهقةماسيقلام ول موني مكحح هقفاف مهل وقلم

 لدانسم انههو ىرخالا نيدةفئاط لكركم ف.كورخ الاف مهنمقير لك لوقنيبو.د ' الاءذه قمهلصف

 مهلوةكوهو ةفظع ةغلابمهذهو هيادتعيو مص! : لغىأ“ و *ىلءىرادنلات سلهلوق (ىلوالا ”لعسملا)

 كاذاولاه فمك لءةنافةاروتلا اووشن ىتحئش : ىلع حسا باكل اله أ ان لق جلا.عت هلوق هريطأو شال نم لقأ

 نيهجو نم اوما ةدئاف هسيفلوق كل ذو ىلا.عتو هناصسءنافصو عئاصلا نايانأكنيقي رفلا نا عم.

 قطاكلذي اوأام 0-0 ون ظي<الطاءالوق نسل !لوقلاٌكإذ ىلا اوةضام مهنا : (لوالا)

 ) 50 تاوبنا ابا. ل صيام ىهواهفاوفاتخا ىتاارومالا ماعلا اذهصع نأ .(قانثلا)
 تعفترا ىت-حاورطانتد قبلا رامحأ مهانأ ألو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلءاومدقا1 نار دفونائور
 ِ مهلىراصنلا تلاقو ل.الاو مالسلا هلع ىسغنا ورفكو ندلا نماوث ىلع َء عا امدووبااتا اقوم اود

 مهأ ىلاعت هلام هانع نيدلا ن نم قاوفانخا(ه هااشااةلقلا) ةاروتلاو مالسلا هيلع ىموج اورقك و ءوخخ

 ناكناو هسلعرهاظلا ف لءادالهناى وطارهاظا ادع نءز وأ مال !هملع ئئسع ةثعب دعن نماوناكَن يذلا:

 /_ ةيتالأنماناف قنا بالو مالسلا هد هءاع ىىسع ةثعب دهب ىرادنل !لكود وممأا لك نعل مع نأ ىلوالا-

 هلوقو ءزهاط ىلعفإس نكمأ اذ ءاوسةن" الايداربالث أد ' الا هذه هق الن أف كلذي ىراضنلا تطاشادوهينأ“

 هس ه رط نم مواعمو صم هال !ىلع هل ىف جو ولاا موه_علا د مفي ئث ىلع ىرادنلات ضل دووملا تلاقو:
 باّكلا نول : مهو ىلابعت هل اوقامأ رخآالافام_ه:مقيرفلك لوقاذهفاوناك ذنءمماىراصطنلاو دوهلا

 لج نمي قدحو بد تحال :والتلاو مولعلا لهأ نم َّى * م امهلاحو كلذا ولاف ىأ أ سنسلل نانكللاو لاعلاو اولاف

 قدم نيباتكلا نمدنساو لكنال الابر فكمأل نأ هب نمو هللا بدك نمانم_هريغوأ ل سة الاوأ :اروتلا

 ةوقامأ ماللاهملع ىموع قّددم ل. الاو مالسلا هلع ىسعب ةقدصمةاروتلا ناف هةدعهده اثينا
 قرفلا اذه عض ىلااملاعنوكي نب جمرك ذءدةنن هناىذتقد هناتن ولعت النذل لاف كلذك ىلاعتا

 هذهنأ لعاو ملعيال ن ملاح فكن فالتخلالا اذهنوفلتة<اوناكا ذاةوالالاو ةفرعملا عمم منا ىلاسعت نيم

 ةوالت ىلع م-4قافتا عم ىرخالار هكت ةقئاط لك ناف ماسو هيلع هلا ىلص دهم أ ىف تعقو دقاه مهب ةعقاؤلا

 نيل-ملاّنا اولاق نيذلا برعل ار اقكملا (اهلقأ) هو>و ىلءنولغنال نيذلا مه نم ىاوقا2 تام ثارقلا ١

 تفر .ةينأ نالت ةكلانؤرق رع مهوىراهالاود وهومأ ١ل وقناك اذاهن !ىلانعت نيمق”ىث ىلعا وددأ

 ىراضصنلات هناذوهبلاتلافو هلوقاشلوء اذا هنا (اهبنان'و ) . هباا تفتانال نأ ىو أ رعلار ذك لو ذه لا

 ل ما
' 0-7 



 كمل
 .بسسس ع 7#

 هيغر يدا حالتص كلا هصاختسا نأ ىلا اه”اخالا همفل اونندلا نم نيأسملا نم دحأ نكت ثدحي ىراصنلا

 هيدا را نكلرمللا هظفا ناك ناؤ نينئاخالا اهؤلخ دي نأ مهل ناك امد وقنا (اهسداسو) انامرى ا 1

 ىلا.عت هل اوقامأ هننال اوسر ١ وذو نأ محا ناك ا وهل ودك هنو مند ةنلخلاو لوخدلا نم م هذنك نءىهنلا 1

 نو رخالاهوداتشملا نم مهعن؟ لذلا نم مهةدلي أهم دعب لامة ى رانا ىفا وفان>ادمف ىرخامندلا يف مها 0

 ىرخعامالان ,وكيال ىزاا ناف لحم اذ لك أ لعا و برا لظأ قس ىف ةلانو ةمذلا لهأ قس فة ,زاطاأل 0

 ىلع مت اثْنءىلاعتهتلا نم عدر كال ذو هت لخدي هتفص هذهام لك لالذالاو ناوهلا نم هنوقعلا ير 5 '

 هللاهفصو دقف يظعلاب اذ علا امو هم_ضتقيو همسونامعْك علا نءف رمي رضا ا ىزمتانال رطكلا ||
 باّتعلا نو ةعكسي مهنا نيمق لظلا ملظعأب مهفصو مهركذ م 3 نيذلا نال ةغلانملا ىف ةءاهنلا ىر ىرجاعىلاغت |
 للة ناس ىف (لوالا) :هوجو هو دجا لا ماكس أ ىف (ىلوالا لم .بللا) نائائسءةب الاىقو ييظعلا 1

 القهقدح انا اناوىلاعت هل نق(اهدسأ )تان انآ ردلاامأ لوقءللاورانخالا ونارقاا هماعل ديو دسا ملا ع

 اوءدتالف لوي صاصتخالا كلذ دك أث صاصتخالا مالب هنا ىلا دان لا فاضأ ادحأ هلا عماوعدت |
 دصسملاةراع لذ قر الا موملاو هللا نمآن متنا دساسمرمعيامتاىلادعتهلوق (اهئاثو) : ادع هللا عما

 ىلا.هتةلو:(اهئلاثأو) رمصءللاغا ةلكنال مهيف ناميالا ريصح ىلعاهرهاظب لدن ةب الا لي نانعالا ىلعالمل د
 ني ىتلاةن الاوده (اهعبارو) لاص الاو ودغلاباهبف ف عيسي همعشا اهيفرك ذيو عف زو هللان ذأ ت وس يف

 | نوكي نأ ىضتقي اهرهاظ ناف همس ااهبفرك ذينأ هللا دج اسم عنم نم لظأ نمو ىلاعت لزق ىهواهرم ف: ىفأأا
 | لاق ىلاسعت هنال لرسم لواشت ل-ظأ نمو .هلوقّال ل رسشملانمالاسءوسأ دج اس !تيرذع ىف ىعاسسلا |||
 هنر اعف ىاسلانوكي نأ بحبو قسفلا تاجرد مظءأ ىف هير ىف ىامسلا ناكأ ذاف ميظعوظاذل ريشلاناا
 هللا ىذرنافعنب ناؤعَنأ امهيصخص ىف ناضشلا ىورام(اهدعأف)راخالاامأوناممالاتاسردمظءأىف ||

 هللا لص ىبنلا تفق«هتع هللا ىذر نام علامة هع دينا ودحأو كلذ سانا ه ركل روس هاش دارأ هنع ش

 (اهينانثو) نسا فاتن هل هققا ب ىرخ أ ةياور ىفو ةنيلسا ىف هتئهكمل هللا ىبا دص نم هن ىب نم كو ةيلسو هيلع |
 ىلادالبلا ضغبأو اهدحا سم ىلادت هلت اىلا دالملا ب أ اقت مال_سلاو ةالضلا هنلغ هنأ ةريرهؤبأ ىورام |
 ءكحمالان أ هناسودجانسملا ميظعتىف ىلةعلاريساا وهام ىلءهسنريللا اذه نأ لبعاو' اهقاوساةللا ||

 هلل ارك ذ نع لفاسغل نأ ىئجن ىلا عت ها رك ذلاناكم ددهسملا ناك اذاف ىلا هن هتنارك ذب فرس اغا ةئءزالاو 1
 ىلءلابقالاو ءارعثلاو ع.سلا عضومهنال كل ذ مضل | ىلءقروسل او هلنارك ذي لغد ا دضنملا لثدا 0 0
 لدخ دادا هللارك اذ نا ىدحهتنا لهدف ركسفتلا نعيضارعالاو هللا نع هلذغلا ثرووام كل ذواسندلا ١ نا

 (ىناثلا) عضاوملا س6 قاوثمالاو عضاوملا فرش أ دسادملا تناكمرجالهتئاركذ نءالفانربصي هلافاقوسلا ||
 ىلا ىثم مث هس ىف رهطت نم مال-ءلاوةالصلا هماعلاف لاقت ر ردى ْنَع | دسانسلا ىلا ىلا قطف فا ا

 ةرتىرخالاو هتئيطخ طة هادا هناوطن تناكسص قاض ارذنمةطدرف ىذقلهللاثودب نهد
 هلهقلاذءأدضعملا ىلا خاروأ ادغنم مال_سلاوةالدملا ةملع لاق لاك ريرهولأ بن لدغ ءاور هتسرد ظ

 لهأ نم ادحأ لعأام لبر ناكل اه بعك نب"ىنأ جر مصضا|ىفهاج رخأ حاروأ ادغاطك الزنمةئعا ف |||
 مالسأا هملعل اولا عمتا وا_هلا همطذعال ناكو دولا نءهنمالزخمدعبأ هللا ىلا ىلسصي نة دملا 8

 لوس ررخ اف دصسملا قزاب لزم نأ تأ ام هتناو ل اكفءال ظلاو ءامضم رلاىقهيكرتلاراس تيت اول لمن
 لهأ ىلا ىوجرو ىاطخنو ئرثأ ب حصباننكهتالوسرايلاق فهلا: كلدي)سو «لعدقاىىدصةقا || ١

 تاخلاقرباج ىلا م هسوخا عهبأ تيدتحا ام كل مالسلاوةالصاا هلع لاقت ىران داو كاس او ||
 مسو هنلع هللا ىلص هلل! لوسر كلذ غامف دسم برقيلا اول ة ني نأ ةلسونب داراف ددصبلملا لوس عانقيلا | ا

 مرايدةلس اب لاه كا ذاندرأ دق من اولا ةذ دخلا تَرقىلا | واقدنت نا نو ديرت مكسصاأ غل هناوبهل لاق:

 وما ىف ن غانا مهقح ىف :تازئذيتالا هذهنأ ئر دلتا دعس يأن عو ل_بداور مران ةببكحت |[

 لل ار ض1



 ثان
 ببحري ه2 يي 9292527 كب رإ

 مكتلماعم نا مهنانكشسم وف وك فيكم -ها ليقف طقف ةنلسا لهأ نمممنا اوعداك راصتلاّن اثم
 د ةئىرج لاه دا _ارثاسو مارا دصسملا ىلع دب نمامأو اذكه امارخىف ىيسلاو دجاسملا بي رتعيف
 ةزكمسهتذورافكلا عممبرك ذىرج ل قو مهاوق ل .نرمعبالنيذلا لا كاذك هلوقىف برعلا كرم
 نء مهن مومم هللاداسسمهلوق (ةقلاشا "هلك سملا) نيك دااىلاةّرمو ىراص: لاو دووبلا ىلا ٌمَدلا هدجو

 دقاولاوو ةكمدس ادم نمهريغو مار اا دصسملا ح نم هان رك ذام ىلع هل نم مسهنمو دساسملا لك هي دارا لاق

 مارا دسملا ىلع هلج نم مهتمو َ مهلا لة هويرف همف هللا وعدي كب دصسم هذعدللا ىذرركب ىلال ناك

 3 وعنك لقناف ةسردشلا ماعمار طادصسملا نءعلوسرلاة هب عنملا رمسف حلم ىلأ ل وقوهو طقف
 نمواد-اواهط اص ىذ نمل لود ن نك اذه (اهدحأ) وجو فانت دحاودعس عدا طدلىل»-

 ةةقللا ىف نوكج المار ا دصملافدوصملا عضومدهملانا (اهنانثو) نيطاصلا ىذ نم لظأ
 لماعلا ىفاوفلّدثاو بصنلا ل ع ىف هع اهيفرك ذي نأ هلوق (ةعدارلا "هلمسأا) دام لبادخاو ادهم

 اموتانآ الابل سرننأانعئمامو هلذمو ذك تعنملوقتك نال عنم ىلوعف«ىامهنا(لوالا) لاوقأ ىلع ه.ف 9

 نم هللا دجاسم عنم لءقهناكنمفذدح ىلعن وكي :نازو<# سةخالالاه ( ىلاشلا) اوم وإن أس اناا عن
 نآزوج حجاجزلا 0 (عبارلا) هللا دج اسم نمل دبل ا ىلعن وكينأ .(ثلاشلا) . همءااهيفركذينأ
 دمسملاب رك ىفىسلا  (ةسماخناهلكسملا) عم هيف ماعلا وهمعا اهفرك ذي نأ ةه ارك نعم ىلع نوكد
 اير كلذ نوكحذ هود نم 4نيدوعتملاو نيدبعتا او نيلصملا عن م (امددحأ) نيوجولن وكي دق

 يروي و مارح هق اتي ىعلني تأ عمي فدكلوقي نأ دحال ساو بيرضلاو مده (ىناشااو)

 هل ناك هنع هللا ىذر ركبأنأ نا لقو هلا_ ردك نوكي هيف ةدايعل اراعش ةماقأ | نم ساننلا عن منال بي رذتلا
 عاونأم انءأ لعفلا اذهنا ىضتشيةيسالار هاظ (ةسداسلا هش بلا) رحاها اشد ر 00 رد ةالص عضوم

 لعفلا اذه نم لع لرعشلا نأ عمم ملت لرمشلا نا لات لاقام ىلع مق لرعشثلا نال لاكش هو مات

 الف صيصختلاا ل د ماعهنا باسيلا ىفام ىدقأ هنع باولساو . لعفلا اذه نم مظعأ سنا ا لاقوانزلا اذكو
 هلكسسملا) لئاسمةن الاف تا لعاف قنات اهيا ددأ ىليأ امنياب| لاا لاما همثح دق

 نيفئاخالا هلو د مهيلع مرح نيذلا مس هدمه ملا بي ردع ىفاوءسواونمانيذلا نا مالكلارهاط (ىلوالا

 اول دينأ مها ىتبف ناك ام (اهدحأ) اهوييوشومللا اذهرم .ةتىفاورك ذذ لكلا ىفاماع هلع م نمامأو
 اولوتسينأالضفم_مباوشط نأ نينمؤملان صن ارفلاد اعةراو ةسولا لاج ىلع نيفئاجلالا هللا دج م ٍْ

 ادهنا(اهنانو) مهودعو ةرفكلا لظالوأ كل ذالا بجاولاو سا ناك ام ىتءملاو اهئم ني مْوم | اوعنميو اهملع

 ىتح مسهل نيكرمشملا لذي هلاو دج اس ارئئاس ىلءو ماركا دصتسملا ىلع مهرهاظم_هنأينءإ ملل هللا نمةراشإ
 قدص هللا ريغأ دقو سبل نال تشيوأ بتاعفذخ قي نأ فاضي افئاحالا مهثهدحاو مارا دصسملا له ديال
 ماعلاد_ع ّنءحئالالأ هنع هللا ىذر ركب وبأ جماعمميف ىدانو مار ملال دنز< مهعنم دعولا اذه

 يا ارهاطيناشلا عاملا نم قس برعلا ةريزن نمدوبل مما جارخايمال_بلاو ةالصلا هملع ىنلا سه أو ُكرمشم

 عنملال سف ل_سىبأري ريسفت ةنوهاذه رمار طادصسألا لثديو «نأنيك رمشملا نم دس ئرتح ال دداسأا

 فولالنا اذه لمحو ةمد.دحلا ماعمار طا دصملا نع سو باع هللا ىل هد ليس لف عالم

 (اهثلاث 0 هنأ نمو همم نيفث اش نوريسمب ثم مسهل هتباغو لسو هيلع هللا ىلص ل وسرلا سه رووا ىلع

 لؤخدمماعمردعهبا(اهعبارو) لالذالاو ةيزدط لذلاو راغدلا نم مهةحطيام ىلع فوملاا اذه لمد نأ

 نوشس كلذ لكنال ةسالاو ةكاححلاو ةمداخملا اول دي نو هش فون نمط ىهأ ىفالا مارا دسدمملا

 رفكسحلا, مهسفنأ ىلع نيدهاش هاد اسم اورمعي نأ نيكرمثمالناك امىلاعت هلوق هملع لل لدااو فوم
 نيفئاخالا سقما تد نول ديال ىراصنلا نأ ع: نيفئاشالا وق ىذسسلا وةداقلاه (اهساغو) |
 ىرديأ ةنسةلامن ريك قيس دقملا تنبنالدودم ليوأتلا اذهوابريض عجوأالا ارصن همة دجونالو |

 2 يدرج يقم

 2 ا اا 2-6
 ىراسنلا



 ا كالذي لوقا ١نالعاو ساب نأ لبق نيتعكر عكرلف دصسا !ميدح أ ل داذا لاه ماللاو ةالصلا هيلع هلا 0

 هنلاو ىلستالو ساي هنا ىلا ء وق نه ذوق اصضساو داو ئفاشلا لوقو لودبكمو يرضتلا نيل ب1 ]

+ 

 ئ تالعبا هدادوعب وسهم جونا ذاببصملا قات اق لسسوو مت اا نإ لداع مام لظالا |

 1 نسسح تاذةأ سها هّدعد ل جرو ءانبع تضاسقفابلاخ هقاركذ لجر واق رغنو كلذ ىلعاسءمجا هت اانا

 ثيدح اد ه هنسع قفنتام هلام ل _هتال ىحاهافشأف ةقددصب قّدصت لجرو هللا فاخأ ا لاق: لامعو

 ' ندحيرخ نم مالسلاوةالصاا هملع ى ىلا نع ص اعنب ة ةسفع هكحص نيدودعلا ىف ناضشلا هجر

 ْ ةال_طلار طش دوه ملا ىف دعاسقلاو تاذ_هرشعءاهوطع ةوطخ لكي هس اك هلبتك دصسملا ىفاهدت

 نيني وكن ءالراببلانب ااا وعم ا 8 ىتنيلصلان رمبتكإو تناقلاك |

 8 هللا مست هلا نع ا دصمملاق نبال باوج ارك ركي قاوم اي مو طارق ناس ليل

 نب دسعملرفغا م-هالا لف كل 3 تاءفاداق هجرام_ؤالا لرفع مسهل نيمآ لون هكثاللاورذغت_ستو

 أ دحا لا ديبشتي ترمأ ام مالسلااو ةالصلا هيلع لافت سابعا ا دجاسملا نييزت ىف(ثلاشلا) بيسملا |
 ْ رعنهأ نت اهو اني لوطي ل! ىهو ة دنا جوري رف ىلاغت وقم نغو ةيوطتؤ مالا عفويسسنلا و «دارملاو

 | نابع نت كولو د جر ساسلانتفتف ردو ارم نأ ل اناورطملا ن«سانناا نك أ ءانمال لاقو دحتسمءانب

 1 مكسح ة-اصم يلح !ذاءادرالاب ألاف ى تدطتفاب ضأن ددسن ىف ةقلغم نس نمل

 : وعل ترضش ةيوازلا ىلا كلام ني سنأ عمان د ةيالقوبأ لاق 6 مكلعرامالاف مدج اسم ْمْسِرو

 ا ىأن لأ لاستفرخا الا دصسملا أنى مودتلا ضعب لاسقف دما اذه ىفانماصول سنأ لاةف دخانررُخ

 لأ ناز قمأ لع قل هنحلال لو ةملع هللا لس هللا لوسرن !سنأ لاقف نآالا ثدحأ دصماولاهدندم

 ىماسلا ةداشق ىأ ن نع نيضدحلا ف دهم لا ةمحت ىف (عبارا) الءلتالا اهنورم_هيالو دجاسملا ف نوهابتي

 أمف(سماسخلا) ئأرلا باصصأو ىروثلاو كلام لاق هيو ةداتقو ىدلاو حابر ىأ نب ءاطعو نيريسنب | بهذ ١

 1! ىلد هال وسر ناكتااق اه-1 نع ءل-بو ه.لع هللا ىلص هللا لوسز تأب ةمطاف توردصسملا لخداذا لوي

 ْ ' حرخاذاو كر باوب أى فاو ىنون ذ كر غغا بو لاقول سو دمت ىلع ىصدصدملا لش داذا سو هءاعهلا

 | دصسملا ف دوعقلا"لضفىف (سدانسلا)  كاضن باونأ ىك فاو ىف ذ ىرةغابز لاق وردو دج ىلع ىل
 | ىذلاءالع٠ ىف ماذامكدحأ ىلع ىف#-هكندكت الملا مالسسلاوةالضلا هيلع لاق ةريرهوبأ ١ ذايب راتلكألا
 | ةالسل هيلع ىنلا فأ نوءظمنب نامعناىكورو ثدحعملام ةجرامدهألاهلر ةعامجالا لوف هقىلص

 ١١ ىمأ ام ّنا!هةخاوأا-صخ نمانم سل مالا ةالصلا هماعلاقفءاصتخالا ف ىف نذئا لاقف مالسأاو
 | هقلال وسران لاق هللا لدس.ف داهجلا ىتَمأ ة-ام_بنالاقفةحامسلا ىف ىلنذنا هللا لو سراب لاقف مايل
 | عسلاةيها ارفق (عباسلا) ةالصلل اراظتنا د اسملا ف سولو ىتدأ به رتنا لاف بهرتلا ف لن ذئا
 أ راعشالا دشانتن عى مالسلاوةالصلا هراعهنا دج نع سبأ نع ب.عشنبورمع نع ده لا ف ءارعشلاو
 || ركمتا لعاو  ةالصلا لبق ةمهلجا مود دجا ملا ف ساننلا قلتي نأ نعو همفءا رمشلاو عدسمل | نعو دوج اسس ا ىف
 ا ضع هءاعّر هاذا ناكو راسين ءاطءو قاصءاو دجحأ لوب هيو دصملا فءارمشلاو عسيبا العلا لهأ نم موق

 ْ باطلا نيرعنب هللا دعني ملاسا ناكو رح ”الا قوساذها.نافايندلا قوس كءلع لاق دصتللا ىف هدب نا

 اود عفريوأ ارعش دشن أ الي نأ دارأن م لاقو اسطبل هاجم دصسملا بنج ىلا ةبحر منعت ىشر

 ْ ا ةعجللا موب عابقجالاو قاتلا ةمهارك ىلع لديماني هن كافاشيبط انأرعاو ةمحرلا هده ىلا رذصلف

 1 ةالصلا دعب قاتلا عاقجالاب سب ال مث ةيطغلل تاصئالاو ةالصا اورئذلاب لغتسشي د لو معاذ ةرك اذ ةالصلا

 قلوسر عمم نم لاه هنع هللا ىذر5 ةرير» ىلأ نع » هد ركخرك ذا اريغي ت وصلا عفرو درجسملا ف ةلاضلا باطامأو
 كالضبأ ءنعمقاا ىشرة يره فأن و اًذها نيت دج اسملا نأف كلع هقلا اه درال لةءاف دصسملا ىف ةلاضد ثني
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 ملبو هءلع هللا لص "ىلا ن نع هبنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوم ىأ نع ه مهران اواومدقام بّدكنو

 مامالا عم اهبلصد ىتح ةالضاارظتأ .ىزلاواب ثم دصسلا لام دس زالساا ف اأن ان اا ملظنعأ نا لاق

 مالساا بلع هلآ ”ىنوملا صاع ةسقع و ميدمعأ اىفهاجرخ أ ماس مث اهيلصإ نم ارجأ متظعأ ةعاسجف

 ١ دولا ىلا اهو طذع ةوطخ لكب» اماكو تاكوأ هداك هلك ةالصلا ىرب دصتملا ىلاّرم مث لحرلا رهطتاذا لاق

 ىقتح هدب نم حر نيدع نم نيلصملا نم بركس هو تناقلاك ةالصلا ىع رياكذلا دءابقلاو تان حرتدع

 كاد اولاقن تيبلا نمدل»ال لاقن توم اراصفالا ن الج ررمضح لاف بيدا ندعم رز عحرب

 اوٌدرفموقلا ىلع ملسو هيئرع فق هنلا م نمل حره دنس أف ىف ذوعفرالاةددصسملا ففالواسلسو كت وا امو

 هللا ىلصهنالوسر نم هيعمم نما د_حأ هءتث دا ماشي دح مودلام 5 روم ىلا لا ةفاريش هلاولاهو هملع

 أضون نم لوقي لسو ه.اعهتنا لص هللا ل اوسر تءعتاياستجاالا مويلا ومكث دحأ امواباسستحا سؤ < اع
 ام هلهللا بن -تسحالا ىلا لبر عفرب ل نيملسملا ةءاسمج ىف ىلسي دصسملا ىلاحرخ م ءوضولا نس أنه ىف

 فرصنا مامالا ةالصب ىلص اذاف دحسملا أب تح م طخ اهم هنعهللا اطحالا ىرمسل اهل بر عضيولو ةاتسح

 نملاقمالسلا هيلعدثأ ريره فأن ع حر نانو شمواه نس كار اوه ناندفر تشكو
 صخب لو اهريضحو اهال ص نمرح أل ثمهقناءاطع اواص دق ضابنلا دس وف حا ار هءوضو نبنحأفأ أضو
 ||| تاجردلا هب عفريوناطخلا هيمقنا وسيام ىلعمكلدأ الا مالسلاهءلعلاق ةريرهوبأ ط ائيشمهرجأ نم كلذ

 د :الصا اراظتناو د> املا ىلا ءاطملا ةرثكسححو هراكملا ىلع" ءوضولا ايس |لاقتمقلا ل اوسران ىلباولاع |

 له ملاص نيدوادا نوسرلا دبع نب ةلسوبأ لاق َْى ل صوبأ هاو 23 طابرلا مكلاذف طابرلا مك.1ذف ةالضلا

 لوي ةريرهانأ تعمس لاو ىن أ نبااءال تلق لاف اوطبارو اورباصو اوربصا اونم [نيذلا امم ان تازئ يف ىر دنت
 ةديرب ان ةالداادعب ةالصلاراطّنا نكححاو همض طب اريوزغ لسوهملع هللا ىلسص ىبنلا نامز ىف نكي مل

 | نورنا ونا وتلا لاع ةماشلا مونماستلار تلات ال الازد اظاا ىف نيئاسشملارمثب مالسسلا هلع لاق
 هملع د باص أ هيلع ناكر لاقي ناك ىازوالا لاق ١ بد ةيجوم ةلظال-الا ىف دصصسلا ىلا نيل

 لمس داهطلاو نأ قل ةوالتو دصسمل ةراسعيو ةنسلا عانت او ةعانجلاموزلناس-اتوهباتلاو مالسلا

 نم ةسذلبا ىف ان هلدقا بلال لام نم هيف هادبعباستي هق ب نم مال هيلع لا ةريرهولأ هنت:

 3 ةنلاىفاس هلهتنا ب ةاطق صك ولو ادم هلل ىئب نم مالا هلع لاف رذوأ كس توقايو < ود

 لاق ىلاسءتهنلا ناف ناميالاب هللاو دهشاف و صا داتعي لدرلا َم َميَراذا مالسلا هءلعلاك ىردللا دمعسوأ

 : لو هيلع هنا ىل_ذ هقنا لوسر باص أ ضعب نع و رخ الاموملاو هانز ما نم هللادح ا. سمر معتامتا

 نامالسلاهملع لاف سنا 5 اهيفءراز نم مركسصر ناهقلا ىلع قط هناو هنن توب دج املا نااولاعت ما

 || ضرالا لغان مهال ناك ىاعتهتلا لوقيماللا هماعلاه سنا .عب هقاتو لدأ م ههقاتوراسع
 (| لاف سنان ع طد منع تفرمسراصمالابنيرفغتسسملا ىلاو ىف نيراصتملاو قو راسل تراقثاذافاءاذم

 أ ءادردلا ىأىلان الس بتك كح دجا.لاراعنع تفرصءامسلا نمةهاعتازتأ اذا مالا هماع
 هللا نعضدقو د قتلك تيدصسملا لو ةباسو هيلعهقا لص هقلالوسر تدد- ىنافدضسملا كَم نكل نأ

 لاق اكج ىلاهتهتاناوذرىلا طارصلا ىلءزاوطاو ةجرلاو حورلان مسوس دجاسملا تناك نأ
 اذاف ةكنالللانمءالج سها ناو سانلا نءادانوادجاسسمالّن ] مالس نب هلل اد بع نع بيسملا نب دعس
 1 هيلع لاق نسسحلا كح مهوناعأ ةجاح ىف اوناكن او مهو داع ىضرماوناكن او مهتعاولأس م هود

 نت يق هولا الفهاد ردا يسونبدح نوكيتامز سانا لع ملل

 ةبهتمةماعطو ةنعل موديبت اهبنوفرعي تامالع نيف انمالن ا مالا هملع لايت ةرب رهونأ م هاج

 بده-ليللاب تش خنوفاؤبالو نوفلأترالاربدال ةال_ملاالو ارييهالا دجاسملا نوبرشب ال لولغ مهتمنعو
 ل_طالموب هلظف هللا مهلظي ةعبس مالا هيلعلاع ةريرهوب أو يرد لنا دعسوبأ دك جاهنااب

 مسمع مدس"

 الا
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 دوعسملا ىل اماةلاددب الاف ةحدخ تدب نءهيىرم- أ امناو مار اددهملا نم الما هدم»د ىرسسأ ىذلا ناوس

 / يبللا هي دارملا لرقناف اعجب امي لصاح فالملا نال ل ءاح دو هذملاف ني ري دل ىلءو هلك عرذسا ىلءوأ اذ
 كرت هلا( اهدحأ هوج ولف .ءضاذهانأق ةدح او ةّرم ةنسلا ىف لعغي امنا لسا نالاذه موماعدمب لاهاذواو

 كلذ نوكب رم_ثمف صولا ىلع مكسللا بيترتنا هغفلال وأ ىف تن؟ (فاشاا) بجو ءريغنمرهاظا
 مهنا ضعي كل ذو مهتساسف مارهلا دوهسملا نم مهم رقنه عئاسملا نا ىضمةباذهو مكه كذا ءلء ف مولا
 عشيام عاقبلا نمركذا يلا دارأ ولىلاهت هنا(ثااشا|) ماركا دصسملا نعنيعوذمماوناك نيكرمشم اوما دام
 ناوىلاعتهلو» طقف يلساال مرا لو ددارأ ا نأ ىلءليلدلا (عدارلا) ةنرعوهو ىلا ناكرأ مظعم هبف

 نأ مها ناكام كماوأ ىلا.هت 4 وق (اهنانثو) ةراحتلل لوخدلا هيدا ناعم نم هللا مكمن غب فو ف :هل.ع مه

 جارشالا نم نيقئا ا وناكاول تدم م.ناودصملا لو دنماوعنعنأ ىضتةي اذهو نيفئاشالا اهولثدي |||
 هللا ىلس هللا لوسر عم نعوأ سدةملا تب برخ نع ةصوصخشتب الا هذه ل_قناف ل_ءادملا هلعماعتامالا |||
 فو هنمدارما سدا نيفئاخال اهوا دينأ مها ناك أم هوه اضدأو ة.«حسقا| ىف :دابعا نم ملسوةيلع أ
 هلئادجا سم عنم نم لظأ ن موىلاغت هلوقنا لوالا نءباواس!امنلق جارخالاوةيز ذا فولو عيارخالا |

 اهولخد.نأ مهل ناك امل وفرهاظناىناثلا نءورهاظلا فالخرودلا ضع هدمه م ومعلاقرهاظ

 .ادلودم فولانان وكنال هن و اوددام ىلعو ل وخدلان م لل_ه>-ا.غافونلاكادز وك نأ طنا نيفئاحلالا

 دجاماورمعينأ نيكرسشمللن أك امىلاعتهلوق . (اهئلاناو) .مهمالكط سف رخآئث نملبلوخدلا ند |
 ,(ىناشلا 0 اهيسالصاو اهو 03 (امهدحأ) تايد ولن وكت اهترامعو نفك انهو سفن | ىلع نيدهاشهتنا ١

 ,اذالسو هيلع هللا لص ىنلا لافو همزليو هرض<ىا نالفدص صر هي نالف ل وقناك اهموزاواهروض-
 . هللان نم آنم هللا دج ضرس _.هياسنا ىلاعت وقل كلذو ناسالاب هاو دومناف دجال داعب ل_رلا سير
 : ةالصلا هءلع هل وقل ميظعتلا بجاو م راعانا (اهعبادو) اهاةرانعدس اسلاروذ- لعش رخ الام وااو]

 | نكس#و جاو: ريق تجوراسع هنوسف ةياهموا_يظعتوافي ريثتتيبلا اذد در مهالاءاعدلا قع السأاو

 ىلعا اومدقأو هبا اوةوهس اع رهيفم_هداقّدعاداسفلم_مالربةلل تنمال ضد رع همضل اوحدلا ن٠ رافكلا

 ا را علال ىلا رهطو ةوقىف تدما اريسهاممب ع ىلاغت هلئانا (اهسماشو) هسيخلو هشيوأت

 (اهسداسو) ايجاو هنعراذكلاد_هس نوكمشف بجاو سدا نءريهطتلاو سف نوكرمث اسمن !ىللادتهلوةل

 ' لكن ع عنو نأوهو كلام بهذم ىضتقما ذه نأاالا ىلوأ هنم عنج نير فاكملاف هنم عنو بنا نأ ىلءانعجأ

 دف و ه ماعم دق ةنا لسو هملع هلفا ىلص ىننلا نعىور (لوالا) رومأب هاهحرة فمي وبأ تحاو دحاملا
 لخدنمو نماوهننايغسىبأرادلخدنممالسل او ةالصل ا هيلعهوق (ىناثا) ددصسملا مهلزنأف برثي
 رمصسملا لل ذكف دجاسملار اس لو دهلزاجر ناكل (ثلاسشثلا)لوثدلا ةحابا ىضتقياذهو نء[و وف ةبعكلا
 | سامقلانعو ةنالانكل دوج مث مالسالا ل ارق اناك رنا نيلوالا نيثب دا نءباواساو مساك ماريا

 !قريثلاهقو) ىلا هتهلوق ٠ لعأهتاو قرفااروظف.دج(.لارئاس نماردق لب, مارخلا دحسملا نا

 ْ (ىلدالا هلكسملا) لدايسم هب الاءذهىقنارلعا (ميلع عساو هَنناّنا هلنا هدو مف اولواغأم فرغملاو

 |ةال_سلاب صتنع صأ ىف تازنا.غاامنا اوعز نيراكسصالا نأ طباضلاو هب الاهذه لوزن تدسيف اوفلتشا
 هنا (امهديسأ ) نيوج وائوةأوهنلوالا ل اوقلاامأ ةالصاابقاعتيال مأىف تازئامغااهنامعز نم مهو

 ا هجوتلا دم اولوامن أف هلوقرهاظنا (اهوناند) ة مواوقو نيءدابتلاو هباعلا ةفاك نع ىورال اوه

 .نولئاغا!لوةنفاذ_ه تدئاذا ىنعملا اذهالا مكهوجواولوف هلوق نم لةءبالاذواو ةالصا ىف ةهليةااهلا

 | تدب لابقتسانع نيئمْؤلا ليو هيدازأ ىلاعت هنا. (اهدحأ) :هوجو ىلعاوفلتخ ا لوقلا ادب
 هنا بسمل كول اهلك ف ارطالاو تاهدلسا عسسجبو برغملاو قرمشا !نا ىلاهتنيبذ ةرحكسسجا ىلا سدا |||

 "لبق اهاغج ىلع هنا نال ىلب اهم اذا لبق تسيب "هلبقل !نال'هل مقل او هذ هل امة #ساب هللا كسه انجب ًافدل ةقوا تاو
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 نابماسو:( لاق كترامت هللا عبر الاولوةذدص-ملا ف عاّسرو أع. نم ما راذا لاق مالسلاوةالصا  هماع
 م-هةوة-ءاضتقاو سانلاتالماعمرومأ نم دصسملا هل نب لم أ لك اذه ىف لش ديو هللآ هجنر ىلاطالا
 دهسا ىف ضررها لد :اسلا عود هنبالنآ ى ريمه عب ناكو دصسملا ف لكلا فاسلا ضعي 77
 ىذر ىلع نعرك ذو لوهسملا ع نم هاحرخ أد همزل نعف ة رع لاق دساماق دو دعا ةماقا نع ءىوناادروو
 ايف ١ ضءةءوأ دود خا اههذ ماسقي نأ نم سن نم ترهط دجاملاّن ا مب نب ذاسعم لاو هلدم هئعهلنا

 ىلا نالاسأب دومسملا فءاضقلامهضءهر مواهوسذختوأةلاضلا اهيف دشن وأر اهشالاناهمف قاعي وأحار نأ

 سو هيلع هللا ىلص ىنلاريثم دذعر عنعءالو ددعسملا ىف هنأ هاو ىنالدتلا ندب ن نءالمال_تكاوةالصاا هملع

 .نءاجراخ ةيح رلاؤ نامسذقي قوأ نب ةرارزو ن سملا ناكو دا فرمعي نبى حيو ىبعشا!و عب رش ىضقو
 هللا ىلص هنا كود ىأر هنا هنع نع ميعنب داسس# ن نءنيصصفا ىف دهسملاف مونلا ف (نماعثلا) روصتنملا

 رعنم كلذ ناك لاه باهش نبا و ىرخالا ىلع هملجتر ىد_تااعضاو دصسسلا ىف اقل تسملسنو هيلع

 .تنيلاى اهزاود لم دصسملا ىف ةحارتمالا عازنأو عامطضالاو ءاكسنال از اونح ىلع لمادهو نامعوأ]

 .ناكهللادمع ناعفانز ءو هللا اهضغس ب ةعضخ اهنا لاقو هنعىهنمال_ءلاوةالصاا هلع هناف حاامنالاالا

 مونلا رلعلا لجأ نم موق صخرولسو هلءهقنا ىل_صةققا لو ءر دع مان ناكذهل لهأال برع أ اءاش ْ

 ىنلاننعسنأ ددقسسملا ىف قازبلا ةهه ارث ىف( عس انتل1)الةموأ ايبمهو ذختنال ساب عنب! لاهو دصتملا ىف

 ةالصا ا هماع ل كر ذ ىلأ نع تلف قدا ةراسفكو يدش دعسلا فقال اق مالسل واللا يع

 قد ىطلا نع اطانع ىذالا اهل آسع أ نساك ن نمت دوت اهو امئتاسح ىتمأ لاعأ ىلع تضرع مالسااو

 [مكةماذعلا نم ىوزتما دصسملا نا ثي دا و نفدئال دصسملا فن وكت ةماضا!اهلانعأ ىو اسم تدحوو
 ةماخلاءاّملا و ميظعتل | ىذدةيادصسم هن ةاوك اذار اامهضعن لاق ضقتو مطار ىأ ًارانلا ف :دملاا ىوزنت

 دارأ نورخآلافو ىوزنمل هلوقب ةأفاسلملا كلن نءمال_ااوةالدلا «ءاعربهن ةأفا: هاهو ريقصلا ىطتقي

 .ىلمهتألورد# نب ةريرهو ب انث داما ذه لاق هءنءنب مامه نعنيودعلا قوتك" الملا مهو دصسملا لهأ

 هنيعنءالوءالضمىف مادام هللا حاب ناقهمامأ قيال السلا ىلا يد ماقاذ لاا سو ةيلعذقا

 .ىأر مال اوةالضا اه ءاعهنا سذأ نعو» هنف دف «لجر تدقو أ هامل نعقدعسأ ن نكلواكل ءهتسعنغنأف

 هلافدتالث صف ماقاذا كد نا لاكو هدس كف ما هوو ىف ىر ىت- هملع لذ قشف "للملا ف ةماخخن |

 | در مم هدمف قضيقهلادز فرط ذخ أعلاف همدق تتوأ هراسي نع نكلو هتليق ىف كد نقزيب الف هبر ىجام
 نيكدعلا ف لمبلاوموثلاىف (رثاعلا) هدى ىزاذلا هج رخأ اذكه لعفنو أ لاو ض#د قعدضمب ظ
 نافان دسم ننرةنالف ةئئنا ارش ا هذه نم .لكأ نممال_سلاو ةالصلا هءاع لا رااجورع ناو شأن عاأ
 لزتعملفالّو أمون لك أع نملاقمالسلاو ةالصلا هيلع هنارباج نعو ه سنالا هنم ىذ ايام ىذأتت هيد الملا ْ

 ل ونقملا نم اهفا مريخ اف لأسف اك راهادوفرضخ ه.فردتب قأ مالسلاوةالصاا هلع بلا ناوان دخشم
 ىداخلا) نيهمعل ا ىف ءاسرشأ ىحانتال ن نم ىجحان أ ىناف لك هل لاهو ارضاح اكن ءنضعبىلا اهؤت -ةلا» |[

 ىلههقالوسر م [تااكاهنع هللا ضر ةشناعن نع هس أ نع ةورعنب ماشه ن ءرودلا ىف دجاسسلا ف (رمشع

 مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاف كلام سذأ بدظيو فاظان نو رودلا قدصتملاءانبب لو ةماع هللا
 لاف همهم لسو هنلع هللا ىلص هللا لوسر باص لاف رصتسملا ف لابفىنارعاءاسذا هب هرامضأ هعمو دصسملا ىف

 ىعامنا*١ الان او لوبلاورذنلا ع نمثل ضنا دج املا ذهن للة فءاعد م هومرزتال مالسلا وال هلا هلع

 )هَ اثلا 'هلٌسملا]) هلع همنصق ءام ن نءؤلدب لسو هءاعفقنا له هقنالؤسراغذ ٌمةالضلاو هتلارك ذو نارقلا ةءار 3

 ىذرى فاسشلا لاف انقلطم كلام هانأو اًكلظم ةفمنحو ا هزَوذ دهملار ةاكل|لوخ دى ءاهةفلا فلتحا

 سوف نوكرشملا امنا ىلاعت لوق (اهلوأ) ءوسزو ئيفاشلا محا ماركا دجحدنملاو مودا لوشذ نم عنج هنع هلا
 ىلاتهت هلؤقا مرا مارا دكا نمدارملا نوك, دق ذاشاا لاق ادهموماعدعب ماركا دخلا اوننرقيالف

 هنا دس



 ع

 هد و مندا ر ؤمأملات اهذانماؤلونامغ اف لاة,ناو»و ددسة:برض نءاضب أ تب ال ليوأتلا | ده ىلءنا

 ا ىلءم باس اووف. و ىلا لود نبل لالا ن م هنال نح لكى ءعهنمرال راسك الا ازه ناالاهلنا

 1 «ضااةقي رط تااردةفكاذك ناك اذاو هانزكذىذلارامضالان مدد اك 2

 ى اطر تعب ادب تقرت فك 1 لشن تنك روما أ دقو هدلو ىلعات دحأ لد ةااذا ءيظنو ا

 قاطملارب هلا ىلع كلذ ىرالو رستقو أستفسر ىذلادجولا لعد لعل لحسل

 ٍْ ءوجواضيأ مهلف ةالمفا ا ىوس م أ ىف تازئدب , الا هذه نأ معز نملوقوهو (ناتلا لوقو !انيهاذ

 اااذك مهاكئاوأ مارخىفا اوعسو يساهم ةرك ذي نأ ى د انة اول نيذلأ» - نأ ىعلانأ 0471 ا

 ْ ىلع قنا م رلعاناو وكت قددتو هلا قاطلسنأت اطل نعو ىءنييراهاولوانعب امم امادكو |

 ْ ٌمعط_باناهوقريظت ىلع عساو هللانا ىلا هذ هلوقو اهباكترا ن نعرحزو ىداعملا و دع كل ذىفو مماكم

 اادعمد م 0 اود هنأ

 .(اهينان 5 هنلعمولعو هاللاحاو نير لفكر : لك ىو :لكسو هوقو لك ١

 لسد لبد ىلع ىلسناولاق هيلعاولصف تانئدق ىثالا كا الات مالسلا هلع ”ىنلا نا ةداتق لاق أ

 ْز 00 مويلا لؤنأ امو .,تححبلا |لزثأ امو هتناد ّن مون فاكلا لغأ نع ناذ 3 لامعت هلوق لزت ْ

 هلمقلا رهغ ىلا ىل_سي ناك هناا ولاَقذ ب سلا عد ع رسهلناّن ا مهر دتع مه رج أمها كئاو أ الملق اذ هقلاتأي انأ

 لهأ | ملا ىل سي ىلا تاهل نأ اهانعمو هللا هو مقاول وان, أر أو قرشملا هللو ىلا عت هللا لزنأُ ْ ١

 ا ىد_-و قءاط يع ديو ىف ديزب ىص انا تما هي وشل اموبسرلا ءىلاملا | 1

 ٍْ هلوقوتوهو قرمشملا مهل ابقتسا ىلع و امنيذلا هباكصأ او ّى“ : اهللر زعا زهىف ناك ىاوندجو ىأ لانه ظ :

 أ نيأ اولاق متكحا نمسأ ىفوءدأ ىلاعت هلوةلزاا (1 كاثو) مكتامعا عض اهلنا ناك امو ىلا. عت ظ
 : مكعدع ال ىأ نإ بحلل باطخ هلأ (اهءنادو) لامتلاو دماغ ند لتر ال اءْزه تازقءو دا ا

 رع اهلك تاهملاو برغملاو قرشملا هقفهضرأ نء ماك ثدحهركذ ن ع هللا ىدح - اسم برت نم بورت ْ

 ناكءاوسداهتجالا انا ارش نيف اولا نيد #تلاىف تازرئاها معزي نم ساننلا نم ( اه سءامنو ) ىمسدعنب ”ىلع |
 نا اثلا هلع لا) هسيصم وهذداهت-الا اذ ١ رش أ اراذادّم21ناهنمدا رااواه ريغىف وأ جالسا ىف أ

 ا ىلع لدتان اباه نرش تاو ةسخو تمي الاف دير أ ةوج أ ىلا هجوتتل ارب وت ىلع دن هنأ, ةياال اان مسف
 | ةحوستمالو ةده-انال ىهذهو-ؤلارن اساهانريسؤ ناو ةكءانب , الاف .عكل ا ىلا س دل تنن ع نم "هل ةلا حسن

 ا امهكضااموامعةااخوه أ سءاصةخال امال برغم او قرشملا هلاو ىلامعت ةلوق ىف ماللا( ةئلاثلا ”هلكساا)

 ةناه سميا مث برغملاو قرش !برونراءااوقراشملا نربهوقو ندر خم ابرو نيقرشملابر هلوةكوهو

 ضرالاو اها لا ةفناخد ىهوءامسلا ىلا ىوسامث لاق تاه واخغلا نف امنهند ن نمو ذة ىلا اجر شرا

 ْ ميدسمفلا ىفن ىلع لئالدإاىوةأن مدن آلا (ةعبارلاهلثملا) نيعف ة اطانتا.ةلاق اه ركوأ اع وطاشأا

 ني_ةهللا نيتاهنأ نفي رغملاو قرشملا هلو لاقت ىلاعت هنا (ل والا) نيدو نم هناسو هبزنتلا تابثاو

 مسق:موهف كالذك ناك ام لكواةعواضرعوال وط مهولا قدم أ ةهللاَنال كا ذكناكاسغ اوهلناكولع

 قوافل ىلعمدبةتمقااخلاواهاك تاهاا قا ىلاعت هناا ذهب تداف تااوفوغلا ىنءأاهلك تاهحلا ف | ٠

 ملاعلاق ةاخ دعن ق.ينأ بجوقزاسحالاو تاهملا نعاهزنمملاعلا و واح لبق ىلاغت ىرالا ناك دم ”هلاوعال

 هلا هو ٌفاولو امن افلاه ىلاعت هنا (ىناثاا هخولاو) تاضاخلا تظل تولشاناطل

 نقدصد ناك اخ ةننعم ة هيد ونغم بنا اص ههو ناكل ىلإ منح هو هلو [عسحح ىلا هنا ناك ولو ||

 ما سعلا نعت قامت ها ابلغ كلذ ىلءىلاعتهتنا صنانإ" هللا هو مثف اولواعب نه[ َ
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 ميواطلاطع مباع عساووعو ديرب فيك "هدا عربدي ىلاعت ؟ هن ذأ ك] ذ اوركنت الو لد ةمكحلا ل. ء> ناك

 ناك انآ ةمد-ةد كلد ريس دق رخآ بناح ىلا بناح نه . "هل بقلا حسنز اوداناس كل ذرك دىلانعت هناكف

 دو ماا ركض: آسدسقةملا تن ء"ليقلا تاّوحاخل هلا (اه-انو) لفل عدن نم ىلاعت ديرب
 الإ ءاشد نم ىد.-مي برغملاو قريآملا هلللقهلوقريظنو دو سامءنبالوةوشو م ءاءاذر 4 1 ١

 || ةنملا نالاق مهتمدحاو لكىرادئلاودووملانا وهو ل- سم ىبأل وق (اهتلان) ميةمدسم طا رصصلا

 دعم ىلاءت هللا نأ او دعما مال س هما تدنرا ولية: سااةادوماانال هن الاءدهممهلعةهللاد رم ريغاال ه

 : كلذ هنا ىحام ىلع كانه داراامال.ءلا «.اع ىسعّنال قرم اوأ_ةّدسا ىرادنا اوةردهلا نع ءاعسلا

 || ىصونيقب هرفلا نيه نمداو لكشف ابق رن اناكماهاهأ نمتذبش اذا ميسم باتكل ا فركذاوىلاعت هلوق ىف
 || نوقّرذيالمدو ةنحلامها صا ف.كنف ىلا الق واخت وهفاذكه ناك نءونك امالا ىف لواخلانهدوبعم
 || ءامةنوحىأ ىلا رسخملاب سدقلا تب ,حست ىلاعتهللانا مهضعبلاف (اهعبارو) قلااختاوق واذا نيب

 ْ ناك م سو هيلع هللا ىلص -ىنلاناالاةالصلا ىاواش ثم ىلا اوه-وّ نأ نيإ-هلل نات : 3 . الاءزه

 ةيعكلا نيمعم , كلذحسن ىلاسعت هلا ا .-هحوتنأ [ هل ناك نا عم سد-قملا تب ىلا رار

 اهلسقتس نأ هل نافذ .ييكحااد» اثموه نمت الايداراانا (اهسماخو) ديز باو ةداشق لوةوهو

 ْ هللا ىل-مهقنا لوسر عما لاق ةءهسر نيه اع نب هتفا دمع ىورام (اهسداسق) دا رآوءاش ةه- ىأ نم

 : هيديزيب ةعوضو  ةراهدصسمانم لبر لك لعش لبق !فرعث لن ةلظم ا دوستلل ىف ةاز غلو هيلع

 : ىلاعت هلل ا لزتاف لو هملع هللا ىلص هللا لوس كل دانر كح دفة.تااربغىل لء- نغاذا انهدأ الف انم ةماصمت

 ا دعب :رحمأ | دمد ضر ةلاتةلانال ةيعكلا | ىلا ذئنس> اولقندق اوناك مهنا لعل ديب دلل اذهو 0

 ْ نع هةلار هبهجود ثمح لفاوثلا ىلصيرفاسسملا ىف تازئ هن ا (اهعباسو) سدقملا تسلق: 0

 رقسلا ىف هتا> ارهب توجو ثيح ىلا ىصب لحرلا فان , الاءذه تازئانغ الاف هنأ رعبا ن عرب مدس نب دمعس

 ||| اولو امن ًافذي الا عفة دملاو ف هسأرب ى ولاعوطت هتاحار ىلع ىل_هتكم ٠نم عجراذا مالشلا هل: ناكو

 ةعس ند :”ىن-غلذفلا عساو هلل انا بوما مف داصد.ةف يأ هنا هجو مذ مكرافسا ىف مكلذ اونل مكهودجو

 || نيررمضلا دحأ مزال لاس اهذه لم ىف هلم شل !لام مدا مك.ةاكول هنال كل ذ ىف مكححا صخر اذغو هل ضن
 ةدود_غم تاوام اخاف ضن ار هلا فال_ذ ةةفرلا نع فلذتلاو "دل حارا نءلوزعا ا اماو لفاولا لرتاما

 لفاونلا فال جرا ىلا ىذف,الاهق:هلمقلا لامةةساو اهئادا دنع هل -ارلا نءلوزنلا فماكف ةر وا
 باول! ىلا ٍبرقأ ل.واكالا هذه ىاف لدق ناف جراسا ىلا ىذفي لابقتسالا ماك ةدو هرب غ ا خاف

 ٍ عوط#لاىف (امهدحا) نيترودىفالا تشيالرسخملاوريضتاانر «ثه هللا هحو مه اولواخ اف هلوقناانلق ْ

 رم ىلا نيهبولا نيذه ىفتالاهري_ةاوأ ةلظللداهتجالار ذعت دنع رفسلا ىف كا ”هل- ارلا ىلع

 || | اواش ةهج ى : أل ابقةسا ىف نيفاكملاريخ ىلاعتهننانا لود وعد نمل وقوري الف نيوجولا نيد دهربع ىلعام اف

 ْ أ تدبلت ا فالخ ال هنال دمعي ىو او لذة هناللب مزال هنالال ص دةملا تدب نوراتاوناكم هون . الاةذوب

 | صاصتخالا كلذ تدم. لاولاع كسهالا ناكولو ةعب هريشلا فاه اهتجلا ةريكتا هان ومتلالسبق دما
 | لسن وك نأ ئذن#: :ةلالدلا هذ #هذ ةسيعكلاءاخ ود مراص سد _ةملاتس نال اننا ب< ناك اضيأو
 تاوحامللمقلانااوأو ة بنا مهلف لوتإلا هولا ىلعتي الا وام نيذلاامأو عبارلاو ثااثلا هج ولا ىلعذي الا

 ||| هب الا هدهب ىلا عتنيبف سدقملا تنزىلا نيس:مؤملا ةالصو ل سو هيلع هللا لص لوسرلا ةالصىف دوني ! ماكس

 ٍْ مهن انيبو تقولا اذه ىف باوص ةبعكلا ىلا هجوتلاو تقزلا كلذ فاناوص اهيل هجوتلا ناكهلبقل ا كإ7 نأ

 ل مي هنال ىلوأ هجحول || ذه ىلع مالكا لجو ا ولاق هللا هجو منذ همف نوذأ ما ىف نيلبقلا نيتاه ن :ماولوامثرا
 نودةصو مه ةلاح قرفسلا ىلءو ضرغا!نودعوطتا ىلعالو#ثريصي هنال مبال لونالا ىلع لج ا ذاو لهم

 ناوي نأ ب ابلا فام ىتقأو صسمتالا نيايلوأوهةدمو# ىلع ءماعلا ظفالاءارجا نكس ماا ذاو ريضلا
 2 يسجل

 نا
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1. 

 | اهماذانا.ساونادوجوم دجو ول هنالف هناذل نكمت بجاولا دوج و! ىوسام نأ ن ا امااداو ن وكمال
 .هيامريغه كراشملا هبامو نيعتلا هيا رخ الا نءام_مهدحاو ل حز اةمالودو-ولابودنو ىفاكرتشال ! ْ

 دححاو لكو هيئازتجأ نم داو لك ىلار قد فم هاف بكه لكو نيديبق نه اههنءدححاو لكب كرت مزلي و ةزيامملا ا ٠
 نمد حاو لكف هناذل نكسجم وهذ هربغ ىلا رغدفم لكو هريغ ىلا ث>ةموهف بكس ع لكف هرم هم ازجبا نم 1

 داعا. جاو نيئزلا كش نمدساو لك ناكنا لو: مث فا اذه هناذإ ن كمت هت اذإ نيمحاولا نيدوسوملا
 || لاحريغ نا ميلست عمو لاحم كلذو ةيهانشمريغ ٠ ازتبأ ماكر هنو كسح ىلا ىضغيو «.فدوك ذملاريسقتلا |

 | ةيك نص تناك !ماوذا جاو تناكن اداح الا اد دحاولان :اهبف دء الف ةرثك لك نال ىلهاح دو هةملاف

 ذم تدق ناكءالا.يلوأ اهيلارةتفملا بكرملا ناك ةنكمتتناكّراو فا اذه بكرم طمس لاف تدثام ىلع |
 رثؤملاكل ذريثأتورثؤم ا ىلا اس و ذهتاذا نكمت لكو هناذ| ن كم بجاولا دوسوملا ادعام لكتأ ناهربلا
 كلذ جاسح اف ىناثلا ناك او ثدحم نكمملا كلَذف لوتالا ناكن اف هدوجو لاحوأ همدء لاح نوك<نااما هم ْ
 | نيءتفدو-وملا دا ىضتقي هلال لاحم لؤالاو هو د_- لاحوأ هاب لاحن وك. نأ امارثؤملا ىلا دوحوملا 1

 | هدوجو ناو مدعلا_قويسم ث د هللا ىوسام لك نا تئفان' دحم نكمملاكلذنوكىضةةيئاذو ىناشثلا |[
 | :يثنوك, نأ ل.سف.كلموهديعوهفهاوسام لكن اتدثف هعءادباو هدام او ىلاعأ هللا اك لصحامنا ||
 | ىلعءاوسام لك هلى ضرالاو تاومسلا ىفام 4ليهوقنمءاندد> امنا ناهربلااذهو هلاداوءاوسام أ

 ْ اماز أ اني دقنوكي نا ام !هدلو هاب هملا فضا ىذلا ادهن ا (ىناثلاو) عادبالاو دا مال او ىاهناو كلما ىل د ا

 كلذ ن وكم كح ءاانمىلوأا دااورخ الاواداو امه د ل« ع انمك- نكي امازأ ناكَن اف انثدعوأ ١

 هلادإو نوكم الذهلا دمعو ميدقا اكاذا اول ناك ايداع ااولا ناكن او ل.ادريغنم ادّرم امكح مكملا 1 ظ

 هودعولا ضءب ن:هلاكراس سم ناكل اداو هلائ_ضرفوافدلاولا س:بنمنوكيناو تيالدلولانأ (ثااشاا) ||

 ةعنتم ةشن ا 'نذاف لاحم كل ذو اند راكرماممءدحاو لك ركىضذتةيكلذورخآهسو نءهنعازا مو |

 نءسالازعلاحهّمن وعم عافمالا ءاج رو ريكلا ىف هلا ةحالل دخان داولا نأ (عمبارا) ةعنسةيداولاف ١

 الاحم كلذ لكناك اذاف ةج ا, ارزدهلاورقفااهياع مصب ن ىلع مما داولا داع ااذه ىلعف هسفندوءأ || ,

 نوغسضي نيذلاءالؤد نع ةريثك عضاو م ىف كح ىلاعت هنأ لعاو الام ىلاعتو هناصس هيلع اولا داع ا ناك

 |سعأ ىذقا ذا هنابول دبع ضرالاو تاوءسلا ىف نم لكنا ىهو ةخغاةذببب مهيلع جحاو مهاوق دالوالا هيلا

 نمد نأ هلل ناكام نورت هيف يذلا قيللا ل وقم عنب ىسيعلل ذ يسم ىف لاهو نوكمف نكللوةياسغناف |
 ادلو نرلاَذذتا اولاقو ةرو لا هذعرخىفاضبأ لاهو نوكمف نك ل لوةءاسمناف سه ىذق اذا هئاكسدإو

 امواداو نخرالاوعدنأاذ_هلابخ ارو ضرالا ىشنتو هم نرطفتي تاوعدلا داكتا ذا امش مْدِحدَشل
 هلاىف ةمكملاام ل.قنافادمءنجرلا الا ضرالاو تاوعسلا ىف نم لكنا ادلو دن نأ نونرلل 0

 نااكلام هنو تحب يب رمةرود فو ضزالاو نا اوما ىفانااكلام هنوكيدي الا هذه يف لد _تاىلاغت

 هذهىفىلاعت هلوقانلقا دمع نمنرلا قا الا ضرالاو تاومسلا ىف نم لك ن لاتنام ىلع ضرالاو تاوعسلا ىف

 نوع للك ىلاعت هلوقامأو ءانشالا عج لوا”مةلك ثالمتأضرالاوتاوعسلاىفامهللبةروسلا || ٠

 ىلاعت هلوقك ةعاطااهسوأ ةعبرأ ىلعمل .عّس مث ماودلا هله توذقلا(ىلوالا هلك ملا) لئئاسم همغذ ا
 مد تونقل!لوظ لاق لف أ ةالدلا ىأ لكس لل مالساا هيلع هلوقك مامقلا لوطو كي رلىتنقا مم رهاب ١
 أ مذلكلا نعاكسمأة نه تاق هلئاوموقو ىلا عت ل وق لزن تس ةالصلا ىف ملكتاكرقرلا ب ديز لاتاكت وكمل 0 ١

 | تاومسلا فام لكعأن وتلا هل لك نيرسفملا ٌضعب لاف لوةنفاذه تفرعاذا ماودلا ىنعب نوحصوو |!

 | لق: سابع ناو دهام لوقوهو هلا فاذا! نعيضوعلكف ني ىنتلاو نوءبطم نوافق ضرالاو ||

 ل.ففىّدسا!لوقوهو ةمايقلامولنوعيطب مهنا عما نورخآل اق اذه ددعن نيعبطءاو سل رافكلاءالؤهأ.

 || تونةلا اورمسف اذ هدف افاكمنوكي الن :لواتنت تاومسلا ىفامهل هلوقو نيفلكملاةفصذ_هءالؤما ||
 مادو

 تس بي بس

 0 سطل سل صل ل: يا ابح تع حصل حسا صج سصس تخصص ةيخسس ..يوسسم صيت حمل تجسس هقح تخص صم صح ات > ع حس حسم حس سس ب صوص حس ع سس عع دج سحب عج ميج. همج هس ديسس مح ١ سبح صحا دمع دمع ل ١ صمسم مع

 إ
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 ظ اهسح ناك ٠ نأالا لصدوعال ه-ولاو ىلاعت 1 هلل هولا تو. ىلع ل دنا , الا نأ (لوالا) نييحو نمد ١ هلا

 نألوالان ء.(باوحلاو) ماسجالاة فص نم ةعسلاو اهساو هن ركع قير دلال (ىناثلا)

 بذكاوذعلا ىلعانههءانلجولاناانب اكل صوص اوذعلا نع ةرابع ةغالا لص أ ىفن احسه ناو هحولا

 نوكي نأ نامزلا كلذ ف ل اهتسال ق رشمال ا: ذ اهم ناكتصول هولا ّن ال هقا هو مئفاولْو امرأف ىلاعتهلوق
 ةفاضاك هاهو ةفاضان ا (لوالا) هوجو نموهو ليوأتلا نم هتف دب الن ذاف اضب آب رغما ءذاكت

 ممفاىأ هللا هو مف هلوةق فد رشتلا ل.س ىلع داحيالاو النا ةفاضالا امن دار او هللا ةقانو هللا تن

 هيصنل' ل. نوكياءاتهلبقلا نمدوصقملاو ام,مهجوب ل برغملاو ق رمثملاَّنآل هملا مك وجو ىذلا هوو

 نا (ىفناثاا) "هلق وهف هثبعو هيصادا_حعالاو قلحلاب هيلا فاذملالاعلا ٠ ود و نم هدح و ىافاهانا ىلاعت

 رعاشلا لاه ةيئلاودصقلا هولا نمدارملاْن وكي
 ٠ لمعلاوهجولاهيلادابعلابر هه هصخأ تسل املذ هللا رغما

 ةاضرم مة هنمدارم نوكينأ(ثلاثلا) ضرالاو تاوهسأار طق ىدلل مهو تهجو ىف اىلاعت هلوق هرمظتو

 ناك امىعب ههسوالاك ل اهئث لك هلوقو هللا ناوضرل ىنعب هلا هح ول مكم هطناغاىلاعت هلوق» رظنوهللا

 كالذكم هماذدقو ههحو نمبر-ةءلاز ,ال هاه نان | ىلا باهذل ادازأ نءناةراعدسالا هحوو هناء اضرل

 نأ (عبارلا) ههجو ناطبءايض رلا باط ىعماذ_هافهن اضع نم برد لا يال هاف ددحأ ةاض سه بلطد نم

 ناءريغرخ ايش ينو ديريال الا هجواذه سانلا لوقبو ههجوالا كله ئن لك هوة كتم لصدحولا

 مالكلا نأالا ةسغللا ىف عمن رعسفملا ادعنالءاو صهالا 1ذ- هدصت» نأ شا انهه نم هنأ هءنودي رب

 هلو أن نم بالف ناكملا هملعز وجال هنا عمدقلا هجو مخ ىلا عن هلوق ىععما؟؛لئاقلا اذه لاقي لاف قب

 نع (باو+لاو) هناض م سا. ةأاو هناولقد رطو هّنم-هنو هتجر وأ ميد , عل بلا هلبق منو دارملانأ

 اًضع.تمائزحتم ناكلالاو هره ا ىلع لج نكس ال هنأ ل ثالذاعساو هنوكب هسف: فدو هناوهوىناشلا
 ىلعفأ ةسجرلاوءاطعلا عساو هنا ىلعدأ كلملاو:ردّقلافةعسلا ىلع له-< ناو دب ال لب :قلافلا ىلارقتفما

 زودعالو قمل ماللكلاب هج ولا اذ_هلعاو هناوذر ىلا اولصد ىكل ديبعلا ةطضأ ]ناد ماعتالا عساو هلا

 0 عضوملا اذ_هىف يلع هل وقامأفار أرد: ءدعن ميلعلاركذ ناكل الاو لعل ىف ةعسلا ىلعد )+

 ئ: نه هللا ىلع ىف و<ئامو ناءدامو ىئذعام لهي ىلاعت هناروو هيث مح ن مطد رفدأ] نمر دس ىل# ىل ملا نوكمل

 باوك انزل ةردنلا ساو لامن نأ بلع عساو كامن ةوق نوكي تألمت لها لا نءارذصتم نوكبف

 ىلوو لبةأ اذا ىلو (ةسماملاهلْم_ملا) امتءلساكي نمبا-ةء ةءفودو اهطرعش ىلع ةالصلا موقد نم
 اهنيافديريىلوتلا نمءانتلا عفياولول اي اف نسا ًارقو لابقالا امهههان«مو داد_ضالا نموهوربدأ اذا

 عيدب نواه للك ضرالاو تاوعسا | ىفام لب هناكسادلو هقاذذعتااولاهو) ىلا هن هلوق هه "لبةااا ووجوب

 معاشمنمرشاعلاعونلاوهاذهنالعا (نوكبفنكدللوةيامنافاىمأ ىضقاذاو ضرالاوتاوهسلا

 كلامج ارنوك نأ ا دلو هللاذ_ذت ا اولاهو ىلا -هتهلوقره اطظ نأ لعاو نيكرمشملاو ىراصألاو دووملا لااعفأ

 قكريشم ىلع هلوان ن ممم مو ىراسصنلا ىلع هلوتأت نم مهنم نأ انرك ذدقو هلفا دج | سم عن عنم نمم لأ نمو هلو
 ىراصنلاو هللانباريزعاولاه دوهملاّنال ىلاعت ها داولا اون أ ءالؤه لكو دووبلا ىلع هانإو أدق نحو برعل ا
 عج ىلع ياكملا هذه تدس مرج الف هقا تان ةكسعن المل اولا بر_هلاوكرسشمو هللا نبا عي سملااولاه

 ادوعنبتهوودسأ نب بعكو فرشالا نب نعكَى ف تاززا ماا همتء هللا ىدذر سابعا لاق 0

 عض امو ىف ىلاعت لاهاكمولاهنانع ه سفن اهم هزني هيزنت ةلكوهف هناصس ىلاعتهلوقامأ هللا نيا رمزع اولعج مهن
 يا يارا يو وراماجإ نيبو ورش

 ىوسام لكشا (لوالا) هوعو نم مههذ هداف ىلعا ذبلالدتسالا هجوو ضرالاو تاو. ا فام ىلإ
 قولغلاو دوجولا بجاول قواذغو هذ ثدحم لكو ثدم هناذا نكت لكو هناذإ نك بجاولا دوجوملا
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 ىضاشااكاسلا لاشياذدهلو كبل قمع (اهثلاثو) ءاناالا انيسعإلا هير وحقل ىلاعتلافت| 1

| 

1 

 ا نك هلو: ناسعت هناودنوكم ٠ ني لوشن فان لام رق نمدارحلا نسل هنا ملعأ . (ةسانلاةةلمملا) 1

 ٍإ ْ 1

 : ثدصا ىلع مدةئااودح او نامزب قولها نوكت ىلءام 3م نك هلوقن وكمت سس ةعما |ءاسغب نك هلوق ىلءا ٍْ

| 
 لع رداع مالا نوكللال نبني داش كم ,0ناو نك هلوق ىلءافوقومداحال ند لنك
| ١ 

 | اايررتأتلا تاذايا نوكتتي نأ سوة اون انملكماذ اخ نيوكَتلافرأ ةناكولن كذا طم

 | ليني لا ةق فاوهر تتدتلا (اهناثد) لاتضوربك دل لق عشق ليال ااا شال

 ةيرقلا تئضق لاقي داسفلا ىهولعف ةأضقلا (اهعادو) عطقل ا تامدسم نم 'هلَهلا نال ف مخ ىأ ف ضق |
 مالك اوهاذ ذهب : اسمو أ عطقلا ب امسسأ نه هلك اًذهو بيع ىأ 15 هيسسح ىفو تدسو تسفعافا ٌ

 1 لمعة سد هنأ اولاقن آر لاف ءاسضقلا اذا لد احم ىف (ةئاشثلا" اهلكسملا) ةغالا بس ىلمالا هموهفمىف.| 1

 | الا عع (اهيناثو) نوةلخ ىعيتاوعمعمسن هاضةن:ىلاعت لاه قالا عع (اهدحأ) هوجو ىلع !

 ا ور ةمىلاي اذ هو مهام ريخأ ىأ باتكللا فلا ل أ نب ىلا انيضقو ىلا.هتلاقرابخ الا ىعم (اهعبا دل

 أ[ 3 رفامل نعي نيرذتمهموقىلااولو ىضقانلف ىلاسعت لاق ياا نمغار هلا دعى أي نأ (اهسماخو) ىلا |

غرق عي ىدول-ا ىلع توتساو مالا ئضقو ىلاغت لاقو كلذ ن*
 ظ 2 اوضقماو لاهو راغكلالالهأ نم 

 أل ايش عفي هنأب يكسو فراك ايإقارعأ ىضقاذاهلوق لوةزفاذه تفرعاذا هنماو غرم يتعب |
 رعاش ثلا لاها أ كس لمتو

 . عتابا وسلا عتصوأدواد « امهاكت نآندو رسءاوييلعو

 | نأ كااو لعفلا قة قمة -وهل_هو صولا لوقلا ىف ةةدقح مالا اذا نا ىلعاوةفتا (هثلاستلا هل سلا) ظ

 نياًرق (ةعبارلا ةلمسسملا) هقفلا لوص قروك ذهن لوقلا طسؤانهه مالاندارملاودو مق طا |

 )| نك ماعنالا فو قل نوكمش نإ كنارعل 1لوأ ىف نيعضو م ىفالان آر ةاا لك ىف سدنلاب نوكمت نكس اع | ||

 || عفرلا,نوقايلاو نآرقلارئاسىف عفرااو سيو لأ ا ىف بصنلاب قاكلا نعو امه هفر هلاف قحلانوكش |
 ٌْ نورك, وهف قأ فانثت الا ىلع ع ةرااو دمعي وهل قو سهالا باودن ىلع: بنل امأ نا رقلا لكى

 اا وركتأاما نولكمأ ن نكهلوق نا (لّالا) هوجو هماعل ديىذلاو دساف كلَذ نافءونشاا كلذ نوكتكيذشنمفل | 1

 ا] نوكيتأزوهيال هلا اناق امنا نكىلعءاشالاثو دح فقول وقلا طبقت ادساف ناسمسقلا وا“ دعو اعدق د :
 . نوبل لكم فاكلا متي طرشي نرشلاو فاك ماكسس نمةلتفا ن 5ك هكا (لوالا) هوجولاعدق

 ْ بد دح او نام رب ث دحا ىلءام د م هنوكا ف اكل اوان' د نوكت نأو .ايالفاكلاناهو.سم هنوكل نونلاف ْ ظ

 ظ نوكسج ,نأوذبالءاضقاا كلل ذف ل اة ٍةدسالا لمدس ىلعالا لخ دئاال اذا ةلكن ا( ىناشلا) ان'دعنوك نأ

 : هللوةءامناف لاق ىلاعت هنال سمّمعَتا ٠ ءاةيءاضقلا ىلع بتم نك هلوقو اذا فرح هلع ل_:د هنالاث د

 || قواخلا نوكي بترول عتهلا (ثلامثاا) اميدق نكن وكي نأ لاحتساف ث دع ثدححلا نءرتشأت ماو نك

 || اندم نك هلوق نوكي نأ اشيا زئاسالواءدق نوك» نأز رحال نك هلو ةفاث دغ نوكي نأو د, ال دحاو نامزب
 )| لصسل بقل اانا مزابو رخآ نك ىلا نكراتفا مزامف ثدحم ابنك هلوقو نكهلوق ىلا ث د لكر ذ:اول هنال
 || ةنلا) نكس هلوق ىلع داولاثادسافةوزوال هنا ل_لدلا|ادهب تدثف نال ا امهورو دِلااماو
 ا (لوالاو) دو-ولاىف هلو د لاحوأ دو-ولا ىف هلو د لءةنكب قولا بطانم نأ امنا ىلا عت هنا( ةيئاشلا

 الأ دو -وملا أ ىلاععت هنا ىلا د هاح عج رب هنال لطاماضي أ (ىناثا او ) هقس هم دع لاح مو دعما باطخ نال ىلطاب
 داما فماكدتو ادام ن وكي دق قواففانا (ةثلاشلا ةحلا) همفةدتافال اسي أك لذوادوجومرعصن نان

 ْ تادارالا تبدع هكر تو" :لعفلاهنم مدي ىذا اوهرداقلا نا ( ةعبارلا خلا ) ميكحلابق ةءابالو ثبع

 || ناف نكس الوأ ثادحالاو داحالا نم نك نأ اماف نك هلوق نعاكسغنم هيرماردلبقلاانشرقا
 تم م يسم

 (ةصاسشلا ةحلا) الا ىف عازن كاذو نكي ةردقلا ّييعس مكنا ىلا ع الال_صاخ عريف ران هماكت دنعالا د

 ل ل ا ب ب ب م م م م د مس و ا سم بع



 ا

 السم ىلأ لوقةوهو ءاشي فدك اهيف فرم هرهقر كلم ىف اهعمج توك (ىنا.ث11) ةيبوبرلا ىلع ةل الدلو |

 هللا ةداسع نع ىسع دزةالوا ىراهذلا ضغبل لاف تا اطىلأ نب "ىلع نع ىكحي هلن ولاه م_مناداولا مولع ظ

 "ىلع لاف هللا ةعاط ىف هدد عم ىسع ىلا كاذ بسن نأز وري ف.كسح ىئارممالا لاقف هني دىلعترسلا
 عطقناف ةدابعلاهيقيلي ىذلاوه دسعلااناهريغد_يىي فدك هلالافاهلا ىسعنأك ناف هع هللا ىذر ظ

 ماودناتن الا نعم ناك ماودلا نعةرابع ةغللا لصأ ىف تو.ةلاناك امل (ةيئاثلا'هلّئسملا) :ىنارصنلا
 .هئاصس هنلا حاتم هرارهسساو هناقيلاح لاعلان أى ضذتةياذهو هلحالو هناصس هءاهؤا نو تاكسمملا

 | 'هلكسملا) .هتااقب لاحالو هثو د لاسالرثؤملا نع هتجاح عطقذتال نأ ىضَدقي نكس ء١نأ تدننىلاعتو

 أمهنأتلا ريق نم نوداسعءاج هناكهءاو- نواه هلوق عم لعل ىلوأريغا ىذا !اعءاس فدك ل اسقي_ (ةئلانلا ||

 | لاه دحاو ىفءع عدنملا وعبديلا (ىلوالاهلملا) لدا سمهسفف ضصضرالاوتاومسلا عي دب ىل اع هل اوقامأ ا

 قاما ىلع لدي هناو همن لو دعال ةغاابم عيدي ف نأ ريغمكحم ف :ريكحو لوم ىنعع ميلأ ل ةموهو لافقلا 1
 ىنعمب عيدب« ىعيدقو ع.عسو عماس هز كل ذ ف وهف عادبالا هنأش نم ناري دقت ىلع لعفلا لاح ريغ ىف ةقملا '

 لاقى .نووس سانلانافق بهسلا اذهاو لاثم ىلع ع ارتخالا عادبالا ضاشنو ءاشنالاعادبالاو عدم |]

 هل لب لاق ىلاعتهنال لالا مالكلا مامت نم اذهنارلعا (ةمناثأاهلثسملا) اعدتبمءلبق نكي ملاملعوأ |
 اضيأ كلاملا هناءد_عب نمي مث ضرالاو تاوعسلا فان اكلام هنوكحص كاذب نيمف ضرالاو تاوءسلا ىفام

 ةيضقأ ىنع عما دواو هب ىعس ىله الا قر دصمءاضقلا ءاندالا ضءبلاق (ىلوالا هلعسملا) لئاسم هدو

 ىاضق هلصأو .ى ض ق برك نم لاعف هنزوواناذقا |اهعجسو ةمدضقلا هانعم ىفو ةمطغأو ءاطغك ْ

 ةزمه ثيلق لاعف فا ىهتقالامل افا[ تيلقف تاعا ةدئازلا فلالا دسءبافرط تعقو انءاملانأالا

 تءقسنءءافشلاو ءاقسااو تنتأو تدضم نمءانالاو ءاضملا هرئاظن نمو اظفانيفلالاءاَقّدلا عانممال

 اذيضقو تيضقلوة:ةماكلاتافرصترث كحصأ ىف ما.ث ةزمها!نودءاملا ةلاصا ىلع لمادلاو :تءودو

 نيضقي ْندو نام ضقتانت' او نان أرملاو ىضةنتنأو ىهو نامضقي اههو نيضقو امضقو َنضق ىلا تدضو
 | نم عطقلا عدوه هلع هربكرت لدي ىذلا ىلمالافءانعءامأو ةيطاسخلا ريض هفءاسلاف نيضقت تنأامأو

 اذا لصيف ماس لمقاذهلو ىوع دلل لمق هنال مك- اذا ءاضق اذكب نالف ىلعن الغل ىذانقلا ىذق مهاوق كل ذ

ْ 
 ا
 اذا هبت ىضقو ضدرملا ىذقم-هاوقاأو اهعنص تار اهمكس أ اذااهاضق ن مءاضق عرذ هنمو هنماغارفو |

 مسهاوقو هيحاص نعام_منم لكعطةناوأ هسفن نعءاضتقالاو ىض اقتل عطق هناك ملا ءاّدأ اذا هيد ىذقو

 دضعياعو بيكرتلا اذه نم سلف ىزابلا ىذقنامأورهاظامهنب عماهاورك ذاممز اق هلق هماع ىضقو تام ْ

 هضاه لا-ةءفلوالا اما قمضلاو ضءةلاودو هماع ب.كرتا || ذه بنترت بسملة نم له« ساام ةلالد كلذ ْ
 ريغ نم مدهملا اذا طئامللا ضانقن او ىلءال ا هريشق نم قلفن اا ّضملا ض.ق هنمو قثناف هش ىأ ض اعنأف ْ

 ةنرب عطقلا قع٠ ىلع هنا ال دق هنم قد_ثامو قيضلاامأو ةيراقءمدهلاو قافلاو ىشلاو عطقلاو مده |

 ىلعاضيأ لدي بدكرتلا اذه نمبرةيامّت كلذ دك ؤباممو سكعلا ىلعو اقاضعطقاذائذلاناكاذو |

 بضقلاو رد صاب ةيعس) عطقت ىأ بضقن اهمال ةبط رال ةيضقلا ههو هعطق اذ اهيضق (اهل وأف) عطقلا ىتعم ١

 نال

 || اوهكح نيذلاءالؤه نم لكى أ عيسملاو رب زعوتةكنالملا هيدارأ(ثلاشلا) ةّماعي ال نيهسولا نيذه ىلعو

 | نوكف نكهلوةياغاف !ىعأ ىضقاذاو لاقةئشلا عد فدك هنانيب ىلا غت هنا م. ضرالاو تاوهسلل

 الروم الا عطاقلا هانعمىضاقلا | ولاه منا ةغالا لهأ نع ىزابنالا نبا ىحو تاموصغلاءطاق ناك

 ٍ هذعاهعفدو حاشملا نعاهعطقماذعم هدجاج ىذقم-هلوقو عطقناو متاذائثلا ىذقنا مولوقو اهلمكحلا

 || هلاعطق لمعلا ماتا فنال اذه نموهو تاوعم عيسنهاضقف ىلا عت وقهنمو همكحأو همأ اذا نمعالا ىذمق

 ظ | هياسالا فارطأب لإ الاو»و مضقلا ' (اهينان'و) لمت اكم نبض ةيامبضقملاو لوعفم ىهعيلعقنصغلا |



 ةردعم اهنوك ىف حدقياهبقاعتواهترثك تناك جرو فيلكا, للا ءاملالا دس ىلا امهت:ماهذعب ناكاعزو | 3

 ىور . (لوالا) ناهحواهمففةئاشلاةءار ةاااَمأا دعب ناكو أ ان رقناكءاوسداوسممرتتسا | دخاؤنالو 1

. 
 -سسسيمم ةسسسسلا دسم. سمسم زم يس

 | كالو كلذ ل مفي ل رجالنا 0 راب عاقم او هارت اطبع الادد» لازرلا

 اببذك ةارسفذ سارع ءاداما قاربت اواو بيرس 00 الا

 'هللاالا اها«يالرومأ كل ذلكوار عم هنوك نع حر دشنمف ةداعةداعلا قار غاراصت اا ىتمقزاودلانال |
 | ممبواق تمباشنت ىلا عن هل هل وقاَمأ :وبنلا ف حدةيالتان الاهذ-مم-هفاعسام دعنا ثدث:بورغلامالع

 | حارتقاو تنءلا ىف ا ما اوناكح ى.وم م وق نا كفو ااعنأو مهلاوقأ ةءاشت”لسرلل ب ذك ادارملاف
 !مهلوقواوزهان ذأ موا وتو ةهل [مهلام اهلا انل لع + امهاوتو داو ماعط ىلءريصت ن !ىواوقك لطامالا

 ىلاعت هلوقامأو لطابلاٍبلطو جالا ودانءلافاديأنونوكنوكرنثملاءالؤهاذكف ةرهجهتلاانرأ

 : ا عابتاو يذلا علك ةرخدلا ةنيكأ تازه#ملا نمدريسغو نآر قل! ناذارااق نونقو موَاتا الا انه دق

 يلابعت هلوق .* .نيقملل ابلاط ن اكص نإ ةرها تاز ةر هام تانآل_اقلا ماعطلا نمريثكتلا لاا
 حاملا ودانعلا ىلعاو مااناجزفلانا ا .( مح بابصأن ءل تالوارب ذنواريشب قاتان السر اانا
 | عدي ضال ها بو هيلع قا ىل اور قات ظنا نيو تدعتالال تلم تارا عملا اودرتقاو لطاسلا

 غالبالا باب ف لوسرلا هل_عنام ىلع دب هال هْنأ نيد كلذ نع 5و ةهلدالا راهظان نه مولر دولا ص قيل فقم ا

 قلعت هنا .(اهدحأ) هوو قلاب هلوق فوم مرتك مهرارصا بيس هغرثكمالا كل هسنتلاو

 :هيرذئمو قلاب ١تنأ ىأريذنل اوريشدا انئلعتم هنا (اهئان) قحلاالاسرادلااسرأ ىألاسيالاب | ا

 هلا عاق | ايشساولا لجدار ذل كانلسر أ ىأ نآ رغلاو يدل نسا نمدارا ض1 نوكينأ (اهثلانثو) | ْ

 ا هناكف مالسلاوةالصل !هملعلوسرال ةفدرب ذل اورعشدإ !نوكي نأ ىلو ال اف ب اعل انر فك نا اريدنو باوكلاعأ

 نعلضو كير هكن ارذنمو كنيدي ىدتغاو كاعمان نمل ارشد .نوكتل قاب دان اناس انا لاق ىل ه3

 امأو ريما ىلع ماللاو ءانتلا عقرب دوه نام ارق 5 هدفت ميفعا باصعأ ن نعل أستالو ىلا.ءتةلوقامأ كايد ظ

 ىلا مهريصم نأ. (اهدحأ) هوجولي ,وأتلا قفل والا ار لا ىلءامتا ىهننلا ىلع ءاسشلا عفو مزيلسابف عفان
 ا بتايسحلا ان ءاعو غالبلاّك لعامناف ةوقكوهو كلذ نع لو سع تساءل مدت المستيص عم لا

 مهريصمو مه ركل ةتالو فسأتالفئث الا نم كل سداوداهكنا. (ىناشلا) . اجسام مكيلغو لام
 | ىماعلاو جيبك ايزئال (ثلاثلا) تارسح مملعكل سفن بهذتالفهلوق ءريظنو باذسغلا لا
 هريسغب':ذ نع لأ بال ادجأ نا ىلءةلالددنآ الا فو هنع لأست الف بغو هفرعغتي دقلا1طاناف تقولاىف 0

 : ةالصلا هملع هلال ةديع:مياورلا هذهوةرفكلا لاوحأ نعلاو سلا نع ىونفىىاوأل عفامىرعشت ءالاق هنا

 ' ىرعش تل لو: نأ نكي فكس معلا اذه عفبذعم رفاكسلا نأب امم اعئاكو م هرفكي لاعئاكمالتلاو

 كو ءتاًاساذااكباذسعلا دم راكي رام يو يذلا ادذ_ه عم ا

 | تءاظفإدن فوه ام هناسسل ىلع ىرج نأ عزم لؤسا نأ ريظعتلا هجوو هنعل ا دنال كلل اقف ةملب ىف عق
 ,لأنالفءراصخاو عماسبلا هشاحيال مريخ عاقسا ىلءر دقتال يختسمابت نو أ» مكاو

 1 | كنع ىضرتناو) ىلامتهلوق .: + ٍلأستنلو هقادبعةءارقو لأ س:امو ىلأةءارقاه دضعي والا ةءارقلاَو | 3
 ئ نمل ءاج ىذإ اد هنو هءاوهأ تعسانئلو ىدهلاو ههنا ىده نا لقمهتلم عش ىت ةىراصنلاالو دوهملا| ف

 و ةهلعلاّن ا نيدو 778 , الا نم مدة #و سرر صايل ىلانمتءارلعل (ري_دنالوىلو نم هللا ن نم كلام علا | 3

 :مهااع غلب م ولان كلذ تةء هبت دكححإلا ىلءتايثلا ف مهلر ذعال هناو مهلبةن ءالةلبق نم تحازْا | ْ

 1 باكا «منوضرالو مستلم عبتب نأ كلذ عمنو ديري مهما مهرفك ىلع ممابثو مهلطانىف مهدت ف | ْ
| 

 1 ميال هن + سأبلا ولام حرشو لو رنا مهتدا دعذد2 ا ذي نيبق هملع مهاعف مها ةققاوملا هنمنوديرب | ا

 ل 1 ١



 0مل

 فاكلانمةيك م ةلكركسصنا (ةسداسلاةغا) ةماكلاءذهلريثأنال هنااا كلذد ا ف ةرورمضلاب
 نافامهءو#ثو أ زيةركا نيذه د اوه نوكي ن نأ امارث مومااف نونا ا ىلءام 3١ فاك ن وك طرمش: نونلاو

 دوجوال هنالل اهو وذ ىناسثلا ناكناو نيرا نيه دح الري أملا لب ةتبل ارث نك ةماكل نكي ل لوالا ناك
 لالا تاف دةذىناشلاءاسنيحو الاس ىناسثلا نكي ل لوالا فرهلا له-نيس هنالةتبااعومسحيا اذوا

 لثمن ا ىلاعتهلوق( ةءباسلا ةطا)ةتيلارثأ عومسملا نوكي نأ لات سا ةتبلا دوجو عومحال نكي ناو

 رخأتااذاهةلشن ءرخأتم نك هوةنأ نيب نوكمف نك لاه مث بارتنم هةلشمدآ ل مك هللادذع ىسع

 داسفهوجولا هذ ميرهاظذ'ئثلادوبو ىف نك هلوةلريث نال هنا انلعف هملع مّدقم | ىفارثؤ نوكي الء ئيذلان ع

 نمدارملاناىكودالاوهو (لوالا) هو-و نموهو ليواتلا ن هدبال لوةنفاده ثنأ اذاو بهذملا اذد

 ةيرت و ةاناعمو ةركفبال“ امشالا قلت ىلا عت هناو ءامشالا نيو حسعج: ىف هلل اةردق ذاغن ةعرسمةماكلا هذه
 نيود ةاطاندت الا اهركو ااعوطامت * | ضرالاو اها لاك ضرالاو ثاوهسلا ناس فصو دنعىلاعت هلوقهربطتو

 لوق ءرماظأو ةءقادمو ةعئامم ريغ نهامهع وكت ىف هنر دق ذا: ةعرمس للعم ىلع ن نكسلام_منمنأكلوقريغ نم

 اذادك؟ الءال يلاعت هللا اهلعفب ةم الع هنا (ىناشلا) موهبسل نو ةفتالن نئلو هدم عبسنالا دن ءناو

 مها لاف نيذلانيدوبوملاب صاخ هنا( ثلاسثلا) ليدهلاىلأ ن نع كلذ كدا عأ ثددحأ هنا اواعاهومعع

 ةاس.طاقومالو توملابءا.-اللمهأ هنا( عبارلا) مصالا ل وقوهو مهارجم ىرج نمو نيئسا ةدرقاون وك

 هنآ اضن ًايوأ هنناانماكد : الول نواعدال نيذلا لاهو ) ىلاءتهلوق » لوالاوهىوقلاو فيعض لك او

 عونلاوهاذهناملعا (نو :ةولموةاتانا الاانم دق مهبولق تماشت مهاوق لهم م وطبق ن هنيذلا لاو كالدك

 كح اما ىلاعت هللا نا( يلوالا هلكسملا) لت :اسم هبف مثنيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا تاق ن هرمدع ىداحلا

 حدقيامم-مءن , الا ىح داولا ذا ىلاعت هنا وهو د_حودلا ف حدةيامنيكرشملاو ىراصنلاودوببلا ن ع

 ىت- كل نمو نا اولافو ىلا هت هلو هلع ل ءادلاو برعلا وكرمشم مهءالؤهنب رسسف ل ازاك أ لاهو ةّونلا ىف

 ىزوا ؟ةكئاللا انملع لزن الولاولافتنولؤالا ل_سرأ اك هن اناننتايالولاولاهواعوبش صضرالا- نما: ر معن

 لهأ كلأسي ىلاهت لون هيلع للدلاو كلذاولًأسباتكلا له نأ تيثنالاني رسفاارثك ألوتادهاشر

 وكرتشمدا رانا ىلع ليلدلا لق ناف كلذ نمربك أ ىمو اولا سدقف ءاسمسلا نما هيام لزنننأ تاكا

 ةودلاودم-وتلان واعي ال ممنادا رخلاننلق لع ءلا لهأ باتكلا لهأ ونواعبال مهن ايمهةصورىلاعت نا برعل علا

 مكانا اهباوك -ىتلا ةهثا|هذهريرقن (ةئاشااةلكسلا) كاذك اوناكناتكلا لهأو تناك

 تيثاذاتاهشلاو كلوكشلان ءاهدعب أو هلا ةمضفملا قرطلا برق ارا نأو دب الف لمه دارأ اذا
 ىو أ ةىل اعدل اوق هماءلمادلاو كلكم هادم الوقت تنأو ىدوم ماكو دكت الما ملكت ىلاعت هتان الو ةئفاذه
 + افاهإ] و ةباكلا لوزتو داعتسالا دك أت قب كتاوت ىلع ضن: الو ةهذاشمانماكرال لف ىحوأام هد.عىلا

 اورفأول منال ةزهتموةنآت آر ةلانوك ىف نعط م,مماذهو ةزدتلمو هن : طكل_هةعاللة كلذ لعفي ال ىلاعت ناك

 نيذلالاك كلذك هلو ةب ةببس ثلا هذه نع باح أ ىلاعا هنا من اناسأب الهاولو دب نأ لاصسال ةزدقم هنوكب
 لرقانديأدق انا باوملا اذهل_صاحو نونقوب موا تان الاس دق ممولق تمماشت مهلوق لشن موابق نع

 هذبهباط زاكف تازدملارئاسر نآرقا!ىهو تان الاب ةلوق ةعصاتبب و تازتملابإ بو هماع هللا ىليص دمع
 ةدنج أولا ةلالدلا تاص ا ذاهلا (لوتالا) ءوبولا هاا بجعل كلذكن اك اذاو تنعتل باد نم دئئاوزلا
 فكل ثفل ةهلال دما كلَ فتك الو طا باط هضرغناك ولف نولطملا ىلا لوطولا ن ٠فاكلا نكس دقف

 ىلا عنهلوق هريظنو ةبجاو اهتاجان كلذ جامللاو د انعلا بان نم باطل اكل ذ نا انا عايل عد اًرلا باطر اهب
 كَ ءاعان اننأاما موك. ملوأ نيممريذنان اسغاو هللا دنعتان الامال ق هير نمي هماعلزنأالؤل اولاهو

 | نونمؤيم الان هقا مولع ف ناكول(اناثو) ةيذاشلا ةلالدلان هنأ رقلا فاس مهتكسف :ميلع ىلإ باتكلا

 مس دعم - مست مختص جا تمصاسم ادعس اشلا  س مسموم نه اال ايا حصل ادعس هس -00000

 دنع
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 | ىلاءت هلوق هريظتو ف :ويلراخاب قاروىذلاناف ىةدنن٠لسلاه .ىق ةشن)دتوالرادحلال اه برعلا

 ةيييييييييششيسس



 غو ]

 ظ هيلع ييها اربانأ هنق ةمك_هطلاو هلا وحأ ةيندكص ومالسسلا هيلع ,يهارباةصق ذا وهو ناسا نف ورشا ظ

 نء ممتاءنيفريشت- هلضفب نيفرتعماوفاك نوك رساملاف لاملاو فئاوطلا عسج هلضفب فرتعي ص مالدسلا

 هلذغب ني رماض أ اوناك ىراصتلاو دوهيا | نم.با تلا | لهأو هنن ىداخو همرح كاس نمو هدالوا
 نيك رسشملا ىلع بجو ارومأ مآل بلا هملع ميهاربا نع ىلا.عتو هناصسءقنا كف هدالوا نم مهماب نيقرشتتم |
 نم هنابو هعرمشا دامقتالاو هنيدي فارتعالاو لدسو هملع هللا ىل_ صدم لولو بق ىراصنلاو دولا ىلغو |

 ةوبنلا لاب مرحال اهتد هع نعحي رخو اهب ىفواملف فدلاكشلا ضعسه رهأ ا! ىلاعت هنأ (اهدحأ) هوحو أ !

 كرتبالا ةرخ الاوان دإا ىف خي الريل نا ىلء نيكس رمد اوىراص: لاو دولا« طي انماذهو ةمامالاو |[!
 ]| ةمامالا باط هلا هنء ىح ىلا عتهلا (اهئانو) ةقيلاكتو ىلاعتهلاركتصاداشنالاو ذا ءلاودّرَقلا
 آل نيدلا ىف ةساررلاو ةمافالا صنم نا ىلع كلذ لدقنيملاظا ا ىدسهءلا:..الىلاعت هنا لان هدالوال

 ظ لطاءلل تضءدااو حجادللا ل ارث مملع بح وبصنملا اذهنادنح واو دارأىّتم ءالؤهن نيملالغا | ىلا لصرالا |

 نوكمل مييغاربا نع لذ ىلاعت هللا كف لسو هءاعهقتا يصدم نيد صئاصخ نم ياسانأ (اهئئانو) ظ
 ٍْ ةينعكل !ىلا تاوس الا هل ةلانا (اهعادو) كلذادامقنالا ب ووقف ىراصلاود وهملا ىلع ةخلاك كاد |[

 بوجوو ههلغهتب نوذرتعب ىذلا ميهاربا"هل-.قتيبلا اذه نأ ىلاعت هللا نيبف ىراصنل او دووبلا ىلع كلذ قش |
 رمق نمنيريسقملانمنأ (اهسماخوإل ممولق نع بضغلا كلذ لاوز بحوبامم كلذ ناك هيءاددتقالا
 ىنعبجوبامم كلذو ندسلا يطال ىلا اهاصاخ عجربروماباهب ميهاربا ىلا عت لنا ىلَس ا تلا تاماكسلا |

 اوناك امل ارث مهملع تج ودو مالس | هءلع ميهاربا لضدني نيفرتعما واكم منال ة قب رطلاهذهرامس تا نيكرتشملا

 مال_لا هيلع ميهارب اناا تاملكلا كال: رمسف نهني رمسفملا نمو ةفاظنا اذلرت وءامدلابئطلتلا نمهسالع |
 نانوالاةد.عةرظانمو سوثلاورولا وبك اوكا |ىفرظنااوهو ىلا عت هللا نيدىف هن لس ١ام ىلءزعص

 ئراهنئااود ويلا ءال ود ىلع بح واذهو رادلاىءاقاالاودإ ولا مب ذىف ىلاعت هنن ا ماكس ال د1.ةنالا مث ٍْ

 ةاهاو دبس رتىف هدب وطاوكلا سو كلذ ىف هاو بشت, نأ هل ضي نوفرت هي نيذلا ني كحرمملاو
 هملع هاربا ةصةىلا عت هللار كس اهلج ال ىنلاهوجول اهذهف لسيو هلع هنا يصد داستنالا ةهاركو
 هفاكى لا ةقاشلاروءالا ىلااهضغن عج ريارومأ مال_.لا هملع ميهاربا نع كح ىلاعت هنا لسعاو مالسلا
 هذهو ىلاعت هناءامنااه ريسفت ىلع فأن نخ واهب هللا هصخ ىلا ةهظعلا تاي رمشتلا ىلا عجرب اهض عنو اب

 ّنوتاف تاماكب هنر يهاربا ل اذاو ىلاعت لوشن( ف.اكتااامأ) فورسشته دعب ىلهس تفدلكنت ىلع ادن الا
 .مهارباىلتاذارك ذاو ورع هاما اذا ىف ىلماعلا ف اسكلا سدح اصلاو (ىلوالاهلثا) لادم همفو

 اهسون ىول ءابا هلكت فصو ىلاعت هنا( ةيناثلا "ءلشملا) كل ءاجس ىنا لاه اماو تنكو تدكناك ال شا ذاوأ
 :لا ذرتكا اف ءس أب نم نوكي ام فرعي ال ثدح نم ةندملاو ب رهلاو ىوانلا ةهج ىلءانم نوك اذهل منال

 'ناهمال اوراس الا هملعز وج ال ىلاعت هنالاز اكل ذب همهن و سعأ ىلا عت هلل اف دد ن أزاج ان فرعلا ق

 نب ماثه لاهو .دبالا ىلا لزال نم ليسصفتلا لبس ىلعاهلا ةياهنال ىتا!تامول عملا عم ع ملاعىلانعت هنال
 ثاضانملا دل: ثو داماق طقف اهتاهاموءامسثالا قئاقاظاعلزآلا فنا تتص ىلاعت هناماكحلا |

 هذه ىهندي الاامأل وقعملا وب الان هلع جحا و اهعوتود:ءالا اهاعبالىلاعتوهةدو-قلاىفاهاوشدو

 مكنواناو ىلا هت هلوةكت اي أل اررئاسىف هريطترك ذو مهريتتعو هدابع ىلتنب هنانح "رض ىاعت هنا لاق ةنالا
 كلذ دعب ةرولاهد_هىلاقو الع نأ مكنأ م وابسالاقو ني رباصلاو مكنمنيدعاجملا لعن ىّتح

 اردت لع انباالوق الوقف لوقو وذا! اذهدك ؤياماض:أ رك ذو عوللاو فوهنا نمئشن مكتوامشلو

 ذهن وقت مك عل مكلمق نم نيذلا و مكقلخ ىذلا مكب راوديعاسانلا اهب“ انلاقو ىتب رتلل لعل ةلكو ىشضيوأ |
 || هنلعل دن لمعلاامأ اهعوقو لبقتانئاكلا عوقو لعيالىلاعتو هناص بس لا ىلعةلاداعرئاظنو تالا |
 قافتان عوق لاخلا نعةردقلاىنن مزلاهعوقو ل يقءانشالاعوقوبا:اعزاك ولىلاعت هنا (اهدحأ) هوجو
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 ىدهلاوهر مالسالا ىلا ىدبم ىذلاوه هللا ىدهْذأ ىنمجىدولاوه هللا ىدهّت ا لق لاه مندا ىهتيلا او |
 انغاى دم وهام هعاس ا ىلا نوعديامو ىده هءارو سبل هاكىدها اوهو ىدش ىعس نأ مل ىذلاو احا

 ىأرلءلا نمل ءاس ىذا ادع عدبوءاوها ىه ىتلامولاوقأ ىأ مهءاوهأ تعبت انئاو ةلوق ىلا ىرتالأ وهز

 هللا لب كنع ب ذيو وصعب نيعم ىأرتطن الو ىلو نم هللا نم كآلام ةءطاسقلا لال دلي هدد مولءملا ني لا نف

 ٍ هللا ل- عىردلا نااهنم رومأ ىلع لدتا . الا اولا هل. ماصتعالاو ةعاطلا ىلع تْحُأا ذا سا:لا نم كيصعي

 كلذ عمو مهءاوهأ عبتيال هنا هقالءةروصا هذه ىف ناف هلعف ىلعءدعو نأ هنمزودع ئذلا ل.ةءال هنا همم

 فراصا!ّنالا.ة>الدعولا اذه نسحاساو كلع نام تكسر شأ نئا هلوق هريطتو هلعمدعو دوق

 نم ءاحأم داعب : ةلوقنا (اهناثو) هقرا لسع اة ولااذهو أ دمعولا اذ_هوه لعفلا كلذ نعد
 ىلوأ ةردقلا دعدالا د.عولا زوال نأبف كلذ عداذاوةلدالا بصن دعبالا ديعول ازو ال هنا ىلع لدي لهلا

 الطانالا نوكمال ىوهلاعاسنا نا ىلع ةلالد اهي (اهئلاثو) قاطيالام فمءاك:زو ع ند لوق هب لامف ١

 ريغنالباةعلا قمتسسل عفشتالهنا ىلع الد هيف (اهغبارو) ديلََتلا ن الطب ىلع لدي همضولا اذا نأ
 عام 2” نال ف.عضاذ»و كلذي > أ لوسرلا ناكل اريسصنو اعبف مد ناكسصول, هاوه عسا اذالوسرلاا

 ا هيوالت ىج هنوا_- نباح امهات 1نيذلا). ىلاءهثهلوق « رفكماا ىف ةءافشالان دنعورذكم هءاوها

 (ىلوالاهلث_لا) لاسم الاف نال _عا (نورساسلام هه كءاوأن هن ردن نمو هةيزوب :مود كداوأ

 'ك نءدلا هلوقيدار 1 (ةياثلا ملل) 0 ادنباكلئاوأو ا ذتبالاب عفر هعضو يذلا

 هيلع اودتحاو نآرقلاهللا مهان [نيذاانوئمؤملاممنا (امهدحأ) نالوقهمفمه نم باتكل ا مفاشن
 ىلعحدمو ناد حلا نحر ل حق روش هال لا ركل (اهدحأ) هوحو نم

 (اهتاند) ةرباجريغامّمءارقناف لخالاوةاروتلا الن آرقلاوه هلأ اذه ىذاا باتكلاو ةوالماا "اه ٠

 ناكال باثكلا ل هأدا رملا ناكولو م-مياعروصقم ٌنامالا نا ىلع لدي هب نونو كئاو ىلا: هلوةنأ

 وهف سولا اذه هيودلب ىذلا باتححلاو نورساحلا مهكئاوأف هيرفكب نمو هلوق (اهئلاثو) كلذك

 لماذا او دوبملا ن نم لوهراداو مآ نيذلا مه باك امهات 1نيذلادا رأانأ (ىناثلالوقلا) بآر د

 4 نم حدع كلذ عسل !مولاغنأ ءوسم منع خو م رطم داما بامكلا لهأم» مهرك ذمدة7نيذلا نأ هماع

 هنول- ناعت هلوقامأ مال_سلا هملع دجت ةونةدعص اهنمفر ءواوقد رتل زنوةاروتلا لأن ليمهتةيرطالرت

 لاقت هريسع عسل !نمنالالغف عامل الا (ىنابكلاو) ةءارقلا (امهدحأ) ناشءم اهل ةوآللاف هنو الت قدح

 اننا ناوتسابلا اعبج امويف مدن واعمجب اموملع عمي هنارهاظلاف اهالئاذارمشلاو ىلاعت هللا لاعت العف هالت

 نيذلاو هدف مزايا لذ الف هتءارق قع فو سىلاتلا كل ذكو هنمئشب ذب لع الف عامشالا قس فوة ب دق معَ

 هماكح اي اوك ىتح هنجوعاول مق هوربدت مهنا (اهلّوأن)ءرجو ىلعاوفاتخانيذلا مه ةءارقلا ىلع م

 ممتاولخو مهتالص ىف نآ رقاااورفاذاا وعدو هترالثدنعا وعضخ مما (اهنانو) امهريغو مارحو ل الدس نم

 هناك هللا ىلا وضوكو هئم ويملع لكشا اهفاوةقونو هسماش ثةءاوثماو ء.ء«كحء؟اوأع مهنا ( اهتانو)

 لمت نأ (امسمانو) قا مغىلع هنولوتأّيالو هعضاوم نع ماكلا نوفر كالو هقنا لنا ام هنؤ رقي (اهعبادو)
 لب وف ىعمو الف ةااهل داسةنالاو اهمظعتوهنو دحاو موهغمىفكرتشم امال ءوولاءذه لكى لعن الا

 اورت دال ثارسا اب ىلاعت هلوق * ملعأ هاو ىلاعت هللا مالك دنا وفا اريدكت لرتشملار دقلا اذه ىلع ظذالا
 لدعاهنم لقي الو اثيش سفن نعرسف:ىزجن الامون اوةناو نيملاعلا ىلع مكتاضف ىف او مكساع تدعنأ ىا | ىومغن
 منها ربا ىلع اداو) ىلابعت هلوقنمءدقاملا نع الا ىف اغرب هم دقندق (نورمص مهالو ةعافش اهعفنتالو

 تاس (نيملاظلا ىدهع انال لاف ىيرذ نمو لاه اماما سانلل كالءاج ىف لاق نواف تاماكب هيد

 ١ خو مهلاعأو مهئايدأ ىف هسهحتابقح رشف مليم" ارسا قبو هم هوي يخل ىهقح اال ىلاعتو

 عون ىنانهف هناص هع رش نورص مالو هوقىلاىمعناورك دال" ارساى .اهلوقوهو هيأ دباع لصقل | ذه
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 ةيبسشلاامأو) لوطا تاثااهددعملعزالىلا.عتدقنا نانا اوق نم مزلي لددع اهسفن ى اهل نكي ملاذا اماف |

 ىلع قوتي هوغن ع هزي معلا ن آتدثو هر نعءهزيغ .ملعلا ىلع ثاانلعلا فقون ناك ىلذريغلا كنج

 باوذباف(ةسماخلا ةبشلاامأو) اهلهياهن منالارومأ لءاذاالا ادساوات شنانالا لعيال نأ مزل هريغب ريغرلعلا |

 ىلاعتهلناةمااعمومع ىلع ةلالدلا ن مهن رك هام قف اشم ةيشلا ضقت اذاو ءانرك ذ ىذلا ضقنلاب اهنع | 0

 روك. دمىلا اذئاع نوكيناو دب الريمذلا نأ لعا (هنلاث اا هلكسملا) قيفوتلا هللابو ضراعملا ن ,ءاملاسأ د 8 1

 | اق بولا نوك.ناو» د(لوالا مسقلاامأ) هنم سكعااءنوكي نااماو ىعمارخ أ مواظفاام دم توك نأ | ٠

 لوةعماو رعشأاب هيلع مج>او هراودع ىجنبالافو رب اج ريغ هنا نيد ولاد نعروو شما ىدعمو اظفا | 1

 هلوةفر ءشلاامأ 1
0 1 

 لعفدقر تايواعلا بالكلا» ءازح * اب نزعل نما اعلا

 ام_عنمدحاو ىأ يدق: دع الف ديدهاهه لعفلاقلعاو لبأق رضا ماتا ظ ا

 عازتال اذ هو قعمواظفل ارخأةمريعذلا نوكسس :نآوهو (ىناشلا مسقلا) 'زئاج يدقتلا كلذ نأ عم ْ 1

 ىعلااىفارخ 5 اظذالا ىفام ةشتمريسضا |نوكي نأ (ثااشلا مسقلا) همالغديز برض كو ةكمتكف | 1

 بوضالاّنال ىبسعلا فرخ تم هنكأ 0 انا ام دقن اك نورين انههتديز ةسالتاور كلوةكو#و | |

 نأ (مدارلا مسقلا) آرراخ ناك مرحاالف هم الغ نرمضديز تلق ك ناكر صيفرب دقت اى عوفرملانعرخأتم | ا

 مد-قم عوفر مناف هير ميهاربا نب اذاو ىلاعت هلوةكوهو انفال ىف ارخ أتم عملا ىفامدةتمريمضلا نوكي |

 ماهاربا ضاعن/اًارق 59 (ةعبارلا ل امسح از اح ناك مرحال ارخأتم ناكّلد ظفللا فام دةَممرعْصلأ ع نكيرلأ

 هير مهازب ,اهنعهتلا ىذرةومح وأو ساسعن/اًأر ةوناتغاامهو يهاربانوقابلاو ميملاو*اهلا نب ٠ فان

 هلمدملا)الءأَن ملا ىلا تهت ا هدم لهريمفل ا لعفءاعدأا نم تاماكب هاعد هنا ىدملاو هير بصنو ميهاربا عقرب |

 هملع هللا ىلص د ثاعبأت“ اعدااوهدعاوق عفرو تديلاريسهطتو ةمامالا ن م ىلاعتهننا اهركذ تا | ىهو اهيلع |

 ءادأ ف نوال ن أو ةلاسرلا غماش ىف بعاتلاو قاشملا عمجب لمي نأ همزلب لسو هلع هتنابص ىنثلا نال

 هنا مهم ىوللا 32 فرعهثاني ةسضمك ىف يورام ىلع فقو نةهدعاو5 عفرو هريهطتو تيدلاءائبأم
 هريغورابا رت فقوملا فناطم_كانمالسااوةالصاا هلع لاخلا هللا ندتما دقو كلسانملا ةمأف

 نم هيلا اتعامم ادهفنامزلا رخآى سو هما عملنا ىلص ا د ىلا عت هللا ثعبي نأ فءاعذلاب هلا هلاغُشم

 3 , الامه بءقعةروك ذلارومالاّناتيئف ةيلكلاءبلقل ان «عد_سطاةلازاو ىلا.عتدت لش

 ْنا لعل ديىذلا م كل ذوهت املك اممايا ىلاتعت هلأ «التنا نمدارملا توك نأ نكم أف ةديدْسُدَك ملاك

 لد ءاءأغأ سانلل كالعاح ىنالادو لع ملف فاعل | فورح نم فرد لصفريغ نم هرك دب هع هناك الذدا

 ىلع ىضابقلا ضرتعاو ةروك ذمار ومالا هذه فيلكتل الا سيل* ءالسالا كل ذَنا ىلع ا ده ل دف كال عاج /

 لاق ىلاعت هنا مث هاربا اهةأف تاماكب هير ىهارب !ىداذاوىلاعت هللا ل اهولزوع امااده لا ةفلوقالا

 هلوق ذءدام اما نم اا العاج ىلا هلوقرك ذ لب كا ذك سل هناالا َنهمأفاملم | سانال ئالءاجىفا كلذ د 1

 كالعاج ىنا د سلا !اهتأو تاملكلابهنصتما يلا متن ىلع لدياذس هد نعل 00

 00-03 لاك

 ١ ىلءف قو هربغن ءهزيع ,ملعلا تال ريغ نع هزه ماعلا لءينأ مولعملا طرمث نم سد هنا اهتعباولاف (ةعبارلا

 ٍْ اماو عمو اظفلهنءارخ ًاتمنوكي نااماو ىنسعمواظفاروك ذملا ىلع امد منوكي نااماريمضلا قياس | ا

 ظ مّدق, ملاذا اذكةزئاح هاف ظفالا ف عوفر ا ىلع بو هذملا مدقولهنا ىلع انعم غ ظفللا ىف رخآ الا ىلع ناك . ا

 ||( نا ىعملا بخ كادك ناك ناو سعالا ن الا ميهاربا هير تب ا ذاوريدةنل اريصرف بوصنملا ىلع ى عملا ظ

 لدن ظفالا دف لاقلال ماابي ا هل ىلع ل دبله طدألا ارهاطنا قنورمسةملا فات ) ةسماللا |

 قاشم نمضي فئاكتلا اذهو ورنا اوءانههاهتمداراانالف ةمامالااَمأ ةقاشرومأ ءام_ثالاهذهناف لسو |

 || باوثنممظعأ ىبلا باو تنقذ هاو فا ثا مانعأ نم كلذ كشالو كلذ بسب لتقلا همز
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 الام هعوقو ناكع ميال هنأ هللا لعامل ذكو لا نيدضا |نبب عيب اونا ذاسذةمْئذلا كلذ عوقوالبو'ىذاا
 بجاؤ اهضء؛ناكس اهعوقو لبق ةيئزطساءامسشالا عمم املاعىلاعت ىراباا ناك ولف ةفالدلا هذه نيعل
 ءامشالا هده ىلع:ردقلا ىنأ مزلمذ عنشمملا ىلعالو بج اولا ىلعال ةتبااةردقالو عوقولا عنشم اهضعبو عوقولا

 رثؤمهلوث دع ماعلا نأ ثين هنالف قل انا ق-ىفامأ لام كل ذ نا انلقامناو قلنا نءو ىلا عت ااساخا نع
 ملاعلاثو دح نموأ ملاعل | مدسق همدق نم م]هناذلامحوهناكولذا ارداه ن وكب نأ بع رثؤملاٌكاَدَو

 انا تعم ىلءالرتلاو لعفلا نم نينكمماننوكايرورضان ادحو انسهنأ ند انالق قالثا ق-ىنامأو هثو دس
 تامءحاملا عنخ الاوا.حاوامه دع ناكولفكرتلا ىلعانر دق رتل ا امُدْشن او هملءانرذقلعفلا اندم نا
 رخاالا مواعم ايهقلعتلرباغم نيمولعملا دحاملعلا قلعت نأ (اه.ن انثو) ةرورمضلاهامو ”فرعيىتلا ةنككا هذه
 ادنحاو تاهت ن افلم! ناكتصولو رن "الا قاعتل ا نع لوهذلا عمنوةاعتلا د3 لعن انم مصني هناف كلذاو
 ىلاعتناكوال وةنفاده تدئاذاو هنعالود دمامواعمن وكب نأ لمص سي دحا ولائثاا نال كلادلامسال

 ىلءو' ةيهاسشتمريغتاسةلعت هلعل ناك وأ ةسمهان ريغ مولع ىلا.عتهل ناكل تائب ا هذه عسم<املاع

 ةرشعلا كد ىهانممل ا ىلع د از دئ الاوهام صقانلاف هنمةرمثع ناد ةند نع هنم»دعوجملا كلذ نمديزأ

 دوجوملال.قناف لاحم ة ئه اذمءريغرومأ دوبو نذاف امه انم لكلا ناكىهانم اريغ هملا مضاذا ىهانسم او
 اقاعتم ناكولا لع نوكمامن العلا انلق ناسعالا ف اهلدوبوال ةمسسنرومأ ىهف تاقلعتلا كلئاماف لةلاوه
 لاحم كا ذو هال سفن ىف العلا نو كسر. ال نأ مزل مالا سفن ىف الصاج ىلعملا اكل ذ نكي لولف مواعملاب
 ةهاشتمىهف اهددع لعناف ل-يالوأ اغد دع هنا لمي لها لدي اهمال ىلا تامواعم اهذغنأ (اهئلانث)

 لمص! لس ىلع ارباملاع نكس, ملاهددعملاعت هقلالعي )ناو هانم موهف نيعم ددعهلام لك نال
 اعزيقملكو هادعامع نهذلا فزيق*ووفم دافع كاوا (اهعبارو) ىلسهَمَتلا معلا ىفالا سدل انمالكو

 وهام لكن ذاف ها: هوهن مواعم لكن ذافه ان موهف هرعغ هنعءح رخام لكو هنعح راغهادعامناقةادع

 ةيسسنو هب قلعت لعلاناكولامواعمنوكنامنائذلانأ (اهسماخو) امولعمنوكي نأ لاضتساءانتسريسغ
 وكي نأ .لاصسا نيعت هسفن ىف 'ىثال نكح ملاذا هناف هسفنف هَقَةعريتءب ثلا ىلا ئثلا باستا هملا
 هنوكلاحساو ةتئلا اهم نكي ل دو ولا ىف هلو د لبق صخشملا:ودلاو ةمساوهو» ثم نم همااهريغل
 تانبعتاهاَنكي لناواهلعنانافدوجولا ىفاهلوخ دل بق تاكرا او تالاحم ابا ذه لطم. ىل ةناف ملعلا قلعتم
 ةهممشلاو كشلا لد زءالامم كلدو ا:هالكن ءاناوخ سلو انمالك ىلع ضة:هوتدروأ ىذلا ادهانلقةتبلا

 نألعاو اهرهاؤط نع تانآالا هذ_هفرصرىلا ةخجاحال هنا ىلع لدن ةملقعلاةوجولا هذهف ماشه لاق
 م-ملاق نيالا نمروهجلا ام ءاد_.ءاان لولا ىلا ضفاورلاءامدق بهذ كل دلف ةضفارلا سر ناك اماده

 نأ مصت اهع وقو لبق !هناباهاعاودكتحاو اهعوقو لبق تايئزللا عس+ لعيىلاعتو هناصس هلا ىلءاوةفنا

 ادغسمشلا نأل_هئاناف اهعوقو لقاها ءئانال ةمولعم نوكتنأ مدنا مناانلقامنا ىلاعت هلل ةموءمنوكت
 نوكت نأ بو ة.ءواع.نوكح:نأ عصام هناانلقاسناو ناكمأل ا ىلع ل دي عوقولاو اهةرمثم ن٠ علطت
 نم ىو أ لهي نأ مديام ضء». هقاعت سدلق هناذا هل تنث سم أ مول لاي ىلاعت هنن ال ءقاعتْنال ىلاعت هن ةمولعم
 الصضأ تامولعملا نمش قاع الن أ بح وف لاا كلذو ص ه2 ىلار ةتفال صمصختا | لدولة هريغن ةقلعت

 بازحلاف(ةناشلا ةهدشل اامأو) ةردقلا نع ىنغيال مزال لعلاف عوبتمل ا ىفانرال عباتلا ف ةر دة عس عودولاو

 لعبال ىلاعت هللا نا اهنع با وطاف (ةثلاثلا ةمكلاامأو )اهلةياهنال ىتاادا دعالا بتارع ةذوق:م اهلااهنع

 اهددع لعيالىلاعت هللا اٌنيعمددعامأ نو حصو. ناود ل هلا َن الم ىااتاسثا هزم مْزاي الو اهددع
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 عوقو ل_ءا !نال عقيالن أل احس اهعوقو ىلاعت هللا لعام نا ةمزالملا ناس هلثمهملا ىدأ اخ لاش كلذو

 ءامشالا كلة عو نال لاح كلذو ةدداو ةعفد5_.هانبمرتغتادوسوم لو د مزلسف نيربدقعلا

 || عوذوال عم عوقولابلعلا نأ امنء باو اف(ىلوالا ةمشلاامأ) بولطااوهو اهاكب قلعت هنافرضعنل ا, ناهت ناو

 دا ساس ا ل
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 هوقنا '(اهدسأ) هوجو هلع لانو ىنلااذهه مامالا نمدارملا نمل لهأ لاق (ىلوالا :هلئسملا) /

 نمالوسر نوكينأو د و ال كاذك نوكي ىذلاو اناا لكدلامأم هل هدب ىلاعت هنا ىلع لدي اماما سانا 1 ا

 لطم د دش هلاماماال لوسرلا كلذلامومأم ناكل رخل وسرلا همن ناكوأ هن العريش االةةدسم هللا دْزء ا

 (اهتاانو) اسس نوكي نو دال كادكن وكي ىذا اوئ لكف مام هنا ىلع لدي ظفاملان ا( اهننانأو) .مومعلا | ْ ,

 نو ذسميةعأ مهاشاعسو ىلاعت هللا لاو مهءامأل ىلللا ىله به ثءحن مهمآ مالسسلامهياعءانيبالا نا | 0 ٠

 مهماكحأو مهاوق لوقو مهعامشا ساشلا ىلع بع ىذلا لحما ىفا وسد مال ةمأاضيأ“ ءافاختاو ان عَأب ْ 1
 همزل هتالصف لشد نم نالامام ا اضد أ عسي ساسنلاب ىلصي ىذلاو ىنعملا اذهادع ا اضدأ ءاهقذااوةاضقلاو | 2

 اودصءاف دص»اذاواوعكراخ عكراذاف هنمت ؤءلاماما مامالا لعججانمنامال_بلاو ةالصلا هءلعلاق «ماشالا ||

 كلذ ىمتنإ دقو نيدلا ىف هيءاد_:قالا قسما ع نأ مامالا م ءاذااد-مب تبثف م رد اما ىلءاوفات الو |

 ا ىلع وانتا مالا مسا شالا راسنا ىلانوعدب أمه 'اعجو ىلا عقل لاقل طابلاف وبن ءانضأ ٍ :

 ا

 اقلام هقالات د_قلا عملالا مس اهنلع قلطيااف لطاسلا دومعأ اما قالا دو .هملاالا لفات نال 1 ْ

 تناذاافك اعد ءلاعتاطىذا!كوااىلار رامثاف لاهو ء و 'ئْن نم هللا نود نمنوع ديت مهتول ةمهنعتنغأ | ْ

 نال لعنه اظفالا لج بجو ةمامالا بتنا ه ىلعأ ىف ءاسبن الانا تدنو هانرك ذام لوانتي مامالا سمانا |
 ظ معنلا م-ظعأ نم ةمسعنلا كانت وكت نو دب الف نانثمالا ضرعم ىف انهه مامالا ظفاركص ىلا عثهتلا . ٠
 هدعوا ل ىلاعت هللاّنا (ةئاشلا هلكسملا) 5 ةوءنلا ىلءةمامالا هذه لج ب وذنانم الا هنت نسدأ | ا :

 ةتشىلعناددالا ل85 ناف ةعاسلا ماسة ىلا هسمفدعولا كلذ ىلاسعت هللا قة ساشللاماما هله نأب |
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 هماّكىف ىلاسعت هللا لاهو ”مالبسلا هيلع ميهاربال نعم ظعم اوناكنانثالاةدسبعنا تح ةعي رمشلاو نيدلا ف :

 رخآىف نولوةي مالو ةالصلا هدلع دهم ةمأ عبمجو لبق ن«نيلسملا يا مموه ريهارب ءابكس هل جلا دوس ْ

 (ةئااشثلا هلّمملا) ميهارب ال ؟ ىلعو ميهاربا ىلءتجحرتو تكرابو ثيلصاكد# لآ ودعم الم
 اماماراصامنا هنانيبىلاعت هنااولا فان الاهدهب اوك. صنلاءالااماماريسيال مامالانأب نولئاسقلا ْ
 بصم هلل ه<ال هنا نيبف ةفراخ ضرالا ىف لعاس ىتاىلاعت هلوق ريظنو همءاما ىلع صمسٍصنتا بيس |
 اهئمدارا ا ناانلسن ا نةومنلا ازيد ةمامالابدا ب1نااش انال فمعض ادهو «بلع صم_تقلابالاةفالإلا :
 ثدثت له هنا ىف عازنا اامنا همق عارتال كل ذو ةمامالا قد رط صنل انا ىلع ل دنةب الا ن نكح ةئامالا قاطءأ]

 عجلاو ركز نما زن هنؤكن «تنايضاناونوك ف امأو ءاعونم هنوك نع ةرايبعةمسصعم هنوكن ال لاس ل

 وهو لجرللدالوال ادالو و دالوالا ةيرذلا (ىلوال "هل ءلا) لل" اسم همفف ىتيدذ نمو هلوقامأ لاحم امهناب 0

 كمزك أستلل لاق قىدرد د١ ضءب لءاحو لاف هناك فاكلا ىلع فطع ىتبر د نمو هلوق (هئاشاا ةلكسملا) | ٍ

 نباح ر مص ىلاهث هلل ا هباجاف ”هلمملا هجو ىلع لعب مان رمالعت الاس ىلع ف رتةلاسا ْ
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 اسس تب ا

 1 د كينوتلي أ ةوزاوبانازال اكتب مز رذ مسا مامالافاماما سانا كلعاح نا | |

 هلالا مساناامرانلا ىلا نوع د.هلوقبهدقل الأ مار دامل هناك ادرقمالا هش لمءة-سال لي قالطالا | ظ

 اماو تسلا ىفاما ةلا بان الانوفرمشتو مال_بلا هلع نها ربانومظعي اههفانت ةياهمو اهتالتخا |

 زخق لاقو هنن هقسن الا يهاربا "هلم نءبغرب نءولاقو افم- يهاربا هله عستانا كلا اتم وأم

 هلوق (ةعبازلا هلكسملا) تايئالابالو ىينلانال هل ملا دهل ض رعت . الاهدهىف ساو صناارغب ةمامالا

 هءمتويىدلاو »مامالا نال بونذلا عسب نع اموص عم ناكمال سا هيلع هلا ىلع ل دياماما ساسنالاءاجلا

 كلذو ةصعملا ىلهفاذس ءاع يدع نأ مزامف كل ذ دف هيءادةمالا انملع بجوأ هنم ةم_دصعملا تردد ولذ ىدّتةيو

 نذدلاىلا ةيوسنم نوكتنأوهو رآه جو «سفوةيربلا ىفاوك رتاك ةفغللاهزمهاوك رتو قلللا هللا ردن |

 ٍ كلذنوك لع لهدنأ داراف“ ءاسبنأ هتيرذ ف نا هلع أ ىلاعت هنا مهذعبلاق(ةثلاثلا هلكسملا) اديزو لوقف | ْ

 نورخال اهو ٌكلذإ لدي الاماظ م يف نا ىلامعت هللا هلعاف مالا اذهل مهعم .: لص! لهو موضعب ىفوأ مهاكاف | ١



 | تنبلاءانيو ةمامالا لب طقف ةمامالا تاهاكسلا ن نمدارملا 1 تى :واماما سان

 لاتاعارح اذ ءامسشالا هذه عومج هالّن ىلا عت هللا ناك سو هنلع هللا ىلص دمت ةثعب ىفءاعدلاو ءريهاتو
 | هيفدعبال ام اذهو لمصفتلاو حرمشلاب لذ بقع مئاهتأ هنا هنءريخأ مث لاسجالا ىلغر ومب هالي هنا هنع |

 | ني-هجو ل ة<لوفلا اذ_هوتاماكدلاهذ_مدارملا ىلعهسذ ةلالدالدب الارهاطَنا (ىناثلا لوقلا)
 ءاشامم تاماكب هبر ميهارب ىلا ذاو لاقت ىلامعت هناكف همها دوم مادأ ىثند نب هلل هفاكت اماك (امد ددأ) |[
 | هجولا:نولئاقلاواهانا م عغلبب أ هموق اهب ملكي ميهاربا نمنوكتتاماكب (ىناثلا هجولاو )اهب ىعالاب هفلك :

 00 د ميعاد ول واس ارا و 'ٌ

 ْ رافال يالا فتون واسر ناتناثددب فلا ولاولاو براشلا 0 رلاقرأ دا
 | ةءاريةروس ىف اهتمرمشء مالسالا لاصخ نم ”ءلصخ نين الشب , هالسا موضعي لاق (اهبنانو د) ءاملاءاصتسالاو 1

 | اهتمرسشعوذي الارخآىلإ ت اإل او نيطنسملاّن[بازح الا ةروسىف هتسرمشعوةيالارخآى لانو دياعلا نو.اتلا :

 | مهنيذلاو هلوقىلا لاس لأس فرس ءىورو نونراولام هك اوأ هلوةىلانونمؤملا مم دقت ونمؤوأاىث /

 | ىسلاو ف اوطلاك ملال سانعمرمأ (اهتلاثد) سابع نب نع امه نيعرأ اهلمذ واتف احي الص ىلع ٍ

 ًارمقلاو سءثلاب ءايشثأ ةغيسي هالءا (اهعباروإ: سايعنياو.ةداسشقلوةوهو.مارحالاوىرلاو
 | ىذلا ميهنارباو ىلا عت هلل هللا لاق ذيول لكلاب فزوذ ةردج هلو دلولا حبب ذورانااوربكلا ىلعنالناو بكاوكلاو :

 | (اهسداسو) نيملا.علا برلتاسأ لاك لس !هير هللاهذا هلق ىفءرك ذامدارملانا(اهسماخو) نسا! نعىفو أل

 ةفايضلاو مانغلا مسقو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ذورف عمو هموقو هببأ عمد وتلا ىف ةرثكلا تار طانملا ||:

 | ةشدمو ةديدش ةفاك هل_ءفىفام لك مازلا لو امد: ءالمالاّنالوقلا ”نلكو هللا هجر لاغةلا لاف اهلعريصلاو :

 | لكاانلوقلا بجو لكلا ىف ةءاورلا تةيثولفامنمد_-او لك لوائتيو ءاسشالا هذه عوب لوانتيظ فالف أ[
 أرءاءقاو فقول بجوف تاياورلا هذهنبب ضراعتلا عّمي دن ضعتلا نود ضعلا ىف ةياورلا ثني دا

 | هما .5نا ىلع هين ىلاصت هن انال ةويذلا لق ناك ا. اءالئالا اذه ىذاقا الاف: (ةسداس سالك ملا :

 ١ | اذهنوكح بجوق بدلا ىلع مَدَعف سدسلا واماماهقنا دل هع شال بيدك نمي مالسلاو ةالصلا هنلعأ[:

 طرا ارم: ءافولا نال كل ذو لودعلا اءاضقا عالم اضيأ اذ_هواماماهترورص ىلءدوجولا ىفام دقمءالّءالا :

 ا نم هرلع مهام عيبقتو قانا عم ةنهادملا ل رتو اعاوهشو ا دلا ذالم عمج نعرض ارعالانال لص عال ةري.ذلا

 ْ مظعأ نم مىدملا اذهنا كال و قالا فانمأ عموم هيلا ل و ةدسافلا دئامعلاو "ةلطاسلا نايدالا ا

 |ناكاذاو هنأ : نءارجأ مظعأمال سااوةالصلا هملع لوسرلا نوكف بشلل اذهاو سعءاناالسأو قاشملا |[

 ةوننلا ةعاجم المع رجالا يب مالسلاو ةالنصلا هلم وإلخ دق ةقاشلا فلاكت ااه السا ىلاعت 3 هللاق تالذك

 ىجولا نمالا ف .لاكتلا كِل افاكم هنوك لعبال مالتسل اوةالصلا هيلع هنال ويناادعب هلا نو رخال اهو ةلاسرلاو

 ' ٠ قتلا ينو[ ىلانهت هلا لقصجسم ابادن ئضاقملا باج كاذكهنوكب منكر ءد ىلع ىسولا مدمن هدب الو

 | "لكلا هذهتفرعاذاقليا ىلاابث وعيماس#هلعح كلذ مقانإف ةقاشلا فيلاكتلا دهبمالسلا هيلع ليربج

 ظ رمقلاو سهشلاو نكوكل ثيدح نمت نسحلا رك ذامتاماكناددارملا نوكينأ زوجي ىضاسقلا لاف لونف
 | ةويتلادعب ناك كلذ لكنفراشلا وةرعفلا ودلولا :ذامأ ةوددلا لق كل ذيهالتبا مالسلا وةالصلا هملع هناف

 | ةلالدلا تماه ناف لاك ممن سْني رمشع 00 همس رب مالسلا هيلع هاف ناتلثا اذكو

 هلاح نم ملع هنا هنا َنهَعَأ هلوقنهدارملاناكءا مثالا هذهتاملكدلا نمدارملا نا ىلع ةرهاسقلا ةءعمدلا |

 )| نكس ماريمشلا (ةعباسلا "للا ةّومنلاو ةمامالا ةدلخ ءاطعأ مرسالفةزبنل دعب نم موقيد َنهعرهنلا
 أ طر ررفةرعغ نم ةيدأتلا نس نهاذأو ماييقلا قح قب نهب ماسقف ىنعع ميهاربال نينا رقلا ىدحاىف نوَعافىف

 | ىلاعتهل اوقاَمأ ايهم صقل هبلطامه اطعأف ئعمجىلاعت هت ىرخالا فوفو ىذلا يهارباو هوو ناونو

ْ 
 ىبا 0



 ةماهالا لط بله ىراطاا قفا |نأىفا وفاتحاو هلةهامالاددةعز زوال هقف لاح قداشلا اك لاو

 نئهحو نمام لالدتنالاهحوؤدنأ الاء ذهب ةمامالا هل دةعتنأ سيال ى سافل نا ىلع دولا تحاوال أ ظ

 ةمام لال تلط ىتنرذنهو هلوقو قىءرذ مو هلوةلباوج نيا اظاا ىدوع لا“. ال ةلوق نا اندأم (لوالا)

 ريصةفلاؤسالاةباطم باول !نوكمل ةفامالاوه دوءلا| ذم دارحا نوك, نأ سوف ىلاعت هللا اهركذ ىتاا

 نافءانتلقام ىلعةلادتن الا تا :اكرف « فال ملاظ هاف صاع لكو يماظلا ةءامالا لام ال لاه ىلاهت هناك 3 , الأ

 اًمأانةلق:اضقلاو هع ةمالا ىف ءاذ مضصرالو انطايوا رهاظ زيا اظم_ممو تصءافانا ىضتةيةناالاز هاظل دق 1

 ىَدحَفَملَوَدَه ن .ئامأو انطاو ارهاظ ةمدغأ | بو>و ىفم_واوق ةدح ىلء اب الابدي ولدت داير ا

 مالسلا هماع سنون ناسدلأ أ لمق ناف ةريثعم ةرهاظا اةلا دعلا قمه طايل ار امة ءااكرتانأ الاكل ذة الا

 اذهو قلطملا لظااوه هن الا فر 9 ذم الق اضف: اانلظ نير مدآ لاهو نيماظلا نم تاك نا كناضسس لاق

 صالا عع هللا باك ىقلمع:سدقدهعلان ا (ىناشلاهجولا) مالا امهم ءس ولو مدآ ف دوو هرعغ

 نااولاك ىلاعت هللا اقوي اذ هب كرعآ )أ ىعيناطم لا أو ديعتالنأ مدا ىنبانوك ءاادوعألأىل عادلا لا

 لوف هصاود هللادهعنا تب'اذاممتاضقوم مما ىحا ىلا الخ ادو وع هنموان ىعأ ىنعيانما اذهع هللا

 لعباؤوك نأز زوال نملاظلا ناو نيدوم 3 مغني اظاانادب :ءرب نأ نم نيمءاظأ | ىدهعىلاثر ال هلوق ولذعال

 ةمزال ىلاعت هللا ما وأنا ىلع نيالا قافتال لوتالا هج ولا لطناساو ىلاعت هنت سها وأمين لاشين ص

 اه مماىدتة ءريغو ىلا «:هننا صاوأ ىلءنينءوم ريغ مماودورخ - ل [ةيح ولا تدثم هريغا اهمو زاك نيالا |||

 ةيصعمى قوات ةعاطال مالا اهل لاف قسافااةمامانالطبهب الا لال ديت يذلا د انونوكبالف

 ل,ةنال اذ كحو مكمل ىلو اذا ذفنتال هماك- أن اواك احن وك« ال قمافا نا ىلءاضرأ لدو قلاملا
 ثءعو»ناكنأو ةالما ءدميالو ياذا ءاسالو سو عادلا ل وتلا و ءريخأ اذاهريث الو هداه ا

 زود هنأ ةفرزس ىلأ بهذ منانظينم سانلان هو ىزارلاركيوبأ لاق هنالسص د سيقتال هناف هب ىد::اول

 ةفيلخلا نيب ةقشح وأ قزفي لو أطخ اذهو لاقام_ضاك ق سافلان 8 والو ةةلخواماماقسافا|نوك
 ةذانرمغهماكحأو هلو. ةءريغ هتباورو ةفيلش نوكي فدكوتلا دعا !ء_.مهدحاو لك طرشتا ىف ئكاطاو

 عنمماف هيريضو ءاضقلا ىلع ةسممأ ىن مانأ ىف ةربه نبا ههرك دقو ةفمن- ىلأ ىلع كلذ عد, نأز وع فدكو

 هلعنم امس هل لول ءاهقفلاهل لاف هسأع ف ال فاطاوسأ مون لك دب رمضي لعجو ةريمش نبا لد س 0 ا

 كلذ ل *مىلاروص: ملا اعد مالت لخدت يااندلا لاح ادع هلو برضا !كذع لوزب يد ناك ئىا' ىأ

 ىو ةروهشم ىلءنيديز سمأ ىف يسر ا ار هاطنلا دمروا برضي ناكىذلا نيلل اهل دع ىتح

 ديع با يها رباو ده عدم ىعأ ل كالذكو هءملاةلاوهنرمدت توج وىفا ”رمس سف ا هاسوو هسيلالامأ اهل

 هسفن ىفال دعناك اذا ىضاقلانا غم -ىلأ لوقنا ةياورلا هذه ىفطلغ نمطاغاسماو لاق مث نسا نب هللا
 هس: ىفالدعناك اذا ىذاشلا نال ةريئاج هفلخ ةال هلاو ةذفان هءاكحأ نفر اس ماما نمءاسدةلا لوو

 سآلو هناوءارثاس ةلزنجهالو ىذلانالهالو نع كلذ فراستءاالفةذذان هماكحأ تناك ماك الاد .ةنت هذكعو
 ةَمساوُس ءاضرلا ىلءاوعتجاول ميياعناطاسال داب له نا ىرتالأ الو د ءاونوكي نأ ىذاسةل| ناوعاطرمث
 ناو اذفان ءواضق ناكل هماكحأ لومق نم عنا نه ىلءهلاناوعأ اووكححي ىتحءاضقلا مهئملدع لجر

 ءاسبنالا ةمدعىلء لدن ةياالا (ةسداسلاهلْملا) لعأهتتاو ناطلسالو ماما ةهجنمةيالو هل نكي مل

 و*مامالاناف ماما ىنلك ناك ثالو ةمامالا دهعلا اذه نمدارأانا تدئدق هنا (لوالا) نيهحو نم

 لوسرلا نا ىلع ل دن نابفاةساف نوكيالمامالاْن ا ىلع نأ الآ تاداذاو كلذب س انلاىلوآ ىنااو + ١ىدلا |

 دهعلااذهف نيلاظلا ىدوع لان. ال لاه (ىئاشلا) . ىلوأ ةيسصءملاو يذلا العاف امشاف نوكب نأ ودكال
 نأو دبل ىن لك نال كلذككد ةءامالاوه ناكنا و نيم الغلا ضد اهنا "درك نأ دنع و ةّويئااودناكتا

 هلمسملا) ملعأدتا ونيقسافلا نم دال ونا لست النأبج وف هبشفالالاطقساف كر و هنت راما وكب
 0 ةمسسا
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 أ انوذأم نكن وأ ىتيرذ ندوهلوةىانوذأم مالسل ا هدلع ب .هأربا ناك له لءق ن اف موهنم نيملاظل ا لاثناال ودل

 ىلع ل دي قير د نمو لوقا بذل ذ ناك بف 1 نايل ناوم"عد راف“ ب

 مطير نءنينموملا ىفهئاعد ةياجا ىلاعتهتنا ققح دقو سان ةعأ هنيرذ ضه:نوكي نآبلط مال هيلع هنا
 | ىحو ءابركزو ساوبو بونأو ناماسو دواذو نوز اهو ىمومو ف سوو بوةءدو قاكءاو ليعامءاك
 ام مالسلا ةيبلع ةئالاوءاسبن الا ل ضف ا وهىذلا هدير ذ نم لسو < - ءلعهللا لسا دج مهرخ [لعسو ىسعو

 ٍ ىدهع مهاعن ءصفة-و دز حأرق 5و (ىلوال ا"هلثسملا) .لثاسمهيففنيملاطلا ىدهع لام ال لاق ىلا .عتهلوق

 هناف كد :ردنماملاطناكص ن كت وااظلا ىد وعلا ال مهضعنأ أرقو اهب نوقاسل اوءاملا ناكساب

 ْ | ةروك نملاةمامالاوهدهعلا اذهنا(اهدحأ) اهوجودوعلا فاورك ذ(ةناشلا"هلثملا) ىدهعلان.ال

 | ءاطعنع تسر ىأ ىدهع(اهنانأ دز الفالاواث يداذكفةّوينلا وه ةمامالا كا: نهدارملاناكناف لبقامف

 0 باط يرد نمو هلوقنال ىلوأ لّوتالا لول او ددسع ىلأ نءىنام أ (اهعباروْلاصضلا نع ىءاط(اهثلان 9

 | كلذ نعاباوجن وكيل نئملاظلا ىدهعل ا:..الدل ارقفامام |سانال كل ءاس ىلا هلوقب امبهدعو ىتلاةمامالا ْكَِب

 ' | ىطعيس ىلا عت هنا عتلادتن" الا (ةثلاشلا هل ءسملا) ةمامالا كالت دهعلا ادهبدار ١١ناك اذاالالاؤسلا

 ا ظ لج يعارباناك امأ 9 .ةناف كةبرد ىدهءلائ,ال لوقروأال ب اوان اكل كل ذالولو لأ ام» دلو ضع

 3 | هلاحاذهن م ممسهذ نا ىلاعت هلا نيبف هتيرذ لاح لعب ل نكاو لبان اة نيملاظا ابق ملنال ة وتلا نب املاع مالا

 . | ةماما فحدّقلا لعن الادب اود>-|ضفاورلا (ةعبارلا "هلكسملا) ملا ظد سدا نا لماما ةودناا ناو

 000 رعورك,انأ تا( لوتالا) هجوأ ثالث ع نم امنع هلت اىشدرمتدركب أ

 تقولااكلذىف ام_ملع قدصاذاوؤةتبلا ةمامالا دهعنالا+ب .الامهملا ةلاحا كلى امّملع ق صد نأ ث حوف

 ل أ نمشا(فانا) ةمامالل نا صبالاممناثدث تاقوالا نم مكئيشىالو ةتبلاةمامالا ده نال ا .الام_ما

 ١ ظ انطابوارهاظنييثذاانيملاظا| نماناكامرعوركرانأّنا فره ملام نذاف نيملاظلا نم ناك نطاسل | ىف اءنذه ناك

 0 ١ | بجو قاسفتالاب ن نيم وصعمأت رك مالا و هتمدع تدثت ”نم ق> ىف تش اما كلذ دامهتمامأنم كمال نأ بح 0

 لا مزليف ةغام الاده عدلان ال لاظلاوملاطال رشم لكو نكرعتماناك ١ ولات (ثلاشلا) ةبلا اماما نعت الثأ

 د لظا لرششلا نا ىلاعت هلوةاف لا لرش اناامأو قافنالا ف نيكرمش ءاناكام ماامأ ةمامالا دهعامهلا. الأ

 رقكلالاوز دعفامدر هك لاح نملاظاناك امهنلالاةيبالدب . الا ءذهلذ ةمامالا د علام. الملابتلا ناامأو ظع

 : لطااهنمددوانلوةن 1: معا رلظلا هنمدجو اناوقو رم داك لوف مو ما ا

 7 'نييبستلاب ميسقتلاب ميسقتلا درومو نيمسقلا ني ذه ىلا همسقف ركع موهغملا اذه نا للم ديل اهلا فوأ ىنذاملا ىف :

 انماط هنوكىذ نم مٌرلن الف نيم-قلا دحأ» اذدالءوافدا مْرل .ال نيوسقل |نيباكر تشم ناك امو نيوسقأ | نيب لرش يم

 ْ وهناعالاو انمؤم ىعس مئانلا نا ةمع ملال د الدإ!ىلاارظن هملع لديىذلاو نارك لانلبا

 تي اذا ليةالصاح ناكنامتالا نال انهّوم ىعس هنا ىلع ل دذاتأن هنوكلاح لصاحربغقيدصتلاو قيدضتلا
 ١ نءةرامع ىذا اوةلاوةمفورح نءةرابع مالكلاف اضيأو لبق نم دو ملظلاملاط نؤكي نأ بجو اذه

 | اطرشةنم قةثملال وصح ناكواةاهل دوو ال ةدملا ءام_ ال كلت عومدق ةبقاعتمز امحأ ىف ةملاوشم تالوادح

 | لطانهناوالصأ# :ىثف ةقمق- امهلاثمأ و ىئاملا ف ملكتملا م ءانوكيال نأ بو تق قدشملا مسالا نزؤكىف
 هو 31 ذام لكن اواو 2 ىةشملا مسالا ن وكلا ظ رمش سبل هنم نةشملا ل وصح نا لاذع ل دفان
 هلو' اتم يسب لبق رذاك ناك هناالا لالحاق نمؤَمتاسنا ىلع لةرفاك ىلع اسي ال ناحل هناامع ضراءم

 ا-صاع ىمستال ةصملا نع بئاما اوارذاك سد الرفكلا نعت نال! ن الو دان اقام ىلع لد: ثنعال هناف

 || قعمهتماقا لاح مهما !نوكرلا نع ىهن هنافاواطظ نيذاا ىلا اوذك رتالو هلوقىلا ىرتال أ هريئاظ: ف لوقا اًذكن

 || ةذ-هىف ةمامالا نمةارملا نااثدبانا ىلع نا سحالا ىلءاوماق أامءاذعم ل.س ن منيذسل' ىلءامهلوقو لا '
 ]| ءاوقفلا رووا لاغ (ةسماقلا ءلكسملا) ١ ةّومنلل حلضيال هنا نبع ةفرط هلل اير كسص نك عيئاهإلا|

 #0 : - ع وس سس همم رو يعج اوس : ا

 ا دفببزر زعيم اب 3 | يف“ . ايارا

 هام بوز ل بويع ني - 2 5

 0 ده تم : 0
 210-5 و ع 002



 ةادعلا بوخو قات ءاح أ ضع كس (ةئلاشلا هلكسأا) ىلاهتهتت ادنعاظ#للاوث كلذ, ب حو تسب 04 5
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 اهقو مافعأ 3/1 سانا طخ اقاكق تما نرعصقت ناك ام لك نافءانثلاودجلاقاةدكساو مركلاو اطالاوأ :

 نساستو عاسقدا دزتاشل اعفأ لازتالف» وسأو حق أ هركش فانريصقت ناك اهقورثك أ اننلع هماعنا ناكأم لكو

 ادهونياظلاىدهءلاث الدنا الاهزه ىف لاق هنا مث عاطقنالا ىلا ىذفتالث < ماودلا ل_هدس ىلع هلاعفأ

 قيلياما:هردصو ناسحالاو ةمرلاووةغلاو مركلا نمي قرابام كة مردصانهلا لوقناثكا ديدش فيو 3 ش

 هلوق #1 نيجارلا م-رأ ان انعزو احن نأ ميمعلا كا ضقبو كب كل أنف ل ككلاوريصتتلاوردغلاو لوطا نماثي ب

 ميهارباىلا اند_هعو ىلهمّيهارباماقمنماوذ_ةشاواضماو سانا ةناثمتددلاانلعجذاو) ىلاعتا]
 ميهاربأ لاح ةيفيك نو ىلاعت هنا لسعا ( دوصسلاو مكرلاو نيفك اعلاو نيقئ اطال تب ارهطن ا لدعاسم- او 0

 تيلاامت7لوقن مثيلا مهل لن -هااوذو ىلا. :ا1 قدكتلا حرش اذهو ةمامالا هقاكن يح مالسأا هءلع 5

 نئيرهتانال_خدئااك ذا بلعماللاو فاالا لوخ دلاقاطم تببلا ركذب قبك او ما رات بلا ديرب هتاف ْ

 ١ لوقت ةيعكلاودو م_ه دنع دوهعملا ىلافرصتاق س لا هيدر لهنانوبطاغلاادعدقو رستم ا دوه

 ىلع لد ءادااوطقف ةرعكلا ةفضال مرا عرج ةؤصاذهو انمأ هنوكب هفصو ىلا عت هنال ةمعكلا س ةردا رملا وفل

 اهسف:ةموكلا ال هاكمرطادارملاو ةيعكلا غلا دهىلاعت هلوق مرا لك هنم دارماو تبل قالطازو ع هنا

 دا رااوا ذه ميماعدن مارط اذصمملا اوهرقيالذ هلوقلذكو مارا دع سملا الو ةبعكلاف بذي ال هلال

 لافو انماامرحاشل هانا اورب لوأ ىرخأ ةبآى لاقو كسلا عضاومروذحو يطا مهعنم ل-عأ هللاو

 نم الاب تدبلا فصو هنا ىلعاد_هلدفاثم[دليلا اذ_د لعجا بر هاربا نع ابدت رخأ ةبآى ىلاسعت هللا

 ةقلعم تناكال مرا ةمرح نأ ةاكمر طا هب ىنعو ثمل ظفا ولط أ ىلا.عتهنا ف بسلا ومرحلا عسج ىضتقاف |||
 هدأ ةغللا لهأ لاق (ىلوالا هلم هلكسسملا) لئاسم هيفف نسانلا اثم هوقامأ تينا م ا. ةنعربعي نأز اج تدبلان | 2

 ىأهل_ةعنالذ ىلا بانو هءاطقنا دعيرهنلا ىلا عجراذا, املا بان" 3 :مسراذارلرة نتن قوش 1 ١

 دةفءرغوأ لام نم هحرخأ أم ناك ذخأ اذه نم باو او ني عمت او داع ىأ اودان' مث سانلا هنعقّرفت دعجد |[
 ةماتمو ماقم لدم ناّدْغل ةباثموان اممنا ىلق لاغَملا لاق اهلفسأ ىفءاملا عقجرتيلا نمباشملاو هملا عجر :

 ةناثم لص و ةمالع ودي استهل وقىفاك ةغاابمةي اثم ىف تا ذامناءاهأا لسقو جياجزلا وءادفلال وقوهو

 هنادهاتو سامعنبانعو ماع كىف هملانونوثب مما ءانعم نسحلا لاف ( هيث اشلا هلَملا) ”لعفمةبوشم

 ةياثم لمقو ميلا ىوهتساشلان مةددف أ عجاف ىلاعتهققالاه هم ادوعلا نت وهوالا دس ا هنعف را
 مهاعفي لص كلذو هملا مهدوع درع لص<تب اثم تنبلا نوك لق ناف هملع نوب ايف هيلا نوع ع ىأأ]

 ىلاعت هلق ول دمغلا لعف الو ق ىلعاما املق ساشلل هد ةياثمتدبلااناعسذ او هلوق 0

 : ريصمل بولا ىف ههظعت نأ ىلاعت هنا انعق ةلزتعملالوق ىلءامأو "لكلا هذه ىفانلوق ىلع ةحشس , الاءدهت ||

 ٍ 1 ةرخا الاوان د دلا عفانم ن ءهفامل كلذ ىلاعت هللا لع قاسغاو ىرخأ دعب ةّرم هيلا دوعلا ىلا مهل ابعاد كلذ

 بساكملا بورضو تاراستلا نم انه له3ْلاند نوع ب رغلاو قرشلا لهأ نالفايثدلا عقاتم
 ماا الا ةدهاشمو دال و فزخلاةراق لنا قل ارغلا بنل تيئاشلو ا ظءدام

 راهظاو ىلاعت هلاَىلا برق ةتلاوْل فلا ىف هنم ةمغر تنملا _صق ع نمنالف نيدلا عفائمامأو 1 امن دلا ىف

 هففاكتعالاو مّركحملا ددسملا كلذ ىفةالصأاةماقاو فاوطلاو ةرهسعلا ىلع ةمظاوملاو هتيد ويعلا |

 سال ةباممتءلاانلعجداو هلوقناهيلالدةسالا هحوو سانال هباثم تدل |انلعد داو ىلاعت هلو ١

 نال ىعملا اذ_ه ىلعد , الاءارحا٠ نكميال نكل سانال اشم هنوك ةفصبأف وصوم ةلهج ىلاعن هنأ نءرامخا 3

 ءامحلالاو ريا هل. بص نكعال سا-ةلار اس انو واعتبامو ساشلار ا سخان قلعت ةفص سان ا ةيادم هوك 1 ٠

 وحول ىلع الك ل درعا الع هب . الا ىل-- ب>واهر هاط ىلع هب كي . الاءارجارذعت تبثاذاو 1

 دعب ةّرمهملادوعلا |: داع بجو ىلاسعت هللانات شف بدنلا ىلع ءاكلح اذا كلَذك هنزوزمص ىلا ئ خ1 كلذ
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 01 ابل ليلاس هلق ل دهعب ىت قمل نيو ادهم هعم كلو ادهغ كعس ف نأ نين اص هلارعا (ةعباسلا

 اضنأهسفندهعدرنأورك ذاانْ ل د هءدرفأ هناف تان" الارث اسف مث مكدعب فوأ ىدهعباوفوأو لامن هدهعب

 لاقو نوءارمه دهعومّانامالمهنيذلاو لاهواو دهاعاذام هده»عنوذوملاو همن ل امد دوعامأ رك ذلاب

 امو نوالءفئالاماولوة:نأهتلادنعا:ةمربكنولعف:الام نولوةت ل لاكو دوةعااناوفوأاونم[نيذلا اهي“ '

 ىلاائدهعدةاو لاذ مدآاند أ ىلا ءدهع فنك نيب ئهقنا نمهدههب وأ نمو همف لاف ىلانعتو هناصس دهع

 عممدهع ةمفيكن يم مدآ جام كماادهعأ لأ لاةفانبلا هدهعةضمكن ب مام زعهلدغ لو ىسنف لمق نم مدآ

 ماللاوةالصلاموملع" اسبنالا عمم دهع ةف. .كنب ملوسرانمؤنالنأ اذماادهع هللا نا لاذ لمئارمم اب

 ْ ىدهع لاثيال لاسقف نيم اظل ا ىلا لصدالمدوع ناهي الا هذه ىف نيب مث ليعانمساو ميها ىاىلااندهعو لاف

 ا دهعلالوقنذ ةدهاعملا هد هةشمشد» ن 0 يللا ةديدشلا ةغلابم ا هدهف نيملاظلا

 .ةجرلا دهعالا س مدل هود ع نم ىلا.عت هللا همزتلا ىذلادهعلاو ةيدورعلاو ةم دفنا دهعالا سبل كيلعذوخأملا

 5: | هيرنمودهعلا 00 ضقنالا هسفن نمدح لة د هاعملاهد ه لاس فلأن اذا لقاسعلا نا متةسوبرلاو

 01 ءامحالاو داجحالا وقادلا ماعناك لع هماعنا لأ ل وقذف بالا اذه دقاعم ىف ع رشنلف دهءلابءافولاالا
 | تقلخامو لاقام ىلءةيدويعلاو ةمدخلاو ةعاطلاب كل اغدش كلذ لك نمدوصتماوذل" الاو لقعلا اطعاوأ]

 5 لاذ ثرعلا ل.دس ىلع هنمداجالاو قالا اذ_هنوكي نأ نع هسفنهزنو نود.عملالا سنالاو نا
 | يضرالاوءامسل اانتاحامو اضن لافو قحلانالا امد انةلخام ني.عالاهمئدب امو ضرالاو ءامسلا انما

  لسيدس ىلع نيب مت وعج رتالاشلا مكتاو اشبع كانقلخامنا ع هسدل لاهو اورفك نيد ّنظ كل ذالطااههتد

 دهعيفو هناكسوهفنود.عيلالا سذالاو نا تةاخامو لامفداحالاو قاخلا ف ةمك_طاوهام لمصفتلا

 هتعاطو هتمدذ لغتسشت ثول اذا ازيمم القاع كالعجو مكاءوجو كيلع منأو ل امحأو كمل ثيح ول ولرلا
 ه-ورلا د_وعنا (اهنا' 5( هتيوردوعبفوىلاعتهقانا عمتي دوبعدهع تق: دقفدتي دومعو

 دهعد قودهنامم لم-ءلاىفداهتءالاو دا ىضدَةي كنمةيدو.غلا دهعوةنادهلاو قمقوتلاع اطعا ذم

 اب #8 هدمح حالا ئث نمناو ىلا ل.دسىلا كل هيد اه اهلعد والا بارذل | ن نه ةَردْلرئام هنافة.ورلا

 هدهنا هلعلملدلاو ملام انعأنامالامهتلا ةمعن نا (اهئلانو) ةيدوبعلاو ةعاطلا دهعب ةثبلا تموام

 مكبأمو هلوقا اعتدنا نم ةمعنلا هذه منبر هادا ارهدو دان الادبأء امتثال ىشأ تنكل كتنافول ةمعتلا

 ناكاذافاروكح ثم ممهسناكل_ئاوأف لاق اهيلعلر كتر هلاف هنم ةمعنل اذه نا عم مئهنقا نف ةمعن نم

 تيأامكناّمىلوأناكذباد_هلاو قءفوتلا نءىل طعأ ام ىلعدر كتننأيف هوعأ :لا وده ىلع ُلَر كت ىلاعت هللا

 نأ (اهعبادد) :لدهع تنقن تاو دهعب قو ىلا .ءعتوهفهر د يا ق لاهام ىلع نارفكاابالا

 همعلنف رصنت 3 نأ هعمل دهعو لعف دقو معنل ف انصأ كمطعي نأ كءمهدهعفهناضس لسدسفف همعل قفلت

 عاوأبكملع معنأ (اهسماخو) ىنغتساءارنا ىئظءلناسن الانا الك كلذ تاعذام تنأو هناض م لس ىف

 | سانلااّذي | ىلا ب تاسو كنا منين سلا ب هانا او:.سءاوءار فلا ىلا انس ىح نوكيا معلا

 للعالم نوكتل ةهظعلاوعنلا ل اطعأ (اهسداسشو) لضلاب سانلان و أد ,و نولذحي نيذلا مهشاحاو

 | هع رعت هتريضح ىف كنا مة: ةعلخ كءلع معنأ ول يظعلا ناطاسلا نارظن اف هريغدمست تنأ ًاوددج
 حرشانلغ:شاولانالعاو انهداذكف تقملاو بدالا بج وم ستفيكطاةسالا ضعب ةمدخالوغشم قو
 كلذ ىلءانردقاما ةبدوعلاو صالخالا دهعلا: ضن ةيفيكو ةورلاو ناسحالا دهعب هناحسدئافو ةيفمك
 ةدحاو لكو [ةنطابؤانرهاظ ىلع همعنعا ون أن م ةدحاو ةظ نيكفنمان رسدام اهرخآى ا ةاسمسا لق نماناف

 اهتنفمك انفرعامواهلانه.نتام لب اهباندت أ امان امن ةدح ىلع ةمدخو ةدح ىلع اركش ىدت_بنمعنلا كل: نم
 اان لو[ نم م اكف مركلاوةجرلاو معن ءنلاعاونأ ىف ديزي انره_صقتو امس فْعِدي ار ىلع هناك هنا مث اهتمكو

 ناسحالاىف هربا 41ج 0م قاض ماوريمتاو ناصقنلا تادف ديازتت ل 7 هرخآ

 ا اين“ يو سي 1ينيساس» ل *

 هب ح3 م حل دي 0 ااا

 لف دفسم اخطات ةصض سلال: ةقطعلن نقط

 فيكم شام يهيهسسسسل ع تيب

 فطألاو



 ةغآلا

 أ يهارباما.شمنافالاوقأ اوركذ (ةيئاشلاةلئملا) ىلدمهوذذتاذاو تيبلاانلعجذاو ىلءافطعثوكي ||
 ل اود مثمالسل هيلع يهارباهيلعماقىذلار طا عضو هنا (لوتالالوقلا) ىهاو :ىأمالسسلا هيلعإ ٌ

 البلا هيلع ميخاربامذق تحت هنعضو لعاسهنا ةمجوز تناكى ذلارعا وهلا (امهدحأ) نيه واوركذ ا

 قدح أ تاسغن بك اروهو هلع هل-ر مالسسلا هيلع م هاربا عضوف هسأر تاسغنيس 0
 : نء هتعفر مث هنأ ر

 1 نم ىلا عت هللا هلءْفس هسمف اضد الر تصاخف ىرخالا ل_برلا تحت ههطوفر طاىفرلبر تصاغدقو هتحم أ ٍ ١

 | نأ سابع ْنب | نعرتمدج نب د معس نءوىورام (امهلانو) سنأ نب ع...رلاو ةداتقو ن سلا لوقا ذهودنازيعم
 غم عسيمسأا تنأ كن! انم لمقتا شبر نالوقيو ةراج اواي ليعاعماو تنبلا بي ناك مالا هيلع ميفاربأ

 مها رباماقمو>ور خت ىلعماف ةرانخا عضو نعمال_ لاو ةالصلا هملع ريهارلا عضو ناسنبلا عقترا اف

 : ا دزااو ةفر ءهنا( كتاف 51١ دهام لوهوهو هاكم را مب هاربا ماقمنا (ىنا.ئاا لوقلا) مالسلا هسلع 1

 أ ناىلع نوةةهملا 6 سايعنبالوقوهو مىهار أ ماقم ايا (عبارلا) ءاطع لوةوهوراجلاو

 ١ ىأ ف اوطلا نم مغرفامل مال_سلاهءلع هنارباج ىورام (لوالا) هوجو لعل ديوىلوأ ل والا لولا :

 ْ | لدت ا كلذد_:ءةلظفاا هذه ّنءا رقف ىلصم مب هاربا ماقمن ماود تاو ىلا هت هلوقالتو ماقملا

 | صتعفر ءااىف مسالا اذ هنا (اهناند) ١ ا عسضوملا كل ذوه ةظذلل ا هذه نمدارملا نا ىلع ||

 عضوملااذهالا هنممهفيلو هم ل ميهاربا ماقم ع نع ذكى لأسولالئاسأ هلع يلدلاوعشول كا ْ

 | ها رانا ماسقمادنب م سلأ هللا لوسران لاذ عهعمو ماقملاب ّرممال_سلا هيلع هنأ ىورامن (اهئانث 9

 نأ (اهعبادو) ب ' الا تلزن ّت < معمول نم سعلا بغت لذ لا ذي موأ 0 لاه ىلصم هذ الذ لاق ىلب لاق | 1
 ' ىلعلا ”الدلارهظأ نمكلد ومالسلا هءلع ميهارب الح رهف تصاغ تح نيطلا هب ,وطر ىف هنمدق تعراص را ا ْ

 . هيدر صايصتخ ا نم ىلف أ ميهارباب هصاصتتاناكف مال السلا هيلع ميهاربا ةزدعمو ىلامعت هللا ادعو 1

 ساو ىلهم ييهاربا ماقمن داودوعاو لاف لاق (اهسان) ىلوأ هيلع م ءالا اذه قالاما ناك ||

 . عضوملا اذغوه مها رباماقءنو كي نأ بون عضوا ا اذهبالا عضا واارتاسنالوم ران قاعتةالصال |||
 تيلي لو لستغملادنعر هلا اذه ىلع ماقت هنأر ايخالاءتدنو همانق عضومو مب هاربا ماقم نأ (اهسداسو) ا

 | رمسننمو لافتا لاف ىلوأ نوكير خا ىلع مال بلا هيلع ميهاربا ماقم ىعا ظفال اذه لمس هريغ ىلع همادق |
 | نال نمتذ فت | لجرلا ل وقزاسحت ىلع ىل هم هاربا ماقمنءاوذذَتاو هلوق حج رخر اب ميدارب |مايقم ١

 ْ د_ةملا اسما نم لح دئاعاواقفشم ال وكلم قدتتايهوواطاماخ تالف ه هللا لا طعادقو تدع

 | اهو-و لصمهلوقي دارلا قاوركذ (ةئلاثااةلكسملا) لعأ هللاو هريغن مينا كلذ يفيق ْ

 | لوقوهو هياعاوااونم1نيذا اهم ان ىلاعت هللا لاف ءاعدلا ىه ىتلا ةالصلا نم لعق عدملا ىلا (اهدسأ)
 م هيدارأ نسا لاق (اه 95( ميحاربأ ماقم مرط لكنا اوقف لل وألا ا ده ىلا بهذا او دها#

 : مننا نال وأ لوقلا ايف هو نقلا لغأ لامه دنع اولضينأاو مد ءاوةداتةَلاَع (اهئلانثو) ةلبقا

 ' ىلصي ىذلا عضوملاوهرصملا ىلصم نأ ىرتالأ دوص“و عوكرب ةلوعذملاةالملا هنم لقعي قاطأ اذ اةالصلا |

 ١ هيلع لددقو ةلوهدملا5 ةالدتفا موب دب عي كمام | ىلصملا دير نب ةءاسال مال سلا هماع لاهو دعا اةالصودو

 امنالىلوأ ةدوهعملا :الذلا ىلعاهاجنتالو ده الا ةو الم ذعب دنع ةالصلل ل دو هيلع هللا ىلص”ى ىتلال مشا

 سم سرنا وطاا تهكر نأوهو ىهتنئ<انههواجتناالا او نسخ ىلا اها ارا ةعماس |||

 نماودذتاو ىلاسعت هلو دا ضر, (امهدسأ)نالوقهمق هنع هللا ىذر "”يصفاشالؤ اضرذ فاوطل ان اكوا رطل

 ْ 7 ”ىلع له لاق نيح ىلا رعالل مالا هملع هلوشل ةنس(ىفا* ءااو) بو-وال مهالاو ىل هم يحارب ناقل

 ْ , ةفلتتم ةفشح ىلأ ن نمةياوزلاوةنس انكر مودقلا فاولع لئم الفن فاوالا نآك ناو عوام نالال لاق

 هلمش ناك "قولا دوأيشلا ىور تدبلالئاضت ىف( ةعبارلاهلعسملا) ملعأهنللاو ”هلّمسا ا هذه قاض

 ,ىأثتلةراقمارخا دصسلل لافالثأضرالا ىلع عضو دصسم ىأ هلا لوسرايت اقلاق رذفأن ءناعالا
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 هجواذهفاوطلا ىف« 2 بجحوذفاوطااىوسا:ذ نةحتاليوجولا اذهنأ ىلءا:ةناوندقو ىرخأ
 نو نولطملا اذه لعب الا هذه ةلالد ىف نعط نآ رقلا ماكس أ ىف ماكبت ند راك ودب الادهم لال ددسالا
 اناعج هلوقنا كاثال نما عضوم ىأانماو ىلا.هتهلوقامأ هان ىذلا هجولا اذه نم هيلعاهتاالذ اند دق
 01لوقنومرهاط نع هفارس: و اؤربش هنا ل وتو مر عال عمك تنظر انتر انماو سمانا ةيانم تسلا ّْ

 لاقام ىلع بدح+اوطءقلا ن نءنينمآمر | لهأ لءبىلانعت هنادار اان وكن اوون(لقالالوتااامأ) رهأ

 دارا نوكي ن أن كعالو ئدلك تاز ؟هبلا ىو انمآامرج مهل نكف لو اذ لوقو انماامرع انلعحانا اوريلوأ

 دقحابالاةاافاضيأو ف عتيدق ما ارا ةلانادهاشنان المرا ىف لءةلاعوقو مدعن ءرامشالا هئمأ

 نءريخ افم- دولتقاف كولتاك نأ همذ كول اي ىت> مار ار مسملا دنع مهول: اةنالو ىلاعت هللا لاق هيقدجولا

 ْ نأ سائلا مأىلاعندقا نا ىعملاولد وأتل | لمد ءله رعالا لم كمت نا (ىان ال اولا هيف لتقلا عوقو

 || نيكسةم ةيلهاللا تناكو ىلاعت هللا م كه امرت تيملا ناكف ل-:ةلاوةراغلا نما عضوا اكاذاوا«ب<
 َّنا ىت- ديصلا ها هيفريتعا م هلامظعتدقا لهأ اد ددرق نود ' اكو هملاا حتا ادد ىلعنومبال هعر 3

 وأأ| تيورو تاكلا هعبتي ل مرا ىظلا ل2 داذاف بلكلا هعبتمف هذم ىظاارغف مركاح راش ىافلانم مما باكلا
 أ دحالل الو ىلبق دال لت ملاهماو ةكممّر-هللاتا مال سل او ةالصلا ا هملع ل اق ةك مب رك ف "قراسخالا
 : || ١ داك هلع هلا ىو ىئاسلا تءدف تناك عمر تدع ةقور اهم نم ةعاس ت -ااعاو ىدعن

 ا تيبلا ل دن ماما لسو هيلعهلا ىلص هالو سرا كلذ ناو اهءاعبرخلا بص“ .نأبدحال ل ل اهلا

 ىلاىدوياع هلع قمدظتلانرمأي مامالا نا هنء هلثا ىذر فاشل لاف دودا١ م-مملع بم نيذلا نم

 ١ 1 كا ذك زاس مرمعا قلك ىتح حجر )ناف لاا ىفداا هساع يقأ 8 خاف مران مهحورح

 | ١١ ةااصلا هيلع هلان هلا هجر وإلا عساورومعأل قا سرة وأ لاهو هيك ها قزام مراساف

 ىفاشلا لاه هءلعر دقنا 'هلمغ "معمر اد ىف نامفسىلأ ل ةب سدمخو حلفالا نب تبان نب مداع ل ةقام دنع ىهأ

 عنا اهنأو هسيلع بجو عادا مجالا لدق ةمرض هه كم تناك ىذا !تقولا ىفاذهو هلناهحر

 | ةوقناهنعباوحلاو هناالاءذهبهلتاهجرةفنحوبأ جحاواهريغ ىلع بدل. كاهلع برها بص نأ نم
 "|| بص نمانما نوكح,نأو طمقلا نمانمانوكي نأ نكمف اذام قام اهإ_هج هنا ناس هسءف سلا هاو
 هل لب لكل! ىلع لم_هع ىتح موم_علا بان نمظذالا سداودو دا ةماقا نم انما نوكس. نأو بورالا
 . [خ(قو مالا نعم ىلء ريما ظذا ل ىلا جات الريسفتا |اذه ىلعان ال ىلوأ تاف لاو طع نه نمالا ىل#

 ' || مهارباماشم نماو ذِدع اوىلاعت هلو قام ليا هادخو ىفاشلالوةناكف كلذ ىلا جات هوجولار اس
 ١ وذ اوى ادكسعلاو مصاعو ةزجودر < ونأو نكبر (ىلوال "هلك _بملا) ل "أسم هسمفق ىلهم

 ||| لوف (ىلوالا ةءا رقلاامأ) ريلتاةغ.ص ىلءءاذللا خفي ىماعنباو عذانأر ةورمهالا ةخ.ص ىلءءاذنا ريدك

 مكملعتمعنأ ىتااىته_هناورك ذاهلوق ىلع فطعهنا (لوالا) لا وةأهفواذام ىلع فطءاوذذعاو

 العا ىنا هلوق ىلع ف طع هنا (ىناثلا) ىلهد هاربا ماقمن ءاود ةعاو ئيملاعلا ىلع م 5ك لاو

 اماما سانا كلءاج ىنا كال ذنبه هل_هفاسمءازحج هل لاف ته أوثاماكب هال امل نا قسعملاو امامانسانلل

 لاقوهلوقر تأ ىلا عت هناالا هداواذهم مأ نوكحب نأزويو ىله» مهاربا ماسشمن ءاوذ_ءاولاقو

 ىلاعت هللا ٠ نمرمأ اذِهَنا (ثلاشاا) هود مان ينام وذ من عقاد او :ظو ىلا هت هلوقهرمظتو

 مسا 11 ىف ضرع مالكو هو ىلصم يهاربا مانقم نمو دلك ن نأ سو هبلع هنا ىل_م د ةّمال

 ميهار ,أ ماسقم ند :ّمنأاوَذ *تاوانماو ساسغلل هنام» تدلاالهح ذاو ههجو ناكو مال_سلاه.ل6 يهاربا

 مارلاو مكسب هلق مت ءوذ خت افانماو سانا ةءاسشم هنو حب هانةضووهانفرشا|انارب دة او ىل ه٠

 راسخ اوهف : فلاب غو أ رق نمامأ مضوأ ءاغاا تناكنا وعضوملا اذه ىفام نمداو لك ركذي دقءانفلاو

 نأزو<و ىلهمهوذخعاو تيبلااتلعس ىلعافطءاذه نو مذ ىلهم ءاقم نماوذ فعلا مما ميهارباداو نع
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 | مههاربا اسف ردع غلب لاق عرطفلاو ءو هخشون دق لزاناأل بالكوخز ةلئاسقلا

 || تعنص مول اهتعدص كب وذ هللاانأ لونالا مفصلا ف باكا هن فد لك قىفح وفمثالث مالا هيلع

 ع وست كا 0 تكرارافح الما ةعيس ايتو

 ظ (ةدماختالعاشللا) هيدي نع هرشلا نك نا ليوو هيد قدرا ناو ىبوطف مثلا وريال تقلش |
 ا ماةماو كصا مال_ىاا هلع لاه لاق امهنعهللأ ىذر رولا

 1 امه-سمامو نردغملاو قرم انيداماءاضال لل ذالوأو امهرون هللا سمط ةنكلا تدقاول نم نامتوقان ٍ : ١

 دما ناكح ةاماللا ه«ساعلاف ام_معهللا ىذر س امعنباثد دح ىفو قالا مةسالو ةهاعوذ

 ةما.سقأاموب "را اذهنيتألل مالساا هلع لاق سابعنبان و ءرمشلا لهأ ءاطت هدو ف ملثلا ن رءاضاس |[
 هنعدهتنا ىذر باط1: !نيرعنعىورو قه هلل -سا نم ه ىلع دهشي هب قط ناس او امميرص_ ,نانثبع#ل ْ

 تد :ارىناالوإو ىنرهللاناو عفننالو مضت الر - كنا لعال ىلاو كل.هال ىلا لام دوسالاو ها ىلا بتنا هنا

 لمءامسأو ضارب اىلاان دهءو ىلاسءت هلوقامأ يمص ىف ءاجرخأ كلي ةام نالمةيلسو هيلع هللا لس هقا لوسر

 دهعلا نعم لبق نمم 3-ةندقو هيفام_ملع اقوا سم اء_هان ضأو كلدام_ هاثم زلاهيدارب نأ ىلوال اه

 عضو مناك ااذاف تلا قابل سهأ لكن ع ريهطَتلا هيدا نأ ب هفىتءار هطنا هلوقامأ قاشنااو ٌْ

 اعدت صالخالاو ةدابعلا عضومّناك اذاوراذقالاو ساجخالا نم هريهطت بو ىلم هم اوسو تيب ظ

 اوركذ ني رمسفملا تا مث مالكلا تحت لسخ اد كلذ لكسسو هقءاري_غةدابعولرشلا ن م هريعطت بجو 3

 نا ىلا: هلوةكىوقثلا ىلع اس ساو ل ريشلا ن موا روطو هانا قسارهط ىعمنأ (اهدحأ) اهوحو ا 4

 هباوماقاو هوزازوهوح ىتم مها ةرهط قبب نأ سانلاافر ع (اهئانو) هللا ٠ نم ىو: ىلع هناي سسا

 (اهتلامو) هد : ةفسضحوأو اذهرهطي هنع هللا ىذر فاشل لاقيأك م-هدنعار هاطوالءح اهزانو |

 أ ب .رلاورفكلا لهأن ماهئراهط ىلعهارقا لب هم نيفثاطلا م>ازبٌلرمشلاو بد هرلا لهأ ن ماد اعدتالو هابنبا
 نم هرمهطت عاقب بجو امانه ن كلنا قع ةمنبم تاليوأتلاءذهو تالق نم ضرالاهقلارهط لايك

 نا لب سم * نم نرهطد ل نما موا_عف ةرهطم جاوزااهفمهلوىلاءت هلوةكحروهو ل رشا اونانوالا

 كرما او نابؤالا نم م يدنا افطن هانم (اهعبارو) لعأ هللادار هاط قلخ هرمهط رومأملا تيبلا اذكو تار ةاط

 هبف ة قلب ناك ءانم بلا لبق تيبلا عضوم نام «ذءلاق (اهسماخو) كلذ ىف كب سانلا ىدتقيل ىداعملاو

 لبة نال فعضاذهو لانه تيبلاءانبو تاروذ اقلا كا ةلازاب ميهارب | ىلاعتهللا سعأةراذقالاو فلا

 هام“ هلانهثع باح نأ نيو تددلل اريهطن نوكسح» الةصرعلا كاتريوهطتقادوح وموسلاتزاك | انباا

 ديرصنلا عك)اونيفك اعلاو نمت ”اطال هلوق امأ زا هنكلو تير يصر نأ ىلا هل" امنة هالات ىلاعت هلا

 هيلا مزلاذاافكعاه ربكو فاكلا مضي فكم, فكعءرد_صمفكغلا (ىلوالا هل ءسسملا) لئاسمهمفف
 هذه ىف ( ةئاثلا هلّكسلا) ههجو هنع ف رصرال ه.لءلبقا اذا ف كع لسقو فك اعوهف هيلع ماقاو

 ٍ فوطعملا قح نمّنال هنالث قرف ىلع كلذ له نأبرقالاوهو (لوالا) نالوق الما! فادوالا

 د وسلا مكصرارغغن وذك اعلاونيفك اهلاريغنوةئاطلان وكنا نأ بذهبلع فوطءااريغن وك تأ

 ميت ن :رمنيةكاعلادا ارااو هيفوطبفارمعمو ا ساحت بلا دصقي نمنيفئاطلاندار اق فنطعلاةدئئاف مصتن

 ناك اذا هناءاطع لوةوهو (ىناثلالوقلاو) كانه ىلصرن هدودسلا مح راي دار ااورواحو كاد

 الإ دولا عكا نم وهناء همناكاذا و نيفك اعلا نموهةاسلاج ناكءاذاو نمةئاطلانم وهئافثاط

 لدتذ_ةيفلانر غلاب نسق ءاطلا انرسسفاذاأنا (اهدحأ) روعأ ىل“ «لدتمب الاءذه (ةالاثلا للا ||

 ذيع هب معلنا ىلع لد فاوطااني-هصْخ اك ىلا.هث هنال ةال_هلا نم لضف اير غال فا اوطلا نا ىلعةن الا

 ١ :نكم لهالةال_صااو لضفراصمال! لدالفاوطل ا نأ ءاطعو دهاو سانعنانعىورو ضاصتخا
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 دوس وهف لصتةال_سلا كدكصر دأاهياف ةنسن وعبر ألافام_منن كتاق ىدقالاد_كملا لاق |
 تءحد مث ماع لأي ضرالا لبق تدبلا قاخ لاق امهنءهلنا ىذر رع نب هللا مع نعو نيدهيدصأ | ىف ءاج رخأ

 عضوم صرالا ىف تعّصو ةعقب لو أ مالسسلا هلع لاق اهمنع هللا ىذر سابع نبا نءؤه_:مصضرالا ا

 | همت دم مث سبقوأ ضرالا و ىلعىلا.عت هللا هعضو لج لوأ ناو ضرالا نمت 3م مثتبلا
 أ نمىأراملاهم شح وا ضرالا ىلا طهااا مال_بلا هلع مدآن الا هسن٠نب بهو نعو لايم
 | لاعتقال اقف ىريغ كل سد قيو اهيف كسي يم أع هذه كضرالاما برا. ل اةفءريغا دسأ اهيفرب ل هنالو اهتعس
 ايف ىدسف ىركسص ذإ عفرتانو_ اهبف لءجاسو ىل سدة رو ىدم < مسد نم كير ذ نم اهيف لعج اسف
 ْ ىلا همهنأو ىهمأب اهاكضرالاتت وس ىلع# رثوأو تما را هصخأو ىسفذا هرامحا اء امم وبان وَقاح

 | ارحا ىلا ةعقمل !ىف هءضأو ىرك ذياهالوأ راهلت وسلا قد أول ءجأ د ىتهر<#هطو أو ىوظعي همظعا

 ِ م رحاا:ءآامرح كل دهد نأ ودا تنبااكل 3 ل_هجاضرالا ونا وعسل تةلخم ول هناكم ترتخ ١ ىناق ىسفنل

 ا ا نما نمو ع رححانادةثهل-أ نم وقم رحم فقع دقذ م رد همرح نك هلوجامو هتدئامو هقوفأم هم ردع

 : | رغص دف هب نو اهتنمو ى.عىف هظع دقفهن أش مظع نمو ىفاخأ دقفم_وفاخأ نمو ىناما كا ذب بجو تسا هله

 || ءاهسلا لهأي هرعاو سانلل عضو تن لوثأ هل عسا امض !اهراوزو ىدفؤ اهرامعو ىف اريج ماكس ىمع ىف
 7 || قيمع ينلكن ءنيتأي صاض لكى ءو الاسر ملون أب محلا, سانا | ىفنذ أو اري_غائعث اجاوفا هنونأب ضرالاو

 7 || ىلوخ ىلع دنوو ىف لزنو ىفاضو ىفراز دقف ىريغديربال هرقعا نكات ةيبلتلاب نوثيو ىلا اعرب كلام دو
 7 )| هتجاحي مهتمدحاو لكفعسناو هراوزو هفاضاو ءدفو مركب نأ مي ركلا ىلع وحو ىتءاركب هفحتانأ
 ا نرقدعبانرقو ةّمادعبة مل داو نمءاسنالاو نورا او مالا دعب نءهرمسعي مث امس تنك ام مدا ايهرمعت

 | نم هلعجافنيبدللا متاخوهو مالسلا هماع دم هلاة,ْلدلو نم ىتىلا كلذ دعب ىىهتا ىح ىندعباسو
 0 | هرج نمد ترخدادق ىف دسو <ىلا بلقثا اذافاس مادام هلع نم أ نوكمف هتالوو هن اجو هراسعو هناكس
 ١ : | ترك اديوم دعو هنت ودرع دف تببلا كلذ مسا لعجاو ىدنعل.سولاوىل ةيرقلا نم هب نكت ام

 | هلعاو هتراسع هيدي ىلع ىضقاو هدع اوقدل عفرا يهارب اهل لاقي هوناودو "ىلا اده ل. نوكب كدلو نم ”ىبنل

 1 ش0 مقدم طارمدىلا هيدهاو هدا ىلدس ىل اعاد ىرهان عاف 1 اه درس اوما لع اوهكس ائموهرعاسشم

 | هدعب نم هّتيرذو هداو ف هنوعد سس أ نو ءدبو دف ىلر ذنب و لعفمفهمآور كثيف همفاع اوربصنف هدلَسا

 ًااوريغيدأ اولد ىت> هءاحو هئازخو همدخو هن اةَسْوهَن اجو هتالوو تدمل كلذ لهأ مولعس او مويف هعفشاو

 | سنالاو نا عس ند نطاوملا كك ةريضح نم هب مت أي ةعز ريشلا كل :لعأو تيبلا كلذ ماما ميهاربا لعجاو
 | لاه ةنحلافف ايدعسأ تنك اك هعناللا وص عما ال ىلام برايلا-ةفد_:هلان مدآ طبا لاق ءاطع نعو

 | ناكمذ تنبلا نيف ةكم ىلا قلطتأف نوفوطب م- ميار اكمب فوطتاند امي نياف ةكمىلأ قلطناق مدآاي كل كيطنع
 أآرعلاسو ةنس نيعيرأ دمهلا نم تيبلامدآ يش زو اغمءاطخ نيبامو ةراعو ارامناودي رقمداىدق عضوم

 ظ مدآ عم ةفو# ةيوقانءامسلا نم ىلاعت هقلا هلزنأ تدبلا اذه نالاقذ تيلا اذه نع ىنريخا لا قفايعك ١

 | ىثرع لوح فوطت ىنكث الم تي أراك هلوح لدصو هلوح فطق ىت» اذه نا مدآ انلاشف مالسا ا هماع

 | حف موقهللاقرغأا لف دغاوقلا لعتدبلا عضوفةرانح نم هدعاوق اوعذرفةكمالملا هعمتازنو ىلصتو

 ل وهو ح ارضا ال لاقي ءامسلا ف ترو معملا تدنلا لاق هنعهقتا ىضر" ىلع نعو هدعاوق تمقيو هنا هعفر

 ٠ ةكتالملا نمافل نوعا م ول لك مف ىلصي ضرالا ف ثدرلا ةمركءاهسلا ىفهتمرحاهةوف نم ةيغكلا لام
 ْ ٌرمو هقلامعلا هتف م دهنأف هاربا ءانبدعب رهدأا هملعّرم هنا هنع هنيا ىذر"ىلءرك ذو ادبأ هنشثودوعبالا

 باش دئمول لو هلع هللا ىلص هلا لوسرو رشد رق هتف م دمنا فر هدلا هيلعرمو مهرج هتنيف مد مئافرهدلا هملع

 1| ةكسلإ هدغ نم حرت لجر لوأ انني مح هاولاقف فاو مخ ادومالارخطا اوعفرت نأ اودارأ الف

 | عيبج هعفرت مث طرص فرعا اهله ع نأ مهني ىضقف مهلعح رخ نم لأ ل-سو هيلع هللا ىلص هلنالوسر تاكو

 امها

| 
| 

 لس



 6 هم
 ذا ّْ

 1 تاكساىنا اير ةصقلارخآىف لاه مانم[دلبلا اذه لج ا بر ىرخأ هنآ ىف لاقو تارثأا نءدل-ه أ قزراؤ |
 | نآلئانتل ناف ةفيعض ةيطا ذهن رلسعاو تار لع نءمدهتزراو هلوقىلا عيزىدريغ داون قيرذنم | !

 أايسقلا نم منمالا مث طئشلا نم نمالا هلعلوأ 2 لاو هللا نمنمالاوه لوةسسملا نمالا لءالوتد | ْ
 أةلازا ناط لوالا لالا وهفاهبأ ةعسوتلابنو حسي دقو ب دغالا نمهملا حاس امل وص نوكم دق | ||

 ا أ ةنمآت ناكل ه كمن ىف اوفاتخا ( ةعبارلاةلمسسأ ١١ ةيظعلا ةعسوتلا بلط ىناَتثلا لاؤسلابو طدقلا |[ :ْ ١

 | ادبأ كلذك تناكا بنا نولئاه لاقفهن وعدي كل ذكتراصامناوأ مالا هيلع هاربا ةوعدل بق ةمرحم]|
 و نم تنكسا يناير ىيها ربا لاه ضيأو ضرالاو تا وسلا قل موب دكم مرح هلقا نا مالا | يلع وقال
 | مالا هلع ييهاربا نامث كلذ لبق ةمرعم تناك اهنا ىضتقي اذهو مرخ اكتب دنع عيز ىذريغداو يرد | 1

 اركان تاكل. و مالسسلا هلع مهازبا» اعدبانماامرحتراصامغاامانورخا لاهو ءاعدلا اذهبهدكأ 1

 ٠ (ثلاشلا لوقلاو) كم ميهاربامرحاك ةنسردملا تم رج ىف ارهالامال_بلا هيلع هلوق هيلع لما دلاو داليلا |
 | ىلاعت هللا عنب, (لوالاف) ةوعدلا دعبام ازح هيتر اص ىدلا هبولاريغ هس ون:ةوعدلا لبقامما رح تاكا | 1
 أ (ةسماخلا هلثملا) لسرلا ةنسلا ىلع مالا. (ىناثلاو) ميظعتلا مسووةنلا ىف لءجاعو مالطضالا ن 1

 | نيهجول في رعتلا ىلع انمادلمل| اد_ه ىيهارباةروسىف لاقو ريكذتلا ىلعانمآ ادلب ةدوسلا هذه ىف لاه اا |

 | انمآادلب ىداولا اذ هلع ا لاه هناك !دلب ل_هج دقن اكملا نكي لو تدقو ىلدالا ةوعدلا نأ (لرالا)

 ْ اداب ىداولا اذهل عج ا انههلاّقف عرز ىذرغداو: ىرذن متنكسا ىتا اير لاقت هنأ هنع كح ىلاءتدنال | /

 ةمالسو نمأ اذادلب هتريصىذلا ناكملا اذه له الاف هناكفاداب لعح دقو تدقو ةناثلا :ةوعدلاو 8 ْ ١

 ظ هلوقذ اداب ناكملاراصامد_هنادءتو ناتوعدلا نوكم نأ (ىناثلا) انمآىلحرلا اذهتامج كاوتك | ا

 ظ هرك ذتامغا اذهوازااموب مومل ناك كلوةك انمآ اذاب دليل | اذه له جا: ري دقت انما دلي ذه لعجا |

 0 هلعجا هانعمانمآادلب دايلا اده لعجا بر هلوةؤةغلا ملا ىلع ل ديريكشتلاَّنال ةرارحلابهفصوىف ةغلانمال
 | ةغلابملا باطالن مالا بلطالا همف سيلف انمآدلبلا اذهل ءجا بر هلوقامأو نمالا ىف -لءاكلا نادلبلا نم |

 نات اذ 0 ىلع ردي نأ ل أس مالسأ هيلع هنأ ىنءلافتا ارثلا نمهلهأ فزراو هلونامآو

 | قزراو ىنعبهلعأ وق نملدب وهفم.:«نمآن م هوقامأ ئثلك تارغاهيلا كم تراصفهللاعتهتنا ||
 ١ نأ هلعاال ىلاعت هنا لعاوال دس هيلا عاطتسا نم تد.لا جسانلا ىلء هنو هلوقك وهو ةصاخدلغ[نمْنينمْوملا | :

 | بسو نيرفاكلانودنينم زاب مءا د صصخ م رحال نيلاظلا ىدهعلاْ ال هلوقبازافك ام وقم

 1 سانشلامأو نير ذاكحإلا مولا لع سأنالؤ ىلا هت هل وشف صلأ ام ؟ساسقلاو صنلا ص.سمةلا اذه

 | ىدهعلان.الىلامت هقلا لاق هتردىفةمامالا لعب نأ ىلاعت هللا لأسال هنأ .(كقالا) نيهحو ١

 | مرحال ةءامالا بانني رفاكلا نع َنيئمْوملاىلاعت هقازيماإف ةلأملا ف هايدأ: كلذراصف نيملاظاا |

 ا | ةومنا!نييقرغلاال_ءاق همم افهلوقب هلعا ىلاعت هللا ا مث نبي رفاكلا نود ءاعدب اذهبوا سس

 أ مزمل ةوقنم ةربنااو ةمامالا ىف ديال هنال نيش _باهغلاب قرا اءالةمامالاو ةوشاابصتمنال ا دلا قزرو

 0 ةوطسو محال ة مول نيدلا ف ةيساتالو هسءملو هصعأ 0 نع ىدو » تح ةنحم بورمط ىلعربسملاو

 1 هن 24 ينل نما نع ؛ قانا او قداصلاو رفاححملاو عيال ىلا هلاصي'م مي الو قزرلا امأ رامس

 ظ هذط ىف ىوقمال_بلا هلع مي هاربانا لق (ىناشااهحولا) ءاوامود:ةسمراتلاظ مك عا ١

 ١ىلا سانلا باهذ نمو اخو مط هالو ءفرافكلا دلملا ىف رثك لكل اعدن ا هنا

 ْ ىف والاتهلكل١) ناتلكسم ه.فالملق هعتمافر ةكن مو ىلاسعت هل وقام بنسلااذول“ اعدلاينيئمؤملا صقل

 أ لدي ديدثتلاو تعتمنمةدذشم ميلا ع نوقاسلاو تعّمءا نم ةفضخ ميا نوكس هعدما صاع

 ىلااءميل_قو اين لا فءاقمإان لد قو قزرلاب ليةهعشما (ةيئاسمااهلّمملا) فيضضلا فالخرشكتلا لع

 | ا هللا نأ !دلاورذكلا ىلع اق ةنارايدلاءذه نم رخو لتقف )سو هيلع قا ىلسدحتج ورخأ
 ا يا بمص ان سلال ص رحل حسم موحش موحش
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 غ ٠*6 ١

 د. ا ا هل ل ات ان طع ل :٠ هه ا ا 17 كال 0 هكا 100100 طف اق قنا تت وعما دعست ةدسم هددت

 تيلاىفةالصاازاوج ىلع لدن (ابثاانثو) .تيبلا ف فاك.ةعالازاوج ىلع ةب.الالدن (اهيلاثو) لضفأ

 لعفزاوج نمهعاشتماىف كلام لوق فال وهو اتمني نب ةناالاقرفت ل ذاال_ةنوأ تناك اضرذ

 تنبلا فدودعسلا عكرلاو لقي ل ىلابعت هنال كل ذ ىلع ةيالا ةلالد لذ الل ىناف تدبلا ىف ةضورفملا ةالصلا

 هتاالد ا دك تيبلا حرا هلءذ ىلع تاداناو تدءا!فوس ىففاوطا !لل_ءفزاوج ىلع الا لدنالاكو |
 ىلادودلاو عوكرلا لواينش هب الار هاظ انلقهسلا اهجوتم ثيملا ىلا ةالصل | ليعفز ا وج ىلع ةرودقم||

 فاوطلانال تدباا راش فاوطلا عوقو محو أ امناو «:ءاجراغوأ تيبلا فدل ذن احح ءاوستددلا

 هيفاوطلايمأ امنا ىلا عتهتلاو هفوج ىف فاطنمتيبااناةئاط ىعستالو تيبلا فوطي نأوهتيبلان|ا

 ناكامل ةال ضال هبلا هولا ناكو لدار اضيأو قدتعلا تمل اء اوفوطملو ىلا عت هلو هسف فاوطا مال |||
 هيلاهجوتلا مالا ف ءاوسهنعنو اغلا تيبلاو ريضاس ناك ذا هجو دودسلا عكرلل تيبل اريهطتب ىهالل
 ظ اهجودمنكي مل ماركا دصسملا لسخ ا دناك نمو ماريا ددملارطش كهجو لوفملاعت هلوةب كلام جتحاو

 ||| لك ىلااهجوةءنوكي نأ ليصتسسي د حاولا هجواملانأ (باوخلاو) هئازتجأ ن م ءزجىلا لب دصسملا ىلا
 0 د نوكينأ بج وذ كلذكو هذ تبا ل_تاد ناك مو هئازجا نم“زس ىلا اهجوم نوكي ناو ديال لب ددسملا

 . || باك قهيلءاصوص:هناكءاوسفاوطا!قلطملوأن:نيفئاطللهوتّنأ (اهعبادو) هب الا تدع الخاد
 : ظ هلوق « تاودنملا نءناكوأ ةن_سلاب همكح تيثوأ قمتعلاتيلاناوؤوطءلو ىلاعت هلوةك ىلاعت هللا ||

1 
 3 ْ ثلاغلاعونلاوهادهن العا (ريصللا شورانلا با دعا هرطضا متالملق هع ماق رفك نمو لاق رح الا ١

 1 1 ريسخ أنو يد ق:تانآلاءذهىف ىتاسقلا لاق انههىلاعتهقااهاكح تلا مال_سلاهملع ميها اربالاوا نم

 ا هلوقودود»:نءهركحص دىذ!اودو-ولا ىفداماالوخ ددعالا نكعال انما دلياذه لها برهلوقنال

 ْ لثاماتههو قءملاىفمد_ةةموونةوالتلاىفا رخأتم ناكح ناوتءءلانمدع اوقلا مهاربا عفربذاو ١

 | ىلاب اع اعةعسوتلاو نمالانةكمناكس نمني_:مؤملل يهاربا:اعدت الا نمدارلا (ىلوالا هلْمسملا)

 مودلاو هتتام-منم نمآنمتارهلا نمولهأ قزراوانمآ ادلب اذهلعسابر هاربا لاق ذاو ) ىلاعذ ا

 دلي فيكف ايندلا عفانعقاءتيامماذهو بصق اري ثك انمادابلا لع ناوهىلاسعت هللا نم بولطألا

 ا نيدلا ىلع اهبىوقتل تيلطاذا امندا!نأ (اغدحأ) هوو نع ةييعا (باوخلاو) اهماط ماه عملا لو سرلاب 1

 | ىلا.عت هللا ةعاطل ه]_هأ غّرفت بصخلا هبف لص- وان ء[دللا ناك اذاف نيدلا ناكرأ مظع أ نمل ذ ناك ْ

 اهناسانلاو سانا ةي امم هلهج ىلاعت هنا .(اهمانأو)ب كلذ ىلعا واككلذةض ىلع دلظلا ناك اذاو |||
 |نمالا َن وكين أ دعسال (اهثلانثو) ةمخرألا::هتا وقالاو ةنمآق رطلا تناك اذاهملا ب اهذأا منكم ٌْ

 | ةمركملافقاوملاو ةمظعملارعاسشملاده اشي دن ةدلملا كل ىلا ىاهذا ىلا ناسنالا وعديامم سدالاو
 نيهحو له انما اداب ( اثلاهلم_ىملا) ةعاطلا كلت ىفهلاصتأ بنس سهالاو نمالا نو تست ْ

 داتلا لهأ دارا نوكينأ (قاثلاو) ةض صم ىأ ةضاز ةثدعىفىلاعت هلوقك همفن وع (امهدحأ)
 ْ اوفلتخا (ةثئاثلاةلشسسملا) دليلا ناقءايال فومتاو نمالانالز اوه واهلهأ ىأتي رقلا لثساو هلوةك|[|

 ([ ىدرغ داوي ءلهأ نكسا هنال طسقلا نم نمال اهلأس (اهدحأ) هوجو ىلعاي الاهذهف لوئسملان ءالاف
 لوقوهو ىلدةلا نم نءالاهلأس (اهثلانو) حسملاو فكنا نم نمال |هل اس (ا14 اند) عرضالو عرز

 بولطملا ندالاناك ولواسان"قزرلاهلأد مالوتأ نءالا هلأس مال | هملع هاب هملع جاو ىزارلا ركن ىفأ

 انمآادلب اذه لج ا بران الا هذه فلان ةفار ارك: هده:قزرلا لاو ءناكل طعقلا نمنمالاود ||

 قزراو



 ]| كلدك لمس (اهعءادو) ناسا هاكرش هلل اولعجو لاقوانثانا نوسرلا داعم منيذإاةكت الملا اولعحو ىلاغتا

 نك

 مقري ذاو لافانما“ (ةعبارلاةلتسسملا) رعأهقناو ءةر بج ون نآرةلازهاظ فالخ ىلع رائادذه ندا
 ميخقن نم ماهبال ا دعب اهندستو ذعاوقلا ماها نال تدلل دعاروق عفرب لقي لو تدمل أن نءدسعاوقلا ميها نبا

 : عونلا) ءاعرلا ٠ نم ماو هنالثكل ذ دز امهنع كح كاعت هلا نالعاو ىرخالا ةراسعلا سدلام نأشلا ْ

 هلوقريسف:قاوفاتشا (قوالا هلئسأا) لثاسم همفو يلعلا عرموششلا تت كنان .ل.قتهلوقق ,(لوالا |||

 هدسلع هسثيال ىذلاو هنءءاضربو همحاص تشي وهف ىلاعت هللا لشن لع كك نوماكستملا لاشف انة

 ٍ ناوف *|| هيدار اولومقلاظفا رك ذهرخ لا ماب زيهز الملا دعسأ نعريسعانههقدو درا و هغهنم .ءاضرتالو |

 || ىلاعت هلاَو هءاضرلاو ةمطعلاب درعلا نص لعفلاهمسشق هماا ى ديت ام لجرلا لمقي نأو هلبقتلا نال ءاضرلاو
 || ناسفالا فاكتي نأ ن عةراسع لقتل نافل بةلاولومةلانمب قرةنوفراسعلا لاهو اعسون لو.ةلآن ]|

 ْ لمعلا ريمة! امهتمفارثعا اذ هن ل_ة.نأ نحس الاصفان لمعلا نواكم+ ثم نوكيامت كال ذو هلوبق ىف

 || عقوماعماو لعفاا نوكنال لع باوثلا ءاطعادوةقملاَن تصرلئاضي أ وراسكتالاو زملاب فارتعاو
 [| ةحاربسفتف أيس هقنقَك مانو هلع باوثلا ءاطعا نع لقاسعلا مدخلا هزغذلأ مودخملانءلوبقلا ||!

 ْ نيملخم ةداسعلا كاب اون ا دعب مهن (ةاكلا:هلئسملا)لعأ هقلاو هتتابح دش اونمآَنيذااو .كاصت هلوقف ١

 ْ ىقءباوثلا.بدترت ناكولو نوماكن1اهلاهام ىلعاملع تاوثلا | اوملط و اهاومق ىف ىلاعت هلئاىلا اوعرضت

 ْ نا ىر# ىرد هنافةدئاف عةرضتلاو ءاعدلا ادهىف نلك امل ىلابعت هن ىلءابج او صالخ الاب نورت لعفلا | ش

 ا! داعبتسا ال هنال نسحأ ءاعدلا كلذ لب ادراب دللاو ةراحراشلا لعد ئيهلاا لوقف هللا ىلا عتب نافالا ْ ظ
 ىلع من نقي لاح ده اوةدراب لاعتئالاوق ارشالا ىفاتزوص ىلعا متاعب لاحراسنلا ةروريصىف ماكدتملا دنع | 1
 : تبحوف لعفلا اذه لم ىلع ب اوما! بترتيالنأ ةلزتءا ا دنع ل: كسو راس ضانسا او دامغالا ف هتروص ا ب

 || ةلكسملا) 'لعأ هتلاوالسس ئتش هللا ىلع دعا بال هناانلع كا ذك ن كي لا صنق أ انه ءاعدلا نوكي نأ |
 1| املك ام لغتو اع رضوان اعد عمدت لوق هناك اهلا عيمشلا تنأ كنا لو وتبءاعدلا اذه بةءامتا( ةثلاشلا |
 ]| ساو رصحلا دسقي خئاعلا عممسلا تنأ كنا هلوق لس ةناف اوس دحأ ىلا تافت |الالرتو صال_خالا نم

 : نؤ داون صدخ اوه 3 ةفصلا هذه هلاكل هناصس هن اانلقاع.-نوكح, دق ءريغنأف كاذك حالا ْ

 | (كوالاةلثسساا) لآ ةاسمهسقو كل نيام انلعجاو نير هلوق هاعدإا نم (فاشلاع وناا) هراسغ

 أأ| هنمدا رنا نواكي نام مال_سالا ناف ل نيليسم انلعجااولنس رهلوةبلاعالا قلخ هلث_مىانباص أ تحا |
 أ هدم اموادجو ةفصلا ذهبا هلع نأ ىفايغر دقن ناك ف نكو داسةثال او مال ءالاوأ داتةءالاونيدلا ١

 ا! لدفروالاوتانلظلا لهو ىلاعت هللا لاف قاما نعةرزامع لعاس !ناف امون كال ذ قا الا هل عمال ةفصلا
 || لاول تقوام أ ىطتةتاهن الرهاظلا ةكورتمةب الا هذه ىل_قناف ىلامعت هلل قواذ مالسالا نا ىلع اذه |

 ]|| نيلسملا نكل لطان هنا و لصاخلا لمحت ايلط نيم سهام_هلعخ نأ بلط ناكسا نيام اناك ولذا نيإسم, رع

 ْ نياسماداكن ا دعبالا لصيالامهتمءاعدلا ادهرو دضن الو نياسم تأ ةولا كلذ قاناك امنا ىلعاوعمأ

 لعطان ا ل_بفال ن ك] رهاظا اكو ركم تسل اهئاانط ساهل سا ارد لرهالا اةلكورتمدي الانا ثثاذاو

 ا ىذل اوه ىلاعت هنا لاه ريض هع لعج (اهدحأ) قادلتا ىوسرخأ ناعم هل ىلب دانع الا قلخللا نع ةرام

 ]|| كل تاعج لون بهو تعم لعج (اهتانو) اروشتراهلا لعجوانامسمونلاواساماىلالامكل لع |

 هلو ةكح هريكملاوئشلل فضولا عع عج (اهثلاو) .سرفلااذ هودبعلا اهو ةعيضل اهذه

 هدسسلعل مسسسلا

 ْ اماما سانلل كلءاج ىنا لاقو مسهبءادتقالابم ,ءان عأ عب ةعأ مهائلعو ىلاعت هرةكح مالا دع ْ

 (اهسداسو) كلذ هتاعاذا رعاشوانتاك هلع ةوقكم لعتلا ندعم نأ (اهسماخو) صالاوهف رم

 وعنف كلذتسئاذا كلذ نالطب نيبام ةسغلا نمتدرو أاذاالطانن الف مالك تاع لو: ةلالدلاو ناسلا | | :

 قاعجو اضل نالف ىلع لاقياكناذباسسملمكحملاو مال البا مسوغسددارل نوكيا |

 سس بسسس يبس ب ب بس بسس بي يس بس بس ص ب ل
 ب
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 كلذ نم هعنمااالو انئ دلا لجاعب مهنءرفاكلا عسا اف نينمؤللا كئاعدب تس تن كسص ناوثنالاق |||
 رذاكلا قزرام لعؤرانلا باذعىلاةرخاالا ىف هرطضا مث هضءقافهرعع مب نأ ىلا نيممْوملا ىلع هبلضفنا ام
 ! لسلق امهمااة ينس بو هو دبالاو لزالا نيباسعف ةعقاو 53م ىهو هرع:ةىفاعقاو ناك ذا اللقا دلارادىف

 ْ كافرداكلا فال ةرخ الاف ةم_ءنلاةةودوءاندلا ىف نمؤملا ةم_عننا ني: ىلاعت هللانا لصاخلاو اد

 | نالعاف رانلاباذ_عىلا هّرطضامت هلوقامأ ةرخ الا ىلا هنم صلختنو توما دمع عطقثتاث دلا ىف هتمدن
 | ىلاعت هللا لاما كلذك انهدو هنمس الانا «كعرذمتبامهءلعفينأ (امهدحأ) نيلوقرارطضالاىف
 ْ ظ هيلا هتألسأ ىأسمالاىلا هنر رطضالاةدمهه وحو ىلءراخا افن ودم م وبواعد مهران ىلان وعدن مول

 | ةآرملاةثريض هنموئشلا نمئ لا ءانداوهو رمضل ا نمدلص أ نا اولاهو هلاهراك نأكث مدح نم هءاع ةتلجو

 | لعفلا كاذ لعفت نأ ىلا ديدهتااو فد وذتلان لعافل ارغسي نو هرا رطضالان ا (ىناشلا د( اهيرقو اهؤندإ

 | هلعف لكالا كلذ ناكن او ةّديا لوانتىل اًرمضم هنأب هف صوف داعالو غانرمغّرطضا نع ىلا ءتهلوقكاراستخلا
 ]| هنم عن صلختلا مار ول أب هلع نأب اهفر ارق الاوراسنل ار اع نأ ىلا هشحل ىلاعت هنا نا ىنعملانوكمف

 ٠" [|| هنسف لاش امريصملا معن نالريصا | سشب كل 3ن اىلاعتزمب تراسنلا ىف عوق ولا ىلا أم ىلع هلا اذه نم نال |

 | كناامملعبتو كسان ءانرأو كل ةل-م هَمآانتبرذ نمو كل نيم انلعمس او انير ميلعا ا عس.مهسلا تن كباانم

 . | كنامويكزيو ةمك لاو باكل امهلعد و كنانا مماءولتي مةمالوسر مهيف ثعناو امير يح رلا ب اولا تنأ

 ظ ليعامساو ميهاربا نعىلاعت هلنااءاكح ىتا ار ومالا نم ؛ارلا عونااوهاذهن العا (ميكشلا يزمل ان

 | ود(لوالاهلئسملا) لئاسمانهه مثءاعدلا نم عا ونأ هن الثارك ذ تملا ءاني د ءاممئاوهو مال !امماع

 1 || اهانء« و ةءلاع ةفص ىهو هق وفا لصالاو ساسالا ىه و ةدعاف عجب دعا وقااو ةمضام لاح ةياكح عف ريذاو

 ١ أ اهلعىب اذااهنال اهيلعءانبلا ساسالا عفرو كيدي ىأ ل دعقي نأ هللا لسا ىأ هللا د عقأ هنمو ةباشلا
 : تافاسام داراا ن وكينأز وعورصاةتااد_هتاواطتو عاف:رالا ةئرد ىلاضافغالا ةئمه نعتاقا

 . ]| اهاسعضواذا هناآلءانملاءاهعفردعاوةلا عفر ىععمو هقوذ عضوبو هلع ىند؛ىذالةدعأت قاس لكن الءانملا |||

 تيلااذهنا ىلعرامخ الا لهن منو ربك الا (ةناشأا هلثسملا) لعآهللاو تاهاسلا عفر دن قاس وذأ

 ميهاربا عفربذاو هلوقب اوك او همفثد داحالا نما رام ىلءمالسا !هءاءميهاربا ليقادوسبومناكس

 ||| ماللاهملع يهاربانأالا ةمدهمةدوجوم تناك د عاوقلا كل ”ناىف عب رص اذهناف تببلا نمدعاوتلا
 ,أ مال لا هيلع ميهارب الاكبر مش مالسلا هيلع لب ءامسا ناكل ه هناىفاوةلد>ا(ةثااثلا هلّدلا)اهرعواهعنر :

 | لمءاممساو ميغارب ا عقري ذا وري دقلاو كل ذ ىف هلاكي رمش ناك هنا نورك الا لاك هناشو تيبلادعاوق عفر

 | قامعلا كل ثوكي نأو بالف ريهاربا ىلع ل_.عاسا فام« ىلاعت هنا هلع ل_ادلاو تنساانمدعاوقلا

 | ليعا مسا نوكح,نأ بون تيل ادعاوق عفررك ذالا مهني لو اهرك فاس ىتاالاعفالا نم لعف ف
 ' 1| ءانبلاناكرتشينأ (امهدحأ) نيهجو لقع كلذ ىفامهك ارتثانا م كلذ ىف يهاربا ىلءافوطعم

 ْ ظ هلئهيو نيطلاو رخاهبلاعفريرت الاو تنل انانام هد أنوكينأ (ىناثلاو) ناردخلا فرو

 ا نمو ةق.قاطاىف لخدأ لوتالا هج ولا ناكن اوام_ماأ عفرلا ةفاضا مصتنيهج ولا ىلءو تاو دالاوتال “الا

 ظ .ىاسا هناو هنع هللا ىضر ىلع نءءانعمكورو | اريغص الغط ناكت قولا كال ذ ىف ل اسس نا لاق نمساننلا
 نم اثيشرب لف لمعام»ا شطعف هللا ىلا يهاربا لاقفاماك :نمىلا الاقفرج اهو لعام! فلخو حرخ تببلا
 هلوق ىلع فقولا اولعجءالؤهو م نهز تءنف هعيصأب ضرالا صخو مالسلا هملع ليريج امهاداتف ءاملا

 اكيرش لعام“ نوكي ربدقتلا اذه ىلعفتمبلا ا ذهءانب امعاطامم لقت انبر لمءاعساو اوأ دبا مث تدبلا نم
 ْ لقيا ذام ىلاعت هنا ىلعل ديام هسف سل انم لهن هلوق نال فدعض ليوأتلا اذهوءانيلاىفال ءاعدإا ىف
 | هتمال_,ةثبنأب هللاوعدي فمك هلعف نم كل ذ نكي اذاف تيبلا عفروهو قباسا اروك ذل اىلا هفرعص بجوف

 نداق
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 ْ  نالذ هنالطبامتا ل لداحد هلع وشكل هناك 8 عمو لطاب وهف دكر رمل ةلاص تناك ناز ونيلتسء امها جامي

 مدع هنالو رثأ هيف ةردقال ن وكي نأ لمه تف ضخم ىق'مدعلاو ىلصالا همدع ىلعئثلاءاقبن ءةراسعّلرتلا

 ىلءالاةردقال ندا ومما مدعلا كلذ ىلعةردقال هنا ادم تف ةردقاا ناعتم نوححر, ال ىقاسبلاو قان

 ' دوصقا اف مدعلاو دوجولا ةملاصةردقا|نوك ميلسترب دقن نااماو دووللالا ةكلاصريغةردقل اف دوجولا

 ىلاعت هللا لعن ىلا تاحجرملاء اهنا بجو ججرحلالا دوبولا فرطبد صخمت ال ةحل ادا !ةردتتلا كا: نالف لاح

 كل نياسم انلعداو انيردل وقنا ثدثف لعفلاع وقو ب<:ىلاعت هللا نمةرملا لود دخعو لسا تلل اعطق

 ممول دمعي كلنيمل سماع «ساوايرهلوق (ةئاشلاهلكملا) ةيلّقعل الثالدل ا نين اوق ىلع مدن ىذلاوه

 ىلاعت هللا ماك الاسم ن ركبر نآىديعلاةداعسلاك نا ىلع ل ديادهو ل ارعغلال كل نيم ن وكن ىأ

 مالسلا ماع ميهاربالوقنهداراوهاذ هوما اود :ىلارطالنا تفتلمنوكجج النأو هر دقوهئاضقو

 نب دوس ومى أ كلن طسانلعجا رار (امهدحأ) نالوق انهه مثنياعلا برالا ىلو دع ممافرخآ عض ومى

 هلمتللا) همو٠عاهسوالاودو مالسالا عا رش عسم نياق (ىناشلاو) كابالا دمءنالنيدلخ

 ره سفن ىف ىلاعت هللا اشنا هناس .قامسفانير هلوقرالا“ ءاعدلا تقو ىلاعت هللا بط انيال درعلا نام (ةئلاشلا

 لع از ملا كلت سأ اننار كرم لات هلوقام أ ءاعدلا طا رشف مكل بهتسأ قوعدا مكبر لاكو هلوق

 ىدهعلا ا امهر ذىفن ا امهلعأ ىلاعت هنالمهضعي صو ضيع نموان دالوأ نم

 ةياورتر لقال مدت "لارا ارا ماا ايل ءامأ لاف نيالا . ىذا

 | اسم 4 ورش ضع 0 يك ماا نمهتيرذف دا

 لكلا ئر ىرج اذهَنا ساأءاعدلاام_ميرذاصن مل (ىاشلالاؤسلا) علومّنظااءوس ىءفشااو

 دالوأ نالو اران م 5 هاو كنت اوك لاعت ها لام ةلصملاو ةةفشلاب قد أ ةيرذلا باولساو ءاعدلا ىف

 اواكاذا ءاركلاوءاذعلا نه نيم دما نا ىرتال أ تاريمللا ىلع مسهعبانو مهريغ مهب لصاوهطصا ذا ءاسيبنالا

 ءاعدلا اذه ةرولىلاعت هت نارهانلا (ثلاشلا لاو يلا) مهءارو نم دادسىلا تودين فركدادسلا ىلع ١

 داد- نامز ف ناف لاكشالا هوتي ذكنحو هلا هباسأ هناا: عدرلابح< رولا ف ٌدرلا كلذ 4 تمل

 | ( مورا فدل ضرع مناط |بهذن لعفف تمدح عيسي هممرب نأ مالبسلا هيلع ىلإ : ريم سانت رطلا ْ

 أ دارملاناودو ثاأب' لوقا“ ءيطهو تامدلسا ىرب مالا لا هملع لوري هيه أي كل ذ لكعن ارلاو ثلاثااو ىلناثلا 1

 لدعاماو ميهاربا ند نمبرعلا ى وسد نكي لو (طبم برعلا نم دسأ نكمل ملسو هما هللا ىلم دم
 لسرلا لري لو اش هب 'ل رمش الو ه د>و هللا دمعد نم امهتدر ذ ىف لزب ل هنا لاا لاق باوذاو مالسلاام لع

 1 - مهاناه نب باطلا دبع لاسة,و ةدعاسنب سقو ىل فن نور نب ديز هم ةلداللا ف ناك دقو ميهاربا هيد نم

 | باوذدلاو ةداعالاوءاديالا, نورة مال_ءالا نيد ىلءاوناكب رظلا نب رعو ل_سو هسلعهللا لسدمالوجا
 | هسففاكسانمانرأو ىلاعتل وقام نانوالانو دبعدالو ةّتساان واك أي الو ىلاعت هللا نو دون د باّتعلاو

 اوعدنو همه تيملا اند انئعأ ذ اانجح ع ارش انابعمانعم(لوالا) نالوقانرأ ىف( ىلوالا لذ الا 000

 ىلاعت هقلا لاك مهلا ةيوؤر نم | ذهز ا لوقو ل نم هب بت انت اانا جس اموهعنا رش اناعف هج ىلا سايذلا

 | اهارنتحا:ةيعالاه رهظا (ىناشاا) لمفاا باص أك ير لعف فرك رثملأ لظل ادم فيكك يد ىلارتولأ
 | تفرعأ ميهاربا اء لاسقف تافرع غاب ىق اهلك كاسانملا يهارب 'ىرأ مالسسلا هيلع ليربج نا نسما لاق

 ظ هيلع3 اق سابا هل ضرع ءتببل روزي نأ دارأ رهلا موو ناكالفتافر ءتيهسق أ ١ لاف كس انملا نمكنررأ ام

 | ضرغلا حال اه عبو ىربالو لهب اهضعدر ومأيالا مب ال يللاّن ال ىضاقا!لوقوهو اعمةيؤرلاو لسعلا
 اة ةللا لع ظمللا لج ىذتش نال ف عشا ذهب رمال علا لح بجوال همم
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 ممم مصرس نم ل اس مصسصصسل ل ص ميسم ل ل ام ع هوما سس سسسمسا ادع مون اج حسشالاوم وا يوييس م ل سس مح

 1 فااملالا نا هنم دار !!نوكي نأ زوال ل نكل قاما لعملا نمدارا!نااناس كلذيهفصواذا انيدأ الضان 8 |

 ٍ | هلاثمو هلا.اسم هلعس دقق اولعفب ىتحر ومالا هذهاهللا هّقفو نذكلذلامهقمف وبومالسالا ىلا !ءبها ةمعادللا | 1

 3 لعج لاقي كلذ فالخ ىو ا.يدأ كةلهجو ابي دأ كةريص لاةي نأ ز وصف ايداريصي تس هبا بدوي نم

 ا ةملقعلا لئالدلا فالسخ ىلع هنكل مال_سالل اعلام ىلاسعةهنوك ىضتقيةن الا رهاظ ناانلس الاةعاصل هنبا
 ا4لانفت هلل اقل ديعلا لعف ناكسحوأ هنال ةياةعلا لئالدلا فالخ ىلعهنااذلفامناوهيلوقلا ل رتسجوفأأ|

 دعا ال عبطملاللاوهىلاعت هللا نوكسحي نأ ب جولو اياةءالواناوثالوامذالواسدم هي درعلا ىكتسسا |

 ماق ضرع مالءالانا (لوالا) هوجو نم هناسبو ل.نالا.داقرهاظلا ةكورتمذ الاهلوةباوملاو أ |

 امئاد لبا نامزلا ىفانبف ضر لا !ذ_ه قلإخاىأ كا نيإسمانلعجاو هلو ةفنينامز قيال هناو بلقلاب
 مالسالا ىفةدابزلا هئمدارملان وكبنأ(ىاشلا) لا اى هلوصح فاشن ال لمْ نامزلا ىندإ صك بلطو | ا

 ام-مئاكف ى ا نيمطدل ن كلو هاربا لاقو ىده مهدازاو دّدها نيذللاو مهناسعا عماناعا اودادزبلهلوفك ||| ْ

 | مالسالانا (ثااثلا) لاخلا لالا لوصد- ىفاش .الةدابزلا بلطو قيدصتلاو نيقيلاةدانريماوعد|أا ١

 | هل مالسةسال ادارملاف لال نيإ م هلو ةكح مأللا فرح فرضا ذاامأ 8 داقتءالاوناعالا د يفي قلط أ اذا ||| 1

 هلعل نكل نإ سم نيفر اعاناكد قلذ هّتدضق او ىلا عت هللا ماكح أ ىف ةعزانلاٌ ل رتدردقام لكي ءاضرلا و داسقنالاو ا
 امو لول ةدلكلادامونع كلذ هللا لون نب نأ ادار أفي ريشدلا بدسب ءلصاحلا ةعزانملا نم ع ونام ويولق ىف قف ا
 لعملا له هلوق ةرهالادكورتم تسلب الانا هوجولاه ذهب تيثف لامكل الس ىلعءاضقلابءاضرلا عاشم |[
 | ةدئافالفكةفدلا تاصح اذا فوصوملانا (اهدحأ) هودو نم عوفدماذهاناة كلذ مكسملا ىلع
 ىلإعتهفسو لا قيالو ةفصلا ليم ىل؟هل+ بجو ففصولادرجعوه ٠اعدفاب بولطملا نكيرلاذاو ةفسلا ىف | ا

 | ليس ىف ةبْعرلا نمرك [ىشلا سفن لمس ف ىف ةرغرلا نكلوعنانلق هيف بوءيموهوح دعو٠ ان كل دب ألا

 اًهمسا دعم اههيف م السالا لصد ىتمهنا (اهتاند) ىلوأ لو الا ىلع ةلوناكنف هنم -سجصالاو هيفصولا ||

 0« لطلا ةيئا وهل رسال نم ولا كا ذ ناكذ بد كسا !:هماعز وال ىلا عت هلل مكي

 ْ ل هلعج لا.ةي نأ ز اجامل ميهاربا ىهم عم نم لكنا بجول ةسعسنلا هيدار 11 ناكول هنا (اهتلانز أ

 ! يفاشم لمعلا ظفانا  (اهدح أنآ ايل راما ادهايزاةفلطل الا لعذ ىلع كلذ يله هلق أأا

 اهردوأو ىلا ءتهتااهاعفدق فاطلالا كلنا (اهينانثو). رهاظال ل رت هريسغملا هنغهف رسمغ مالسالا ىلا

 نا (اهئلاثو) ٌرئاج ريغ هناولض املا يلممتأ الط نوكيا ملطف ةلزتءملا بهذم ىلع دوحولاىلا اهجرخأو ا

 اذهىفرثأ اهل نكي ل نافن وكبالوأ كريلا ىلع لعفلا بناس جرت .ف ذرثأاهلن وكب نأاما فاطلالا كلَ

 نالكلذدو بو> ولا لصح دةفناجرلا لح ىتءلوةنف ميجرتلا ىفربأا مل ناكن او اطل نال ذ نكي ل عج -رعْلا ا

 ا بنولطااوهن بدحو ناف عبو الو بحالوأ عنشي وأ لعفلا بوح نأ عيجرتلا نمردتلا كاذ لوتس عما 1

 | ىرب اهعوقوالو ةرات هعم لعفلا عوقو نكي دك. عنتعالو ب /ناوج سال عناموهف عيشماناو 1

 سلو عونا تقولا لل ذم هل المه- ملام ماصضنال وكي نأ اما عرفوا عرقولا تقو صاستخاب

 جججرتلا فرثأ فاألا اذنه نايا ديالا يمل امنع مايل روت عر ١١ ناك لوالا ناكناذكلذك

 نمرخ ٠ الا ىلع ىوا.ل نكمملايف رطدح أن اجر مز ىفاب ءاناكراو فاخاذمهكلذكئانضرف دقوالصأ |

 عوفر عانتما ىلع تاد ةماعلا لئالذلاهلوق لوةعمرج_غبطالا اذه لوقا! نا تشق لاو هو حج ىحرمغ ا

 منام ىلع ىئادلا ل اؤسو )علا لاوسب ضراعم هنااا مذلاو حدملا لصفوهو ىلاعتدهقاو وا ديعلا لعق ْ

 فرك نياسماناكاملا منا نمي الاهذهىفروهشملا لاول !ناملعءاو. لعأ هتلاواراوطأوارا مهرب رقن 0
 0 اب ىدل نا مث كلذ ىلع هلل د + ا ةضاش ةءوجأ هنعانركذو ”للثسملا هذه ىفمان>ردأ دةمالسالا املط

 ا | ةحلاصلاةردقلاناانرك ذام ىلاعتو هن اممسهنمالا نوكمال هناصسهلنيإسم |..جرو رص نا ىلع لعل ا ذ +هدج نم

 ا ١ | ةبجولإردقلا لن ولفُ ةبجوب «ةددقلا كاف كرتلةملاس نكت نافالمأ كرت حاس ىمرعمالسالا | |
 اييسوحسساول سل ل ممم مصمم ا يسم نو سلا يح مج 7 7 همس“ وو ويوم ب دعما دع ميج م

 امجد
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 ك0 مسي مم ا سس اسم ب مج

 ءاناهقلش لعماكا انرو ممن : نعتز وىلا.هت هلوقاولوتان(عدارلا) مهنمال رنا واب نوال اذ

 تحا (ةيئاثلاةلكسسملا) انتيرذزأ ىأ اكَساْمانرأ هلوقنوك. نأ دء_الكاَذكف هنما وناك ذا مهلاقاخ
 ظ نقلا. هتهقان مباط مالسلا هملع هنالاولاق ىل هذ هللا قاش دبعلا لعق نا ىلع انماع بتو هل وذي باحصالا

 ضراعما دع ةلزتعملا تلاقال يبوال ادم ىلاعت هنا نم اماط ناكل ددعلل ةقولغ دب هرتلا تناولت 0 ||

 هقلالعت هب وتلا تناكولواحوصندن وب هللا ىلا اوبوناونم[نيذلا امين لاسةفاةةبوتلا باط ىلاعت هنا نااسع |
 فاطلالال_هذو ذولا ىلءانماء بنو هلوق لم كلذ تدل اذاو اله>والا#دعلانماع .اط ناكل ىلعتاا

 هنا (اهأوأ)ه وو نءانل اوقدضعي لل ةعلا لا دنال ان هميجرتلا باصصالا لاه ديعلا نم هوتلال ودق ىلعوأ

 ددعاا نمال ىلا عت هلفا ن نذنةيوتلا تالتة ةءوللا (لوسمل اطجلاني وتل رج وم عناد لا للا ىلخ مل يم

 نع ةرامع هللا هجر ىلا: ازذلا يشل هصخلام ىلع هب وتلا نأ (اهناند) ةلصهربغ م دهن :دق عادلا لادريرةتو

 وهو ثاانأ ليعلاو هلا تجوموهو نان لاذلاو لوا مل_هلاف لسمو لاحو مع ة ةسدب يهل :الثرومأ عوج ْ

 توذبدسا باةلا ملا ف رعملا هذه نم داو مث بوذلار ريض م-اظعةفر «موهذ معلا ع لاخلا بوم ا

 قاعتاهاو ةدازا ىعستةفص مدنلا اذه نمدإ اوم مدخلا ى جمنملا وهمأتلا اذهز: متل لوصٍسوةعنالا

 مزعلا» افلايةةءالانامآوهلادالمناك ىذااتنذ1كرتلا وهن لاخلا هةلعتامأ ل فت_سااو ىذا أولاها

 ناكنا» ءاسابلا وريال تائامنف ولعت ىشاخلا فام رءعا ارخآ ىلا نورسملل توفملا لعفلا كلذ 1 ]
 ةرامعناعالانافنيةءلاوناسعالال_عاا ادهم ىنءاو تاريآلا هدد علطموهو لوالا وهملعلاف ريسعلا الباهت |

 هنعل كلا ءافتلاو قيد_هالا | ذه دك ان نءعةرابعنيةءلاو ةكلوم موعس بونذلا نابي دصتا نع
 ثدح بالا هن لاّسسف مدخلا ران لم لشا باقل | ىلع ىلوتسا امهم نيقماا !ذهنا مث بلقاا ىلع هنال_.ةساو

 ىأرذ ةلط ىف ناك دقو سعشااوون هماعقرشب نكهيو.# نءابوءراد هناناعالار ون قارشانرم دب

 كلرادّدلل ض اهتنالا هتدارا ةلاحلا كلت نم داوٌسف هلق ف بنار لءتشنقكلالهل ا ىلءف رمش ادق هيورحم
 ضراعملا نعةلانلاةهزاخلاةدارالاّن ال ىروزمض ةدارالا ىلع ل ءفلا بترتّنا لوةئفاذه تفرعاذا

 ةدهاشم بدسب هيلقولال نم ناف ىرورضاضدأ تاقلا لات ىلءةدارالا بترتو لءفلا اهياع 70

 زاضدالاملاسئدلا كل ذنوكسسي مهلا ىلع ملالا كلذ بن ريو عقدلا :دارا هيلفىف ره< ناو دب ال هوركم ىعأ

 فياكة اورام الا تك لصوت فدك ةيرورمذ بئار ااهده لكف ىرو رص ما ًااضيأ عفانمال 57

 انرورتض نوكينااما علا كل ذنالالاك شااضبأ هفناالا ل_ءلاوه ف _اكشلا تحت لسخادلا لاقي نأ ىقا
 ا مولعلا ن ع مده سمو عذار امأ ناكناواضن أ ف ماك ”ااورامسمال تحتال اد نكي لارو رض ناكت افانر نو

 ريغو أ جاتتالا كال ذىفا اكن وكي نااما لوتألا ىرظنلا لءلل ةتناديرو رمضلا مولعلا كل: عومق ةنرورقلا ْ

 ىذلاؤ امجاو ةيزورمضأا ومها كلن ىلعال 0 :راقذلا لعل كال ذبت ناك ا.ةاكناكن اف فاك

 نمد , الف امذاك نكي :متاوراسالان زءاحراخاضدأ ناك راس الا ع نءاجراخ نو كسب ام ىلء همشرت بوم

 انذاك نأكدقو فاكريغءاذضرف ىذلاف الماس ناكناو قة رولا ولعل نءناكنارخ < الا كلذ رخآ يش

 لوأ نكح هملف هل ةرخآ ىرظت ل_عىل' ب رظنلا مولعلا لور مَدفاَدب رظنلا مواهلا نم ناكناو فاش اذه
 لساستلا مزل_ةهليقا مناك لؤالا كلذ ف مالكلا مفلس اذهو هن راغنلا مول _ءللالو ادب رظنا!مولعلا |[ ٠

 | لئالدلل قباطملا قطا وهو هرهاظ ىلع لو تانملع تو نلاسعت لوقت أ ارخآانر حس ذاع تدق لا توهو ا

 ا مدة ذقف ميحرلا بارا تنأكنا هل وقام ليواتاانىلوأ دي الاءدها ةضراعلاتان الارثاسن او ةلقعلا

 الو لو رهف ثءباو انتر فوق نأ ةبشال نأ لءاو مهنمالوسر مه ثعباو انبر هوت( ثلاشاا عونلا) مل

 دعم ةّمانال |قءليال كلذ ة.رذإ هقصوو ىلبقن روك ذا هنالك ةإم هدأ ا:ةيرذ نمو هلوق.دارأ ن ه ديرب

 ' نءهتب رذ لاح لاك دة, ءاعدلا اًذدو مهمالوءر ممن ثعباوإتر وشب هماءفطعف ل سو هيلع هللا ىلذ

 !١ مالمالا ىلع هنوتيئامىلا مهوعديو عرشا او نيذلا مهل ل مكي لوسر مم نوكي نأ (ا.هدحأ) نيد د |

 دج وتب ص تستمر ل ل مخ دوووم سس صم 0س سجل ل ل ا سس صمم



 / "ا

 مصل مل سس سس م سلا

 يه كسانملا نا لاق ىناثلا لوشلان لاق ن نذنالؤالانالوةلاوهو ريتعملا لولا قمذ زياجريسغ هناو َّظ ظ

 1 سل يم وم و كيلا عت ارشاهيفماقي ىتااعضاو 1او فقاوملا ا

 كان دياءال لامي دعتااوه كسناا(ةن اثلاةلثسأا) فوقولاوىلاو فاوطلاكر يا لامعا هك سانملا

 | مكحكدانم ىنعاوذخ مالسلا هماع لاق كسانم يلا لامعا ىعمو هك ةك ذلاواكت عبذملا ىع# مث

 تفي كسفملا لاقيو اضيأ كءانم ىعست لسا ع ارمش اهمف ماتت تا عضاوملاو اذه تاع دعن متسصح انلاال ىلع
 ظ لش 1121 كل ناسا شا لاه سرع اوق رشااو دصس لاك عضوملا عم نبل ارسكيو ىلءفا ا ىنععنمىلا
 مالا هاء هلوقءالذكو لعفلا ىلعل دي مالكلار هاو رسكسحا او فلا ٌئرقهوكسان م_هاكنم

 ْ مككج.د عطاوم عاود. دارأ هلال ميسا ىف هلا عفأ او عي نان مه سعأم ا

 | ةءارالاف لا عئالا ىل- ءاهانثلس ناق يما كسا ىلع لباسا انلج نا لوف ها هتؤرسمع اذا

 أك ساتلا لحن مني رمسفملا نمو عاما في رعتلةءارالاف عضا وما ىلعاهانلج ناو لاسعالا كلت فير أ

 | لكالع ذيام نوه: ال كلذاو دءعتلا تت اهل وخ دلاكسن ىف مسنل ا | هده هب ذإ نال أطتوهو طّقف ةصيذلا ىلع

 لود ب وذلا-عالارئاس ىف مئاق جيلا لامع انءالع هنو كصروهو اكن ةحبذلا تمم« الاف كلذ

 | موزللاو ىلا عت هلت اىلا برقلاو ةدابعلا ن نم ةظفان اذه لأ هملا عجرم لك سانملا اناس ن او هدف لكلا

 فدك الع ىأاكسانمانرأو هلوةف مالسلا هءاعميها أل قاما هعرشأم لكلاماع كلذ لعسو همضربال

 نباًرق ) ُهلاَملا هلث_سملا) ءالومدبلا مدطعاكديلمدخق تلا بوقت اذاجولدسن أو درعا

 ا و لا ةلا لكى فءا ارلا تاكس امان راتاءاورلا ضءبىو رع ونأو ريثك

 ريغنمءارلا ةرمسكس الدخان هنعةرهاظلا تاياورلا ضعي فورعوأ أر قو انالضا نيذل ان راةدصسأ | م>ىف

 ءاراىلا ةزمهلاةرممكتاقنةرو كما ةزمهلادانترا ل هاو ةعيش ءةرسكلآب نوقاملاو ثآرقأا لكف عابشأ
 الئلءارلا نكست نش الف ةزهولا تطقس هنالو هاءءارقلا رثكحص أَنالر اس الاوهو ةزمولاتةذحو
 نكسامب هيدا ىلعو اهتكرحو ةزمهلا فذ ىلعف نيكسنت !امأو ةز هل ىلع ةلالدلا به ذتو ةملكللاب ف سجح
 1 ةملع بتو هلوقامأ ةزهملا فذح ىلءةلالدلا» اقيز ةفللا باطلق سالت حالا امو 3 وذ فار

 ةطورمشمةبوتلاّنال لاك ةأ الاهم ءاسدأ الا ىلءبنذلاز وج نم موس| (قوالاةلث-11) لثاسم همفق

 :ربغصل ازَوخانا اولاقف ةفزعهملا اأو لاسملل الطي 00 الاو بئذاا مت_ق:الواف بنذلا مَ
 ةروكحوم تراص دقرث اغملان الوش نأ لئاقلو ةريغسأا ن نء هي ونهب ولا هذه تناكفءا.دنالا ىلع

 لام لئازلا هلازاو اهتلازا ىف هيوتلارت أمّتال لاحم اهنع م وتلاف ةرفكجءتراصاذاو اهلعاف باوُش

 ةرود:فأبنأذو< (اها3أ) هوجو نمىهواهزّو مل ناورئاغداازروج نا ملصترخأ ةيوج أ انههو
 ديد تاارّرلا ىلع مزاعأا مدا !!ةروصب هسةروصتنمّنال ة عملا ن نع فارصنالا ف اددشت هب ولا

 دهتساناو ديعلانأ (اهتانو ( ىساعملا كلر ىلا معاد اةادل كلذ نوكف ىصاه ال رتىلا برأ ناك

 ناكف ىلوالاءلرت لس ىلءوأ وه بلال دس ىلءاما هو ولا ضعت ن هري_صقمأ | ن نع كهل هناف هبرةعاط وف

 املاطن وكن نه هَ تردى نا مال_سلا اع ميهاربا لع اا قاس (اهتلاثو) كلذ لال ءاع دما اذه

 ني_كذملا 3 ل ام ار[ قون أه نم نال مهمة هل رد ضعي له «نأ اذه» لاسم رحالامد اع

 دلاولارذثع اهمدلو سنذا!ذاذ دلو ىلع قفشملا بالاوانتت رد نم نينذملا ىلعىأ (اةماعبتولاسةنن ودا

 هردعلبقاف بنذاىدلو نأ هدارمنوكست,و ىرذ عىل قاف تدنذاو تيصءو تءرحا لوي دة هساع

 ةروسىف ىلاعت هللا ىسام (لوالا) هوجو ليوأتلا اذه ىوةب ىذلاو هسفن ىرحت ىرعع ناسنالاداوّنال
 نمو ىم هناف ىتعدت نك سانلا نم اري:كنالضا َنهما بر مانصالا دمعت نا ىبو ىدنجاو لاق هنا ميهاربا
 هل رغختو بام نا هلع بونت قعر داهكناف ىفاصع نمو هللا نوكي نأ ل مص ميحرروفغ كنف ناصع

 ل دع م انءمهرأ ًاوهتلادمع:ءا رئاقا 1 د (ىاثلا) < 0

 111111 م بما م م يي ا ا



 ةئس ةمككلا هنع هللا ىضر ىذاشلا لاق (اهبناثو) هل عامتالاو هم ه.قهةفااو نيالا ةفرعم لاق ةمكلط ا امكلام ْغ

 ٠ | راخات ث ةمكل 11 ندةارااةوكل نا وذةءكشطاهماعفطع متانناث هعلعتوالوأ باتكلا ةوالت ركن [|
 ْ : ىلع ةتئاقعل !لئثالدلا ملعت ىلع هلحز روح الل ل.5نافمالسلا هءاعلوسرلا ة:سالا كلذ سدل داو باّتكلا نع ظ

  | 01عرمشلا ن امل و اظفالا اذه لمد كالدن :لقةملوقعلاتالاتلقةوكاو ل دسعلاو دولا
 ىهملاو ةسلخلاو ةدوةلاكمكللا ىءعردصءوهو لطابلاو قس نيب صفا! ىه ةمكملا (اه ءالتزألا قرأ

 ردعلاو ةري_1ناورب_كظلااذه لاش هو اهانا هلعت ىتاانماكحأو كد دضق |ىل_طأو موماءهلزنت ىذلا كب اكيهاعد ا

 مْعاو موك بو لاقة صن اةغااو لثاذرلا ن نع ةبكزتلاركذباهفدرا لاكلاو لضغلتافصركذ لفابتع | 1

 فرصتال هنكاةرد- هلا ذههل له نأرب دقو نيفاكملا نطاوب ىف فرمهّدل ىلع هلةردقال لوسرلا نأ | ظ ْ

 . ناريسةتاهل ةنك علا هذه ن ذافرا شالا لمس ىلعال ريا لددس ىلءم ميفالصأس“ كل لذ ناكلاالاو اهي 1

 (قاشاا) قالخالا مراكم وأ هناو ميظع قا ىلع هأب ىلا. تهدم كلذاو اصلا لمعلاو نامعالا ىلا ْ

 حري طويكو ندا لع (اهدجأ) تارابع ه5 نيرسفمللو# الامزهىف صخلاا مالكلاوهاذه |

 ةأآ

 تفطر زنا لا (اهدأ) هوو لءانههةركش أخا 11ق كو رست ااضاتشاوما سسئنلا ةقاطلا |

 ىلاعت هنا هماع لمأ دلاو ةمع هللا ىضر ىفا. ثا !بادعأ لاق :ذاتق3وكوهز ملسو هيلع هللا لص هلل الور ||

 اهيذارأ ةمكملا وةك ملاتانا و كس ماو ةلغلاو لفلاوةرذعلاو

 00 راك ياطس كلا قا نخضعانلا نسوا او لاسملا ءوسو نءاهيذام» عئارملا انت ةدكس ما

 زق امو هلغدتلا كد كووضرلا تافص نم ع 0

 فرعينأ (ىاثااو) هيأ قطا فرعين أ (امهدحأ) نيرهأ ف ناسنالا لاح لكنا لءاو ميك نيو |

 كر نكي لو صن اقنلاو لثاذرل !نءاره طن نكي ل نيرهالا نيده نم نيلخاناف هب لمعلا لحال ريد ١١

 ارومالا كلن ومر اهطل بيسلاكك لذ ن رك رح نكي باو باسكلا ميلعتو والا ىوسيلعفيام (لوالا) |

 روماثدشتلان هو ماء لل ةريركوريك ندتلاو طءولاو داعبالاو دعولا ع نم مالسا هيلع هلق ناكام

 1 مهنعاودامم ىوقمل ةرتثكء ام ءايشإ سلا اذه نم لعفي مالسلا هيلع ناكد_ةفاوحلصيواو دموي ناىلا امثدلا

 لوالاودوهشلا كر ااةييكزكت دكا اع سفن: لك ىلع دهشاذا ةماسقلا موو ءاك وذا منان مها دوي مون

 ْ ميال كلذو ةئط اءزوفلا اًةيدذلا ءذها لع اك ناءدا نال“ اعدلانهذا سم ةلك 0 ملدا هنالدوا ظ

 ا ةيكزتلاوهو لمعلا: لالخالان 2 ب هرتلاو لمعلا فدي دشلا بدغرتلابمةمكمملاو باَتكْلا يلعسالا |

 70و

 ا موس رع لا ناو باّكالو مهمف ةمكحال ل اهب لمعام“ !ًةيرذ ف نوكسس هنا ىلع نا الاتلدن مهكر شن م | ْ

 ضصةكزتلا (اهنانو) 0 ءامكح مهاعمو مهرهطب مئمالوسر مهبف ثعبىلاعتهئاو |
 هل ديو ةوقك نسا رالارئاسو ةلرعشلان ءموبك نيو (اهاانأو) سامع نبأ ن نء صال الاو هقنةعاطلا |
 | ىاعت هللا ىلع ءانثلااهت> تاوع دا | هذه ع ذاق مالسلا هيلع او ثئاسفلا وعمرو تاطلا |

 | ايش لال ىذلالاعلاو» يكس او بلغيال ىذا ار داقلاو هرب , زعلاو مك ار رعلاتنأ كن الاسف |

 ١ | ةستم مص كاذك هنوك ل هقسلاو ث. .علا نع أريسءواناوص هلع يام تاك ارداقاملاع ناككاذإار ْ

 | لعمرادتقاديرأ اذا تاذا!تاغدن مزب علا نأ ل-ءاو باتكلا لا اًرئاالو لسرلا ةثعبالو ءاعدلا هباَحا |

 |عنينانوعالد حاملا ةلذ قلت ل تا اخلا نعاهزنمناكا ذانالةلذلاو مضولا نم هعانتماوءابشثالا | ْ ظ :

 تاذلا تافص نموهذ يلعلا عم هب دير ذاق ميك اامأو ةلا م الزيزعو وف ماضتعا هقحلي ىّت- هداه نم |
ْ 

 ١ كلامنا دك هرم عيل ن امال ره: ةزجلا لاك ةرملاييراااب

 1 كال تاذلاتافمنأ (اهناثو) "نادك تسيل هذلا تامضمو ةلازأتاذلا تام مسالا

 ردع مصل

 دمصتم ١ مسحمملا

 ٍْ ل و 4 ١



 ؟1 ©

 زعلا ف مستو مهلك نوكما (اهدسأ) هوسولمهريسغنءال مهم ثوعبملا كل: نوكي نأ (ىئاثل او )
 (اهيئانثو) اهيلا بمس اذا هتبلطل فرش ناكمترذ نماعماناكا ذا ه.لا لسرملاو لوسراّن ال مظعأ نيدلاو
 (اهثلاثو) هّنامأو هقدص ةفرعميف م-ملع الا برقيفهأشنمو هدلوم نوفر دب مهنافمسونمناك اذا هنا

 لوةنفاذه تيئاذامهيلا لسر أول ىبنجالا نم مويا فشأو مهريخ ىلع سانلا صرحأ ناك مهنم ناك اذا هنا
 كال ذ نأ هنط ىلع بلغدق ناكو لق سللا فو لااا ىف ني دلاةرابم مال_سلا هيلع مها اربادا مناك اذا

 نيدلاىفدارملاة يام لال ذب هل عمدا كلذ ديربنأ هنم نسسح هترذ نم مولا نوكحسي ناب لمكيو متيامنا
 ةيلرلا هذه نم ىلع فرش الوز. ءال هنال هير ذ ىف ىهالا اده نو حسه ناب ميظها ارورمسلا هما فاضت

 ةخوهوني رسفملاعاجا (اهدحأ) هوجو هيلع دم لدسو هيلعهتلا لنص دوه لورلاناامأو
 | هن الاهذ_هةوعدلابداراو ىسع ةراشدو ميهاربا ةوعدانا لاه هنا مالسسلا هيلع هنعىودرام (اهيانو)

 دج هعماىدعب نمىانلوسربارمددهو هوقنمفصااةروسف وك ذام مال_سلاهءاع ىقمدع ةراشبو
 ثعبرلواهاوامو اهب نونوكينيذلا هتيرذلةكجءاعدلا اذهب اعدامنا مالسسلا هملعميهاربا نأ (اهئانثو)
 ركذىفةمكملااملاب هناوهو لاؤسانههو ملسو هيلعهلل ا ىلص ا دجتالا هاو امو كعب نم ىلا ىلاسعت هنا
 دهن لآ ىلعو دش ىلع ىلص وألا لاس ثمح ةالصلا با. ىف لو همأع هللأ لص دش عم مالسلا هيلع هاربا

 اعد مال_لاهيلعيهاربانأ (اهاوأ) هوجو نمهتءاوباجأو ميهاربا لآ ىلعو هاربا ىلع تملصاك
 قد بيبحلا ىلع لماذلل بجواا كئانآمويلع ول. مهتمالو سر مهيف ثعباو اير لاه ثم مالاسلا هءاع دمت

 يها ربانأ (اهنان) ةمامقلا مول ىلا 2ءاةن_سلا ىلعءركذ ىرح ناب هّةح هنع ىلا عت هقا ىذق هلهئاغد

 ىل هده هد !ىفا:_سحءانث ىل قدا وعد ني رخ الاف قدص ناسا ىل لعد او هلوةب هير ذ لأس مالا هلع

 (اهئلانثو) هنأ ىف هراعن سما ءانملا ءاقبا هبدمحرك ذيهركذ نرقو همل ىلاعتهققا هياجألسو هملع هلق
 كوأ ىنلادوعسمنباةءارقىفو ةجرلا بأ ناك دو ميهاربا مكسسج "لهل وقل "هلا ا بأ ناك يهاربا نأ
 لثممكلان أننا مالسلا هءاعلاهو م-رفؤرزنم ؤملان هت صقىف لاهو مهل بأ وو مهسفن أ نم نين مؤملا

 بادىف امهر كس ذ نيب نرق هو نءةوبالا قد ممم دحاو لكل بجواسإف ةحزلاو ةفأرلا ىف ىعيدلاولا
 | جيلساب سانلا ف ن ذأ و ميل! ىفةعب رمشلا ىدانم ناكمال__ سلا هماع به اربا نأ (اهعبارو) ةالصلاوءائُماا

 لسجل ارك ذل ىف امهئدب ىلاعتهللا عمأ ناعالل ىدان ايدانء انعم نيدما ىدانم مالسلا هماع د# ناكو
 مهيلع دا هلوق :(اهلثأ) تافصلوسرلا كلذإر كتصذ مهلا مهنملوسر ةشعب باطاس ىلاسعت هنأ ل_ءاو
 | 9/رناكعذلا نالونسو هيلع هلا ىلس دعت 3 لزناىذلان اه رفل اهنا )ل والا ١ ناهد وهف و تانآ

 00 ةلادلامال_ءالاىهتان الا نود نزوح (ىناشلا) هيلعولب بسوق كال ذالا سدل مسهمانع

 1 م-هلموامااهوعديو اهم مهرك دين اكسبح هنا ميلعاعاا هنو الث ىنغموىل اعتو هناي دهن افصو عئاصلا

 دباكلا قاعم ملعب وباتكلا ةوال- مه هأي هنادارلاو باكا مهاعئوهلوق (اهيناثو) امي تاسالا ىلع
 فررأ |نعانودم قسفرتاو2ا | لد ةنسلا ىلعاهظفل٠ اقباهتمهودجول هيولطم ةوالآا نال كل ذو هند اقسو
 ةدابع عون هنو التف نوكي نأ اهنمو لسو هماع هللا صدمه از عم مانو هظفل نوكي نأ نمو فصصعتلاو
 ةمكطاناالاةوال_:لا مكحاذهف ةدابع عون تادابعل ارثاسو تاول هلا ىف هنءارقن وكنا اهئمو ةعاطو
 ىده هئوكب نآرقل|فصويلاعت هللا ناف ماك لاو لثالدلا نم هفام ميلعت ف رشالادو هما ىمسظعلا

 هرارساو هذ اق يلعت هدهبركذ واللا يم أ الوأ ىلاعتهلن ارك ذا ةرارم-الاو مكاو ىناعملا نم همفاملارونو
 نأ لعاو ةمكملا مهلعبو ىاةمكاو هلوقلوسرلاتافص نه (ةثلاثلا ةذصلا) بادكلا مهلعيو لاف
 تءكح | نم اهلصٌ, ل مقو نا سهالاهل عمجا نءالامكح ىمهسالو لمسءلاو لوقلا ىفةباصالا ىه ةدكطا

 ةباصالا نمانرك ذا عتوكس, امنا كل ذو أطلناو ل_هللا نءّدرت ىلا ىه ةمكللا ناكف هن ددر ىأئ ثلا
 ردي هلالاب هبشنلااهنان ةمكلسا نع ةةسالذلا ضءنزخعو لالا لاق هعضو مى لكعضوو لءغلاو لوقا ف

 مقاطلا
0 



 ا

 نءالوسر ثءعمي نا ىلاعت هلق خ نم بلط ميهاربا ناالا ةباورلا هذه سدأ ن تساةءاورلاو 3 -هةدصاولم 1

 ها 6م

 أ هنود تنثنال نذاف مال اهملع دمة ويني فارتعالا مهمل بيلا مازلاةياورلا هذه ىلع دما مالسلا
 ١ موقل( نأ انا طئاسوهو رودلا ىلا ىضمسف هنود َتئْلامةياورلا هس ه تددم :الو هباورلا هذ هتدئ ملام

 | كإإ ذ دعب ءىوسسرخآ صخش هل ءلث صخعتلا اذ هوه لورا كل ذ ناد عطقلا فيك ل.عاسء!ذيرذو هيد 5

 ظ مال لا امهيلعد# نيبو هارب انيب ىذلا نامزلاوهو ةنسس ىلا دادقعءاعدلا اذهذياحا رخ أننا نازاجاذاو |

 إ صخاااذه ىوسرخا .[ اصضش ءاعدلا| اذهب بولطملا نوكي بحة سفال ا ةنلت :رادقعرخ أت نأز رالف

 كاذالوأوةياورلا هده ةد:نادها ل. غالاو:اروتاا لعالوالا لاؤ دان ع (باوخلاو) نيعملا ظ

 دمعملا نأ ىناشاا نعو ىوءدلا هذه ىف «ذكتىلا ةءراسم سانلا 3ث أع نمىراسسنلاو دووملا ناكل

 || لهم <ىنالااهلعيال ىتلا بورغلا نءهراسخ او نآرةلاوهو هدي ىلعزملار ووهظمالسلا هنلعهت ون تاثاق
 هلمتسملا) رعأ ىلاعت هللاو بوا_طملاودو هةمال دك وا !ىر ىردتن ل اءذهنا مث تاناكسللا هذه
 لوقلا اذه ىلعو دعه هندو مزال هغسدربملا لاف لوعفم هنال(لوالا) نالوق هسف:باصتناىف (َه ءااثاا

 ا تيدا ىفءاجام هلع لل دلاو همغس مامز هنمو ةفللا هف سا لصأو اهب فضتساو اهنومأ (لوالا) هوحو

 هسفنةلازاق غلامدهذ طق ل قاع هنع بغرب الا عب عراذا هنا كل ذو سانلا صدغتو قالا هفستناريكلا

 هدققحو سفن ريسشو هنسفن له نهال ن سكس لاق (ىناثلاو) ”هلقاع سفن لك مي فا ثدحاهزيمعتو

 ىلع ةعنصل ران“ !نماهف هددعاعل دة _سفاهتر تحف لذ هسفنلهجن ءالا ميه اربا "هلم نعاس غرتال هنا

 هسقن لاه أ (ثل اثااو) لسو هيلع هنا ىلص دم ومن ةمصص ىلع لإ ذب ل د سف هتمكح < لعو ىلاعتدقا ةينادحو ١

 ادد ىلغاورك ذوالوعذم تسدأ هسفن ن نأ (ىناشا!لوقلا) هسفن لضأ ( عبارلاو ) ةداس عىل ع نءايشدأل |

 رسفتلا ىلع بصف هنا( ىفاثلا) هسفن قف هفسمري دقت شفا عني بصن هسفننأ (لوالا) اهوحولوتلا 1

 هراخحا كلذدنءف نوذلا لكس ن ةرهطمابإلد مبرمج رطأ ادد ىلعر ةسم هناو تاهروالا ىلءرعغتيال 8

 هسا ' مالا ا ده لاقي اك فيك انستا رك دوه.ةسلاالا هرب دّقتو فاضامت اسفن هفسءامعمو ءارفلا نع

 | ةهافس مكحامل ىلاعت هنا مءامغلا دي دشن هسفن هس نءالا ئرق(ثلاثلا) ههذس ىف ةغااسبملا هنمدو.قملاو
 ءانرخ ا اذاانآ هي دارا او انندلا ىف هانسفطص | دسقاو ل اَقذ بيسلا نيب مالا هملع ىهاربا "هل منع بسعر نم
 ةشقايلا ةمامالا و عنا رشلاو لدعا اود ودأل ةعماح ىه ىتلا'هل اءانفرعو ةقئلللا اراسنو دن ءدلاس .رال

 كلم نم اهلان نا. ةلالا !ةباهنهمق ىذلا بقال اذ هبهتنا هفرسشف ىلاسعت هلل ا مكح هملا فضا مث ةعاسلا م ..قىا

 هنلم نع بغارلا نأ ل_ةءو با ىذ لكى ةدعلف عئارمشلاو لول ا كلم نم اهلان نم فكة رمثدلا كولم نم
 ميع . لاق ليقو ةلزمملا كلت لم لانس هتلقي رط لم ىف بغربل ةلزنملا مي مطعةرخا . الا ىف هنا نمي مث هيقسو

 | ميدقتري ريغنممالكجاا مصاذاو ني_كاصلا نأ هناوةرخ "لاو ان ذلا ءانسفطصا ةقاوم رب دقت ةوربخأتو
 ادع « .ىلاعتهللامرك ىلع باودلا نسحو ةماركل نوم وج لع يدل يس نسما لاه وأ ناكرشأتو

 ْ اهاكح ىتاارومالا نم هسما1تاعونلا وهاذهنا معا (نيملاغلاب رل تالسا لاه لسا هيرتدل لاف قا) ىلاعت

 هحولا) ناهجوهلماعؤو بستذا عضوم (قوالا'هلةلا) لئاسسم همقومالدلا هيلع ميهاربا نع هللا

 ءافطصالارك ذىلاعت هناكف لسا هيرهل لاف ىذا ا تق ول | ىف هانم ةطصا ىأ هانم ةطضان بصن هلا (لؤالا

 | هلاهلاس نمىلاعت عدا ناو اهل عضو ىلاعت هللا ةدابعل هسف:لن ل هناكنف ءافطصالا بيس ركب هسبقع

 5 | ىلاعت هلل همالساف همة اعلاو ءدلا ىف هلاح ادهن نءالاةلاسرالر ادخال ىلا عت هنال اهب «_كتخ او ةلاسرال

 | نغرابخ المسا هير لاهذا لوقو سفنلا نءرابخ |ءانمةطصادّقلو هلوق لق نأف هب قوطنم هاج !ن سحو ا

 ١ | ارا ص ءانرك ذىذلا تاسفتلالا بان نماذه الق اد اومظنلا |“ -هنوكسحر نال ةءبف.كف ةينانغأا

 | ةهلم نع بغربال ىذلا حلاصلا ىنامصملا هنأ لعمل تقولا كل ذرك ذا ل. هناكرك ذازاسصض اب بنها (فاثلا)

 0 اي هاتان اسير را اس هانا وفلتشا (ةيتانلالل ل هلثم '6
 1 ب 5300-9



 21ج"

 :نيمأ لعفلا تانغص نأ (اهثلاند) كلدك تسيل لعفا!تافصو تافوالا نءءوثىفاهشناقن قدص:نأ

 ىلع ماظنلا مح اوك زك تيباتاذلات افدو لءافلا نع راث ال يو

 نكي لهن ذلاهكحح ناك اذاو هتاذلابهكح نوكي نأ بجي ةلالا لعن ناب ميبقلا ىلعر داع يسغىلامتها |
 نكيملالا ناك امو عيبقلا لعف هم لحس هلالاف عبقلا لف ىفانتابتاذإ ة مح ل اوارود-ةم قل

 نأ مزليدةدذ هضم هل د زال كلذ بحلول هنالا مكح نو كسر, نأ سه هلال اانلقامنا ارودسةم

 اًضيأ كلذفهفسلا لف ىفانتةمكملا نااَمأو لا« ىافنالا كلذو ةمكطلامد_ع عماهلاهلالان ركسو

 هفسلا لعن عماه ريرقت نكعال ةمهل ال نذاف ةجيدبلا« مواعم فانمىف انما مزلث_بمناامأو ةهيدبلاب مولعم

ذم لاما هنع باوذلاو جييقلا لعف ىلءر ديال لالا نأ تيثةنيبفرو دقمرب_غلاحملا ناامأو
 سيلفاذيه

 هفسن مالا ميها اربا هل منع بغرب نمو) ىلاعت هلوق ده لعأهتاولاؤسلالازفهتماهذسلاعتالا دو

رك ذنا دعب ىلاعت هللانالءا ( نيهناصلا نا ةرح الاى هناواندلا فءاتسةطصا دقلو ف:
 ميهاربا أ

 هيلا هللا د ابع يعم سعأو هدب انت نمو اهمال ىلا هعئارمش فئارش نمهدب ىلع هارحاامو مالسلا هيلع

 فلس ىتلاروءالا نمل ذريغو مسمار ايهئاعدو هدابع ملاصم ىلع صر نم هيلع ىلاغت هللا لحام
 ناممالاو ميهاربا هلم نع بغرب نمو لائق سانلا بع ةفلاسلا تانتالا ءذه قارن ام

 - || هعئا رمش نم ىأامب

 0 ' مهن ىنلا'هلصولانواصويو هينور ضف, امنا دووبا نال برعلا كرمشمو ىراصنلاو دو ملا نب وكلذؤ ناك

 ىل-ْ”ارسا ىلا مالا بئاج نم ب تةنموهو ىسعبالا سدا مهراذهتفاف ىراصنل او لما رسا تاس نم هنو

وراصف هاني ىذلا تنبلاب ةءاه السا قريش لك اولاقامغاممناف شد رقامأو
 رئاسو هللا باك ىلا نوع ديلا ذا ا

 ىلاعت هلا ءاطعااع ل.ءاسس اء ني اطسقلا ىلع نورضتفي مهو لدعاعس ىلا مهعص رن ودان دعلا مهو برعلا

نأ تيئاملو مالا هيلع ميهارباب لكلا راضنا مقتل دنع عج ةوينلا نم
 ىذلاود مالسلا هيلع ميداربا 

 "||| دوصقملاا ذه لمصءغىف ىلا عت هللا ىلا ع رض: ىذلاوهو نامزلارخآ ىف لوس رلا | له ةشعب ىلا عت هلق ا نص بلاط

 . || ةوعدوهئذلا لوسرلا/نمؤيال هنا مث مالسلا هيلع ميهاربا ىلابائالادل اضف رخام ماظعأ نم ععلاف

وخامأ هنم بوي نأ ق تسسيام اذه نا كال ع رضتلاب هيولطمو مال لا هلع م اريا
 نع بغرب نمو هل

 همفتمغ روهبهرك اذاسغالا نع تدع رلاق (ىل والا هلثسسملا) لئاسء مف هسف:هفس نمالا ميه اربا "هلم

س نم فاثكلا بساص لاه ىذلا ىه؟ةناشا ادراكت الا ىندعماهفة_ساىلوالا نموهندرااذا(
 لحم قهف

' 

/ 
١ 

اح لهل وقك« بح ومريغ بغرب نمّنال لد_بلا مصانغاو بعرب فريمضل !ندلداا ىلع عفرلا |
 د لء

 !مبءاسىتلا هلا اوه هاربا ءلعداراناوهو لاو سانهه لود نأ لئاستل (مساشلا هلكدملا) ديزالا
 د#

 نعل ءدهن الاتي ناام اول الف نيدلا ادهلوبق ىف سانا !بدغرت مالكا !نمدوصة ان ال ماللا هلع

ةياعرو ةوتلاودمحوتلا عا لوصالا ىف ملا كل: ىع هلل اهذهلاعدوأ عورفلاولوصالا ييها رماة
 

 ١ مالسلا هيلع هنال ل طابف (لوالاامأ) لامعالا ةي.كو عْنارمشلا عورف نافل امهنكلو قالخ الا مراكم

 ديةيالوهت(ىاثلاامأو) عرمشلا كلذ نيع وه عرشأا اذه لاقي فدكفعُا رمشلا لك سن هعرش نأ ع ذي ناك

 فارتءالا ىذ>ةئالداعماو قالخالا مراكم .ولدعلااو د_.-وذااىنعالوصالاب ف ارتعالاّن ال ن ولطملا

كي نأ مزاف عورفلاو ل وصالالوانت"هللا ظفاو خو نم مهارباعرشن أب فرتعاامل سو ماع
 د نو

 هيلع ميشا ربانع ىحانا ىلاعت هنا هبا وجو م-ماعمزلاام هءزلمف ميدناربا لمنع اضيأ اغار مالا هنلع

 ادهن ءربع هتاعب ريش رشتو هد انو هنرمدنو لوسرلا اذه دعب هلم ب اطو ىلاعت هنا ىلا عرضت هنآ مالسلا |

 بجوةلاة مقام مال-كاهنلع هاربا نوك برعلاوىراصتلاود ووبلالسانإف ميهارباتيلم انا عملا |

لا ادهةوش فارتءالاه ماع ْ
 يهاربا بولطموه ىذلا صنت

 نا لئاسلا لاق مالا «ملع
 اواسام موقتلا

 ْ هيلع مهاربا نءربكلا اذهىوز مالا هلع دتامناو ىلاعت ها نمل وسرلا اذه ل ثمَباط يعاربانأ ْ

 مالسا

 ا !

1 

! 
ْ 



 هول
 ا دم ل ممسسس سبا يول احلا

 ميار ةضوختتسح ىو لاو بابا ىص وطنا ارهشالا وهو (لتالا) نالوق همم بوةءبو

 ا ىنا.هوقامأ بو ةعب هتلفانو هاب مهاربااهب ىدو هانعمو همن ىلع افطع ب صال ان بوةعبو يرق (ىناثثلا دل
 ناو ىنأ ءا رقفو لوقل ئه هلال صو نامي نضوكم ا دنعوذب رصيلادنءلوقلارامضا ىلعوهف ْ ّ ش
 ةالاةرهاظلا ل الدم هلع ماه أن أب هصاختسا ىلامعّتهنادارملاف نيدلا مكل ىطصا هلوقام ا ىباننادوعسم | ظ 1

 لجرلا نال كل ذو مالسالا ىلع مهثءندار اف نول سم من :ةوالا نتو الف هفوقام ءرغ نع ءمكعنمو هيلا كاعدو |

 ىشذ هلال لاح لكى هباروم ًامراص توما لق ءئذاا,ى أي ني سهأ هنا منيع ةفرظ لك ىف توملا نمأن ملاذا

 ب زورا اورامللا ىف هسف:ال2 ذمريصتف الهلا ف انعو ةاحلاب رفظلا هبوفمف ةينا الج اعثنا هملارد امي لنا ْش 0

 ْ أ هلاوك هلا دمعت اولاف ىدعب نم نو د.عتام همنمل لاف ذا توملا بوةديرمض>- ذا ادهش منكمأ) ىلا عتهلوق

 مكاو تددك اماها تان دق هَمأ كا :نول-م هل نش وا د او اهل | قاع او ىل دعاسمساو ميهاربا كئانآ
 هش هم صرف ىف غلاو هنا مالا لا هيلع ميهأرب ٠ نع حامل ىلاعت هناء!( نوامعب اوناكاع نولأسنالو ع دسأ ام ]||

 ةغلابمو ى راصتلاودوهملا ىلع وعلل ادكأ ان كلذ لثع همأب ىدو ب وةعينأ هبسقع 2 مالسالاو نيدلا ىف
 ىهو فاطعلا فرحوأ ماهفتسسالا فرح ىنعماهانعم مأن اما (ىلدالا التسملا) لثاسم هيقو ناسلا ىف

 تاقاذاكيا لعاف ”لسملا اخ أهم ةنلطقم و اهليقامع لدم نيهجو ىلع ات ىشووأ فاطعلا فورح نم همت

 الهياوت ناكمرحالف كدنءنيذهدح أ له لأستف هدئعامفهدحأن رك لعنال تنأ افدورعمأ كدنع ديزأ

 نمعتلا نع هتلاسورعوأ ] ديزه دنع ناكل انا لءتال كلذكل دنع نيلجرا نيد دح أ نوك تلا ذاامأ أمادأ

  ليوععاملا ١ ولاقف ةعطقنملاامأو اذ وأ اذهوهأ نكلل دنعامهدس نالعاىأورعمأ دنع ديزأ تاق |
 اهمار دةذ ص اضشالا ىلا هرمصب قمس مالكلا ا ذه ىل؟ 'اه ناكفءاش مأ لبالامنا لاق اذا هلاثم م اهفتسالا ةزمه عما
 ! ىهلهاهم ا مهغّةسسين ورينا كل ذ نع برضي نأ دارأو كشلا هءاج ملم ال اما هنظ ىضتقم ىلءريش اف لب ْ

 ا تو ايس سيدار ارااوهءاشاملا نءماهفتسالاو لب : ىعمود لوالا نع تارمذ الاف ال أ ءاش

 ' لبالاهما ةلوقي لدةتمريسغ فتات سم مالك ءاش ىهأ كلوقذء اش ىها لن ال اهنا كلوق ىرتراج ءاش م لبال

 7 نكي لوك دنع امهأ ىنععورع مأ كدنع ديزأ كلوقَناف :لدتلا فالذم هنعبارشالا عقود كلذو فدك ظ

 ل وةمُف درفم مههأب كلذ نعربعت كنا كال د ىلعال_ءاد ىك ودين نيرق ةارعنا لما ديول قاع اعطقم مأ دعبأم

 .ءاعللا مئاقلخ نأ ن١[ ىلاغتهلوةف ةةلصتااامأ اريثك نيعونلا نمىلاعت هللا باَك ىفءاحدقو ل دنءاممأ

 ظ مآ نيلاعلا ب 0 نعد بيوال بالا لأ 7 ملا ىلاثعت فرعية فشل اما 3 أ ىأاهكمم عفراشانب
 .هدعباسع ماهفتسالاو لوألا نعسبارمذالا ىلع لذف ءارتفا نولوشي لب لءأ هاو لوي ا

 مآنا نولوت» نب رمدفملا ع نم نقال ن نموورع مال د_:ئع ديزأ كلوق ف ناك مىأ عم مالكسا !ىف سدلذا

 ةمّدقاامذه تفرعاذا لب ىعم نعضان ةعطقنملا هذه مأ نا نر كسص ذا ل دك ريغ كلذو ةزمهلا ةلزئعانوه
 : ةزمسهلا ىعمو اهابقاع ةعطقنم [مم : (لوالا) نال وق همف لسن مأ ل طقشم هن الا هذه ىف مأ ل وقنا

 ارض امدنع ني رضاح زكام ىأ ًارضاخلا ععدرهش عجب ءادهشلا وءادهش مم 43 املي ىراكتالا اهف

 | نيد هملعمه ىذا َنيدلا نا نمت وعرب !وناكانتت مهل لاق ىلاعت ناك بالا لهأ حمبالطلتاو تول بون

 ١ ندإأ نم هسدلع منام مك رتل كا ذ مت دهشولو نيدلان* اسالااءاصو نو دهشت مم :أو كل ذ نولو ة”ف.ك ل ءرلا :

 ارياسو بوةذدو مالا هلع رجلا هنلع ناكأم شنو ىذا انو تاع هللا صدم يدق © ءعرلو |

 هذهى بوةعب نع ىكدلاو لطاء مالك ىلع هج واس اراكشال ا لمس ىلع ماه ةدَسالا لاق ناف هدعب ءاسنالا 0

 | ىلع ماهفت_ءال ااننلق هءلاراكنالا لمس ىلع ماهفتسالا فرض نك؟ف كف اقح لب الطانام الك داي الا |
 كلذ دعب هرك ذامامأف ىلانعت هلا ءركشأ ىذلاوه ذه هنافو دنعروططا مهئاعدا درب قلعت مزاكنالا لددس إ

 | مهزوضحركن 1 ىلاعت هناك لب لصف همالكوتهذ دهن ن منو دعت : ام ماللستلا هتلع بوةءبلوقنم |||

 :قدرطو اة دعمنا الا ءذهىفمأَناىف (ىلاشلالَوقلا) ةسولاكمةهك تاذيسص ا ا

 1 يي سس سس

 ل ار 1١0



 © أ "

 موج دع نب دوج مماسصس د هوس م حس م. حم تيس يح ١ م - ص بج مدس سمس ل ممم سمسم يسسسسم

 6 ار نامزلا كلذ ف 4لاقمل ةنمزالا ضعب ىف لمريغ مالسلا هيلع ميهاربا ناك هذ هيفاداسم نوكيال نامز ىف

 |رمقلاو بكوكلا.هلالدة_سا دنع كلذو غولبلا لبقو ةومنأ اى.قكلذ لاوانمنا ىلاعت هللانا ىلعنورثك الاف أ

 . لأ تارامأ وةعسللاىفاهفااذربدمىلااهراةتابه_ةطاحاو اف ثود!تارامأ ىلع هعالطإو سعشلاو |

 فرعنا لبق كن لو قمار عال هاا دياب يبات اعز ساىلاعت هل لاق هير فرامل ثودملا ٍ

 ةلالد ل لوقلا س ننال لوقاا ادهن مدا رأانو كضلال ددسالا لبقن اكل اهلوقنوك نأ اذيأ لقحو هير

 ٠ رعاشلا لوةك اذه نرغلا يه اذ بس ىلع البلد
 ا اما رالي 3 1 كادالا 0 ظ

 : 11 لي واجالاومااسالا تداوم مل افوقو يلا دس ناكرمالا اذه لاه ند سال نموا

 ! أ تاسلاو بلقلاب ضاارتسعالا كرتو لورق باقات ىلا ةعراسملاو كاست هنلا ماوالد امقنألا (اهدحأ)

 | اهلعجاو كد ابع صلخا السا م هالا لاق (اهينانو) كلني-!سءاناعجاوار هلوقنمدا ارااودو ||

 | جرا لعدم مالسالا ىلع مقدس (اهتاند) راعالاةظح المول رشلان عاكس 1

 هيلع ميهارباناو حراوجلا ةةصمالسالاو بلقلاةفصنامتالا نأ (اهعبارو) . هتناالاهلاال هناللعاف ||
 هلؤق »* ملساهلوةبءاضعالاو حداو ك١ لءعب كلذ دعب ىلا.ءت هلل ا هةاكو هبلقبى اعتهللاناقراعزاك م الا! |

 ( نوا* من والا" ناوعالف نيدلا محا ىطصا هلل انا ابي وقعيو هسدلت ان مه اربااهب ىدوو) ىلاعت

 ”هلمسسملا) لئاسمهمفو مهاربا نع هللا اداكح ىتا | ةنس تمل ارومالان نسسداننلاَع ونلاوه اذه نأ لءا

 فاًاريغب نوقايلاو ماشلاو ةش دملا ف-ا.صم قوه ”ا|ذكو فئالاب ىدوأو ىهاعنب !و عذان ارق (قوالا

 ظ (ةيناثلا هلكسملا) ريثكتو ةغلابم لما د ىدو نأ الا دحا و ىعملاوموةساسص ىف و»كلذكو دي دشنلاب

 1 : لنوأت ىلع نيلاعلا برل تإساهلوق ىلا! دئاع هلا (لوالا) نالرقهسفدوهدئئث ىأ ىلا اهي ريسهفلا

 0 فرطف ىذلاالا نو دبعثا م ءارب ىناهاوقىلا ةسقايةلك اهلعجو هاوق ىفريهضلا عوجر هوو هلو اوةماكلا

 | نمو هلوقف" هللا ىلا دثاع هنا (ىناثلا لوقلا) ةملكتلا ليو أن ىلَع ثدن أَلا نا ىلع لدادةيقان ةلكةلوقو

 ريسغ كلذنأ (لوالا) نيهجونملوالاز مىنوألوقلا 1 5و ىذاقلال اق ميهاربا هله: نع بغرب ظ

 نأ (قاشلا موهنملاو لولدملا ىلا هد زنمىلوأن :ركما اذا رك دي ملا لارا عضال درو دي ارت

 ٌةداهشلاو 5 ةرح : الازوفلاو حالسفلا مهن عم امبالا داو ىدوام هنأ مولعمو ةبءاكلا كلتن .عجبأ ل كل

 هي. ص قاف ىلع تاقشااةياكسلما هذه نأ لعا ع ما وف اكن ١ ا( لعأهظاوءال ذىذتةةالاهدسو

 نمدكو !ةمسصولا ظفاو م_هاصو لاه لب هش مييهارب ,ايهأو ىلذةب ل ىلاسعت هنأ (اهدحأ) نيدإا لومق ىف

 متاودشا هلي دإناسالا طاسحا نوكحح, نقولا كلذ ىفو تومان مفوإلا دنع ةمدصولاّن ال مالا

 ْ برق أ هلويق ىلا موةلاناكم#فاددشتم مالا اذ_مباقهمناكت قولا كلذ ىفم سما هيلع هنأ فرع اداف

 | مهريغىل< هنقذش نمرثك ؟هئانب ىلع لرلا ةقفشنال كالذو لا ذبهمنب صمخ مالسلا هملع هلأ .(142 انوا

 0 هذ مع هنأ (اهيلا' د هريغب هماقعا نمدش أ ناك كلذيهماقها نأ انلعهرعرخا ىف كل ذب مهد خامإف

 | هنأ (اهعبارو) ماقهالا: د سب ىلع لدياضيأ كل ذو ةيسصولا هذ ب مهنمادحأ صاخلو هينب عد ةمسصولا

 ا رع اد ع رحزلا غلب ا م هرج مت نيعم ناكمو نيعم نامْرب دمتم ريغ ةيسصولا هذه قلطأ مالسلا هبلع

 ةيصولا دهب حمام مالسلا هملع هنأ (اهسماخو) سهالا اذ... ماسالا ٍةَدش * ىلعاضيأ لدي كل ذو نيم

 ْ هادوهثملا لجرلاوهمالسلا هملع ميهارباناكالو سهالا اذهب ماقهالاا ة دش ىلع اًضدأ ل ديا ذهو ىرخ أ ةمصو

 أذ كنس فرع اللاذع ماضل ءانو تاكتص هنافرع معةريسلا لاكو ةقد رطاانسسحو لكفلاب

 | هذ مي هءانباو لهأ صخ هنأ ف ببسلاوهاذهنةباعرلاباهارحاو ماسقهالابرومالا ىلوأ سهالا 1 0 :

 د هلوقاأ لءدلاو مالسالاىلا ادبأ لكلا وعدي ناكهنامالسلا هيلع مي هاربا لاح نم مولءذالاو ة._صولا

 ١ ار ب وم جا هج دمع جيرو بج تتم هانم نك دل تااج مح حس جس مسج ع محا تحج اسم يجمل ص مس م حمص هر سستتلا

 نوني



 هللا الا 0 بدل اناد 1 هلا دنع هتنعالء ام نم لاق هنا ساعتي ان ءءاطسعىوراخأأ 000 1

 ( ناك اذا ذا نود قع ةوخال نود نلثنا دل ا قا سا ىف ثل هلا هّمالف هاوأ هيروو ىلاعت

 : ملل د سااكيكنا (اه دحأ 1 هوحو هيلع ءلدلاو بألا نا لسن الهن :ءهللا ىذر ءيفاشلالاك امقان

 1 بوقءدو هش ميهاربا اه ىددو ىلاعت هلوقي بأب س هاهنا ىلع دد_سن ند: بأ دلسا نا ىلع تاب .الاء

 ص جلا سسسما 1-لا ميسسصتتا تب تسلا قل

 || مهاربا نئانآغلاو لدم اهيسسن ناس هلو موه "الاء ذه ناثثافتن" الاامأ رئالاو 2 ذا بأدْلاّنا

 | قافتالا 5 عم لعام رهو ملا ىف هع اطأدشف لق ناف تلا ىلعبالا اذ قلطأم ىقاصماو لمعامماو

 ىثال اأو بوقعيو قدساو ميغاربا ىانآ هلم تعبتاو مالسلا هملع فسو نعار ىلا: هلوق هن ةئاملاذب يلا | 1 3

 اننا ةونبااىف لزانلا ناكل بأ ةوالا ف دعاصلا ن ,اكولو مم :ءهزيمهنال هينب ف بوقعي ل دأ ام ىلاعت هللا

 مسالا ناكولاناق نا هف مص كاذلف دعألا ة.ئر نم برق فدا ةترشاالا علا لصح ناو ةوألا من

 | مدالوأ ىف هلام ؟يمولىلاعت هلوق (اهسماخو) نأ سل دانا ىلع تلد لئالدلا هذهف هنعلاودلا '

 ظ لوه>تةن الاهذه ىضذةعم زاب ناك ةلاحمال اب نمل نب ناكل يأ تلا ناك ولف نيمشثالا طع لثمرك دلل

 | كاف ابيك ىلا تان الااماف بأب سدلدل انا انلع كلل ذك نكيلا لو نيالا ماسق عم نيالا نبال ثارملا

 ناالا انآ حرطب ميهاربأ هلو أ ار | ,ق هنأ (اهاقأ) هوحو نما كسلا هحو نع ب او1لاف بأذلاَنا

 ظفل قاطأ هنا لاق « ناب اولا لبةرتاوتملا:ءارقلا عف دئالةذاشلاةءار ةلا نال ضرغلا ىف حدءالاذ_ه

 كلذانا دف ىنأ ىلءاوّدر لاقو ىءانآ ةمقبا ذه سابعل اى مال لاو ةالصلا هيلع لاقو مم || ىلعو دا ىلءى الا

 ناكال ةةقح ناكولو دل نءبالا ما ىف عصام هلع ليد زان ءدس ىلءهرك ذ هنا ىلع

 نال ىوغللا م الا ىلاال ىرشلا مكسيما ١ رظن هملع مالا قلطأ اهنا سابع نب !لوقامأو كلذك

 كنانآ لانا ووتا نجار اهلا لاعا هلوقامأ م -ءأهتاو ناسلا باير أ نيب ايف فال عقال تاغللا

 نوم هل لو هلوقامأ اد-اواهلا كئانآهلاب ديرن ىأ ص اصتنخالا ىلعو اةيذاك ةمصأن ةصانلاب هلوقك

 نأزو< (اهناثو) هلفهيلااهلاعوجراه رعفم نمر دفن لغاف نم لاعما (اهدحأ) هوجو هس
 نواسم هلانا املاح. نءوىأة:دك وم ةيضارتعا 'لجنوكت نأ (اهثاانو) دمعت ىلع ةفوطسم لوس نرأل

 هَ ,' الا ىف ىلاعت هللا مهركذ نم ىلا ةراشاو وذ تاخ دق ةمأ كا :ىلاعت هاوقامأ نونءذمو ا دمحوتلل نو دا

 كرو فان تل ترسل مالو نود>وملا ءونبو بوةءدو قادم او لرعام“او ميهاربا مهو ةمدقملا

 نيد مالسالا ىلا ةوعدلاو مالسالا نم هءلعاوناكامو مهرابخأم كءلع تدصتقا ىفا ىئعملاو تضر ةناو

 90 , لاو مسهلاعفأب اوعفتنتل عد ناو يعمل كلذَم ّبلعو جنن اف هولعذاماواعفتن أن ود مهتريسفف عفن مك

 نأ ىلع لد, تبسكسص اماما وق نالد لقتل نالطب ىلع "هلا دا الا (ىلوالا هلكسلا) ل اسم ىلع ةلاد

 هناكف عباتالاعفان عويتملا بسك ناكل ارب احد ملثم ناك ولو هريسغ هي عفت الو هب صخب دسأ لك ب سك

 نا اولعتو اولدتتف مكتزابام ىلعاو ربت كل. راق اقتانأ ركسانللن هلا أدي -ترفاع لا

 ا
ْ 

 ١  1حق ايلاف يندم ىلددإ معلا قد ىف هب لمعلا ل رتارهاظ هش ا ىلم 88 لامعتسالا القلاب هل :

 ْش تام نأ مدام هقمق ةةرا ىلءانأ تلا ناكول (اهينا) بأي هل دلل انا تءث كانك نكي الف ةقيقلا ف

 ىل ةناف ةقيقللا فبأي سدل هنا انلع كلذ مصاملو بد ر هلا بالا ىف عصبالاكانأ لنا فن نأ "جدو هولأ

  0١ةقمفملا ىلعانأذل-اناكول (اهئلامثو) هنعبالا مسا ىننلابدس دوجولا ىف بيترتلا ن نكيباعضيابتا ١
 | ريسمتلاو ةغللا ايزو“ اهقففلا نمدأ ةلطيملا م كلذو نيريسشك ءانآو ام فلو تام هنأب لوقا
 0 د اناكولوتحلاثا رمىف نوفل اوناك اا ةغللانوذ ةراعةءاصعلا نا كشال وانأ دل ناكول 2

 ْ ظ ىلا هنع هللا ىضرزركو ولأ اتي ىتح ةدلسا ثا ريم ىف ةهب ثلا تعقو امل ل ذكتاك ولوامأ ةّدلا تناكلابأ

- --_- 

 || ةالصلا هيلع دعاس او نامالا ف مهسغرتىبعةلاددب الا (ةيئاشلا هللا ) قطاوهتءل ]نم هيلعاوناك ام
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 سها 4
 ممن 2 مامسسل سسعصم ف2 يا م

 0ر1 انرتط نشل ادهش منكم أةيدوويلاءاسيبنالا ىلع نوعدت أ لبق هناك فو ذم اهلبقر دقي نأ كاذ

 0 ءدقو دس حوتلاو مالسالا "هلم ىلا هءنب دذا4 نيده اشم اوناك ليث ارسسا ىبنممكلئاوأ تان عب

 لاق (ىلوالا اهل ةملا) ناَتلك_سم همفف هيفيا لاهذا هلوقامأ ءآرب هم مهامءاسنينالا ىلع نوع دن ك1

 روذا+للا تقو ةئانثلاوءادهشلا تقز وألا ذناهننبللامذا ثول بوق عي رشحت هلوق لانفقلا 1

 نيدلا بارف تناكمهدالوأ ىلعمالسلا مهياعءاسالا ةَعْفْسْن ا ىلع فادي الا (ةيئاثلاهلمسسملا)
 ةظفل (قوالاةلكسملا) نائل ثم همفف ىدع نم نو د.عنام هلوقامأ هريغنو دهيلا ةفوريصم مهتمهو

 <ىأ ىنعملاو؛ئلكىف ماعامنا(لوتالا) نيهجو نم هباوجو قل اد وبعملا ىف هقلطأ فكس“ القعلاريغلام

 هلوق(ةئاثلاهلثسملا) نانالاأم م٠ ءرئاو دا باط دن كلو ةكنو دبعتام هاوق (قاسثلاو) نو دمعت ئث

 (ىلوالا هلكسملا) لئاس ص هيفف قاصعاو ل.ءاسعاو هاربا كثانآهلاو كهلا ديعتاولاق هلوقاُمأ ىدعن نم

 رهوديلةتلاب اوفتكا بوق عيءائيَأَنا اولاق ةداقملا(لوالا) لهذا لهأ نمناقي رفاه سةذم الاءذه
 "||| هللا ةفرعمىلا قيرطالاولاف ةيملعتلا (ىناثلا) فاكس دملقتلا نا ىلع ل دف مملعهركنأ ام مالسلا هملع
 . | اولاق لي لةءلاهماع لد ىذلاهلالا درعن اول وك /مهخاف حالا هذه هلم لل لاو ماسالا ول وسرلا يلعّسالا

 ! سيل هنااكباوداولعتل اوه ةفرعملا نير طنا ىلع ل دب اذهو هتودصي لانو هديعت تناىذلا 4 الاد عت

 ةقيرط ىلءالاهلالا اور قأام مهلا ىلع ةلالداضي أ هيف سيلف ىلقعلا لمل لا هلالااوفرع ممن ىلءةلالدنا الا ىف

 ةقيرطلا هذه ىلعناك امموةا|نامعانا ذاع لبا دلابلطبامل ملعَتلاو دملقدلابلوقلا نا مت يلعتلاو دملقتلا
 هنع باول اولالدتسالا ةقيرطاوركذي لذ :لاقي نأ بابلا ام ىصقأ لالدتسالا لردس ىلعالصاس ناكل
 هلدعو هتردقو هلعوهد_.-و ىلاعت ها تافصح رشنملوقةلا ف رصخ كلذ نا (اهلقأ) هو-و نم

 كدي رطل ثم ىلعالا ىرت ان_سا اولاق متاكنف مالسلا هلع بوعي سف: نوكس ىلا برقأ هنا (اهنان)

 دوجو ىلع ىلاادلا اردىلا ةراشا اذهلعل (اهثلاثؤ) هةدابعلا صلو هدنعنامت كءلع ائم فالخالذ

 نيذلاو مكقلخ ىذلا م كيراوديعاسانلا !ميأانهلوقفةروسلا هذ هلو ىف ىلا عن هتئا هركذام ىلع عناصلا

 كثانادوحوو ل دوجو هءلعلدىذاا هلالا دبعن ىأ كثانآ هاو ك هلا دبعت مهلوقب مهدا سعانههو مكلمق نم

 لافتلا لاق (ةيئاثلاهلّمملا) دملقتلاىلااللالدتسالا ىلا ةراشا كلذ نوح, قيرطلا اذه ىلعو
 لعفاغف نانوالاو ناربنلا نو ديءياهلهأ ىأرريصم لخ دام مال سلا هيلع بوعي ناريسامدلا ضعب فو

 سانع نا نع ىخاقاا حو ىلاعتهتنا ةدايعب كسلا ىلع مهلاضي رك لوقلا اذه مهل لاذ هتافو دعب همني

 نم نود.عتام ”ىبانلاسةذنارينلاو ناثوالا نو دبعي اوناك مهو ةافولا دنعهملا مهعمس مالسلا هملع بوقعن نا
 فارثعالاىلا اوردانمما (لوالا) نيهجولدمعباذه ىضاقلال اه غ ثان اهلاوكهلادعناولاف ىدعب
 نم طام_سالا لاح تاكلاىف رك ذ ىلا .عئهنا (ىناشلا) نيقيلاو للعلا هنممدةننمةرداسمديحوتلا

 ليعاماو يهارباهلوق (ةثلاثلا'ءلَمسملا) مهلاحيقيليال كا ذو نيل اصاموقاوناك ممناوبوةءيدالوأ
 نأ ناك لعام ١َنالق اما ىلع ليعاسءارك ة م دق هنا لمقو لاغتل لاق كابا ناس فطع قاص#أو
 بالاوأ ءالاو بالإ تاوخالاوةو>الاةتءهّتاىذر ىفاشلا لاق (ةعبارلا هلكسسملا) قانا نم

 ىلأو كلام لوقودو منع هنئا ىضر دي زودوءسم نب هللا دمعو "”ىلءونامءورعلوقوهو دخل ا,نوطقسال

 هللا ىذر هال داعو سابعنباو قيدصا اركب ىلأ ل وةوهو 3-ان نوطة سي مهما ةفشحوب أل افو دو فدو

 مهاف د1 اننوطةسال مما نواو قي نيذلا مهو نولوالا امأ ءاطعو سواطو نسل !لوقةنيعبادلا ن نمو مهذع

 تاوخالاوةوخالانيب قابلا متىلاملا عجب ثلث وأ مهعم ةمءاقملاام |نيسهالاريخ دل نا (امهدحأ) نالوق

 ا هنعهللا ىذر ىفاسشلا لوقو تءان' نيديز يهدم ادهونيشنالا ظدح لئمرك ذال

 ؛وثهنم صن لو سدسلا ىطعا سدا نم ةعماقلا هتسسقن ناف سدسلا نم ةعساقملاهصقنت ملام ةوخالا
 اناتاماو دلا م-عبجت نأ مزامذ وخالاو تاوالا يعي ؛بالاو بأ دا-'َنايهلوق ىلعةءنحوأ جاو

 نا



051 

 ا و لل يسوم مم يح م ا نب ةيصعتس فعدم /آذآ)إ هن يمس حل

 هنوف ار لوقعملاو لا دجومد_بهلا توك نع لوهذلا عم ةردقلاتاذو لهفلا تاذ قمت نأاننكم |

 لاحموهو لسا تلا مزاو ىرخأ ةيدج وم ىلا اهر اعدها مزلدمءلاءاهمو د ناكناف هوا ةيدوملا كانغ 1
 الو ىلاعت هنن ا ىلا ىل_عفل ا دانتسا مزل.ف ةيدحوملا لود دنع لومكلا تحاورثالاو ىلاعت هللانن اكن او أ | .

 ةيدج وم ىلا ةيدجوملا كلراَعَدف !مزلي الذ ةعدق همي دسو م تناكف يدق هلال ىلاءتهنناةيدسو مىف كلذ انمزلب ١
 ب ىداهلا هللاو ةريثك ىناعملاو طافاالا ىف نقي رغلانيب تاعز اذااو نيمث اا نم مالكلا صالماذه ىرخأ | 0 1

 || هنألعا(نيكرشثملا نمناك امو انين مهارباهل«لولقاودتجئراصوأ ادوهاونوك اولافو) ىلاعتهلوقأ"
 ] مالالا ف نينءاطلا نفل خلا هش ءاعاوت أ اه دعد ىك- مالسالا نيد ةصص تم دق: ىلا لئالدلاب يبان ىلاعت | 0

 : لل ةبسش كل ةررقتىف ادرك ذيل واد د ىراصتو ا دوهاونوك اولا مهنا مع كح (ىوالا ةهبشلا) |

 ١ لق هلوةوهو اممازلا اما وحرك د(لوالا) هوو نم ةمشأ اهده ن ءىلاععت هللا ميجا دلشلا لل ا

 || ميهاربال«عاستا كلذ فىلدال اف دماقتلا نيدلا قر ط ناكنا هناب اوما اذهريرق:و اهيز مها ربا لم لب | ا

 || لّوعملا ناك ن أف ات انذخالا نمىلو ؟قةتااءذخالاو ميه اربا نيد ةعص ىلعا وغتا دقن ذليل ؤهّتال |
 |١ لدالدلا انمّدق دةفرظت :لاولالدح مالا ىلع ئيدلا ف لولا ننال هناحس هناكسف ديلَمَدلا ىلءنيدلا ف | ا

 ٍ ناف ىلوأ ةن ارمصئلاوهيدووملالرتو ور ا ملا ىلع لولا ناكنأو ْ

 : مهارب ,انأ تيثاملانلق مال لا هنلع ىيهاربا نيد ىلع هنأ ىديىراصنلاو دوهاان مدعاول نأ سدلا لق ْ ٠

 : ىلءاوسدأ م-ملا تدق هميشنلا.نولو ةيدوهيلاو ثلثتلاءنولو قب ىراصتلا نأ تيثو ديسوتل انالثاف ناك 1

 : عجول معارب اند يلدوغ ناك د وزلا قاعد مالسلا هشعاد ناو مالا هب لع ميهاربا نيد | :

 || مول_عملاذا ريمختلا هي دارملات ركن أزو<الذىراصنو أ ادوهاونوك اولاقو هلوقامأ ظافلالا ريسسفتى لا ||

 |١ ىراصنا!لاحنمعفأ_علاو رفك هنا معْرت لب ةبدوهملا ىلعةنارصنلا راض از ومال اهنا دوويلا لاح نم

 ( هتدىلا وءدبقدرث لكش ةئارصاااىلاىراصتلاو ةيدوملاىلاوع دتدووملا نأ دارا لب كل داَضِيَأ ْ

 ٍ ةماقتسالا ننس ىلع ترو مب دنها كل د ماعفاذا مكن ا ىأ اود هلوق نعماذهف ىدولا هنأ معزبو

 ادوه اونوك هلوق ىلع عملا ف فمع هنال (لوالا) لاوقأ ةعيرأ هل مباصت ١ قثم هاربا هلم لب هلوقامأ

 || لب هريد_ةنفذحلا ىلع .(ىناث 1 مهاربا هل ءاوعملا لي لقةيدوهلا اوعنتا اولاف هريد_ةنو ىراصتوأ

 هسملا فاضملا يقأو فاضلا ف د ميهارب "هل .لهأ نو كن لب هرب دقت (ثااثلا) ميهاربا "هلم حسبت

 ييهاربا لمح رعالا أ رقو ميهاربا "ل ءاوعما ليريدَقَتلا (عبارلا) اهلهأ ىأةيرقلا لدساو هلو ةكهماشع
 ْ اين هلوقامأ ارخوأ ادي مهله يت نأ ق راسفتاب تنأف ةهلوجابو ميهاربا هلعانشإ دوأ انيلع هتان عفرلا

 ْ لاق شم و ميقتسملا وه فيلا ا (ل ارتالا) الإ وقفنا ىف ةغللا لهال (ىلوالاةءلكسلا) ناَتلعسم همفف

 هنع فردي لو هلل ملأ ن نم لكفاولاف ةراقم :كذيملو لس هقاولاناك ةمالسل ليزا

 طرشلا ببعك نب دش ع نءاىو صوهو ف نحو هذى وهفن>الاّت ال لئاملا ف شللانأ (ىناشاا) ىل

 1 مال_بلا هملعميهارب , انا ىعملاف لاماذا فنحتو اهعباصاب ىزخالا ىلا هسمدق نمداو لك لسع ىذلا |

 اممءافر تم ىراصنلاو دو ملال ىأ افينح ميهاربا هلم لب هلوةف هسلا لام ىأ هللاريدىلا فذ- |

 | ثدبلا جاهم ةفمشط |نأ دهاجو نسمحلاو سابعنبالوق (اهدحأ) تارامعاور ذننورسفملاامأو | ١

 ١ مالسالا عارم * ىه ىتلا هسعن ارش ىف ميهاربا عابتا (اهثاانق) دعا ن نعؤالا عام مااملا (اهتانو) |

 : 'هل-هل انو لافشلا لاه مصالا ن نعدم وتلا ىف 8 ىلا ميهارب اهل معيش لب ؛هربدةنو لمعلا صالخا (اهعادو) |

 ' انا تسلا مالسلا هيلع ميهارب | نمله أو تانايدلا باقلا رياسك م السالا, ناد نأ بقا ف نطاق |

 كش هدحو تد أر تاو ةكسسص ميه ارب نء لاخلا ىلع بصن هنا حاجزا لوق( امهددأ) نالوقافمس تدق |

 | 1 لاو بزالا تيتا فيلما ميهاربا هلم ليدارأ عطقلا ىلع بسنهنا . ( ىناشلا) ةعاق ا

 ا ' ”ا م نيكرشأ ان مناك امو هلوقامأ ةفوكلاذ ادت هلام بصتناق نما رسل تصزلا ٍ

 اب أ 7 ْ



 مآ
 لحياتي يو

 ءان الا ةعاط ىلع نواب الءاذبالا نا ىلع ةلادئي الا (ةثلاشلا هلك لا) هتفااذ نم مهرب دقو مالسااو

 دهت ة.ع ةمفصاب لاف هنا مالسلا هملع هنع ىورأم هقيقعو مسهعفم .مماناحالصنا نمدووبلا لوق فالذع

 هبأطبأ نمو لاقو اعيش هللا نم مكتع ىفغأ ال ىف مكبآسسنادال مكلآسعأب ةماسمقل موو ىنوتث ادت تنب ةمطافا

 ىنامأ الو مك امان سدل ىلانعت لاهو نول ١ ست الو ذ موت مهني باس الذ ىلاعت هللا لاهو همس هب عرمس مهل
 ىرخ ًارزو ةرزاورزتالو اهيلعالا سفن لك بسك: الو ىلا عن هلوة كال ذكو هرز ع اءوس له#عب نم باس | ىلدأ

 ل وقينمل اوقنالطب ىلع لدن دب الا (ةعبارلا هلع سملا) ملح ام مكس ىلع و لام هءلعاس افاولون ناف لاقو

 ىلآعتهاوقوهو للا ذاختاب مهئانآر كاران !فنوذعي مما نولوقي دووملاثاكو مهتانآر فكي نوذعيءانمالا

 (ةسماخلا ”هلملا) كل ذنالطب ىل اعت هللا نيبف لمعلا ةدامعمانأ ىهو :دو دعم امانة الارانلا انس نإ اولاتو

 ةنسلالهأامأ بسكلا ريسفت ىف ذل زتعملاو ةنسَلا لهأ فاد خا دقو ب” كصحم ديعلا نا ىلعةلا دام الا

 دو> ولا ىلا مدعلا نم هنري ضار ءالا نمئث لو دام-ستكمدبعلانوك نعم سل هنا ىلع اونا دَمذ
 هللا ىذر ىرعشالالوةوه و(اهدح أ )ت اريسفت ثالث ب سكلا اذهل اوركذ لمالا اذه ىلعمهقافتا دعب مث

 هللا قا ال ص-رودقملاو ةردقلا ليرو دقملا ىفةر د ةالرعث ًاتريسغ نمرودملابةَقامم ةفص ةردقلا نا هنع

 | ةردقل !قاعتموهو ىلا عتهتنا قا لح ىذلاءىثل | نكلىلاعت هلق قلي الصح مولعملاو لعل ناك ىلاسعن
 هوك ف صو لعفلا كلذا لد مىلاعت هقناةر دخب دج لعتل اتا ذا (اهيئاثو) بسكلاوه ةثداحلا
 ةردقلانا (اهثلانو 9 ىنالق امل اركب ىفأ ل وقو»و ةثداط اةردقلا "لما ةفصلا هذهو ةببصعموأ د ةعاط

 وها ذهف هنا ةناعان عقو د.,علا لعف ناكو اممرو دقملا عقو د اورو دتءاّقلعت اذا ةعدقلاةر دقلاو هم داأؤلا

 امأ ميلا عقاولا لما اوح بيسكلا لاف هناهنع ىوريهنال يب رفسالا قاصما نأ ىلا ىزعباذهو بسكلا

 ظ يعادلاعم ةرد ةلانأب نولوة»نيذلا (لوالا) ناقيرفم-هفةرث وم ةثداطاةردقلا نأ, نولئاسقلا

 ْ لو دولا هدو |بابسالا عضو ىذلاوه ىلاعتو هناحس هنا ىعع لكدال قل اكئاوه ىلاعت هنئاف لعذلا بجو

 ناتعاقلا ة.عادلاو ةردَقل اوههلعن ع وقوف رثْواَنا نعم يستكملاوهدرعلاو دوسولا ىف لاعفالا هذه

 فلوق برسقيو ةسماظنلاءاعم ىذا باكا ىف هراّمشا ىلا عن هنتا هر نيمزللا ماما بهذم اداه هب

 د عمةردّمل!نوأ وعهد نيدلا مش .وةلزكعملا نم (ىناشلا قد رغلا) هن حرصنا ناك نا و هنمى رصيلا ني سلا

 لءفلاوهاذهو ْكرتءاشن او لعفءاشنا امهنم نكممْكرتلاو لعفلا ىلعر داه دمعلا لد ىلعفلا بج ونال ىادلا |!

 | نم لاصتستا هذ هقلخ اذاف ىلا عت هنا قاذع اعقاو درعلارو دم ناك اذا ىرعشاللةلزتعما تاق بسكلاو

 هيفصت نأ تقولا كلذ فهنم لاه سا هذ هةانع ملاذ او لعفلا كال دب تق ةولا كلذ ىف د لا علا

 رداقريسغةتبلا ديعلاف كلذالا رداقال ئءمالوكرتلاو لع_هلا نماخكمةشبلا نكم )كذكناكحاذاو
 عقووأه لا ةردبةمبلا عقيلوأ هتلاةردتب اعقاو نكي نأ اما درعا بكس ءوهىذلا اذهناضرأو

 |دبعل ا ةردقي ع قو ناوهلامسةكم نوكي ف يكف ارثؤم همفدبعلا نكي ل ىلاعت هللا ةر دعب عقو ناف انعم نيتر دة
 :ء | قاعتد عن عاشبالا "نع -سم ىلاعت هللا ةردق نال لا 2 د هذاعم ند: «ةردقلاب عقو ناو فولط اوهاذهف

 0 سولاا نم م ران ال فمعذف ىنالقاسلا ل وقامأو رثأهمفدسعلاةر دقاق قس فك هن ىلاعت هللا ةردق

 | دق هذع ىهنلا سفنت ىلاعت هللا لعفي لسص> نا لغشلا اًذهنزاسحالا كلت لغشال !سل ةيودغم ارادإا

 ظ لوتامأو بولاملا وهفدبعلا ةر دقي لطحن ا وقاطيالامضراك:نيعوداذهو «بفىلا.عتهللا هقلخ
 | لاف ةئيلا رثأ اهعمدعلا ةردشل قير الفريث تلا لم مقاتل ةردق نا انه ا1فْسَين ىنارقسالا

 ناكل لاعفالا دح وم ناكولددعلان ا (اهلوأ)هوجول لاحت قلنا وداح ال اءالقسمدمعلان وك ة:بلا ىلدأ

 هسفن لعفل ادجوم دبعلا ناكول ( منان )اهل دحومريغويذلمد افتلا كل . ل اعربغوهو هل عف ىل ماقس اماع

 ]|| ناكول (اهتلانثو) لوجلا الا لص <الذ لعل ل.س دصقب رفاكلا نال كاذك سدلودمعلا هدارأ امالا مق 24
 1 .هنالةردقلا تادو لعفلا كلذ تاذ ىلعا دئاز للعفاا كلذا ار وم هنوك ناكل هسفن ىلءفل ادحوم كعلا || ْ

 اس سس

 ا نكح«



 2م

 نوقّرفدم منا لوقنالكأ مبتمدس أن يبّرفنال (ىناثلا) زئاسربغكلذو للذلا ىلع ةمزالةضقانملا ||
 نيدلا نم مكل عرش ىلا عت هلال اها مالسالا ىهىناالوصالا ىلءنوءةجت مهل: تاناندلا لو ىف ||

 هنخاوق رمتنالو نيدلااومقأ نأ ىدعو ىءومو يهاربا هنا هصوامو كلا نمو[ ىذلاواسوت هن ىدواما ٍ

 ىلاعت هللا ةعاط لال انمالسا نا ىملاف نوإسمهل نوغو هلوقامأ هنآ الاق امس قءلأ لوالاه-تولاو. ١

 باص أ ض هد صمصتامأ افمناعالا بح و ,زدعملا رهط ىتمهنأ ىضتقب وهتك دكت اكاذا وى وهلا لحالالا ْ

 هلداسقنالاو هللاةعاط سيل نامعالا كلذ نمد وصقملانا ىلع ديك ذفَدرلا ضعبلاو لو ةلانتاز_هلاا ٠
 م-هامافاولو ناوا ود هادقف هن متم ام ل_؟اونماناف) ىلاه:هلوق ٠ لطاوى وهااعاتالي ||

 ناوهو نيدلا ف حخاولا قيرطل نيبال ىلاعت هنأ لسعا (ميلعلا عمل اوهو هللا مهكسفكم سف قاف

 نانعالا اذه لمى موبغر ةضقانملا نء كاذ ف زرتح ناو هنوس ىلعةهلال دلا تماه نم ةوش ن اسنالا فرس

 هينماىذلاَن وهو ل اكسحم ا هيفذ هب منمآام لثعهلوقامأ او د ها دقف هب جنم املئعاو:آناف لامن

 رخآايداوام-ن ا ىعملاوتيئثتلا هنمدوصةملانا (اهدحأ) هوجو نم هباوجو لثمهل سدانوُدَمْؤملا |||

 ىواسي رخآ نيددجول نأ لاحتس اال نكسحاو اود_:هادةفداد لاو ةدعلا ىف هلابوا مو مكن دلثم ||
 ناف با اوصااو ىأر اوه اذه هملعربثةىذلا لح را كِلوق هريظنو هريغبءادتهالا لاصسا دا دسلا فنيدلا اذه

 هفقونو كرس اصثدشت دير ككل كارم وصأ النا تاعدقو هنىلعاق ه-ةمبوصا ىاآرتلدنعناك |[

 1 نالداد_سلا ف نيداااذهىو اسيرخآنيددج و نأ ل. كد هناالقاماو هءارو ىأرال تن ار امّنا ىلع ا

 لةثيناودبال نيدلا|ذهراغام لكو هوب فارتعالا بج وزهعملا هملعرهظ نم لك نا ىلع هانم نيدلا اذه
 لثملا نأ (اهنانو) ةصعلاو داب لا ىف ضقانتملارغلابو اسم نوكي نأ لسحتسي ضق اذن او ةضقانملا ىلع ٠

 نيةثولاكلتايلاصو « رعاشلالافو ئئووكب "سبل أ * ل * كسل ىلع هل هللالاه مالكلا فلم !
 لوةةوهصق ةرتفزح الا َمأ تناكو ْ

 ٍ هلكتللأب كيمناكام ه هل ره نم هفاسىف ةقدو « هل .ربفةجالولةللاو

 ريدغنمةارولاوهو كلذ لثعاونمآناف في رحتو فمصتريغ نم نار فلاب مما مكحنا .(اهلاناد)
 نأ (اهعبارو) مو هيلعهللا لصد #تةوبن ةفرعمىلا هين والصوت م-ملال او دمه ا دةف فد ركثو فرصا ظ

 اود_ةها دةفني_:مؤم مترمص هيام لدمج يف مؤ ماوراص ن اف ىأ هب منهآ املةءاونماناف هلوقنوكح», '

 نافاولوةنال لاق سامعْنءاَنأ ”ىرب_طلاريرج ني د ىورو نقي دصتلاو نيناعالا نينا الا ىف ل. ةلاق ْ

 لرتا هجوال ىضاقلا لاه هب :م[ىذااءاونمآ ناف اووةنكحاو لم هتتسيلف هب جنم امل هجاونمآ

 لكتاب فيد هبزااه معرلا وسع تاكد ١ ىسعملا لكثد ثمدح نم ةرئاوتملاةءازس ملأ

 دقئداراافاودّهادقنهلوقامأ د_ةءااوه باول ١ىفلوالاهجولاو روطظ# كلذو تاهباشتملات انآالا
 نال 20 . الاف هناوضر له أى الخ اد هتاساو نوكسس» هلاحاذهن هو.وا_قوهسلااودهاعاواع ْ

 ةلليبص ىلللت الدلا ىلعال اهلج ن نكعال ةيادهلا كلتوءادتهالا اذه لبقةدوج وم تناك ةيادسهلا

 مهامغافاولو ناوى اةفاولوو نام عقلي امج لا هجو ىلع نيب مت اهتلال دءونجو نيو اهنع ف تكحعو ىلا

 راص هناك ثلا نمذوخ أَمىاقشلاًةغللا له ضءن لاف  (لؤالا ثلا ) نام قاقشلا فو قاقثف
 ناىهوةداسجا هريطنو اهقراقو مهتعام ف رذاذ نيلسملا اضع قش 2

 ناةيئاجملاو :ودعؤلا ذو ةو دعو نوكر,اذه نال ثم ىداعنلاورتآتىفالاذو فانه كول

 ىلع صر ام_منمد_تاولك نالةَّمْثا!نمهنانورخال اهو رخآ نناج ىف لاذو تناجىف اذه نر 5 '

 قش فال_ة>الاىف امه قار ةىأامهب ف اقش فنا وىلاهثهلفا لاه هذ ؤيو هب اص ىلغوشي
 ناسعالا اذهل ئماوكرتناىأ قاقشىفمهامافاولو ناوهلوق (ىناندلا ثحملا) رخ ا

 نيدلا باط مهضرغ سل هنأ ا.ناعاه و مزتلا ثيخل ةدبلا ةضقاسملا مزتليال ل اغلاو ةضقاساملا اومْزعاادقف
 7 هممت
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 ممسسم دم ممم حمل د ام ل ملل حامل الل ل سلا 3 : ل ا لالاليسلمسص7سااٌاٌسس ل

 دووملا ض»د نع ىح ىلاعت هنالل هاما بام ىلعاكريش ىراسم | اودوبمل | يه ذم ىف نا ىلع هسنن هنأ (اهدحأ)

 نبديناد نأ م اتمنا نأ (اهيناثو) ةلرمش كلذو هللا نب اجيسملا اولاه ىراصنلاو هلا نب اريزع مهأوق

 نخلامهريغوناةلئاو تيبلا جنم ةصوصخت ع ارمي أ مالسسلا هيلع هنأ مواعهو مالسلا هيلع ميهاربا

 لاو انش اذه لسأن هلمف كرمشت تناك متءامسشال ا هدم نيد برعلا ناكو تنشحو عه: كل ذي ناد

 لاه نوكرمشم مهوالا هنا مهر كأن مؤرامو هلوقو هين ؟رمش *هريغ هلل« اهن- هلوق هريظتو نيكرمشملا نم

 نكي ل ناو هلامافس اهلوقل ةذقانملا ىرجم ىرعاعهريغ ىلع خخ نأ انم د-اولل نا ىلعلدت هب الا ىذاقلا
 مم ناك لد تاملكلاهذ_هل اثمابهن وت ىلع جي نكي ل مال لا هملع هنا مولعملا نم نال هسغ:ىف ةح كلذ

 نب دناعم مهددو مث للعلا حازاو اهب ةحغا ماها دق نأك ام مال | هملع هنكل هملع ترهظىت 3 هالات ازعملا

 عامتالابنيدملا ناك نا لاف هيلع اوناكأم سنام ام ةخطا نمم ملء دروأ كلذ دذعف مسهلط اب ىلع ني رس
 اونك ناو ىراسهئلاود وبلال اوشنأ لأ قلو عامتالاب ىلوأ مالسلا «بلع ميهاربا هل موهو هسملع قفا

 لبذل ذياولوقي نأ عنمم ا ثدلثتلاو همد ثلا نيلثتاقأ | نم ناك ام مب هاربا نأب نب َردمو ميهاربأ ل فب نيذرتعم

 اوناكتاو ةدئافمملا ,متوعدىف نكس, ٍ كالذي نلئاها واكو دموتأ او هيرمان نياثاه اونوكي ناو دبال

 هسيلع اقدم 9 هدم كاد نكي مل ثيلثتااو مب 03 هل اركنم هنوك اوركنأ مهنكا هب ني رقماوناكوأ م هأ ربال ضف ني ركن

 5 نارتو امولعم ناكل (باوحاو) ىلوأ هيدخالا ناكسف هداعى هم اذه نأي لوقلا مارلا مصيال ذ:.خ

 متل رط نأ تنئكلذباولاف مهنا ىراستلاو د وهيلا نع مصاف ىلاعت هلل داولا تدثاام مالسلا هملع ميهاربا

 يلالزئأ امو انبا!لزنأ امو هظلادانما اولوق) ىلاسعتهلوق «© مال_سلاهماعميهارباةشي رطل ةسفلا#

 م-مرنم ن وببالافوأامو ىسعو ىءوم ىنوأامو اوال بوةهدو نا و 08 و ميا ربا

 ا 00 ل ا

 لزنأ امو هتانانمآاولوقهاوق نمدارماوهاذ_هف الّقع عندم هناو لمادلا ىف ةضقاسملا بوب درلان ضععبلا
 ميهاربأن ناميالازوع فيكسص ل.ةنافذي الا ءذهرك ذنم ىلصالا ضرغلاوهاذهودب "الا رخآىلا انملا

 اة ناك ع ارمشلا كال: نمدخاو لك َنأب نمؤذ نحن انلق ةخوسنم مهعث ارش نادل وقااعم ىسعو ىءومز أ
 اوركنأو هلعز#ارهظنم ضعبدّو طباوفرتعااملىرامنلاو دووملاامأ ةطقانأا امم مزلب الف هنامز ىف
 ب : الاف لو ع قرغلارهظف ةضق انملا مهمزلب ذةنفس هدي ىلعز عملا مامق عم مل-سو هملع هلق ىل_ص دمت ةون

 هتلياقم زك ذ ىراصنوأ ادوهاونوكاولاه ممناموتع يحال ىلاعتهلانا (ىلوالا'هل5سا) لئاسم
 هلوق ىذاقلا لاهو نس الوقاذهو للابانمآاولوق هةماللاه مث مهاربا هل ملبلقمالسلا هءلعلوسرال

 اولوق هلوقنا (امهدحأ) ناهسو هملءلدلدلاو هنسأو ”ىبنلا عا نيفاكملا عسج-لواست هللاناثمآ اولوق

 نوكي نأ نم لق أ الذ لسو هملع هنن ىلم يالا قيليالانبلا لزنأ اموهلوت نأ( ىناثلا) لكلا لوانتمف ماع ب اطخ
 ميهاربا لم ل لق هلو لبق نمره أمال ا هملع لا (لوتالا) نيبو هلوق ىلعن دل جاو هذال خادو»

 امناالا هلو تناكناونئارقا اهذهنأ (باو1او) باطالابهدارفارهاظلاو فرشلاهباهمىف هنا (ىناثلا)
 نال: همدقاماف هللابانمآاولوق هلو قام هتنانانمآ اولوقهلوق مولع صيصخت ىضتقن ثّح ىلا ةوتلا ف غل ال

 به ذمدابق ىلع لدياذهو اءاّكو أامدنف رعي نأ لاحت ا هقا فريال نخ ع ارمش اان ناميالا لصأ هتنانناميالا

 طيبا ل لهنا لاه طابسالاو هلوقامأ+:#لاو باّتكل اىلا عت هللا ةفرعمقدرط نأ: نيل الا ةدلق او ةمملعتلا
 لن سوست او سلا ناكودنادلا طيسلا فاشكلا باص لاهو ٌنرعلا ىف" دلسقلا6 ليكارس 3

 ربشع ىنالاهن ائبَأ ىرارذو مالسا | هيلع بوقعي ةدغس مهو ةدفطلا طامسسال اول سو هءاع هلا ىلص هللا لوسر

 ْ تناك كال ذ اناءؤولان اف ضع رفكتو ضعي نمؤنالانا (لوالا) ناودو هسفف مهتمدح نيب قّرفنال هلوقامأ

 كل قطن 6 دعت اح جم تسدد هاا بج و م سم ب
 هصئامملا : ٌْ

 ان سجس قروي حمس تح
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 فل
 -- هده 3 تمويل ل يوي ديس د

 | لاطصاملا ايا همزلبو ه .ف لذ دي ىأ ئشلا ىفانالف غطي نالفلاقي ىر اينالا نبا لاق ة داق نع مهب ولق ىف
 باعث دشنأو برثلل مزال غ.صلا

 ضار قاد « ارو اناا لزناؤ"رمدلا عد ا
 مهامس ىلاعت هللا لاه ملاوةراهطلارثأنمةدهاشااب اء رهطت همدمه نال هغمدص نيدأ | ىف“ (اهئاانو) 0

 اب انماواوق هوب قلعتم هل ةغبسمن وق ىضاقلا لا (اهعبارو) دوهسلارثآن ممه*وحو ىف ْ

 ىذملا نيدللا اذه نيب ةمسرابملا نا نيبمل ىلا عت هنن ا غب هنأب مهنم نامالا اذه دو نواس مو هلوق ا

 سااىذاغامدالاونا ولالا نيب ةاسرابمار يطا ةءاحةرهاط لطبملا هرامشا ىذلا نيدلا نيبو هللا ءرامخا

 | قالت ليدمتال اهيلءسانل ارطف ىتلاهقاةرطفهلوةكوهو هنرطف هللا ةغيسضن ا (ىناشلا لوقلا) ميلسلا
 | ثودل ا هملعةدهاشلارا* الاو ةقافل اوز عقلا هنشبو هيمكرتف موسوءناسنالا نا هولا اذه عمو هللا

 ش٠ ىلع تلا ٌةغسس صفوق لمس نم ىذاسقلا لا ةمزاللا ةهبلا و 4 ةغصلاكرام الاءذئيق تلالسا لادا
 ١ ] ةلدالا همضتةةىذلاوهامماو هأ ىتلا ةرطفلا نال هنا نيدوه لو ةد نم لول عملا ف براسةمووف ةرطفلا
 هلوقىف هيمسوسفت أ اوفصو ىذلاوهاذننام ىلعدا راانالرهظ أ نيدا|نكااضد أ نيدلاو»و ع رمثو لع نم

 اندو انيدرهظ.س هب عقتلاف هبل علا مكس مزلأ ىذلاا هللا نيد نأ كلل ذ ىف لاق ىلا عن هءاكف هيام انمآاولوق

 | هيباحةداعا كلذ لاهامتا لوةب نمل وما نكي ل هانرك ذام ىلع مالكا لجاذاو ةغيسملا ن-سحرووهظك |
 أ هنودب هوجولا نس ىلع ماقمسا اذامالاكللا نال عمم » دالو أ ىف هنوامعم سب ْغيص ىف ىراصنلاو دووبال ١

 اوه ىذلا نانا ى م هللا ةغمصنا (ثاح ُءاالوقلا) نب رسسةملالاوقأ ةمشيبنا الارك ذناو هفةدئافالف ّ

 ظ لوقلا) ةلاعلا فأ نع نيا-هلل ريهطتناتان اكل ذكف مواريهطت ىراصنلل ىذلا ص ودا نااكىأ ًاريهطت |||

 لعأ دا لوالاوه دسبملالوقلاوةديبعي لأن عقلا ةنسهنا لقو مدالان نع هللا ةح هنا (عنارلا

 0 )١! اهاريفتو هلم نع لدي هنا ( اهدحأ ) لاوقأ ةغيسسمسصنىف (ةيئافلاةهلكسملا)

 ظ همدان هللادعو بصتنا ام هتلاءانمآهلوق نءبضتنف دك ومر دصغ هنا هيوم سلاف (تلاشلا) هللا

 أ ردك اسوأ نم هب مه رهطبو ناتالابهداببع غبسصي هلادارملاف ةفمص هللا نم منن س» أن ردفان

 هلابانمآ ىلع فطعهنا ف شكلا بساسص لاسقفنودباعهلن مو ىلاهت هلوقامأ هّتفدص نم نسحأ ةغمصاللف

 هدفا هللا ةةماص مكملع ىفه؟ءارغالا ىلع بصنوأ ميهاربا 0000 نءلدب هللا ةغمصن | معرب نم لوقدرباذهو

 أ هلؤق 01 ماذحتااقام لوقلاو هي وحتسو ذىذااوهدك ٌوهردصم املا ىلءاهماصتن او مظذاا كف نم

 ب , الاف نالعا(نوساخم هلن نو مكلا عا مكلوانشلابعأانلو مكيرو انيروهو هللا ىفامنوب ادت آ لق) ىلاعت

 | مهلوق ناكل الذنا (اهدحأ) اهوجواورك ذو ةاسملاكال:ىفاوفاتشا (ىلوالا هلثسملا) لئاسسم

 أ مكنمال برغل ن نه هلوسر ئط_طا هل انا ىفاثت :ولداعأ ىنعملاو مهيف ةويمل ا مَدَةَدلَهَو هنااو نان ىلوأ مما

 !ز ناعالا. قحنحخ مهلوق (اهجاند) انمةومنلابقحأ مكنو تو مكملع لزنال دح أ ىلع هللا لزنأ ول نول هنو

 ١ ةنملال_خدي نأ م-هلوقو هؤاسحأو هللا» انين # مسهلوق (اهئلانو) نائوالا او دمع نيدلا برب علا نم

 | انوداممأ (اهعبادو) ناسف نعءاودتّةىرامدأوأادوهاونوكمولونو ىراضنوأ ا“

 | اهودحو كدف ف اورك د نم عم تناك ةحاحا هد 8. (ةئاشلا ةلكسملا) هللانءد ىف اموحاحمأ ىأهللاىف ْ

 | لرنأالول اوناقأ تدح برغل كرنشم عماد اطل (اهبناثد) ىرامما لاو دووبلل باطش هنا (اهدحأ) ١

 || لكدلا عم ب فالينم هلأ (اهثلاثو) ىلا اني ٌرةءاوناكبرعلاو ميظع نيب رَملانملحر ىلءنار هلا اره : ١

 | هقاضرمب دس رعأ هنا (لوالا) ناوجو هسففمكيروانب ررهوهلوقامأ :ةناالا مظنب :ىماأ لوألا ل وةلاوأ]|

 | هملع بي له هير ىلع ضرتعي نأ هلسيلد ها اناف مكبر لماوشرتعنالف اهل لسبالا نءوةلاسرال لنمو ْ

 ْ انني 1 تخمةسنتلا هنعر هب دوم عل انالا ىلانعت هللا ىلا مكل ةمسنال هنا( ىناشلا) 0

 |دا نماوهو انك عيباوءدوسلا قف دوما انو حرتلا لب انيلع مكسفن أ نورث لف مكس

 ل ار ؛ ركز
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 مهض ,رغامنا و علا د امقنال و

 (اهتانثو) هلل نيفل اخت اوراصف لطابلامأ وكستو قالا اوتراف دمفال_> ىفىأ قاستُش ىف مهامنافاممع هللا
 (اهعبارو) ةيراممو ةعزائمىف ديزنبالاه (اهانو) لال_ضىىأقاقش ىف لءاةموةدسع وأ لاق
 نوكنالىتلا ةفااخنا فو قا هجو ىلع: اداسعلا ىف لاةدداكرالو ىذاسقلا لاق ةوا دع ىف ن سلسال اف
 قاةهتساىفؤ هنعلو هيضغو هللا ةوادع ىف امبحاص عقو ةمظع ةفل اع ىف كلذ لاةيامناو قاَمْش هنا ةءصعم
 لوسرال نوداعمم وةلانأ ىلع الءادك ]د مهةدودر دو مسهل ىلاعت هما دمع ول وعلا اذهرا_دفرانلا
 نم نئمؤما نماو مهد.كس نم ىلاعت هللا هنمآ اذه دذعف نحا ىف هعاةرال نو دصرتمءو للا لنور هضم

 رابخ | هنااناقامناو هقد_ص ىلءالا دازدتم نوكمف بمغلا نعرابشا اذهنوماكستملا لاق هب ةَقْلا تصح
 هرمصنو ىراصصالاو دووملا رمش هانفكىلاسعت هنال هبريخاام ىلع لولا | دهرب_تان دسوأت الكا ذو بدغل !نع

 ةيزحلاو جاركلا مهلا نود قيم مديأ فءالذا اوراصفم-هلا وماومهراند | وذخأون وأسملا مهبلغ تح مويلع ْ

 ةداعلا ترحدقو ةداعللا ضقانن وك, ىذااوهزدتملاّنال كل ذوردعمادهنا لال نو دولا لاق لمقتل

 ى رخأ عشبال و رانتكلد عقب دق مسه ”رش كفك هللا نافريصا4لاَد هنا ه ريسغءا ذياب ىلتمم ناكنم لك نأب

 ىلا ل.دسالاهم كلذو اهرابورب كلذ ىلا لهو هلعأ اضدأو ردم هيال اي فكس اداعماذه ناك | داو

 ا: نكح :)ناورا.خالاهذهلئجقأي هناق هعلاطىفبدغلا مهسناكنمنولوةي نيم_هملاناف هعفد
 نآرقل!نأانضرغلبزمهد_كورابخالااذ_هنازمممهناانلوق نمان_طرغسدلهنا (باوملاو)
 صرختملا نم قا الام لمص لمدس ىلع ةريثكلا ٠ امشال نعءرابخالاو عونلا اذه نمريثكى ب ءلّمشي
 صالا اذه نمنونلءامو نوةرمسامنا ىلعل دباع هعسا ةنوعملاو ةرمدنلابهدعوامل ىلاعت هنا مث بذاكلا|

 باوصلاب لءأهللا و اهلع هن وكن هفصو ىلعادت ازا سهأ أهمعم ىلاعت هن خل ةقصن وكنا نأ بح .وذزن احريغ

 بص نم "لعق ةغم#مل او ناّمغل اهرسكوداصلا - اغمسصص تاغاش الثاهمذواهرسكوءابلا فب هغيسصب

 (لوالا) لاوقأ ىلعهت اةغب_طددارا ا ىفاوفلتخ | غمصلا اهيلع عقي ىتلا ةلاطسا ىهو سلس نم ةسل اك

 نأ الا لاه كلذ هداوبد_- اولا لعفاذاو مهاريهطتوهنولوةبوةيدوم_ىلا هنوعسي رفصأ ءامىف مهد الوأ

 مما تتجول ومّمغبصال مال_سالاو نيدلا هو هللا ةغبسص اوبلطا ىلاسعت هللا لاقفاين ارمصنراص
 سرغا مركححلاب هم: نأ ديرت تنأوراصمالا سرغي نا لوقناك ةلكاشملا ةسقي رطنيدلا ىلعةغبصلا

 نوع داخحيممب زم يهل نؤز.حسم ني امنا ىلاعت هلوق هريظنو مركلأ ىلع ايظاوم الجر ديرت ن الف سرغباك
 (اهنان'د) مك رحساتاف اًنماورذطستنا اهلثم ةئس ةئسءازجوملت اركسحمواو ركمد مهءداخوهو هللا

 نويرشرا.1 كا دب مموغبصما م.موذقلب عع ىراصن اهءاننأ غمسصت ىراص:لاوا دوم اهدالوأ غصت دوهيلا
 تيييسسسس ..ويسمسس. سي وييوويج تدسإإ ميسو ووو و - هيصسوم ص مت ما 4جج ”ةمسصلا حصا .-بييسبيبج ن1 - ب . سدس

 َث

 أ ىذر سابعنبا لاق (اهلقأ) تارانع نيرسفملل مةوادعل ازابهظاو ةعزانمل

 أ ىف ةءافكلان ل فكس اذا ىلا عت هنال نيمو ا باقو هيلقلد بوقت هللا مهكمفكمسسف لاس مهر كمو مشترش

 ىلع كلذ ل_ةمىف سال صر_ةا نالز 4 هنا انلقاغاو م-مديأ نء ص اختل ا ىلع هدم انورد_ةدالو

 1 كرديهنا ىعملاو م_علديعو هنا (لوالا) ناهجو هنو يلعلا عممسلا وهو لاقف ىلاعت هم ء ىعال

 هيقوهانا هيافك ىلعرداقوهوالا ىمأ ممم عقينأ مهازو الف ئذ لك ملعوهو نولوةيو نورعذنام

 ' | ةغلاسمءانب يلع هلوقّنال تاعوعسملاب «_اع ىلع دئاز ىلاعت هععم نا ىلع ىيلعلا عمل اودوهلوقب باع الا

 1 هناوراركمتل !مزلتاعوعسملا هلع نع ةرايعأع.مم هنو كح ناك و لذ تامولعملا ع... ام اع هنوك لوانتف
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 5 باواساركذا1 ىلا عتهنألعا (نو داع هل ن ذو ةغمص هللا نم نس- أ نمو هللا ةغيص) . ىلاعت ةلوق 5

 ْ 8 ةلح ةدكاو نيدلا اذهل الدنا ىلءلدياممدعب ركص ذنيدلا اذه ةدج ىلع ديامركذناوهو ىناثأ ا

 ا نوسءغباواكىراصنا!ضءبنأ (اهدحأ) اهودو هللا ةغمصد هللا نيد ىع« مل هنا ىفاو رك ذو لاند هنا



 اذخا ْ

 |( اثو) 0012 يدمر لالا الا لش ىلعاولكال ىحارحزو مهلاقتس تر (اهدسأ) ا

 ظ أ ملاسملا فتحت نأ رك.هسي ل اسملا ف الشال مهضرف نيء مكضرف نوكي نأ ركذت سيال ىتم هنا نمي ىلانعت هنا
 نيذلاءاسبنالا ةقيرطن رك ذا ىلاعت هنا(اهئلاثد) رخ أ ه4 ءىلا هلم نم ءملسو هيلع لا ىلسد« كلم |
 نأب قمل كرت هلرذعالو هلعن ءلوسمناسنا لك ل عا الاءدهىف مهركذ | :

 ع رطنا مهوّالثا مهترضيالوءالؤه عفتيالاوأطخأ ماا وبادأم مالم لهن نم هش رطبك سهم هناميهوب | ا ْ

 |نمو يحارب ى والا الاب ىع هنا (امهدحأ) نالوق «.فاناقهب ' ةلازمو رك ةناف دمام ١١ نيم دما |

 ىراستلاو دولا ف السا نالد.هباذغ:ئشانقلا لاه قابختالامدوهلا فالسأ (قاشلاو) عطاك >>
 / ادوداوناك مما همشبو هارب .!يناولاه ا موةلات الوقلا ادعى ةه ثلا عضوموح< رمهمرك ذم ورغم

 | لوي نازاف نيروك دملامكح ىف مهفلسر ادة دوويلا نم انفالسأ ةقي رطل ثم ىلعاوناك مهنا اولاك مهئاكسف
 نع نا دمهم وا و ميهارباوه قباسسا ا روك ذملا لب ف سءتلاك .كلذ نكآر او مهنبعبو تاخدق ةمأ كان |
 1 نازكلا نكي ل نطاوم او لاوحالاو تاهوالا تفاح ا ىتمهنا (ىاشل أ لوقااو) مهلا ادئاعنوكينأ |

 اذه ىف ذنلقتلا غو بال نيالا نم هملع من أ هفءاسبأ الاءالؤهفطموفرشالا ا!دهام لاه ىلاعت هناك ف ادع

 | مالسلاو ةالصلا هيلع دمت هبلا اعدام ةاورطناو تنك اماهلف ةءالا نال: ىف مالكلا كوت مكماعف س نمل

 | سانلا ضءاهةساا لوشمس) ىلاعتةكوق ه مكاع نعال انولأ .:الومك ءاعدو ءأو مكل عفن أ كلذ ناف

 ادعنالءا 0000 رص ىلا اشد نم ى دي برغملاو ف رمشملا هلل لقاهملءاوناك ىلا مهتلمقن ءمءالوام ||

 لوذلااما ىن ىطسقي جدلا ١ ولام مالسالا فاد عط ىر اصل او دونا | اه ردى اه.شلا ع نم ةيناشلا ةهبشل اوه ْ

 ١ ادنقم توكيتأاماو كءضأل٠ نءاسااخ نواكي نأاما مالا نال كل ذو ميك-حلا قيليالاهالكو لمهدتاوأ | ع

 نركب الفةدحاوت مالا لعفل] ضعي مل هلأ | نءاسلا + ناكناف ماوذلا دمقبا د_ةم ن وكن أاماو ماودالأ]

 هقالخ ىلع هدعن دراولا نا رهاظانههف ماودالل ا دمقبأ دمتم ناك ناو اكان هفال ىلع ذدءد سلا ددرو | ْ ٠

 ىلع لدياظةارك هنا ممامت اد ىف _هنا همف دقّدعي ىعالا ناكن اف عا ودلا دمقب ادمةمناكناو هلاك ءاننوكرال

 رك ذهنا عمات اد ال هتاباملاعناكناو كلذ هلادي نالها ناك !:ههن كلٌ دعب هعقر هلا غامتاد قهنا ١

 لعنال اه امهو ل. .هيتأ اوأ لوما امأ ىضتقي حلا نا ثنثف ال.يح كلذ ناكامت اد قي هنا ىلع ل دياظعفل | 0

 قدر امأا اذ_هالط«نوكي نأ بيع ىلا عتهتلا ماك[ فعلا“ الاو اب ناكيف قللا عت هيا 0

 أ اداأنا اولاةفةببس ديزعةدوصلا.ذهاوصدخ مهنا مع مالسال ا ىف نعمل | ىلا "هل .ةل احسن فحدقلاءاوإ مو

 | رمغتف هل: ةواعو ىلاعت هللامخاىفةيواستم تاهذاامههو ملا سما فالتخا دنعمز وماما ملا انزوس

 اذهنا ىلءاذهلدف مب كحلاب قملبال ثيعلاو اممعنوكمذ ةطحملا نع لاخ ىلع ف بناج ىلا باح نم'هل ١#
 ارك ذنا ع ظافلالاريسفت ف ن را ماكتنلو مالسالا ىف نعطلا ىلا هولا اذهب اولص وتقىلاهت هلا نم سيلرمدغتلا |

 ا نالوق هذ" اهفسلالوةيسالوقامأ يركلا ه هناك ىف ىلاعت هللا هرّرق ىذلا هولا ىلع ةَهمشلا هداه ع ْنَءَباولأ

 ١ اضرأ ىذاملا ف لمعت يدق هنكل ١ رهاطظ لمة ةسمأل ناكن او ظفالا ادهنالاغةلا راش اوفو (لوالا)

 نأ اذهزاو تلعئانوك "”ىلعن ودعطم بدمج 3 لءأانأل اوقف هنادعأ ضع هش نءطمق الم ىللءهد لح راك

 لاقيت أل نوأتلا اذه ىلع مصق ىرخأ رم كل ذدعب نورك ذيسف ةزمهرك ذا ذاق داهورزكيانف لوقلا وكي

 ا نا(ىناثلالوقلا) ةي'الا تازن كل ذاولاهاا مهن ءارامخ الا تدرو دقو كل 3 سمانلا ن نمءاهةملالوةمس | / 1

 ْ ةالصأا هيلع هنا (اهادحا) دئارت فور و ذنبا مالكلااذهاوركذ نا لبق مهنعربخ | ىلاعتدقلا 1

 الأ اذاىلاعتهنا (اهيناثو) ازدمنوكمق بمغلا نعارابخا اذه ناكمعوقو ىل,ق كلذ نءريخأ اذامالسلاو |
 أ قانا (اهتلاثو) زك هنمدمما ذاع لع مالكا اذه نم ذات نوكيااف منن دمس خالو[ كلذيرسر ١

 |١ ناولانوكسس» مهنم مال ل اوةالصلا هدلع ىلا هعمتبي نيذ هعم هيا وجر دم الوأ كلذ عمت أ اذا ىلاعت |

 | ةقللا لسأ ىف هفسلا امأ ( ةمناشلا 5-2 رضاح باودان وك الو هفضافاعرا كل ارمضاح |
 ا 2_1 عسصصي - بست



 أهو

 . ةصتلا هند ارملاف مكلاسع !مكلو ا.نلا دعانا ىلاعت ةوقامأ برقأ ليوأتلا اذهو نوصل هن كفو هاو,
 ْ مكلاعفأ نم ىلا عج ريال ىأ هصي بصنلا و ةةفشأا هجو ىلءلوقلا اذهم_يلا ىلق هسنل لاه ىلاعت هناكنيدلا ىف
 1 حلصالا ىلا مكداشر او مكمن دارا امن او مرضا !كلدعفدلوقلا اذهنمدوسهةلانوكب ىتح ررمض معلا

 نمثل ناك اذافةي ون دلا ضارغالا نءاملان ناك اذا لولا لو نوكيامن انا سالاف هلهاو
 ك2 وراظذلا ىلع ثءييامرجزلاو عدرلا نم همن نوكمف دارم اوه اذه ةمبلا بالا ىف هلوق عفن ل ضارغالا

 ْ نانولوة:مأ) ىلاعتهوق ه مد: ددؤصالخالا ىءمامأو قاسالوءقولال دة ءالا ىلع عابطلا

 نم لاغآ نمو هقنامأ لعأ من[ ألق ئراصنوأ ادوهاوناك طاءسالاو بوةعبو قاحءاو لعام“ او هارب

 | صاعنب أرق( ىلوالا هلع 1)ناتلث سدي الا ف ناملعا(نولمعتاع لفاغب هنن اامو هقلا نم هدنعةداهش مك

 ْ نولوة:مأاو-اهتأل اه هناك ةيطانلاىلءءات ان نواوةن مأ ماع نع صخسو ىلا_تحصااوةزعو

 ىأب هريدقتو لص: مان ركتنأ لق لالا ىلعف ىراصنل او دوهبا !نعراسخ ا هنا ىلءءاسيلانوقاسبلاو
 ةعطةةمنوكتنأ ادي وعم نك“ امهنالا نيد عاما مأ نودح وم نح'دمح ودلابأان مافن وةلعدت ندخل

 حاصلا عاطق الا هعوامعم عاطشنال ةعطقنم ن ككل انلا ىلءو اضي أراكم ااةزمهلاون ول وةنأ لد ىفعت

 للث-!١) ىرادنوأ ادو» لين الاوةاروتلا لوزن لبق ا فاك ابنالا نانولوةنأ لق هناك ل وتالاريغرخآ
 | هنود تدبث سو هءلع هللا صاد نال(اهدحأ )ءوجول ماع لولا كلذ ىلاعت هتتاركنأ فا (ةيناشلا
 | ل.فالاوذاروتا!ةداهش (اهنانثثف) همفمويذك ةلاحمال تدثف كلذ ف مهبذكن عريش أ دقو تازهملارتاس
 (اهعادو) مه دعب الزنا لمغال اوةاروتلانا (اهالاثو) ةلةماطلاو دولا ىلعاوناكءاسنالا نا ىلع

 هذه نءالطابلوقلا ا ذه ناكاموهوجولاهذهب كلذ ىلع ىلاعت هللام-هةعوفن اهربريغنم كلذ او عدا مسمن

 خجاودااورجزلا هنم ضرغل وراكن الا لسس ىلع ماهفتسالا ضرءمىف مالكا !اذه هللا دروأ مرجال هوحولا

 ,ءانمخ هفامأل_ءأمضأأ لف هلوقامأ نولوةءافنيبذاك اواكم-مانولعنمما مهسوفنىف هقارّدةءنأو

 ١ مهنالسو هيلعهشا ىلسص د## ناسا ىنعن ارق !ىفو لم ف ال او ةارول !ىفربخ دقو قدصأ هريشو ملعأ هانا

 | فيكفهوقكو هراعمهو معيالنيفاذهلاقي اغا ل قناه ةينارمسنلا وذي دوويلا نءنيئربم نيلسم اوناك
 0 ْ مكتازغمناءانعماو دمجو اراع لاق ن .درهاط مالك-لاف مهونو نظ ىلعاون اكمهنا لاه نمانلق مالكلا مصب

 ممكن لظأن مو ةوقامأ لءأ هللا نأب ءرارقا عم كلذ هعمش الف هيري_تأ هلق نا لعبام ىلع نيضرتعملا لزم
 ٍ دنعلظأ نمو ريدقتلاواريخ اتوا دقن ةي الاف نا (/لهدحأ) هجوأ ةثالث هضف هللا نمهد:ءةداهش

 أ ميهاربا ناك ول قعملاو ةداهشلل نيةاكلا هل نم ديز نه لظ أ نمو كلوةك ه دنع تاص- ةد اهش مسكن مم هللا

 د كلذ لاس امل نكل هنملظأ ةداهش مكي نعدحأ نكي ل :داهشلا ذه مك هانا مثىراصنوأ ادوههونبو
 ا دولا رشاعم مكس ملأ نمو (اهناثو) كلدكىهالا سدل هنااشلع بذكلا نع ههزيتو هل دع عم
 ]| موةكملابو لوتالا لوقلا ىلع متاكل ام قاعتت هللا نمهلوة ىف نذهقنا نمةداه-ثااهذ#ه مفك نا ىراصنلاو

 ' أ (اهتلاثو) اهافشأو اهقك لب هللا دنع اهي لف ةداهش دنع نع لظأ نمو لاه هناك ىناشلا لولا ىلع هنم

 ]|| اهددك هتادنع نمهنءاح ةد اهش مك نم لظأ نءو ىءملاوةداهشلا لسهتتا نمهوةىفنمنوكب نأ

 نءو كدو- نم ىنءاجةداهشو كنماهتععمةداهش ىأ كنم ةداهش ىدنءهريغل لحرلال وةك اهافخأو
 )| ءتسولاءىلاعت هنارّوست نمو دعو لك عماجلا مالكل او هننولمعتامعلذاغب هقلاامو ةوقامأ دنع
 ْ الانيع ةفرط هلع ىذعال ”مدنف يش ناو ريشخاريخ نا هباراحمءارو نه هناو ةمفاخ هلع ىنةعالو هنالعاو

 || رذملاادناكل سافنالا اع دين اطلس هج نم بمقر هلع ناكولاند-أ نا ىرتالأ فئاخر ذوو
 ألا دده اذا أو ترسسلا لعب ىذلا بءقرلا برلا, فدك رءاطلاالا فرعبال بقرلا ٌكلذنا عم للجولاو

 | مي.كحام مكلو تدك اماهل تشد ماك: ) ىلامتهلوق ٠ لوقلانمسنملااذ_ميدعوأو

 ٍ هو-وأ هب االاهذ مب هيقعءاسبنالاءالؤه ىف دووملا جاسا مل ىلا عت هناملعا (نولمعي اوناك امنع نولاست الو

 ا



64:١ 

 ٍ نيزدعملا شعب لاقو رح اللب ةامسبنمدحاو لك نالجرلا باتاذا هشلاقو

 1 ناهريرة:و ةيبسشلا ان نعل تالا اوجاوه ذه نا اسعاف نرغملاو قزمتملاهق لن ىلاصتةرئابلا 0

 ىلاعت هللا نال هل. قري بصتاغ ا لو , هل. نو تح. نأ ها ذأ اهنمئى :قدكحسسد الفاكت ءواكدم هلل اءاكت اها 1 0

 لقت اف ى ريتا ةيسرلا ولان هلع ضارتعاالذ ءلذكح مالا ناك اذاو :ليفاهلعجا]
 أل ىلوالا لة اامأ اناق ةهجىلا ةهح نم هلا !لد وكت ىف ةمكملا امم :هلةلا نيمعت ىفال ام؟ةيكنلل اانا

 أ ىلاعت هللا ماكح ل ملعت بحال نولوقي مهناف ةئسلا له امأ ةلزتعملاو ةنسلا لهأ نيب ديدشلا فالذتا اهيغف ||
 ١ صضرغلا كلذ دوحو نوكد نأ اماف ضرغا العف لعن نم لكنا (اهدح 0 هو+ونهسلع اوصحاو ةئيلا

 || ناك لتالا ناكناف نايس ملا ةء_فقلانمدعلاو دوجولا لب كاَذكنوكيال نأ اماو هدوجوال نمل ىلوأ
 ادودعةمو اضرغ نوكححب نأ لا ساىناشا!ناكن او لا هللا ىلء كلذوه ريغب المك بم هناذلا هقأن

 نمريغلل عفن أن اكان هدوجو نا الاي وسلا ىلع هيلا ةيسنلانهمدعو هدوو ناك او هنا لق ناف اح صو

 هللا ىلا ةبسةلاءاه-هلههملاهدوءالوريغلا ىلا عفذلا دوء اناةريغا ىلا عفذلا دوما هلعفد ميك اف مدع

 نأاماف صرغل العف لعف نم لكن ا( اهيبنانو) ميسا اد وعبد ماو كا دك مالا سدأ وأءاوساا ىلع ىلاعت

 تاك لوال ا ناكناف هلعارداف نوكسح الو ةطساولا كا :نود نم ضرغل ا كل ذ لمص ىلع ارداف نوكي

 ظ العن لعف نا ىلاعت هنا (اهلان' 5) لامه هللا ىلعوهو ازع ناك ىف !ناكناواثمع ةط_ساولا كال طس و

 ىلع هناددا فةوان' د ناك ناو لا وهو لعفا امد.ق هم دق نم حزلا-ع دق ناك نا ضرغلا لإ دف صرغغأ

 هليقام نود نيعم تقوي ملاعلا ثاد-:ا ص.صة نا(اهعبارو) ل اعوهو لل .تلاو ار ودا مزاو رخآ ضرع ْ

 34 تاصحمل هناف "هلع! تاط ناكمد_بامو هلءقام نود تةولا كل ذ اهب صّخ ة..؟.طناك نا هد_ءنامو

 الأ را سنو دتقولا كل 3 ىف لاهل! لص> مل هناىف "هلع باطك تافوالاراسنو د تةولا.كل نىفةمكحملا

 ]| ىلع كلذ فةود.0ناورخ الا اذكفرةةقاناورخ الا اذكف ح را نعامهدس أ ىغةساناف تاقوالا
 نا ىنع لئالدلا نمقيسام (اهبماخو) ضرغلاو ةءوكسملا ىلء هللا ةءلءاف فدقون لطب دف ةمكسملا |
 0000000 .عقا وتامصعلاو ةءاطلاو نامالاو ردكسحا او رشااوري لا نم تانثاكلا عج
 ْ ه.ةروكحااق ةاس قمل يعل | ىلا جرب ضرغ قت نوكب نأ لم مهسا هنال ص رغلابلوقأ !لطسكالذو هيداراو

 1 ناآاما لزالا ىف نيعملا لعفلا داجي ا هتداراو ىلاعت هلا ةردق اعنا (اهسداسو) م الاذبأ هملع هبيذعتو

 ناو ميدقلا ىلع مدعلا ةصج ملي هنالو لل ستا ا مزلبورخار ثوم ىلاو ةدفا ارث تنكتاتاس اود "اح نوكد

 ٍ ضسارغالاو ىعاودلاب هماكح ًاودتن|لاءفأ ل.اءتنا هوو! هذهبان دنع تدمذلاعبال بحاولافامحاو ناك '

 هلع لد ىذااوهاذ_هو ءالءئسالاوذافنلاوةردقااو ةمهلاالا صعب هّتساءاف تناك كادكن أك اذاو لاحت

 عج رب كل او برغملاو ف رمشملل اكل أم هن وكيس ارا ما رغملاو قرم ا هلل لق ىلا عت هلوق حجر رص

 اناوق ىلع اهي مفاد الا ءنوزرا تل نامل ونام ىلع ةمكحلاب كال ذ لاعب لو ةر دل ىلا هلساح

 ألا هلاعنأ نوكتنأز نوال يكجالاو ميكح ىلاعت هنا ىلءلثالدإ|تاداسلا اولاق من ةلزتءملاامأ انسذمو

 ٌْ 3 ةرها ل توك ةراع نا 3 اطارغاو اكد هماكح او هلاعفأ لك ىف هناصس ل نا: بع ضارغالا ن نع ةءااخ

 ارسأو ةمفخ ل اصل نوكب نأ نكي ىرخ [ةهدج ىلا ةهدج ن نمهلمقل !ىلد وهتوانعةفخ ةرودسترانو | نع

 عب راتلثسسملا) مالسسالا نيد فلي وتلا ادهم نعطلا لاحسا لإ دكحص مالا ناك ا ذاوانعةن وطم

 ]| نوكتنأ اهتءالبةمعطق نوكتال ث -ابمملا هذه لا ءأ نا اعاو لي هفتل البس ىلع مك كلة ىف مالكلا ف
 الأ م وف وق ناسنالا ف قلخ ىل عت هلل انا( اهدحأ) ام هيفاورك ذ دقة ةالصا | ىف هللا نيعتامأ ةءلاق>اارومأ

 الإ نع ةيلقعلا ة ولا كةئتالقو ماسجالا لاعيق ها رصصتمةما ام ةوقو تالوةعملا وتادّودحلل ةكردم سلع

 1 هرود ٠ هل عضي نأ بجو در -2-ظّ ىلذءس ًاراضكبسا ناسنال ادارأ اذاف اميحاصمو ةيلابخلاةوقلا ةنراقم

 ل ار الاشللا



 نكركول
0-1 _ 

 لدءدو هءاءو هلام نيب زمعال نمنافهل_+بانوءاهفسلا نماكنمؤذأا ولاه ىلاعت 4 اوقراسفت ىف هانح ردت

 هنمة”ريذضم مغ نيدلا باهىف أطلخانا كالو هاو ةفللا, فصول هةرضي ام ىلا هعنانم قير طن ع
 ناك هاد ىمأ ىف كلذكن وكب نك اهبفس هي هاند سعأ ىف عضا ولا ىأرلا نء لداعلا ناكا ذاف مندل بام ىف

 نيةفاملا ىلعو نيكرشملا ىلعو دوويأ | ىلع هل نمي طدالا اذ_يفهمضسوهوالا رذاك الف مالا اذهب ىلوأ

 سابع نبا لاه (اهل اوأف) نيرمسفملانمموقهوجولا ذه نم داو لك ىلا به ذدقلو مهتا»ج ىلعو
 مهلهشةفاومنانوةظياوناكو هلِمشلا ىف مها لوسرلا ةَعفاو عنو اياوناك مهخال كلذ ودول امه دهاحعو

 اوقعاو كلذ نءاو ث-وساهلبقلا كل: نع لو امإف ةملكل ان مهل اقف اومريصب نأ ىلا هوعدت سعر هلةا ىف
 هيرشما رظتناا لوسرلا هنا انلعلا سلق ىلع تدثولو مهني دىلا قام شاوهنانآة قي رطىلاداعدقاولاهد |

 نسسملاو بزاعنيءاربلاو سايعنيالاه (اهنانو) ةهناالاءدهىفوستعللا ىحاماولاةفةاروتلا ىف ظ
 ركع ناك نيد سدقملا ثدب ىلا اهجو مناك مال_ لاو ةالسا | هملع هنال كاذو نرعلا وكرمشم مهما مدالاو |

 ىلا عوجرلا الا ىنأ اول اه ةبعكا ا ىلا لوشو ةسئنردملا ىلا ةاجالف كلذ بس هنمنوذ أن اوناكنوكرششا او ||
 كلذاورت ذامناءالؤهو ىدسلالوقودونوةفانالامهنا (اهثلاثو) هيىلو ناكل هملع تدئاولو انشْفاَوم ْ

 اذهناكف اهبلاةهلقل!لب وحت ىضتقنةلوقعم ةءص اذع ضعب نع تاهللا ضهر الث مح نمءازهتسشا
 صد سءالا اده نال نيةفانملا ىلعءاهفسلا اظفلانلامناو ةوهشااو ىأرلاءلوعلاو ثدعلا درع ليوحتلا ْ

 ءاهفسل ا ظفانال لكلا هذ ل ديهنا (اهعبارو) نواعنال نك-لو ءاهفسلا مه مهناالا ىلاعتهتنا لاه مهن
 هملع لدي اضِدأ صنلاو ىلةعلا لملدلا بسر اهنكلا لكلا هم الصا نب دقو ماللاو فلاالا همن لسد مومعاظفلا |
 . | نم دوسقملا ىضاقلا لاق لكلا لوا نأ بج وذ هسفن هفسنمالا ييهاربا هلم نعت عرب نمو هلوقوهو ألا
 15 ردقلاادهانلقاد عب همفموهسعلاءاعّدا نكي ل كلذك ناكاذاو هلا ىفمهنم مالكلا اذهعوةونا_ةيالا 1

 ىلءنولوب < ءادعالا نال كلذ لاق دق لكلا نوكسجب نأ برقالا لب ههءسذت ىض:ةيالو مومعلا ىف انيإل
 هيف اهيلع اوناكىتلا مهتلبق نءمهالوام ىلاعت هل قامُأ :ةءلاالاةءاوكرتيلالاماو دجواذاف نعطلاو حدتتلا |

 هربد دم ول مها ول نمد هلوق مو هنع لو فال هماا ىلوو هنع هفرص هنعهالو (ىلوالا "هللا ) لتاسم |
 أ (لزالا) ناهجوىلوتلا اذهف (ةناشلا هل لا) بدهتلاو ءازبتسالا ةهج ىلع ماهغتسامهالو امماوقو |
 نياملارافكلا باعس دّملا تس نم ة.عكل ىلا :لبقل!تاّوح 1 هنا ني رمسفملا دنع هيلع عم ارو هت اوهو |

 ىىل !"هلهلا ونيشمؤملاول وس رالم_هالو أم هل اوقىف ري_هذلاف اهملع ١ وناك ىتلا م-متابقن ع مده الواعا ولاقت

 || ىلا ءاهذدع ليقلا لوح ىممالسسلا وةالصلا هملع هناف تاباو رلاتفاةناو سدة تن ىعاوملعا وناك ْ

 || نعوارهشرسشع هثالث دعب ذاعم نعورهشأ ةرمشعو ارهشأ ةءسن دعد هنع هللا ىىذر كل امنب سا نعف ةمردملا |
 تدلأ لوقلا ازهو ارهشرشع ةعمسس دعي بزاع نب ءاريلاو سامع نبا نعو ارهشرمع ةمسدعب ةدانق

 آ نينثالا موب "هلِمةلا تفرمص ىدقاولا لاه همدّقم نمارهشرمشع اسك مهضعن نعو لاوقالار اس نمان دنع

 ملسمىلأ لوق (فاشلالوقلا) ناتنسلبنورخآل اهو ارهش رششع ةع.س سر ىلع بحجر نم فصنلا
 اذا لة-ال كلذالولو هب لوةأ! بجو ةبعكلا ىلا س دما تنن نع هلو - ىلاسعت هللا ن أي ربح مصامل هناوهو
 ىراصنلا"هلمقودو م'"هلبقالا نوةرهدال اوناكم_ماف اهيلعاوناكء اهفس!ىأ اماعاوناكهلوةب دارين أ ةيالا
 تاهلا نم؛ىثىلا اوه- و ىتحةالصا نمت داعترجام برغم او قرمشملا ىلا ىناشا او برغم ا ىلا لوتالا ىف
 ١ هسوّد فدك اولاةذاركتم مه دذع كلذ ناك ةعكل او اهبودم لو هيلع هللا ىلص هللا لوسراو اراد

 ملسمانأ نالعاو برغم او قرشملا هلل لق مهملع ادار ىلاعت هننا لاقف نيَمفورعملا نيه ا نيتاه ريغىلادحأ
 ”هليشلا لاغقلا لاه (ةثلاشلا ”هلثسلا) لعأ قا والم لوقلا اذهناكل ةرهاظاا تاءاورلاالول هناف قدص
 هب اًمتواهلب اهب ىلسهملانال "هلق _ءقلا تيمءاماو تهلباةملا نمىهونامسنالا اهلمقةسن ىَيا | ةهاا ىه

 لابقتسالا نمذوخ ًاماضي ا وهو اهيلا ىوأي ةودجدل سيل ىأ لق ن الغل سل مهمالك فنولوةي برطت لاهو
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 1 (لزالا) ناتي رط مهلف ةلزتعملا ل وق ىلءامأو رهاظ الاف مكان ىلاعت هلت ماكسأ لماعت بحال ||

1 

 ...: ٠ بجهد كاس صان ١ ةياح حا دم"

 ,تنك ىتلا ل ةااانلع امو هلوقىف كل 3نيب ىلاه:هلفا نا (اهبماحو) امسامم' ًهلِمَملا لد ودك ناك

 ىلا ١ وهجوتي نأ ةكعاون احح ني ىلا عت هللا م* هاف هسقع ىلع باقر نم لوسرلا عش نم لعنلالا هيلع ١

 اهن !دفزتسسملا تلاع ايو ةيلوشلا مق دقي !هنولاف مقجدسسم طارمصرملا» اشد ل دوه نع أ

 10و قال كلج + 10/6 ها كس هدب هج ت1

0 

 ا

 نءتلل_بقلا لي وت ناك تافدا | عجب ةيواستم تناك تاهاسا نا ىهو لن ومتأا اذهراكنا ىموقلا
 هن ةنسلالهأ لوق ىلءامأ .هنغباوملاو ميكا الف ند كلذ نوكي الف ثيعلا در ةهج ىلا هد

 ماهوأ ىف م اذا هنا (اهدحأ) هوجو نما ةناهأنا فاش اس جلاس ]فزت

 نانيحلا ادهناك همظعو ل مالنا هاني تدبلا ادهنا بسد اهريغنم فرشأ ةهملا هذهنا سانلا ضع

 اسس تملا اذهءانناكتصامل هنا (اهناثد) ةيواطم صم كل ذواعو تو امظعت دش هلامقتسا دنع

 ل ابقتسا دنع ن الملا ن وريعي اوناك املدوهبا انا (اهثلانثو) . َدْمآ همظعت ىف مهتءغر تناكبرعلا ةلودو وهلا
 رطاوملا رب وشن اببس كل ذراصف ل.ةلانوفرعت :تنممالا ”هلمقلا ىلا مك اند شر أ اناالول هنأب سدقملا تان

 ذ#«أشنم ةيعكلا نا (اهعبارف) "هلبقلا كلت نع فرصصلا بساني .اذهذ عوشللاو ع وضم ابلة كلذو و
 مدر ىمدنال ب بولطم سعأ كل ذو مال لاو ةالصلا هلع دهث سظعن ىضَتقي هب ةيعدلا ميظعتت لسو هيلع هللا ىلص

 بولاطم نؤلالا ىلا ىذةملاو لهم اوعرسأ ةعيربشلاو نياق مسخا فوم رجا وال م وبقناك همطظعت مملق ىف

 اوزيقل ةبمكلا ىلا هسجوتلاباو ا دوهيلا اجو د دمااىلا اورحادهابلف نم كر رمسملا ن نءاوُريَمبأ سدقما تدب

 ىلاهءاوكستاذا مومّدو ++ كذلاوه ميقتسملا طارمصلاو لص دابعاوهام ىلعل ديىلاعت هنا نعل اوةلالدلا ىد

 نالوالاو هذ لعل ل .هحتوأ ةلالدلاوأ ةوعدلاامنم دار م١ نوكحي نأاماةيادهلا هذهان ادصأ لاق ةئملا|

 لالضالاو ٌديادهل!نأب ىضتقيكلذو ثااشلا هجولا ىل هلج بجو: نيفاكملا عه ناماعام الن الطاب |
 مكماع لوسرلا نوكيو ساس: ١| ىلءءا دهم اؤفوكتلاطسو هَمأ مك انلعج كاذكو) ىلاسعتهلوق «:ىلاسعت هللا نمد ||

 ”ىأ هيهبشملاو هسشتلا فاك كلذك ىقفاكلا (ىلوالا هللا لئاسمةب' الاءذه ىف ناملعا (اديهشا ِ

 انم_عنأ كذكةيادهلابو هبفصاع انمعنأ جي ىأ ىديي نعم ىلا عسارولا (اهدحأ) هوجو هشووط ْ

 لضشلاطسوأ ى هه لمقال كاش دهام كسحور دق سم أ لوق (اهينانأو) اطسو م [نلعس نادم 0 ١

 دلو مالسلا هنلع مهاربا قى افرق همدة: ام ىلا دياعهنا (اهئاانو) اطسو هم ةمأرك انلعس كلذ

 نأ ىدنع لة (اهعبارو) اظسود أم انلعب كل ذكفاسن دلا يف ءانيفطص |اكنف ىأاستدلا ىف ءاثسقاعصا ْ

 اهذعن صخ هلاك امو هتناكلم امنوك ىف اه اك اوتسا دعب تاهل ا هذلهذ برغملاو قرمالا نوري دقتلنوكي :

 هدوم هعأاىف نو كركم مواكدامعلا لإ كفا انس اوهئمالّضو هل قلع نأبركتلاو فيرمثتلاديزمع أ

 ركذي دقهنا (اهسماخو) اءوحوال اناسنتساو هنمالف ةلادعلاو للضتل اديزع ةمالاهدهصخ هناالا

 ردقلا 0 اروهثمرهذملا ناك اذا اروك دمر هذاا نكي ل ناوئ نأ اريعك ا

 كإلذكو هلوةفءاشن ملالداوءان. نهرا ارزعاىلعرداهلا وه هناصس ناد لكدنعفور عم ارومشلا نم

 دةدال ىذلا بدع لءلسا كلذ لثمو ىأ كانل هس
 هلم ملا اطسو ةمأ كأن اع ءاوسد» ًاهماعر

 ١ (ةي الا

 / وملا ب تبا او: اًةذْحم فرظااو انيوذبأ ا وةك طسولا تكرحاملا انبولاولا 0 )0

 .ايميروالان ءلافتلا قوراشريااعأو موا دعأ ىأ موو أ لاختىلا.هتءلو فة نس الا ام ىعملاو لةئلاو |

 رومإلاريخ مال لاو ةالسلا هيلع لاقتوال دع لاقت اطسو ةمأملسو هيلغدقلا ىلص || نع ىر دقت ا دعس نأ

 مكتلع مال سا او ةالصل ا هم ءاعلافو ا سن شيرقطسوأ لسو هيلع هللا ىلم ىنلا ناك لبقو اهلدعأ ىأاهطسوأ

 رهزلوةفرعْماا امو طسوالا طملاب ْ

 معاظعلا ىلامالا ىدمس ا تازئاذا 3 مهمك مانالا ىذر طسو مه
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 سد:.عملاناف كلذاو لمعلا ىفاما كل:ْلار دا ىلع ةذمعم ةملاماناةروصلا ْكِل:نوكت ىتح امس ةماامخ
 نينمهملامكناو ساما ريصملاانمعم الكشو ةنيعم ةر وصال عضو ريداقملا ماكسأ نم ءىكسص الا ردادارأ اذا

 مالا ميظعلا كاملا سل ىلا لصواذا فرعضلا درعلا ناك انو ىلكلام تكصال انالذ لاردا ىلء لعل

 هلع< رلاو ةمدلا فلاي و هناسلب هيلع ءانثلا ىف غااميناو هنعءاضرعمنوكب النأو ههح وبه ةمس نأو

 ىرع تاودستلاودءار لا هللا سعال كامل اع بيم ةنوك ىرث ىرح ةالضاا ىف ”لضاالاصتساف

 روض ةال_دل!نم دوصقألانا (اهينانثو) ةمدخلاىرجت ىرجي دوحصسلاو عوكرلاو «_.لعءانشاا ىرجم
 عسب ققياذاالا ىأتيال اذهوتكر طاوتاقلالاْل رتَو نوكسلا عم ءالالهح<الزوضالا اذهو ىلقلا

 ا لانة:ةساناكماهوالاىف فير ديزع تاهللا ضعب صتخلا اذاف نيت ىلءةدساو ةهط البق سم هنالص

 || ثدح مهيلعاهمةنملا ارك ددقو نيشم ؤاانيبةفلالاو ةقفاو 1!بحصتىلاعتهتلانا (اهئااند) ىلوأ ةوذسا كل:

 ا 58 ظ مهدي اذ ناكل ىرخأ ةيسانلاهتالص دححاو لك هولدن اوخاهلوقىلام ؟لءهنقا ةمعناو ركذاو لاق

 || بيبي ةقفاوملا مهل لدصل اهون هجوتلاناعرج مهو ةمولعم ةهج مهل ىلاعت هللا نيعفاره طاف التخا |

 : : ” قاتمقانل (اهعادو) رينا لامعا ىفمداسءنيب ةقفاوملا بكي ىلا_عت هلأ نا ىلا ة راشاهمفو كلد :

 01 صرصختلل ندفاضالا اناكو هرلاذي دويعلا فسر ىيفاضاب ْنيْممْولا صخو تب هاوق ىف همل !!هّتفاضاب ةيفكلا

 || ىلا ىمدخيف كهج وب لبقاف ىتم دخ ةالنما اؤ ىتيب ةيعكلاونئدبع تن نمؤمان لاه ىلاسعت هناكسف مب ركذلاو

 0 | هلع ىسومل ءادنلا نال رغما اولةةسادووبلانازعرإشملا ضء«لاق (اهماخو): "ىلا كءلقدو تن

 [|| هماعليربج نال قرسملا اوليةّدساىراصنلاوذي"الا ىبرغلا نا تاكسحامو هلوق كاذو هنمءاسمالسلا |||

 ” || نمتذيتتاذا ميمباّكلا ىفركذاو ىلاعت هلوقا قرمشملا بناس نممالسلا اههلع يصنلا بهذا ا مال |١
 0 ٠ هللأ مرح عضوم هنو و هللاأابد.> داومو هللا لماخ" هليق امال ةيعكملا اوليمدسان وةمؤملاو امةرمشاناكم اهلهأ :

 1 0 1 را و يوسع والا ع 3 ماديا وقيموضع ناكو
5-7 

 1 ١ انو لغسيل الو اك نما يلا راشاوهو مهمالصىف ض نال لوتلاب هقلش عسب
 ' | لابقتسا هىهأ ةطسا وبمالسلاو ةالصا اهيلع دمه بسر هظأ ىلاستدنا (اهعباسو) ناشلا: :ل.قضرالا

 1 باقت ىرثدقملاعتهنقا لز:ًأ فدو ملا ةفا اك لحال :ّنم كال ذ نت ناكمال او ةالضا | هملع هنال ال ذو ةيعكلا

 1 لجال ةلبقلا لو: نالفاولات رخآ ة مب سانلا نمد-او فصواذا دهاشلا ىفو دب , الاءاعسلا ىف كهجو ||
 أ قيق قد هلا ةه ىلع مال لاو ةالثملا هلع دم هدب ل جال يملا لوتس دق ىلاصت قاف ليشمل ةه ىلءنالو ْ

 1 أ قاضر بلاعب د ؟لك دشاب لاقى لا هت هناكه مف ةراشالاو اهاضرأ لبق لهن لواهاضرت هلق كةماو ذاق لاف ١

 1 ك.طعي فوساو ىلاعت هلوةةةرخآ الا ىفامماو ءانركذ ىذللا ذهفامل دإاىفامآ نيرادلا فل ءاذر باطأ انو ؛

 | نط ارعالا نيبو ءا رففلا د رطنتب“ :ىوس ىلا عت هللا ناوهوءار ةذلا فرش ىلا اضبأ ةراشا ههسفو ىضرتف كبر

 لأ ثعبتا نّئاو هلمقل | نع ضا رعالا ىف لاهو نيملاظل | نم نوكتف مسد طةفءارقفلادرطىفلاتفهلةلا نع

 |ةهلبقءارقفلاو كوسو لبق ةبعكلا لاك ىلاعتهناكلذ نيم اغلا نم اذا كنالعلا نمالءاجامدعب نم مسهءاوهأ
 (اممانو) نوكي فدك تسر ”هلبق نع ضار ءالافاماطكن وكب وك وبو"هل يقنع كضارعاف تتر
 ًاهلبق قساو نيئمؤملا "لبق ةبهكححل او ةرغسلا "هل قز ومعملا تيملاوةر ربل لبق ىمركلاو ههنا هلق شرعلا
 | ىسركلاورونلا نم قولذم شر ءاانأ تدثو قاسم مناولو ا أه ىلاعت هللا لاق نينمؤملان هني ريصتملا

 |اشزروطو ءاشسروط نمةسيج لاسج اديس وكانا !!نم روهملاتدملاو ردا! نم
 لابطاهذ-_هلاقث؟بونذك- لع تناك لوقي ىلا عتق ناك :راشثالاو ارسو نائباو ىدواساو

 اذهىف ةروك ذملاءوجولا هله كلا رفغو كنع عرفك الص ماهو هل تهجونو اجاس ةبعكلا تيئأف
 ْ ةبمث انرك ددق ةهس ىلا ةهد ع نم لبق لي ودك ةمكح ف (ةسماملا لثسملا) لرالاوه >قرقحت او باسبلا
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 ىلا عت هللا لعف نم اطسو م-منوك نا كلذ ىضتقاف اطسو مهلعج هنا ىلا عت هتلاريخ أ دقو درعلا لعف نم اذهو

 لاحم وهو نيرداةبدحاورو دةمعوقو مزلالاوالو دعم_منوكريغاطسو موك ن وكم نأ ىذتفكلذو

 كارتشالا ىنتةيةيريذلاو ةلادعلا ف ةَعِمة- هله نش نمد اطسوتم نوكد ,انن مسا طسولانا (ىاتلاز ١

 طةنرتاكلا نع بانم-الاف صولا اذه ل وع ىف ذ ىنكيال ل نكلو هيرب ايمهفاصتا اناس ل مالا فالخوهو |

 اموم_ميرخ ىف كاذحدقي الفرتاغصلا ٠ نم هنكسا أه ناك او يلعاوم+أىذلات الحا كاذك ناكاذاو

 عنمالرئاغصلا لعفو سانلا ىلعءا دهئاووكتجنلالو دءممنوكب مكس ىلاعت هنا لاقحالا اذهدك وب
 8 : وكل ناك انا كل ذيبم_هفاصتا نا نيب ىلاسعت هنن نكحاو رئاكل اورئاغضلا نع هياتم ااناسةداهشلا

 نال لانه مهتلا دعوة بوو مزلمف ةرخ الاف قةهتامناةداهشلا ءذهّن ا مولعمو سانلا ىلع ءادبهش

 ةرخ " الا ىف ةموصعمري_صت ةمالا نال هذ عازئال كل ذو لمحل ا ةلاحالءادالا ةلا-ريتعنامنا دو شأاتهلا دع

 اوناكنيذلا مه باطما ادهم نييطاسل ان كلان د دلا فالو دعمه وكب وجو اناس كاذكايندلا فمن اتاقرل ْ

 ىذنة نهب , الاهذ هذا نكس ناك اذا اولا دج وبل نم عمباطملا نال الاءذه لوزندنعنيدوجوم ْ

 عاج انا ىلع دن كن , الاول مذ مهريغةلادع ىطةةدالو تقولا 13 ف نيدو وماوناك نيذلاكءاوأ ةلادع |[

 اناعاذاالا نع ال كلذ نكل هم .فكئاوأ لك لوقلوصحانلعاذاالا عامل الاء غال نأ بصف ق ةضلقو لاا

 سو هملع هللا ىل_ص د ةافو دعب ام ىلا مسهئمدحاو لك# اهبانلعو ,منامعأب ماوقالا كئاوأن مدخحاو لك

 نعباوملاو عاحجالاب كلا عنشم ارذتلاك لل ذناكأنو عامجالا كل ذ فمه هرسأب مهلاوقأ ل وصح انلعو ١
 دحساو لك لعج ىلا هتدثا ىضتق ياسو دَأرك العب كلذكو هلو ناف ل فالا_اقرهانفلا ةكورتم هب الاهلوق
 الدع نوكي مهتم دحاو لكّناف هلعاو ءّمجا ىهأ لكىف مهن! مدنعو ةقصلا هذ جبه ريغ عم هعاقجا دنع مهتم آ

 عاتجالا لاخ مهعمباطش اذهّنا انلقاما ومبَمْلا ن ولعفي دق ذ دش ءفاوفاتشا اذا لب حالا كلذ ىف

 دحاو لكن ركىضنقي اذه ااناسناوانا ىلءهدحو م,تمداو لكلال مهعوم باطخ مانلءهلوقتال
 قابلا حيف هبالومدعم قبينأ بجوفهاعماه لمادا ضعبلاقح ىف هيلمعل اك رت لوةناتكلالدع مهتم |
 نوك نم مان اعق دول نأو دال هنا دار ا لد ؛كل ذكمهلك اذن الا نم ذارملا دل“ اعلا لافام ىءمادخو ْ

 نوريشعملا لخ دب كا لعفلاو ل وقلا ىلعمهتعاسج عاق ىلاانر ةدفا مهن اعأب مواعنالاثكا ذاف ةقصلا هذم
 اممدم نوك.نأو دبال نالفدالوأ نماد>حاو نالاهاذا مالسااوةالصاا هلة لوس رلاتاهلاثم مس تلس ف ]|

 كلذ هبندجوين أو دبال هنالاقح ءاناعىأر ىلع نيمةتدالوألاندجوو هنبعب هلعن ل ذافريبدتلاو ىأرلا ف ١

 دح-اولا كل ذ عم باوصاانوكي نا يوهتلاةح هنوكب مكخ ل ىأر لع د> اولا ىوساوعقجا اذاامانىحما |[

 ةءاه ةعا تناكاءطّغ ناك نع اممصم ناك نه ةمالا ىفانزيسولات!ءاملعلا نمر حصص لاه اذ هاو فاش ىذا |
 نأمل مهتلادع نمدارم اوه اطسو م-مموك' نمدارملا ناكول هلوق يطا لو, ةتيلاريتعأ لو سدد! لوقىف |[

 نءلاعت شارامخاّن ا َملق ل هلوق هلاس مدقتام ىلع انس هدمادها.:اقىلاعتهتن اة دمعلا لعذ نوكأ

 لرع ىضتقي ىد_صلاربللاو قدص ىلاءعت هتلاربخ انا قر اغصاا نعم_ممانمجا ىذ" قي مميرشو مهلا دع

 ءأريخ هنأب صخدشلا نعرابخالا لوةي نأ لئاقاو ضقانمم امن عب افرع سبل ةريغصلا لعفو هنعربخملا |

 ظ لاتتسف نيمسقلا نيذه ىلا همسقت م: هلا كلذاورومالا ضعب ىفوأر ومالا عمجب فريش هنأي هنعرابخالا نس

 نيِمسَعْلا نيب لرت_ثم ميس قتل ادرومورومالا لكى فو ضعبلا نودرومالا ضءب ىفاربش نوكي نأ امناريالا ا

 ةمالا هيرب نع ىلاعت هللاراسبا نذاف ريخ هنا ةملعق دس ضفبلا نو دهوولا نعت نمارس قرا

 نءال_ذفرت كلا ىلع مهمادقاىفاشإ ال اذهّنا تيثفرومالا لك فم_ميربخ نعل اعةهرامشا ضعي دال

 لاؤسااامأ اهلع دراو لاؤسلا اذ_هّناالا«تةذلالوصأ ىف ةفالدااءهذ_هانرمصن دق انكححو را ”اغصلا ||
 مهنم اكن ماه رختآ و اهلزأ ةمالا عسسل باطخ اطسو ةمأ مانلعح كلذكو هلوقنأب هنع بمب أدقفرخاالا

 يك صاصقلام يلع بك هلوقدا امك ةعاس !!ماسقىلامهدد١ احن هوه <الاءزعلؤزناتقو او ١

 ل ار ا
 ا



 ه6
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 لءاقناو سفخالا هلام ىذلاوهوال دع ىأ اطسو ةمأ مك اناء كلذكو حاصصل | ف ىرهو1ا لاف ل ةالاامأو
 'ىفرط,نا كالو نيفرطلا نعد_عبلا ف ةقمقح طسولاّتا (اهدسأ) هوسو نة ىعملاامأو برطقو
 | الضاف الدتعم ناكف نيفرطل ا نع ادعي نو حص, قالخالا ىف طسوت اف ناكيدر طي رفتلاو طارفالا
 دو أ ىلا ل_.عالئذلا لدّتءلاوه لدعلاو نيمصخلا دسأ ىلا لسمال هنالاطسو لدعلا ىمءامنا (اهيانو)
 نزول هنالم_واحدملاةّقي رطاطسسو ة«أ مانلعج كلذ كو هلو بدار اَناكشال (اهئلاثثو) نيفرطلا
 ا حدم كلذوالا لوسرلا ةد اه كلذ ىلع فطعي مث هلادو 4 مهلعج نأ ىف 4ءلاك لءكوافصو ىلاعت هن اركذب

 مويلعهمكحج- لاحدوهشلا هللا حدع نأزوالو نيدلا باب حد ان قاعتباماطسو هلوقيدارملات ا تدنف |
 عاقب لدعأّنا (اهعبارو) ةلادعلا طسولا نمدارانوكينأ ب ونالو دعم منوكبآلاا دووم وكب |
 اداقلاو لااا بلا عراستي فارطالاو لا د_هءا ىلء و ءاوس ىلع هفارط أ ريئاس عم همك نال هطسو ىنا

 , ةهج نو دةهج ىلا لال ىذا ل دّدعملا نعةراسع هناكراص طسولا ف كلذ عصام ةطو## ةبهش طاسوالاو

 ,نا (لوالا) هوج وللوتالا نم ىلوأ اريسفتلا اذهو اولاعتو راد لك نم طسولا نا (ىناشاا لوقا(

 نم ىطعال انف حلل دكع ىلا رعانمالع تيرتك !فاشكلا بح اص لاه تاداسهلا ىف لمءتسي طسولا ظفا |
 ”(قاشثلا) ىلوأريسفتلا اذهناكفتاداجلاقدج واللا دعلا فصوورياثدلارامخ نمدارأ نوتاطسأ
 اين انطسوأ نالف لاق اذا لسرلاّْتا (ثااشلا) سانلل تبرخأ ةماريخ منك ىلاعت لول قباطم هنا
 وهن سلا نودوكت عامتالاّت ١ اذه لسأو ةدالةلا ةطساو كح مذ طسو اذ هوالضفرثك أ هنا ىعملاف
 م-منا ىنعم ىلءاطسواونوك, نأز ودع .(عبارلا لوقلا) ىلا اذهل طسو لية هلوح مهو مهطسو يف
 || اولعذ ىراصنلا تلغام اولغيول ممنالءاالا فرصة لاو ىلاغلاو طرغملاو طرقا نيد نيد! ىف ثوطسوتم
 هدهنا لعاو هشاورصقامكلذرغو تكلا لي دموءاسنالا لةقىف دوملاريصقتك اورصقالواهلاوانيا
 ديعلا لعف نا ىلع ةبالا هذه باصصالا حا (ةثلاشلاةلكسملا) مللعأ هللاو ةفانتمريغةيراقتم لاوقالا

 ١ ذب الا ذهف ضعبلانودّدنادهلاب ضعبلا ص ىلاعت هن اىفاسما وق ىلع#ي الا هده الدان دق ومية سم

 (ثلاشلا هحولا) ىرخالان وضل ة:دكؤم امهنءةدحاو لكن وكححح :لالذ ىلعةلو# نوكتنأ بع أ
 ص.سم) نكي )ل كاذكس ناك ا ذاوءل_هف دف لكلا قس ىف فاطاالا نم ىلاعتهناارو دقم ىف ام لكنا
 ةمالاهده ىلع نائم ءالا ضر عمى كل ذرك ذ ىلا عت هتتا ناوشو (عبارلا) ةدئاف ىعملاا ذم نشمؤملا ||

 روهج حا (ةعبارلاهلم-لا) نانتمالا ضرعمىقءركدزوال بجاولاو بجاو فطألا لعفو |
 ' هد هال: دع نعىلاعت هتلارب_تأ اولاقن ةح مالا عام انا ىلع ةياالاهذهب ةلزم_عملاروومجبو ناصالا |
 | ىلع نوم دقي الم_ملا تنئاذاو ةيريخاناوفد3!ال تاروظلا نمئش ىلعاو م دق أ ولف موري نو ةمالا .

 هلا ذ_ءلانةمالا فصو نالرهاظلا ةكورتمدب الا لق نأف ةحمهاوق نوكينأ بجو تاروظ#لا نمءوث

  اهلم_ نص» ضعبلا ىلءاهاج نمي الف ةرورمذا ان مولعم الذ فالخو ام مهنم دج او لك فاصت ا ىضند
 ىققااهوجولاو هرامخ د لكن م طسولاّن الفال نكلرهاظا ”هكو "متسل اما نإ نيمو مدملا ةالا ىلع ٌْ

 لا تامّرغا باشجاو تاسيحاولاءادأ نع ةزامعلجرلاةلادعَنا (لوالا) نيهجوي ةضراعماهوع د
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 ] 1 | عب رصادهو هقاشو هللا لعجي مهتريشو ةمال ا هذهتلا دعنا ىلع ةلا ددي الا هده نال ىلاعت هنن قوات

 || ةمالا هذهل اهلعف تم دنا ىلاعتمقنا لع ىتلا فاطلالا ل_هذلعملا اذهنم دارملا ةلزتعملا تلاقت بهذملا ف
 | كرتاده نا (لوالا) هوسونمهنعءباعسالا باسل م-علاو لولا فباوهلااهد_:ءاوراتخا |

 |[  نالش دقاكل اهره اط ىلع الا لم نكسسج<ال هنا ىلع لئالدلا ماقد ذعالا همل ا راصيالا#م كل ذورهاظأل
 | | باوثلاوٌمذلاو حدملا لصفب كلاب ابلا اذهىف ةلزتعمللام ىدق أ انعمالا تسدل ةرهايلا ةءلقعلا لئالدلا
 || مالكلاو ىادلاهلةسمو ملعلا "هلّمسع مهاوصأ ىلع ةضقفنم همي رطل اهذهّنا ةريثك ارا ماش دقو باقعلاو
 || طارصلاءاشي نمىدهيدذي الاهذه لبق لاف ىلاعت هنا (ىناثلاهسولا) ةتبلاهملا تافتلاال ضو



 ءيثلاح فرع نء لكنا لوقنفاذه تفرعاذا ةصودخ تاه لع ةدو سخان افاأب سانلا قوقج نع
 ةرح . الاف نوكت نأ ما ةداهشلاهذوهفةداهشااب ةمالاهذه فصو ىلاع:هتئاو هملعا ده اش ناكمنع فشكو ْ

 كلذوءادهشاون وكب نأ لحالات دلافالو دعم_هاءجىل اعتدت انالةرخ "الا ىف نوكت نأزئاجال مندل فوأ ١

 ٌكِلدكو لاه ىلاعت هنال ايندلا ىنالو دع م-هلعح ىلاعت هناانلدامعا 8 دإاق ءادهشاووكحي نأ ىذتقي : ١

 م-مرورمص ىضذخقب كلد ناانلقامتاو لا اىفهلو ه- نم لق الف ىداملا نءرامخا اذهو ةمأ مانع ١

 ءادهث مم وكب تر سانلا ىلع ءادهشاون وكتلاط سو ةمآ م1 انلع كال ذكو لاه ىلاعت هنال امندلا فاد وهش

 لم نأ ب جوا. دلا فاطسو ممتوك فصو ل_.ه> اذاف طرشلا ىلع ءازالا بترئاطسو م مروريص ىلع 3

 دقةوداهشلا ل هكهو امندلاىنالا ل عال ةداهثل ا ىل هت لبق ناف امن دلا ىفءاد وش مو كسح ففصو

 لم_عااال ءادالا هدب . الاف ةريتعم اةداه_ثلاانلق ةماسقا !ىفالا لدكالا ادالا ناك ناوا دهاش ىعس

 ناتي لمدتلاالءادالا ىهةلادعا اهيفريتعي ب |ةداهشلاو ةداهثلاهذهىندلا دعلاري دعا ىلاعق هنا لملدب

 اوريخأ اذا ةمالا عو#ي نوكي نأ ىضتة:كلذواسيت دلارادف ةداه-كلنيدؤمةمالا نوكىذتتتاا الا

 ةج عام الات ا ىلع لدت د هي ' الانا تءثنا ذهالةحعاجالا|انلوقل ىعمالو ةحمهاوقنوكي نأ ئ هن“ ب

 اس .انال نيلوالا نلوةل !لطسسال لول اذ- ءةص ىلع ءانرك ذىذلا لا دلاثالعاو اضيأ هحولا اذهنم

 نماخا ةماسقلاىف ادوهثممنوك ىفا.ال اذهواثدلا ىفادووئاونوكينأ ويالةمالا ناةلالدل مذهب 1
 دنءمهلوت ناىل اةراشا ساسلا ىلعءادهشاونوكتا | ىلا عدل وق نال ماحلاف هيرايبخالات درو ىذلا هجولا |

 لوسرلانوكءوىلاءندل وةداذدكحوبو قاس اذلل نمعب عاملا دبع موارك نا تسلا عامسالا | 1

 مم عق عقاولا ىرصصف ةرخأ الا قةداهشلا مهل كلذ عم لصق نأ عنتعال انيثمو اوم ىعباد. يد محكسحنلع |

 ةءامقلا موب كل دب نو دهشي مت ذارلان هرليباقلانمهذدنعاوفرعقحلا اودن اذا منال لمصلا ىرجياين دلا ىف |

 (ةسداسلا "هلةسسملا) مالا دنع كلذيدوشي م م مل ىدلا امو مت ىذلا ام فرءد دوةعل | ىلع دهاشلاّن اك

 هللا نال عامحالا ىف هيدسعبال هاف ضفا ورلاو حر اوذلاو ةمشا اوك هةسفو رف ر4ظن نا ىلعنا الا تاد

 لعفوأ لوةيزةكوأ سف نم م مك ا كلذ ف فاتخحيالو ةيريلن ولا دعلاب مهغصو نمءا د تلا عج امنا ىلاعت

 ٍْإ سال ادهش لقءلو ساشلا ىلءءادهتلاهامغا(ةعباسلا هلمسلا) ليواتلاب رفكوأ صخلادربرفك نمو

 ةدافيملا ”هلص ترخأ ل ل .ةناف لالا ىف هلال هملع كل ذو ىلءفياما لوةباشا ل 1١ ىضتشي مهاوق نال

 توك ضاس الار الاى فو مالا ىلعمسهت داهش تايثا لوقالا ف ضرغلا نالانل .ارخآتمدقوالؤأ

 ئ |بلقأ نع ل وسرلا عمتد نم ملعنلال !اهملع تنك ىلا لَها | اذلعح ام د١ ىلاعتهلوق * موماعا دمهش ل وسرلا

 أ (محر فور سانلاب هللاّنامكناسع ا عمضمل هلنأ ناك امو هنن ا ىده ٌنيذلا ىلعال ا ةريمكل تفاكناو هدسقع ىلع

 || اهاعجالو اهعرشام ىأ ةري نم هلا لعجام ةوةكس ا:مكحاموانءرم ام ءانعماناعجامو هلوق نأ لع

 ]| تاكىتااهلوقو نيدنالذ ىلءنالفا ناكل ئاسقلا لوةكال ا.قةسال ادقّدءم تنكىأ اهءلع تنك هلوذو اًميرد
 ناهسوام وهم اهبلغ تنك ىت يأ ةهملا هللا انلع امو ديرب ل ءجىلوعفم ىفاناوه اا هل هلل ةفصن سدا امل ٌ

 سيد مدايرلار دوال فم هنال كلذو :لبق ةيعكلا له ىف ةءكملل ناب .مالكلا اذهنوك نأ (لفالا ا

 امو لوقف ةرعكلا ىلا لو مث دوهيللا ةلأت ةريبفلا هعب س دنا تدب ىلا ةالصلاب عأ مت ة,.عكتحل ا ىلا يع دمع |
 (ىناشلا) ءولم و سانلل اناصما الاهل لاند درامو نهال )ابل نم كس قلاذج ١ :ل.ةااانلع 1

 لفتت نال رمأ لانا هد 0 قس مل ةملا تدب لعج ىف .كعللا 1 .. اهملع تنكىج !اهوةنوكين زو :

 ليقاملع تنك ىنااةهللا'هل ماا اناه-امناو ض 'رغااضراعا ناكل مدقملا تن كا اقتنع ان ناو ةيععكلا |

 ثلاث هسوانههو هنعرفمو هعّد د الل نمو لوسرأ1 عرش نم .رطريو سانلان متل يع 0 ىهواذهكتقو | ْ ظ

 اهبلعمال_سلآو ةالصا ا هملع لوسرلا نأك 5 0 هن الالدت /ثاناورلاالوللاسقن لسا هركذ

 ىلاعت هلو ةكسح لزر ل ىم_عم ىف ناكل امد ؛ دقو ةمأري> منكىلاعت ةوقك ترص قلص لل 0 دقهنال



 أ .ىماوأو ىلاعت هللا ف.لاكترب اس كلذكو تقول كال ىف نيدو ومان صعالو لكلا لوا مامسصا | مكملع
 مايق ىلا دول نم عسل: اباطخ !ذه ناكل لإ ذكسح مال !ناكول لةنافة مالا عمه باطخ هرجاوزو
 مهدعذ نم ىلع هج ممتلعد ىّتح للا دعلابرمصع لك لهال تمكحس نييأ نختللا دععلان م معاسمل م ؟ىساءاف ةءاسلا

 ىلءةحامنوك ىف اهءعوم_هعاهرخو ةمالا لوأ انريتعاواف سانلا ىلع ادهش م_واعج ل ىلا_عن نالابنلق
 زوو ريصع لك لهأ هي دار 11ناانإعف هلع ة-ةمالان وكنت نماهئاضةنادعب ولذا :دئافلا تاازلاهريغ
 أ رصع لك لهأَناكشالو ةدحاوة هج موت تلا ةعامجلل مس. اةمالاّن اف ةمالابداولارصعلا لهأ ةمعست

 ا 07 ةسملا) ريصمع لك له أ لوانتب اذه اكشالو ةركذلا ظفأب مسهنعريعقاطسو ةمأ لاه ىلاعت هنالو كل ذك

 لم سانلا ىلع ءادهشاونوكتل ىلاعت هوقو ةروك ذملاةداهشلاّتاىف ساسنلا شتخلا (ةسمانخلا

 (لؤالا) ناهجو مها لوقا اذهىلا نوره اذإاو ةرخسآال ايف عتت امنا لوالا لوقلاف ادلا فو أ ةرخن الا ىف
 نو دبي مالا اىور مهتوبذكي نيذلا مه أ ىلع'امبنالا دهشت ةمالا هَذهَنا نورثكالا هيلع ىذلا وهو

 هيلع هللا ىلص دم ةمأو نوفل وهواوغلب دق مما ىلع ةشنلا“ 2 ئالا ىلاسعت هللا بل !اممفءاسنالا غ ملم

 نال ىلع نطاننلا هاك ىفىلاعت هلار ابخا. كلذ انأعن ولو ةمذ َجفرعنيأ ن ءمالا لوقف نو دهدا لسو

 هلوةكلذو مسهتلا دعب ده شدو مهمك زيف هدنمأ لاح خ نخل از موا نااوئالسلا طع رس فض قدامنا هس

 هوجو نمّدباورلا هذه ىف ىضاقل !نءط دقوا دمهشءالؤه ىلع كيانئسو دمهشب ةمأ لكن م انة اذا فدكسف

 دقةمايقلالهأّن ا ىلعءاباذ_هو ,هءامنأ نوذكح, مالا اىلءةياورلاهذ_هرادمتا (اهاقأز
 ىلا هل وقراسسعت ىف م اعنال اةروسىف هل كا ا هذه ىلع ماكتنسانا الا ىذاشااد_:ئعلطاباذه و ن وذكي

 ةداهشتا (اهناثو) مهسفنأ ىلءاونذكف دكر طنا نيكر شم اك ام انيرهتفاو اولاف نأالا مهتنتف نكت لن

 دومشيللةكل ذك ناك اذاو ايبنالا قدص ىلع ىلاعقهقلاةداهشرلا ةرخ - الاى ةدنةملوسرلا ةد اهو ةمالا
 راس نعى ضفاا ىف لسو هيلع هتنا صدم ةمازيس. كلذ ىفةمكحلا هءاوجو ءادّساكلذيمها ىلاعت هللا
 مهالارثاسىلاةيسسنلانمهفاعمج مهي ناعالا وءاببنالا عسجب قي دصتو ىلاعت هللا قيدصتىلا ةرداسبملابممالا

 اراهظام_ملع مالا ةداهش لرةدالو مهالارا سس ىلع مهم د اهشهلنا لمي كل ذلف ىسافل | ىلا ةيسنلاب ل دعلاك

 | فيعض اذهو ةداهش ىعست الر اخال ا هده لثمّنا (اهئلانو) م-تمقنمو مملمضف ن ءافثكو مهتلادعإ

 | لثم مواعمو هف هنعملاعت هللاريخ أ ىذلا لاو دهشاف سهلا لثم تاعاذا مال_بااوةالصلا هيلع هلوقا

 ىلا مهلا أب سانلا ىلءاو ده نلت" ال ا نعم اولاه(ىنانثل اهبجولا ) هءاع ةداهثلازاوج بحوفرعثلا
 ْ ىلاعت هللا لاه دامعلا لاسع أ تا .ئامنواكوملاةكنالما(اهلوأ)ةعبدأداهشاالا ديزني! لاق اهيفو وطااوفااخ

 ( نيظفاحل مكءلءّناو لاهو دسع بس مقر ه.دأالا لوق نم ظفلدام لاهو دس هشو قد اساهعم س هن لك تءامسو

 هملع قع ع نءاك اس ىلاعتءوقبدارماو هوءابالاةداهش (اهنانثو) نولعفتامنولعي يداك امارك
 | لانو لا لعتنأو لع بقرا تأت اا ميلاتمدابادببت لع تو 0-6

 ظ ةصاخدجت ةمأ :داهش (اهثلاثم) ادسه د نالؤه ىلع كيان و دسوشد ةمأ لكن مانئج اذا ف.كف لاق

 0 ةلزنع ىهو حراوملا:داهش (اهعبارو) داهشالا موي مويوىلاعت لافوءادهشلاو نيسدنلابم سو ىلاعتلاق

 د لوةاا)ةنآ الايههاوذأ ىلع محن مويلا لاهو هنأ الا مهتفسا ؟ىيلعد تن مول ىلاعن لام هنم بع أ لب رارقالا

 وهدوهشلاو ةدهاشملاو:ءاهشلاّناءررقنو اندلا ف نركس»: امنا ةداهشلاهنذهءادأّتا (ىناشلا

 ا ةيسانم باقلاب ةف رعملا نيو نيعلابر اصنال ا نيب نأك الو هن رمل ًاوهتًاراذا اذكر تدهاشلا_ةبةبؤرلا

 تمم مادهاشمو ادهش ئملابفراعلاو ادو هدو ةده اشم باقلا ىفىتلا ةفرعملا ىمست دق مرح ال ة ديد

 نيبملاوئشا| نعربغلا ناكسمالو ادهاثدهاشلاراصامم ىتاا ىهابنال شل !ىلعادها ثءىشلا ىلعةلالدلا
 ا ربحي نععرمشلا ف رعى ظفالا اذه صد امن ادهاشاضدارم_ها كلذ م« كل د ىلعل ءادلا ىرمت ابراج هلال

 نع
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 مسلس مقدم دمام | ةيصسخبشعلا 1 دا د سيب“ يي قمح

 ىلامتهل 5 1 لافت كل ذباوف مون هيدي نيباعربدملاةلزغجاور اص لئال لاو ناميالا اوك الف تعز هاا

 (لوالا هلكساا) لا اسم همفف تاك ناو ىلاعت هلوق امم هم. شن كل ذ لكو ىلووو ب ذك لاه كوربكتس اوربدأ مث

 طر دضت ىهفءاز :لاامأ ةددازو دجو لمعمل ن نم ةفدخعو اج هوأ ةعدرأ ىلءءانعم ةفدشلت !ةرو سكملا نا 0
 ىهو ةناثلاامأو كتمرك ا ىنتتجن ا كلوةكءازلاوه مزاللاوطرمشلاوه مزلت ملا ىرخال نينا ىدحا 1
 لكنا ىلاعتدقلا اعتقل اديز نا كلوقكر دة دملا ناز "هلا ىف عا ادمكو دف: ىهف "هلمقشلان ءةفوخلا ا

 ر< ملام اهالو | اهغمفخت ىف ضرغلاوريثكن ارقلا ىف لثموالو عمل انبر دعو نكن ا لاهو اهذاحاهملع انسفن ا

 هلوة ف دجلل ىب وا نيبو اهني قرذفأ اواهنم ف ذ- عض وعال ةففلا هده ماللا تمزلامت او لعفلا ن نم اهياب نأ

 لعفلاو مسالا اهلليامهمةدس او لكت ناك ذا ”ىلاحوبامالا عمت اناهلوقو رورغءىالا نورفاكا!ناىملاعت

 اَهلاَزنئاو لاهو ّنظلاالا نوعين” نا لاهو هللالا مكانا هلوةكد جلا ىتاا ىهو ةئلاما اامأو انةصو اعاع.ه- ||
 :لوةنةاذه تفر ءاذاادبّر تدأرناام كلو ةكف :دئازلا ىه و ةعبارامأو امهكسعام ىأامهكسماا

 ةرلتسلا) "لبا ىف ىئعملادبك و واهنمضرغلاو ماللا اهءزلت تا ها ىه ةريسبكل تناكناو هلوقفنا

 نمل دال هنال هلبقلاىلادوعتاجا(لوالا) ناه-و هدومي يش ىأ ىلا تاكةوقةقومذلا (ةيئاثلا

 هلع لداملاذ دئاعاهخا(ىاثل ا) اهيلع تنكىتل هلا انلهجامو ه اوقىف هل قالا لاذامو قباسروك ذم
 ناو من اهيلعاوناكىتلا مهتلبق نعم مهماوام لاقت هنال خاودلل ثدن أ اًملاو "لَم ةقرافم ىهوقباسلا مالكلا 1 ظ

 اعترف ةماوتلا ىلع ل ديمهلو م هوة نال ةيلوتلا تناك ناو ىأ ةريبككت ناك اوا ده ىلءافاطع

 هلوقهرعسظ) ”لسعفلا هذه تناكناو ىدملان وكب نأ لق“ و قسفل هناو هملع هللا مارك ذيملاسمم اواكأنالو ا

 لصح ءال_:.الاو ناصمتمالا نا ىف مهو اهانمّدق ىلا ةلأملا ىلع ع زفت ثلا اذه نأ اسعاو تمدءنو اهف

 نم ىوقأ مسنلا بيس لماما لاكش الاّن ال ىلو أ ىاشلا نأ اني دقو:ل بقل !لووحتب وأ ”هلمقلا سفش 1

 هلوقامأ ةريمكل تناكناودل وقف ةريبكلاب ىلا عت هنا هفص راذهلو تاهلاكل:بدس لصاسلا لاكشالا |
 دب رغلا تمظءىأ مههاوذأ نمح رغ اكن وكس ودك هر كشتس ةقاش قتل عاف 111
 ناحنمالاانلق نانا ماهظع هاد نءناكمكل ذنا لافو ملم نان ب اذه كن اس ىلاعن هلا لاف ول ْ

 هب رط نع ضار ءالاو ةداهلاو فلالا رت ىضةي كل دنال مسهلع ل ّفباهكرنااناو هلم | سفن عقو ٍ

 هنكعال ناسنالا نا ثمح نمد مناانلق "هلا |فيردتب عقو ناكتمالا |.نلق ناو. فالن_بالاو ءانالا |
 لةث م كلذو تالاؤ لا ن ”ةايقامع ضاقومسل لتي فرغتادعبالاقح كلذنأف نيل ٍ

 ركنتسالاك ةهج ىلا ةهب نمل بقلا لةنر كسه ذة سال هنأ فرع ىتح ىلاعت هللا ءا ده نم ىلعالا بعص |[
 هفس نمو هرمض:داهزأ راظنلا اذهل ىدستها نذرةفلاو ىغلاو مةسلاو ةدعلا ىف لاس ىلا لاح نم مهأاهةنا 1

 بامصالا حاف هلل اىدهنيذلا ىلءالاهلوقامأا ؟لمسملاهذههماع تاةثرومالا رهاوظو ىوولا عساو ِ

 ةفردملا قاسوأ ةفالدلا عضوو أ ةوعالااما هيادهااع نءدارملا اولاقفلاعألا نلخ هلم الا ذهج ٍ

 هننا ىده نيذملا ىلعالا لكلا ىلع هلمقن اه ركب متس»> ىلاعت هنال كل ذو نالطاءانهه نالؤالا ناهس ولاوأ]|

 لكلا قس ىف ةماعلئالدلا عضوو ةوعدأا ىءعهيادهأ و هملعكل لقثيالءا ده ىذلا نا لاسقب نأ بحوأ

 ةفرعملا اح انهههيادهلا ع نم دارل ا نأانلع,ملعلقئانف رافكلا نم دحأ ىلع كلذ لّهشب الني وف

 ىلع مهركذ ىلاعت فانا (اهدمحا) هدو |هن الث نم (هتعياولا) ةفزتملا تلاه بولطماوهو علا ْ

 مل هناك,هريغفهقاىدماوعفش ا نيذلا مها (اهئلانأو 0س اح ٍرط

 ناك اموىلاعت ةوقامأ ملعأ هللاو مالا فالخ ىلءنوكمةرهاطظأل رت هنا لكل | نع(باوطاو) مممّددعب

 ةرارز نب دعسو هام أ ىباك نيلسملا نءالاحر نا (ىلدالا ةلثسملا) لئاسم همفم كناعا عسضمل هللا

 انناوحاقّوذقالوسراب مهرئا تءلاقف ىلوالا "بقل ىلع اولام ضرشووورمت ارا ودمج

 نضعب لص ملالاو بيلا اذه نم ديال هنأ لعاو 5 الا هذه ىلا تدق لنا مهلا فيكس ىلوالا ”هلقلا ىلع
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 ىهو الع لزت ل ىتااىأ اهيلع تنكح ىئاا هل. ةا ا اناعجامو هلوةبد رين عنب الفا مكحازب ,زعهللاناكو |

 وسلا لثاسسم همفقهمسشع ىلع باق نم لوسرلا عش ن ءملعنا الا ةونامأ اذكحر اذك الاةبعكلا ||

 نآربد بو حمتالوأ هللا ىلع ضر لا عصا مالكتلاو ضرخلا مالا رق مالا (قرالا

 نامهوباذكلعناالااذكواذك اناعسامو ( ةمناشلا ل دملا) مدقتدةف مالكلا اذه ليوأت فيكن ف مديل ْ
 كالت هيل ىلاعت هللا نا ى ذي اذهو للعلا كلذ هل لحل لعفا كلذ لءفو فال هاح نكي لخئشا ا كل دنرلعلا

 1/5 ١ الا هلودو ني رباصا او مكمم نب نيدهالا لعت حم كنواناو هلوق لاك شالا ىفهريطتو اهعوقو لبق* ءامسشالا ا

 || عبس مآ ةوقواوقدص نيذلا هللا ن هلق ةوقو ىتطواوتح لما لوقو افعذ مكيفنالءو مكنع هللا فذخ

 نءلعتلالاناطلس نم مهاعدلن اك امهلوقونب رباصل | لعبو مكنم اود هاج نيذلا هللا لعبا وةناااولخ دتنأ ٠

 هوو نم هنعاوباحأ نورمسفااو ل“. اذاو هلوق ىف ىهةتسم رم دق ءاش سا !هذهىف مالكملاو ةرخ“ الان نمي
 || عع ةيئالفلا دليلا انحهتف كلل | كوشي اسنين مؤملاو نيسنلا ن ندا ميتال كانط قهتاالا ةوورا (اهن وس ا)

 3 ا ا ْ

 املو ىلناهأ نم ثيده | ىفورهالا انو ءار هداو لوب قش نأ هل ضش ن كلو ىو ىنضرق :لخىدمع

 | لبقهلاف ادو-وم هللا هلعادوج و مراصاذ امئادوجو مرعصمف مولعملا لصل انعم (اهنانثو) ئاهأدق ||
 ثودس ىختشادهف ل قناف ادوحوم هلعتلالاءأ: :عمملعنلالا هلوقفا دوج وم هنا هنآ ليك! هدوجو :

 روهدم هدف فاللن ادجو اذا هدوبونل_عوه لهدجو سم ئنلانأب إعلان اى اوفلتخ اانلق لسعلا ْغ

 نولاول نمنونمؤملا لعمذ قافئلااو صالخالا نم مهبولة ىنام فاش كن اءالؤه نمءالؤهزيملالا ( اهثاانثو)

 ظ 000 اسم لعلالا (اهعارو) هنأ رفو لعل دئاوف د هئالالعزيللا وست نو داعي نمو مسبتم ا

 3 اطافلأتدهشو تاعو تءأرو فيك رت ملأ هلوقك - لا ناكمةبورلاو ةيؤرلا ناكم لعل عضت برعا نا اذه ّْ

 | و تلال ىلا لارج الاهذه ىفلعلا تو دح ناوهوءار ةلاهملا بهذام (اهسءاخو) ةبقاعتما]

 0 كلل قركرانلا لب نذاغلالوقيوواذلا قرص نطل !لهاذم لوةفا<ت7 االقاعو الهام تاأآ'

 اذه نم ضرغلاوا ولعملالا ىأ لعنلالا ه وق كل ذكف لها !اسأ لءنل» ءانعم هبحاص قرد امهيأ لعنل امهتاب ْ

 | كلش هولا مزلكلا فاضأت ىدح يعل ياو ودا ةكب انتا ىف قرا ولا قساا ماكنا نم س دا

 لأ ءاكىذلاربتغلا "هلماعم م هأقل (اهسداسو) ملعنلالا هلو ةاذكت بطاخماباقفرو باطذلل [ةرقرت هسفنىلا

 أ ىلع بقت نع لوسرلا تب نم مع :لالاهلوةؤةدئازا "هلم للعلا نا (اهعياسو) كلذ بوي لدعلا دالعبال

 | العام كفنن ءهمضا”ىذلائشلا ىف كلوقهريطتثو نيسلقاملا ب القنا ونيعبتملا عاما ل_هحهأالا» ءانعمهنسقع |||

 | ةنهل اذه نا اوفلتخا (ةئلاشلا هلمسسملا) هللا هلعأ ناكول هنا ىنءللاو ما ذه ناك امىأ ماده هللا ظ
 ةالصلا هيلع هنال"هليقلا بهس تاص> اما لاق نم سان | نك اهاد وحن سسوأ "هلع |نيعت بيس تلص-
 !| لرتادناثح ن ءبرعلا ىلع كلذ قش صدقا تدب.ىلا ىلص ةييدملاءاجاملف ةيعكل ا ىلا ىلسي ناك مالا و
 نم نورثكالا اأو مهتلمق كرت هنا ثء> نم دوهملا ىلع كلذ قش *ةسكق ا لا رت ٌرمهلوسالا هنا مسمتلبق
 ىلع ناك ول لود لعقا ىلصاد ثنا اولاق مهماف لي وكت ا بهس تاصحام ! ةنحلا هدهاولاه ى قا لدأ

 ةىحهاولاهو ملسأ نيث سان عجر هنا ىن قلاع هناع رحت! نعلافقلا ىور هيأرريسغتام هىمأ نم نقب

 لات الاكل عا ركل دضنملا وم ماللاوةالصلا هملع ىننلا هس ونامل ىذسلا لام انههة وانه

 وغ نولمد مهواولام نيذاا امن اونالاسملء نان نول لا لاقفاهوكرت ل .ةىلع اوناك مها ادام نوةفأنملا

 ظ لوةلااذهنالعاو 8 “ دريت نوكرمشا !لاهو هداومو « ادلب لاق اش انورخا لاهو سدا تب
 ىلاغت هلأ اهذصو دقو هلة نيمعت به ب ”ءلضاسا ةهي_ثلا نم ملخعأ حسنلا أ ىف ةببشلا نالىلو ريخمالا ٍ

 بان نمهلوف (ةعبارلاهلثسملا) وأدب .لء ولج ناكبق هللا ىده نيدلا ىلعال ا ةريمكل اهناو ل انقذ ةريبكلاب

 ٍ نيام كلرتدق هدسقع ىلع ب اقنملاناةرامتسالا هجوو هلوسرو هتلانر نكح, نم .امءمو ةراعدسا هسةع ىلع
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 ةلازاو هوركملا عفد ىهو ةصاخة در ىف غلام ةفأرلان ا ةرلاو ةفأرل انين قرفلا هللا هر لا هَدلا لاق

 :مسااهئاف ةجرلاامآو امهنع دلما اوعفرتفا.مماوفأرتال ىأأ هللا نيدىف ةفأر امك ذخأتالو هلوةكرزضلا
 ىذااوهو لاةذةجررطملا ىلا_عتهننا يم دقو ماعنالاو ل اضفال ا همف ل ديو ى#هملا كلذ هنف لخدب عماج

0 
 ا

 عرش ىلا عرش نم مكلقني كااذلف ميحرفورهنا (اهنانثو) ةعاضالا ءدههنمروصت تنك م يسرئاوسقؤرلاو |

 ىلاعت هناك فهننا ىده نيذلا ىلعالاةرم_كلاب:او لات (اهشلامثو) انقل ويدل ىف عفتأو مكل لصأ وغورخآ |

 نءركيوأو قاسكمااو ةزهو ورعولأ ارق (ةئلاشلا هلك سملا) ميحر فور هنال هللا مها ده|متاو لاه 1

 نزو ىلءاع.ثم ازومهمالةئمفؤور نوتابااو فءردنزو ىلع عم_تءرءغازومهم يحرق ؤر مصاع ْ

 ىلاغعت كوت .ه لع هتلاوازاىم ْعَدَمَمدةهلعمالكلا نأ لعاو اهخراقؤو نوكيال نأرو دي قد رطىأ |

 ٌمدك اًمدحو مارلا دصسملارطش هدو لوفاه اضرت"هل_,ةكنسل والف ءامسأ ىف كده سو باق” ىرتدق] |

 (نوامءزام لفاغب هشاامو موهير نم وحلا هنانولعيل بام ححلا اوووأنيذلاناؤ هرطشمكهوواولوف |
/ ١ 

 اهوحوا ورك ذ لوقلا اذهب نولثاةلاو ةيعكلا ىلا سدّقملا تدب نءهلب وك رااغتنال ناك كلذ نأ نب رسما 1

 كاذب ماكر ناك ام هناالا ةيعكلا ىلا هجوتلا بيو سد_ةملاتدء ىلا هجوتلاهركي ناك هنا (اهدحأ) |
 ىةرص ىلات هتان ا تددو لدريج: اب لاق هنأ سامءنبا نعىور .* ىعملا اذهل ءاعسلا ىف هودسو بات ناكسف

 هللا لص لور لع ف كلذ كير لاساف كل هد .عان ٌ ليريسح هل لاف اهتهركدمفاهرغىلادوبملا "هلق نع |
 اوركس ذ الهو الاء ذه ىلا عت هللا لزن أذ لأس اع ليربج» ىءاجرءاعسلا ىلاوظ:لا م دي إسو هملع ْ
 ديل نئالولو انتل. ق عش هنا مانغا اذ هنا نول اوةءاوناكدوهملا نأ (لوالا) ارومأ ة دل اهذهتبسفف |

 ع

 اهنع هير هاو نأ بح ناو اهلا ىلصي نأ سمث لبق هركم نأ مالسل اهملع هب قدلبال هنا لاو هسولا:اذه ىلع ظ
 ا 0 عابطلا فال ىف حالسملا نأ ل دعو لعمال لا هملعهنال هوه بس اهيلا لدمعو هعبطر اهاوهم:هلمقرىلا |

| 

|] 

 ا
1 
 ا

 مالسلاا هيلع ليج نذأتسادق مالا هيلع هنأ ..(هفاشثلا هحولا) .موجولا نم هجوب هبف داعبتسا الام

 حولا مالا هيلع ليربج ءىججرظتفي ءاسمشلا ىف هو بلقب ناكنف هيلا باستي هنا رع ةيأجالا فل لاعت

 سعأاعنضرعبن أ ل وسرلا نمركسصن::لاّنال ليصحتلا ليلق ليوأتل ا اذه نأ لعاو ليملاو |
 || هىىلاعتدقا

 ]|| راكس الام كالذف هما هتان ذأب نأ هبلقف ىقءفئثىلا هبلق لمع نأ اماف هملاهعيطدوعديامب لغة -ثوأا ٠
 ]| ادهو ه.فدل هنا نذأي ناهبلق ىف تف ئثىلالوسرلا عبط لع نأ ىف دعب ىأو هب قطن ملاذا اهسساله ماع ْ

 الأ هقانولأسبالءاسنالا نال كاذوءاعذلا اًدهىهلنذأدقمتااَنأب لربح هريخ أف كلذب ىلا هةهتاوعدي نأ ىف

 | هقانذأ الفم شربة ىلا كل ذىضغ.ف هيلا اوبانجالف هيف حالضصالاماولأبالثل هنمنذادالا انيس ىلاعت

 | عس_ضيال هنا ىعجالوأ ةفأرلا ىلاعتهتنارك ذف ماعناو ها نم لاضفا هنال «تسر ىدي نيو ارشد ابرلا لسرب أ

 || نم مي-روه لب ع وذلا كاذب هجر صتخم الو ل ومعان وكما ةحرلا زك: ذ مم مهن ن ملا فهو مهلاعأ 00

 || نيدهقلعتهجوفاوركذ (ةيئاثلا"هلث_ملا) اعم عفانماا بلاجو ةفأرلا ىه ىتااراضملل عفادهنا ثم ]|
 ل يدر فورا سانلابهللانا لاق مهتامبا عمضيال هناريخ ل ىلامتهنا (اهدسأ) اهوسولم وليت نيعسالا |

 | هذه ةلزتعملا تادّسا .(ةعبارلا هل ثلا) لعفنزو ىلع فأرو ردك اضنأ فر تاغل عيرأ همقو فوعر |

 لأ نم رفاكتلاو ميحر فورا سانلااب هنا نيب ىلاعت هنال ل اف داسفل ! الو رت كسلا قاذيال ىلا دعت هنا ىلعتيي الا
 || باقملا ىلا مهري ىذاارفكل !مهيف قا لو كلذك نوكياماو مهباسهرافور نوكي نأ ب جوف سانلا |

 !١ | ىلغف امر افوررارضالا اذه لثم عم ناكول ىلا هت هناف نوةيطبالام مهفاكب مولوىدمرسا!باذعلاومئادلا |

 ا

 اراك اهلعىذااروهثااوهو (لوالالوقلا) .نالوقهف ءامدلا فكه جو باة:ىرتدق ةلوقنألعا|

 (ثلانثثلا) ميهارباتهلبق تناك ةبعكلا نأ (ىناشلا) مهتابقىلا بوت نأ هركك لذ دنعف ليقتسسي نبأ |
 .: هملع هلأ (عارلا) مالسالا فمهاو دلو فرعلا ةلامسال انس ذرعص» نأ ردي ناك مال_لاهلع هنا ا

 ْ ىخاقلاضرت_ءاو رخآ دسم ىفال هم ثنمو هن داب ىف ىذلا دعسملل ف رشلا اذه لص نأ سخا|مالسلا ْ



 بجو مكمل اريغتالهنان ولو ةءادبلا عمالا خسنلااوز ودخل نيذلا نا لاكشالارب رقت هجوو ضءب مالكلا ْ

 نيهجو تاه اونا ىتااتاولسلا كالت نا لاؤسلا اذه ىلع ءاش مهماق ىف عقوفالطابو ةديسفم مكمل نوك نأ
 ىلا ةءملهم نم ل#ةنمسنل نأ نيبو لاكسشالا اذ نما لامن قانا مةمئاش تاك مدل ته ىلا

 عمي ال هناق هلامسأ ده ن نم ناو نيدلاب كس ةم هب متاتلا نأ ىف ىناثااك لوقالاو فءاكن ىلا فماكت نمو ةيطصم

 اواعواونمنيذلا ىلع سيل فانها لأ اهيرمشي ناكر تام نعرماميرحت دعبول سامموب قو ءرنأ

 اذا لم ناف ىلاعت هللا ةاماب كلذ ناك ال ىضمامف مهياعحانجال هنا ىلاعت هلا مهفرعف حانج تاحطاصلا

 نم (هنعءباوملا) انلق ةراصصلاب كل ذ قملي فركف ىل عت هنا ىلع» اديلازبودت نم دلو اغا كشاا كل ذناك
 قفانملا كل :لاؤسلابا وحين ولسملا هركذسا كال ذ ىلاععت هلقارك د ذفق فانا عقو كشلاكلذنا (اهدحأ) هوجو
 هللارك دف الذكر دا تام نءانلا وخا ترلاول اذ لضفأ ةبعكل ا ىلا: الصلانا اودّةّدعامهلعا (اهناناو)
 ئ لاؤسلا كلذل امفادن وكما مالكلا اذهرك ذىلا.ءتهلعا (اهئلاثو) كلدنعاباوج مالكلا اذهىلاعت
 تب نم مكس اة: ىف حالصلا نأ لءاذا ىلاعت هللانادبز نالوقوهو (ىناثلالوقلا) مولا رطخول

 ىلءنوكن امهنال مك:الصا هنم ةعاضا لل ذ ناكس دما تدب ىلا ةالصل | ىلع مرق اولذ ةهكل ا ىلا سد ا
 الا رك ذا ىلا عت هنا (ثلاثاالوقلا) كلذ لعفي ال ىلاعت هقاو ةءد اضن وكتف مللاصملان زء ةمااخربدقلا اذه
 | لوفاذهو هولعام عيال هناو باوث ان هدول :عمسهلامرك ذب ه.ةعلب ولااذهىف ةقشملا نم مهيلعإم

 ||| ادهاو درول مناف مكناعا عيضي الما فماكشلا اذه لومقأم ةقذو لاهت ىلاعت هناك( عارلا لوقلا )ن سلا

 ' مكحفذو مرجالف مكناميا عضل هللا ناك امو لاقفم_مئامعاعاضااورف حصولو او ركل فءاكشلا|

 || مكناعا عيضياهقاناكامو هلوق ناىفاوغاتنا (ةيناثلا لكلا هملع مكناعاو فراكتلا اذه لورا

 0 ا ا ةيجررلوتل نجر لاةتلار ةوويتمزلا ما (لالا) ٍنيلوق ىلع نم عم باطخ

 ١ ْ: ا ىاملا وعمان مسا ذأ أ مكب عضم قا ناكامو فوقي لاهنت لبق جسق تام

 | اوض وبدقءامحالا نوكي نأز ودع (ثااثلا) مسنأ | ىلبق تام ن نءناميا كإ ذكف هقا هعيضرال ملا ىلبق

 '” هاون ساو اسال ةراغك ةماسا م ممسنلا دعب هبوب ام ناكو لطب حسن امل كلذ نا
 ا رفكاماوأي لو اونامنيذلاممئاوش ا نع اولأسف ليو أَلا نم برعضلا اذ_ها مهسفنأ ىهأ نع لاؤسلا
 ىل_مد# نامز فني رضا دووبال هلوقكمكتلم لهأ دارملاو مكناسعا عبضيا هلا ناك امو لمقف فاسام
 ْ 1 | (عبارلا) ردأا مكياسنقرف داو اسفنَم مماَدقداو لفشو هملع هللا

 || ليقف نيقي ىفلا ىف اعقاو قافشالا ناكو اوم اوث لط_ نأ مث الص نم ناك أم ىلعا وةفشامهافاهمتاومالاو
 ِ لليطا اوءاغبن ا باتو رضاح نع اوريخأ اذا نرعل ان أش نمذا تاودالاو ءاييحالا م هج عا

 /' .نألم-ت< هناوهو لم ىأ لوق (ىناشلالوقأ١) لع هتلاو اتلعف يئاغل ا نالفو تن تنك نولوقمغ

 || راتحااغاو مسن مث ةشعبل ا ىل_بق متعاطو مهتالص نأ نام<الاب دار ا او بانكحلا لءالاءاطخ كاذن 1 ْ
 || ناك امو هلوقب ةلزتعملا تادّتسا (ةشااثلاةهلمسملا) انع رشف مسنلا عوقو همزايالثل لوقلا اذهلمونأ

 .(باوجلاو) ةالصا ا انهه ناءال ايد ارأ ىلاسعت هناف تاعاطلا لعفا سءانامعالان ا ىلع مكنامعيا عمضيا هقا

 || عيضيال هنا لاه ىلاعت هناك رارقالاو قيدضتلا هنمدارملا لي ا نم دارا تالا
 ناميالاران" [مظعأ الصلا ن كلو ةالصلا انههنامعالا ن نءدارملانأا_فكسةالدلا كلت بوجوب مكميدصت

 هلثسملا)ةهملا هده نمةر ات سالا ل.س ىلعةالصاا ىلع ن امعالا مس ءاقالطازافدئاوفو هات فرشأو

 || ناك امو فو ىضقن ادقنامالا نال مكاناعا باوث عمضب الأم كنامعا عمضما هللا ناك امو هلوق (ةعبارلا

 هةوقكوهو هتعاضاو هظفس مك هياضقنا دعب ماه با ودل! قاةعتساناالا هةعاضاو هوس لاصتسا كاذك

 (ىلوالا'هلشسملا) لئاسمهيقق ميحر فورا سانا هلفا ناهلوقام أمكن لماع لع عمض أ ال ىنا ىلاسعت

 لآ 57



 انام

 سنام لأ فشلا أ نأ ساسع نبا ن :مدوراخ ئالااباو ءاشلقامتدشف فل دضالا الش قس تزال

 'قرمشل هلو نا اردلافروك ذملا ام !نآرق' افروك ذمريمغسدقملا ته هىلا هحوشاانعالاو نآرقلا نم

 نماللال ءالذإ اًضءان مارخلا دسار اه2كهجو لوذهلوةنوك.نأ حوف“ هليا هو فاول وار م برغملاو ْ

 كايطءنان كباوالو (ىلوالا هلثسملا) لئاسم .ةفاهاضرت "هلق نماو: ان اوقات سدقلا تن ىلاهسوتلاب ا ٌ

 سدقملا تب ته« نوداهتع ىل: كنلعمتلفو أ هاملاو هتاعجاذا اذكهّشسلو كل اوقنماهل اءةمسا ع نم كننكالا 1
 هيلا بح آتناك ةيعكلا نالاهلا لو اهئاهاض رتماهدحأ) هوجو هنفاهاضرتهلوق(ةئاثاا ةلتسلا)|

 مق د يللا ىلاصتهقالوةينأ لاسم انمهنافزو عال اذه ىضاقا الاه عبطلا ليم بس اهريغ نم

 اهنمال اوةالصاا هملع ىلا لاح ىف حدشي و فاك اهةىلاعت 4 كلدّنال اهمأ | كعبط لمع

 ىلا لام وحانا ىلاعت ها لاهو هحوتامنان ءطأ نال فدعض ضارتسعالا اذهو فرلكتلا لاح ف هدير

 نال الاهلا ك عبط لام ىت ولا هلمّملا ىلا لاماَو وح ن1 لاقولامئاف كاعبط لمدرب اههلا كاعبط لام ىت وأ 1مل

 يبيع زا تانجو مال بلاوة السل هلم لاعوبهثس مالي وردتلا ىأفكءعبط لممتقفاو ةدطدملاو ةمكسطا

 ىأاهاضرتتلل_ق (اهذاناو) كلذاةقنا وم تناك ةحلدملاّنا عمةالسصلا ىلا ليم هعبط ناك ةالسلا ىف

 كل ىهف اهملا هللا ك-هج و ةهج لكىأ م ءالا لاه (اهئلاث) ةشردلا للاصملا ىلعاها اما بيسر اه ظ

 ”هلقلا تاّوَك اف اولس ادق اك نيدلا برعلا نم هسسةع ىلع باقن ان مل فاك طغت نأ زوال ىذر

 نم كلذريغا كعبتي نم مالسالا كعبتي نم اهب ف رعت كيال اهتبقاع ىضرت ىأاهاضرت (اهعبا رو) اهدترا||

 (ىلوالا "هل ملا) لئاسم هيفث مار ادصتملاو طش كودو لوف ىلاعت هلوقامأ همستكي لامو أ امص كد

 طّقو ههسوبال هلم "هلع الءةمس نأن اسنالا ىلع سدح اولان الن اسنالا ندب "هل امهه هحولا نمدارملا

 اذهلف شءب نع ساسنلا ضعت هجولاءنالو ءاشءالا فرش أ هجولا نال ئشلا سفن هب داربورك ذي هجولاو

 نينه ىلع عي رشم مس ارطشلا ةغالا لهأ لاق (ةذاشاا ةلثلا) هجولا تاذلا لكن ءربعيدقسسلا

 هفصن ىأهرطش كلابلح بلح | لدا ىف لاةيو نيفدت هتلعد ىأع ىلا ترطش لاق هع (امهدحأ)

 ةعبرأ تاس اباذه ىلعةةاسرلا باك ىف هنع هنا ىضر فاشل دهشتساو هّتهبوءءاقلتو وح (ىناشلاو)

 هب دين ب ف افخ لاق

 ورعرطشة لاسرلا غنت امو 5 الوسر ارم غل.م نمالأ

 هي وجنب ةدعاسلافو
 ميتىرطش سعلا رودص: + : ىسمقأ عا نز مال لوقأ |

 ىدالالا طقا لاهو

 اعطقمكسهاش غب )طه لوه ه مرعش راش نممكلطأدقو 2207

 ظ ا هع

 رودسم نيدسعلا رضا اهرطشي » اهماخم ءاد امبسيسعلاّن ا

 نالوق هن الاف لوةنفاذ- هتفرعاذا روصمنيانعلاريصب اهءاقلت ديرب هنع هللا ىذر "يفاشا لاق

 هنع هللا ىذر 'ىفاشلاراس> اوني رخأتملاو نيعباسشلاو هب اصعأ | نم نيس سةملاروهلوقوهو (لوالا) |

 لوقلا) مار ارا دصسملاء الت بعكنب ”ىلأ ار قو هملاج وهءاقلتو مارا دصسملا ةهس دارا نا ةلاس رلا باك ىف

 رطشلان ال ههصدد: مودصسملا طسوا:عهراطثلان مدا رانا ىذاقلاراشناو ناملالوةوهو (ىناشلا

 ةبعكلاىلاهجوتلاوه بجاولا ناكاإف بناودلا عم م نمفصنلا فدددملا نمةعقاو ةعكلاو فصئلاوه |[

 قعد مأر طادصسملا ارطُم كهسو لوف لوةي نأ ىلاعت هنم نس دصملا فصن ىف ةعقاو ةيعكلا تنا ككاو 0

 ناهحوانرك ذامدا راانا ىلع ل ديو ىنذاقلا لاف ة.ع حا | ةدعشب نع ةراسع هناكو ة-هد لك: نمفصتلا

 ىلااهجوتم نوكيالن 2 ةيمسلا ىلااهجوتمنوك تيب فقول دما حرا شملنا (لوالا)

 وكام دال هيل ل هم 7 عمووصرمسم
 همم مم سمس ممم ع دم

 ب ل ا كل



 ل

 ١ | ريع لسد < ءاع هللا اص هقا ل هب رقأ مالسلا هماع ّس نيدو الا (ثلاثااهسولا) ةناحالاىف |

 لبق نكت :لو [ها ودي عضو ىأ ىلا هل نيني لو ىرخأأ هلق ىلا دةملاتدب نع هلق ل وسعد
 /ىحولارطنم ءامسلا ىف ههسو باقي هللا ل وسر ناكتف ةمعكلا نم ملسسو هملع هللا ىل ههنا لوسر ىلا بحأ
 ةيعكلاوف + ىلصي نأ ءيعأ مال _سلا هيلع ليربج انا قال هريغيدكرتيال ىلاعت هقااّنأ لع مالسلا هملع هال

 ةنيصيلو سد تيرلاتتسا نم السلا هع هئالاتز مم-مخاوةاتش اه صولا اذبم نولئاةلاو ْ

 مصالا نع ههجو بلقي ناك كالذلف هنالصرخ انف :هلبقل ارهظت لو السلا تقودرب رينأ فاض ناكف :هلقلا |

 أ مقرين دعولا لحال نكل اهملاةالصا ارو ثم ةمقان سدةملا تدب ”هلقو كلذ دعو لد نور لاما 1

 ١ 0 يو .دلا اصلا نم ةريثسك اهوجو سدقملا تس ىلا ليوصتلا دنع وجرب ناكهنالو كاذ |

 : أ املالاو ىلوأهح ولااذه وههسو بشي ناك اذهلف قفاسملان ”قفاوملازممتو دوهملا نعة شتر اسما او مالسالا ىف |

 ًازوحال هنالو والا ةض- انهن  ىلعاوعج أن ورمسفملاو :أدئبم تناك ل ب ىلوالل ضان ةءماشل لةهلإقلا تناك ا
 لوقلا) «اءدئاوهءاملا ىف ههسوفلاة:نا (عبارلا) هجوتلاعضوم ناس ع ءالاةالصا انهي تأ | ْ

 || لمدعتي الا ظفلفالا ولوةلااذهىلءتادىتلا راسخ الاالول لاف ”قاهفصالال فأل وقوحو (ىناشلا ْ
 | هلأ ىوردقت ةتدملاهمدتملوأىف ههسو باةيناكاما مالسلا هملع هنا لم_ةحبهناو»و رخآاهحو ا

 ٠ ملعب لوب اهالف ةبعكلا ىلا ةالسص اذهو سدا تد نيو هن ةبعكسلا لع تك ىلص اذا ناكعاللا هملع ا ْ

 ش (6م داشل"لثسساا) ”مارط ا دصملارطثكهجو "لوف هلوق لزن ىت-ىلاعت هللا هأرظتناف هسجوت نبأ ا
 هج داتاسأة حا دائاىلاراصالف ةيعكسأ | ىلا ىلهبتك؟ ناك موق لاق: سدا ته ىلا هنالص فاو هلت ا

 اوه ةيعكلا لعجي هناالا دقملا تدب ىلا ىلصت دكجناكلب موق لاهو اره شرم ةعبسس دقملاتد ىلا ْ

 | ىلاهجوتلا ىلامت هقاءرمأ ئاربما 'رمشع ةعمسالو هس. دااو طّقف سدةملا تس ىلا ىلصي ناكل ب موقلاقو ْ ٍ

 ' له سدقملا تنب ىلا ملسو هيلع هللا ىلصت<ى اة وهف اوفاتش ا (ةثلاثلا هللا الصلا نمهفاما ةبعكلا ٍ

 2 قنا نب عبسرلا لاقف هريغىلاوهملا هوجون ىف اريخ ملسو هءلع هلنا ىلص "ىنلا ناكوأ هريغز وجال اضر ةناك |

 : : ,نيمجولاىأ ىلع هنأ ل عاو ريض الب اةةدش اض رذدنلا هجوتلا ناكساسع نبا لاقو كلذ فارم ناك دق ْ

 [| هو ىلاعت ةوقفتآر دلاامأ ريسألا و نارهااءل والا لوقةلاىلان وبهاذلا تحاو انام دعا

لا هجرتلاو اريخ هنوكى ضعي كلذو هللا هحو متناول واخاف هبرغأاو قرمثملا ْ
 . ْ قيلت امتاوءاشة هج ىأ 

 | ةعسلل ةكمىلا ةئدملا نم مالا هماءعلوسرلا اودصقا رف نأب نآرقلا ماكس باك ىف ىزارلاركبوأ ولأ ىور ظ ْ
 1 ْ ا هيلع هنا اولاقو نورخ< ال !ىبأو هقب رط ىف ةبعكلأ ىلا هنالسب هجوتفرورعمننءاربلا مهيفناكو ةرججهلا لبق |

 ظ | 8 :هلبق ىلع تنكدقدل لاف لس و هيلع هلثآ ىلص”ىنثلا اولأس لكما ومدقامإف سدقملات ب ىلاهجومالسلا 3

 [| نويهاذلا تحاو نيريخما وناكدقممملا ىلع ل دفةالصا !فاانك سان. سم أي لولا زجااهياع تيثولسدقملا تب
 0 ا "لقل | ىضتر ناكسحام مالسلا هملع هنا ىلع لدد اه اضرت ”هليق كة ساو ماف لاه ىلاعت هنأب ىناثلا لوقا ىلا

 |ةناانلعاههبضتريناك امهنا عمابلا هجن ثدغلاهيلا هجو ناك ام ةبعكلا نيدو اهنعارب_ذ ناكولذ ىلوالا

 | انو فمراصامناسدقملاتْ ١ ىلاهجوتلانأروهشملا (ةءعبارلاةهلمسملا) ةيعكلانيبو اهنباريذش ناك ام
 أ هقو لامن هفوقباش ومراص سد _ةملا تف ىلا هدو لا لاه ن «ساننلا نمو ةرعكلا ىلا هجوتاءرمالا
 ظ مارخلادصسملا رام_ثكهبو لوف هلوقباشو همراص كلذ نا مدننا هو ُفاولونانغي اف برسغملاو قرمذملا
 أه مناولواغ .اف برغم او قرم لا هللو لوقالو أ ركذ ملاعن هناوهف نأ 0 رثالاو نآرقلامهلعاو تاو

 5 وفهدعبرك ذم اهلعاوناكىتااممتابقنعم_ملوام ساسنلا نم ءاهفسلا لوةمسس هددعب 21 هللا حو
 سدقملا تدب ىلا هجوتلا نأ, هانلق ىذلا هاما ةهك ىضتفي بئرا اذ_هو ماركا دصسملارطش كهجو
 | ساسنلا نمءاهغسلا لو ةءس ىلا نه وةنوكمنأ مزلف مار اارصملارطث كه -ولوف ةوقباخ وسنمراص

 أ مويلع هعدقت نو كح دثمف مارطادكملارطش ك وجو لوف ىلاعتهلوق نع ةحردلاو لوزنلاىفارخأتم
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 معءه

 اقرا امأو ةدهعلا. نءجرذخ نأ ب وذال مأ ةءعكللال ة>_مناكءاوس هما قأ دقق همفة.عكلا لأ

 «يفاشلا باع لاق هللق برغم او قرمملا نواملاك مالسااوةالسلا هملعدلا هْنع هللا ىذرةربرهونأىوز

 باج نال "هلنقوهذبرغمو قرسشم نيب هنا هملع قدصي ام لكن اثد دل اذه نم دارا سل ىلاعت هتلاهجسو ||
 ني-عم قرشم نب وه ىذلاىذلا نا دارملا ل. :هل قي سدل قافألاب وهو كل 3هسلع قدصي ىلا.هتلا تلقا ]

 ”رلبق كل ذناف قيصلا برغم ا نيو ىوتشلا قرمشملا نيب نوكب ىذلا ىلع كل ذ لمس ن خو اهل بقنيعمبرغمو

 نءدع ايم ىلام ىئصلا برغملاو لمملارادةءءاوتسالا طخ ن نءدعابشمىونج ىوةكلاقرسشملانال كا ذو |

 هنم ىلو انش ذم لع لدي نأب ثن دخلا اًدهةاولاع كم تعم وهام تب ىذلاو لملارادّةمءاوتسالا طشأأا
 ةميدملاب مبصلا ةالص ىف اوناكابق دص-ص لهأّنا (كمالا) 0

 ةيعكلا ىلا تاو-دقةليقلاناالا مها لقفامهنن ةشيدملا نال ةيعكلل نب ' رب 2لةبسم سدقملا ثنبل نيلمقسم
 ىذ مد موياع لبو هيلع هللا ىلص ىلا 0 ةلالد باطريغ نم الهلا ءانثأ ىفاورادتساف

 ىلع اهوكردأ ف.كن اهيفرظنلا لوطي ةمسدنه ةلدأب الا فرعتال يملا ..دملا نمنيعلا'هلب اًةمو يلمع
 اوبل سو هملع هللا ىلص هللا لوسر ده نم سانلا نا (ىفاشاا) لبللا ةلظىوةالصلاءانثأ ىف ةهدبلا
 ىءقديالا ل ردت النعلا لب اقموبار لاةيوتدنع اسدةهمطقاو رضح لو مالسالا دالب عم ىف دحاسملا

 نأب جو انظوأالعاماامجاو ةيعكلا نيعل امقّدسا ناكول( ل والا) هوجو ن4 ساسقل | امأو ةسدنها ارا
 قرشا !لغأّنامول_عملا نذ اعار ذني رمسعو فذ رادقمةرعكلا ةاذاكم ناك ا ذا هنال طق دسأ ةالص عصتالا]|

 و ا هم يع عقب ىذلا نا مولعملا ليرادقملا|ذهةاذ اهم ىف اوفي نآب لرحتسي برغملاوأ

 ةالص مدتالنأ بوف هب قمر دانلاو بلاغلانعرمشلا ماكس ىف ةربعلا نا مولغءوريثك ىلا ة+نلاءل لق
 تءقجا ثيحو اع ماذا ىف عقو هنا فرعينأ هنكعالة ءكلا َه ةاداحم ىف عقو ىذا كالدو ام امدسإل موتي

 امقنلا عجب ناالا ةمسظع تناكي او رثثادلا ل قناف ةرب“ ءءريغةاذاحماناانلع لكل اةالصةضص ىلع ةمالا

 ةبعكتحإاب ةطم ةرثا داهناكاهرس اب لاعلى ةغقاولا فوصل او ةر ”ادإازكرا ذب ذات نوكناهلءةضورفللا !

 تءسناناواهعس ىفءانتالاو سولار علف ترغص اذا ةرئادلا نأالا ةرثادلا كلل ةاقن اهئاك ةبعكلاو ١

 مرحالف يقتل اطلب اهينش نم ةعامق لك ىرن لب اهمدق ن مدح اولكىنءان الاو سوق ةلارهطن ل تمظعو :

 ىلا نيه وم نوعي لكلاو تببلا فاعضأ ىلع اهلوط ديزب برغم او قرمث اف لد وط ف دن ةعابجلا ةمع 1

 يق سما طحنا ةهدش تناك او ةمطعل ارب ”ادلا نم ةعطقلا ن كلو ورك. ذام ىلع معالا نا بهانلق ةيعكلا نيع ْ

 عطقعمج ف لوقلا اذكو هم“ ةيماه نق نتلا# وأاهنالاه-ةن ىف ةبنمن وكتنأودبالاهن الا سلا ىف ||

 اماةرثادلا نوكن نأ ملين سما دم ل وس اوال اسوتاو ادلانوكتذكنمفت ةرئئادلا كلت ||

 ف ةوفصلاف ةشضماب فتق ىو وكلا ةرئاذلا مةعطق لكنا انلعف لاحم كلذ لكو امةتسم طخ وأ ةعاضم ||
 ىلءةمقاو فوغضا | كات ن كتل ول ةمعكل انيعلالبقْ سم مهتمدحاو لكن وكيامناملاغلا فارطأ ىف ”لسصلا
 سهلا هكارداب دال ىذلا لدقلا ءانغالا كلذ ناالا للقلا٠انغالا كلذ اهيفىللد-اذالب سةتسسملا طا

 وه له هنأب الها ف :وةصلاءالؤه نم دساو لكن اك كل ذك ناكاذاو فءاكتا ال فنوكد تنانكمالةبلا

 لكللالوهعةط 9 اذه لؤدح ناكل اطرمش ةبعكلا نيعل ابق سا ناك واذال مآ ةبعكلا نيعل لقسم

 فوفصلا هذه لهأنمدحاو لك قينأبجوفطورشما لود>فكشلاىضتةيطرسشلالوهح ىف ككاو ||
 الع كل ذكسيل هنا لءةمالا تعتجا ثمحو هبا !ةدهعلا نع حير النأ ىضنقي كلذو هيالصةصص ىناكاش ||!

 ابجاو ةبعكلا نيعلابقتسا ناكول هنا (يناشلا) نيب مالك اذهو انظالواه عال طّرمشب سل نيعل ا لامقتساّنا ١
 لت ةالدلا لهتن وكي نأ مزاب ناكف بج اوو هذ هيالا بجاولا ىّدأيالامو ةسدنهلاةلالدلادالا هملا لسدالو ١

 اندنع ىل.ةناف بجاو ريغ ةيعكلا نيعلابقتسسان ا انإعكلذكن 8 , لانو دس أ لكى ءانجا زةمسدنهلا

 ناك رلانقانطالانقي لابقتسالا ره ةيسدنهلا لالالالا ارقتفملاو انمةيال انظ بحاو ةهلجانيع 00
 نبا بسس نووي سس تس 0 م اجو سام محم دل < ياعم: ات ب هد 1 مس تا
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 2-5 0 شم 2 مشيش ل ميش سيصل  امسسيلم ما امس يم سس سس ياسا ممم هاش ام سةسمسس سلا اتي حس لا

 ٠ أ رام شلاركذل مبئاطلا راطشلا انرتسفولانا( اشلا) هتالصخ هلال هم .مكلا عضوموه ىذلا ديحسملا ماتم

 | اع رطل نري هؤولامأةيوا_طملا ةدئاننلا تلص> دف ءاوملادسسملا كسه ولون تاقاذاكن الة دئاق دب ع

 | ىلاهسوّدلا بوو هم م_هغبال مارط دصسملا 4_هسو لوذلل_.ةولةلاف ةدئازةدئاف هزك ذإناكهايرك ذ

 ظ ناكفةدث ازلا :دئافاامذه تاص» مارا د ملارطش كهدو ل وف لقال ةعكلا عضوموه ىذلا هم هنم

 | هناىهو ةدئاز :دئافرط كل اركذل قريب ناحلا ىلءرطشلا انلجول ل.ةناف ىلوأ للا !ذ_ه ىلءظفالا اذه لج

 ق وب نأ هنكعال ب رغم اوأق رمش ا ىصقأ ىف نم نال قاطبال ام ف.اكن مز ماركا ددسملا كودو ل وةلامول

 نورشاحلاه«بفلخددصملابناجىأ مار ادصسملارطش كهجو لوفلاق اذا امأ ددساا ههحو
 ظ رطش هول بالذ ءرطش مكضهو واولوذ ماك ا ؟يحو هلوق نم ةدافتسم ةدئافلا ءذهانلةنو'اغلاو
 | دوسملا دن ك وجو لوقريد قتل اريصر هلال لاكسما همفو هبسولا ادهرب رقت اذه ةدئاق ةدابز مار اادوسملا

 ظ فيصل لبقي هملع ىذلا َض ضو ا نيبو فدخل نيب قرقو ف صذلاب هل قاعتال فيلك- اذه نالدمعب اذ- هو

 ما را دصسملا نمدار ا!نافاوفلةخادق و هنلع ل ديال ظفالاناالا ىفاثا | ىلع 1 وأ يق:سيامنا مالكلا و

 | لهال هل قدصسملاو د صمملا لهال لق تفملا لاه هلا سامع نبا نع ةن_سلاح رش باك ىف ىسشس'و هى ءئآ

 ا ل لللازةيفكلا ى 0 ”لةلانورخآ لاهو كلام لوةاذهو برغملاو قرشا لدال هل_,قمركاو 1

 ىلا لدا لاق ديز نب ةماس أف ريخ لاق ساس.ع نان ءءاطغع٠ نءج رح نبان ءنيدمصأ | ىف حرخأام

 ا ةبعكلا لمقف ن.تعكر ىلصحرخالف هنمح رخ تح لصد لو اهلك همح اون اعد تيبلا ل_سو هيلعهلا ىلع

 بزاعنيءاربل اريخ و ةمعكلا ىلا ”هلقلا فرمص ىف ةريثكا رابخالا تدرو دقو لاغ ١ لاه" "هل .ةلاهذهل اهو

 نال اذ تآمهات ًافانق لهأ ةالص قرع نب اربخ ىفو ةبعكل ىلا هعمو تي نأ بح ناكو ةسبعكلا ىلا فرص ع

 هللا ل وسر ىذانمءا سنأ نب هللا دمعْنبةءا؟هءاور ىفو ة.ءكلا ىلا لوح مل_بو هاع هللا ىلص هللا لوسر

 اولاه ءاكعار للارصملادا اراال؛نورخآ لاهو تاراورلا ةماعاذكعو ةبعءكلا ىلا تاّوح ”هليقلا ناىدانف

 هاكمرالامار طادصملاو مدار انورخآلافو عنام هنم عمم اذاالا هظةلر مها ىلءهئارعجا بح مالكلا نال

 امئامال_سلاو ةالضاا هدلعوهو مارحلا دعتملا مالا: دمعب ىرسا ىذلا ناحتسس ىلاسعت هلوق هلع لمادإاو ١

 1 ملا مار 1 ادرهسملاب ىعسم هلكمرلا نا ىلع اذه لدف دصسملا حراش هب ىرمسأ ْ

 ني ريدّتسم نوغةيموةلاو ماما فلخ مامالا فدي نأ بسن مارا دصملا فاولص ا ذا ةعاسججا بدذهتلا !

 جر رخ نم ةالض مصتال هلاف دصسحلا ف فصلا 3: اولذزاج مامالا نم تدبلا ىلا ب برق أ مهضءبناكن اف تيبلان []]
 | ناك ىفهتناهجرولاز ازغلا يشل زادت اهو ةيفاك ةهلب دنع نال مصت ةفيذس أد نعو ةبعكلآ ذا ذاحم نع 1

 انالكلذو ةناالاهذهرداظوهفنآرقلاامأ سامقلاوربخلاو نآرقلا«نعهقنا ىذر ”ىنفاشلا ةحءاسحالا |||
 هته« قى اعتاووهلادذ احم نركض, ىذلاوه ءوشلابناجو هيناحمار اطار كتملارطش نمدارلانا ىلع انلاد ش

 هنا ىد هلايذا ءلعحو هوجو ههحو لياهواورع ناجح ىلاههجوىلو ا ديز نا لاقيامنا هناهملع لملذلاو 1

 هلال اقيالرختالا هولا, ذات امه نحس هو نوكيال هناالا قرمشلا بناس ىلا امهتمداو لكم جو ناكول |أ]
 هناهتعاشي ورافرل ا امأو تحاو4. رعكلا نيع لايق سا نا ىلع هن , الا ةلالد ثف ورع بناج ىلا هه و ىلو ش

 و و ”لدقلا هذه لاك و ةسيعكل لبق ىف زيتعكر عكر ةبعكلا ن محرخااماللاوةالصلا هنلع
 انقلاامأو ةمعكلا هلل انا فاه انور ىتاارامخ ال اريئاس كل ذكو ة.عكل | نيعالا هل نقال هنا تنثف نلللا ش

 ني رئاعش ماظعأ نمةالصا اورتاوتل |غلبم غلب ىهأ ةيعكلا يلظعت ىف او هيلع قلاع ل وسرلاة غل اممناوهف

 اعورسشمنوكي نأ بج وذ ةيعكلا فرعش ديزم لوصح بجوب امم ةبعكلا نيعل امة :#تا ىلع اهتفص فدقؤو
 جالصلاف طاشحالااةياعر ىل الا اول وكح نم أ "هل ةأهاوت ريغ ن وكو مولغم ىمأ "لق ةسكلان وك نال و

 ك , الاود_ه رهاط (لوالا) روُمأب ةفداوبأ جحاو ةيعكلا لابقتسا ىلءةالصلا ةعصف.قو بجوذ

 | تاص-ىذلا تالا تياحيرلا نكات هسهجو كوي نأ فاكملا لعضو أقاعت الئاذو

 يسوم بسسس تيس سا ل يصل نس ص يمص وب ذا وو عال دما _--_-_ب مميسس نم ديول نوح حا حب يي
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 ا ىلع ض رف مأ نبعلا ىلع ض رف: هللا ىلا يا فوم (ةسسماسلا لكما "لقلا لتالد ىف مالكلاوه ا

 لانة دسالا هدكمالو لابشةءالار وِمأَح وهف فاكم لك نالنيعلا ىلع س راهم ص أن اهجو همفةياقكلا |

 | ةوقنالعا ا (ةسداسلا هل ةءلا) 'بجاووهف الا ب حاولا ىدأتيالامو "هلق !لثالدةذ رعمةطساوبالا | ٌ

 لايقتسالانا ىلءانم<أاناالال او-الاو صانخضش الا ف ماعءرط_ثمكهوبواولون دك حو ىلاعت
 نونو 0 .َهلاهب لمةةسا ام سلاجلربخ مالا هيلع فول ةعاط لالي باو د ريغ ةالصلاحراخ |

 دقف نيامملا ام أ اهنعاساغوأ ”هل.ةلا اهم نو كسر نااما لحرلا لون مث ةالصا !صا رش نملاضتمالا |
 ه.لعر دقيال وأ نيقملا لم_صحت ىلع ارداف وكي نااماق بئاغاا امو لامشتسالا هلع بح هنا ىلع اوععحا |
 4 ”الثماسق أ هدهف نا | لبصخت ىلءالو نيقلا لمص ىلءردةءالوأ ناغل ا لم_صحت ىلع دقي هنكل| 1

 ”لليقلا نع بئاغلا نأ تذرعدق (لوالا تلا) نائح همفو لعلا لمص ىلعرداقلا (لوالامسقلا) ْ

 هيف هبالا بح اولا ءادأ ىلا ل.سالامو ةمسدنهاالثالدلانالا "هلع ةهْنيقملا ليص# ىلا هل ل.هسال

 "أ نااولاهءاهقفلا ناالاد_ أ لك ىلع نيع ضرذ ةمسدنهلا لئالدلا لعتن وك.تأاذهن ممزلف بجاو

 ىلهملا(ىناثا!لوقلا) اذهىف مه رذعام ىردأالو مرتو ءوركماهلعت نا اولاه اعز لب بحاو رغاهلعت

 ١ نا رظن بيدسهتلا يتاص لاف دمع نأ هل لهف هملع همتش داو لئاح ةيعكل نيبو هنو :رىكم ضرا.ناكا ذا

 داوتحال اهل (امهدحأ) نيوجو ىلعذ ة.:الاكاءلصأ ن كيل ناوداهتجالا لف لابملاكايلس  لئاطنا ناك |

 عوجرلاهظضرفنالدا متجالاهل سدا (ىناثلاو) ”ىلصالا لئلا ىفاكةده اشم عنجالثاح اهتبو هند نال | ظ
 2 الا نانسي ازعل درجت هن سيال ما بيرتس لس نقيلاىلا | '

 7 زوال معلا لاسم قلعارد ا, واكس باقلو ة.ءكلاىلا هحوتلاب دوو لءتاداملاهنال | ظ

 : معا و نيقءلانود ّن ّنظا| لصحت ىلعرداسقلا (ىناثاا مسقلا) نيقيلا بلط هماع بج -وةنطلاءافتك الا ْ ْ

 نأ نت يك لح ر”ىفاشلالوقرهاطظودابتجالا (لوالا قد ,رطلا) اه طن نظل اذه لمصمكأ نأ
 اوريمع أف ىلا.عتهلوق (اهدحأ) هوجو هماع لدي ىذلاو قملاوهو ريغاا لوق ىلا عو>رلا ىلع مدي دابتسالا |

 (اهينانثو) حالا هلو انتي نأ بجوفةروصلا ذه ىفرايتعالا ىلءر داق لجرلاورايتءالابمأراصبالا وأ اب

 لاستلا امامزلاضيأ د_ءاَقَدا نإ قل ا فرعول هنال داهتدجالاب:هل_.ملا ةهس ىلا لصوامنا ريسغلا كلذ نا

 ىلوأ داهتيحالا نا ىلا مالكلا لما عدج ريق داهتالا ىلا مالا رخ؟ءاهتالا ن مكديالو نالطانامهورودلاوأ |

 نم أطل الاقحا هملا قر الف دايت الامين ذا هلال وأ لالا نأ ك- 2 داتجالا باعوا | ٍ

 مالساا هءلع هلوق (اهئلانو) هب ةناع رابىلوأ أطخ امهلقأف يعد رطنيب ضراعتل |عقو ىتم هناك شالو نيه-و

 تدوقباطلاق داهتجالا ىلعر داهوهو لامة: بالام ىها انهو ّمعطتسا ام هنم اود أف ىعأب مكتهأ اذا ٍ

 نرراخم اهيف ةريسك ةيرق ف ناك اذا هن أرك د تيذهتلا بح اص نأ سدلأ ل_ءقناف كلذ هملع ب نآ
 ايا وي نأ ه-اع بم نيإسملل داب ى م قدرطىف :هلمقلل ةمالعوأ انا ردوا: دعاوي انوصخم

 مم نأزوصف ةريسوأ ةنع فار الا ىامأ نيق.ااك تامالعلا ءذهّنال لاق ةيااى داهتحالا هلزوءعالو

 ا و سه لأ ياو رمساست يلع نم هع وحر دعب لوقي كلر ايملا ن هللا دبع ناكو تامالعل هذه
 از_ه سدلو هلوبق هسلعف ةهملا ءذه ىلع وقفنا نيل ملا ةعامبو أ نيلسملا بلاتر اع نابإل م هربخأأول 5

 نيشلاوأ علط دقر مىفلا تيأرىنال دءةريخ ا اذا امودو تقولا فاك هله 1! نمربخلا لوبقوه لب دملَمَ :

 هوجو نم لكثم مالكصحلا اذهنأل_عاو بيذ_متلابحاص غفل هلك اذه هلوق لوبق بح تلازدق |

 ٍ نينعت ىف هلعفو ريغلا ل رقانلمقاذاف ةمب_ثالو ة>ريغنمربغلا لوقلوبقالا دءاَقتلل ىعمال هنا 0

 ن اك نادبالدا مثالا ىلع رداقلا نأ ىلع لملدل انركذ دق نو ا دملغن اذه ناك شالو ةعرمذ ريغ نم'هلمقلا | |
 لءس ىلعز دافوه لوة دف داهتجالا ىلعءان راسلاو نيملا ىف ةفلاخما زوج هنأ (اهنانو و)داهتجالاار وماما

 | م راسلاو نيل اىفاك ةفلاسخلا هازووت نأ جوف هسفنءالوتيىذلاداهتجالا ىلع اننا | 1

 ا ١
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 لع 23اةلطمرلا و َنافلايءافتكألا هلز وجال نيقملا ل م ىلعر دانا! ناكل امحا رسل يع لاضتما
 ناانلع كلذ ب« لاساو لئالدلا كا: معن هدلع بيع ناك ةمسسد:هلالالدلا لعت ةطساول كلذ ل.بصت
 ىلا لمدسال هنا م واعمو ا:ظو أ ابعاما امحا اونيعلا لاسقةساناكول (ثلاثا )بجاو ريغ ةبعكلا نيعلابقتسا

 كان لهتنوكينأ مزلب ناكذ بجاووهف هيالا بجاولا ىَدْأَ الامو تارامالا عاونأ نم عوُالاَّن املاك لد

 هلثسملا )بج اوريغنيعلا لامة سانا اناع كا ذكن كي ملااو نيفاكللا نمد- او لك ىلعنيع ضر: تارامالا
 رام ءالاو ىرشلاو لابجلا,لالدة-الا ىهو ةيضرأْاما لئالدلا نا لا 'للمشلا لئالدىف ا

 00 ويضمريغ ىهف هينا اؤهلاو ةئشرالاامأ مولا ىهوةيوانهمو أ حابرلا,لال دّسالا ىهو ة”اوهوأ |
 دقحايزلا كا ذكف هفلخو أ هما ا هامشز [لشتسملا نم ل هنا لعيال عفت سه لج همق قيرط برفاساك

 ةيواسعسلا امأ كاذىف رخآ مكحمي دلب لك ذا كلذ ءاصقتسا ىلعرد نان ءاودال#بلا ضعب ىف لدن
 امأ ةءلملوأ نر امم نو كس: نأاماةلدالا.ذهاولاه دّمذ سرقت |امأ ةمقمق هم ةضشمق# اهو مده رقت اهنماهتلدأف

 ىهمأ  نيبجاملل اني ىهأ لاوزلا د:ءسعُس :|نادلملا نم حوردلا لبق ارب نأو ديال سعشلاف هيراهنلا

 ةيلامثلادالبلا ىف و دعتال سهلا ناف كل ذ نمرثك أ المص نيبهلا ىلا لست ا رمسلا م ىعلا نيعلا ىلع
 | بورغلا عضوم كلذ فرءداغاق برغملا تقوامأو رمصعلا تقو سعشلا عقوم ىاربكلذكو عقاوملا هذ 8

 ءاشعلا تقو فرهب كل ذكو هاغقوأ هوجو ىلا دلث ام ىهو أ ل .ةّسملا ني نع ب رغت سعشلا ناب فرعين أوو
 سهلا تاولصلا ىف هلل | ىلع ل دس ءشلا ناكف سوشلا رشع حصلا تقو ف رعبو نفشلا عضوعت رخاالا

 بابلا اذهىف مكلا فاتع كلذكو ةريثك براغملاو قراشملاناف ف.ملاوءاتشل اهلل ذ مكس فان نكلو
 1 1ك هلافىدملا 4لاقي ىذلا بكركأا ]آمل .ةلا ىلع ل دس نأ وهف ةيلمللا امو دالبلا فالدشا بسحم
 يلام نءالا هبكضنم ىلعوأ ل.قتسملا افق ىلعنوكمنأ اما ٌكاذو هعضو نم هن حرمت الامان
 اهلب اقم ىف عقيق اهءاروام ونءلاكحص اهنمةونملادالللا فو ةكمنهةماامثلا دالملا ىف رمسالا هيكتموأ

 تدع اذاةفاسا ان افرفسلا لاطاذاالا هلكقي رطا| ىف هملء لوعملف هدلس هفر ءامو كلذ لعمل ىله فيلا

 نأ ىئمنمض دلب ىلا هرغس ءانثأ ىف ىهتن . نأ ىلا براغملاو قراشملاعقومورامتلا عقومو سهلا عقوم فانا

 هذهملعت امهك كلذ هل من -:ىددلبلا عماج بار < لم ةتسسموهو بكاوكلا هذه بقاربوأ ةريصبل لهأ لأسب

 للا تعساولاه هّدنهلا بتك ىفةروك ذا !ءوجولا ىهو ةمنمقملا ةقير طلاامأو اهماع ل وعي نأ هلف ةلدالا

 نمسوق هلَشلا فا : كلاواكل لهآ سورو سور توست رم ةعظع ةرئااد نيدو قفالا ةربثا د نعي عطاقتلا ةاعقأ

 | ماع لاد_ةءالابر-ةمو: هلةلات ع« نيباموأت دل قرابنلا فصن ةرك ادو "لعل تحن نيبام قفال ا ةرث اد

 انوانسم دليلا لوط ناك نافاهذر و رمت ءمىلا ”هلقلا ته«ةفرعم ىف حام واولاه فارخالا

 ظ ىلافاءلاعشدلبلا ناك ناف راهنلا فصن طخ ىلعاوتلق تمس ناك كم ضرعل فل اخ اهضرعو كم لوطأ

 | ]|| اهلوطلافلاهلوطو ةكمضرعلابواسمدلبلا ضرعناكاذ اامأو لاسعنل اىلاف امون ناك ناو بونملا
 اهلاوطأ ققاادال_.لا ىفاضبأ نكع دق واط ّنط :وهولادّدعالا ط> ىلعدلملا كلذ ةإ.قتد«نأ ني دفف

 دبالف كلذكن أك اذاو هيرغم ولادتعءالا علطم اهتلبق تعن وكي نأ اهضرعو ةكملوطل ةفاااهضورعو

 الذ نم كم لهأ سور تماس ىذلاءز زا فرعي نأ اهاهسا قرط كلذاو فار ةالاردق حارذتسا نم

 بالزر اطسالا ىف اجلا طسو طخ ىلع ءزخا لال 3 عض. ف ن اط رمسل ا نم حجو ءازولا نم حب رودوجووبلا

 ركم نعامقرش دالا نكن ا ب رغملا ةمحان ىلا ت رو.كتعل ارب دي مث ةمالع ى رأا ىلع عيودلبلا ص رول لووعملا

 تارطنةم ند هزل ا كلذ عقو نيار انان مث ةرحل اءازجأ نمنياوطل|نيبامر دس: قا ارعلاو ناس ارخدالب ىف اك
 سعشلا ةتءاسم صرب م ةكم لهأ سؤرءزملا كل ذتماسنهدنع ىذلا عافترالاو هنناك اخ عافترالا

 ْ اسامقم بصابف ةكم له سؤر سوثلا تءاسدقف عافترالا كلذ ىلا سعشلا عافتر ا ميت ااذاف ءزلا كلذ

 | || ادهن بارا هيلع يبق لظلا طخ طخللا كلذف للا فرط ىلادومعل ازكرم نماطس سا.ةملا لظ ىلع طخيو
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 | ىهشتل درع كا ذل < لب لالدت سا ىلءايغبم مجرتلا كل ذنوكي ن اريغن متاهللارئاسنم'هلبق نوكت |
 اريتعم كا ذ ن وكي نأ كوالا ال مأ هملع ل وهب ناب فاكمفاكا ا لهو اد اهت !١ ذهدعب لهف همااباقلا لمسو | ا

 ردقلااذ_يبءاتك الا بنوتي دلال يجول انوا اسنالو هللارويرظن نموا مالسلا هملعهلوقل |
 دقو تقولا ةفيظو ىذأ هنالءاضةلابعالنأ ىضتةي رهاظلا ف ةال_ملاهذهىتأ اذا (ثلاثلاثلا) |

 : نانءاوسةداعالا بو هلا هذع هللا ىذر ىفاشلا لوقرهاطو ةداعالا هلع نحال نأ بجو هنم تدك | ٍْ

 ىأىلاهحودبو معلا لهأ ةماعدنعةيعكلا فوج ىف ةالدا اًروع ديرو يع ءأطنوأ هياوتص ا ْ

 ىلااهجوتمنوكبالةبعكل ا ل_خ ادن اكن هنال ةبودكملا ةبعكلا ىف ىل_هينأ هركب كلام لاهو ءاشبناج |

 الية دسم نكي ل كاذكناك ا ذاو اها بأ ضع نءاردت موايتارسأ نضع نا اهسوتع توك لت ْ
 نالةريئاف'لفانل ا امأو لاق تيبلا لابقّتسايم أ ىلا عت هللا نال نال حدنال نأ بجوف ةبعكلا لكل

 الأ هنعهللاىذر ىفاثلا اور ونيصهعلا ىف ناضشلا هج رخأ امر وهجلاةحبداو ريغاييف هلبقلا لاسم ا |

 آن بنا معو ديزني ةماسأووه ةبعكلا لخ د مال_ىااوةالصلا هملع نار عنان نع عفان ن .٠ كلام ٠ نءاضدأ

 ظ ىلص هللال وسر عنصااذام جرش نيح الالب تلا فرعنا دبع لاه يف ثكمو هيلع اهقلغأ ف لالبو ةلط

 0 ةنسىلعذئموي تيبلا ناكومءارو ةدعأ ةئالثو هنبع نعنيدوعوهراسينعادوع لج لاف لسو هيلع هللا

 صضراعبال د١اولاريشنا (اهدحأ) هوجو نهف.عضربخلا ادهبلالدةسالاّنالعاو ىلهمغ ةدعأ

 ' ادهفلاخاكلام نا (اهثلاب د) زئاج كلام دنع كلذو" هلفان تناك : ةالصلا كلت لهل (اهي امثو) ثارفلارهاظ |[!

 دح اوريخ ىلا ةيسنلاب ةمجودج م عون دف: امناال ريانا ىف نعطلا بجلال تناكناو ىوارلا ةفلاةئوريمل |

 مي جنبا نعنيممهعلاىفا درو نْضشلا نا ( اهعبارو) ن آرقلا ىلا ةمسسنلا,ف يكف نعطلا اذ نع" ىلخا

 ىتح لصي لو اهاكهمح اون ىفاهد تدبلاا ل_سو هماع هللا لص ىبذلا ل دام لاق ساسمع نبا تعبسءاطع نع

 (لوالا) نيهجو نم ل_ضاح ضرامعتلاو ”هليقلاهذه لاهو ةيعكل ا لبق ىف نيتعكر عكر ج رخال-ف هلم ح رخأ

 كل ذ هج وب نم دب ال هنا ىلع دي "هل مقل ا هذه ملسو هيلع هنا ىلص هلوق (قاشلاو) ناضراع-ت تانثالاو ىئنلا نا )1

 باومحلاو هزايدت_سازوج لب عض طوملاٌ إد لاثسا هيلع بحول 7ال ثيبا | لخ ادةالصا اروح نمو عضوملا

 انكر نوكيالو  موع ةخسس نوكيا منك اًمحوهلوق لون نأ هّلبا هج-ر كلام لال دبا نع

 ١ هبيلاه جو نأ تيبلا ىف ناكنإ أ ىلاست هناكف تلا ىف نوكي ىذلان ام الالوانتدةنموع هج

 أ لدئالف ةيلا"ءلثسملا ءذهل ةلوانتمدي"الا نكت ل موع ةغمص نكي لناوةدهعلا نعاجراخن وكي هيي الاق
 لي تدبلا لكىلاهح ودين أ هنكيالدحا ولاناسنالان ا هتسملا ف دقحملا ةتايئالابالو ىننلاهال اهمكح ىلع

 | اان اكد قف تيملا ءازنج أ نمءرج ىلا هج وب تببلا فىذلاو ثبملا ءازججأ نمزج ىلا همس وني نأ هثكيامن ْ

 ظ هةصوصخ ماس نع رابعة صكلا العا (ةنماثلالثنملا) ةدهدلا نع حر نأ بجو هه
 | كا:نوكتنأاما:هل.ةااف ةصوس خزام أىف هل_صاح ماسالا كات نأ كشالو ءانبلاو ناطملساو فّةسلا
 5 امنا لاقي نأ ارراجالزاسحالا كل: ىف اهلو هد طرمشب ماسجالا كلتوأ متن ماسالا كتل! طقفز حالا
 أ هيزورخا عض يوم ىلا بدم اوراجحالا نءاهتانب ىفامو ةيفكلا بارت ل نول هنا ىلء انضم انال طقذ ماسجالا

 ًازامحالا كلم ىفابنوك طرشي ءاسج الا كإناهنا لاقيت أزل أحالو كل دز م ةالصلا فد أ هيلا هجونوءا |

 | ناف ةيلاةصرعلا تيقيو بشان اورامحالا كاز امحالا كلت نع ليزأو هقايذابعلاو تمد واول ةبعكاا نال

 | لاق ؛نأالا لف هل .ةنل نياق سماوناكو مهتالص تمص بنالا كلذ ىلا اوهسون اذا برغملاو قرمثملا لهأ |

 أوهفمانرك ذىذلا ىلقعلا لل دلاب تدثاك ىنهملا اذهو ماسجالا كانهم ل بصح ىذلا الفلا كل ذوه ؟هلمقلا |

 أ زرمسملا ةهجورادقملاو ناطسلباو فةسلا نم بكرملاءانبلا كلذل سا مارحلا دصسملا نآلةي”الل ب اطماشبأ |
 || ماروا دصسلا ةهج ىلاهسجو لاي ىلاعت هللا م أ اذاق ماسالا كلتا ويف تاصح ىتلازانسحالاوه ماركا
 ةيعححللا تمدهاول انباصصأ لاه لوةفاذهتدثاذاءاضفلاوءالخلا نمر دةلا كل ذوه تهل علا تناك

 - اتمسسملا ممم سس
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 ا سسلل6ق؟بيصفطقف ل يم را يي يب ب ب ع

 ظ | دهتجالاهاملاذاعمنأل ل_طادلوالاو داهتجالا ضم ةجلمعلا نمو أ داهتجالا نماعو منوكمنااما هنا |
 ا أ هنال ل طاب اضيأ فاسثلاو هنع عونمريس غدا تالا نا ىلع ل دف كلذ ىلع مال_سأا هماءلوسرلا هس دم ىنأرب

 كلذ ناكل بار ا كلذ ىلا هسوتلا هيلع بسوولف بيراخلا مف ىتاا ةهللا ىف تسل تلمقلا نأ َّن ٌنظو لعام ْ

 دهسملاز وال هنا هنعهتناىىذر ىفاشلا هذمنا (اهعامو) ال هناو لال د #الا ىلع دلما اجرت

 | جحاو دالبلا سراخ ديلة:هلرودك ف. -تستارامالا هلم اة يج لمس ىلع رداقلاف دهتغ ادق

 | بجوف داوتجالا عمرتاوتلاك اهنا (لوالا) ءوجو نمدالبلا ىلءزاصمالا بو احم ريب رتب نولئاقلا |

 انههذ مامالا مدعتدقو ةماقالاو ناذالا نم غرف نذؤملا ىأراذا ىلجرلا نأ (قاشثاوأ هيلع هلاجر |
 | هلاورنتلأ طخ ناكول هنارهاطغلاو هياوضردلبلا لهأن ا (ثلاثلا) انههاذكف تقولا فرعتىلا جاتحال
 أاذااملثمرعغلا ل وقىلا عوجرلا ( ىناثلا د رطلا)نيمنادلسا ىف لاقي تأ ن كءاماذهف هءاوضزاملالا وهمنتولو

 ||| نيط رش نم ديال هنا ىلعاوعف: ولانه ليقل انا َنظدمغي ا ذف ةهلجا هذه ىف :لمقلا ن وكن عل دع هريخأ
 [|| ةثالث طن ارش ىفاوفلتخ اوامهلعنالو نو: اورذاكحا !لوب بالا !ذ_هىف ةريعالف لقعلاو مالالا

 | لبقي هنا يفاشلا نعاضنأ ديزونأ ىحو ليقيال هنأ ىيفاشلا نعادت ىرمضمملا ىكحو غولبلا (اهاوأ)

 ظ كرينا نممهقددعلا (اهتلاد) لقي لمقو ةدارمشلاكة نال قساسفلاربخ لقي الاولاهتلا دعنا (اهنانو)
 ||| ماكحأ ءاناقام ىلع عرفت وددعل ازيتعي ل نم مهتمو اًضيأةياورلاىفددعل ا اوريجعانيذلا امسسال :داهشلا ىف
 ْ دفين ه«لوقبدخ الا ىلءامدّقم هلوةبذخ الا ناكىوق انظ دهب هةوةبذخ الا ناك نو 1 ( اهلوأ (

 نم دمة ن نءىل وأن اطلا دهتنا دمة وداهت-الاءناظااد لقت ىلع ا رنةسا ا دملة:نأ هلام فءذط أ انظ

 دابتجالا ل._مهت ها ىوالاف تقولاءاضقنادعبالا ميالداهتجالانألعاذا هنا(اهين انو ارجملهوهريغدلق

 ةهليقل ا لئالد فرعيال نم نأ (اهتلاو )دورت هضءاداةالصلا قست ىتسريغلا دملقتوأ“ اًضهةالصلا زيصت قدح

 000 (ثلاثلاقب رطاا) بد لب ةالصلا نيدريغلا لوقىلا عو-راهلف

 | سانلارو م همف لقي قي رطفةنوصنمهليقلا ىأراذا امأ مدة:ىذلا لمسصفتلا ىلع هملا هجوتل اهلزاج
 | نواسملاءاْثىرديالوةيرقففانار ءئاروأ [هيضن نم ىو ديالو نوكم شم او نولملا هنفَرعَقِيَرط وأ

 | بحول بقل لئالد ىلع نيءلطم اهله نوك َّنظلا ىلع باغيال نيب ملا ةريغص هب رق تناكو أ نوكرمشم اوأ

 ئ أ عقاوبناسناهرب#ناوهوريغلا لوقو داهتبالا نم بكسررتدام ( عبارلا قيرطا) دانّتالا هملع

 |ناك اذا عمنا لالدت_الا هلع بح انههفتءل ملا ىلءام لال د سال اءاملاع 0 اوكلا
 ىف نئاكل اوهو ّنظااو علا ليست ن ءزعدئىذلا (ثلاثلا مسقلا) ةيسفش اوي ور نعازتساع

 | ىتااةالعلا

 ١ | مجرتلا نع ءزعو هداتا رامالا تضراعنوأ هربت ن هدال ىذلا ىعالاو أ هلع اهرسما,تارامالا تمفخ

 ظ أ مغنمد اهتجالا الد اهتجالاءار ومأمن وكي نأ لدحتسي دو اذهنا (لوالا ثصلا) ثاميا همفو
 أ ةالصااب فيلكشلا لاسةينااما ةئالثر مايقال لذ ى:موهو قاطيالام فءاك.:ةرامأ الو ةلالد
 | لاقيوأ ةالصلا هيلع بتال ههذ طوريشملاب فءلكتلاطوةسبحوب طرمشل ارذعنو لابقةسالاب آطورمشم
 | صئاضبأ انهه طةسفلامةةسالالاسوهو اذه نم لقأ ًارذعب فاكملا نع متبطلاع يالا طرمش
 أىلا ةالبصلا كلت أين! لاقيو ,لابقتسالا طرش هنع طقسيو اش ةهجىأ ىلإ ةال_هلا, أ, نأ .هملع
 د | عاجالا,لطاب كلذ هن ةالسلا ط قام الاكمام وجولا ىههذ هذ نية. :دهعأا نعح رماها عسل

 أ "لفانلا ىفو ةقباملا لا ىفاك لل امقّسسالا نو دب تدك ةال هلا نأ هلههبا ىف ع رمذلا ىف اني ارانالف ضب او
 | ةدحاوة الص هملع بجاولانا ىلع ةلالدلا ماسقل لطاناضيأ وهف تاهملا عسجىلا ةالمصلا باجعاامأو

 ظ كال:ءاضق هملع بح هناف اهةبعىر ديال و ”هلسملو م وب تاولص نمةالص سن نمنأس لأ لوشد نألئاةلو

 ظ ناعسقلا لطب لاو اولاف كاذك انهه مالا نوكي نزول لف نيقبلابةدهعلا نعبر اهزمس ان تاواملا

 | ناو أ ةهلاهذهنا ىلا هلق لاماذا هنا (ىناشا!ثدلا) تاهللا عمج قري ضلاو»و ثااشلا نيعت
 اةةايسستساع

 نوتحي

 ا

 ا
1 



 ه4

 ىلعءانلاب نوقاملا و نيإ حال باطلا ىلعءامااءنولمعت ىءاسكلاو ةزجو هاعنبا أرق .(ىلدالا "هلم دملا) |
 "ىلع نال ىأ ةراشبو مها دعوو هذ نيإسمللاءاطشس ءانلعس نانا ( لاما اهل لا) دورا ىلا عحار هنأ ||
 أ 'مهلدي دهتو د_«ووهقدوهيلا عمام الكمال ءس ناو مكسسو, اوي ل اال نيدإا لوبق ىف مداهتساو كد ||

 الفا هنا نيستالو ىلاعت لو ةكمهااهلهتن ل ناو مهتازاحنو مهم ًافاكم نع لفاسغب سل هنااضيأ لمحو

 اووأ نيذلاتنانئلو) ىلاعتةوق ٠ راسبالا هب صدت موءام_هرشؤيامنا نولاطلا لمعبانعأ|| ٠
 مهءا وعأ ثعت نا و ضءعب هلق عباش مهضدنام و مهتلبق عباس تناامو كيقاوعمس امدنآ لك تاكل | ْ

 بانك ا اور أ نيذلا نا ىلوال اذي الا ىف نيرا ىلاعت هنأ لعا  (نيماظلا نملاذا كنا لءلانم لءاجامدعب نم || ٠
 ىلئاسسمب الاىفو ةدئاسملا ىلءرارةسالا ىفرمفتت ال مهتفص نأ كلذ د_هدنمب قس "هللا هذه نأ نواعن
 نيذلام_هوالعدا ملا مهالالاةذباتكلا او وأ نيذلا تدنأأ نما وهلؤقىفاوذلتخا (قردال ١ هلكسسملا)

 هملع جحا مهمر نم لا هنأ نوطعمل باتكلا اًونوأنيذلا ناو هوة ةم دقلة الا ىف م.مءىلاعت هلل اربْخأ
 قح هنأ لطاسلا ف دة2ءانمو ىوهلا نوعبتي مملأيموغصوفمهءاوهأ تعتانئاو هلوق (اهدحأ) هوجو

 نوركش م م#ميولة ب نولعي نيذلا اماف ىدؤلل عييتم هنا هن ىف نوكي لبس فنلا ىوهااهبنمتوكيال هناف
 نولعما نادكلا اونو نيذلاناو هلوةوهوّ "الا ءذه ل .ةأمنا (اهذ انان) ىووانوعبتملامهف مهتنساأب
 هنوفرعد باتكلامهانت 1نيذلا هلوتوهو اه دعب اموءاملهلاب صتخشو» لإ م-هماوعلواشتيال قاسا هنا

 مهياعزودعال يظعلا عيا نال ناوكلا عنشما لكلا ىفاماع زاكول ذا اضياءامإعلان ص مهءاشأ نوفرعباك ||
 ىلابعته قانا : (اهثلاثو) ةاسوتاذب الا هذه از كس اصااه د_هنامو اهلبقام ناكاذاو ناتكلا |[
 ءوث بدس بهذملا كلذ نع ن وهج ريال م_ملاو مهاطأ ىلء نورّكسصو .هأوق ىلءنورمص» منان منع ريخأ ش

 مومعلا ىلءاناسولانا .(اهعبارو) ريصلادناعملا نأ ال حومللا دناعملانأش اذهو تان'الاو لئالدلا نم |
 نورخآل اهو .هنابق عمتو لسو هلع هللا ىل_هدمسمب نمآ ب اّتكل | لهأ نم اريثك نال ادذك هب الا تراس هل

 ةغم_فباتكآا اووأ نيذلاهوقنأب_.لعاوصت-او ىراصتلاو دوهيلا نمباتكلا ل هأ عج دارملا لب ا
 مام هنال ةَقةملا ىف ىو بحاص ةرب_ثلا بح ادن لوالا ة-ا نع اوباجا مث لكدلا لوا شموع
 رظنلا رت هناانأبع هملا ل هدو ثءس قملا ىلا لصول لال دبالاور ظنا ماس ىنأول هناف لال دم سالاورافنلا
 ةئاثلا هي "الا فو مهضعب ىلوال ادي الا ىف دارين أ عنشم سدل هنأب ة.ل انا اًةخلا نءاوداأو ىو وهلا درب ماستلا |

 عاستا ىلع نيرمصءاوناكماوعلاوتاهمشلا ىلع يي رصماوناكان ل ال علاَناةئااسثلا ةحلا نءاوباجأو مواك |||
 م-هةيلكب ممحأ م منعربخ أ ىلا_عنهنأب ةعبارلا ةحط ا نءا وداسأو لكلا ىف السار ارممالا ناك ءاذعلا كئاوأ
 ميحا (ةداشلا هلثسلا) نءوبال مهئمادحأ تن ااا وةارباغءنونمؤبالدووماا لكاناوقو نونمؤيال

 ءالؤهارو دّةملا ف ل_ص-ول هنال لاق م_هضعبافطارو دة! ىفنوكيالنأزاوج ىلع ةناالا هذ مب ىعكلا
 هلكلا) عطقلاهجو ىلءريللا اذه مددال ناك نونمْؤب اوناكتا هب مهان ولام تان الا "لوب ىف ناكتل فطا
 نوبكت ريامف مهل ةجحب رسنل هنولعفي امو هدابعفف ىلاعتتهلنالعنأ ىلع هياالاءذم. ل _موبأ جحا (ةثااثلا
 لولا ىلءهبانباصصأ جاو هنعاو م ىذلاهةضاوكرتيو هياو مأ ىذلاريخلا اولعغي نال نوعمطت سم مهما

 قدداا هتتاربخ بالقنا مْزلهةلمقاوعمشاولف هتلبةنوعيتيالممنأب مهتعربش أ ىلاعت هناوهو قاطيالام فءاك |||
 مامتو لامن اباو صأ دف هءاو سه دقوال اه كل ذ ناك لاحم لاسملا مزمل :مو ل او هو اله هلعواذك

 ”هلثسلا) نو مؤيال مهرذتتل ما مرد أ مهاعءاوساورفكنيذلاناىلاهتهازةىفروك ذمهسفلوقلا ||

 .لوبق نع مهضارعا نال كل ذو ن اهربل بسب مهلدطانأ نع نو ه.سربال م.م أب مرماع ىلاعت هللا مكح امنا (ةعبارلا ||
 ل الدإا داربان لوري ال كل ذو دس او داذعلاو ةرباكملا ضو هىلب ةخ ا ذاربان اهليزب مش نع سدل يدا ا اذه |
 نوءمت عال لاق هناك مهعبم دارأ ق ارداو نسحلا لاه كتلبقاوعدام هلوقىفاوفاتشا (ةسماخلا هلمسملا)
 ممئما دن ادارملا لب هريسغو مصالا لاهو ىدهلا ىلع موه هللاءاشولو هلوةو ىلءكل#ةابق عاما ىلع

 ل ار اليو
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 ْ لوقوهو دي هنا حمي رمت :نيارك ذو ”نليةالال دسم دعبال هنال هن الص منال اهتصر ءىفةاولاف هتايذاءلاو

 انقاواو ءال_1نا نم نيءملاردقلا كلذ ىب ملقا ناانن ام هلع نانا كلش 71 ادشخالاو ةغستح ىلأ

 اتضدأ اواك رهنالص صن نأ بوف بقل البق سن وكشف» النا كلذءا ارب أ نم زحل لبق ةصرعلا ىف |
 وفرح ربا لوق ىلعالا هنالص عصتالرادج هتلابق ف نوكح, نأ ريغ نم ةبعكسلا مطس ىلع فاولا د

 'لشسسملا) هن الص مصن نأ بجوف "هل .ةلاوهىذلاءاضفلاو ءالختا كِل دا لمة سم هنال ىدنع راسخالا

 تاهملاا ىلا ل امقّسالا ىلا ل.دسال هنا ىل_.ةعلاب تيثو لابقةسالا ب وجو ىلع ةناالا تاداسأ (ةعساتلا ْ
 دانتسالاوداهتسالا بوجوب عطقلا مزل بجاو وهذهبالا بجاولا ّمدالامنا لمعلا, تدثو داهتجالامالا |
 ظ نافااهفءاك.تلا نأ اذهب تدئف نظل فيلكتلا ىلع اللا ددي "الا تناكتف نظلا ىلعامنبم نوكسسب نأو دب ال
 ا | فيعضوهو عرشلا فةجساسقلا نا ىلع نادي هع قا ىشر ”ىناشلال د2_سادقو "هله ا ىف عقاو | ْ

 ) رمشاعلا هلمستملا) ملءأ هاو هملا لسسال كلذو سضاسقلاب سامتال تاس هنال |

 أن نأ بجوذ هملعأب , الا تاداع تاه. الاو لابقةالا ب وجو ىلع تاددنا الان ال ينقل لاستنا| 1

 لايقتسا ( رشع ةيداملا ”لّئمسملا) بوثلاو ناكملاةراهطو ةروعلارتسىفاك ىرخأ ةنهلع بوعال ظ
 ارو قدملانم سفنلا لع فزملا هقليودَت ةباسملا لاح فام كسر ذملا ماسق دنع اطفاض هللا |
 اذ_هولناوالاءادافوأرسادنلاو نماسنلا بيس هل نقلا ىف طا دن عوأ ل اصل لبا نموأ عيسسلا ظ
 هلناباذادهتحلا اذكوهاضقلاهنع طقس نأ ةالصلا ىدأ اذاّنلغلاو مالربس كيل زحاعلا نأ ىضتَ |
 فردت, نأ هيلعف ةالصا اىف وهو هداهتج اريغت مث ةهجىلا هج واذا (رشع ةيئاشااةهلئسسملا) ًاطلتا نيت | ْ
 نكسأ هلا هسفارخآ ءابسمناربخم قدص نيف كلذ كف باسل ىاط._الد اهتجالا ضراعنال ىندبو لوحتي و ْ

 هوق لع أ هقلاو لابةة#سالا مكس ىف يأ 10 وا ايا اتا ووو ْ
 | هلامو راركت سلاذه (ىلوالاهلمملا) .لئاسسم«.ةهرط_ثمكهوسو اولوذ متاكامبحو ىلاعت |
 ظ مالسلا هيلع لوسرلا عم باطخ مار 1 ادصسملارطش كهحو لوف ىلانعت هلوق نأ (امهدسأ) ني نيهحونمأ

 / كرالادارملانأ (اه-هينانو د لكلا عم باطخ هرطش كهوجواولوف منك اممدحو هلوقو مالا عمال ١

 ( 'هبق :ءلبقلا هذه نأ َنظي نأ هيلعراستخالا عقوول ارتاملا نمناك دقو ةصاخ ةْ. دملاب مهو مهتبطاخ |
 ا للبقلا هذهو كك اوامةةسسي نأ بع ضرالا عاشبن ٠.ماولصحام .؟ مهنا ىلاصتهقلاننمف ةصاخةل دملا لهال

 | نم جنك عضومو منكاسخن. و قعيهرط_ث مكس هوجواولوذ منك ام محو هلوق (ةيئاثلاةلث_سلا)| ظ

 ا نواعم ناتكلا اًوووأ يذلا ناو وقام باو ءافااواون وكت اح لسبق هناك طريشلاب مزح بارعالا ظ

 َ نيذلاناوةلوقب دارملا (ىنوالا 'هلدسسملا) ناتلث_سم هدف نول.ءنامعلذاغب هقلاامو مهب .ر نم قا هنا 0

 ءااعو دوهللاراس> ادارملا لب ل_قو ىذ-سلانعةاروتلا اوهبادكلا وةصاخ دولا بانكحلا اووأ |
 نالالءاقاد دعاووك.نأوتبالو ل.غالاو :اروتلاوع مّدقَملا باتكلاو ائذللا عومعل .هعلاوهو ىراصتلا َ

 روك ذمىلاعجارقلاهلا ةوقىفريعضلا (ةيئاثلا ةلشسملا) نافكلا كعؤطاوتلا مياعزوجالريثكلا |
 لوسرلا نأ نولعد مولا نأدارملا نوكحص,نأزاسف ”لبقلارك ذم ةةناك لوسرلارك ذم دقتدقو قباس | ْ

 صاللا فءاكدلا اذه ىلا عرب نأ لمحو اهريغو "للا ىعأ ىلع كلذ ل ةشف قدح هنؤمنو هعرش عمأ
 كلذ "الاد هدوسةملاذا مالكحا ١ انقل هلالج رقأريخالا لاق> الا اذه وقملا هنأ نول مهناو ةلبقلا»ا

 دوهلا الع نماموقنا (اهدح 1( "هوجو هفاوركذو كاذاوفرع فك مهنا ىفاوفلتخا مهرغنودأ

 1 نولعتاوناك مها (اهينانو) . نقلا ىلا لب هناو ”هلبقلاربخو لوسرلاربخ مهئامنأ بتكى ف اوفر عاوناك |

 (اهتلاثو) مالا اامملعل.عانءاو يهاربال"هيقىلا.عت هللا اعج ىذملا قدتعلا ثيبلا ىهةبهكلا نأ |
 | ةلاح الاو لعد قف هن وين اولع ىتمو تاز ردها نم هءاعرهظال اسو هيلع هللا ىلص دش ةوننولع اون اكم 14 ُ:

 ناتاكص هءفف نولمعتاع لذفاغ هللا مود اوقامأو اق- ل. وحلا اذه ناكن قسورهفدف قام لكنأ
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 نم مدير طوفان فوق ىف و تيصعن مريخ أ ىاعتهلا عم نهج زخم ةفدتوذ نما ل مسهتم لشي نأ ١

 اوهج أ دقو كاع نع اهل ت < رشأ ثا لو هملع هللا ىلص دم ىس يف لافو نو مؤيد امنؤلعفيو موةوذ :

 نيةفاسشملاو نب ءرذاكلا عطتالو هللاوثاىب ذا اهيأ ا لاقو هللا لامامو لرش ام مال سلاو ةالصا | هلع هنا ىلع أ[
 ركود ااسر تغااك لعفت ل ناو كير نم كسلا لزنألام غلب لاهو نوذه دق ن مدئولاودوىلاءتلاهوأا

 نال هنع ىه:ءاضرأ هريغناو كلذ نع ىهنم مالسأاو ةالصلا هماع هناانركذ اع شذ نيك ثا نمنئوكنالو ْ

 نود ىونلاب ةصح لن لاشي نأ ىب مالساا وةالسلاهملع ل اوسرلا ص اوس نم سدا ءام_ثالاهذه نع ىهألا ٍ

 "ناك شالو مقأ هنم بن ذلارو دصن اكرثك أ هماعع هللا من ناك ن م لكنا ( اه دحأ) هوحو هم لوةنذ هريغ ١

 ص»بمذملان ىلو ناكذ مقأ هنم بنذلا لود ناكذ رثك أمالسا او ةالصاا هيلع لولا ىلع ىلاعت هللا |||

 ىلع لبقأ اذا مزامإلا ىل-رلانا (اهئلان') ريذتأاديزعص.صختلا ىضتقي بلادي عنا (اهانثو)

 تا لغسل كلذ مافع ىلع كاذب ينم نوكي هلاق ءدالو أ ةعاسب ريض سه أن ع هرحزف موحلصأ و .دالوأريك أ :

 اديكوواريغللا ميلتة جرد م اهعأو» ع نم ىلا مهم رند مه م أ او وجدي نأ سانلا ةداعىفو ءوب راؤءوياملا

 ةدموارملا سل مها وخأ تعنا نئاو وقتا (ىناشاالوقلا) هب / الاءذه لاس. شم ىف روةمددفلل ذيل
 رت لش م“ نسا و ومالا ضعب ىف ناك مال او ةال هلا هلع هل ءلذر ومالا لك ىف مها ودأ عسا هلا

 كلذ نع ىلاسعت هللا هاهنذ ميتا امقسا ىف مال سلا وةالصلا همل ءهنماعمط مالكا! ىف ةظاغلاو لوقأ ىف ة:كايقا ,

 لوةلا) الملق ائيش ميلا نك رتتدكسس دلل ا:تثنأالولو لاهتام ىلع ةملكلابمهنم هسنآو اضيأردقلا |إ]
 هم انابسناءتيبلاع داخل ا انمي خمسا م1 ناالا ل لوسرلا ع وناوي يالا مالنوا نافل 1

 نيل بطلا 11 الس دبس نم ىلا هت فوغ مالا نم دحأ مما و مهتما اع ىل )
 كلذ نال تازعملاو تان الاول ئالدلا دارا لب ؛.ءاسمعلا سفن ناكل ذيدرب ل ىلاهت هنا (ىلونآلا#

 ةفلاسا اوه ةراعت الا نمضرغلانالءاو رثؤملا ىلءرثالا مسا قالطا باب نم الذ نوكيف ملعا!قرط نم

 ملعلاّنا ىلع كه.ذن كلذو لعلا مم ءاءاهاعم نأب تاز مهلا تار اويماارعأ مظعىلاعتو هناكس هناكف ىلظعتلاو

 نم دش أ ءاملعلا ىلع دمءولا سونا ىلعدي آلاتلد (ة اتاوتسلا) ةدنمواف رمش تاه واف  ملفعأ

 دا راق نيماظلا نمل اذا كنا ىلاعن هلوقامأ كلذ ىلعل ديملعا ان هالءاحأم دعب ن . وةنال م_هريغ ىلع هيو

 5 لعأ هتناورحزلاو ديد ملا ه:مٌضرغلاو مه -فنال مواظو » مهرفكف مولا ةلزنم تنكا ال5 تلعن ل

 نواعت م هو ىطانوةاؤيل ماقد رفثاو مهءانبأن وفرعياك هنوفرعي باتكلا مهامنا نيذلا) ىلاصت هلوق

 نيذلا هلوق (ىلدالاةلمملا) .لئاستا الاف نأ ل عا . (نيرتملا نءننو كس: الف كير نم قالا
 مخ أب مهفصو ىلاسعت هنا هراعلملذلاو مهتمءابلعلاب صك هنكل طظفالا ب .<كاماع زاك ناو ناتكلام هانا

 ةداعلا ىف هناقك ىلع قافتالا مهماع لات أامش اواعىذلا ميظعلا عيب او م هءانآ نوفر ني هدا
 زوما ا لب ناقكلاو بذكلاءال اد أ ءاقايالن ا زي ل عماملا نءلأسو دابلا لش دول ادساو نا ىرئالأ
 هوجو ه.فاو ى ذ عربا ذام ىلا هنوذرعب هلوقىفريعشلا( ةداشلاةلمسملا) لعأ هللاو لملقلا عمهلبا ىلع كلذ
 توفر حراك هريغ نيو هن نوزع هما ةق رعن ةلؤقرمي تان ا المقارن لاعاا !(اهدحأ)

 هلا لوسر نع مالسنب هللا دبع لأس هلا هنع هلا ىضررع نع مهريغانب أو مه نب أ مهياع هبتشنال مهءاسنبأ ١

 ةثدااو لءلذ ىداوامأو ”ىن هنا دهم ىف كش أت ا ىنال لاه مو لاق ىبان ىم هير ءأانأ لاف لو هيلع هللا ىلص 01

 لّدمو عما || ىلع س هليالو هماعل دب مالكا نالرك دهق.س /ناورامخالازاحو هساررعل مشن تناغ
 هنا(لوالا لاو -ل) هلم لوغلا اذه قلع مالعا رجب مواغن هيزهش نانراعشاو يت فرامل ا

 هللا لصد ةمارذسال ةمدقملاةلآ الا قايقتإلا(تاوقلا) هبة أ سعأ ن نمل قاع مالكلا ادهلو ةاعتال

 نا اذا كنا ل-هلان مال“ ءايحأم دعت نه ما هءاوهأ تعدتانئاو لوب ىراصتلاو دوهباا عاملا نءملسو هناع
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 هيي ضيم ضع ضيفي ساس يرسل يم ا ييجي يممس ! روز نويل مسالا رم 4 --

 رسل ا ليو ات نم دي الف ماوعلاو مهتم ءالعلا مهلك باك | لشاب ديرأ نا ئذاسقلا لاق نمؤنال
 هدو 3 00 الا هذاهب نييط اذن |رمااع ىف ناك ن اف ان طن ءالعلا
 نب قرفالذا رهاطظلا لأ كلذ نالم_ممدساو لكىلا ىئنلا 0 رجا مد نمآدق نم
 وب او <بمج أوول ىءعنما(ةسداسلا تهل 5_سملا) كتلبقومممدسأ عام هلوق نيبو كدلبقاوعمشام هلوق

 هلوق هرياظأ هباودع ب بأ و رخ الا ناكما.ممدحا و لك لهعتسساايراة نا اهرملا لمقف فالخ هيف ءالعللو

 0-5 ود ىلع وثال اقع اوةتاواو:مآممناولو لافوول باو ىلععا ولاغا لاهت م اح رائاسر أ ناو ىلاعت

 اهعضوم ىلع امهتمةدحاو لكناهبوب هس لاهو ٌسةْخالا لوقاذه لة دال ناو ىذامالول لأ ناك ذ دو

 | هلكسسلا) مسقلا باو باول يالا اوما امس كو يس

 | حاتفال افا ىلوالاءاملا٠ نماول ديأف يالا ىف دي دشن اولدائسأف ةنأ اهاص أهل -هف امش زو . الا ( هع انتل

 ا كادبنآ رق اذبآ تءعمو مهتءاس مه انموقلاحيرخو هصخ لب رلا ةنآو ةمالعلاو ذل يا الاو اهلقام

 نع اهعاطقنا ىلعةلا دامنال ىلقو اهدعب ىذلا مالكا عاطقنال همالع امال ل_قو فوز ةءامت اهنال

 لان نارمغ ىراصنو ةحدملا دوي نا ىور(ةثماشلاةلشسلا ىلاعتهقلا مالك ءالا تسل اهمماو نيقولخملا
 ! أ | هذهنابرقالاوهن , الاهذه ىلاسعت هللا لْزنأف كل قءاسينالا أمك ذي اناس اردو غال نس قالون

 همفق مهتامق عداش ت ل :ااموقاعت هلوقامأ ”للمقأ|لب وت ماكح أ ةمقب نم ىف لب ةًادد.م ةعقاو ىف تازئامدي الا

 لهأ عامطالا_هسح ( ىناشلا و) و: ريصتالهلمقل اذه نان او زهسنأ از زروال و ( لا اوقأ

 ش مهتابقىلا هعوجرىف اوعمطو هراغتنت ىذلا انم-اصنوكي ن كرا له تبثؤل اولا مش اه باكلا

 مه الصةسا كملع بحال هنادارأ(عبا رلا)كة كرا تناامو مولطان كراب مهام عب هلب اقملا(ثااغلا)

 ىراصئلاودوهملا نم باكل ل ه6 عتق مئات تنأ امو (س.اخلا) ةنالودملا تاليخت عاما

 : م-هلاوقأ عدو كلبق مزلاف قرمشملا ىراسهذالو سدة ا تدب دومالف ىرادألا ”يزمقل هفل اثدوهلاا ل قةنال

 ظ لالا ىلعامأ لامةةسالا ىلعو لاا ىلء لب نكع اذه ل اهلا لاف ضن يلق عباس مهظعبامودل اوفانآ

 0 نا(ىناثلا) اهءامشانمهواضرا نكس ىتةدحاو لاق ىلع نيعقجتاو سدا مهما (لوالا) هوو نك

 ْ اههم#ملا عم كةلبق ل رت ىلا كنو عدي ف .كف هل قل! ىف نون اشم كاي ذكت ىلع مهقافتا عمىراسصنلاو دووم
 ْ فاد نآزاجاذا هنالب اتكلا لهأ فا اعزوعال هنام ءاوقللاطنا اذهنا (ثلاشلا) نوذات م
 05 نأ ودو لاكش ا ه-غف ل امقةسالا ىلعتن الا لسامأو تاانثىف ةلدملا نوكت نازاج ةلدملل امه الق

 د ىلا ىضغذ عقودق كل ذنكل خ . الآ هلق عت ا دق مهنمدح ا نوكي نأ ىنذب , ضن "هلق عباس مهضعبامو هلوق

 || مهنمادح اناا دنع تشي لف نامزلا كل ذ ىلا وناكنيذلا مهمااع ىلع ب اتكل | للعأ انلجس نانا هياوسو فدخل
 : تعا نئاوهلوةامأو صم _هضهل اهل د ماعدن ااسنلق لكلا ىلعءانلب ناو مزالريغف اذن او رح الا "هلق عشت

 || فورعمدو دهملاءاوهلاو عيطلا هما! لعاموهرومةملا ىوها] ( ىلوالاهلّْمسسملا)ناَدامسم همققمهءا وهأ

 لاهو هريغو لوسرامهذععلافو لوسرلا مهي لاف باطلا اذهب بطاخن !ىفاوفاتش ا( ةناشلا هلثملا)
 لوقلااد لهو تاتا هن كاررصالا عق3 لمان الواررأ ناافرم لات هنال ريغ لب نو رخا

 مواءملان اححذناو هنءىهنموهف ذ عفت سم هذعءالسالا ويقل لوسرلا نم عقو ولام لكنال المش ثلاغلا
 ال نأ بجو لعذيال ا هللال_ءام لكن اكسصول هنا (اهدجأ) هن ل هلوفنال هنا همم

 ئثبارومأمىنا!نوكس, الأ ىضتقي كل دو همم أد الن أ بو هل عفن هنا لعام ناك هسذع هاهي

 هيلع هللا لص ى_لازرت- !اناريذدتااو ىهنا امد ةنالول (اهئانو) لطانقافتالاب هنا نعءامنمالو

 ىهذللا .ةانمزارتسحالا لل ذل ف.كفريذحتلاو ىهنلا كا ذي اطورمشمز ارتال اكل ذ ناك انإف هنعل_بو

 || ضرغاانركمف لقعلا ف كلذ مق دك اين ديعولاو ىهناانءضرغلانوكينأ (اهئلاو) سذعتلاو
 لود عاى اهرّزقام دعب محو تلا ىلع ةلادلا ل' الدم عاونأأ ىلع هيبذنلا ىلاعت هلا نع ننس اساو د: كل!
 "نكت الا قدح ىف ىل اعل اوق(اهءبارو)انهه ضرغلا اذهل ثم ف دعب "ىأف لئلا لدعلا دمك ًاتهنم ضرغااو
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 هو ْ

 سو هيلع لا لست لوبيو هلع قا قاحاىل ةراشالاود وعلل نوكينأ (لروالا) ناهجو هن قطا |
 ىلع سال نو تحس, ناو كيرن مقاس اوه هنوتكي ىذلا اذ_هىأ قاس ١نوةكلل هلوقىف ىذلا قطا ىلاوأ
 هنأ تشب ملامو «ماع تنأ ىذلاك ىلاعت هللا ن مهنا تنئأم قانا عب هريغن مال ىلاعت هللا ٠ نم قا ينعم

 هلكسملا) تاع مام هسقق نيرامملا ن نوم نيوكم هاف رلاعأ لطاملا وهف باتكلا لهأ هيلع ىذلاك هللا نم | 01

 نم*"ننوكتالف (اهدحأ) لاوقأ ىلع «بفاوةلدثا ذاق نيركمملا ع نم”نو تسجزالو (ىلدالا

 مجرب لو (اهملاند) نسا هلاق مكو دناع مهضعب ناو كنون ةص واع مهرك ذ مدقتنيذلا نا ىفنيرتمملا | :

 يل ةوقدملا تادوك ذملا برقأَن الب رئالاوهاذهو هعرمشو هنونةحمىلا (اهئلانا) ةهليةلاعأ ىلا
 نم م”نوكن الف هلوةذ ةعب رشو سوو نا رق نم هملع لهن امو ةومنلا ىضتقي هره اط ناك اذا كير نم ْ ْ 1

 | ىلع كلذ لديالفءارتمالا نعاهنناوىلاعت هلا (ةيناثلاةلئسملا) .هملااهجارنوكينأب و نيرتمملا || ٠١
 اهيلومو»ةهجو لكو) ىلاعت هلوق 0 ملعأهتناو ”هلمسلا هذه ناس ىف ل ولا م دة دقو هيفاك ان اكهنا | 0

 دارا ىفاوةاتخا مهنالسعا (ريدتئن : لك لعق تاس هللا وكب تان!فوكت غي ١ تاريسملا اوين وةينسأقا 0 ٠
 فورعم هنال ةَمآوأ موق لكل لهب لو لكلو لاق امنا (ىلوالا'هلكسملا) نانلث_سم هدفو لكلو لوب | 0

 أجاونمو ةعرش مكسحنم انل عج لكلا فوك م همالك ف ريثكوهو هملافاضملا فذح رضي لةمهدنع عملا |
 دوهملاو نيإسملا ىفءاقرفاا عمج لوانت هنأ (اهدحأ) هجوأ ةعبرأ همقاوركا د (ةيئاثلا لكلا | 0

 1000 مانصالاد.هيناك نمنيكرذاا فال لاه مصالا لوقوهو نيكرمملاو ىراصتلاو | ١

 نيعباتلا ءادعرتك [لوةوهو (اهيناند) هللا دنع انوا ءفشءالؤه هلوقىف منع ىلاعت هنن ا كح اي ىل اع هللا هقلا || ْ

 ْ مهضعن لاق (اهئلاث) هيفزيلخ ادريغ نوكرشملاو ى راصتلاودوهلاون والا مهو بتكلا لهأ دا رماتا | 0

 ةرغوأ ةيقرشوأ ةيلامثو | ةنونجاهيلا ىلصي ةيعكحل ا نم ةهج ىأ ةهجو نيلسملا نم موق لكتا دارملا | 0

 لمح مل هللا ةماوو اهاوم هللا عبامل وموه ىلاعت هلوق (لوالا) نيه-و:لوَةلا| ذه ىلع اواو

 نأرهاطظلاو تاريلا اوةيتساف ل اوني هبقع ىلاعت هللا نا ( ىفاثلا) ناطبسلا ةملون اها دعام نال ةبعكلا ىفالا
 (اهعيارو) ةبعكلاتاهجالا تسيل ةيريفناب ةفوصوملا ت اهطماو ةهج نمدحأ لكلام تاريخا هَذه نم دارملا
 رلبقو شرعل |نيبرغملا لقفل بق ةهج ع ارشلا باصصأو لسرلا نم داو لكل أ ةهسنو لكاو نورخ لاف

 ةيعكلا كتليقو سدا تد كاقنيدلءاسنالا ل ةو رومعملات بلا نيسوركلا :لبقو ىمركلان انيناحورلا |||
 لكو ئيضملاو ةفاششالا لع ةيضو وشلل (ىلوالا هلك ملا) ناَتلُم_.م هن ةهجو ىلاعت لوقامأ

 لاف (ةداشلا هل لا) براضهوبأ ديزاو تب رمضدي كودك لودعفملا مّدَقْتاماللا تديزناماوموه ةهسو |
 ةلوةكوهو عرمشلاو جامتادأر اان _سهلالاقذ دارملافاوةاتشاو داو ىععدسوو ةهحو ةهدوءاّرفلا

 تفلتخا مرج الف ملاصم عن ارمثلل نأ هنم داره او اج اهنمو ةعرمش مكنم انا عج لكن اكسنم العجم آل كل ىلاعت
 بس اهفالم>ااضب ادع مل صاد الا فالتتشا بس تفاتخا مو صاخمالا فال اب سم عئارمشلا

 لف هتيدار 1!نوةابلا لافوري.غتلاو مسنلاب لوقا مصاذهلف دحاو صه ىلا ةبسنلا:نام 6

 ىلءةلو##نوكن نأ بح ةهجولا هذ هذ ماركا دصتملار طش هبو لوةىلاءتهلوق م 2 هنال 'هلمقلا
 كلذ

 اهنلا هه-و لوموه وجو دأ لكذلو ىأ لكدا | ىلا دئاعةلا (لوالا) ناهجو+سفناهاوموههلوقامأ | ّض

 ناٌلوةننالوتالا هولا ىلع مالكتلا ريدقتو ءامامملوف ىل اعت هللا ىأ ىلاعت هّنلا .1نلا دئاع هنا (ىاقلاز ||

 اميبرةةموه ىتلا هنالصااهملا هجوةمو اول ةَّدسموه ىأ اهءاوموه "هلق نم ةهبجىأ ةؤبو ك١ ا

 فلما ناردالاموزل عمةدح او”هل_بق ىلءوكعاسق جا ىلا لدسالف هقراغيالو هءلعوهامع حرفي لكو هيراخا

 ةرخاالاو انيئدلا ىف كلذ نم تاريخ ىلع مكناف مكتلبق إم ار شاعما ومزلاف ىأ تاريخا اوةبتم
 مداسقنا ىلع هنوذخأت ىذلا يظءلا باو: انكر رح الا ىفامأو ميهاربا"هل#بقب مكفريشاف انيدلاقامأ

 | لصفيف ةمامقلا د مص قاع هلام كتاب ضرالات اه-نماونوكتاغت او كتس ماشا اند دا 1
 7 ويسسسس مل مج سسسص و همس سمح



 ها 40 : تس ع + ١ يسيح مصعد ل مصسح مم

 ١ لهأءالعنانينمز مار ءاعما | ا اولعا لافت الاءذه ىف مالا واللا هيلع هلاجي نينم وااربخأ نيملافلا

 ٍ لاوسلا) مهئانبأ ف نوكشي الكم نوكشيال هتل.قو هلو عدو هقدصو هيءاحامو اد توذر . باتكلا

 | لوسربا ريدمو لاهو لم الاوةاروا|ىفمهدنءابوةكم هنو دح ىلا عت هلو قاهرمظن الايد (ىلاشلا

 | هفصونال كلذو مهءانب نوفرعباك هوذرعي نأ ىلكسسملان«لوقتانا الا دجسأ همماىدعب نم فأي
 | ناكملاو نامزلانيمعتب نوكيا كلذو ماستلا ليسغتلا ىلعالق ثم أدق نوكي نامت! لن الاو ةاروتن ا
 أ بحول اوالا ناكناف ل.صفغتلا نم ع ونلا اذه عم فأام مولا اذهو أهل سقااو بسنل اوةللتاو ةذصلاو

 | اموالهم ةئمعملا ةفصل ا ىلع ةنمعملا "هللا نم نما دال نب«نيعملا تقولا ىف همدقع ل - ءلانر حح, نأ

 ١ | مالا ناكولو برغملاو قرمشملا لهأ نيباهف ني روهشماناك ل غالاو:اروتلا نال برغملاو قرسشملا لهال

 |[.  قدصي عطقلا دمقيال هناق (ىناسثلا مس ةلاامأو) كلذراكنا نمدورللاو ىراصألا نمد 1 نكمتا كاذك

 ْ نأالااسنوكمس برعلان ءالدر نا ىلع تاما ةارو:!!نا به لوقنانال مالا او ةالصلا هملع د# ةون

 هللا ىلص د ةوذب ف ارتعالا هيف ارتعالا نم مزلب ل نيل اد ىلا لص لا ىفاهتنم نكمل فصول كلذ
 | ةاروتلا لاّمشا نم ىلدحاسما هنوذ ,لعلا نأبانلق ولدح ويانا لاكشالا اذه نع نء(باوداو) لسو هملع

 || كلدكن اكن م لكو هد ىلع زا ترهظوةؤونلا ىّداهنالوة:لب هءلوةنال ندفو هفصو ىلع لمغالاو

 ىوق سو هلع قنا ىلس ده: لها ناك موجالف نقيل دفين اهوبلاو ناهرب اذ_هناه داصاسبنن ناك

 ةوش للعلا ناكموعترَرق ىذا ا هج ولااذه ىلعن(ثااثلاللا اؤسلا) ءام الا:وبأوءانبالا ةومسب لعلا نم نا
 لقحمو ّنظ لوامنمقياماع سدا كل ذف ىئبا اذه نأ لءلاام ألفا لةكشرب ريغ اناهرباذعل دو هيلع هللا ىلص دمت
 ءاننالا ةونب علا هيشيرس و هيلع هللا ىلص د: واب لعل نأ دارا سبل (با ود او اغلا, نيا هبشلةطاغلل
 ْ هدنعو» هبتشيال ةفرعم هنباصضث فرعي بالا نا كنف مماوذو ءاننيالا ص اضشأب لعلا همسشت هيدار الد

 ْ ىرورضاانىرطظنلا همسدنو ىراظذ كلدو ىرو رخرلعلا ادهنال هسشتا ا يسب اذ هدنعو انهه ادكف هريغب '

 فرءأروك ذا! نالب اولا روك ذلاءانبالا صخمل (عبارلالاؤسلا) ةراعتسالا نسحوةغلابملاد مشي
 صأ ىلا عجار هن هنوذرهد : هلوق فريمذلا (فاشاالؤقاا) قداأ م_ميواةيو مزلأ ان" الانس حدربتا

 || سابعنيالوقوهو هع اني نون وفرءباك امااتلق:ىتأا"هليقلا م نونرعي بادكلا لهأءاذع ىأ :هلقلا
 : | ىلا عجري رامغا .اريعفأ انا (اهدحأ) هوجو نءىلد لالا لولا نال ءاو ديز نب او عسب رلاوةداتقو

 | هاكف: ويدل املعل ان كلذ نمذارملاو لسعلا نمل ءاجحأم دعب نم هل وتفعل اتاروك ذمابرقأو قباسروك ذم
 هللان'(اهيان'و) ةتبأا هءركذمدقتاخ هل.ةااسماامأو م٠ اي نوفر هيام لعل كا ذنونرعب مهنا لاه ىلاعت

 ىل_هدممت قيننأهضريتأو لدحمالاو ةاروتلافروك ذ ذمتل.ةلا لب وع مأ نأن آر ةلا ىفريخأ ام ىلاعت

 | (اهثاانأو) ىلوأ وبما !سأىلا ةفرعا اذه فرمص ناكسف لس الاو ةارودا ىف ةروك دمملسو هس هيله دقأ
 دسحأ هنال تشب اق اكل دف“ :ل.ةلا م امأف مالسسلا هيلع دم قدص ىلعالا اهتل الد لوتأ لدئتال تا؛ ازهلانأ

 | | اًعرفناو لمت ةوتاعأ اد زبن أوقفت اتم فرس ناك انو هامل قييم دمج ا .اجام

 هقلادبع لثم هبنمآن م مه لوسرلااوةرعو باتكلا اوبوأ نيذلان املءاف نولعي مهو ىلا نوقكيل مهن
 ّْ | ىلع ىب نم كلدب فصولاغاو قالا ناسقكب فصولال ن نمانمهوهرفك ىلءقدن ”مسممو هعامشاو مالسنبا

 هلوقبلدو كالذي ضءيلا فموفنولعي مهو نان وةك مسماقي رفثاو ىلا .هتهلا لاه مرحالءرفك
 | موتكملا فاوفاتخاو هراهظا نكما اذاروظ نيدلا ىف قلسا ناسقك نا ىلع مذلا له ىلع ا نوقكملا

 / همفد كير نع «قحلاهلوقامأ "للا مده ىف ان سمسا دقو "يللا ع لمقو سو هملم هنئا ىلص دمه أ لاف

 | نآنو< كبر نم هلوقو قالاوه ىف رذ# أدتيمريش قل نوكي نأ له دع (ىلوالا "هل سملا) تانلكمع

 أ قالا هنعهللا ىذر "ىلءأرقو كير نم هريخ ًادتبم نوكي نأ اضي زوو الاس ن وكب ن اورج دعب اريشن وكي

 | هلوةىماللاوفاالا (ةيئاشلاهلثسلا) كير نمىنحلا قطانوقكى أ لوالان مل اديالا ىلع كير نيف

1] 
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 || وفعالابج ومربدخاتلا ناك هللا ناوضر بجوي هلا كل الف كا ذكناك امو ةقياسلا تاثزسلا نع ولا |
 (لوالا) هوجو نم ف.معض اذه ائلق ىلو اريد لا ناكفوفعلانودناوضرالامجوم ميدقتلاو تاوضرااو | ْ

 ىلا ةعراسسامدعت ا(ىناشلا) دحأ هلقيل كاذو لضفأ برغملارع خان نوكي نأ بحول كا ذكناك وهنا[ 1

 : ءامضتقال ا كال ذطةس كلذ دعب لعفل اء أ هناالا تاقعلا ىذتق,كلدو تاقتلالا مدع ه مشي لاثتمالا 3

 (رشعىداحلا) هوركذىذلاليواتلا اذه لافي هنعهلنا ىذرقيدصا اركب ىنأ ريسفتنا (ثلاشلا)
 اهرخوتال ثالث <ىلعا لاق هنأ لبو هيلع هللا ل "ىف ا نع هع هللا ىضر بلاط ىلأن ب "ىلع نع ىور ١

 هنادوءسمْن نع (مشعىفاشلا) ازفك اهل ت دو اذا الاو تريضح اذاةزانملاو تنأاذاةالصلا |[

 ىور(رشعثاثلا) لوتالا اهنا ةالصلا لان لضفألاس#الا ىأ اقف لسو هيلع هن ىلسلوسرلا لاس أ
 هلريخوهام تقولا لوأ نم هناف دقو ةالهل ا لهل لجرلا نا لاه هنأ ل بسو هيلع هللا ىلص< ىنلا نع ةريرهوبأ

 موب ىلا اهب لنع نمرح و اهرجأ لف ةةنسح ةنس نس نم مال اهملع لاه" .(رمشع عدارلا) ..هلامو هله نم
 ْ رثك ١هءاوت وكي نأ بجوذ تقولا كلذ ىف ةعاطا الع نس ىذلا وهناك ةعاطلا فى بسأ ناكنك ةمامقلا

 ىلا ةقباسسملا ةراصعل ا نيباسعق هل ضذلا ب امسا دحأ نا ىلعانةفاوانا (رمشغ سماختا) رخأتملا تاوث نم
 لإ موقافتاالا لا ذامو انلع مأامالسا قيسا ركبانأ أم هريغو ةنسلا لهأ نيب دي هشلافالخلا عقو ىتسمالسالا
 ١ مالا هيلع هلوق (رمشء سداس ١١! اناوقىلء لديك ل ذو لضفا ادب م بجو ةعاطلا ىف ةقباسأ انا ىلع

 (عباشلا) ةحطلاساالانعالان نم ةالصا نأ ك ثالواواغم_ثننأ لمق ةلاصا لاء الاءاوردامو هل ةبطخىف ||

 اا وةحءاداىف لالا نوكي نأ بح وناهريب ان ن نم لذ أن يمد“ الاقوةح لسن نا (ربشع
 صر راهظاةالصا!ىلا ةعرا لاو ةردامملانا (رشعنماثلا) ييظعتلا ىعمتياعر امشي عمابطاو كاذك

 نا (سشع عسانلا) ىلوأ لوالان وكمت امنءل بكس ربخ الا فو اف ةيغرلاو اهم عولولاو ةعاطلا ىلع

 هعنك لبغش هل ضرعاع رفرخ اا ذاف هدّمذ تغرفت تقولا لو أ ىف اها اذا هنالد الصلا لست: ىف طاسحالا

 انمجسأ (نورمشعلا) ىلوأ هنأ كمال انت الا هرف ل محي ىذلا هجولاف هن ىف بجاولا قيفاهئادا نع

 ناهزوصوموسلارتؤيؤرطق نأ زوجي رملانال كلذو هريخ أن هلضفأ لمت نأ ناضمدموصىف

 ْ بحوفم كلريخ اوءوصتنأو لاه ام ىلع ضخ أ موصل ىف لمهعتلا نأ ىلعانعجأ غلا اف موديو لعن

 اذا اعوأ ا 7 ةرهاظلاب يس امقلا لئالدلاءذه ضلت نافىلو أ ةالصل | ىفل.هعتتلا نوكي نأ اضيأ
 انمالكو ةعئازاط ومال ماو امتد مه ىف تدئاربخ ًاتلاائلق< «اناادوسووأ مامات بورا

 ةعراسملا كرت م فرعلا ىف نأ لاشتمالا ىلا ةعراسملا .(نوريشعلاو ىدالا) .لصالا ىضتقم
 نسس>هللادنعوهف ا:-سح نواسملا ءارام مال_سلا هلع هيث دحسعلافتلا 01

 رهظلا نعزارتسا همفف ب رغماكت قولا لو[ ىف اهؤادأ يسون وف اهطنا رش تاك ةالص (نورمشعلاو ىناثلا)

 را َةدْشفدصسملا ىلا ىنملا نأ لج ال دسملا ىفاماصن نأ دا رأاذاريخ تلا صدسامنا هنال َرااةدْم ىف

 عود هيو ماعلا رض وأ نيثبخ الا عفادي نعذارتحا هيفو ل فأل يتلا هراد فاهالص اذامأعئاسلاك

 ةعاجاروضح عقواذا كا دكحوءاملادوسو نمةقث ىلعناكاذا مهتما كل ذكواضيأ عملا اذهل

 نمدحاو لكرك ذنلو لخفأ ةعراسملان ا ىلعةلادلا ةلدالا ىه هذهذةروصلا هدهىف ل_ه< ل لالا ناق
 راصقالادارأ ن افرافسالاباهنم رخو سدلغتلاب اف لدي نأ سذعتسملا دهم لاةفرسفللا :الصامأ تاواهلا |

 هور وركب ىأ بهذ موهو لضفأ سلغتلا هنعهتت اىضر ىفاسشلا لاهو لضف أر اغسالاف نيتقولا د ىلع ظ

 نيميمعلا ف حرخ ا ام(اهديسأ) هوجو فا - ١! لال دلا دعب هذع هللا ىذر ”ىفاشلا تحاودجسأو كلام لاقت

 ءاسنلاو فرمصسف' مسلسل لو هيلع قل ىلا لوتر ناك شنلا# اهنأ اهنع قا ىضر ةدناعةناورب

 ىأ ّنهطورع تاعفلمم ةئسسلاح رمش باك ىفةنسسلا ى كم لاه ساغلا نمنفرعبام نوط ورم تاعفاتم
 | ةلط 1 ةتباولا ل زالاطوزراوناعتشالا برشا قضوا ام تالإ هم

 أ



 ه 6

 ْ لال ذ ىلع هلا ىلا نمو مكمم بدصلا ن هو ىبهاعاان قب كم عسسطملان م نا .ةو حى طبملاو مكس قدما نيب

 ىووباماو ةعدريشاما اهراس ادق ةه دلو لل الأ نم لكل تأ دار 1 لاه ل.وأتلا اذه لاه ن هو رذداه

 قعا ىناثلا هجولا ىلع مالكتلاريزةئامأو مكلاعأ مكلو مهلاسع أ مهل امغاف مريع لعفب نو ذْخاود مدسلف

 لكنأ انف رعيىلاعت هللانا(لوالا) ناهجوامووذىلاعتهشناىلا ادئاعابباوموه هلوقىفريمذلا نوكي نا

 لعفءاشاذاءداعىلاعتهلااهل ون ةهح ةرعكححلاو نم دقملا تن امها نيةلمقلا نيداه نم داو

 تاريتااوة.ةءافاه,ملا هداسع هوجو ىلو ىذإ اودو ىلاسعت هلف هللا نم نا وذا أحال_ص هلعنأم بس ىلع

 1 مهالوام نولي نيذلا*الؤ» نءاطم ىلا اوةتلتالو مكل تاريخ مدامق: ا ناف نمل ١-1 ىف هللا عال دا .ةنالاب

 ا انرسفاذاانا (ىناثلا) مكس ه ىلهفيف ةماسقلا ةسصرعىفاعمج“ اهفسلاءالؤهو مكعمج هللا ناف مهتلبق نع

 ا ” لاو نوفل مكنم موق لكلو ىدملا ناكابم .-اونو ةبعكلاّت اه<©ةهدجو لكاوهلوق
 ا

 : | ةبعكلاىلا ىدوت نادعب تفلتخ ناو اهناف ىحاونلا عجب نم ءاهباا هسوتلاب تاريخا او ةءدسأف ةمعكل ا نم

 1 أ ااهاو هو»لاعتهلوقامأ مولاسعأ ىلع مهييو اهبج مهر شع وهذ جاينهشا ىلع ىذمالو ةدحاو ةهكو 4

 ا

 ||| عم ىلءاماومذاعموبأ لاهو اهل دهس ءا رفلا لاه ,هجولا ركذ نع ءقفغةساف ههدواماو هوه ىأ

 ىنغلا سماع هقلادبعةءارق فو اهعمت اوامضرواهالودق لاه, ياو
 آ | سابعنباةءارق ىهو اهالو موه

 هتيلوامنأ (اههدحأ) نانعم هاعنبةءارقلواهاوءنيقابلا ةءارقىفو رق ايلا ىلع نب در فس ىنأو

 08 اذاف اذه ىلياضيأ لاف كلذ ىلإ ث يع ا ذهر اص اذاو هيلت ثيحج هتلعج ىأ هّملو عم نالئلالو دقن
 ْ نوما او نيماظلا ىده علان. الو تانك ير نم مدآ قلتف ىلاعت هلو ةكوهو رخالا امهتمدحاو لكىلودق
 0 اهحن ث.<تراصىأهسا|تيبحو ةهملا لالته تنيز دق ىأ اهياوموه (ىلاثلاو) “| رفلال وقاد لهو

 © لوتأ ف ةالضلاءادأ نأ ل.ءاو اهتقو ىف ةعاطلا ىلارادبلاب سعال اءانعخ تاريخا او ةبةساف هلوق امم اهاضريو

 ةالسلانا (اهلوأ) جو ىئاتلا حبو ةقدح ىالاقالش لضفأ هنع هلا ىضر يىمذاشلا دنع تقولا

 ْ 1 هلوقا لسضفأ هعدق:نوكب نأ بحو كلذك ناك اذاو عوضو مريخ ةال هل ا ل_سو هماع هللا ىلص هلوَدل ريخ

 أ هلوق (اهناثو) بدنلان نم لسقأ الف قة: لا ذاف بوجوال مالا رهاظو تاريسلا اوةيتساف ىلا
 || نوكتنأ بجوف ةرغفملا بجولامم ةالصا او ةرفغملا بجون امىلا هاشعمو مكبر نم ةرغغم ىلا اومباس
 آل هنم دارا ناك شالو ن ورمل ئاوأ نوةباسل انو ةباس لاو ىلاعت هلوق (اهئلا' و) ةيودئماملاةقياسملا

 || هنأ ا نعفرسصملا دسغينوبرقملا ل #ةاوأ هوقو تاعاطلا نمةالسدلا نا كلشالو تاعاطلا فن وقياسسلا
 2 أقامت ةوق وق (اهعبارو) *ةقياسملاب طونم لضغلالاكنأ ىلعل ديد ذو نوةباسسلا الا هللا دعب ريال
 |تاكف تاذك ةالسا اناذثالو .ةرغشملا نسب امىملا اوءراسو قءملاو مكبرن«ةرفغم ىلا اوعراسو

 ّْ ْ تاريلنا ف نوعرابا وناكم ما ىلاعت هل اودي نيمدقتملا» اس ' الا حدم هنا (اهسماخو) وبلا امةعراسملا

 ارت سدلبا مذ ىلاعتهنا(اهسداسو) :الصلا مكلاعاريخ مالسلا هلع لوقا تاركا نم ةالصلا نا كالو

 (اهعباسو) مدلل بجوم ةعرا ماك رتنأ ىلع ل دباذهو كد مادا دست نأ كعنمام لاسقذ ةعراس:

 لاغدالا رئاسو نايسنلا, توغل !نمأيل ل.عتلانالا لصعال ةظفاسغلاو تاولدل ا ىلعاوظفاح ىلاسعت هلوق

 ىو لاجعتبسالا نأ تبثف ىضرتل بر كلا تلعو مالسلا هيلع ى-و»ن ءةياكسىلاعت هلوق (اهنمانأو)
 اوقفنا نيذلا ن نءةسرد مظعأ ك دلو أ لتامو حفلا لبق نمقفنان م «مكنم ىوم سال ىلاسعت هلوق ( اهعسان: 5)

 انبرير بدرع ىوزاس(اه رشاعو) ةرودلا هده ىفاذكم هلضفلاا ديزا بدس قب اسملا نأ نيف اولئاهو دعب نم

 هرخآفو هللاناوضر تقولا لوثأ ىف ةالصلاا لاه هنأ لسو هيلع هنئا ىلص ىبنلا ن ءةروذحموبأو سناو هللا دمع

 ناوضر هنعهللا ىضر ىفاشلا لاه هوذءنمانملا بحأ هلا ناوضر هنع هللا ىذر يتصل الا هتلاوفع

 هنال هعضومزبغ ف جا | اده لق نأف ني رمصعقملا ع نءنوكين أك شون و فعلاو نيل ن وكباسعا هللا
 ظ ببجوي تقولارخىلعفلا نأ ءانعمنوكسجب نال ىرلذ مايا هنأ ىفءانعجبأوريخأتلا أب نأ ىضعتقي



 مكب
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 ةاناعالا ىل-ءارذاف نوت, نأ بوف تاكا عا .+- ىلءرداف هناك سوهو ةفكمم اهسفن ىف ةداعالا |

 أ مهرا صيأو مهععس ب بهذا هللاء اشولو لات هاوق هان دق الا هذه نم ةطبنت_ملا لئاسملاامأو

 علا هناو مار لا لوصسملا راش ل ه+و لوف تجر ثمح نمو ) ىلاعت هلوق 03 ربدق؟ ءىث لك ىلع هقاثا : 1

 م :] ام تددحو مارب ا راعش ب هجو لوف تح رح ثم ن مو نوأمسع] اع لد اغب هلل ! امر :

 ١ ىهسنمتالو فوحار 75 مو تن الذ مهنماولظ نيذلا الا ةد م ك.لع سانا توكي الاه رطش مكحوجو '

 ٍ تاب , الأ هده لية لاع ىلاعث هللا ناثصلا نما الا ءذهىفام لوأ نأ لسعا ( نود:مت مكلعاوم

 ىسا | ىف كيو بلت” ى [١ او ُمنكام ث دو مار دان وسملا رطش كه-و لوفاهاضرت "هلق كةماوذلف“ ّْ

 ٠ ينام وهرك ذو نولمهتاج لفات امد مرير نم نا هنانواعما باتكلا وو يذلا ناو راش مم ٍ

 ,توليعأاع لفاغب هللاامو كمر نم علا هاو عار طادصسملا رطش كهحو لوؤ تجرخ ثءح نمو ىلاعت

 رطش مكعو جو اولوف منك امثمححو مار ارا دصتملا راشال بو وقتما ني 0 4 ةاثنانرك د ٠ ]

 هئالثلاوحالا نأ (اهدحأ) لا وفأ هي العلاوال مأ ةدئاقرار ككااذهفآ كا ٌ

 ٠ 01 ٠ .(اهئااثو) دلبلا ف نوكيو مارا دعسملا نع حر نأ ( اهيئانثف) مارا دصح

 4 ٠ ىلع هلو ىل والادب االاقرضرا ١- 1ةثلاشلا و ةيناثلا ىلع ةمناشلاو ىلوال تهل

 ىلا.هتهقارّزكمهولا اذهتةلازا لجالذ دعيلل هيف تدثئال ةمرح برقا نامل ْ

  . 75الإ امأ ةدئازةدئاف ةّرمّلك قاع لل تاردش ثالث كلذ داعأ امنا هناصسوتاىفا

 ْ منال قح ”يلةلا ده سعأأ وملسو هلع هللا ىلس دمحم :ودسصأ نان ومعي باتك 00

 00 هتلاةداهشو ق> كلذ نادهثدىلاعت هنانييف ةرئاثلا را ىفامأو لح

 | سانا وكي الثل كلذ ىلءفامنا هنا نيف ةثلاس 5 21 قام أوانه هوك ناتكأ
 | نمودح و تالا نم ةدحااو لك ىف تقرت, نأ ل جال اهتداعا تنسح دئاو؛

 | هياورتشيل هقلادنعي نماده نولوب مموي دياي باتكلا نوت ؛ نيدلل لوقف

 الا ولا فات ء[تناشلا بارخلاو نوب تكلس لول ليوز مدا
 ٍ ناك هرطش م كهوجواولوذ م ذك امثمحو مار 1 دمها رطشكه+و لوف

 هلق كةماوذلا لاق هنال سو هيلع هنأ ىلسص د# ىضرل ابلط الذ لعفاسغ 1

 ا هنأو مار طادصدملا ارطس كل يدجو لو ثدح رش تدوس خ نمو هلوةبدسافلا ع هولا: 1

 لأ ىذل!ق ولا وخل ولا ادهن الحال ىلب لامضر درع هللا ةذعلا هلام

 || در اهيلع نومقياممنا ىتلا ةخوسفخلاودوهيلا هل قك لبملاو ىوهلا جال
 ]|| اماشدجي ماركا دمار ةاهحو لوف تح برش ثدح نمو اشلان“ لاق ا
 . كل زري هيئاولونالو تافوالاو ةئمزالا عيجيف ”نل بقل! ءذه ىلعاوصودداوملا 1

 دلابمأ ةيئاثلاو ةنكمالا عسجب ىف ماودلاءرمأ ةفلاسلاةيآ الانا لصانخلا
 ظ ماو

 أ! ةتبلا اخو سنمريسدال اذهنأب راعئاوةنمزالا عج ىف ما ودلانيمأ ةمئئاشلاا ْ
 ١ هاربا مه أ هبت يهوامنوبحي اوناك ىفلا”هليقلابمسهانا هماركاىنو رقم لو 5 :

 1 رم ”لفاللمو :وعذ بج اص ليتنا لع! اهلوسوخ ةهدبو لكون اهي داوشي ورقم نانلاو مالها

 ٍ لوف تد-رخ ث ه- نمو هلوةوه كل ذو قسحا عما حلاسهث هلل السعي يف |١تاولا فرشأ ىلا عن :ًااوه>وتنا '

 | دوويلا نم هعصاغ نم ةعجىلاعث هللا عطقب ورقم ثااّشلاو كرر نم قا هلو مار دحكسملار ط2 كو

 | 'كيقلا مده مولا لاقي نأ هريظنءليقلا ما زتلاب ىعأ اهم ةدداو لكي ن رقان الث الاعءده تناكف رلدقلا سهأا 0
 أ نم ملل هناو هةرقوهو ى وبما "هل يقال قاسا "هلق ا محاف لما هذه مزلا لاقي ماها وت تذك ىتلا ”هليقلا اهاف | |

 . 1: اساسشل تااومو دبع دولا »حاطب الهلل اكل ول ىف نان رلقلا هده مزلا لاقي تك | ا

 ل ار 12
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 أ لعقا ىلص ىبنلا ناكسف تاعا4!نرمضم<ءاسنا | ناكني مال_الاءا دب يف اذه ناك ىل.ةناق للكل ارخآ
 تاءاسملا فروضلا نع نيهناما مث سلغلاب ىلسي هنعهلتا ىضزرع ناك اذكهو نفرعيال مكس لغلاب ىلصي لسو
 لال دةءالازاحامل لصالا اذهالولو ملا مدع ماكحالا عمجب تاشا ىف هملاعوجرملا ل صال الق كِل ذ رت

 لاه تباب'نتديز نع سن نع :دانق نءنيدعصلا فج رخام (اهناند) ة.ءرمشلا لئال دلا نم* ومد

 ةنآ نيس ردقلاه كلذردق ناك ك تاقلاه ةالصلا ىلا انق مث لسو هملع هلا ىل-سهللا لوسر عم اردت

 ا ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر نأ ىراصنالا دوع سم نبا نع ىورام(اهثلانو )سلغتل | ىلءاض أ ل ديادهو |[

 | نيرفغتسملاحدمىلاعت هنا (اهعبارو) ىلاعت هلتا هض.ق ىت-راغسالا ىلا دعب مل مةٌرمرغسأ مث مبصلاب ىلغأأ
 1 مهبرنوع دي عج اضملان ع ممونج ىفاحتت لاقةمونلا نيكراتلا حدموراص-الاءنيرفغتسملاو لاعفراصمالاد

 | هللا نعةياكح مالسلا ه.لعهلوقل لضفأضْئارفلاءادانمونلا ل رتنوكي نأ ب جواده تيئاذاواعمطد افوخ |||
 لضفأس دلغتلا نوكين أ بجو كا ذك هال ناك اذاو م_ماع تضرتفاامء اد لش ىلا نوبرةنملا برق نأ

 هسلع هلوةلرثك أ هءاو نوكي نأ بجوذ قدا دك نوكمف بدطأ تقولاكاذ ىف مونلانا (اهسماخو) ||
 مالسلا هيلعةوق (اهدسأ) هوسوبةةينسوبأ تحاو اهتشأىأاهزجأتادابعلال_هفأمالسلا |||

 سلغف ةفادز انرقلا ىلسص هنأ دوهسمنب هلل اد مع ىور (اهنانو) رحاللملغعأ هناف رش اناورفسا ١

 اهالمص هئافرعبفلا ةالصالا اهتاةملالا تاولص ىلص ٍلسو هءلع هنفا ىلص هلنا لوسر تبا رام دوعسم نبا لاهت مث ْ
 اوظفاحامءوث ىلءاوظناحهقالوسر باصصأ تب ًاراملاه دوه منيا نع (اهثلانثو) اهتاق.مريغل ذئموب أ
 سعشلا تداكاولاقةنارع لآ أر ةفرعفلا ىلص هنأ هنع هللا ىطدركبىىأ نع (اهعبارو) رحفلاهربونتلا ىلع |أ]
 اند ل تءاطول لاقف سمشلا اوقرسشتساف ةرقبلا رق هنأرعنعو نيلفاغان دج ل تعاطوللاقف علطتنأ |

 يفوه نك ةالصا/رظتملا مالسلا لع لاهو راطتنالا هل ضف ىلع قش ةالصل اريخأتّن ا (اهسماخو) نيلفاغ |إ]
 هناف دقف تقولا لو ىف اهالص نمو اننا”. ىأ مالوأ ةالدل ارظتنا دةفاهتقو لو[ نعةالصلا رن خةاللا
 ةعاجلا لضفلالمست ىلوأ نوكي نا بجو ةعاهبا ةرثكىلا ىضغيريخأتلا نا (اهسداسو) راظّالا لضف
 ًاضوت ناىلاناسنالاح اتا سدلغتل !تقو ىف ةالصلا ناكا ذا هنال سانلا ىلع قضي سدلغلا نا (اهعباسو

 اذاف ريقلا ةالص دعب ةالصلا ءركتدنأ (!هنمان'و )اعرب تنم جرم اورجفلاعولط دعب ةالصال غرم ىتسلمالام أ
 نع(باوملا و ةهاركلا تق ورثكي هناق سلغتلاب ىل-ءاذاو ةهاركلا تقو لهب هنافرافسالا تقو.ىلص

 هاوهلا ىف ة.قا,ةلظأ| تناكولارست نوكي امتار جفلاف قرماملا مال هب ىذلارونلا مسارعفلا نا لالا
 ترفسالاةيروهللا نعةرابعو ف راغسالاام وارث كلذ نكي مءاوهلارانتسا و ةءلكلا,ةللظلا تاازاذا اماق ْ

 ||| ءاوهلا ف مالظلا ءاّقي دنع نوكح ,امنارفلاروهظ لوةنفاذغ تدثاذا هنعتةثك اذا اههحو نع ةأرملا |
 نأ ب ىعفلاداو رفسا هلوةفّدش أ مال ظاا كل ذنيبامفرهظي ىذا ارونلا ناك .ثأ ناكالك مال اناف
 كلذن أ انس دقوا وراك اناكربماو رهظأ ردقلا ناك نيح مكتالص تعتواسأإتىأ سلغتلا ىلع ال و©نوك

 لو# ثيد_1اىف روك ذملارافسالان ا هنعهللا ىذر فاسشا!لوق ىنعماذهو رسفلال وأ ىفالا نوكدال |
 بوف قد أ تقول اكل ذىفةالصلاءادأ نا ءاناقأم ىلع لدي ىذلاو هذعْك اا لاوزو ردغلا عولط نةمن ىلع
 لوقينأ نكي ف .كف ل كحل !لهأةداعوهفريونما | تقوىلاة الص ارسخ أن امو اباونرثك أن وكي نأ
 اوظفاحلاو هنا دوع نبا لوقوهوىاثلا نء(باوااو) ةعاطلا ىف دلا نم لضفأ لسكلا نا عراشلا
 ءالتما دنع اماف تقولا لو ىف لص امنا ردفل اربوذملاّنال ءانررق ىذل اذنه هياودث ردقلامربوذمل ا ىلع
 هلوقامأ لعأ هاو هانم دةام طعس ةذراعءئهنهوسولار“ اسامأو ارسف كلذ ىسنال هئافرونلا نم لاعلا
 اوقيتسا لاق ىلاعت هناك ةمصفملا لهال دنعوو ةعاطل الهال دعووهفاعمجب هللا مكب تاناون وكنا ىلاعت
 مكلامىلا ةماسقل !موياولصتل قاسم !اهيفاوله_تو تاريذلا ةعب رمثلاو ةورنلا:نوفراعلانوةقحنا أ
 نال كلذو رب دثْئذ لك ىلعهللاّن ا هلو: كل قةح هلاصس هنا م ىنلزلاو ةءاركحلا عاونأ نمهقاد ع

 داعالا



 ناو ب سا سراويهح جويس سا
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 هريظنو لاغيو ىذدعد هكا ىعي ىدعتلا الا قس ىلع فام لاشبو بسب ضل دانا هءانعمو ||

 اذهوم-حرنمالا هلا هأ نم وبلا تصاعإل لاهو ملغ هالا نول سر 11 ىدا ف انحمال ىناىلاءت هلوق اضأ

 ىلا هناك واولا ى نهعالاناةدسعوبأم ءز (ثلاقلالوقلا) نرعءالةرو عم ةداعم الك. 1١ نمهعونذلا

 دشنأو اواط نيدالو ةحم كيلعس ال نوكي الما لاه

 ٍ نادقرفلاالا كس رمعل »+ هوخأ هد ةراغمخأ لكو 1

 مكسيلع ىف ممملاو فاكلا. نم لدب هنال ضفخ نيد عضوم برطق لاق (عبارلا لوقاا) ثادق نمار لل ا

 ىسع نب ”ىلءلاهرانححلا مهر مريلع ةتسْنوكي هناق اواطنيذلا ىلعالا ةح مكءاعنوكي الثا لبق هناك |[

 00 ركض دمد_ة:ن ءاو دال ىءملاف فو شخ او ,هو دة غالف ىلاعت هلوقامأ ناد.عب ناهسولا ن اذه ||

 اوردحا ىعد ىنوشحلاو مكس: ورشبال مسيتاف مكر فما نعاطماوتاضتالو جاي لداصواتا

 لكى“ رملا ىلع بجاولا نا ىلءلدتةيب الاءك هر مكيلع تضر ةر تحمر اع م ما نا ىلا قع

 نوكحج النأو ةّملائث : قله ادب ىف سدل هنا لعب ناو هللا ب اقع مدح همنسع نيد ب تاقَش . نأ دكورتو هلاعفأ

 ماللا قاءةمىلاوذلتش ادقنم 5 .اعىتمعتمتالو ىلا هتهلوقامأ مهلار الثا تفتامالو مهب بلقلا لغتسشم ظ

 هللا نيدف مكملع تمعن متالو ةحم كملع سانلل ن وكي الل ىلا هت هلوق ىلا عجار هنا (اهدحأ) ه هوو ىلع

 ماقتل (ىناشلاو) هنع مت عاطقنال(امهادحا) نيتمكحلانيتاهل ةبعكلا هده مهل و هناىلاعت
 مهاربا عاش نورخشي ا ناك موقل 'ن اوهو ةمعذلان مٌكلذ قام ىناهذصالا رج نبل مولأ نيبدقو ةمعتلا ||

 ينلاناعناذاو بلك عش تل ل ل ىلا لسو هيلع هللا ىلص ل ّو>اسإف نولعفي اوناك امعجففا]]

 أ نا (اهيناناو) ةمعنلا عضوماذهف ةعقملا فرشن نم همقانمل ةيعكلا ىلا ل ولا بحي لسو هملع هللا ىلص ا
 فاطعب نأ (اهثلانو) كدب كيسا لءادتعا قداراروكلسةسنلا االول

 هنا لمةناف باوصا ىلا برقأ لقال لوا او مكم اع ىتمعن متالو مكةفوال فو ث ناو لبق هناك ةر دّقم هلع ىلع

 لل بكرا اع تمتأو مكسيد مىلتك مولا لبو ةلعاقا طق! لوسرتانوايرا ا | 0

 ىمعن متالوهن . الاهدهى ةرد كح نيثس مولا كلذ لبق لاق فركف موملا كل ذ لصسامنا ةمعالا ماقنأ 0
 نعد ةئاالوخد ةمعنلا ما.# ثد دا ىفو هههصخ ىذلا وه ثقو لك ىف ةقئاللا ةمدعتلا مامتاءلقمكملع ١

 كاكشتلا نم هنا هحر لم ىلأ نع هانبكح ىذلا نا لءاو مالسالا ىلع توملا ةمعنلا ماس هذعدلق | ىضر "ىلع ْ
 باصأأ دقق َكذ ىلع لدن أو علا طافل أن اهدا م ناكن أف س دقلا تدب ىلا هّتمأ ةالصو لوسرلا ةالص يف

 نال ددعبف اله هراكذ اهيدارآ ناو هاشام ىلعةّمملا كلذ ىلع هسفةلالدال نآر هلا ظافلأ نمامشنالا

 لل وعلا مسدنال لوةي كلذ دنءورت اولا عنو نأ هلا هجر سم ىنالو ةرث اوتملاو ءةسرق اذ ىفرايخالا

 مكنمالوسر مكيفانلسرأ 5 ) ىلا.عتهلوق . «» ملعأ هتناو داول ريش ىلع معرس :ىوحسنلا عوقوب عطةااىف :

 هللاناانس دقانامل-ءا (ن واعت اوووكتملام مك.طعدو ةمكحلاو ناتكلا مكعب وممكسل زب وانتاانآ مكماعوادب

 مهاربانيد ندا اذهناوهو ةيضازا!اهضعبهوجوب مال لاو ةالصلا هملع دهم نيد ةد ىلع ل دّدس ا ىلاسعأ

 اولوقهلوةوهو هدناهراهضعتو هسفةهفس نمالامهار الم نع بغر نموهلوةب دارااوهو هلوبق بحوف

 ىلاعتو هناعسولامث طابسالاو بوةعبو قاص-او لدءاسم»او ميهاربا ىلا لزنأ امو اتمل |لزئأ امو هلل اءانمآ
 ( اود: ىراصنوأ ادوهاووكسساولاهو هلوق (امهادحا) مهل نمش ةءاك< ل ال دتسالا اذه بقع

 سانلا نم ءاهفسلالوة.سهلوةوهو عب رمشلا هذه ىف حدا لعبا راكد - 00

 مظع أن إل كل ذ لف قاابو ةهبشل اذه نءباوللا ىف ىلا.عت هللا بنطأو اهياعاوناك ىت وأ مهت ا.5 نعمهالوام

 نعب اوأساىف ىلاعت هللا بنط مرح الف حسن اراكنامال__.لاو ةالصلا هيلع دمم قرا افدرولا |

 هيما ءباوآللا نم هيفامعم م الكلا اذهراصكم ماع ىت.عنمتالو ةوقب باوذبا كل ذ مشو ةويشلا هذه

 ىدويو لطاسمأ | نع سلم لا ثح نم هلا بولقلاقسادشأ كلذ كالو ىلاعت هللا من ميظع ىلع اهبل 0



 ا

 اي ال كلذىف نا نا لات اقر -كامُكِلذكَو ناد اكيرءال1 ' -ىأبف ىلا وقف داركت 2
 تءدفانعرش ف اهيفزحدنلا روظ ىتلا عئاق لا لزأ ةهارلا ذهن[ ماكلا باولاو نينمؤممهرثك ناك

 لئاغبهثااموىلاعت هلوقامأ تائيبلا حاضياو ةببثلاةلازاوريرقَدلاو دمك الا لجال رب ركتلا ىلا ةاملا
 ةماسعلا ىلع ةب_ثا نول ديو هنوفرءيمهو قاسان وكت نيذلا ن قادت امل اءال ده هلم دهام نس نوامهت امل

 لازنأف اذ_ملاءهتلاناف هنانآ نيدو هداوم ىلا قا”_ثادق هنأبو ام ءاوناك ىتلا مهتاءق نع مهالوامم-واوقد ْ

 معا(ىلوالا هلكسملا) لآ : | سم همفق هج مكيلع ساسنال نوكي الثا هلوقامأ هفعضو هن: هو نءفذكو هلطدا أم ْ

 كلن انيس نأ ىلاعت هللادارأف. ها ءايلسبقلا با ىف لبق ن «م3ة:امالكواساحح مهوب مالكا اذهنا .

 انذيدىفانفا ان اولاهدووما نا (اهدحأ) تاءاورةبل ا نالت ةسفيكى و ةبعكلا لاسةتسانن الال وزر ةخلا
 لوة؛ناكهنااولاه برعلانا (اهئلان”و) هاني ره ىت- هتالصف هج نيأ دهر دي لولا( هينانو) ان ع

 هيلع هاربا نيد لرتدقف ةيعكلا ىلا هسوتلاْ رت نمو ةبعكاا ىلا هدسوتلا كرتن الاو هاربا نيد ىلءانأ

 || تارعامل ىل اعتهتناناالا مالنا او :الدلا هملع هعرمش ىف نعامل ! ىلا مهأ لئاسو هوجول ! هذه تراصف مال!
 الارثوب ال مهاوقّنال نيدلا ىف ةمحلكملا نمهسفامل س دقملا تب ىلا هجوتتا !مسهملع بحو كلذ ىف حالصلا |||

 ' لأ ناك ام زاسالا كلذ ناف هبدكت ىلع ماهأ ن ؟ دنع هعمت | نمي ىهو ةملدملا الت لبق نم انس دقو طلاص اىف ]|

 الأ لد 1 ةحلصملا تريغت هد .دملا ىلا مالسسلار وةالصلا هلع لقت وسن اذهمالا رهظن

 . [|(بدس لوزت اهورك ذ ىلا ةهبشل ا كالت ىنعي ةح مكمل ع سانلل ن وكن الثل ىلاعت هتئالاهتاذهلف ةمعك لاىلا "هلقلا
 | ضع ل اوقةودو ى رخأة مش لد وا ا ازه دنع قاعي هنا لاس نم موأعملا مميت نأك اأو لد و هلااذه ْ

 هذ-مْكسَملا اكو ةملكلا ايان 1 .,دىلادوء.سو حعكلا ىلا ذنب دىلاداعمال لاو ةالضاا هملع اد نا برعلا ْ

 'لرمشلا نا ىلا هت لاعتام ىلع سفنلا ىلعرلظ كالذو رفكلاو لولا ىلعءاقبلل بساهبلعرار مسالاو ةهيسشلا 1

 لكوةزمهلاكرتبالماعفانأرق (ةئاثااةل5سملا) مهئءاواظنيذلاالا ىلاعت هنا لاه مرجالف ميظعملافا |||
 الكل (ةثلاشلا هلةسملا) لطم الاودو ةزمهلاننوقابلاوءاناهملشب هنأف ةريسكسس اهل .ق ةحوتفم ةزوه 'م

 | ةحمكلع سانال نوكالثا كلذ مكمفرعري قل !جاجزلا لاهو الثل اولو ىأ اولو هف لماعلاو بصن هعضوء|إ]
 'هلث-لا) مومعلا ىلعوهلبقو عسب رلاو ةداتق نء ب ادكحمل ا لوعأ مه ساسنلا لمق (ةعبارلاهلمسملا) |||

 نءاهؤانثت_ءازووع فكف ةهعتدامهسفتأ اراظنيذلاءالؤهةببشَناوهو لاؤسانه» (ةسماخلا ||[
 عمندن كس لوقا اذهىلء ملص: ءءانثت_ساهلا (لوالا) لاوقأ ىلع هيف سانا فلتخا دقو ةغ ا

 مح ىلاعت هالات لطاناضبأ نوكت دقةصص نوكتدق اناا ةخغانا (لوالا) هوحونملاؤسلا ||
 . داو لكدروينأأ ىعغةساحاو ل_علان مل * اح أم كدعا ن نم همف كح اس نةىلا.عتتلاهو ممر دنع ةضحاد

 1 أهحنم اهقاقا ةعا نالو حطاب ىهسي لطبمل اهدر وب ىذلا نوكي نأ ىضذ:ةداذهو ة همح اص ىلع مهم 8

 || هدخن مالك لكذ قيرطلا ةعخنمةذ ةوخ أم اه !مهضعن لاهو هَ ةحوهفريغلا ةياغهيدصقي مالكل كف هيلغاذا |||

 الستم ءانثت_سالان ناك دج ىهست دق ةمشلانا تيئاذاو ةدوهفلاطب او تايثا ف هسفتلاكل سن اسنالا

 | هنامماكف هودحو م مناف باكل لع ساس يدار م1 نا لستم ءانئتسا هناررق:ىف (ىاثلاهجولا) |
 ىلأ نع اوفرعاماو ةكوس ملا دساو !طنيذلا الا مرتك تلطن تاووح األ ةاا لو مالا او ةالصلاهملع ٍ

 مه دقتعم ىلع ءان ةحمشا اهام-ةح املا داقتعا ىلع ةمشلا كاتاو دروأ ا مهنا(ثلاشلا هحولا) قور

 ساشا نوكيالثل لاذ ةلداحملاو ةابحلا ةح ايدارأ (عبارلا هجولا) موباكمت ةاهاسمم ىلاسعت لءلوا ظ

 ءانعمو عطقنمءانثتساهلا (ىناثلالوقلا) لطابلابمكنوج اي م_مناف مهتءاولظ نيذلا الا ةحمكملع

 نطلا عابت |الالع نم هيمهلام ىلاعت هلوةكوهو عا عضوم امنوعضيو ةجيشلا, نواب مهنماواطظنيذلا نكل |||

 ةضاشلا لاهو

 0-2 نملولفّنمم « مهنوسسناريغ موف ب.ءالو

 نو



 ك1 ب عد صم جس مص يسب هحدعم سس عبوس سس ع ع وسعت ماحس دوس يسوع ب
 نأ نا الاانا مهرك ذفحراو+ا,نوكي دقو بلةلانوكي دقو ناسللا,نوكمدقفرك ذلاامأ ركتا ورك ذلا

 اوفرءاذاقءد_.ءوو هدعوو هه اونو .ىهاوأو هماكسأو هفملاكمت ةمفك ىلع للا دلا لئالدلا ىف اوركت ش

 نأ (اهثلانثو) مهيلعهلءفلهسدسعولا نملرتاا فو دسءولا نملعفلا فام اوذرعو فدلكتلا ةسذمك |
 لاعلةيذامحما ةولحلاةارماكتاهواخلا تارذ نم ةرذ لكرسصت ىت-ىلاعت هللا تاهولخعرارسأ ىف اوكي ا
 مهرك ذامأ هلذياهمال مام ماقملا اذهو لالالا ملاع ىلا !هئمهرمصن عامش سكعن اهلا دمعلارطن ذاق سدقلا |
 ىتاالاعالا نع ةيلاخو اهباو سعأ ىتاالاسعالا ىف ةقرغت م مهحراوس نوكتن أو هن ىهحراو ىلاعتءانا ||

 هلود:ن ضالاراصذ هللاركحص ذىلا اوعساف هلوقب ري دةالسصلا ىلاعت هللا مم هحولا ازد ىلعو اهتعاوم أ

 هلو ةلزام وهو ناس. الاوةناالاب كرك د أ ءاعد ام فوركذا (ةيناثلا) جر رك ذأ ىتءاطس فوركذا |

 ىنوركذا (ةعبارلا) ةمعنلاوءانثلا كرك ذأ ةعاطلاو انشا ان ىفو ركذا(ةثلاثاا) تهل الاوةل اعلا ىف |

 ىوركذا (ةئماثلا) ىتنوعع كر ذأ ىنءاطب فوركذا (ةعباسلا) ءاليلا ف كرذأءاخرلاف فوركذا ||

 هلوب بجوأامل ىلاعت هنا لعا (نيرباصلا عمدقاناةالصلاوريصلاءاودعتسا اونمآ نيالا اميأ از ىلاعت

 ه5

 نأ (اهناند) لثالدلا كا: ىف داقلاةهمشلا نع باو! ىفاوركدو هتافصو هنا ذ ىلعتلا دل لئالدإا ىف

 لخ دب وح هلجحاق ىقع اطب ىو رك ذا لاه هن اريمج نب دمعس نع ىوراا ذهلف تاعاطلا عج اهضنم ففوركذا

 راهظاو حدملاو باوثلا كاذب قلعت هل ىذلاو عضوملا:قملبام ىلعهل نم دي الذ كركذأ هلوقامأ هسف لكلا

 (قرال 0 تارايعتب الاهذهىف سانلل 06 هلرق تحن لخاد كلذ لكو لزم ا باج او ماركالاو اذرلا

 اوصاخ و نيفثاح نيح ار ونيبها رزيبغا ره وكذب نأب قلها سعأ لاق لم ىبأ لوةودو مكل بدأ ىلوعدا

 ةمعنلاو ةحرلاو ناسحالاب ,هركس ذ هةءوبرو هن دابع ىف سال الاب هوركذ مه اذا ءاكرشاا نع هلركذلا

 (ةسداسا1) تاولفلا ف مرد أ تاواذدلا ف نوركسصألا (ةسمالا) ةرخكالا ف كركذأ امث دلا ىف

 ديزمو صالخلاب كررذا صالخالاو قد_داانفور حصا (ةعساتلا) قياده كرك ذأ ى ده اعجب
 هلوق ِ ةعاسللا ىف ةيدوءعلاو ةوحرلاب كرك ذأ ةحت افلا ىف ةسويرلا ىنوركذا (ةرشاعلا) صضام:ءتالا

 اوةيعتساو لاعف امهيلءنيعيام ناس هفدر أر كشلاب له.امىلاوركّد او هلوقبو تادابعلا عمجج ىنوركذاف
 ىلعسفنلا رهقووفرب_هلاامأ تادابعلا ىلةنوءلانمام_ممفام كل ذباهوهحامناو ةالصااو ربصااب
 اذه ىلع هبلقو هسف للنمو عزملا بنتو قاشملا لمت ىلءاهدطونو ىلاسعت هللا تاذ ىف هراكملا لاق

 ريصلا لد نم ساسذلا نمو تاروا لا بنتو تاداسبعلا قاسم لهو تاعاطل ا للعف هملع ىلهس ليلدتلا

 قات هنالفاضاأ وهللا ليس ىف ل ةد نأ اولوقنال وهدعبرك ذىلاعت هنالداهدلا ىلع هل »سنه مهنمو موصلا ىلع |

 مهلوةناكامو لاسةفءاعدلا ىف ىأةالسسلا ىف تنثتلابو اوسثاف ةثذ جشل اذا لاسةق د اهدا ىف تدثتاان ىهأ
 أ ناالا نب رفاكملا مولا ىلع انرصناوانما دقأ تدثوان مه ىناشفارساواسنب ونذانما رذغااش راولاه نأ الا
 قرط ىلع لعفتنأ ب اممالو ةالصلاب هناع_الاه ددسن مدعو ظذالا موهءلىلو اهانرتخا ىذلا لوقلا

 ربدّسفةءارق نم اهي ىف ادام ىلءو اهملع هيلقو همهرفوب نأ بو 4 صالخ الاو دومعمال لاذتلاو عوضالا
 ا.فةةثمللالا:>ال هسفن ىلا ذ دة ةال_هلاىف ةقيرطلا ده كس نءو بصهرتل اوبءغعرتلاو دمعولاو دعولا

 بتاونلا دنعرب_2لا لهأ ىرن كا ذاو ركتملاو ٠ اثسقلا نع ىههاتةالصاا نا لاق كلذاو تا دابعلا نماه ا دع
 لاف مث ةالصلا ىلا عزف سهأ هنزحأ اذا ناكمال_سلاو ةالدلا هماع هنأ ىورو ةالصلا ىلا عزفلا ىلع نية فتم

 مها نةذىلاعن هناكف ميلعلا عمه سأ اوه وهتنامهكهفكسص.لافاكمول رصنلا ىف ىئءي ني رباصلا عمهللا نا

 نيذلا هللا ديزبو لاه اما اطلاوأ دى ستو اقف ولم هديزب نأ ةالصلا و ريسصلاب هناعاط ىلع ١ وناعت_سامهذا ْ

 (نورعشتال نكلو ءامحأ لبتاومأ هللا لمسسىف لق. نمل اولوةنالو) ىلانعتهلوق ٠ ىده اودّدها

 اهليفامع هن الا قلعت هجوو نوقزربم-ميردةءءاسحألب نارعل ىف هلوقاريطن هب الاه هنالعا
 اصيل سس
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 ١ ْ 61 ظ
 ك1 2222222222773 ا

 ا نوكي هناهملاو لذلا ف صلختااوا.:دإ ا ىف ف رمد اوز عا !لوص أ بوس هنا ثدح نمو هش بوع ىم قس ىلا

 لك اسم همفق انلسرأ 5 ىلاعت هل وثامأ بالا اذهىفةياهنلا غل ءاد دقف نيرمهالا عامج ا دنعو هسفاو انوه

 هودحو هددفق ليفان قاعّتم هلااكلق ناق هدعباعوأ لب 00 فاكلاازه (ىلوالا ةلقسلا)

 .فرمّدلا لوم - ل واى أ مكسملع ى تمعن مالو هلوقىلا عجار هنا (لوالا)
 هيلعميهاربانا (ىناثلا) لوس رلالاسراب امن دلا فمك تحراءاةقأ 5 باوئاانزوةلابةرخ الا فو

 0 ةمأ انةرذ نمو اضيأ لاهو مم مك نيو كتان مهيلعو اتي منمالوسر موف ثعباواذير لاق مالاسلا

 | ميهاربا ةوعدا ةياجا نيردل ا ىلا كيده أو عد ارمشلا ناب 1و د حالو لا لايلت هانا تس مانام
 | ريدَقْتلاناوهو قاونصالال سم لو (ثلاشلا) روح نبا نع هنوعدإ ةناع االوسر مكفانلسرأ اك

 .اًذكواذكهةفامو هنأش نءالوسر مك 0 داسر اك ىأالوسر مكيفاناسر اياطسسو ةمأ كانا هب لل ذكحو

 | مكلعي مكنمالو د روكسفانلرأ كرد قتلة دعبامج قمتم هلاان اة ناامأو اطسو ةءأىك اناعج كلذكف

 ٍ ا نواغنالز انك نوأتنل ةرود ىلع ماكركلا هرب رقتو ممالاراتح او هر مر دا فورت ذاف خ رمشلاو نيدلا

 | مكاسب مذ لع ولدي تانآ الاي ع أب كان أم باك ح أمصن س د مكنم لجر لسو هيلع هللا بص د توالوسر

 : رم الوم اهارذتشوسلا لما لد ا هدا هاو لاو - ا نعريملا ه.فوءامنالا بتكىفام همقو

 : َ هذه مكتاوأ كل اقف هقدص ىلء ناهربلا مظءا كل ذىفوءاهقسل ا قالخ أ نعى ىهننلاو ة هذ ,رسثلا قالخلالا
 ||| هللازم د ةليلاعتهاوةهدكؤب ىذلاو ىباوتو ىحر كو ذا اهلعر كلا, فرك ذا و ةاثالسملد مكلاهتلهسو ةمعنلا 107 2

 اد ةنافركشلاورك ذلاءاهتلب 0 0 ا ا ل

 : (فاقااق) 0 (امهدحأ) نعي اود 0 دال ل ء>وءاد لا ءزوج انلقاءاوج نوكي نأ زوجي لحاج

 ا 0
3 ١ 

| 

 ]|| هحولاو ىذا كولا لاه هنمعن ٠ نم فاساسلو هتجرب هللا يدهرك دارك ذلا مهيلع جوا هنالك هج وو موت ذأ ذآ

 مانعا 0 لوأ هب هقلع مو ل_ص) ريغ نم -مالكسلا هب مي امدجو اذا مالكلا لبق هنال ىلوأ لالا :

 | هليقل | أ ىف ةمعنلا نا ىنعملا ناك ىت.ءنمتالو هلوقب قلعتمفاكملا الق نانالوق هءدشتلا هجو ىف
 | ةم_عنلا نا ىلع كل لد ىنوزك ذا ىلاتهلوتب قاعتم هنا اذا ق ناو و لصالاا لعفي ىلاعتهنال ةلاسرلاب ةمعنلاك
 | اتلاسراكل رق هناك د ءردصماناسر أك هلوق ىفام (ةئلانلا ةلثملا) دلاس رلابةمعتل اىرحم ديراج رك ذاب

 3 | ,ممموف مق هلاسر ا قو مكن 2 وقكلدكو برعلا هبدار اأو مكمف ىلاعت هلوقامأ ةفاك تركت نأ ل كيو مكمذ

 ريغللد انةنالا ع نءةديد_ثلاةف:الا برعلا لاحن 5 رلط ةم_هلام ماع ةهظع عن

 | أ هلا عاف انآ مكحيلءول ىلاعت هلونامأ برة لو.ةااىلا اونركمأمهتطساو نم ىلاسعت هلبا همعمف

 ٠ د هنالو مولعلا عبجب هنمدافتسسيف لتي هنالو تا دامعلا هب ىّدأَسف ىلتي هنالو ةمقاب ةزدتم هنال معنلا مانعأ

 الأ ةرئامأ ة ةرخ : الاو انندلا تارخ لكحح هيوالد ٠ نم له هناكسف:دجلا قالخالا عماجت هنم داف5دف

 | نع ءاكزأ اوراصهباوكستا 2 سمول يلاو الب اهيل هما (اهدحأ) لاوقأ هففم 0

 ا را لاة داك مكفصمفق قالخالا نساحم ن هيلع عتأام لعيب ىأحدملاو ءانثلانمويك ب (اهينانو) نسل

 أ لانك لاق هناك تلا نعةرامع ةيكزتلانا (اهئلاند) ءاكرابهفصو ىأ دهاشلا كر ىكزملا
 هدهو ىشاشقلا لاه لم ىلا نعاوركحواوا ماوس ةقللا ىلع وعم نأب كلذو كر رثكفالملق منك ذا

 نالراركت سيلف ب تاتكلا مكلعيو ىلاهتهةوقامأ كاد عدلا لعق ىلا عتدإ هلق ةنقانتمو كورلا

 هلت لعناوقل لش رسل ارث اسنلعلا ىههنة كمل اامأو مهايا هيلعتريغمهلع تار ةااةوال: 1

 ه.دنتاذدهف نولعت اونوكت ملام كاعبو هاوقامأ لودسرلا ةذس ىف هةمكطاهنع هللا ىذر يفاشلا لاه كلذاو

 ْ اليغادأ صأ ىف نيلاض نيريصماوناك قليله مالا ن ميل اهدسو ىلسرلا نم ةرتث نيح ىلع هل سرأ ىلا عت هنا ىل#

 هلرق ه ه مئااعاوأم طع أ نم كلذو مسه. دىفهملا او>اًجاامموياعىّتح َْف طابا د ه2 ىلاعت هنا ثعمف

 نيم أبهى اال هذه ىف انءاكىلاءتهتن انا لع (نوردكح# الو ىلاو ركشاو مك رث ذأ رك داف) ىلاتعت

 روسصالا
 بوح روسو وج وبسس سسوس يوصل



 نو.هعيس مهنا ام أممناهلوق ن غدار اناك ولهنا (اهسماخو) ريقلا باذعن نمكيذوعأو هتالصرخآى |

 | نيسسنلا نه مهيلع هقئا مف نيذلا عملو أف لوس .رلاو هلق ا عطي نمو لاعت هفوة ف رشأو ىلعأ مهتلزنمو عفرأ |
 نالكإلذو فرعض باوالا اذه نالعاو ايىظعت ركص داع درت ان نيج املاو»ادهشلاو نيقيدملاو | ش

 هناب هلوق مج رث ىلع ا موبأ تحاو هن ذأ لمد رولا سمي نسل دي ةةداج ومسلسل اري 1 1

 نوكحالاب لب ناكملا, تسلب دنعل ا هذه ومهمر دنع ءاسحأ لي ؛لامتنارع ل [ىف هن الاءذهرك ذىلاعت|

 ةيدنعلا«ذ_هنالنال باوملاو ةماسقلادعبالا تلا نولخ ديال با وثلا لهأن !مولعمو ةنلسا ىف ْ
 معاو. رخآعض مومو أيها! فوه وهبلاتا راشملا لاصبا و تاجردلا٠العابلب ةسنملا ىف ْن نوكلانالا تسدل ظ

 ريثنلو حورلا ةفرعم ىلعءانب لولا فو لاتلالاو رالهناذ_ءوربقلا ب اون ناوهو رخآالوق : هن'الايف نا |
 لكدهلا اذه نع ةرامعنوك.نأزوح الث انالاناأ ولاقممنالوقنفءالؤه لوقىلهاس ةصالخلا ظ

 لكمولا اذهءا كا (لرالا) نيهجولن نكح هلا اذه نعةرابعنوكي نأ زوال هنااما سوسحلا |
 0 وه ثدح نمناسنالا نال ال ونابوذلا ولاكتالاو ناصقثلاو دان زلاو لوذلاووْملا ف ادبأ
 رخآىلا هرسعلوت أن مادوجو مناك ىذا اوه هنا ةرورضا ان لعيد لكن اف هرخآىلا هرمي لأ نقاد

 اكتم حورلاكذرون. اريستص لكمهلااذهراص مسقلا فراش نا لكمهلاادهقةيراستراموأ|

 ؟سلدوبوماناهلوقي دحأ ل كهل اريسمي ىذلا نا (ىناشلالوقلاو) ءامقشالا هلو نم تناكتا | ٍإ

 ظ

 ظ

 انغاسوحلانالف سو سريغن ا سنالاناامأو ضاءبالاو ءاضعالا هذهارباغمان|ىلوقب تا ْ

 (امهدخأ) ناهجوال._صدتو اص. 25 اهدشأناالا ةريثكه مخ لاوقالاووهئن ىأانا هلوقيدح !لكوملا ْ

 ب وفا درفوهامتامولعملا فنان كلذ ىلءاوحت> اوةرهاملا ىقلارتشالا ىن ىضتقيال بول لأ ىف كارتشالا | ا

 كلارا

 اهملع ناكو ةرئاونملاك هي اذعوربقلا باو قرامخ الا نارعنلا رفد نم ةرفح وأ ةنحلا
 'لؤقي مالسأاو ةالصا

 34 :للا فمهتجرد نالَرك ذلانمهسخامغا ىلا عت هنأب لوب أ هنع باجأ ةدئافاذهيمهصيصختل قب الدم ف

 نوروز سانلانا ) اهسداسو) ل ذلانههسخ ام ىلا عت انا عم مظعأ نتي يبا اونيسنلا ةلزنم

 (ىاثلا) لكمهلا اذهل ارباغمن وكي نأ بجوان ا

 ىذلاف مولعمريغوهامريغ مولعملاو ىضاسعبأأو ىف زج عسجب ن نءالنامننوك أ ام لاحانأ أ ىناءاس اع ن

 ريشي ىذلا نا كل ذدسنع اوهاتخ ا مت ملعسا اونوللادّرك#و هس د نان الا ناك كالو نوللاو اوه

 درولا ىف درولا ءامو مسعسلا ىف نهدلاو ميقلا قراسنلا نانرمس لكدهلا اذه قةيراسة نا مسج ءازسأاهنا

 ماسح الا كلنا اولاقف ماسالا لئامتاودقتعا نيذلا (امهدأ) ناةيرف لوقلااذ_مبنولئاقااو

 لوأ نمءانرسالا ضعب ف هناصس راد ءارد املا ناالا لكمهلا اذ_ه فا أ اهنم ىتااءازح الار ”اسأ هل ثا

 ىلاعتهفلأ اهةلخي نامي ةمحءازجالا كلنا انا هودي دحأ لكاهيلاريشي تلا ىهءازحالا كإةةهرخ ا ىلازاهعلا

 ماسحالا فالدخا اودّمدع دقدعائذلا (امهيناناو) ني ملكت ارثك آلوق اذزهو تنام ةاسحلات تاازاذافاهف

 ةقمقألاو ة.هاملابةفلاخم ماس-حأرمءلارخآ ىلا هدعلال أن مةسمقأ ى ٍِس ىتلاماسجالانا اوعزو

 ثدلا اذهتطلاماذاف اهتاذادكر ردماهتاذا ةسح ماسجالا كاتو لكمهلا اذه اهنمفلأج تلا ماسحالل

 .ضرءعيالاع او.اهلاحي ةءقاءازجالا كاناالا ل دتلا و لاصتلاو نايوذل اىفادبأ لكسهلا اذه نام كرش
 ماسجالا 6 تيس لاغلا اذهد_ىفاذاف ةملابلا ماسسحالا هذهل ةيهاملاب فلا مامنال لاعتأ ااهل

 الا لو نم تناكَناةراهطلاو سدقلاو تاوعسلا ملاعى لا ةمئار ونلا ةفطالا

 ا هللا” منوكي نا كلذك هنوكن م مزايالورلاعلا حرا لو لاعلا ل اد سبل هناوزيحتلاعاقالو |

 ميلا ىف لاح لكو مسج لكواقح ادرف للا كلب فوصوملا نوكي نأ بجو فاقحا درف هيولعلا نوكينأ

 ا درهما هذه ملعب هنا امم هملع قدصي ىذل | كال ذف اًمح درب سدلف

 ا بواط او هنام- ادرذ تاك ادوحوملا اذهف؛وذدوسو ىف كشال هنالف اًمح درفوهام تامول_عملا ىف ئاامتا

 تامولءملاف ناكاذا هناامأو لاودحالا لك ىلءدرهلا نم دب الذدرفل | نع بك ص بكرم لاف اكىمناكذ أو



 ' مكلاومأب ىردع:دهاجملا ةماقاا كان ممتحا كاف ىدةماقاىفةالملاو يس لالاوذبعتس ليقمناك | |

 ظ ايدل انا الدق نا اولعا لب مكفنأ معيض مكلا اوت الف مكسوفن تفلت كلذ ملعفت مككادبأو |
 نيإسملا نم لدقو ردب ىلة ىفذن 00 (ىلوالا"هلكسملا) لتاسم امنهدو

 الإ دعني ثرحلانب ةديسع ني رجاهملا نخراصنالان ماو ني رجاهملان ءة2بالجررشع ةعبر أ ذئموب ْ

 'غ راسنالا نمو هقلادسبع نب عجه وركب ىماعو ”هل_.فنيورعو نلاعشلاو ذو صاقو ىلأ نب رعو بلطملا |

 ذوعمو 1 5 00 مدقس

 ئ 0 مد ةاض رآابلط م_ه سفن أن ولقي ساسنلا نا ان تاساوداتكلاذان رم
 ]| هلئسسلا) تا ومآ مهاولو ةنال هرب دق:فوذحم أدتبمربخ هلال عفرتا ومأ (ةل

 مهيلابا رثلالاصدال مهايح أ ىلامت هلا ناكءامح أ تقولا ىف مهنا (لوالا) لوف 2 الا ىف (ةئلاشلا

 || دها شن نغ لمقناف ربقلا ىف مهو مهلا مهماوث لدد نيعطملانا ىلع لما داذهو نب رسل ارثك [لوقاذهو
 || عاننم االوةاسحلا ىف اطرمش تسيل ة.نيلافان دنعامأ | تلق هيل اب .هذام مدي فيكتروبقلا ىف ةيممهداسجأ
 5 فلأتلاو بيكرتلا ىلا ةباسريغن ءةريغصلاءازحالاو تارذلا كلن ءادحأو لكىلا ةاملاهقادسيت أف
 : فارطالا ريدعبالو "ىلا ةمهام ىف اهنمّدب ال عااءا ءازسالا ىلا ةاملا هللادمغب نأ دعب الذةلزتعملا م ةءامأو

 : مهااولوقو قوم امه وعستال نعي مصالا لاق (ىناشا!لوقلا) اودهاشب اذا مهي نااضي أ لفك |
 ءاندحأف ايم ناكنموأ ىلاسعت هللا لاه أك نيدملا ف تا ومأ ما ولاق نيكرمشملا نا لقتيو ءامحالاءادهشلا |

 نوك ريشملا ئدننورعشال ن كلو نيدلا ىف ٠امتحأ مه اولوق نكلو نوكرشملا هلافام“ ادهشلل اولوةنالو لاقذ

 ىرراكروو هنبر نم ىد_ ه ىلعو نيدلا ىف و مال سل او ةالصلا هسلع دج نيد لع لق نمنا نولعبال

 هندمالتل لوة.ناك هنا طارد ا نع و كحو كال مم فا ل-رتامام لجرل لاف الجر نا تاناكسملا ضعب ىف

 دمت باص أن انولوةداوناك نيكرششملانا (ثااثاالوقا١) حورلا, ىأ ةعضا اداومحت ةدارالاناونوم
 مهراعأ نوعم_طرو ةدئاقالب ام دل نءنوحجرذ مهلا اح نورم و مهسفن أن ولعب ٍلسو هيلع هللا ىلص

 داصملاب نينمّؤم اوناكم- القمع و دانك تورك رهداون كمن 00000

 1 اواو الو ىلاصتهلا لاف مالكلا اذهاولاه كاذلذ مالسسل او ةالصا هملع دمت ةوينل ني ركتماوناكممناالا
 17 مهنا اولعانكلو اين دلا ف قادشلان ءاوامدعاعنوعهفت هالو نورمنط هال تاومأممنانو 0

 | دولا لا سرك ورغم جهان امحأ هلوقريسفتو ةنلسا ىف نومعنيو نوب نيف نومحتس ىأ ءاب ان

 .الرانلا ع نمل سالا كلردلا ىف نر ةفانملا نا لافو اهقد رس موب طاسأ لاق ميت ار اعفلاّن او ميعن يارا رالا
 || لوقلا اذهو كل ذكح نوريسبس مما نعم ىلع مب هنلا تان ىف تاحلاصلا اواعواونم1نيذلاّنا لاهو
 1 ءوبوهبلع لدي ىذلاو لوالا لوقلا عيجر , ىلع ءالعلاثك أن ارلعاو ىناهفصالا ل. ىنأو ىعكلا راسخا

 ]| تاتتوماونيتنثاانشمحأو نيةنئاانسم أانيراولا# ىلاسعت هل اوةكربتلا باَذع ىلءةلادا|تاناالا (اهدحأ)
 رانلا لامو بيقعتلل» انااواران اولخ دافاوقرغا ىلامعت هللا لاهو ريقلا ىف ةامطالوصح دنعالا ل هال
 ربقلا باذعتيئاذاو ب اعلا دثأ انوءرذل ”اولخ داةعاسس || موقت مويو ايش عواو دغا لع نوضرعي

 ىلاعت هللا لع هلصلل قبح نا وثلاو دمعلا ىلءىلاعت هللا وسب اذعلانال اضيأريقلا باوثي لوةلا بجو |)
 كلذ ناكربقلا ىف هققح لب ةماسقلا مويىلا باقعلاطقسأ ام ثرف باوثل اطانتسا نم نسح أ[ باقعلاط اقساف |
 نورعشتال نكلو ةوقا نكي )ثلاشلاو ىناثلا ل اولا ف لمقام اء ناكوأ ىعملانا(اهنانو) ل وأ باوثلا ف
 نامل ءفرونو ىده ىلعاونام مهناو ةماقلا مون نورس مما نواعبال اوناك دقو نئمّوملل باطخلا نال عم

 مهاويل نيذلاءتورشت سيو هاوقا(اهئاتو) م*روب .ة مهام ىلاعتهقانان 0 الا ْ

 ضاير نم ةضورربقلا مالسلاو:الصأا ه.لعهلوق (اهعبا ارو ثعبلا لبقْربلا ىف ةأسنملا لوصح ىلع لبلد 0 ْ

 ا
 ا

١ 



 - يسال ”ةمصصام ميم 7 ا ب

 اذهاوراتخ انا موقلانانولعن عودا ةنمن اور ةبابن نم هيلعاوفاك ام عمهيلعر قم مهن دىلع

 نا اوقرع اذا عمم لانا حافلا مداعل نموا قزتانا فال مهعطقانيدلا

 ىعدأللذ تانوبحدللا الق ارمصم كلذ عمموأر هرمي ىذ|| بهذملا تيس ند ١ مظعأى عوبتملا

 عضوا 0 ا بهذلا ذوق «بلعةقكل لاا هرم أراذا 00

 مابي رلاةساتم يانا نمش اننا ءدا اهساشو) 1
 اذهق ناكف هن -دلرتو هلمرقت : كلذ عمماذا و ةانملا نال قفاوملا نعى فان ازيع كلدد_ءننحلا دق | ١

 : رثكا |ىلا ع هللا بايىلا هعو»روءالرلاةلا نا. بالا صالخ انا (اهنداسو) ةدئافلاهذهراستشالا | 1

 لاماا (ةعبارلا 5 كلذءالءالا اذه ىف ةمكمللا تئاكف هيلع اندلا لابق لاس هصالخاا نم

 ىلء لد. داو لكن مءاثأي مه والثل (لوتالا) نيهجول عملا ىلعءاسشأب ليلو نادحولا ىلعئشن |||
 ءامسشالا هده ن نم لءاقى 0 (فاشلا) ادكح نمءوثواذكن هائشنرب لةءلاو فوللا نوزرمض

 ناك امىلاو لال اىدووميىلا مسقنمف بوبو هوركم نم ثق الرام لكن ا لءا (ةسماخلا هلمسملا)

 تافاو ظراو ذى تما شد ريوس يزل انف سما ىف دجو.سامىلاو ىضاملا ف ادوسوم

 رطخ دق ناكن او كل_هن نماهد_هق ةلاس !ممال ا ددجو ىيءاسمناو ادب وواهتو ذ عسي لاس ا ىفا دوج وهناك
 ل_هح اهوركمرطنملاناك نافاعقونواراظتا ىعم“كبلق ىلع كاذ بلغو لاب سالا ىفنيثدوسو كلاس ||

 مًاتود فون افءاجر حامترال او احامترا كاد ىه«اءوب ناكن أو اهامفداو افوش ىعسببلقلا فلا هم

 دار اف عوملااّمأو هدنءبو.وهام راظتال ب لقاحات راو» ءاحرلاو مدعو رم وهامراظتنال باقلا |

 موتفش اكم دع مما لصح دقق ديدْلا فويل ا امأ هنئا هجر لافقلا لاف تقلا لمص ةرذعتو طسقلا هم

 ةعقوفف زوالا نمناكسجدقو مهلعمهءامقجاو مهايامهدسةنونمأيالا واكف نيالا بيس برعلا
 لوأىف مماصادقذعوطاامأو اديدشالازاز اولزلزو نوُممْوملا ىل< اكل انه ىلاسعت هننا لاق ناكام بازرحالا
 رخعاذثيناكح حالتسلا هلت لا تح مهلاومأ هلق ةفثيردملا ىلا سو هيلع هلنا لص ”ىت ل !ةرح اهم

 لاف كرخااملاف ركسج ىنأ عم تالا جرخامل السلا هملع هن ان اهم نب متمهلاول ولأ ىورو هنطب ىلع
 نابودعلا يرام د_هع كلذ لص دقت سفنالاو لاومالا نم صتنلاامأو كحرخ ااه رخالاهق عولسا
 ىلاصت هقا لاهو سفنلاو لام ىف صّنلا لسع ل انهذ لة دقو داهمإلدادعتسالا ىف هلام ناسسن الا قف
 مهخأ اء كلذ ىلاصت هللا لاه دا رلاءانةدنعداهملا رفش ف عوللا لمع دقو مكس .::أومكلا اوماباو دهاجو

 براخالاوناوخالا ضعب توب سفنلا ىف صقنلانوكيدقو هللا لميس ىف ةصخشالو بصنالو مط مهبصنال ١

 كرد نوكي دقو بدا اءنوكيدقف تارلا صقنامأ ارمكح هه سف أاولت: الو هلوة ىف لدوأت اوهام ىلع 1

 هللا ىلصهننالوسر ىلءدر, ناك م ىلع فاسغن الاكل :نوكي دقو ءادعالا داو لاغت#ثالل عامضل اةراسع ||
 هللافو> فوالناه_ةءدهتلا ىذر ىناسشلال اق هللاهجرلافةلامالكرخآ ادهدوفولا نمو هيلع

 ضاىمالاسةنالا نمو تاهدصلاو تاوكسسإلا لاومالا نم صمنلاو ناض مرر ماس ع وماو

 هلوق» رومالا هد_ه ىلءنيرباصللام "هل نييءامالا هدهركذ اا ىلاعت هنامدالوالا تومتار غلا نمو

 ناك ادارومالاهذه ىلع بجاوريصلاناللعا (ىلوالاهلكسلا) لئاسسم هماو ني رباصلا ريشو ىلا ه)

 سانلا نمو هدف لاف ن نكتاك ناميالا ىفاققم نكي ل نماماف ةمكحو ل دع ل ذ لكن أ عب هنال ىلاعت لب قن

 ةرخ الاواس ار ههجو ىلءباقناةذنق هءاص ناو هينا مطارعست هباسص ا ناف فرح ىلع هللا. ءعل نم

 نم هونأ ه لعفيأم لك ضي نأ همزلا قهار ١1نأ هلاثم هيلعربسملا بجعالف ةللظلا بناحن هْن ,وكيأمامأق
 هلع دابع ىلاهترب ديا هالوم عمدبعل | ىف ز كح و تراحلب , عن اعنأ هل ناكسل هي ريغ هلعف ولو ٍبيدأتلا
 هللالوسرارمشيؤ ىف باطلا ( ةماشلا هلمسملا) مظلا نمدابعلا لعفي ام فالذماا وصورة الا كاد سدا

 ل ار 00-0
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 || ضعبوأ هنازجأن مدحاو لكفامسقنم ناكنا درفل اكل ذب قلعتملا لعل نال درذوهاس مول ملا ىف ناكدرفوهام |
 || نأاماو لا _وهو لكانو ام ءزملانوكب نأ مزاب هنال لاحت و دو مولعملا كل ذيادات نوكي نأ اما هنازحأ
 : كالذي لاعلا وهدناز ثدح نأاماءازجالا كل: عاقجا دنعف مولعملا كل ذبالع هيءارسأ نءائى: نر كحال

 اهانضرف ىتلاءامسممالا كلنالهثداحلا ةيفركلا ءذهوه مولا كلذي علا نو كن. ذث فس درفلا موا_هملا
 اذا هناامآو بولاطملاو يف ةم-قم* نكن ناو هذ ثيدط اداو ةعسقنم تااكنا ةف.كحصلا هذه مث كلذ لبق

 ناكل ةمسقل !ليقناكول ه,فوصوملان الف ءالذك اذدأ هيفودموملا ناك ةهسقلا لقال لءمولعملا ف ناك ظ
 ءامشأ ف الا دحاولا ضرعلانوكب ذ نم همات هيافودو ٠ناكنا اسمن ءئثو أءازجالا كلَ نم د او لك
 الوأ مسةنمريغ هلأ انضرفدقو لالا مسةمف لحما ءازجأ ىلع لاما ءازسأ عزو وأ لا وهو ةريكسص
 .[|| كلذ نعاملاخ لما كاذنوكي ذ مف لاخلا كلذ ءازجأ نمءىشالو لاما مانت الا لحملاءازرسأ نم فدي
 [|| درفاارهولا فن ف ةروك ذملا لئالدلابف مةنزي كم لكناامأو فلس اذه هيافو هوم ءانضرف دقو ل املا
 | دوجواااده لوشن مزيل متاهالوزيكع رسيلدوجومانا هلوقي دس أ لك همااريسثد ىذا! نا تدم اولاه

 ||[  سرقب سيلو ناسن اهثاب هملاراثملا صضشلا اذه ىلع مكس نأ ىننكمال هنال تامئزعلل اكردمنوكب نأودبال |
 [|| تح "ىلكل اناسناللو قزحلااذها كر دمئثلا اذهفامهبلع ىضةملارمض<نأو دال ئذ ىلعئئثب ماهاو |

 [|| سفتلاوهاضبأ تامئزِعلا كر دملاو سفنل اوه تاساكنال ل ردملاو قالا اذه ىلع<ىلكا اذهب مكك نأ هنكم
 ش ةقرافملادعب حاورالا هذه لوةنفاذهتدئاذا اولاع ل أتيو ذالب نأ عمال هناف ت انرجللاكر دم ناكنم

 || لوقاذهننا ديالا لأ تل اوذاذتلالا ل عل انو ةمامقلا مون نا دبال | ىلا ىلا_هتهفااهدرءنأ ىلا ذتلتو ملأت
 ديؤب امم هباق هداسف ىلع لملد معي ل نكاو هيلوقلا ىلع رهاف ن اهرب مة. مل هنا بهواولاه سانلا نم ملاع هيلاهت

 3 بجو هباذعوربلا باون نم هللا ناك ىفدرواسع تاهبشلاولوكشا !ليزبو نآرقلارهاظر مهو عرمشلا '

 || ادهدكؤيامواولاةرومالا قت اق لاءلاوه هتتاو لوقا ١اذه همجوب ىف ةرصتخلا ةراشالاو هاذ هذ همل اريسملا ْ

 1| دغانال ةرباكم لوتالاو اهثازح أن م ءنج ىلاوأ ةبنبلا ءذهىلا لص: نأ اما هياذءوربقلا باوثناوه لوقا ظ

 الإ ىلاعتهتلانا لاقي نأ الا ى_.لفاهيلا باعلاو باوثل ا لودوب لول نكي ف .كسف ةقزمتم ةقرشَتم ةمابل اهذه ظ
 ا وهناسنالالاقينزواللف كلذزاجاذاو ابا! باةءااو باوثلا لص وبوةريغصلا ءازجالا كلت ضءب ىح

 1 | ىلاح ورلا د ربىلاعتو هناص سونا م ةذالاو لالا هسملا ل_هب مرحالف ق زملاو قرفتلا هل ضرعنال هناف حو رلا

 ظ ظ ىلاعتةوق ٠» ةبناحورلالاوحالاىلا ةلامسخلا لاو الا مضنث ىت- ىرب كسلا ةءامقا موو ندبلا |
 || نالعا (نيرباصلارشو تارقااو سفنالاو لاومالا نم صّةنو عوااو فول نمئشب مكتواءناو)
 || مول مانافذالصلاوريصلا:اوتمعتسا ىأ ةالسلاوريصل ءاونمع ساو لوب قاعة م اذه لاق هقلادجر لامقلا |

 : ظ ركشلاو نورفكتالو ىلاوركشاو لاه ىلاسعت هنا لمقناف (ىلوالاهلثسلا) لئا.سمهيقوادكبو ف وهلا |
 | نم باول او فوللا نمئش مكتولمناو هلوقب هفدرأ فدكسف مكن ديزالمت ركش عا لاقام ىلع ديزاا بجو ْ
 ا ماقلا ناريأ مث ركشالامجوم كلذ ناكف ةمعنلا ماتا عنا رمثا| لاك ١نا ريخ أ ىلاعت هنا( ل والا]نيهبو ظ

 ىلا مركشلاب م افالوأ منن ىلاعت هنا ( ىنام !)ريصلاب اف سهأ م رحالذ ن ملا لودتبالا نكمل عد ارمشل كالي |

 ماللاوةالهلا هلع لاهتام ىلعهنامعا لمكمفاعمني رباصا او نيركا شل اة بر د للجرلا لانمل ريصلانهأو |
 هذهمدارلا نا سنأ نب عيرلاو ءاطع نعى ور (ةئاشلا'ةلثسملا) ركش فدنوريص فد: نافدنناسعالا 1

 هللا ىلع مدي فيكءالشنالا نام (ةثااشلا هلُمملا)ةرجهلا دعب سو هملع هللا ىلص ىبنلا بادصأ ةبطاسخملا
 | اذه فءرعت يدقتىف ةمكحلا امو هير ميهاربا ىلاذاو ىلا عت هلوقري_.ةنىف مدع ددف ىلا هنو كراش

 نع م-هادعباكذنوكفثدرواذااهلعريدلا لعمهسفنأ اونطومل (اهدحأ) هوجو اهففءالمالا |
 | كلدرعدمأ مهفوخ ذدشا نحل كن مهمل لصتس هنا اواعاذامما(اهنانأو) دورولا دعب موباعلهسأو عزملا ا

 | نيمقم هياصأو اد#ماو دهاش ا ذاراغكلا نا (اهئلانو) باوئاادب زم هينوةكسف ءالّ اللالصعت فوللا |
 بميت: سادس تاوضسيس_و.تحتتتتجنيإ ”بيستتحست



 ىنىلا اهريسغو ضامال نود نيذلا هب وذم الوق فال ىلا هللا نم هنا هذه لكنأ (اهتلانو) !
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 حام عالذةوهشلل اًعباظم نوكم دق عش .امل عفو جس الام رتناالا اريسص هلك نا.ءالا نوكي نأ سحب

 هسءلعلافو نامعالا فدنريصاا لعب مرح الفربصلا ىلا هيف اتصف ةوشللاغلانع نوكيدقوربصل ىلا هف

 مامصو لالا ماسقن مهنافام لا ملا «بهئم هظح ىطعا ن هوريصلا هع زعو نيقملا توأم لضفأ نم مالسلا .

 كام ىف (ةسماخلا "هلمسملا)ةفر ء ميلا مالسلا هيلعهلوق هبشاذهوريما اوهناميالا مالا هملعلاهورابنلا

 مالسلا هنلعلاه 3ثًاريصلا هلمضَق ىلع رابخالا ةلالدهنلا هسر ىلا رغلايشلا لاقركشلا مأ لف أربصلا نا ظ
 قويونبركاشلاءازعب هللا هيز صف ضرالا ل_هةر كش اء قوي لاق وربسملاةعز عزعو نيقءلا توام ل ذفأ نم

 ىلاه:هللال وة برا منلوةيفرك اشلا اذهان ا كير نأ ىذ رتا هل لاة رف صرالا له ريصأب

 هلوقامأو ني ركاشإ ||١ازح فاعضا ىطعةرجالا كل َّنفعضال تروس كتيلثت او تركشف كنلع تم نادقا

 ضرعم ىف رك ثرامنا اذه تالربصل ا لضخ ىلع لءادوهفرباصلا ئاصلا ةلزغج رك اشلا معاطلامالسلا هماع

 دياعكر هلا براش مالسلا هملعهلَوةكهبسملا نم ةجرد مظعأ هيهبسئملاناك اذاالا لصتتال ىهو ةغااسملا
 4 رحاو هكلم ناكم لاق رح ني_عنرأتء اس الادعية نمل ل ديمالسلا هسيلعن املس[ ىوز اًضيأو ن نس ولا

 بادالا ناعاريصماهاك ةسنلا با وأ. ريتا ىفو هانغ ناك فوعن/ نوح رلاد_هعةسنملاال اوخدةءاصصلا

 (ةسداسلاةهلئسملا) مالسلا هملع ب ولأ م هماماوءالءلا له أ لشد. نم لوأو دحاوعا رصضم هئافريسملا

 اهدعو ىلاعت هنالت انو ةءنو كسص:نأ بجيال نحنا هذه نأ (اهدحأ) دومأ ىلعفي الاهدهتاد

 نيدلا ىف ةءلاعةجرد تدافارب_هلا اهنراقاذا ن ..للاهز_هنأ (اهتانو) هباصتأو لوسرلا نمنينمؤملا

 ناىلءلدت ”اهنأ (اهعبار و) اهتسوهغو بكا وكلا ةداعسلا اهنوبسس. نيذلا نيمدتمملا ل اوقفال>ورخآ |

 تايسالاهذهدتع هيةداعلاهللاىرجااع لص كال ذ لكلب ”ىرلا دفيالءاملا برمشو عيشلاديفيالءاذغلا

 مداهبايسا قاشانم ىلاعت هبا لاف نم ل وةوىلاعت هللا ىلارومالاهذه ةفاضاىفعيرص مكنواداو هلوقّنال

 ىلاعتهلوق « ةةرقط ارذ_عتدعبالا كح« الزامل ا ىلا لو دغلاو زا هنال ف.عض لوقا اذه هنم

 ْ مهكئاوأو ةجرو ممر نمتاولص مهملع كئاوأ نوعح اره ءاااناو هللانا اولاه ةمدصم مهام اانا

 لالتناوارباصنوكي فكن اننالا نأ يالا هذه فنين ني رباصلارمشرو لاهتال ىلاعت هنا لعا (تودتهلا
 هللالعذنمن وكتدق بئاصملاهذهنأٍلءا (ىلوالاةلكستملا) لئالسمةباالا ف ىهتشنك ةزاشدلا
 | ةةعاصلاو قرح او قرغلا نم فولا لة هللا نمنوك, ىذإا فوذناامأ دمعلا لءف نمن وكت دوال

 عوللا امو لسو هيلعهقا لص ىلا ةوادع ىلءنيعتجم ا واكبرعلاناوهذد.علا لعفنمىذلاو اهريغو
 هوةاتست هملع اوماغين ان ديغلا نم نوكتت,دةو مهااومأ فا ناب هللا نمرقفلا ن ركيدقورتهلا ل الف
 تال ن وكي امناودغلا نمو تا رقلاو لاومالا بيصتىتلا اوان نوكي امنا اعتدت !نملاوءالاص:و
 18 ةقلايد ابع'ا نمو هنامالاب هللا ن سن الا صقنو ىذارالاةرامعل نوغرفسال مهاب مهلا غمشال موقلا

 مهتاصا اذا نيذلا لافو منعلب هسفنىلا ةبيصملا هذه فضي ملىلاعت هنا ىضاقلا لاه (ةيناثلاهلكلا)

 نيهجولا فثال د ابعلا لق ن ماهل و ىلاعت هننا لبق نماهل انبرةةرضم لك اهت<ش لح دي هنارها ظل اف ةسدصم

 نأ بجي ىلا عتيق نم لان ىذلاه هئاداب كسقالاكران ناكه فالس ىلا هنعل دعن او فءاكنت هملع عرج
 لش دك د لكو عزملاكرتو هيءاضرلا هيلع بججاولا ناو حالضوربخو ل دعو با اوصو ةمكح هلا همف دمعي
 ىذكيال هنال هب مهيلشن اه اقدر اذةدءاضرلاو هءاارومالا ضيوف:ةيدوبعلابم هرارقا نال هانا لوقا

 نم ةبدصملا هبتلوناذاا منش نوضقبال ةودنمنوع د نيلاو قلاب ىن تلاوات لاماكقطابالا

 ةلدالامىلا ىدعتالف هبضعو هلشو انك د نأو هنمفاصتالاقىلاعت هتناىلا عرب ربنأ هةءلك دف فورم دع

 هناك عا زواج ال ىب ت2 قي رطلا هذه 'لولسهمزلا ىذلا هلا هانا هلوق تدتاسضب ألخ ديو هلغغءاس تن

 (ةثااثلاةلكسملا) هعاشكا انلف ست: هللاثا لوةيىناثلا فوءاثيٍبغدك انيفرب دي هتئانا لوقالا فلو
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 أ هقاهحر ىلازغلا يشل لاهت (ةثلاثلا اةلئسسلاا) ةراشبلا هتمَى أتت نم لكلوا سو هيلعدتلا ىلص ظ
 امأو اماصةالف .ماببلا فامأ ةكتالملاو متاهلا ىف كلذ رومّتيالو ناسسنالا صاوُ نمريسصل!نأ لا

 تابثىعس ىت> اهضراعي لةعاهتاو هل سلو تاوهشلا الع تطلس تاهملا نأ هناس اهلاكلف دكت الملا ف
 || جاهتبالاو ةيوبرلاةرضح ىلا قوشلل ودرج مهناف هكنالملا ام أواربص ةوهشلا ىضتقم'هلب اقم ىفةوقلا كلت
 ١ لال_2اةرضع نع اهفرصبامةمداصم ىلا حاشع ىت>اهنءةفراص ةووهشموماع طلس لو امم برقا ةحردب

 أ وه ىالاءاذغلا:وهثشال اهمذ قاع لوم !لثماكقانامصلاءادتاىف قل هنافنانالاامأو رشآدن<
 دخح ثاسثنءةراسعريصل اذا ةةبااربصلا ةوق وهل سداو حاعتلاةوهشمن علل! ةوهش هيفرهظي م هيلا حاتحم

 تاذللابلط ىلاهوءدت:وهشه.فذنافغلابلا ام أ امهااطمداضتل امسهشس لاتقل! ماه رخآ دن لباشم ىف
 ةداحورلا تاذللا باطو امتع ضار_.ءالاىلاهوعدءال_ةعو ةرخ الاراداان 3 ضارسعالاو ةلداعلا

 1| | تاذالا كلثىلا لوصولا نع هعنو "لح اها تاذلملا هده بلطب لاغم شالا نأ لقءاافرعاذاف ةقايلا

 || | اص عنماودصلا“ ءالذ ىمسف لمعلا نمةوهشا اة - .ءازق يلا وة:داصلقعلا ةيعادتراصة بقاسلا

 || ىطاعتكلعفلاباما وهو هيلع تايثلاو ندملايق اشم ا لمدكتكى ندب (ا.هدحأ) ناب هرمضرب هلا نأ لسعا م

 || ظ ىناسفنلاريصا اوه (فاثلاو) ميلظعلالالاو ديدشلا برعضلا ىلعرب ريصصلاك ل اسة-الانوأ ةقاشلا لاعالا
 | | نطبلاةوهسثنعاربس ناك برضلا ذه مث عبطلا تاهتشمو ةوهشلا تايضتقم نع سفنلا عنموهو

 || ىذلا هوركملا فال_ةخابساثل ادنعهماسا تفتش اءوركم لاق ا ىلناكت او ةفءىع«حرفلاو
 1 | قال طاوهو علهلاو عزا ى عستةلاح هداضيوري بصل ا مسايهتلعرصتقا ةبصمىف ناك اقري_هلا هلع

 : 1 طمض ىعسي غل | لاح فن اك ناو اهرب_غو بدملا قثو دمنا برضو تودلا عفر فىوهلا عاد

 1 | ظككح ىفناكناونمملا .داضبو ةعاصم ىب مسن: اًممو برح ىف ناك ن اورطملا ىمعست ةلاسءداضدو سفنلا

 0 ا [ودصلا ةبعس ىهمن ةرععضم نامرلا اولنه ةسن ةسان قناككناو قزنلا هداضيو اناح ىعس تبحغلاو اظدغلا

 || امواكهيحاصى يعمل و سفنل !ناسةك مد مالك ءافساق ناك ناو ردصلا قيضو مدنلاو رصضلا دايو

 ]| ةبصملاىأ ءاسأبلا ىفنب ءرباصااو لا ةذاريمص لكسحلا ىعمو كلذ مانسقأ ىلاسعت هللا عجب دقو هرمشلا
 || هتلاهحر لاقل لاقت وقتملام هكئاو او اوق دص نيذملا كئاوأ ةيراحملاىا سايلا نيعورةفلا ىأ ٠ ارضلاو

 || ىلءعسفنلا لسوهريصلا اان ”كمرغ كلذ نال كاذ» ركن الث االو هوركملا ملا نان الا دال نارمصل | س دل

 .(| نيع عم درهظن اوارباص هب اص ناكمرامث آزاربا نعسفنلا فكسصو نزلا مظكا ذاف عز طار اهظا رت
 |١ دءبالام ءاد_تالاىف هئمرهظ نمّنالٌ ل ذكوهو ىلوالا ةمدصلا دنءريسدلا مالسل هيلع لاه نولريغتوأ

 || اوردقنل ع زحلاةماداس اننا !فاكول نسما لاق هئمّدو الاموعو اولس ع نإ ذةربص غني رباصلا نم هعم

 باس ريغ يه هر نورباصا ١ ونامنا لافواوريصامعنيتّرمم_هرجأ نو ؤبْكئاو ألاقو نولمعياوناك ام
 هلل لاا فئاض اف ىلموصلا ىلا عت لامريصلا نم موصل توك لجالوريصلا الار دةماهرحأ ًاوالا ةعاطن هالك

 اوربصت نا ىلب لاقفريصلا ىلع ةرضنلا قاعو ني رباصلا عم هلناثاا اوريصاو ل اقف 0
 اهعمج لارومأ نيرباصال عجبو دكتالملان فالك مج كير ددعاذهوهروذ نم ولأ داوقتت
 مالسلا هيلعلا ةفرابخالااماو نو دمهم ا مه كماو أو ةرو مهبر نم تاولص موياعدلا وأ لاف ل
 دناةءلاو لاعالاو لاوقالا نم ىجش الامم دسعبالا يال نابعالانأهرب رعنو نامالا فييرا

 مالكلا اذه ىضتقم ىلفرتتا الا ف هئااوهو ريصلاوه ىجذ ط ربا ةسالاو ىداملوص و

 بع

 / | هداضيو ةعانقلاب ىم“لاملا نمريسير دق ىلع ناك اوصراهداضيوا دهر ىعم ممشسعلا لوضةنءناكناو

 ْ ْ أ ريسلاركذو فاو نيب ادل ىلا تدق افصو دقربملا ”هلمضف ىف (ةعبارلاا ةلكسسأا) ع ع

 | | انمأب نودوي هع امهمانا حو لاقذ هللا نار ارخكحأ فاضاو اعضومنيعبسو فين نآر هاا ىف

 ا | نسحانم هرح ا اوريص نيذملا ني زمملو لاهو اوريصاة ليك ارساىع ىلع نسما كير ةاك تو لاهو اوربصأم
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 مالسسأا هملع مدنا سد هلا بناج ىلاثو د_هالاع رع بالا هجو فرسه ذة تافآ الا أش نم ا

 فاسو, .بوةعب سنا_باابلو هللا رك عم مدا ىف ةنلا تاز ىتد هملع ةنحم اهلعج ةئلسلب هءلق قاعتامل

 ةركم لهأ نم ماسلا هطدجت عدطاباو 038 ركر ذ ذعمبوةءب قب ضان رغل ا عقوأ مال لاامهلع

 نا (اهدامأ د تدذوأام لدم“ يذد ا امىات يسهم اتت اةش(نتاوداسس لان ةرمهثلا ىف د

 ٠ هللاىلادعلا عجريد_ةفيشل ةمرلا الو ءالبلاال قييال تسنيم ن ءهعفرب نكلوءالبئشلا كلذ ل_هحال ا '

 ىجسوف هعقوتم نم اربخ ةطساوالب ىلا_عت هللا ءاطع امش بناجس نم عقول ىتمدرعلا نأ (اهثلاو) ىلاعت | َ

 || ىزاو قات اينس نمةيذج مالسسلا هملع لاف اكو ف بذا !قبرطامأو هللا ةوسر باي ىلا عجب ديعلا | 7

 ديعلا ةقصو هس ورلا برلاةفصو بولغمال تلاع واس انالاواغ مرام ه سفن ىلا قبلا هيد نمو نيلقالا لع | 7
 ْ ىلع ةبلا ةقدقلل اوزاسجم دبعلا ةفدو ةقيقح قاس ةفصو ضل امالي دورعل | ىلع ةبلاعةس ورلاو ةيدومعلا | ظ

 ْ ىست بءهملا ناطلسلا ىلع لش دادا ديعلاو هب قملثةفد ىلا ةفدن هبولغملاب راقي بااغلاودضااءالزالا | |[

 1 ةرضاح هرمنا طا. نعف.كف هريغ نع الفاو هالغت_ثمو هيلع المقمهسحو ءركشفو هيلق لكي ءاصو هس |

 الأ ةدسفنط وظ نعو «سفن نع ىنافلاك كل انهد. عاارعصمف هملا ةمسنلاب ميش ادع نم لك ىذلا ناطملسلا| ظ

 ١ ةعزانملا ةهبسش هتعاط ىف قبيناربغن م هماكاو ىفاصتو هناص و ول اةمضقأبا» .ضار كل انهربسيف | و

 || نمو امميفوط؛نأ هسلعحانج الفرقعاوأ تيبلا#ج نة هتلاراعدنءةورملاو امد!انا) ىلاعتهلوق «

 أ ام ةياالا هذهقلعتنأ لعا (قفالاةلئسلا) لئاستب الاقو ( ىلع رك اشهقانافاريخ ع ولعت |||

 ىلص دمت ىلع هماسعا يبل ةبعكلا ىلاةلبقلا لامن اهنانيب ىلاهت نان (اهدحأ) هوجو نم اهلبق | ٠

 ألا افدلا نم : ىهسلاناكو مكيلع ىته_نمتالو لاقام ىلعهليب دو ميهارب اعد ارمش ”ءامحاب هدم أولو هم هيلعملا | ش

 صالا ناك إف ناسا نبي رحاه سو ة.ءكححإ اءاش ةصقق» هرك ذام ىلع ميه ابار“ اهسش نم ةورملاو | ,

 5 نءاوشب مكتوا_ناو لاهم ىلاعتهلا (اهنان) ع . الا كل بسقع مكسللا اذه ىلاعت هقلا 5 كلذك | :
 نم امال كلذك امهلمحامغاو هقار اعمش نم ةدرملاو افصل نا لاه نيرباهلارمشبو ةوقىلا عومساو فها ظ

 لمين أو ديال ىولبلا ىلءربص نم نا ىلع كل ذياول داو ىولء لا نمام مباع ىرجامم لما اورج اهزان ١ ظ
 مكحيام (اهدحأ) ةثالئىلاءتهلا فكنت ماسقانا (اهئلاثو) تاماقملا ىلعاو تاجردلا مظعأشىلا |
 ناننورفكتالوافاوركش اوك ذاق كنا ةوغوطو الوأ مسقاااذهركذ فى مالا لوأ ىف نه لقعلا |

 مكحام (اهذاناو) لوقعلا ىف نصكسم ىعأ هركد ىلع ةبظاوملاوءانملااوحدملاب ما اركذ نأ لعب لقاع لك
 نحناورةفااومال الالازنا ل ءكلذو هنسح لب هب عرشلا دورو بيس هنالا مالا لات ىف هصقب علا

 ع رمشلا ناالا مشت سماك لذ ناكمف هنم دبعلا لأنو هي عف هان ال ىلاعت هلق اّنال لو ةعلا ىف مةتسملاك كل ذناف
 نمش عوملاو فوانا نم ئئذنم يروا اولاعأم لم كاصتمالاومالتالا ى هو هنق ةمك هس نيبو هي درواسأ

 هارب لب همصق ىلا الو هن ىلا ال ىد يال ىذلا مالا (اهثلاناو) اياوصو ةمكس هن ركو هنسح لم ادعتعب
 اذه ىلابعت هشبارك دف ةورحاو افصا | نمد ىعسلان + يلا لاسعفالثم وهو رضا او ةعفناا نع ىلافعا تيعلاك

 ءاقمتسالا لسبس ىلءاهلكمل ارك اذو هفلاكتت ما سقأ عسب ىلع هيندقن وكل نيلوالا نيمسقلا برقع مقا
 سأنلاناالاييسوصخم نيلسلا نالعةورم واغسل  نآزءا (ةيناثلاةهلثسسملا) لءأهقاو ءاصقتسالاو
 اسعلاقباك“ ءافصأو ىنص ىلء عمو دحاو افصلا نا ل قهّللا همر لاغقلا لاق امهقاَعَمْم ا لصأ ىفا بالا
 د ىدعو |

 0 نم دار يزول

 ادولص مص 1 اراتلاوتال # انثافصودعلاع رقاد انا

 اولاعتاوركسذا ذلوهاوضص ةافص اولا: طصلا اوتمئاذاو سامالا باصا مضض ار اغلا بالا باكو

 2111ج لا1ل 1 2س تالا

 2 ب ريالا

 ظ
 ظ
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 قاالامد قالاءالا تزابامتاو رشغتامتوقاسلاو مق ماوانا نم توتلا تاياورا سبق تاسكلا لاما
 ةلام ازوحال ءاسكسلاوءارقلا لاه ةدحاولا ةماكلا لتي ت راص ىتح لامعتسسالا ةرثكعسةرسسكلا |
 1دكو ةفامالاعانتمااهارجم ىربامو فوركا قف لصالاّنال كل :بجوامناو ىاعتهقلا مساري مانا ظ
 : ةاروازكي لام (قوالا لكمال ئامهضنوعجار هللااناو قانا ةوقاما نكلو ىحتفاما زوجيال |
 ع سئل هللا عوج رلانأ ل عاو كالا ان قعرارتا نوعجار هلااناو كلم افاّسرارقاهقانا |

 هضمكحللا < ةيالئ رح قاريسيادارملا لب لاحقا لع كلذ نا ةسهجوأ اكسل لاقالا نع
 ع .اريغ كاي دقات لا ىف اوماداموارّصالو اع دحأ مهل كلعال كاد دنع نالت لارا ذاوع كاَدو ءاوس
 عجرتةوذاد هدلاو ف 0191 ناخب لات ةلااعوسراذع لامتدا بقرعالا ب7 مغر ضو مهعَدت ظ

 ٍِ كايدار ءارق كل دنا لعل ديا ده (ةياتلالكما) ةعَراملال رو ةردقلا ئععليلاعحالا ئمجال هلا |

 3 9 .هدنع ع ضبالو مهقاتشساردق ل عير اصلا ىزاصيس ناس هت فارتعالاو روشنلاو ظ
 لاائاو ةوقوءاللا عاون آن ملام اق هيلرتام لكباضار وكفى ع ل ديهتلاءا فوق (ةئلاثلاهلعسسملا) ظ
 /1 | وسلا لسا نم علو لعنوان فوك لعل ءنومحار |

 اوال نم هبهق ا ءدعواعاسضأر «-فتالا دع وكس للطن م فاصتالا نمو هي لرتام لعهسلا ظ

 جزم لم السواط ةريثكب الا اًدعقراشالا (ةسيارلا لتلا) ظ
 ٍءارس* ىّط هنأ ى :ور (اهتائو) ءاّضرب راق اَماَقَح ةلْمَحَو ءَََْوَسنأو هّسدصم هللا يح ةسدصملا |

 ر 2 منلاغى ع ةيسمأ ل مخ نوعجارهيلااودقلانا لاتقخ]سوهيلعهتا لسنا
 2 رهف ةسصج 2 تا تان اع ما اتالعا كع ةالس وأ دس ةلسجأ تلا (اهئنانو) ةيدصعإ

 ارم َىَص ىضوعو اهي نوبات يصمت ب تحال دنع وللا نوعجار هلااعاو قا 4 اوقنمهيهتا سام ىلا |

 م و2 لولا ادع تو تح اا ذهت كو ةلس وأ ق واط تااعاهتم اربح هّصوعو اهلعهقنا ءوجاالا اهتم | ٠
 1 دق عال لادا نسوا نا ى امتهقئاربخس ابعتبا لاق (اهعبارو) مالكا هلاد ىلاعتقا|
 لهب هس قو ةجرار 00 ا ا ا عجرتسساو عحدوا ءَ

 .: او[ن وصار هلاءاوهتاناوعو نال دعلا ملأ هتعهقا ىضدرحع نع (اهسمادو) ىدولا ش

 نمرخأ نال دوعسّئا لاو نودتهم ا ع2 وأو ةوقىعو 1 هوب ٠
 ل آوقامآ نكمل هل ىاعتمقاءاّسكى ل لوقأ نا نمىلا بأ |
 16 ماتوا قاتلا ىمهم هجر امأو ميظتلاو م للاو "21 صدقا نم ةالست'ّن ا |

 |ايحاس فصول رطقاءدهل نو دتهملا جا (اهدسأ) وو هضدودتهلا مك وأو ةوتامأو
 ظ سرس ئاسل نودتهملا (اهتلاثو) باوتلاءنورئاَهاة خلا ىلا نودتهلا (اهتانو) محل قا

 كالو اصيح ةجرلاو تاوف هلا نس ريدم ىلع هعاعع نوكي بح دحولا قالا دسياسهض بقال اد أ اوأ
 اءءادتالا زاد َنآلاهلا ب رطلاو لاو باوئلاءنورئاصلا مه ءاوتدارئاوالاكلذك |

 كثاىز 0000 اينوبداتنامبت قاري عيالك
 | لعريسلاو هئاَستبءاسرلاو ىاعتدقا مال يلة اوهت رتل امأ لو صر نيمكح ىلع الا |

 , اها 9 اَقَواَع نومعارءلالناو انامل وتلاراهطات ل مت امأو افلا بتاسساهتعهعرسيال هصارغأ
 تابتلاوهتلائرديقم داجساوء د هلعورامكلا ات ءاهتمومصصاذا هد تقيم نأ اهنس افي رخدئاوعأ
 لاعالا لضأو اهساَسلا يال نانا ق دخلا لاو ىءاطلا دواد نع حو هتعاط ىلعو هذعأ
 أ اناناس تت الا ءدعري فتن صلو او سس لكل أ ب هنال نزح سقا يب لوهقا نعماسلا

 ىدللا ب را فرصتلا قي رطراما نع * رطيلامتدقاءاستباسساروبسيا ئادلا ل وعم َءَمءاَسَعلاأ

 إل ل 0 حرم (اهدحأ) هوجو نقيض رصتلا ني رطامأ |
 5 وتس يبحس

1 

ْ 

 ١
 أت
 أ

| 



 ها

 رثاازلاك فرم. ةورهاواهفدلابو تدبلا,فوطي رقعملاتالةرانزلا نع نوكتنأ ثدملا ىلا تةءضااذا
 تءتجواهل مجاف ل_للاوصج ناو ىلا. عت هقلالاهت بلا لامىأ اذك ىلا مجمهلوق نموه حانملاامآو

 جاو عالضالل لءقو هردمب هما! لاما ذ | هد لوفد ئناايف لحزا منجو ض#ءملث املا تمزلاذ ةنيفسلا

 نءهلصأ نأ .-دئف هدَةلخ ىوّدسسم ىلع رطالو قش دس[ لإ كلان نمرتاطااحان-و اهنا وعال |

 نآ رقلا فرك ذا .اهملعحانجال ىعهاضدأ كلذ كج نآر ملا ف رع قيهنا لامن م سانثلا نمش لعل | ا

 || هلوتو هب مئأي ام ىلاو نطابلاا ىلا للان صدم وه لب لاف نم منموءامشال انمى: ةبلاطع هءلعد الل مال | ٍْ

 لاقيو لة زا اورث دما ىأ لءزملا اهم ايرثدملا ام "يلام ماسلا ىفءانلاتغداف فوات ىأ مهب فوط؛نأ | 1

 يذلاو هلع مثال هنا هءلع حانج ال لاعت هلرقر هال (ةسداسلاةلكسملا) داو هع فاطاو فاط أ

 هنالثلا هده نم دحاو لك زادت حاببملاو بود _فملاو بج اولا همك لخ دي هلعف ىف مئاال هنا هملع قدصي

 بجحاوي سلوأ بج بحاو ةورااواةدل| نيب سلا نا ىلع لدءالدب الا هذهره اظنذافدئاز ددقب رخآ الا نع

 نان مدحاو لكس ةصو مخ ىلءةتبلا هذالالدال ماسقالا نب لرتس شل اردغلا ىلع لادلا ظفالاّن ال

 تفرعاذارخ آل ءلدىلا ع وجرلا نمبجاوريغوأ بجاو ىجسلا اذ_هنأ ةفرعم ىفّدبال نذاف ماسقالا

 ل ا

 د ينصت هت هك

 ىناشلا د هملعئثالف دكرتنمنأ“ ءاطعو دها و ريبزلا نبا نع ىورو هماقممدلاموقيو نكرب سيل هنأ

 كل بنك هنن لاهت ها ل#سو هلع هلا لص ”ىب لان ءىورام (اهدحأ) هوجو نمهنغهتتاىضر
 بء>اوربغ كل دو ودعلا وهو ملا بوبجو ىذدةد هنالرهاظلا لورتمثد دحلا اذه ل.ةنافاوعساف ىهسلا ظ

 ىلا.عتهننا لاهو بد اوريغ هيفو دعلاو هقاركذ ىلا او ءسأف هلوق لل ديو دعلا نع ةرابع عدل انأ ا 1

 ىلع لدي ها انا ةيشااود صقل ىفداهتج الاود_ ١1ليودعلا هئمدار ا سدلو يجسامالا ن اال سل ناو | .

 (اهنان'و) اسجاو ىثملا لصأ ىف ةفصلا هذه قد ىف هب لم#عل اكن ةفص ىلء لق مو دعلا نكلووزتلا ظ

 هللاأدامب اًودباهتارتا هش نءةدرهاو اغسل! نا لاهو هت >ىف فصلا نمان داس ص مال_.لا هملع هنا تدثام
 تارقلا سنل ا! نيلع يدع نأ نطو سدملا بلا هيلع هنا تيثاذاو تدبلا ىأز تح هملع قر :اةسلانأ دق هب

 لوسرف مكل ناكدةا هلوقو ىفوه.تاف هللا نوت ع منكن الةهلرقوهوع.تاو ىلاعت هلوقف نآرفاامأ زيفثاو

 هنا (اهثلاثو) بو>-وال مالا د وذ مالسلا هملعدل اوةفربللاامأو ةةس- :وسا هللا

 مزادالو ةرانزلا فاوطك امر اهسذب ناك ىل ءاكمارحاىف هي قودوأ مرا عامشب نم ةسهةب ف تعرسث طاوشا

 هذه (اهدحأ) هوجو هذع هللا ىذر هدم وبأ جحاو ةّرءهيوجول سنعلل مالكل نال ددلا فاوط

 نمد هلوتب كلذ دك أ ىلا عت هنا مث تاج اولا ف ل اسس ال اذهوام مم فوط نأ هءاع حان+ الف هلوق ىهوتناالا
 اذ_هو هع مت دقف هةفرعلردا ن هو فرع ع ارفو 0 (اهيئاند) تبح اوي سيلو عوطت هنانيتا حل
 نع (باو+لاو) ىلا ىف هيالومعم قبفءايسثالا مف ةيلمعلالرتءوسولاه بولا ءمانقلا دنس تقي |

 كرتثهردقا!ادهو لءاف ىلع مثال هناالا همق سس داهملع حانج الف هلوق نأ اندن ام (لوقالا) ءوبستو ليم لالا

 حانحم لع سدلف ىلاعتهلوق كلذ قة ىذلاو بوجولا ىنن ىلةفالد ف نوكمالف ءريغو بحاولا نب

 انههاذكن هلع حان الف همف لاه هلأ عم بجاو ةف تح ىف أ دنع رمصقأ او ٌمفْح نا ةالصلا نم هاورضقتنا

 ىئاثلاامناو بج اوري-غلواالا اند_ذءوامهتد فاوطلا نعءالاء مم فاوطلا ن نع حالا عفر هنا (فاثلا)

 نوفوطب ةءلهادلا لهأ ناكو م ةورما ىلعو محصافصلا ىلعناكس ابعني الاه (ثلاثلا) بجاولاوه

 ةناالاةذهىلاءث هلفا ل راق فصلا لبالامتي ف وطلان واما ءركمالسالاءاحالف امه. نوصي و اهب
 ناكو لاك فاواعلا سفن ىلا الفا وطل ا لاح نييصلا دوو ىلا ةحامالا تفرصنا لوةنفاده تفرعاذا

 حاشا عفر ناف مف ىلصتنأ كملع حانجال ل مقفان دنع ثدغاربلا مدو مكحص دنع ةريسب ةساوغ ترثلاىف

 ناىرأ ىلا ةكناعل لاه هناةورع نع كور (عبارلا) ةال_صلا سف:ىلا الة تاحلا ناكم ىلا ف رمصم ١
000 . 
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 تسي

 .نيطن مهريغ هطلاتعالر لك امصلا دريملا لاهو | داو نهم امهم اك ةاقسلاوانفدا!لعفل ناو ةدافص

 ضي ناك امرا طا نم للحل لاف :ورملاامأو سصاخ اذا وفصياةصنم هفاقّ_ثاو هن لستم بارئوأ

 ردكم ||ىفو تاوىم لدلقلا ىف عم ةريغملا ةراحاوه هريسغ لاهو ةيال_ىلا ديدُش ايلص سلما

 برُوذو,لاعو م

 عرة.مو لكرع اثملاافسد 3 ةوىمثداوسلل ىناك يح

 0| ىلاعث هق الاه هقار'اعش نمو وفقا ةعاط مالع ا نمالع لع ب لكو هدعاط م العا ىهف هتلارث ا هثاماو

 هك ملاعم يلم ارئاعشو هظناراعش مظعي نمو كا ذ لاهي رقال ةمالع ىأ هقارتاعشن + مكلاهالعسندملاو
 دق هنا ىلعو اممحاص مارح ىلءالع كلذ نوكيتةيدل يلعب ناوهو ماتسسل راع اه :مومار لطارعشماا هنمو

 ٍر ”اهشااوىرخالا ٠ نمنب_ةئفلا ىدح ا اهبنيبد ىلا ةمالعلاوهو برأ! ىئراعشلا هنمو هنا تيبل اي ده هج

 ا (ةئلاسثلالثسملا) تاع ىأا ذكبت رعت كلوق هنمو مال_هالاوهىذلاراعشالا ن ءذوخ أ موهو ةريعش عجب

 اذلق ناف ك_..ةلاو تادابعلا عضا وم ىلع اهلمغو أ كلا ىلعو أت ادانعلا ىلء اهله نأ ام اريئاعشلا
 فاوطلانا ةبدارملاف كك سنو نيد امان امهقصو مكيال نيل ستنال فدع مالكا ىف لمح لوالاأا

 || انوكي نأ نكمنيلبحلا نيذهّدال مالكل ارهاط ماقت_سا ىاشلاءاناق ناو ىلاعت هللا نيدنم ىبلاوام-مند |
 هعرشد هو هيد مالعا نمو هنا ارثاعش نم نيل نيه نيب ىمسلاف ناك ف دكو كسانملاو تادابعلل نيعضوم ظ

 1 مييهاربا نع ىلاسعت هللا ىح ىذلا كسانملا ن موءو الذ لبق ميهاربالو لسو هلع هللا ىلص دمت ةَمال ىلا عت هللا

 اًضعيراصاذا :دامعرب صباغ لب هسفن ىف هم : ةدامع سدل ىعسلا نأ لعاو اكسانمانرأو لاه هنا مالسلا هملع

 رفعاوأ تببلا جنخلاةف ةدايع ساسي هضيعذلا عضوملا ىلاعن هقنانيب ”رمسلا | ذهلذ لسا ضاعبا نم
 نا ىشو ةزوهكملاةياكملا ىسلا اذه عرش ىف ةمكحلا (ةعبا رلاةهلسملا) اهب فوط: نأ هلع ح امج الف

 ىلاءت هللا اهئاهنا مال_سلا هيلع لمعاءااهنأ ساطءو اهم طع هال ا اهب قاض ني_- ل.ءام“امأرجاو

 || نكح لاه او رعاه لاس ىلارظناق نب غّدسسملا ثامغ هناف هاعد نم بي رقه رخنا الان حلا عاونأ |
 "ملأ قئاللا زو دقام_هرامثاوةءامقلام وب ىلا نيةاكملا عسل ةعءاطام_هل اعفأ لعج امه *اعد باجأو اهغاعنا
 || ئثرءدابع ىلشي هنا نم كلذ لق هريس أ اق هد كلذ لكو ني:-كلارحأ عيضيال هلا نا لعل نيعمجأ

 | نيرادلا فةد املا لان كلذ ىلءرمص نم ناالا تارمأاو سفنالاو لاو مالا نم صقنو عوللاو فوخللا نم

 ]| (لوالا) الاوقأ لا اظذل فلاسغةااركذ .(ةسءاسحلاهلمدسملا) ١ نيلزتملا ىف ىصقالا د 0
 5 دوعي مث هفرعل الأ هني هلاف محلل ت تدلاراز نك ه.ااددرتلاوئذ *|| ىلا فال: الا: ركتكحص ةغللا قف /

 لاه (ىناثلا) ردصلا ف فاوطا هماادو هب مث ةرايزلا فاوطل هءلادوعب مث ىنءىلا فرصا مث و

 ةهشلا ىف حاملا لذ د_ءاةصشلا ىحاون نمرعشلا عطقيناكلذو نام حا لاقي قلملا عت لا برطق ْ

 هللاءاشنا ما ار ادصسملا نلش دل ىلا هت هلوقل لقت اذ_هو لاغةلا لاه قاس ىأ نال جوعان وكشف

 ادم ىهيسم يلا ن وكي نأ دعس الذى الاكل د نع ءري_هفاراعواس اص ىأ نب رصقمو مكسؤر نيقل# نينمآ

 ادودهةم ناك اذا و مح ناكمو جوج لجر لاقي دصقلا يلا موق لا (ثلاثلا) وللا عا م.الا

 ا لهفلا كا ذ ىمم:داسعلا نم عونا !ذ_مادو هةمن اكسهاسا تيبل !ن اكف قي رطلا ةعت ككل ذ نمو
 دعب هرم هبلا فتك نعفوهاما جودت لجر م-هاوقّنال باودلا» هب_ثأ لالا لوقا او لاغقأ لاه
 دسةااوهراقءالا ةغالا لهأ لاقةةرهءلاامأو هضريىااراكص ىذااوه قب رطلا ةش كاذكو ىرخأ
 3 ىشعالا لاهت ةرايزلاو

 رهعم ثيل نمءاين بك ارو . و : مهه»ءاجاملسفنلا تشاجو
 ةرمعلا ىف هب_ثالاو لا قلا لاه :.نكحلاو ةءسلاو دهسا سلا دع مالكف ةروعلا برطةلاقو

 ادا



 كا

 ثوكملمالكلاب قيل أ وهو لضمان هتيلع دي زيان ملاعو هر دبل اعىفاعت هلال هقس قع ا سب الو

 | نصالخالاو ةدابعلا نم هقع موةيق د بعل اى اياع لع هنإ ديرب هنآ لقحتو ركسس اشد زاعت لعلنا
 5 كلذ فال-> نمريذ_2و هطورش ىلع بعامءادأف بغرتكلذو 008 اذه قعالا ماني ا

 ثار باتكلا ىف سانلل ءانس ام دعب نمىد_هلاو تاندملا نم الزنا لمن وقد نيذإاّنا) ىلاعتهلوق |
 (امهدحأ) نيلوقنوةكينيذلا نادل وقف (ىوالاةهلثلا) لئاسمهبفو (نونعالاا مهتعلبو هللا وتعلم ||

 هرهاط ىلع ىرس سبل هنا (فاثلاو ) نيدلانم ايش مكن م لكسح لوانتب فنامسم مالك هنا |
 نءارفن اولاسراصنالا نم ةعاجبّنا سابع نبالاه ةصاخ دوما | ىفهنا معز نمءالؤه نمش مومعلا ف أ|

 تازئل.ةودي الا تازنفاوةكف ماكحالا نمو مالسااوذالصاا هلع ىنلا تافص نمار وتلا فاء دوهلا |
 ىّد_سلاو عسرلاو ةداّتقو ن-حلاودهامو سابعنبانعىراصنلاو دولا نم ناتححلا هى

 دنع ةلوزنودو دوجوملا ضراعلاو ماع ظفللان ا (اهدأ) . هوجو باوهلا ىلاب رقأ ل وتالاو مدالاو

 | بيدلا صوصخمال ظذالا موم عب :ربعلا نا هّقفاا لوصأ ىف ثيئام ىلع صوصان ا ىذدةدال نيسعم ىساأ]

 | مكللا كلذا لءفصولا ن وكبر عشم فصولا ىلءمكسلا برترتناهقفلا لوم[ فاضيأ تيثءلا .(اييناثمإ ||

 سس

 «ل ١
_ 
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 ناك اذاو لاه: هللا نم نعلا | قاقصتسا ه سان نيدل | نا ةكنا كشالو مكحتل امسانم فصولا ناكا ذاامسال ||
 .هباصصأا نم ةءاجن ا( اهئلانو) فصولام وعدت ءمكط ااذهم وع بج دمك اذهلتلع 0 ولااذه ا

 مك مالسلاو ةالسلا هملعا د## نا معز نم تااق !ملا اهنع هللا ىضر ةشن اع نعو مومعلا ىلع ظفللا اذهاولج

 ىدهلاو تاشبلا نمانازتأ امن وةكب نيذلا نا لوةن ىلاسعت هنن او هنا ىلع دب رفلا مظع أ دقة ىح ولانمامشا
 دعت اشيدحتث3-ام هللا باك نا االول لاق هنع هنا ىضر ةريره نأ نءو موه_لا ىلعةيتالا تام 58

 ةناالا صخ نم جحاو ىدهلاو اشيل ا نماسنلزنأ امن وملح نيذلاَناالثو ةريره وبأرثك [سانلا لاق ناأإ
 الفرتاوتم هنافنارةلاامأف مالسل او ةالصلا هملعد# ةونح رشف مونمالا مصيال ناقكلا نا ب ادكملا لحأبأ]

 أدحاولا دنع هنابب ناك اذا نآرقل |نم لج لاو هنانك مدد ارتاوّدم هتروربص ل-.ةنآرقلاانلق هنانقك دبا
 |ىذاقلا لاه (ةيئاشلا هلْمسملا) ةيلقعلا لئالدلا نمهمل!فاكملا جاتحامف لوقلا اذكو هناقك -

 انانقك ةءيال كل ذك كيل تم هنال هراهظا ىلا ىادلا لوصحو هلا ةجاسلا عمئشلاراهظاكرتناسقكلا |||
 ناتكلام هرهظرو هلع نم ففصو نيدلا ىف هما جاتعامدشأ نم ىدهلاو تانيبلا نم هنا هلزنأ ام ناك انفاآ

 خدعه حولا اذه ىلعواهراهظا ىلع ىاودلا ىوةتام تناك اذا ناقكلاء امن دلاروم اند فد ماما
 ىقلعلدتدب الاءذه (ةئلاشلا ل كملا) سفنلا ىلء قام ناقكلا نال“ رسلا ناو كحح ىلءردقد نم

 هوقّدم آلا ءذهرئظتو هتئاطخ تمظع دقة هقكن مو مكي نأزوال فاكملا هتملا جاتك وني دلان ىلهتيامنا

 نيذلا نا ىلا هت هلوةامهمتمث د رتو هنوةكرال و نساثلل هنن ل باتكلا اون وأ نيذلاقاثسمهققاذخأذا وىلامعت

 اًرسدنتنيدلا مولع راهظال ةدح وماياكى الاءذ عةالدلق انك ه نورتشد و نادكحلاا نمثل لزتأ امنوقك

 لكن هر غن ال ولة ىلاعت هلوق همتاكل دمعولاركذ هم نكي ل ناو لعلا ناس ىف اهريظنو !منامتكن ع ةرحازو سال
 ءاطع نع حبات ىو دون ورد مهلعل مهلا اوءجراذامهموةاورذتماو نيدلا فا وهقفتما ةفثاط مهم ةقرف

 هلوقامأ ران نم ماحلا امم ةاسقلا موبءاج هلعبا ع يكن م لاق ملبو هيلع هللا ىلص ىنلا نعةربره أ نع |
 ىدهأ او ىلاعت هلوةؤ لوّعلا ف دآنوداحووطاتك ءارزن الا ىلع هلأ أم لك دارا اق تاندمل | نمانازتأام ىلا ||

 ىلثالدلا نع ةرامع ىدهلا نا نعمل ىده ىلانغتهلوق ريسفت ىف اشي انال ةءاقثلا و ةيلقعلا لثالدا اهفلخدي|

 لزالاا لق لالا هجولا ىلا داسعف بانك | ىف سانال ءاندبام دعب نم ىدلهأ او لاه دف ل.ةناف لكلا معمفا
 غامجالاودحاولاريخ نأ ىلع لدا[ تاثكلا نا ملعاو دئاوذلا نمىلزنتلاهم_ذتقيامىفاثلاو ليزتتلاو»

 .تنئقايتالا ت الخ اد هناةكناكف ٍباتكلا هماع لد دةةزومالا هذه د هملع ل ديأم لكفةح سايقلاو

 قم نأ ىلع ل دنا الا ءذهفدمع ولا ىف نيهالا نيب عجبو ةلقعلارو ةرعمسلا لئالدإ | ن اتك ىلع دع وب ىلاعت هنأ
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 نء«مدقنام ىكس مثامهمم. فوطدالن ا لاقل لال ذكن اكول تاقام سب تااسقف همم فوطأ النا ىف ىلعح رحال
 امم فوطيالنأ هيلع حاس بالذ دوعسمنب ار اولاه ناف نيعب اما اري سه: ىلع حجار ةشْن اعرب سفتو نيؤصلا

 ءانعم ةمامقا! موباولوة:نا ىلاعن هلو ةكواوا طئالن ا ىأ اول ضت نأ مكآهتن انيس هلوةكدل لحم ذب ا ظفالاو
 ارتاوتمنارقلانوك ىف حدقب اهءيدعت نال نأ ردلاىلاه رابثعا نكعالةذاشلاةءا ارقااانلق اولوةتالثا

 ناىف كالو بو دنا ىلع قاطي ال نال ذ تصوف بج اولا ىلع قاطبال ه.لعح انج الف هلوق ناك (ساخلا)

 نال فمهضف اريسم عوطت نذدل اوة,كةلاامأو اهرهاظب لمعلا هكورتمدي الا تراصدتذ بودنم عدلا

 هنمدومةا!نوكب نأزو<لبالوأ روك دلا ف اواطلاود ع وطماا اذه نمداراانوكتنأ ىذه الاذه

 بح وأفهلرعخ وهفاربخ ع قات ن خلاه مث نيك سم م اعطي دف هن وة.طب نيذلا ىل_عوىلاهت هننا لام رخآ اًميش

 ١ ريخ ناك نيكس م مامهط ىلعدازو ع وطن ند عملا ناكذ ريكئانع وطنا ا ىلا مهيدن مث ماعطلا مهباع

 ديزي هنا (امهدحأ) ني-ه-و نموهو رخآئ:ىلاافدرمصمعوطتلا اذهنوك نأ لمتح ا:ههاذكف

 |عوطت نأ (ىناثلاو) رثك أوأ ةنام فوطينأ ل ةءبجاولا فاوطلا نمرثك [فوطدق فاوطلا ىف
 ىذلا ثيد_طلاامأو اعواطتةورااو افصلاب فاط ىتتىرحأ :ّرءةرهسعلا و مي اب هتررعو ضرفلا جج سد
 نةىلا.عتهلوقامأ لعأ هللاو ماعلا ىلع م دق م صاختاو صاخانثي دو ماهثددحلا كلذ لوةئف هءاوكست

 هرب دّقتو نمعلا مزح وءاسلابع وطيىقاسكلاو مصاعوةزج ةءارق(ىلوالا هل #لا )للئاسم هيفثا ريخ عودت

 ءازلاو طرمشلاو لابةّ_سالا ىلع ىتعملانال نسا اذهو امسمراقتلءاطااف تغداءاستلاناالا عوطتب
 لبةّة_بملاعقوم ىضاملا عقومف «+تمرك ١ ىنان ا نملاةينازو<ناك ناو لايقة#سالااههيف ن-حالا
 نزو ىلع عوطت اًورةفءارقلا نمنوقا.لاامأو نسسح أ ناكى عملا نذاون ناك اذا ظفالا ناالاءازلسا ىف
 نم لعيالنأ(ىناثلا)امزج عوطت عضوم نوك, نأ (امه د-أ) نيه لمت :ءارقا اهذهو امضام عفت
 لودوملا | دةبماربخا موكل عفر عضوم ىفاه دءبام عمءافلاو أ دتمءنوكيو ىذلا لزج ت وكب نكلو ءاز.لل
 ىناثلانأتدافاةفوصوملا ةركنا اوأ لودوملاري_خ ىف تاخداذاءافل ا هذه نأ الارب_.1ا ىنعم همف ىنهملاو

 هلربسم اه دعب ام عم ءاسفااو لوصوم ادت هان هللا نك ةمعت نم مكبامو هلوقك لالا بوجول بجواسنا
 باذع مهلفهلوقىلانينمّؤملا اونتةنيذلاناهلوقو م>رجأ مولف هلوق ىلا مهااو مآ ن وهن. نيذلاهلوق هرمظأو
 رمسع هو ةئسل ايءأح نم هلوقو السلق هعممأف روكسس نمو هلوقو ه:م هللا مةةنضداع نمو هلوقو مه

 || نوقفني نيذلاهلوقدنعهتاءاش نال لا ءذهرك ذنور ذك فاش نمو نمؤماف اش نذ لوقو اهلاثما
 || لوقءاوسو ةعاطلانملعفتعوطت لسموه أ لاق .(ةئاشلاهلثملا) ةالعو ارسسراهلاولمالاب مهلاوما
 أوه عوطااوريثك لعن ىتهع لعفتو فوطتو فاطو لوو لافو لوو لاح لااَعياك عوطنو عاط لئاقلا
 ىسلا اولاف نيذلا (ةثلاثااهلمسملا) كءلع بالام كسف:تاذنم هب بغرتام عواطمتلاو دامقنالا
 ,ىلاةِاملا ة خا ىف ىيسااهرسف نم مهنمو بجاولاردق ىلع دثازلا ىىسلان عوطتلا !دهاورمسف بجاوريغ

 ىلاعت هلوقاَمأ ظفال |مومعا قفوأ هنالىلوأ اذ_هو تاعاطاا عجب هنم دارا ن_سلا لاهو ةبجاوريغىه
 ركاشلاف لاك ىلاءتهلنا قس ىف كلذو سلع ماها رهظا اوه ةغالا فركاشلا نأ عاف يلع ركاش هللا ناف
 (لوالا) ٠ و ولا رك له اطلا ىلع ةازاحملا ىعسامناو ةعاطلا ىلع ىزاحنلاها:«موز ام ىلا هت هقح ىف

 اضرق هللا ضرةي ىذلا اذ نمىلا.ءت لاق اك مويا ناسح الا ىف ةغلاسمدايعال فطلتل حرت حرخ ظفااا نا
 ضرما لع لوعي ىذلا | ذ نم ىلق هناكء اع دسالا ىف فطان هنكلو ضوء نم ضر سال ىلاعتودو ام بح

 ا.اكىسهياعءازاساو ماعناللالب امن احح لركشلانأ (ىناثاا) .مدقامفاعضاذ أف مدقي نأ
 اها لعجا ىناالا ك_ةءاطنءامنغتنكناوانأ لوقي هناك (ثااثا) .هسشتلا لمس ىلءاركشءازج ناك
 ديغلا ةعاط نأ نأ دوصقملاف”ةلبابو لص-ام ىلع هعدو دادز |اماهم عفا نأ "ىلع مصول ثيحي عقوملا نم

 ءارطار دقل_ءب هنا ىنعملاف يلع هلوقامأو  تاجردلا ىهقأٌ فلولا عقوم ةعق اووىلا.هتالتا دنع ةلؤودقم

 الو



 عيوب وما -

 باَوَءااان أو وقى عموامط 2 نكد لا ذا باوثلا ام قم نأ نمديال ناكّن او العنب ضرغلاوفو باّمعلا ] ٠

 لات و دو علم نيقاكلاكالرأ نا 00 ون واربع نم 1 عار ع اذبأ مهتم 1

 اقلاع نيب مث ةهبسشلا كلن ةلازاهمزلا هيلع ةريشداربأب هش دهريغ ىلع دسفأول الث مهد سفأ ام حالصانمدوتاا ْ

 قلطملا طفالا ناهتءباوخاو لكلا ىف ماعاولصاو هفوة نال مدتال ضءبلا ىلءرارصالا عم ىصاعملا ١

 الّوءبحاوريغ ةيوتلا لو بق نأ ىلع . الا ل دئامباصصأ لاه هدارفأ ن هدحاو درة لو د هقددصىف يكب ١

 لبق انتاذ ارفاكلااناانلع طرمثلا مدعد تءامدغ طرسشلا ىلع قلمه اناكأمل و طرمُ مغنمامزال دمعولا 00

 || هنوزعليال هيد لهو نوعجأساننلاهنعلب فيك لمقنا (ةثلاثلاهلثلا) كلذك لاح نكي ثول 0
 / ةمايقل امون متىلاهتهلوقا ةرختالا ف هنونعلب هيد لهأ5نا (اهدحأ) هوسونمهئءباوطااتلقا]
 | نينمْؤملانيهمبأس ان ايدارأ عس رلاو ةداتق لاه (اهدان 4( اًضعب ركضعن نعلبو ضع مكضعل رفا

 ما

 دعب هدب ال هنا ىلا. عت نيد همم وحلا صالخالا : ىنءما ذهو اس ان نكي مهل ءءانثاانحدعو أدت اهش لبقت

 ةيوملا نا ىلع هب كن , الاوءده تادفاو :دو هلوةبدار وهو ناسلا وهو ناقكلاَّدض ل ف هبلءب««كلذ دعب هلا

 ضعب نع ةيونل انا ىلع لدن ,' الا هلزحءما تلاه هذ 5 . ام لكص لعفبو ضد 7 .الام لك كلرتبالا لمقال

 بولأ ىف قعمو حدملا اذه نسحامل امح او كال 3 ناكولو ه سفن ىلعءاذُما او حدملا صرعم ف كل درك دىلاسعت هنال

 بوأكئاوأ اف عمنا ماقاله ىل_ق ناف1نم بانا ام باقع ةهلازا٠ نءكس يوما لومقو مهبول لبقأ مويلع

 اهلو.ةدافأامنا ةعءاطااانلقَدع اننا! لوبقىنولرقت ا”باوئااو ةازانملان_هعدبوتلا لويقو» م-يملع

 طاقسال ةعوضوم اهنال بول كل ذك س دلو العفي ضرغل اوهوءاوسا مم قد سبال هنال باوثلا قات سا

 (نورطتم هالو باذعلا مهن فقال اميف نيدلا نيعج أ ساسنلاو ةكئالم او هللا ةنعا ماع كئلوأرافك 1

 : ماعرافكم هواوامواورفك نيذااناىلاعت هلوقرهاطظ نأ (ىلوالا هل ث_لا) لئانسم#ب , الا نألءا

 م3 :نيذلا ىلءهلح بحي )صوب أ لاهو كا ذكن اكن م ضب هصم_صخقأ هج والف كلذكت اكن لك ق عنف

 نيب اهلا لاحركذ من نوةكي يذلا لاحرك ذامل ىلاهت هناي سلع تحاو بأن الا نو ةكي يلا شو مث د

 ا ءىغتتسا ىلوالا ثحت اولش داذاامئاف ىلوالاهن ال تنقيح اذن فركة نا

 رامصمرف مكس ىلءتاماذاهنا ارذاكلا فركذامل(ةئاشثلا هلك ملا) اتسم ل عمالكلا لس

 ا

 ١١ ناللاطااو لهاا ن دادس لج (اهئلانثو) رمغال سانا ا مهنيتم وملاَنأت مكحو مهرشب دمعي ل هناك

 اك تلذكوكمهنيفت نوع خبال أعنا زاناطوأ لعاب طاق قرا اذاف لوةعلا ىنرّرقم كا ذ مق

 ١ نعالا قاقصتسا ىلعنعللا عوقو لمح نأ (اهعبادو) ىّدسا!نءهسفن لو ان ماظلاو لهاا ىلع هتاعل

 ١ ارفاكت ام نم نول نيململا ىلع نأ ىلع ةلال دن الا ىف ىزارلار 7 ولأ لاه ( ةعدارلا هل سملا) كلذ معب ذةنمسو
 ]| ان عا [ىذنقا دق نيهجيأ ساسنلاو هلوق نال هنمةءاربلاو هنعلانع طةسبال ثوملاب هسنع فيلكا 21لاوزشلو

 ةءاربلاو هنعلل اطقم نوذحلابهنءفءلكتلا لاوز نك ل نول رفاكلا نا ىلءلدياذهو هنوم دعب هنعلب
 | ريغيال هنونجوأ كل ذكناكنمتومنافحالصلاو ناميالا نمةالاواوحدملابج وام لمس كلذ كو هم

 !| هن'الاءذ ماركا ةاق اوملابنولئاقلا (ةماخلا هلدملا) هب لام ثو د لبق هملع نأك اع همك م
 رغكلأ نا انإعف كلذ محصن ل توملا لبق كل ذ قدكتسااولذ هرفك ىلع ثويني هتنعل بوجو ىلاعت قاعاولا ف ْ

 أ لع دبحاص تاماذا دما دامصسادمةامناناميالا اذكو هماء همحاصتامول نعالا ق دامها دمف امنا 1

 رانا دولا اهنمو تامول نع هللا اهئمرومأ عومت رفكلا ىلع اون ام نيذملا ىلع بترا امكملا (باوطاو) ؛

 ١" نأ نولث اهلا (ةسداس نع اهل _سملا) هضالا ل صدعال هنا َع تاق ءدحو نءالاوهو عومجما ازهنا اندنعو



 هال غ

1 
 ةدثعم عرمشلا ماكسأ نمانب : مكوأ اهك رت اهيلالس اة 2 ناك . نأ ةءاقمعلا لثال دااءنيدا ا لودأ نا .هنكمأ

 0 ىلعءال ةيافكلا ىلع ضرف دراهظالا اذه (ةمدارلا 'هلكسأا) ميظعلا ددعولا هم دع هم هللا ةساشنا

 نعح رخاذاو اموةكم قب لن هءلالوصولا هدسأ لك نك ثيحعراص ضعبلا رهظأ اذا هنال 7
 1 الاهذهب جي نمسانلا نم (ةسماخلاهلدسسملا) ى رخأَر ءهراهظانيقابلا ىلع بيل ناق

 نكي ام لمعلا بع لولو بجحاو ماكحالا هدهر اهظا نا ىل لع تاب اتت ا بالا كرو

 عرقوب مكس اونيواوطص و اوبانتنيذلا الا" ,"الارخآ ىف ىلاعت هلو همةرير تلا ماقام اواهر اهلغا

 نوريغغ ارثكسصرل ناسا ءاروم أ مو ناقكلا نعاس تمدح او لك نوكينزوجتالل لبقناف م هرب ناسلا
 ٌقطاوتلا مونمزاج نمو ناقكلا مهيلعز وبي نم مهوالا ناقكلا نعا وهام ممنالطلغا دهان رنا 1 اوّمف

 أ (ةسداسلا ةلثسملا) لعالابج وم مهربخ نوحي الف ءارتخالاو عضولا ىلءؤطاوتلا مهتمزاج ناقكلا ىلع

 ناكريلعتلا كلذ ب وجو ىلع تا دالة الا نال ميلعتلا ىلعت ربالاذخأت وجال هنا ىلعةي"الا هذهءاودكتحا
 نوةكي نيذلانا ىلاعت ةوفاضأ هءاع ل ديوزياسريغدب اوبح اولاءادأ ىلعةرحالا اذخ اهملعةرحالاذخأ

 | اعمسناسقكل ا ىلعوراهاظالا ىلع: رسالاذخ اعني كلذ رهاظوالدلق ان هب نورتشيو باكل نم هنلا ل ا

 سانا ءاني ام دعب نم ىلاعث ةوقامأ هوبجولا عسبمب نم هيلع دءلاذخأ عذامالملق انت هينورتشدو هةزةنال

 لزتمادارأ لق و ماكح الاب ريد سرمط هللا لصد ةفص ن ملم الاوةاروالا ىف لق باتكص اف

 ىه خال لصأ ىف :نعللاف هللا مونعلب كلو أ ةوقامأ نآرقلا فام ىناثلاو نيمٌَدقَمْلا بت كس ىفاملوالا

 | نم ىلء لم نأ بكف نونعالل ممنعليو ىلا عت هل وتامأ با اوثاانمداعبالا ع سشلافرغىفو داعنالا

 أ ةلا_عال مومعلا اذه تحت نولخا دمهف كلذك نيملاصلاو ءاسينالاو كالا انا ىلءاو فا دقوريثأأت هنعلل

 نيعجأ سانلاو ةيكئالملاو مننا ةنعل م_ملع كئاو ار افكم هو اونامواو رذك نيذلا نا ىلاعت هلوقءدك و دو

 انعام لوةتامناف !يداوهو ضرالاٍباودوه نينءاللانأ (اهدحأ) رخأاهو-واوركذ سانلاو

 اهذصو ىلاعت هنالْئانعاللا لقد :مونونءالالاهاغاو ةمر هو دها# نع مدآىب ىداعع رطقلا

 اول دا للا اهم *ايو نيد اسس ىل مهي ررمةلاو سعّسل اودأ وةك لةعينم عجب اهعمش لقسد ن هةفص)

 نطل انيلعثلا ىوس؟و٠ لك (!ممناند) نوصسإ لال ىف لكو !ةيلع مت ده. لمه دولا اولاقو مكنك ام

 ةغلاسملا لدس ىلع (لوالا) نيهجو ىلعاساق تا داسجللاو ماهيلا نم نعلالا عصب فيك ل. 5ناو سالاو

 امافءالقسعلا نم تاعجو تديعأ اذا وأ الاىفامنا (ىلاغلا) م-نءلت تناكل ”هلقاع تناكولاها وهو

 وهننيدلا مهو ةكثدح اضيأم-ممونعليرانلا لهأنا (اهثااناو) هيلع تاموايندلا ىف كلذ لعف نم نعل

 0 نمل ىلع ةزعللا تعقو نانعالتملان مالئاذاد وعيسى الا (اهعبارو) .مودعلا ىلع

 مهلناسايعنبانع (اهبماخو) ىلاعتو هناهسهتنا لزن اماوقكن يذل ادوهنا | ىلع تءحر قمم

 لوف كير نمو كس ن موكل دام لأ س ف هربق ف لجرلا عضو اذا كال دولا قت الا ةنعلو هقنا ةنعا نيتنعا

 هلل وقيو هذءلالا هتوصاو *عمست الف ناو سن الا نيل االا ىث :لكحص | هوس هب رض برمطمف ىر دأ ام

 هباوذمآنيذلا م* نونعاللالموبأ لاق (اهءداسو) ايلدلا يف تنكح كلذكتلنالو تدردالكملا
 تلد ىضاقلا لاه هممزءا ربلاو هيسلع طضسلا عم هنلاذكو هتف اشمو نوعلمل اة دعاسبم مهنم نعالا ئءمو

 مكي ١اس ءاسدنالا نء اد نا ىلع ل ديو نءللا ه-.ذ بجو أ ىلاصت هنالرئاكل ا نمءناقكلا اذهنأ لعدنآ الا

 كئلوافاوذدو اوددصأو اونات نيدلا الآ) لحوزءهورق 95 هَ . "الات ال-ادناك الاوتلاسرا ٠ نءلجام |

 زوج ناكهننالزنأ ام نوقكينيذلا ىف درعولا يظع نيب املىلاعت هنالعا (ميحرلا باَوتلاانأ وملعب وأ

 دقودعولا له اولخدو م-همكحريغتا وبان اذا منا ىلاعن نييف لاس لك ىلع مهةملا دمعولانامهوّ نأ

 ناله اع مدن م ةعبدولاةركرت نم نآل هاوس ضرغلال عيل ل_عف ىلع مدن 1| ٠ نعءةراسمغةيوتلاناانركذ

 وكل نسعاو لكب مايقلاو ةعيدو لكّدر ىلع ءزعول كل ذكواس "انت نكي هنداهْشّدر كاملا نالو هوم ذ ساننلا

 ل



 هنوكو «ةسهام ىعأ |ء-هنم داو لك لةءناضيأ هلو ادّرموأ ا مسحوأ اضرعوأ ارهو اوك ىفءأ

 اهفافريغام همم بكر ااوريغا دحاو هنوكوريغالممار هوسرهوألا نوكنذافرخ :الا نءلرددلا عماد او

 ِء هيشلاتعف لسع ام نوح دحاو هنأ ىعم دمش ةرانو ممالاوداذ_هو درساو هلا نعم در 2 كفي ةوانا دحاولا|

 لامفاهفاوغاتخاالمأ تاذلا ىلءّةدت ار هفص نه لهؤي لوب اولا( مالا العدا ارامعن هنوك ىعمادهورخآ | ا

 ١ رهو هنوكن م موهةملاقدح اورهواسا د هاماقاذاانأب ه_لعاوصتحاو تاذلا ىلع ةدئازةفصاهناموق | || ش

 ١ رهوج هنوكف دكراشيالو ا دحاو هنوكى ضرءلا هكراشير هوا نا لا ديا داو هنوك م ءموهفملاربغ | ١
 ناك ولهنالو مولعملاريغارباغم مولءملاوادحاو هنوكن علوهذلا لاحارهوج هنوك ىلق-هينأ مضيان هالو

 لباةمنالورهوجرهولاا.:اوةىرجانراج دحاورهولاانلوةناكلا ارهوج هنوكسفئاد_>اوهنوك (؟
 امتويثو أ اسلسن وكيت أائاادحا و هنوكن م موهفملا نأ تيثفرشكلاوه دحاولا لب اةمو ضر عا اوهره ولا | 1

 تناكناف ةدن و وأ ةسلمو وكت ناأما ئيدلاوة تكلا انيلس ناكل اميلس ناكل هنالا لسن كم رئاجحال ْ

 وهوة دوش: دحولافتوثِباسلا باسو باسل ايس دنحولا تناك: راكحلا باس ةد-ولاو ةساسةرثكلا

 ناك ةرثكلا عم ةيملس ةدولا تناكوانذ تادحولاعومتالا ةرثكلل يعملو يرش افلا تناك ناو بولاطملا !ز ٍْ

 اماٌةدئاَرلا ةفصلا هده مت ةستوث ةدن ازةفصة:دحولات ا تف لاو هو ادودومأ أ تامودعملاعو#

 اما ةباطم ىهذلا نكي ملالاو ل-طانلوالاو نهذلا جراخ قةئاهاوأ ن هذلاىئالااها قةحتالهنا لاقينأ || ٠
 هنلعم كحل ئثلاناةرورضلا,لعنانال لاو هوا دحاو هسفن ىف د-اولا ئذثلان وك الن أ مزلمف حرافتا ىف | 1

 ةدصادس اوئيدلا نوكن ا تدثفابر ايةءاو امضرفو انه ذدجو نا ىليق « سفن ىفا داو ناكدق داو هنأب | ا ْ

 تناكو ل لاق نأب ةمتوبث ةفص ةدحول انو كس ىلأ نم تحاو تادلا كاد , ةمئاق هاذ ىلعةدئاز يتوب | ع

 نايا ايمو طا ةسهامىفةيواستمتادحولا تناكثاذلا ىلعةدئاز ةغصةدسولا | أ ْ ١

 ئدااود دولا (هم (ةثلا اشاا ”هلكسملا) لاهموهو هلتيابنالام ىلا كلذرهنيو ىرش أ ةدحو :دحو ا نوكي أ | 3

 1 واعما مسقنٍ نأ ل بخس دح اولا ناينالاة دس اومئا 4 ل بقامةهس نيمو 1

 نم لب داو هنادل ل-ءقام ةهجنم مسقل ل هنكسجا ءازرالاو ضاعب الا ىلا مة دق لب نينا اىلا
 ةريشعل ناش دعرفلا ند مديرا ع تلفت ال تادود- وألا نءائدش نا فرعافاذ هتذر ءاذا ىرخأ ةهح

 دقةد-اوةمناترشعلاف نانرمشع تاقنافاهاة دولا تذ رعدمة:دحاوةريثعاملاث محن 7 ةدحاولا ظ

 ىلءهيتشا اذس ل حالو ةدحولا نع مست ادوجوملا نماوءالف ةهاللاهذ د نماهاة دولا تضرع

 هناىللاو هن د- و سفن هدوجو ناك داو هنا هملع ق دصاأ دو-وم لك نا 0 نظف دوجولاب دولا مهضعب

 هي ماسة الاهءا1رباغمى ىلا معتم اورتكتوإلاودعاولا لارا دو+وملان ال كل ذك سدا

 رومأ عاق جان مهب كسه هن اذ تسا هنا (امهدحأ) نب رايتءايدحاو ىلاعتو هناهدق جلا (ةعبارلا

 عم دو-ول دم هنوك فو دوتسولا بج او هنوكى كراشيام دوجسولا ىف سل هلا (ىناشااو) ةريشك

 تود ىلع ناهربلا و يفاثل ازيسغ لانا د او سدلو لوتالاريضملام دج او هّشب نم دنع درغا اره ودباف تاكمما
 هنازحأ نمدساو لكو هن از أ نمدحاو لك قة ىلا قدح ةَدهال كسه ناك ول هنا لوالارعس هاب ةددولا

 رةدغموهذف بك ص وهفهريغل بجاو هنا ذا ن كغ هريغىلا اقدم لكو هريغىلا رددةهوهذ بك لكف هريسغ 0

 ةيدرفةيد-أ ةةقح هناصسهتةرشس نذافاك سم نوكي نا لاحتسا كلذكت وكيالاخهناذا ن تحس ريغ ىلا 8

 نوكت 7 ةيودعم ةرغ سالو" ,ماسسحالا] نوكن اك ةيراد_ةمةرثكال هوحولان م هجوباهفةرثكال ١

 بعص دق هناالا صخشتلاو ةسسهاملا نمي كسصرلا صةم لاو أ سنحلاو لصفلا نم بكرتملا عوشلل ||
 هناذ نم موهفملا سفنوهاماتافصلا هذه ن ءموهفملاق دي م جر داعتلاع هناصس هنال كلذو ماوقأ ىلعُكلذ || ْ

 دس او لكح نءلوهذلا عمهن اذ لقعتننأ اننكع هنا (اهدحأ) هووأ لطان لوالاو كاذكسدلوأ

 نأ نعل رب 1 عيتانسلا دج نبتساو ١ لقستاننكب الشال اذنكم لاو تافصأا هذه نم
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 رافك م_هوا ولاموىلاعتةهلوةباوص>ا هلزتعملاو_ه وىلمالا عض ولا ىلع قرافو ةمع :ريشأ|ءاعمالا نمريثكلا

 نالت وما لاح مق قيال ةيطغتلاو ركسلا قعع :رفكلا نا م واءعمو رافكمهنانمهت وه لاح مهةصو ىلا« هللا و

 عم صيصخلاز اوج ىلع لدنةيكالا (ةعباسلالمملا) مهافلا ىلا قسىفالا ل هحبإل ةطغتلا
 امأو مسهضعب سا: لاندار 1١ لاه ٠ نم به ذم ىلع صوم هنا عم نيعجسأ سانا او لاقت ىلاسعت هنال ديكو تلا

 وسو عجل دا اج نا لعل لد يو ولا وسلا

 ةسالا عم همق نال موملع هلوقن مفرافلانيدلاخ ىف ىلءاعلا (ةئاثلاةهلمثسلا) هاا نكرو همز ىأ

 ىلاهرق يدل (ةئلاشلا لتسسلا) نيرغاصلاملا مهءلعلا ودكم مهيلعيف يلاوءاهلان ا وهف ةنعلل

 'هل_ل ىف هاسنل ازنأان | ىلاعت هلوة ىف ا. كسه الد وموامم ألام ت رض أمل !!الارانااىف لدق و ةئعللا ق
 أ ىلا ءّدر نم لوألا هّدرف مدقمروك ذمهد-واذاريعفلا نا (لوالا) ودول لو نوالاو رذقلا

 داع الاوه نءعللا نالراغا | ىلع هاج نم: دن اف اهرثك ةئعللا ىلءريعشلا اذه لد نا (فاش هلا رك ذي ملام

 لج ناكف ةدايزو رانلا هذ لش دب نعللا ناك دلاىفهداح او ةرخ : الا ىف باّمعل ا لعب باوثأ | نم

 كلد توكل غ نال لعريمضلا لوس فو لالا ن ءرامخ ا اههفنيدااخهلوقنا (ثااشاا) كو أ هلع ظفللا

 هنارعاو ىلوأ كلذ ناكسف ليوأأتلا نم دب ال لب لالا ىف الماس نوكيالرانلا ىلع هل فو ل الا قالصا-
 مئادلا ثكملا واند_:ءليوطلا ثكااوهودولللا (اهدحأ) هنالثر ومأبب اذ علا انفعال

 0 وأف هتئمطخ هي تطاح أو ةئرس بسكن م ىلب ىلاعت هلوقرب_سفنت ىف همف لولا م 3_ةنام ىلع ةلزةعا ا دنع
 وهفهلنا باذع نم مدهلا مى ياواد انتل وفيض مدبب (اهلاناو) نودلاخاه.ذ مه راثلا بادصأ

 (لوالا) هو> ول عتم هياشنلا اذه لة ناف ضعب نم لقأ تاهوالا ضع ريصبال اهاك تاق والا ىف هادتَم

 تافام م-م.اعرفوب ىلاسعت هلا (ىنا مل )١ هنم ف .فذقااك كلذ ناكب اعلا ة دى هريغلاحرو هاذا هنا
 هلود!نو,طاضعام نيح مهنا (ثلاشلا) انف كلذ وك ف: دارزلا كلت عطقات ن'باذعلا نم هنقو

 لملقلار ومالاهذهىفتواغتلانأب هنعا وباجأتق ولا كل ذ ىف مهمتدا دزر هلا 1 الن وملكتالو اهءفاؤ أ

 باةعلا اذه نا ىلعتن الا تادامو اؤلاه توافتلا نملءاةااردقل ا اذهل همتءال ديدشلا باذعلان ق ا
 كلذ نابي هوروصتاذا مهنعف ني امنا ذ ناكل كلذ عاطقناااوزوجول ممنالامئادنوكي نأ بجو باس.

 لكس و2 < عقوم له سورمسو حرف» 6 ما اول رز نادال هلع حقو علال

 ا سوك رثك أ عاطقنالار ودب ف يفنعلاو حورلا نم هقحلي ام ناكم ظعأ هنن يناك

 ثا ى_هملاو ةرمسم ىلا ةرظنف ىلا عت لاهريخأتلاو ل_.جأتلاو هراظنالاو نورظأ مهالو هلوق باععاا كالذ

 فالذ# نا وثلاو باذعااراد مكب نا اناعأ ىلاعت هناكف هلثم باذعيإلصتما رمذاعت كيلا :لجؤيال ممماذع
 نول مءال اولههسا اذاف ةتملاءلوءالةرخ الا ىفو ىلا عت هللا اهر دق لاح ىلا اهم نول «؟ مهخأف م دل امك
 كلذ نمهتابذوعننوماكتالواهفاؤسخ !مهل ل قونو.ةعيال اورةعتسااذاون روناغبال اوناغةسااذاوا

 ّق هرذاكلا سأب ىلعتاد هنأ الاَدَد- هىف ب اءال ىلاعت هللااهركذ ىتاثالثلا تافصلل هذ هنا لماسلاو

 معا (محرانحرااوهالاهلاالد- اودلا مكهلاق) ل-و رع هلوق * رشانلاوكستعلاو عاطفنالا

 ةهلشسلا) لثاسم همفق د-اولاامأ مي-رلا نوسرلا هذ سس ري سف ىف مّدقت دقهالا ظفارت هد ىف مالكلانا

 رخ ”الاوامسنوكي نأ (امس» دحأ) مهم الكف نيهدجو ىلء ىرحب مس ءادحاو مهاوق ىلع ءونأ لاه (ىلوالا

 مم ءاادهندنالث نانثادحاو وت ددعلا ف لمعلا دحاو مهلوق ةفصب سيل ىذلا مسالافافصو نوكينأ

 د>اوعو ؛اذهو داو لحرب تر رم كلوةوحن ف ةؤد هوك اًمأو كلدكددعلا» اسر اسْنا [ك فصوب سدا

 نأزاسورداقلاو لاعلاك بفصدولا وهىذلا نوكي نز اج ىلاعتو هن اسس ىلم | ىلع مس الا اذ هىرحا اذاف

 لةعلا ىف مالكاا اذه .ة لوقأو ئ-اوهلامكهلاو هلوق لالا ىوةيو'ئئاس:ارةكمسالاوهىذلا نوكي
7 

 اماهام تام صودخ ىف ةفامو ةنادحولاموهغمىف ه1 دحاو اهنااهءاعودصيىتلا ةانصال نأ

 ىعا



 1 نيد وسم
 6ث

 دو وس ولا لاكش *انعباو+حاوهادب أ اذه وه مس ىلا لصت كاهل فدل كنه ةلاطا.ذهربةءافةدحولاىلا

 ىمالنال هنعريعتلا نكميالهنا قطاف هنعريبعتلا نكمي له هتاوهو (عبا رلا لاكش الاامأ) بوحولالاكشاو ||
 هناي هذع تربخ أولو د بو كلان» س لف ةلامال هبريخمللر اغم هنعرب فاو رخآس أب هنعتريخ ا دقف هذعتريع :

 وهدناث د نمهملا ترطتاذاامْأَف دم لانهنوكي الق صاخ بلس عمتاذلانهذ هنعراابخالا نكمال |
 روكذللاتاغتلالا مدس خوتلا لاعىدابمىلا لوسولا قت لانهفتابثالايالو لااله نعربتغنأريغن ع ٠

 ةعشرك ذنسو دمحوتلار ا ف نيضُن اهنا دنع ةماكلا هذه عفو مظءكلذلف وه هو ةبالا هسنعريبعتلا نكمل |
 ”.سزوتلولاق ردا هنأ ىشو ىف الا عاب ةدولاامأ ىلاعت هللانوءبدي الا ءدهريس هن قاهقث اةدنم ا

 كِل ذنيفاربو ىلاعتو هناصسقملاتاذب ةداخلا دولا ىهذدسولاهدهناكف دونول ابوحرفؤهكراشد ا

 نمت لوال اري_سفتاا ةدح ولاامأ اندسفا هللاالاة هل "امم ناكول ىلاسعتهل وقربسفت ف ةروك ذم |

 تادرفذم اما تافوفنول هذا تادوخومدؤ حو ىف كال هلال ىلاعتو ةناضس قلنا تا نصاوخ |

 ةيد_>اولاف تاكمملا اعف تادرغملا تايثانمّدنال هلا تدثف تادرغلا نم هفدبال بكرملاف تاكضوأ
 ىلابعتو هناصس قاف ىناثلا ىهملانذي دحاولاامأ اهب هناصس قا دخول ىتلارومالا نمتسل لالا ىعملاب |
 قرليام بحي ماقملا اذه ىف مالكلا صشلناادهف ا وس رش تعنلا كلذ ف كراشبالو اهبدرتتعو اهب دوت
 لوقهأا قث العو ماهوالاوراكفالا تافرصت نع هزنم هن اصس ناب ف ارتعالا عمرصاقا !ءركفور مشل !لقعب |

 ىذي سل هنال ةعير هوجو نمدحاو هنأي ىلا عت ها فصونىاسحلا لاق (ةسماقلا هلم لا) ماهفالاو
 هنوكتهوة هناذ تافص درفم هنالو ة.هلالامدر غنم هنالو مدقاادرفثم هنالو ءازتبأ ىذبالو ضاعنا|

 اهح و تاذلا تامصد و مدقلاهد نفث هه هعوأ ةثالث ىلع رم منا هاه وأ و هاسقلا ارداهو هسفئياملاع | أ

 هّفع كلداو كلذىلا دولا فاض هنال طقف ةمهل الابد د رفتدارملا هب الا ءذه قو ئناقلا لاما دس ا

 د-اووهلةسشال هتافص قدح اوو هل يقال هنأ اذىف داو ىلاصتو هناصس هنا انباصع 5 لاو رهالا هلاال هلو: |

 قحطلاوه 5 اوةياهلاراشملاى مىقتلاَدص وصلا تاذلا كلت ثالفهتاذ ىف داو هنااما هلكيرشال هلاعتأفف |
 نع ةنمعملا هن از اما ناك لالا ناكَناف نوكتالو أه اوسرخاآ صد“ ف :هلصاح نوكتت ن أما ىاسهتو هناصس ١

 ن نزكتخزتاشتدالا جاوا رتسشألا رانج م هسقلاق وهنوكمف دئازد.ةيتوكي نأوذبال رختالا ىنسعملا|
 هن :افص ىف دحاو هنااماوهل يسقال هنا ذ ف دح او هئاصس هنا ثدن دقن نكد ملناو لا كلذوارةءةمالولعم اثم

 نأفءادعام لكن ا(اهدحأ) هوو نددت :امصبهريغ ةنفوصوم نع ةزيقم تافص هناصس هيقو سوم نالف

 (اهناند) هريغلال هفنل هتافم لو هح قي هناصيسوهو هربغ نم لب هسفن نمنوكت الههتافص ل وصح

 قلل تافصنا (اهثلانو 3( كفنك تديدل ا قلاتاغصو هثداحاملالنامز نو دنامزب ر ةصخخل ه رغتافصنا

 هللب تارودقا عسم# ةقاطتت هتردقو تامولهملا عيبم < قادم هلعناف تاقلعتملا بسحي ةم ةض انممريغ

 ناك فك هنادرفلار هولا كلذ ىف ملعب هنال ةمه انممريغ تاموأءم ةه انمملاربغلا تامولملا نم ىلا

 هناصسوهف :ةرهاننملا تاقصلا نمد او لكبسحو انما محال !نم داو لكب سحب هلاحنوكسس»,و
 ةلاعاهنوكق عمت افصلا كل هن :ادةىقوصوم تسل هناحس هنا (اهعنارو ) ةهملاهذهن مهن اهصقدساو

 تافدلاك لأ ديملاك تاذلا ناانرب انالاهب "ل مكتسم هناذنوكس ساضيأ الو اهلالحم هناذنوكو هتاذ ف
 هر كتم هئاذ لب لامه وهناذلن كملامال مكتسم هناذلاصقان أدم ناكل تافصلاب ليكتسم تاذلا تناكواف |
 لاكتسالا سف: فدوعب يسقتلاناالا هعم لاك !تافص قت ىاذلا لاكتسالا كلذ مزاول نه وهناذإ |
 اه دن ءريخ الاكهنافص همك نءلؤةعلا د:ءربشال هلا ( امسماخو) هيءاقولا ن نعءةرابعلارمصق:ثءح ىلا هتف |

 تاهولس لا لاعىف نانةنالاو ماكح الا رهط هلال ىذلا مالا هناال ا هاع نم فر ءنالانال كل ذو هنا ذ هنكن م |
 لؤودلاا د تصو سول ارئالا ادد هدايا بقبر نكلو وهام هنا ىردئالامْسهأ هنا هلع: ند مول هملاق

 ' راو ىلاعتو هاه هتاامأو ماهفالاولوةعلاراونأ هتزعروُ يب عدر نم ناك بسفا.بو ار داق ةنوك ىف أ
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 ةمولعم هنافصو ةموا عمري غ ةصوص اهناذ نا لوقب نمد: ءبحاولاوهاد_هليةصومل ا هناذ له
 تناكول تافدلا هذهن ا (اهمن انثو) تاذلا ىلعةدئازرومأ تافصل هذه ن ذاف مولعع سدلا رب اغم مولهملاو
 لاس الو تاذالوأت اذ ثاذلا اناوق ىرءارراج ةملاع تسلوأ ةاعامماتاذلا ىفانل وق ناكا تاذلا سن ىف
 د ألك لءناذتاذلالاق نم ناف هن ابثاو هسفن ىلع ناهربلا ماشي نأ ىل .ةح ثلا ىف كل :نوكي نأ
 ةملاع تاذإ اناوقناك املو هيذك ةرورضلابدحأ لك لسعتاذبت ساتاذإ الاف نمو هقدص ةرورمضلاب

 ىلع ةدئاز رومأ تافدلاهزهنا انلعتاذب,ت سات اذلاتاذتاذلا اناوق هبامع سل ةملاعت سلوا

 هذه عجرم لكلا دحاوأبسالا تسيل لاذع هاذ تالا هذه. عجرم اكوا (اهنلاثو)تاذلا

 هنوك ىلع ةلالدإا ةءاها نع ىنغت ارداقت هنوك ىلعةلالدملا ةماه نوكت نأ جذي ناكف د-اوئئث ىلا تافصلا
 تاذلاىلا اهم عجرملا سيل هنا انا صا لل دىلا ةفص لك ىف انما لب كل ذكن كي ملا! ف امح هنوكى ءواملاع

 نأزاجالة ثوشو أ ةسلسنوكتأ اما تاقصلاءذه لوقنف 7 تاذلا ىلعةدئازروم أت افدلاهذهنا تيئاذا

 ىنث نعةرابع ارداهاملاع هنوكانلعجانالو ه-ف صصاخال ملا ىف ىقنااو ض# ىف باسلانال ةساسن وكت

 ىلا عجرملانوكيو أر داهتالو لاعب سيل هناو مدعلا ىل مهب خر !!توكي نأامازتلاو لهم افز هعلاو لهملا

 لالا ناك اف ةردقلا لالالا نعةرابعزمملاو قياطمريغد اَمَدع نع ةراسبع لهل اناوهو قو .ثمأ

 ردعلاو لهجلا ءافدا نم مزال فاشل ناكناو است هوم ن وكمت بالا بلس نع ةراسءةردقلاو ل_هلانأك

 فوصومريغ#لا عم ىلا ذب زتلاو لوطا هنع ىئتتادق داهلاَناف در دقااو ل_علا حت ى_هاااذمج

 تاذلا عو# نءةرا.ءالالاو هناذيةعاف 5 هناذ لعةدئازرومأ ىلانءت هللا تافصن ا تدم: ةردقل اول_لاب

 هفلوقلافدكف هتك ضروم [نم بك ىلاعت هللا ةَمِمَم-ناىلا لوقا اداع د: تافصلاو

 نها ب هالاطا تاذلاب اه تاذأا ىلعةدئاز ةفص ةدحولان ا ىلءاذالددقاناوهورخ لاكش او

 تاكا ةيدحاولا كَم ةقضملا كاتةئقوهوموةي دس اولا كانو ةقدقملا كالت ةثالثرو أك انهن ةدحاو
 تناكناف ال مأ دوجولا ةبجاوو ةدووم ىه له ةقشاا كانت ناوهو كلاد'لاكسشاو دمحو تل نيا ةثال#
 ”راصاح ةرثك ل انهذتادو> ومارس نعَراَمَع امانهاعوتادوجوملارثاس ل راشت اه دو ولى وهذةدوجوم

 ناامناق بوجولا ف لوقلا اذكومد_لاىلاةزاشا اذهنةدو+ومنكت مل ناو ة.هاماودوجولا بسب

 باسنتتال ةفصٍبوخ ولا نالت اذلا نيعن وكي نأ لص سب اهدو»و بو>-وفاهتاذادو>ولاةحاو تناك

 نالفوش ثدح نمامبهئمدحاو لكل رباغمنيئيث اا نيب بان الاو ةفوصوملابلومنا ىلا عوضوملا

 بدحاولا ىهدمن وكب نأ لمحت واهسفم ةئاف تاذلافاضدأ و ىلو أ امها راغمباسالاك لذ ةفصنوكت

 بجاو دووم بج وول هنا تثق لاحم «سفنيْئدلا فصوو بوحولابتاذلا فصنانالو سفنلابامثاها أ
 ةسفوضوملاعموبوجولا كلذ عمتاذلا كالت نا ىهأ ل انهفهناذ ىلعا د:ازهدوجو بوجو ناكل دوجولا

 الأ لقو اهنع راسخالا نكمي لهةطم_سلا ةَعمَْط ا هذه نا وهو عبار لاكشا وثملثتا اداعدةف بو-ولا كالذي

 نا ع امهذ هبربخل اريغ هنعربل اف ( ىث نع ءء وثب نوكيامناراخالا نال لا لوالاو الم اهنعرببعتا | نكمي

 "هلعادهذ هنعءلوغغموهنتايثالاءالو ىذلابال ةملا موا_عمرب غوهف هنعريم# أ نكح ء/ناودحاوال

 | تالشالوتافصلا ذه ةفوصوم تاذ هناصتسما (لوالانعباو اا لاؤسلا: نء ماقال اذ_هقىفام

 اهبوخودعباهنامث اهتاذإةبجاو اه فن ةمئاه تاذلا ناالا هنا ةت ىلا هقت# ىفرقتفم عومسخلا
 (ىناشلا لاكشالاامأو) لّقعلا دنع هنف عانشم الام اذهف تاغضلا و توعنل |كلذل ةمزلت_سم ةمرلانةيدع)

 دحاو ىعأال هالثروعأ كانهف:دساوا ماثمح نماهبااترطناذاف تاذلا ىلع ةدئاز ةغد ةدح ولا ناو هو

 مركحم هناثمح نم هيلارظالا نييؤوه هلا ثدح نم هناارظنا ا نمب قرف نكلو قد هنركذ ىذلا نا باوم اف

 انهدو ةنلا قةصتالانوف داو هنا ىلا تافتلالا كرت عموه هنا ثم نمهيبلا تر طظناداهداو هنانهلع

 لو دف ةدحولا ل رئاداق :دحولا لاعىلا لدي ل دعب وهن: دح ولا ىلا تفمان مادام لمعلا ناف ةست ةلاح

 تدادضح نييتنف تع نوي ويضاف ل ا إن بيج



 ت4 يح ومسم

 ىمكنال هنعريرمتلا نكميال هنا قاساق هنعرببعتلا نكمي له هناودو (عب ارلا لاكسشالاامأ) ليلا لادا | دوولا لاك. نأ نعباو+لاوهاذدب أ اذهود رس ىلالضت كامل هلا كعبة عرشه امدح لا

 هنان هذع تريخ أولو د. و كان سيل ةلاحال هيريخحلل رب اغم هنعرب فاو رخآس عأب هنع تربخ ا د قف هذع ربع

 وههناثم-نمهملات ررطن ادام دم.دحوب ل انهن وكي الق صا تاس عمتاذ لانه هنعزامخالا نكمال

 روكذلا تافتلالا مد خوتلا لاع ىدابم ىلا لوصولا نقلا نهفتابئالابالونلاال نعت نأريغن

 ةعثرك ذئسو دمحوتلا راحت فْنيضُن اهنا دذع ةماكلا هذه عقو مظء كل ذل وه 4 وقبالا هنعريبعتلا نكعال

 ئثدوحولا فرس هنأ ى مو ىناثلا اان :دسولا امأ ىلاعت هللانوءذي الا ءذهرعس ف: قا نةناقسنم

 كل ذنيغاربو ىلاعتو هناهسقطاتاذيةمداخلاة دولا هن دولاب ناك دو>ولابوجو ىف هكراشب |

 ناكل لوال اري_غتاا: ةدسولاامأ انأدسنا هلاالاةهل اام_ميفناكول ىلا عت هلوقريسف:ىفةروك ذم

 تادرفذماما تاذوهاوملاةذاعو تادوجومدوبوىف كال هنال ىلاعنو هناصس قالا تاذ صاوخ

 هيد, اولاف تاكل اعف تادرهنلا تاب نم نال هنا تون تادرغل!نمهفةبال بكرلاف تاكرضوأ

 قامت و هباصس قملاف ىلاثلا ىف هملايةي حا ولااُمأ اهم هناصس ىلا دع ولىئلار وهالا نعت لزتالا عملا ٠

 قءليام سحمي ماقملا اذه مالكلا صلت اذهف ا وسئذ تعنلا كالذ ىف هكراشب الو اهيدرفتمو اهب دخوتم |
 لوقهلا قل العو ماهوالاوراكفالا تافرصت نع هزم هناحس هناي ف ارتعالا عمرصاتا | هركفورمشل !ىلةهب

 ىدب سهل هنال ةعير أ هوجو نم دحاو هنأب ىلاعت هلا ف صون املا لاه (ةسماخلا هلمثسلا) ماهفالاو

 هنوكتهوف هناذ تافدن درفئم هنالو ة.هلالابد رفخم هنال ومدقاامد رفذم هنالوءا زحأ ىذءالو ضايعنا|

 اهو تاذلا تامصبو مدقلابه درفت هن هجوأ ةثالث ىعرممتقي مشاهوبأو هسفنب ارداقتو هسفنباملاع
 هبقع كلذاو كلذىلا دولا فاضأ هنال طقف ةمهل الاه درفت دارملاة ب الا هذه فو ىضاسقل لاق داو

 د-اوو هل هسشال هتافص د اوؤهل ريسقال هاذ ىف دتاو ىلاصتو ةناصس هنا انباصص ؟لاهتو وهالا هلال هلو 1

 قحطلاوه انوش املاراشملا ىه ىلا ةصوصخلاتاذلا كإ:نالف ناد ف د١حاو هنااَما هلك رمشال هلاعأأ ىف

 نع ةنسمملاهناذ :ز اسما ناكل والا ناكتاف ن وكتالو أ ءاوسرخآ صنع ىف هل صاح نوكت نأ اما ىلا تو هناصس
 نزكفزانتفالا هباموئلارتسم الا هباسعاككرص هسفأ فوهنوكمف دئازد.ةبنوكي نأوذبال 1 5

 هن :افص ىف دحاو هنااماو هل يسقال هنا ذ ىف دح او هئاصس هنا ثدن دقن نكد مناولا# كلذوار ةدؤمال و لوما

 نافءادعام لكن ا(اهدحأ) هوجو نمهنافصبهريغةنفوصوم نع ةزيقم تافصب هناصس هتبفودوم نالذ

 (اهين انو) هريغلال هسفنل هتافص لو دح قحس هناصسوهو هربَغ نم لب هسفن نم نوكت الهل هتافص لود

 ىلا تاغفصنا(اهئلانو) كنك تتبدل دق لاتاهغطصو هثداحامالن امز نو دنامزب ةصت 5 رغتافصنا

 هللب تارو دق ا عسم# ةقاعتع تروقو تامولعملا عمم < قام هلعناف تاقلهتملا بسك ةم هم انممريغ

 ناك فيك هنادرفلار هولا كلذ لعب هنال ةمظ انمهريغ تاموأءم ةمه انمملاريغلا تاموملعملا نم داو لكقف

 هناصسوهف ةيهانتملا تافصلا نمدحاو لكس سحجو ةمهانمل ازاسحال !نمدساو لك ث سمي هلاح نو كحس», ,و

 ةلاعاهنوك عمت افصلا كل هن اذةءقوصوم تسل هناهس هنا (اهعنارو ةهللاهذهن م هن امص ددساو

 9 تافدلا كلل ديملاك تاذلا نا انس .انالاهب 'لمكتسم هناذنوكس عاضبأالو اهلالعمهناذنوكو هتاذفف

 ل ككسم هنا ذ لب لام هو هناذل نكمملامالمكتسم هناذلاصقان دما ناكل تالا, :ىليكتسم تاذملا تناكولف
 لاكدسالا سف: ف دوعد ميسقتلا نال ا هعم لاككا!تافص قمت ىاذلا لاكمال كلذ مزاول ن ءو هناذإ

 ْ اه دن ءربش الام هناهفص همك ن نءلوةعلا د:ءربخال هلا ( امسماخو) هيءافولا نع ةرابعلا رمق ثح ىلا ىوتنيف

 الأ تاو وانحلا ماع ىف نانقنالاو ماكحال ار هط هلال ىذلا مالا هناال | هأع نم فر هنالادال كل ذو هناذ هنكن م

 :لودلاا د تصحو سو ارئالا اذه همز , هنا هم لعت نكلو وهأم هلا ىردئالاُمهأ هنا هلع : نذموأةملاق

 داو ىلاعتو هناصسهناامأو ماهفالاولوقعلاراونأ هتزعروني ع در نم ناكتسسفا_يو ارداف هثوكف |
 ا 2012 ووصول ةاجم#ةقموممسو هصسمص و سس مصمم حسو سس صمم سسصسجت صصص سس سنا توم صصص ع



© 8 

 ةمولعم هناةدو ةمول عمريسغ ةصوص اهناذ نا لوقب نم دعب حاول اوهاد_هل؛ةصودف اهناذ ىلة

 تناكول تافملا هذه نا (اهم ”و) تاذلا ىلءةدئازرومأ تافصلا هذه نذاف مولعع سدلا-ا رب اغم مولءملاو

 لاسالو تاذالوأت اذ ثاذلا اذاوةىرءارراج ةملاع تسدلوأ ةااعاماتاذلا ىفانل وق ناكا تاذإ اردن ىه
 د لكس لعناذتاذلا لاه نمناف هنابثاو همضن ىلع ناهربلا ماي نأ .ةحب ثدحااىف كل ذنوكي نأ
 ةملاع تاذإ اناوقناك الو هيذك ةرو رضلابدحأ لك مسعتاذبتسلتاذإا لاق نمو هقددص ةرورمضلاب

 ىلع نتن برع نانملاروبعينا انلعتاذبت سات اذلا تاذتاذلا انلوق هءامع سدل ةملاع تسدلو |

 هذه عجرملا ناكلا دح اوأبسالا تسل ها ذواطقف هتاذىلا تالا هذبم ع - ملا ناكول هنا (اهثلانثو)تاذلا

 هن 0 ىلع تلالدلا ةءاها نع ىنغن ارداهت هنوك ىلع ةلالدملا ةماهان وكن نأ . ناك د-اوئثىلا تافسلا
 تاذلاىلا اهم عجرملا سيل هنا انلع صا ل. دىلا ةفص لكىفانرمَتْما لب كاذكن كم :لالفامحهن وك ىلعواملاع
 || نأ اجالةت 02و سلا نوكتتأ اما تاقسلاءذه ل وةنفتاذغاىلعةدئازر وم ت افصل اهذهنا تيئاذا

 ١ ىنذ نع ةرابعارداهاملاع هنوكانلمجانالو ءف صصخخال ضحملا ىف ىقنااو ض# ىفأ بالانال ةساسنوكت

 ىلا عجرملانوكيوأ رداع الو لاعب سيل هناو مدعلا ىلا اهب عجر !!توكب نأامازدعلاو لهملافز هعلاو لهملا

 || لوالاناكنافةردقلا لاس لال ا نعةرابعزملاو قباطمريغد ادعا نعةرابع لهل اناوهو قو.ثىمأ

 ظ 4 او لهجلا ءافدا نم ملي , ل ىفاشلا ناكنا و امتويثن نوكمف بالا بلس نع ةرامءةردقلاو ل_هلاناك

 || فوصومريغهلا عم عملا اذهب زمعلاو لهما هنع ىتادق داهلل انف ةر دّعلاو ل_علا ىدحت علا اذه

 ٠ تاذلا عوم نءةراس عهلالاو هناذيةعاف هناذ ىلعةدئازرومأ ىلانعت هللا تافصن ا تدم: ةردقل اوللاب

 ٠ .هسفلوقلا ف كف ةرياكس وأ نم ةبكص ىلاعت هلالا ةةمم-ناىلالوقلاداع دة تافصلاو

 1 قالا ةقمقتناكاذاف تاذلاىةةاهت اذلا ىلع: دئاز ةفص ةدحولا نا ىلعانالددقاناوهورخ[لاكشاو

 ظ 0 كلذن ةباددس اولا كرس ةقدقملا كل: ةفو هوموةيدحاولا كاتو ةقدق : قا لال ةثالثرو مأكل انهنةدحاو

 ظ تناكذاف الءأدوجولا ةينجاوو ةدؤيجوم ىه له ةقبغ قطا كات ناوهو كان لاك شاو دموتلا نياق هن ال“

 |هلصاح ةرثك ل انهذتادو> وم اراس نع اَمع اهت مابها عوتاد ,وجوم ارثاسراشت اهدوبوب ىهذةدوجوم
 نااماق بوجولا ف لوقلا اذكومد_هلاىلا:زاشا اذهفةدو+ومنكتمل ناو ة.هاماودوجولا بس

 ||| باستتال ةفص ٍنوخولا نالت اذا! نيعنوكي نأ لمص سب اهدو»و بو-وفامتاذادوجولاة ماو تناك

 ا ذوه شح نم امب هند او لكللرن اغمنيثه ثلا نيب بانسسنال او ةسفوضوملا/لومدحلا ىلا عوضوملا
 بجاولا ىهسضنوكي نأ لمحتس و اه سف ةمئاق تاذلافاضيأ و ىلو أ امها ةرب اغم باسنن الا كلذ ةفصنوكت

 بجاو دووم بجوول هن تنثف لاحم هسفني ئدلا ف دوو بوجولا,تاذلا فصنانالو سفنلاءامئاها سأ
 ةسيفوضوملا عمو بوجولا كاذ عمتاذل اكلت نا ىهأ لام هفهناذ ىلعا دازهدوجو بوجو ناكل دوجولا

 لققو اهنعراسخالا نكمي لهةط._بلا ةقمةلا هذه ناوهو عبار لاكشاو ثدلثتن اداعدةفبوجولا كاذب

 ناس امهف هبريخلا ريغ هنعربخلاف ؛ ىش نع ءءوثن نوكيامنارامخالا نال لاك لّالاو الم اهنعرببعتا | نكمي

 ”هلوعا دهذ هنعلوةةموهنتايثالاءالو ىلادال ةّمملا موأ_عمرب غوهف هنعريس» أ أن نكح ء/ناودحاوال

 , تاكلشالو تاغصلا هذه. ةف وصوم تاذ هناصتس هنا (لوالا نع باوملا او) لا وسلان م ماع ا اذ_هىفام

 امموخو دعباهنا مث اهتاذاةبحاواه فن ةئاك تاذلان االا هن ارزق ةع ىلاهقت < فرقتفم عوملا

 (ىناشلا لاك شالا امأو) لمعلا دع هنن عانشماالاع ا ذهف تاغصااوت وعنل اكلذل ةمّزام ةنإ رئانةيدعب
 دحاو سأال ثالث رو أك انهفةدساو اناث مح نماهملا ترطن اذاف تاذلا ىلع :دئاز ةفصةدحولا ناوهو

 موكخم هناث يح نم هيلاوطلا نينووهدلا ثم نم هنلاز اظذاا نمب قرف نكلو قدح هنرك ذ ىذلا نا باول ساف
 انههو ةدحولا قةصتكلانهف داو هنا ىلا تافئلالا كر رتعمود هنا ثم نم ملا ترانا ذاق داو هتان
 لدو دف ةدحولاْل رئاذاف اه ءددولا لاعىلا لدن ل دعب وهن: دولا ىلا تفّان مادام لقعلا ناف ةست ةلاح



ََ 

 ا
 ا

 : مهلاو ةءائتلا د:ءامآو لضفلا ىلا ةاحالف ساينلالا نكس ءالانههو سايناالا نقولا دنع هلا ْ 1 :

 عملا

 || كل”نكتمل ناو روك ذم !بيرقتلا دو ءيذ_:خو اههقت نكم أ ىف سثدح نم ة#هاملاف ةنعاثملا
 دوجؤلاىلااماو ةعاملا ىلا اما ىننلاهسوتالا اهلا ىلا هنحون لاس (همنءالةفنماسأ ةشضوضوملا ||

 راعدالا ىلا هج مزن غنم قدصو قو فالاهلاالا ذا وةّنأ ثدئرو كح لا نير قتلا دوءر دشن و

 | رودتنلامكناف تايئالاروصت نءرخ أت مقئلاروصت نا ةماكل اءذس قاع اسف (ىاثلاثصلا) ةئيلا||[|

 |( نءقءدوجولارو-ةفدوجولا عافترا الا مدعلا نمر هنالك ناف مدعلاروهتتنأ لاك الو دودولا |

 هذه ب اقف بدسلااخ كان كخض ضالاناكاذاف دوجولارو 2 قو._ءمدءاارودنو مدعلارودنأ ْإ

 || ترك دام لع ل_ةءاا ف ضالانأ(تاودلاو)تايئالاانر نو ىنلاانسدق ىح ةماكلا هذ هيف ةضقلا ||

 ئ وع هلك ىف( ثااثلا ثلا ) دادنالاو ءاكرشل | نو دمحو تلا تابثا ضرغلا ناكتارثألا ىلع ىنثلا دقت نأالا :

 لوةئف هوة ءملارارشالاامأ محرلا نجحرلا هللا مس قت دة:دقؤب ةقاعملا ةيظفالا ث-ابملا نأ لعا ْ

 نم ةصودخلاتاصاملا ىلعةلادلا ظافلالا هن ةرهظالاماةرعذصو ةرهظم ني_ءون ىلع ظافلالان ألا

 | ماكل اوهام ئث ىلع ةلادلا ظافلالا ىهذتارعذملاامأو ناسنالاو رخطاو ضاسلاوداوسلاكىش ىف ثدح ||
 | نمهناف هانتشالاهءااقرط-_الام اناننا تدع نع دعنا ىروصتنأ فئرتلاا ذه لعل للا ١ || وهم تنامئانا اهفرعاووهو تناوانا ةئالث هو نيعملاكل ذ ةبهام ىلع لآل دزيغ نس بئانغلاو بطاخنو |

 ْ وع نافرغلانعادعب اه دش اوان انف رعتا رعضملا د2[ نألماخلاف وه هم تالا كو _ و أ كب هبتشي ل ريغو كريسغي هستشت دق كن اف تن ف الذج ىريغ ىنهبن ثيوأ ىريغب مقشمريص نا ل مص سملا

 راذلا فرعانا ىلع ل دباممو ةضقلا هذه دص نع ف دكر مادلا لّمْأَملاَو امون طس الا
1 

| 

 ْ حامحافا لصفلا نال لصفربغ نم ثنو اوركذملا هم ىوةسظفل دارفنال ادنع هللصح ملكتملانأ انا ىلوق

 || سلل نمنءالا كلذك ناكامناو نش كلوةذ ل ضنا اامأو اًمرمْسْدا وةكف لسصتلاقاماد-اوظفللا# ||
 | رك ذمو ثنؤم ماكتملا ةرضحت نوكيدق هنال عمو يو ءرك ذمو هئنؤم ظفل نيب ل_هف هنا بطاخغاامأو ||
 || هذهل ن_خهامتا هعمو بطاختا ةشنو ةمالعن هنسب ىتح فر ءيالفامهدحأ بطاخن اهملع لمةموهو ||
 نافرع نأرهطظ لوةنف اذه تفرع اذا ىرورضااك أ اذهذ تئاسغلا نم فرغ ارمداحلا ناامأو 'هلعلا ا

 || ىذلاوه هنالهقالا سدلهتانءانلا نافر_هلافاسئاغوأ ارمذا ناك ازوسمريسغب هنافزع نم مت أ هناذ ئش لك |

 أ ىذلاريسمذلا.ةةمقحلا كلت ىلا يسعي نادال نكي ملا اق ةثالاثلا ماسقالا فرعااناظفاوانا هسفنل لوب |
 | لانه نقب هلال انما قاع و ةتاصس هن مالا تاق :رعلا نأ اناع هناصسفلالا نال وةوهورثافضلا فرعاوه

 لقانعلاد_1ةةةلاكل:ةفر_غمراوناترانتسا اذاةيرمنلاحاورالا نول وةفداح الا نوز وح اموق

 |١ داحم الا لا نال لومعم رغداالاب ل اولا ناالاهتناانالوةدن !فراعلا كذا مصيداخكالا دنعو لوةعملا

 لك أوهىذلاّقد رطاااذهذ فنانو دا والنانثا امهفاةبناوداحتاب ساللاَدف امهدحأ وأ امنةنا

 || تافماكملا تاماق منت رذاعلاو هذ تنأاماوهو تنا وهو نأ رخ الانام رطااقبةراشالا ىف قرطلا
 || قفنادعب هنأ مالسلا هيلع سول نعىلاعت هللاربخأ ام ىلءّهب رمشدل ظوظللا عبج نع ىنف نا تا د هاشم لاو

 |١ تناالا هلاال ناتالطأاىف ىدانةلاقفد وكلا ماتم ىلا لصو ثو دحلاازان* [نعو ثو دملا لاع تأ نع |

 لاقو ءاوام لك نءةرسغلابالا ةطاختاو ةد_ها ثلا ماةمىلا لوصول ىلا ل بسال هنا ىلع ل_مياذهو |
 وهو ث«انهه مْنئاغلل وه. امأو ك سفن ىلع تدنثا اي ثنا هلع ءانث ىدخاال لسو هملع هللا ىلص د#ت |
 ناىنلكلاب ىنعاو زو ا ىلك اما مسالا نأ (اهد>أ) هوجو هدلع لديو ءامءالا ف رثثأ هقح فوهنا ا

 1 نماعثام هرررصن سفنن وكي نا قزلاب ىءاودكرتشلا عوقو نم هرودت سفن عسنعال ثدي هموهذمنوك»

 قل اوه سدل مال اكل ذيهملار اشملاف لولا ناك ن اف نيعملا كلذ هنأ ثم نم هماعلادلا ظفالاوهوةكرمشلا
 || نء ةتعلام ىلاعتو هن اص سة _ثعملاهناذو ةكرشلا عنج الا أ مسالا كلذ نم م وهف ا ناك ا[ هنال هناحسس
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 ام ناكام لكوءاذعام نكمااووهو» ب>اولاف نكماماو بجاوانا دو>وملا نالرهاط الاف هلاغف ]ىف

 اكلم ناكءاوستاخكمملاماق ا فال_ةخاب مكمل اذه فاتةكالو ب حاولا لص ملام دج ونال نأز وح هناف
 هتردقو هرهذو هف رممت ثحت وهكلمو هكاموهف هادعام لك ناتثف كلذ ناكوأ دايعللالعفناكو اكل ءوأ

 ءوث لكانا هلوق قداس نمئش كل حوليوهر دقو هئاضةرارسأ حا ور نم ةعم رز دتاذ_هدنعو هن ال_.ةساو
 ةعللا هذه ىف ةركفلا ةنيفس تءقواذاو هلوهامووهوهامالا ةّمِما | سدادوجوملا نا فرعتورد_هب هانةلخ
 فيكو لوصولا ىتموف ةرقولا فيكن ةماعلا اذه تار د نم ةرذدبالا ىلاريسلا نال ف ة:مدبالا ىلاتراسولف
 تنافنا رب اهم امهو بولطم ىفاثل ىلا لورتم لواالا ئذلاف ئثبلا و نم نوكياسناري بلا ناف ةكرملا
 ةنثالانهفمدقلاو ثودهحلا لاعخزربىلا تادوا ذاامأَف هدادسولاو ةس ادرغلا لاع نع جب راح د_هد

 وهال ن ءانووها.ذوه هنأ دّرءمالا باسملالاو لوةعلا ىف قس لو تارامالاو تامالعلا لسحضتو تاكر 9

 لمقثا (ةسداسلا هلك_للا) كاب كنمككحجسمو كتانفل دب .عناف فرعضا اء دمع ىلا نس اوهالا

 هلال ناك املاناق فالك لا ىفالا حصتالو قاما لكى ف اضالا ذه حصن لهو مكول و هوي هتفاضا ىنعمأم

 ىلاةمسفلا, قة امنافصولا اذمءادوبعمنوكت نأ هيوملي ىذلاو ادوبعمن وكت نأق حست ىذلاوه
 مدتن عسب ىلاو نيذاكملا لك ىلا ةبسسنلاب ةديعص هفاضالا هذه نذاف ىلاعتهتلاةدامعهفتمروهّد نم

 | ةفاضالا هلخدت نأ مدد امدلالا يعم نا ىلءل ديمكهلاو هلوق (ةعباسلا هللا )ارب دقت فلكم هيرو رهص

 ' دوءعملاودهلالاّن ا ىلع دف كءكرهنا مولعمو دح اور داق مر داقو عم اراصار داقلا هلالا عم ناكولف

 : هلالا ظفاد_ه.دح اولا ظفادورو نال ةسهاالا ىف دد او هنأ انعم دح اوهلا مكها اوهلوق ( ةنماشلا هلشسملا)

 ال دس اورلاعهناودحا ود هنأن لجرلا فضو لزج وهفاه رغىلال ةمهلالا ىف ةريشعمة دو ولا كال نا ىلع ل دب

 . ||| انهلالرباغمانريغهلا لعلف دحاو اهلا نا بهل وقب نأ دح لامس رطتعنأ نكمأ دا واهلا مكهلا ولافالو

 | هذه ىنىضتقي لج رالا وتنال كاذووهالا هلاالل مف قاطمادم-وتلاناس مهولا اذهلازأمرحالف
 : 3 كلذل_هح ىتخ ةهاملا كلدارفأ نمدرفل صول ذا اهدار ةأ عنج ىتتا ةرهاملا تفتتا تمو ةسهاملا

 ' | ىطتض :لحرالا تلوقنأ ترن ةهاملا“ ءافنا٠ نء هيلع طفللا ل دام ضقا كال ذو ةهامملا تاص> دةفدرفلا

 ْ (اهدحأ) ثاعا ةماكللا ده ىفو قام ءانلادمحو تلا دافأ اديزالا دعب ل.قاداف لءاشلا ماعلا ىننلا

 ٠ هللاالادو-ولا ىف هلاالوأ انلهلا الرب دّهَدلاو رامضاو فدح فن مالكحلا اولاه نيد وصنلا نم ةعاج نا

 كنال كل ذو ىلا د_ءحوتلل قباطمرمغمالكلا ادهناملعءار
 ْ اذ_هناكل هقاالاانا هلاال هناربدةّلا تاقول

 ا قرفوهالاهلاال هلوة نيبو داو هلام تحولااوهلوةنبب قرالذ مش قاطملا هلالل ادمحوب الاموال ادمحوت

 دوعد هنأ الا لد ازلاك-ثالاكالذندوولا ىف كاالريدةّدلااةاقولامأو ز ٌَي ”بريغ هناواضاراركك اذ نوكست

 .ىناثلاهلالا دو ولا فنا ذ_ه ناكرهالا هلا الدودسولا ىفهلاال تاقاذا كي ال كل دورخ 1 لاقل

 ىوقأة-.ه املا ىفن نا مولعمو ىناغل ا هلال اة_.هاملامفت هللاالاهلاالءالوقناكرامعكالا اذ_هرمذن لولامأ

 ىلوًارامضالا اذه نع ضارعالاو هرهاط ىلع مالكلاءارجان اك دوجولا ىتننمفرصاا ددحوتلا ىف
 داوسا سلداوساانأباكس كل خناكداو سس هاداوساا تاقاذاكناف لّةعي فيك ةضهايملا ىنأ لق ناف

 ةنيهاملا نب لوقلاانلق يقسم مظانم لوقعم اذهفدوجو م سدل داوساا تاقاذاامأ ل وكم وقو
 دوجووه ث.ح نم دو>ولاو دوولا تءضادقذ دووع سدلداوسلا تاقاذا كناف هسنم ةبالرمأ
 ثدح نم ةساملا هذه ىنلةءاذاف د وجولا ةامسملا ةسهاملاهذه تم ةدقف هتمنن اذاف ةسهام
 هرهاطظ ىلع هللاالا هلا الانلوق ءارحا مص كلذ ل_ةع اذاف ضي أ ةسيهامملا كلن ىفن لس ةعبالزف ىه ىل' ىلا

 دوجولا ت.قتامو ةيهاملا تيفناخ دوجوسالداو.لاااناقاذا انا تاق نافرامضال ا ىلا ةجاح ريغ نم
 صأ ىه لله دوجولاب ةيعابملا ةينوموخ كقدوسيولا ةسهايلا َه ة-فوصوم تر :١ نكمار

 قيم ايفت اهسفت نأك انبي "لصدهنم تناكح ناف الءأدوحولا نعو ةهاملا نعل دههنم

 ت2 سبب
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 موةل تاب ال ضرالاوءامسلا نيب رضسملا باصدلاو حايرلا فيرمهتو ةباد لك نءاهيذ ثبواهتوم دعب ضرالا
 ىتلالئالداا نم عاونأ ةداممركذ :لادحولا دةيلادرفلاب م كت -ا.1 ىلاعتو هنا سدنأ معا مهران

 لمقؤايئاثد ادئال او دادضالا نءهنءاربو هذمح و لعوالوأ هناصسرد وجو ىلءابم لد سي نأ يع
 ١ رد ىفو )ىف رال اهلك لئاسسم نا نمدبال لئالدلا كإتح رش ىف ض ولثا 1

 امآلوةعا اوه الان هءاعاوصحاو قول اوه قالا انلا نم لاع لاذ مغوأ قول اوه له قالا نأ ىف |

 هلوقىلاراهتلاو لال! ف الة او ضرالاو تاومسلا قا ىفن الاه ىلاعن هنال كلذو هن الاءذه ىهفتنكالا ظ

 تادف عناصلا ىلع لديىذلاوه قوا_ه اال قواه !ىنالا تسل تان"الا نأ مواعمو نول ةعب م وقاتانال |

 نعةرامعقلطانأ(اهد-أ) روماهءلءاودتحا دم لوةعملاامأو قولخلا وه قلنا نا ىلع هنآالا هذه

 اعدقنوكم| نااماوهنرئالاو:ةردقللا راخغم اسم ناك ولحارخالا اذهفد وحولاىلامدعلا نمء يشأ اجارخا

 مدسعلا نمحارخالاو دو-ولا ىلا مد_ىلا نم حارشالا بسم لزالا ىف لصح دقفانع دق ناك ن افامثد اسوأ

 ني-دمقنلا عاقجا مزال زالا ف حارخالا لص-واف ةمقوب_لا توه لزالاو مدعلانقومسمدو-ولاىلا
 رخآحارخا نم 4 دي الفدوجولا ىلا معلا نم هجرذع حج رم نماضب أ هل ذب الذانث د ناكناو لاكش وهو
 اهمدعن مءايشاللاجر نكي ل لزالا ىف ىلاعت هنا (اهل 4) ْ لساستلا مزلبو لوالا ىفاكهمفمالكسلاو

 ناو قول اود ثداخ امال اكلذناىهأ ثدحا ناف ث د لو | سأ ثدد-ا له لزالا ىف ماهدوسوىلا
 ةيسنلاورئالات اذورئؤااتاذنيبةم_ةيرثؤملانا(اهئلانثو) امش ق اذ لطق ىلاعت هتاف مأ ثدح ل
 ةعدق تناك ناو لكلا مزاةث داح تن اكناةيرثؤملاهذسهف بستنملا نودياهررة: لتس نب ىهالا نيب

 ةَءدَقلا ةذصلاهذهمزاول نم لامة بالا ىفوأ لا 1ىفامارثالا لوه-و ىلاعت هنا تاذ مزاول نم تناك

 ارداف ىلاعت هنا نوكح ,الذ ىلا: هلنا تاذ مزاول نم رثالان وكب نأ مزا.فمزال مزاللا مزالو ةيظعلا

 رمغقاهلان أ, نولئاقلا ّجحاو رفككلذوةبجومءلءنوكسفريثأتلا كلذ ىلا ارطضءأحلملبارات
 ءامسشال اقلك نا ل_.ق ىلا هنا, فو صوم ىلاعن هللا نا ىف عازرتالاولاهنا (اهازأ) هوجو قولا

 اهتمىلا تامول ل اناقو دوم ىلاسعت هنوك مز قول اوه قالا ن :احسسولن قاملاف ودوم لاوهقااساتاو

 نكي ل نأ ده ث د ام'داح ام راراذاانا (اه2 وا لقاع هآوةءال كلذو تاروذاقااو ةباالاو نيطامشلا ْ

 باودو قح هناانلقو كلذ انلبق ءهدجوأو هقاخ ىلاعت هللا نا انل لءقاذاف نكي لنا دعنئدلا اذهدحوملانلق |||

 هلنانا نكي لام دعب هثودح ل_#لعت مدالف ضقا:ةمورفكو ًأطخ هنااناةل هسفاب دج وامن اهنا ل قولو
 قاحلاف هسف:ىفهدوسولرب اغمءايا ىلا عت هقفا قلش نأ انلع هس هنو دج هنو دس ل لعن مدن لو هنقا ىلا سعت
 لاعفا روما نا ف رعت الانا عم هر دقو ىلاعت هللا فر عنودابعلا لاسعف ا فرنانا (اهثلاثو) قولت اري
 رود_ةماعوتو يف رداقلاةردقةبرود مواعم وهامري_غ مولعملاو دبعلاةردقوه مأ هلئاّةز دقوها دايعلا

 | ضم: هنال ةملسنوكسج:نأ لم <--::رب اغملا هذه نا مترو دةلا كلذ سفناو ةر د ةلا كالت سفنل ةرباغم
 بول طااوهو رئالا تاذورئؤملات اذ ىنيءةدئاز ةسنو.ثة_ةصدير ْوملا:ذ_هف ةسمدعىف ىتااةيرثؤملا
 ىلءلديكلذو هءلوهئااوه ليرد هاف سبل لاغلاق ماعلا هللا ناش اناقاذا اولاهةاصنا نأ (اهعبادو)
 رهو ا قلو ضاسلا قلشوداوسلا قاس لاقي نأ مد هنا (اهسماخو) ملاعلاريغملابعلا قاشت ا

 ميس حم هلا ل_لدب ةفلتحل اتامهامملا هذهارباسغم لكن ىف داو ىعأ قاما مو فخ ضرسعلا ناشو
 زم-غ قانا نأ تدثف ماسسقالا نيب كركم ميسقتلا درومو ضرعل !ةمشل ا خور هوما ةسرقل ا ىلا ةءقااسللا
 برعلا مالك قافنا لأ هللا حر ل وبأ لاو (ةيئاثلاهلثسملا) ةهلثملاهذهىفام لح اذه: قولذلا

 اريد ة:هرد ةفئث لك قلو ىلاعت لاه اناوص ا وعمجب ناك انا ىلاعت هقا لاعفالاع»ا كلذ را هوردَقَتلا
 ىلع ال اذه تاد (ةثلاشلا" لسا ) ريدقت ىلع لؤمءمو» مك أ نكسه ىف ساشلا لوقو
 لمسه ىلا ةتباااَندي رظ سيلدماةمل اناو لشمال: الدلم عناصا ادوجو ىلعلال دّمسسالا نم ٌدبال هلا

 دس سلسشسلل
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 نورك ةقششملاءامسالا عمج نذاف هناصس قط اوه سبل مسالا كل ذي همل اراسثملانأب عطققلا بجو ةكرشلا |
 ىنابثاا ناك ناو ةديااهجوب اهيلعل ديالو ةصوصما هناذ لوانتيالرداسقلاو ميلعلاو ىيكطاو مي-رلاو
 ناك اذاو وهابو ثنا اء كلو ق نيبو ديز ا كلو ةنمب قرف الف ةراسشالا ماقم تاه لعلاو للعلا معءان ى مملاوهف

 وهانتنااءاناوقف عرفلا نم فرمشا ل_صالاو لصأ ةراسالا مءاو عرفمل_ءلاف راشالاماةماماه علا

 رممهسفو بئاغلا لوني وهورضا ا لواتي ظفل تناّنأ قرفااناالا ةياكلابءاسم“ال ارياس نم فرم |
 ةرودلالال:لواست وه كلوةوئذلا كلذ ةرود للعلا ىف لسه اذا هنعريبعتلا م دنامنا و»نأودورخآ
 ةة.قح نا ىلعانالددقانا : (اهنانثو) رضاسط الا لوانةءالاضي أ وهنا ىلا لو ةلاداع دةف ةرمضاح ىهو

 نيب ؛ ةرياهملا ىضتقي تعنلااّنال تمن كمال قلطملا درغلاو ببكسصاارتلاءاسغ اعجب نع ة#زنم قالا

 ىنشيراج الان ال هنعرامخالا نككالاضيأو ةمنا درفلا -الةيريغلا لو هس ىتعو ةفصلاو فوصوملا

 | هتكىلالوصولا نءةرمصاهت ةقسْملاءاسمسالا عجب نأ تدثف ةينا درفلا ىف كلذ و هباريسفشو هنعاربخم

 | الا تاهج عج نعنارل] ةدرفلا ةةقل | نإ: حسم لالي منوم ظذاامأو قالا ةةمشح

 كات هكىلااهلوصو عنم ىتلا ظافلالاريئاسنم فرمنأ نوكأ بجو ةقرقلسا هنك ىلا اهلوصول ةاففالا |
 ريغاضيأ قطا تافص تاهام متاذال ةفص لوص» ىلع ةلا دقة ملا اطاذاالا نأ (اهثلانو) ةقيقملا

 ماكحالا هلم ميصو را.مءان ىذلا مالا هناالا هلع نم فر هدالف ثو دأسا ملاع ىف :رهالفل ااه ران انالا ةمولعم

 تاسفصا اهذ_هنذاف كرتلاو لعفلارو دص هسنم مس,راسءابىذأ !يهالااهناالا هر دق نمو ناسقنالاو
 ىلا ىلاري_كنالَه لا تونا لاعمال لاوس دال تافتلالا دنءالا اهلةعتاننكءال

 دساو لك نالمكست ك7: .ءنركبالزءئشىلار طانلاو اعم ثودلا ملاعىلاو هيل ريش لو هدحو هناصسم

 لب قا ةفرعم مام ىف قارغتسالا لاك دمفنال ةقت_تملاءامهسالا عيجب نذاف ارمصاه اصقان نوكن لياميشم

 نءالودوه ث د نم هءاعلديظفا هناف وهامأ برلا ةفرهمىف فارغتسالا نيبو دبعلا نيباناح ريصتا ماك

 ادع كعطق.و قللاىلاكآموبود انذل ناكف ثو دل اع ىلا سامسةلاهةب_دنو أ ةفاضا 0و

 ني_هاربلا نأ (اهعبابد) فرشأو ه ظفل ناكف هاوساسع كعطقد ال هنافءاعمالا نم هاد_عاموهاوس

 اهلاكل هتاذلب تاف_صطلاب تلك امهناذنأو تاذلاوهةز_علاو لالا عم ءم نأ ىلع تاددقة_ةااسسلا

 طافاالارئاسو تاذااوهوولعلا وةزعلاو ةسسرلا عود ىلا ك|صوب وه 7 ولاكلاتافصت مزاج سا
 فدك! قلاسلانرطخاماذ_هذ فرش وه ظن ناكف تافمااوت وعنا تاما.ةمىفالا ك-ةةوبال

 اهيحوريوانرارساوانرودص اهراوناتاء1نمةرديرود نأ ىف هناهس ةيغرلا«سمااووه طظفارأ مع ١نع

 ةاظ ضمض- نم قرثو مدا |براسعم ةصسفىلا ثو دما ملاع قمض نم صلختت ىتحاشح اور أوال و ةء
 وهالا هلاال ىلا تدل وةفنوا وهلا لاه( ةعساملا ”ملدملا) رب رعب هماع كا ذامورا اوبالاتا ومس ىلاةيرمشلا

 عوذ م ديزالا هل وةفديزالا لبر ىف ءاحامهل اوقىف ركن و م.الا عمال عض ومنملدبهثالوه عفترا

 لوةءماذهو ديزالا ىنءاسام تلق اكفىنانلابذالاو لوالا نع ضارعالا ىهةمل دبلاّنال ةمل ديلا ىلع
 يبدقتلا فريصي هنالةنكمي ريغ ةيل ديلا انههف اديزالا ىءاج 4 اوقامأ ديزخ ءالا لكل نع« ىيحنا ىندسفي هنال
 مي-رلا نحرلاامألعاهقناو قرفلا 'روظف لاحم كلذوا دبزالا دحأ لكءاس هنا ىذَمَعب كل ذوا ديزالا قا ىنءاج
 اندرأاذاف مارلاوهاهلعافر ةمعنلا ى مناص سس هةد ىف ةسرلا نآاندو ام_هريسفتىف لوقا |م دقت دف

 ناخب نا انلق هلاصسدلالا تد بل تلا ةَماَنلا ةغلاملااندرأاذاو م-رانلق رن يلا:دافا

 امهتمذولعل اورهقلادمغيإ هماد رفلاو ةمهلالا ركذ نال تدل انين احرك ذب عض وملا اده صام هناه

 تقبس هتحرنأباراعشاو ةين ادرفلا ةزعو ةمهلالا ةسميه نءبولةال اكورتةوحرلا ف غلام |هدهرك د 1

 صضرالاو تاويسلا رولخىف ناز ىلاعت هلوق 5 هود ةعحرأالالا ىلا قاحام هنأو هيسع

 هي يح اف ءام نمءابعسلا نمدقنا لزنا امو سانلا عفن امع رهلا ىف ىروش ىتلا كافل اوراهنلاو ىلللا ف المعاو

 ك1
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 || اسلو- ف تناكناواهتاكرحنالف (ىلوالاةم3ة11امأ) ناتفمعض نام دق اوذدحاو: كف ةزوكره
 || فان يثالثو ةتسفرودلا سي اهتمد_-اولا نأ انرتقولانال ذك تدل |لعل ةقرقلس ا ىفابنكل ةهماشتم

 ||| ةحس مانا ىلع ةرشاعلا كلت انعزو اذا ةرشاعناصقن نكل نامزلا اذه لئءىفروذلا اذه حيرخالاو ةنس |

 | كلذكن اك اذاو او سحريصزالا 4 ةنسفلاأ لكل: ةنس لك لب مون لك ةصح نأ كشال ةنس فا نيثالثو ||
 | بجواهتاكرح ف تهباشتاملابماىهو (ةيئاشلاةمّدقم اامآو) تباوثلاتاكرح هاشم عطقلا طقس ظ

 : مزالقاهكا رشا دع.ةسدال ةقانماءامشالا ناف ةمنمقي تسلاضي أ ىهو: دحاو:رك فةزوكض اهبوك ||

 ِ قيرسطلانالثاركلاعمج ىف مناف تباوثا ارك ىفاندس نبا هركذ ىذا !لاتحالا اذهل وقالب داو ||
 : ةسمودلا دكر انةكرخملا ةركل ا ةد_وب مزمل نكمال ن ذاق ءانةيزو ءانرك ذامالا سدل ةركلك ٌةد-و ىلا ||

 || كلذكو انراععا توافتلا كلذ طمسضب تالا دس لملقر ا دمع اهناك رس ريد اقم ىف همام ةريثك تارك اهلعاف |
 || كافل تحتو تراوثلاةركسص قوفةركت دثانم سانلان مو لماوطاو تالئثمملا عجبف لوذقا |||
 . ناكن م لكور د11 فان مو دو مظعالا لمملا نيدصارلا نا (لوالا) هوجونماودتحاو مظعالا ||
 | هل ص نومأملانامز فدو مث انيك هدوحو س .وياطن نأ مظعأ ملظعالا لمملان ادجو ناك دقا هدصر |

 ١ راكم ,: راثامهامم لد نأ نيمطقلا نش نم نأ ىذتش كلذو ةققدب صقانةدقو ن ومألاد_هيدح ومع ١

 || ةركىطق لوح اهابطقرو دب ىرخ أ ةركتءاوثلاةركو لكل ةركنيب ناك اذا نكس ءامنا اذهو ىرخأ |

 أ مص»ن ا ةراناهبطتل ضرعتف ةركل اكلت ىطق لوح اهايطقاضإ ارو د, تباوذلا :كنوكحيو لكلا الإ
 و ىلع راما لدعم قطن نأ كلذ نم مزاض عفت مب وذا بنا ىلا راتواضفذم لاما ناجل أ ١

 || اديدشانارطضااوورطضاداص رآلا باصص أ نا (اهينانثو) بونملاىلاىرخأ ةران' هنع لصف ناو حوربلا ||

 ْ: اك اشناك هنا سة ربا نع ىكح سووعلط) نا د تالوطملا ف حورمش وهام ىلع سعّشلاري-سمرا دمه ىف | 1

 ا (امهدحأ) نيلوق هفال> ابدسىفاوركذ سائلا نامت ةمفا غو اةيوا اتم ةئمزا ف نوكي ريسلا اذه نايف |
 || فاتت ةولس اذه نم سعشلا دكر قولي ىذلا ف التخالا نا معز هنافاكر تم سعشلا جوا لع نءلوق ||

 ١ لهأل وقاههد اند هل نم سودا ريس نامز فانك: ج والا نمامه دعب فالتخال نيلادّتءال ا تن دمع

 0 عافتراو حوربلا كلف لالا همفبسااّناماكاورمدمو مورلا اا عام دقرثك أو لباو نيدلاو دخولا

 || باصحصأ ناىنارد_:كسالا ايران رك ذو ىأرلا اذه دمعي ناك هنا سخربا نع ىحو هطاطغاو هسامق |
 || اولاهو تار دنامترخأتيو هعضوم نع مد ةّثي ج وريلآ كلف بطقناو اضرب كلذ نو دقتءب اوناكتاعسلطلا
 تءاودلادصر س .وولطب ّنا (اهثلاثثو) لحلال وأ ىلا توا نمةدحرد بك نمكرللاءادّت انا

 ةسردةنسةنام لك َْق عطقت اهودح وفاهو دصرنو رخ أتم او ةدحاو ةحرد ةنستنئام لك ّق عاشت اهدحوف

 لس ىلع ةعان_صلاىف' ةرهاا اه دخت ىتاا تال الا ىف تواعَدلا ىلع هلو دعس ميظعت و افئادهو فصنو

 || ءااركصذ ىذا اكلفلا توشب لولا بحوب كلذو هناصقثو لدملا دايدزا ىلعهل_. نمد. الفءاصةةسسالا

 ةعبسلا ب كاوكلا ذه الف قوف كلذ ف ةزوكرم ةّءاشلا بك اوكلا نا ىلءاوصتحا (تااشلا ثحلا)
 لّوتال يك اوكلاّنا تنثو تءاوثلا هذه تاكرح نم عرس تاكرحةعمسل الفال هدهلان دهاش اولاقذ

 نوكتنأزوالو ةعيسدلا هذهقوسةركىفةزوكسص تباوثلا.ن_هنروكىذتقءاذهو كلفلا هكرحالا |||
 اها اولاف مث برقا ةدح اوةرود لاو مون لكى رودي ةكرخلا عيرس هنال مظعالا كإغلا ىف ةز وكس سم ١

 :قىاكلاو ثباوثلا كال: كتدق ة عسسل بك اوكلا هذه نال ةعيسلاءذهت ارت قوفةزكىف ةزوكا
 نمفرعضاضي أ قيرطلا اذهو تباوثااتاركنو دنوكت نأ بجو ةعب_ل اذهتاركف فو سكملا تدق |
 َق رالثا عاشتما ىلعا وئبامغامه و ةءكلفدكراالاا ريال بكر وكلانا مل-نالانا (اهدحأ) هوو

 | ىرخأ تاركرم تياوثل اهذها ديال هناانإس (اهنلانثو) كالذ ىلع مهلئالدفعضان» دق نغو كالفالا ىلع
 ناو لثمماكلةلاوهاهعوهتو :ريثكعاسق ا ىلا مسقن”ةعم_-سلا تاركلاهذ#ه نم ةركزكن ا مكه ذم نأالا !



 عما

 (|| دنع مالا هيلع هناءاطع نعي الاهده لوزن بنس ف ريرح نب اركذ. ( ةعبارلا هلمسملا) شمرغلا ذأ
 || لزرناف هج اوفا قئاسلا عبي ف يكوم ركع سد رقرافك لام دم اودلا مكهلاو هنلعلز ان ةُنِدملاهمودق

 ) انوند_اؤلاقت دوهللا شد رق تااسلاه قورتسم نب دعس نعو شال واخ ىف نا ىلا عتهننا
 | مهوندغ كلذنعىراصنلا اول أسو ءاضدبأ ادم انو اصعلايمهوث دف تان الا ن*ىءوم همك, ام احا

 لهنا هتلاعدا مال_سلاه«ساع”ىبنلل كل ددنءشب رقتااقف قوملاءامحاو صربالاو هك الاءاربا

 | نان كحاو م_مطعبنأ هاا ىلاهت هل حواف كلذ هير لأ فانرودع ىلع ةوقو انيةيدا دزنف ابه ذافصلا ان
 | اموئامومهوعداجب وقو فذ مالسلا هيلع لاف نيماعلا نمادح أ هيذعاالاب اذع مه.ذعثل ةدعبا ودك
 أ قافتانَقي اود ادزلابهذافصلا مهل لعج أن أ نو ديرباوناك نامسونا مهل انديم ةنسال اذه ىلا عت هتبا لاف
 ىلءلئالداان ءةيئاقلا عاونالا هذ هى مال تحل نأ ل_ءاو ماع ًاركذامرئا سو ضرالاو تاومسلا

 لال دةسالا لئالدإا نم لوالا عومااف امتمد-او لك ىف لوقلا ل. مفتف (لوالامدقلاف) ماسقا

 / ءامملاواشا رو ضرالا مكل لعج ىذلا ىلا هنهلوقربسة:ىف كلذ نمافرط انرك ذ دقو تا اوهسلا لاوس

 نبك لف شيخا تاك ارق ةد ناك ماسلانب رسعتأ ىدر مالكلانمرخآ اطمانههركسس ناو ا

 "ا اورطل لذا ىلا عت هل وة ىهو نآرشلان مدا ءارمدف [لاسعف هنورةن ىذلاامام ولءاهمفلا ضعب لاسقذ ىرهمالا

 نم لكن اف لاهامف ئرومالا ةدضدقتاو اهنامأب ةنفيكرسفأ اناف اهانمنبب 36 <ج ,هقوفءاسصسلاىلا

 مالكلا لوقنف هتمانعو ىلاهت هلا لال_جاناعرتك ناك .ىلا.هت هنا تاهول_راح ىفالغّوبرثك ؟ناك

 لودطق ىف بتم مضوملا اذهب قلن ىذلا رمصتخلا هحولا ىلع تاو لاوس أ ىف

 ١ ةرهزلا ةرك ع دراطع ةركاوهةوفورهقلا ةركانبلا اهيرقا اولا (لالفالا بئرتف لوالا ل بسذاا)

 نأل_ءاو مظعالا كلفلا مث. تباوثلا 7 ,لجز ةركمت ىرت_تملا ةركمث خعبرملاةركمت سعشلا ةرك من
 (لوالا) هحوأ ة ثالث بئرتلا اذ ههقرعم د رطفاوركذ (لوالا ثدلا) انااا عضوملاا ده ىف '

 بكر كح كن اريهس اميناف لضالا نكوكلا نيؤانرانصن اني د ٌرماذا لفسالا تكر وكلا ناكل دوريسلا

 لت ا وفاو ةرهذلا ضاسو دراطع ةرف_صك بلاغلا هنوايرودسملان « نا ليتر ا

 تداودلا نما رثكو ةئحانلا لك اوكلا ف كيرمشلااودجوءام دقاأ نام لحد نكويكمتلا ردو
 برترتلا اذه ىلعو عب زاا فسكت ةر هنلاود رهزلا فدكي دراطع تكوكحو حج وريل اًرغىف هقب رطفئتلا

 نئاسؤو» سءشلا نوك ىلءل دال ل هاهفاس كنال سعشلا تك :رمقا!نوكىلعلدبقدر امأا اذن

 اذ_-هطقسف سءثلا ءوضف اهاوضا لالسح ضال اهنم تاوش فكشتال سءشا|نالامضوأ بك اوكلا
 رس غو ةرهزلاودراطعو رم_ةال سو سحم هنافرطاملا ىالتا (فاشلا) سلا ىلا ةءسستلاب قيرطلا

 ةطسوتم سءدلا نو تح نأ ب حوفادج لملف سءشلا ق-ىفامأو لحزو ئرتشملاو خر مال سوس

 ءانبكح ىذااهجؤلا ىلءمدهاشو بك اوكلارظنم فالدخ اريثع ا نملا دج نعي قد ر طلاادهو نيهسقلا نمو

 هاملت قركذ ةعانصا هذه ذ اءساوهو ناحرلا اب !ناو اه_سال هما دلقم ن وكي هناف هسرايعل نمامأ»
 ةنسون سوولط» لاه (ثلاشثلا) رمقلاىفالا هب سال ارط#ملا ف الن انا ىناغ رفاالوذا

 دعب سعتلا نءنادع_.الام ملام ةر لاو در الءامأو دانعبالا عسج ىف سهلا نعد ببن ةشيرملاو ىرتشملاو

 هلاف فبعض ل.لدلا اذهو نيهسقلا ننيةطسودم سوشلانوك بجوفداعنالارثاس نع الضف سد دا
 داد_ءاىف (فانشلا ثصلا) لكذلا تع هنا عمداسعبالا لكس سعشلا نع دعي هنافرعقلاب ضوقنم
 ل يلاطاهاد_ءامامافاهانتدثاةعستلاهذ- ه ىلع لدام ل د_درلانا قحلاو طقف ة«فنامااولاف الفلا

 ةرك نأ ن الا ىلا نيتي هناءاغشلا فان سنباركذو !ممافتاءالواهتورنب انمزحام موحال هلع درا
 نأ نك ىذلانال عةاولام>الااذ_هلوقأو ضءب ىلءاهذعن قءطنم تاركوأ ةدحاو ةركتباوثلا
 .امنوك بجو لالذك ناك اذاو ةيواستمااكرح نا لاق»ناالاسنل تباوثااةرك ةددو ىلع هءل دة سب

 ل ا خخخ سل
 ةرركح م

 , دعم
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 نك فو رغمتكر رح ريدم ىوركم رجب فاز وك ه بك رك !!نوكينأ (امهدحأ) نارخ الا ناهسقلا
 لاح فال ا .: كبصرح يدش ضرءي د نشرب رب دم#بملا كالاب هرم مردلا كل ذو نضرالاب طرا كهل

 رظنملا قراكل اورغدلا.ةرانتو ةماقتسالاو عوجرلابةرانو دعبلاو برقلابةرات ض ضرالإ ىلا ةيسنلاببكوكلا

 نأ مزليوزكرملا يراذنا كلل اوهذ ضرالا نكرم اةذاوم هكر سدا ضرالاب طمحلا كإذلا نو كس نأ امماو

 فدالا نءلقأرخ ."الا هغصن فو فصنا نم ملغعأ كلف كلذ نم جوربلا كلف واقف لءانانوك]]
 هعطق نمرْكك أنامذ ف جوربلا كاف صن دأ عطقب نأو ضرالان ءدعبلاو برقلا هبي بلح موجالف |

 اهد_عبوامبرقو اهتطبو اهتءرسمواع ريكو اهرغص ىف بكاوكلالا وحأ ف الت ا نار عظفرتالا ف متل ||
 اذ #ه تفرعاذازكرملا جب راسن اكل فل اوريو دل ا كلذ ى قءأنيششلانيذهدح ًابالاهلو ه- نكعال ضرالا نم ْ

 الا وهو ةدحاو :ركوهام اهتمةعستلا كالفالا هذهاول اذ ك الفالا ىف مهتوق ل صفت ىلا عر 1

 ملاعل ازكره ريغ ءزكسمرخآ ك إذ همم لصف هنا كل ذو سعشا | كلذوهو نيةركىلا سسقن اما نمو تباوثلا كلفو
 امهاسطس ساو لصفتما كلغلا ن هدونالا دعيلاوهوحوالا ىعس ةطقن ىلعن ادا امه |دطس ساب ثءع

 رخكك إذ هنع ل صةنمدحاو كلذ ةقَعللا ىف امهو هئمبرقالا دعبل ا وهو ضدضخلا مست َةطقن ىلع نارعقأ ا
 مرجو حوالا كة زكرملا جراما ل_هفنملاو لثمملا كفل هسنع ل_هةنملا ىمسو اعسون ناكل للاقد هناالا ا

 ةيواعلا بكا وكلا اكالفأ ىهورك أ[ ثالثىلا مسني اما نمو هسطس همطس سامع ثدع هيف قرم سعشلا ||
 مرج عقوم له زكرملا راش ع نم هعقوم ناكلفو رممثلا كلذ لثم نيكل امس ممدحاو لكل اف هنلاو
 كالفل انكرملا يرام ىهسيو همس ساع ثدحي همف قرغم بكوكلآو ربو د2 كاف ىعسإو هكلف نم مثلا ||

 لصفمو سعشلا لف لثم نيكل لَن افدراطعامأر ةلاودراطع اذ وهوركا عيرأ ىلا مسقن اماهمو لماما |
 نركسح ن ءءدسعبو نب نكركا ن ءاممراج هزكسه عّتي ثم لشمملا نءزكرملا راسل لاصفن ارشآ كلذ فاشاانم

 لدفتملاو ريدملا كلذلاهنعلسفتملا ىعشو لثمااوزكرملا جراذنا ىركرم نيرام دعب فن لثمزكرلل اجب راثلا |
 ىلا سسقا كلف نافرم_#ةلاامأو ةعبرالا تاركلا ىف قيساكه ف در اطءوريو دل كإو هنمو ىل ءاطا كذا

 رك !ثالث ىلا لئاملا سقي لئاملاك لفل اىرغصلاو لثمملا كالذلا عت ىم_طظعلاو نيد زاوتم نيتك |
 ىقيهناق سمشا كلذ ىفاهتةرعىتا !ةروصا ا ىلعرخآ كلف هنع لصف كإذ لكو ةعبرالا بكس ا وكل ىف يك

 كالقالا هذه نمدساو لكو ىل_هفنملا كل - هلا كلذإ نيم هن |. عسل نذل ١مل نان رمد متلا

 هذهَهف رعم ىلا اول سوانتا سانثلاوالوعقمناكا مأ هللا ى نتن للملا هت مة ا وت رع هكر م ىلع كرت

 اهفنأشل امنا امشالا هديب ل ولا حمل تدص ولامنا كش الو اهانررق ىَتا ذم 3مل ىلعءانب تا ركلا
 قرمثملا ىلا برغملا نم كرح» كلال_ذالا عسا روهجلا لاق (تاكر ا ريداسقم ف ثااسشأا ل- صفا )

 دكرالا ىعست ةدقرمشلا : دكر طاره هلل ريدملاو لئاسملاو لثمملا كإذل او دراطعلربدملاو مافعالا كِلَذلا ىوس
 ةد-او ةرودهتلملب مو ون لكف ةءد ياك اق ب ماظعالا كلفا او ىلا وتلا الغنملا نب ةس رغلاو ىلاوتلاىلا
 عولالا بكا كلا عقب هكر د روما ةال وبلا اوكلاولالذالا عج رح هورلاعلا طق نانعسإ ن ن_.طق ىلع
 نيرخأتملا دذع ة نس نيوةسو ماس لكىف ةئمطب ةكرح لري تباو :!| كإذو ىلوالا ةكرأسا ىممستو بورغلاو

 كلردتو ىلوالا :دكرلس ا, لاعلا ىىطق لوح نارو دب امهو حب وربل ا كلف ىباهق نام نيمطق ىلع ةدحاو ةسرد

 حبورللا كلف ن ه اهعضاوم نعتاحوالا ىلةّدن هكر هذبب وكر دتملا الفال ع ظ .ةكرطاة دس هقفو ىلع

 (اهدحأ) بابسالت باول تيمسامنا تباوثااو تاوظا كرت عر دال وجسم ةئاتلاةكرقل
 ىلا كلر ال ىهو اهيل لركن ةرامس ١| (اهنانثو) ةنكحاب سلاهيشتةرامسلاءازااهنال ةش ام امك

 0 1 اة راوتم ىلعةسان اهضورع (اهثاانو) اهراطتال دان تباوثلا نا حسن ةرامسسلا

 نيعبرالاو ىناكلارودلان هاهلع ةمهوتاا ةروهأ اريغتت الدداو لاس ىلع هَ أنام امداعنا (اهعبادو)

 نورقلا فال توام ال ثيحياهاون أو اوعولاطبةطونم مالا ماوعراكسصأ دعا :مزالا (اهساغو) | ,
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 ياا سس سس رس

 ةزوكس تب اوثلاهذهلاسقي نأزوجالملف تباوثلا ةرك ه كرس قذو ىلع دكر لسا ةءشمط» "لوما كالفالا هذه |

 ىلءوزكرملا ةسراخ الذ ىهىتا!لماو طا ىفةزوكسه اماف تار املا اماف دكرطا ةممطبلا تالثما اء ذه ىف
 كانه نوكب نأزوال لف ىرخأ# ةركزم ديال هنا به( اهثلانخو )تباوثلا ةركتابثا ىلا ةجاسالر دقت اذه

 تراوثلاءالار الت ارامسلاهدهّنال كل ذورهقلا ةرك نود ىرخالاو لحز ةركقوامسيدحأ نانر هاش

 اهفسكتالو اهنمدوشب رمال تار امس بلاّناف نيمطتال هير املا تااوثلاامأَف تارام_سلا كرم ىف ةعقاولا

 امأ لسزةركقوفةرك فز معكسماب وكب انمكحانا تهت 00 - ج١ تءاوئلاف

 ليىناهريريغوولاه ىذلا نا تثق تارامسسا !نود تسل اهنالهن فمكف تارام_لا هذي ف سكنتالىتاا
 ةلسيللاو مويلا فلز حصن هناف تاكرلسا عرسسأ هتكرح ماغءالا كافل نا اوعز (عبارلا ثصلا) ىلاقحا ||
 ىتحءطعبل اة اهم ىف هناف همك ىذا نماثلا كالدلاامأو برغملا ىلا قرمشملا نمر هلاو ةَماثةرود نمار قا
 ا 1 ود ةتسنغتضوة سلك فني رخأتلا دنعو سوهلطب دنءةجرد ةئسةلام ل كص كت ره هنا

 اندجو تباوثلا هذهان دصراملاناب هيلعاوهتحاو ىلو الا :هكرذلا سكع ىلع ةرمشا |ىلا برغملا نم كدت

 ملظعال ا كافلاّنال اق.نأز زوال: فيعضاشي ا اذهنال-عاو ةسموملا هكر لاف الخ ىلع يي
 برغملا ىلا قرمشملا نم كرب اضيأ نماشل كاذلاو ةمان ةرود هل سلو مون لكبرغملا ىلا قرمشأ!نم كرب

 ىلوالا هكرلسا نع فات سلا ىف بكوكلاا دكرح ىرت مرحالف ةنان' م ءوخرا دقعالا ةرود يلا ءاو موب لك
 عجرب رب تباثلا بكوكلا ناك نسخ زب داقملا كلت تعقجا ا ذاق ىلوال ةكرلسا ةه فالخ ف ل اقلار ردقلا كلذ ْ

 ىذلا ملاطب ىلع ةلالدلا | وداق أ ام مهو عقاولاسق>الا اذهفةمم ولا دكر ةهج فال ىلا ةثمطب دكر |

 دكر فال_خ ىلا تناكولنماشلا كلف ادكرحّن ا فاهربوهو .(لوالا) ناهجو قسط اوه هنا ىلعلدي
 كالت فال_ت ىلا هسفنةكرعل رصتي نام ةهس ىلا هظعالا كافل دكر الرهن ام نيس ناكل ماظعالا كالفلا

 ةدصساو ةعود د. اولاءىذلا نوكمزل لقال نكن اف هسغن دكرح ىضتقج تقولا كلذ يقل متي الوأ ةسهملا '

 قابلا مقل !ناكناو لاحم كالذو ةعفد نيتها ىف لو لسا ىضتة: نيتشه ىلا دكرطساو نية هج ىلا اكر تتم

 مظعالا كإغال ءلماس دكرخلادباهتّنا (ىفاشلا) كلذبنوضربال مهو :ركحسحالا تاكردلا عاطقنا مزل
 20 اطظءالاك إذا نم برقأ ناكام لك لاسقين 5 لوةعا ا ىلا برقالاو ضرالا هلصاحنوكسلاةءاممو ْ

 : | نيتكرللا نيب توافتال مرجالف هبل الفال برقأ تباوثلا كان كرس طب ناكدعنأ ناكام لكو هكرح ْ

 : | لحز كاف هليو ةدحاو ةسرد ةنسةيام لك ىف توافتل اريداقم عاج ع نم لسع ىدااوهو لماقر د ةبالا
 | تعّمجا اذا تواملاريداَقم نا ىتسرثك امظعالا كافل نع غل ناكمرجالف تباوثلا كلف نمأطدأ هناق |]

 | ناكفدكرح أسيا ناكملضعالا كلا ن نعدعبأناكام لكل وهلا اذه ىلعورو دلا ماتىلا ةنسنيثالث لكىف تغاب
 |مظعالا كالا نع فاضي مو لك فووهذ كرح كالذالا أطب اوه ىذلار ملا كلذ ىل اغا غاي ف ةيبريكلا هتوافتأا

 ا اءايشالا دعبأ ى مبا | ضرالا ىلا هدد :: ى-كلذك لازءالورهش لك ىفهرو دو: مرحالف ةسردرمء ثالث ١

 | ل بيساللقعلاو فض لت لوصالا هذه ىف ههمالك ا تدثف نوكسلا ةيابخ ىف تناك مرحالف كلفلا نع

 ؤ اهيلا لوصولاى لا |

 نا (امهادحا) نيتيئظَنيتم دم مهسفنال اوعضو موقلا' (كالذالا ةفرعم ف فاشلا ل مفلاا

 اهتاهس وتم ع نع عو-راهأ س ءاو ىرخأ عرمستو ةّردْى امسنالاخاو ”لهةمةيواستةمديو املا عا رجالات اكرح |!

 | ىرخأ ةمةقمنيتمدقا ا نيناه ىلعاون مهما ُمكلفلا لرب لب امتاذيلركتال بك اوكلاَنا (ةيناشااو)

 | نكرم هزكرم ناك ناف نوكيالوأ ضرالا نكرم هزكرع ن وكي ن أما بك ١ ترد ىذلا كلفلا اولانقذ أ
 ما كلل كلذ ن ند فزوكح م موب فازوكرموأ هن فازوك بكوكلا نوكينأ اًماف ضرالا

 1 كااذ نم ”ىسقلل هعطق فاتك نأو ضرالا ن ههدعنو بكوكلا برق فاتذع نأ لاصاسا لوالا ناك ن اف ||

 قينةثلانادسونال امهناان_ضرفذقو بكوكلا كرس وأ كافلا دكر ىف ف التخالا ضرع الاو كفل |

 نايسعلا



 5هخ4
 مسس مصل

 كل د صامت افءازحالا هباشم مسح هد نع كل فا! نال هئاوسرئال واسم كفةلكاذْنَم قحدملا ا

 رصص# ىلا هراقتنان لقهلا ىذقد ةازئ امساك !ىمأ نو تصعب بناوحلارثاس نود بكوكلا كلر يملا

 طقذلا عسج ناكم ازرجالا هباشتم كل فلا ناك ا ذاو نينمعم نيبطق ىلع رو دن اما هةر ل كه نا (اهعبارو)

 ني_ةنمعم ني تطقن ص اص شاق ن واس ةماضدأ هيلع ة_ضرتفملا ارباودلا عد هنوأسستم هملع ةضرتقملا

 ىضتقمل اىلاهراقدفاب لقعلا ىطشنف اراب سم وكب ةعسطلا ىف اهثاوتسم سا عم طقنلار' ”ابسنود ةسيطقلاب |

 مارجالانا (اه-ماخو) ةقطنمن وكت نأب اهرئا ود نم ةامعم ةرثا د لكس ني#عن ىف ل وعلا اذكعو |

 ةعرمسل اوؤاعرل | ىف دكراسا ع نءنيعم ع وُ :. صتخن اهنم دحاو لك ةيكلفلا ةعسطلا ىف اههباشنت ثنعمةكلفلا |

 نماملا كفلاو "هلمالاو مو ا١ىفه ماع ةرودرو ديهنا مث همظعو هءاستاة نامت عم م-ظعالاكلةلاىلار طناف | ْ

 عباسلا كلها معرووجلالوةوهام ىلع ةنسنيثالثو ةتسىفالا ةمابتلا ةرودل ارو ديال هنمرغد أوه ىذلا 1

 فال ىلع هنا عم وطبلا ديزمع رغصالاو ةعرمسأ أدب رع مظعالا صاصتخاف هس زن الث ىفرودم هتحت ىذلا
 هرادم رغصل ةرادتسا عرسأر ةمالاوهرادم م ظمأ هكرحأطبأ عسوالاا نوكي نأ ب ناك هاف لّعلا مكح ٌْ

 نا(اهسداسو) ماعلا زيزعلارب دعس هيلع وهاسع صتخ ااه اهنمدحاو لكنأب ىضقب لقلاو صصخقفالا سدل |
 هناو لادا نمرخ . الاو حراما نمامهدس أ نامقم قدزكرملا راما كلذلا هنع لصفنا اذ! ىلثمملا ٌكلفلا

 بجو كل ذك ناكاذاو ةمسنا مةقرلا ةياغن ,رخاالاو نفل ةباغب اهيئاوس دحأ صتخا مث ةعيسطلا هب ام موج

 ناار الاو قرابه ماس د صاصتخاو ةنوسلا ىلع هةءدمطرىلا ةقرلاو نُْكلا كلذ ةمسننوكد نأ ظ

 قرشلاو ءايشعت تارطا نايج مناتالالب !(اهعباسو) راتخلا ص هذا صصختب نوكينأو ديال
 اهلا ةسنلا تاهطا عج نا عاةيوتعا اهدعبو ةيلاعثاهضعبو قرمشملا ىلا برغملا ن نماهنسو رانا

 | دلك رم الزأ تناكا خا لاقي نأ اما ذكر نم نالا اها رئان ا( امتمانثو )ريدم اىلاراةدفالا نم تبالغ وسلا ىلعأ أ
 ىضتقندكراسا ةمعامنال دكر كمالزأ تناكا ملا لاقي نأ لام و كرا, تأد ا مةكسم رتم تناكاموأ | ||
 ةيازالاوةةكر لان عمجافرب رغلابةمقوم سلا فاشل زالاو لاس ىلا ةلاس نم لاما كرما نالريغلابةقويسملا |

 (نلقو اةتكاس تناكوأ دوج راك عاش نبك تااكابماذلقءاوسالزأتكر رم تناك اماه اانلق نا و لاحم
 مدقربدمىلاراقتفالا ىضاقي دكرلا مدع دعب دكر ارءاد_ الاف ال عأ ةمودعم ةكرخسا كلت لبق تناك اهنا |

 ساده أملا ادعو يكس براك ادي زل درست نادعناهكرصل ىلاعتو هناك ظ 3

 انكم نحلل زاول نم نوكت نام ١اهناكرجن الاقي نأ (اهعسانو) اهاوتأوذخا اا ظ

 ناد رح ءازجأ نمددساو لكن ذافةكرهلا كإ:» از أ نمد او لكن عكف ذم ة#تسعملا اهتنن اع ىرث |
 تااوءااردمو ناكر ملاذ اري وهذ ذو حراخن هال رم ىلا !ماكرح ىفكالذالات رهف ةاف همزاول نم ظ

 كالفالا هذه بمك رف بدلا بدت رلااذهّنا (اه رشاعو) ىلاعتو هئاص_سقللاوهو تارامسسلاو

 د.عيو لطابف ىناثاا مدا( اماه ءلاو فاز انةعقاو ىه مأ ةمكح ىلع ةينمء اهلا ك رأاهماك رحفالتثاو
 اههنمداوب مرح الاىلا امه دس مضنا“ امملاو بارتلاناد_.ثمرمصقو عسفرءاني زوج نمثاف لقهلا نع

 نيالعن نخو نوم اءهسيلع ىطمقي هنافلاع انبو د._ثمرصقاهبك رتنم داودو تانذبالا كال: تبكرت مْثاذم |

 قيال هنا تدثف“ اذبا ا كل ذ نم لقأ سول تاكرمان ءاهلامو ير كصا وكلا نم اهيفامو كالذالا ءذه بكرت

 زدماهكرع هنالاةيوأ اهفنأب ل وكت ىهف ةقطانءامح امنا لاقي نأاما واخمالمم ةمكحتياعر نماهف ||
 اهتكرحي ةيلاط تناكناف ضرغلا اذ_ولالوأ اهلاكةسسا باطل نوكتن أ اما اهتكرح نال لطاب لوالاو رهاق

 ةحات# ةرقدفم ىهذلمكم نم هلد:ال هناذب صقاسنا او لاك هال ةيلاط امو ذ ىف ةدقان ىوذ لاك ل.
 رادمنوكين أل وةعلا فد« هنا ىلا مالا دوعمقاهل ا«فأ ىف ةشاع نهف لاكتس الا اهتكر < ةبلاط نكن ناو
 ناهذاابقملالاود مق لوةعلا ىف ملف هفسلاو ثيغلا ىلع ةمتادلا تاكرطلاو ةماظ»> لأ مارجالا هذه
 علطملاو اهي رث أي_تملاوه ةفدطا مكلسو ةيقكر ارسم ال اهكرح نامزلاورهدلا ىلءابل ار هاه ارب دم نا الا هملا |

 اس م مج ل معمل
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 طن ل١ ىرتشملا اسعد لحزاذكح موب لك ىف كر هنن |ملافزكرملا ةسراملاا كالذالااّمأو باةءالاو

 نكرم ا هكر رح ىهستو وم حب رهقلاو عن“ دراطع جرطت ٠ هرهزلا كالا 0

 لحزرادقملا اذهب لركتريواددا!كالذأو سوشلازكرموريو ادا الف أرك سم تاكرح ى رهو طولا هكوسو

 دن حب رز هقأأ دك عاد دراطع طنول ٠ ةرهزلا تمرك.٠ حج.رملا ط دي ٠ ىرتشملا 6 ٠

 تاكرطلا هذه بيس نأ لعاو نكاو كسا ازكأ يه تاك ح ىف موف ال:تالا كومو ةصاخللا ”كر لسا ىعستو
 رغهفلتخ داعبا ال هرهقلل لد هنا (اهدحأ) ةفاتم لاوسأ يكس اوكلا ءذها ضرعب َةَماَمْلا

 ىلعرم_ةلاتوكينأ (لقالا) ةعبرأ اهنمةطو,ضملاعاونالاوملانعلا | ذهىلا ةيسلانةطومسضم
 دسعيلاهل لاق وزكرملا يراسل كإفلا نم نركالا دعبلا ىلعربو دم ازكمموريو دل ا كلذ ن نءسبرتالادءملا

 دعملا ىلءر هقلانآك اذا (ىاشلا) ثا رءلابضرالا رطق فص:لثم:ىهنوثالدو ثالموهو نرقالا

 نرقالا دعملاوهو كرما راسم كالفا | نم برفالادعبلا ىل !ءريودتلا كإنزكرمو ريودتلا كلذ نم دعبالا

 برقالا دعبلا ىلءرمتلا نوكتي نأ (ثلاشثلا) صضرالا زاغا عادل هزم واش زك وهو هسا

 برقاللد_هبالادعيلاوهو كرما جراختا ك|_فلا نمدعبالا دعما ا ىلءريو دل | كة زكرمو رب ودعا كلف نم

 كلذ نمدعبالادءبلا ىلعرم_ةلانوكيتأ (عبارلا) ضرالارطقفهنلث.ةصنو هو ةعبرأرهو
 ةصنوتسو ةعبراو هود عنالادعبلا وهوزكرملا جراخلا كلفلا ن نمدءبالا دعبلا ىلعربو دمنا ازكرمو رودتلا

 ناحيرلاوبأ اه رمش ىلءىأام ىلء ةفاتم لاوس الا ةعيرالاطقنلا ءدهنيبامنا مث ضرالار طق فن ىل-ثم

 ىردنغ هكا ع دعت ناف ةيولعل اما اماطاشرا س مثلان ةطدت م بكسها وكلا عب همنا (اهيئاند)

 111 راسو نادك سا راغووأ نطو ره ع ارم دعا دق توكم اداه رو د الثأ

 ةماةةسالا فمدةنم ىف سعشلا راقي كا ذو سعشلل لب قمن وكت دعو اهتلب اقم ىف تناك ض._ضالاىف

 مزامس عدلا لثمم كلؤرطق تفصن نم مظعأ عرملاريو دت كلؤرطق فدن نا لمقو عودرلا فص: ىف اهل ارو

 تاملفسلاامأو اهلالناقمناكاذاهنم مظعأس مشا ! كس ع هزكرم د_ه:نوكي سهلا انراةمناءاذاهنا

 عفا ضيضالاو ةورذلا سمشلا نراقتنأ مزاف رمش اقمنوكيا ديأاهرواذتالالفأزكا عاف

 هم ةر هزالوهوامهربو دتكلفر طق فدنر ا دع سعشل | نءاممثمداو لك دعنةباععوسرلاو ةماةةءالا

 نيبو دعنالاهدعب نب اطسوتم نوكيا دبأ سعشلا نكس ناف رم-لاامأو ترعدلا هكضص درااعاو

 هرودن "رع دعب فعض هلال فءاضاا دعيلا دعب الا دعبل نعهريو دن زكم دعبل لاق كلذلو زو دتكع
 اراك واهل نر اشمو أ[ ,كلالب اقم نوكي نأاماف دعبالا دعبلا ىف هريو دن كرم ناك مهنا مزلمفرمعشلا ن 5

 ١ عم هعسرتو دعالا دعبلا ىف هلابق ساو هعاقجا نو كسي كلذلف هعمرتف سعشلا نوكتبرقألادعبلا ىف

 برقالا ىف سمدلا

 هودحو نم ىهو (عناصاادوجو ىلعلاوحالا هذ مب لال دّسسالا ةمقيك ىف عدارلا لس دفلا)

 رادقجاهنم د او لك صا ةيكلفلا ةعسطلا ىف اهك ارتشا عم هن اف لالفالا هذهرب دام ىلارظنلا (اهددأ)
 لقعلا عب رسم شقاق ةرذب نم سقت وأرادقل كلذ نمديزأ ىءاهعوقو لقملا عننمالدلا» م ص ا

 ىلارظنلا (اهتاند) ريد مساع لااغرداز قس اغؤاقتتابى شقتي ونسلا لعاهرساير داش نأ

 هبا شتمنوكي نأاماكلذلا كلذ مم هت رخآاكلف هر هقعو هقوذرخ كلف هيدي سام كلف لكن افاهز محا

 لك ةعسط نوكت نأو ديال ءازس ال اهب اشنملا مسجلا لا ذو ازجالا هب اشتم مسج ىلا ةرخ الاب ىهتنوأءا والا

 هرعشم لبع حصين أ بجو اهسج قلب نأ هيد ىلع مص كفر" الاه ءرظ ةعسطاه و اسمة سيق رط نمدساو |

 ناك ىتمواملاعهعوقو نكم لذ اسل اوالذ اس هع وقو نكي ىلاعلا نأ مص كاذك ناكرتمو مسخلا كلذ قلن أ

 نا (!هئلان'و) ىضتةملا ىلا هراقتفان لقعل | ىضةياز ازيئاحا سهأ نيعملا هزيحب اهتمدحاو لكص اصتخا ناك كلذك |

 عضوملاكلدنامث بناودارئاسنو دك هلا كلذ بناوج دحأ هب صتخا هرعقم ىف لصد بكوكل ك

 قمل



 + هج

 ْ لدعم ناكامالا هدا منعم بكوك لا قفتيلو ةءائامح انه ةكرم ارم صو فالللاب سول .وذللاىفو ىلا نم
 هيدي يونا يطق نه برآلا ىتلاورووللااديدبأ لاسعشلا بطق نم برغلايىتلا بك اوكلاريسمنو راهن

 حبنعلا) عض طومل! ضرع لثم لاعشلا ىلار اهنلا لدعم نعامه دعب نيت ةن ىف سأ 0. ليلا رغدان ||

 كلذ ىط» عولط لطب انهد ومظعالا للا لم هقبطقلا عاسف# را راسم ىدلا عض دوملاوهو (ثلاشإا

 الا سبأرلا تيب ريعشلا رغم وج أرلا تنسن حورلا كافر هذئبسونفالاتاساعامهتاالااهييور دلو

 سمشلاوحيوربلا نالؤرو سم للط-_ انوهوال ذ ىلءضرعل ادادزبنأ وهو (عبارلا مبسقلا) ىدصلا بالةنالا ىف

 (سماقنا عسقلا) ءافاناىديأرخ الاور وهلظلا ىدبأ جوربلا كلف نمىلاعشلا بطقلا ارعسيو سأرلاتعست ]ا

 قفالا ناسانوامونكل ئوتشلا عولطو ىو لاب ادنملا بورغ مدع انوهو لدملا مانت لم م ضرعل ريسي نأ 0

 لابعثلا ةوب ىف ىدضلاباقنملا نوكي ,برغملا قف ىنب رملاو قرمثملا قف ىيبرلا لادتعالاغولي هنعو ||| ٠
 ناليرمل!لوتأ ىلا ىددللا لوأ نم علطي مث قفالا ىلع حوربلا كال قطرة شنمسو بونملا ةهج فىوتشلاو |||

 ةلابحل ادو عت نأ ىلا عولطلا ىف ةيراسغلاو بورغلا يف ةعلاطلاحيوربا اذ انغ كلذك هلباقمبرغب و ةسعئد
 ض رعلادادزب نأ (سداسلا مِسقلا) ىوتشلا فراهنااو ىمسلا ب القنالا ىف انج لمالا مدع و ةمّدقَملا

 | بلقزا |نوكي ث سا !باقثملا ىلا مروهظلا ىدبأ حوربلا كلذ نم سوقريسهيد ن4 كلذ ىلع |
 عطقة د موءافلناىدبأ ىوتشلا باقذملا ىل_ ام اهل مرهديوار هنن وكي |اهابا سعشلا عاق :ّدمو اهطسوفف |١
 بونملاة يح اننمراهتلا ف صن ىد+اىفاواذاف سوكنيوربلا ضعما لانه ضرعيو المل نوكي اهابا سعشلا |[

 ناطرسلا علط دق ن ذاف قرمشملا ف أ ىلع ىسرلا ىلا دّدعالا ةطقنو لاعشلا ةمحاننم هيلعاطرمسلا لوتأث اك |] ٠
 تحت هلوأو تول ارخآ:رو رمضلاب علطي كلفلا ل هعاذا مث لها ل بقر وئءلاودودلا لبق ازوطاوازولا لب 0

 (مباس لا مسقلا) ل كال ذك اهريطت برغي ةسوكنم علطذ ىتاا حوربل اف هريطظتأ تفي هناف علطي ءارب لكو ضرالا | 0

 ةيوس زار لاريصتو قذالا ىلع اقيطتمراهنلا لدعم انهن وكيف ةجر د نيعست بطقلا عافترا ريسنأ ||
 ىديأىو:طبا|فصلاور وهاقلا ىديأ جوربلا كلذ نم ىلاعشلا ف صن ان وكيوالصأ بورغلا و عولطلا ىلع وأ ٠
 اهلاوحأفف الّدخا ضرالا لاو ف التخال(ىناثلا بسلا )اراماهةصنو الما همسلا ف دنري هيو ءافملا ْ

 ىرخأ ةرثادتضرفاذاف ”ىبونسو "ىلا نيةصن ضرالا عطةيءاوّدسالا طءَّنالسعا ةرامعلا بهسنأا ٠

 دحض رالا نماروم_همدجو ىذلاواعابرا اممم ضرالاةركت مسن !ةمتاهاناوز ىلعاهيا ةعطاةمةيظعألا ٠
 ىذلا عصوملاف» ام عابرالا هن الثَت نال ءأهقا ولاعيوزو اما اوراصلا ولالا ع نم هيفام عمنيبل اهشل | نيعب درلا ||

 ىه ةريزج ىف ل اش ةعلق ل انه نا دنهل | ن نع ىو ضرالا ةق ىعسءاوءسالاطش ىلع سرد نوع هلوط

 اوتو هيلع عمضاكوهو رودلا فصن نما رق ةراهدلا لوط ددو مث هبق اهلج ال ىب مق نيط امش || روءسسم |[

 وهو ط2 ارصلا لحاس نمهذخأب مهضعبف نيمعتل اىفا اوه امهناالا ب ,رغملا نماهءادتباا واع نأ ىلع
 ةيماع تناك اهنا لثاوالا ءز تادلاملتاريئازس ى مسن همق ”يلَءاورب از نمهذش أب م_هضعبو سوناسقو ارك

 دجو لواضبأ“ اهتالاففالّتنالاعوةواذه نم مزابفءا زج أ ةرمثع لحاسلا نعاه دعبورهدلا دق ىف
 ءاوتسالا طخءارو نإ مءز سوءاط: نأالا اوةسالا طخ نم ةجرد نيمسو تسدعن ىلا الا ةرامعلا ضرع

 روهملاردقلااذهاووسق مدس د نيناو نيثث | نمار ةزامعلا ضرءنوكمف ةسر درمش عمم دعا ىلا ةراع

 مهضعبوءاوتسالا طش نماهؤادّاو يلاقالا ىمستىتلا ىهوءاوتسالا طخ ةازاوم ىلع لل .طةسم عطق عمس

 دعب ىلا عناسلا ياقالارخآوءاوةسالا طن نم ةجرد :رمنع ثالث نم بيرق دنع نم مب ءلاقالا لو أ ذخأي

 فالتخال(ثلاثلابيسلا) ةراه لا نم همفاو دو ام "هلل مي !اهتالا نافيايرايالرتممو

 ضمد بكرتيو د2 ىلءور وعيفو ايلمروأب وا فال أير هو ابرب اهدسن وكضرالالا ان

 ةلوقريسفتىفءانسةتسادقف عونلا اذهب قاعدامو اديدشاف الة: ااهلاود أف لتنهت ضع ماسقالا هذه:

 ةاَدتماَّناننرعدتو: ةركامنا نضرالا لا وحأب ق راع انموءانن“ اهيلاوابثا رف ضرالام 7 لعب عنا ولات
 ب م رس سس

 نر عرس مع وس يجو يسم ووجوس
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 ٍ اير ضرالاوتاومسلا قل ىف نو وكسر و لاهام ىلع لاح الا ىلع امم نامعالا ال ااندنع سدلو اهملع
 ءزلا ضاس ود راطع ةرغسص ىلثمناولالا ىف ةفاكش اهارئانا .(رسشع ىدابو(او) .الطانا ده تةاخام

 مظب هائلا بكاوكلا نمدداو لك ف ال_ةثاو لسز ةدوكو ىرتشملاةيددو عب رم ا ةرهحو سمشلاءوضو

 بك اوكا ىلعأ ىرنو ةسوضل اوةداع_ىلاب فات اضيأ اهارثو صاخ ب.تكسسص رتو صاش نولو صاش

 ضعيف اسم تالاصنالا ضهر ىفا دعس بك اوكا ناطاس ىرنواهدعسأ امنودام ىرنو امس أ ةرامسلا
 ارئاسواءاءاوانر اماه نو تسصو هئونالاوةروك ذلاو تاثللاو دو د_4ن اوموج ولا ىف ةفا_ةعئاهارنو
 ىضطةءفرهولا ىف ءامنلا وءافصلاو ةيفافشلا فاه رسب اهكارتشا عماطب اهوادعاصو !ةَمسصو اع اروأ|

 وهو (ريشعءىناشااو) صصا#م صمصخت ن وكن نأو ديال هب صخ'اع اهتم دح او لك صاصتخ ا نايلةعلا
 قادم الوأ ةنواعتموةعفادّتم نوكت نأاما ىهفلاعلا اذه ىفريئ أتاها ناكول بتكسص اوكلا ءذهّنا

 .ناكناف وَما ىف ةيواسةمنوكتوأ ضب نم كوقأ اهذعب ن وكي نأ اما ةسدؤادّم تناكن اف ةنواعتمالو

 ىلعماساالا او اًرقسسن نأ سجوادب ا يول_غمف.عضا وادي ابا امنوا ناك ضعي نم ئوقأ اهضعب

 | ويعاد ىهذ ةوقلا ىف هبواستم تناكناو لال دك سه الا س ل هزكل بكسحوكلا لاذ ةهيبط

 هذ_هوه ماعلا ربدم نوكيالفاهريف نعةرداص ملاعلا فره اظا|لاعنالا نوكتفاه رسأب اهيلع لعفلا
 ةراتناكناو الص ًارغغت رن ن مةدحاو ةلاس ىلعاضدأ ماعلا ءاقي مزل ةنواعتم تناك ناو اهريغلب بك اوكلا

 ةرغتف٠ىهن ,وكتف امان ىفاهل اريسغت س كعلابو ةضغيلا ىلا ةيحملا نماهل اق | ناك ةعفا دتمةراناو هنو اعدم
 مج لكو ماسسجأ اهنا ) رسشع ثااثلاو) ريضسلاو رهقلاب اهملع ىلوملا عئاصلا ىلا تاريسغتلا كانى

 ؟رخىلاوقتفم وه دج لك هريغ هنا نس نمدساو لكوهنازحأ نمدساو لكىلار ةدفم بكم لكو بك 7

 ||| ىلا ءراقتفافرثؤم هلام لكو رثؤمهلذ هتاذانكم لكسحو ءناذانكمم هريسغىلار نتف م نكمم لكو نكس
 وهو دو وملاداجي ا ىضتقي هنال )طاب لوالاو همدع لاحوأ هنو د> لاحوأ هن امي لاح نوكي نآ اما هرثؤم
 نا .(رسشع مدارلا) عالبسلا دوو لجل دال تو دابا نات اممونارع رخ الانامسملا قيف لاحم
 راجلاوفيطالاو نيثكلاو ى رسمنعلاو ىكافلا ىلا مسدس ميس :معصن هنال ةيمسحلا فدي واستمماسحالا

 أ هذه نيب رت تمردق ةبعسملاف ماسقالا لكنيب راسم ميس ةللادرومو سناءااو بطرلاو دراءلاو

 مسج ىلع مصام لك نذاف تافدل ا ةملباق ىةيواستم نوكن نأب < ةهاملا ف هيدا لا رومالاوتافدلا

 ديال ةغصلاو ع.بطلاو لك-ثلاو عضولاورا دعما نم هب صتخ |اسع مسج لك نص اصتخ ان أه هريسغ ىلع مص
 هريغ هلاال وهو ام“ أ تس دعو هلالج لج دقلا مناصلا ىلاراقتفالان ىضَقي كلذو تازيئانألا نمنوك.نآأو

 580 عئاصلا تاسثا ىلع ضرالاو تاووسلا ماسح نم ةطينت_سملا لئالدلا دقاعم ىلا ةراشالا رهاذهذ

 نم (ناشلاعودلا) هللا الكت دفنام رع ةعبسم دنع نم دع ردأاو مالفأ ةر صنم ضرالا ىفام

 نالصف فو ضرالا لاوجأ لئالدلا

 (لئالابسلا) ١ كرو وح فال الث ارلءاو(ضرالالا وحأ نابي ف لالا لصفلا)
 | ىلع قلاىغو ضرعلا ةسيدعلا عضاوملا (لوالا) ماسةأى مو كال ذل ادكرس بيس اهلاوسأ فالتخا

 ةصويلا تارادملا ع.مج ماضي و ةعافاناوز ىلعراهتلال دعم عطاقت ملاعلا ىطق اهتقفاوعءاوتسالا طخ

 زوهظاا ىدبأ بكوكر وص لوهراهن عم بكوك لملالانه فتم لو ةيبالو دكا "هكرح نوكتو نيفدتي
 ةرودلا ف سأرلا تءس حب وربلا كِلْفَر ع9 بورغو عواط نييطَما|ىوس طق: لكل نوكي لو ءافلتا ىديأالو

 ىطقن اهغولب دنع كال ذو ةئسلا ىف نمت رم سرا تؤسس سعشلا ريو قفالا ةرئاد هدسطق غولب دنع كل دو نير

 باققو قفالا نم اهيف عفترب لاممشلا بارق ّن اف ضرع اهل ىت حلا عسضاوملا (ىناشلا مسقلا) نيلادسنعالا

 نيفام ع نيتي اهعطقمت تارا دمار اسامأف نيف صن ىلع طقفراهنلا لدعم قفالا عطقيو هنع طصضد :بوا-ا

 | لوطأ ةينامشلا فراهتلا نوكي اذهاو كلذ فالخم ةيبونلا فو ىفاننا نم «تماداجتلاف امهتفرهاظلا
 يصمم ل00 مصسصخلب ل 0010 ا سس احممل مص حس عموم
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 | روددلاو لالا ءازحأ نم دحاو لكنا دهاثنو اهعايطواهم وعطر !مناولأو اهزامح ىف اهاو ه- ىنءأ ا

 تئكاذكم مالا ناك اذاو ابيلاع لق اسل اوالف اسىلاعلا لعجو اهعضاوم نعاهتاازذاو اهرمكن كج مصل
 ضعل نه برع ةئاوبةسامملاوزيااو ناكملا نمهءاءوهامج ضرالا٠ ار نمد اور كص صامت>انا

 بج وزيئئاس سعأ اهتاغ هد مارحالا كل: فاصنانا تدثاذاو لدتا وريغتلا نكماهضعب نمدعبلاو ماسجالا |

 مالكلا دام تنرعاذاو مل اظلا لون ءىلاعتو هنادس ميلعميدقربدم ىلا صا دتخ الا كا ذىفاهراغتا 1 ا

 للكسملا) لئاسم هيفوراهنااو للا فالتخا لئال دلا نم (ثلاثلاعونلا) عيرفتلا كلعلوسأ]

 | ءاسو لوالا بهذا دادفلك + هفلخ مهلوقنملاعتفا هنأ( امه دحأ) نيرم فت فالتخالل اور د (ىلدالا | :

 به ذيناك اذان الف ىلا فلنةينالف لاقي نمو“ ىملاو باهذلا ىفامقاعتراهتلاو لمللا فالتئ اف قالا | |

 ادعو هفنترهارخ اى ث دعب ٠ ىتاو دلك و هباه ذ فاذك هم جو ثم فاح هباهذفه دنع نمع ىو هنلا| ظ ٠

 رسصتلاو لوطا ىفرابتاو ىلا الت دارأ اشوريا لل لع ىذا وهو ىاعت هلوقرمسف |
 هحو هيف ىدنعو نافلش ام_هاماتخ ا نيديش لكل لاقي :قاسكلا لاه ناصقنا او ةدانزلاو ةاظااورونلاو

 لوي نم دنع اف ةنكمالابن اهاتحي امهذ ةنمزالا فرصقلاو لوطا امناغلتتع كرا ملاو لمللا ناودو ث ا د

 ثلاث" عضوم فورهظرخآ عضوم ىفو عبص ص صضرالا. نم عضوم ىف ةعاسلا د كلو اّتنمع ةعاس لك ةرت ضرالا |

 ةفلتل ادالءلاامأ لا وطالا ىف ةقلاخما دالبلاانريتعا اذا اذه ارج لهو ءاشع سماخ فو برغم عبار فورصع |
 همانأو رصقأ ةيفيصاا هبلاساو لوطأ ةيفيصلا همانأ تناكرثك ىلا هلا هضرعنوكي دلب لك ضرعلان
 نادلبلا لاوامأ ف الا بسم ىلاسلل و مادالا ىف ةفاَلا لاوحالا هذه كلذ نم ةضلا ذب هيوتسشلا |
 لاَقؤ عض اومةدسعىف هناك ىف راهذلاو ليلا ىعأ ىلاعت هللا روس ذدشأو ب.ع فات ىهأ اهضو رع

 هللا لع نا بابل قص هلا ىف لاهو ليلا فراهنلا لب وبوراهنلا ىف لمللا لب وب كاملا كلام هنوكت ناس ىفأ ْ
| 
 هللا ل_ءح ثان :ارآلق نوع الذ ءامسما مكتب هقلاريغدلا نم ةماستتلا مون ىلا |دمرنس للام كل

 1 ”الؤ أ هدأ نوئكست لم ءلب مكمتأ ايهللاربع ه4 نيالا ادمرسراهتلمكلعأ

 راهنلاو لمللانم كم امم هنأ ع نمد مورلا فو نورك: مكذعلو ضف ن هأ

 راهثلا لب ونور هنلا ىف ىلاالالب وب هتان ارت أن امة ىفو نوه« : هؤشلاتان" الثا ذ فدل شف نميكقاغتباو

 و راهذلا ىف لبللا لب نك ؛الملا ىفو ىعسم لج أ ىلا ىرتع لكرمغلاو سعشلارضعو للا ىف | ظ

 هنم جلست لذألا مبهلذيآو سي ىو مكسر هقنام كلذ ىهسم لدجال ىرجم لكر هاو رسعشل ارذسو للا ىف 1

 ىردع لك رهشلاو نمعشلار سو لمللا ىلءراهنلاروكيوراهنلا ىلع لمالار وكي «صرلا فو نوللغم ,هاذافراهتلا |

 لدللا انلعجو معفو ارمي هراهذلاو همق اونكستل لبللا مكسحا للعس ىذلا هقئارفامتهرس فو ىعسم لججال |
 :فالت انا لاقي نأ مالكلا قش ر:رثكح سنا اذه نم تان , الاواش اعمر اهنلاا:اعس واسال

 متم راهنلاو ل.الا لاوسأ فالتشانا (لوالا) هوجو نم عئاصصلا ىلع ل ديراسهنلاو لالا لاودسأأ
 ىلابمالا لوطو ةران مايالا لوط بي سب ل محام (ىفاث) ماظعلا تان الا نم ىلا موسعشلا ت اكسر #

 ّنا(ثلاثاا) ماظعلا تان . الا نموهوءاّمشلاو في راو فءصلاو عسرااوعو لو هفلا فال ا نم ىرخأ

 تاناالا نم ىلاسللا ىف ةارلاو موذلابلطو مانالا ىف ةمدعملاو بسكل | بلط بد س داسمعلا لاوحأ مااا
 ىفانتلاو داضتلا نم امهنبام عم قلنا لا مل هت ىلع نينو اعّتمرابتلاو لمألا نوكنا (عنارلا) ماظعلا

 ) سماسللا) ملاصملا لص قعانواعت ناالادسافتين ا نيديْسلا نيب داضتلا ىضتةمناف مالغعلا تان الا نم
 مهظفيوروهلاف ىلوالا : مالا دنءالوأ قد الدنا توم همسشي مولا ىلع لالا لأ ىفق احلا لاسقا نا

 ةهنااماظعلا تان" الا ند ءاضأاذهو ةئاشا|ةدقنا اد_تئعمهبااةامطادوعب ةردش سعشل ا عولط دنع

 ماظعلاتاناالا ا ليطتسملا عدلاروهظر ىلاللا ةاظ قاقشنانأ ( سداسسلا) .ماظعلا تانآلا ىلع

 دارملا وهو فاض اير دكلا الور دكلانفاصلار دكت ال ث عر د تسهر ىف لمس ف امءامل ودبس هناك |

 ر 8*١ آآ7 ل : !
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 0 اوطلوةنفاضرع ىعس بو للاو لابعشلا نيب اهدادستماوال وط ىعسي برغملاو قرم ملا نمبام» ضر الا
 ةسعئدائيضم ضرالا هو عسج راملالاو لطاءلوالاواندحتوأار هقدو أاهةةسسمنوكي نأ اما ضرالا

 انريتعا الان ال كل ذك س هال | سد ن نكلاهتسغدنعدحاو ةعفدالظم هع.سراماو سلا عواط دنع: داو
 فو كلا ل وأ ىه ىتلا ةعنرالا هلا وح أ نءاطوم_ضمالاس هعمانربتعاو هئمعنا دساو اهو سس رهسقأ ا نم
 ىذاملا دحوو دو او تقوىف لوطلا ةفلة_هادال بلا ف كلذ دج ولم هاو هن ؛الغالوأو هماقو

 ىلبللا نمىضاملادجولالاو لطاباضيأ ىناثلاو ”ىبرغلا دليل فام رثك أاهنم”قرمثلا دليلا ىف لءالا نم
 | انان' هقرشش ىف الو أر ه_ةملا برغىف ل_دخحب لوالانال ”قرمشلا دليلا ىف هنم ركسسأ ”ىل رغلادلملا ىف

 ىناشثااو امسدعو ا اركنو كس, نأ اما بذحلا اذه مث ب دع ضرالا لوط نا تن“ ناموسقلا لطامو

 فون اّنا ىت ةرئادلاءاززسأ ىف تو افدلا بس دداولا ف ربا شم زأ نيب تؤ اهلا دوغ انال لطاب
 ةركأهناتشفراهنلا لوتأ ىف برغل ةراسع ىدق فد بوز لمللا لت فقرمثملا ةرامع ىصق أ ىف قف ىذلا
 نمكل اسلاناكلالاو لطاب لوالاواب د وأ ا رعقمو أ ا. ءطسمنوكينااماق ضرالا ضرعامأف لوطااىف

 نكي ملام روهطلاهب ديالا بك اوكلاذ . ارهظيالو هءاع بطقلا عافترادادزبال بطقلا ته“ ىلع بوذملا

 ةيديالا ترايسلالاو لطاباضي أ ناشثااو اهضورع فال_خاب سحب ةفام اهلاودأ اان اك كاذك

 الدم تقام ىلع ةيذاكىلاوّدلاو يطقلا عافترا صقنالور عملا كل ىف هلْغون ماود ىلع هنع ةسفخروهافأا

 ةيعانق|اهريرةننسح ىلعةحلاهذهو نادلبلا ضورع فالح | ببي "ل صاخلا ةعبسلا بئارملان اس ىف
 سفن رمقلا فاس َتا(ل امالانا- رب دمسم ٌضرال انوك' ب>وذ رب دة سم لص رالالط (ةئاشلا ةخغا)

 لوة:مثسعشلا نيبو هند ضرالا طسون دنعمرهوج نءروألا لاوزالا هفا دال ىعمالهنال ضرالا ل

 ضرالا نوكتْن أ بجو كلذ تدثاذاو اريده هنم فاملار ادقاان سانالربدّةسمرمتاا فاسغاو
 سهعشلا قارشام ةئرضتسملا ةعطقلا نيب كرد لا لصفلا لك ىلع نو حسصب لاطل ادا دما نال ةري سم
 لك لكم ىذلا كرتش !لصفلا كلذ نو كي نأ بجو ارب ددسسم لظا |ناك اذاف اهنم ةأظملا ةعطقل | نيبو اهيلع
 بناوج نم داو بناحم صترعغمالكلا اذهنامتةرب دسم ضرالاّن ا تدثنارب دم هلكش لئلا |

 ىلع ادبأ فو لنا لكشنا عم وربلا كلذ ءازحسأ عسجب ىف قف فو .كسحال ةبج وم ارط انملا نال ضرالا
 نمدسعبلل ةمااط ضرالاّن ا (ةثااالاةخا) بناودلا لكن م لكشلا ةربدس# ضرالانذافةرادتسالا

 جاو ة ةركلظل ادأدتماّنال ةربدتم ضرالا نر ككن أب بو كلذك اهئازج أ عسب لاح ناك ىِ هوكفلا

 ل لاعل ازكرم ىلع اقيطنم اهزكرم ناكنا ةركتناكول ضرالاّن ا (امهدحأ ) نيهان ضرالا:يركىف حدق نم
 ءاملانو كسس مزل ةركرملا بلط ىضتقت املا ةعسط نال بنا ودا لك نم ام ياطم م ءاملا ناكل كلذ كن اكولو
 |اًد ةرعقااراوغالاو ةيظعلا لامخلاو لالتل ع نم ضرالا ف دهاشنام (ىناشااو) . ضرالا لكب اطم
 نركتارصلا ىف :رب ءرس ةلزنع ءاملا نع ضرالا نءبناج جارخا تضتقا ةهلالاةيانعلا أب لالا نعا وباجأ
 ذئنحو !:مةرئاغلا عضاوملا ىلا ضرالا بناوج ضعب نمءاملانالسدعالاضبأو تاناودعلل ارقّدسم
 ْ ةركاينرك نعضرالاح ب رذغال سد راضتلاهذ_هّناىناثاا نءو ءاملا نمضرالا بناود ضعن جرا

 اهفانروؤقو تاريعموأ تاسرواس ةلزنعءام_شأ اهيفانشث أ مالثم عارذاهر راطق س شن نم ةرك ان ذخت اول اولاه

 تاشاشلا كلن همسن نود رالا ىلا نا ريسغلا وهلابللاة سنو“ ودب ركحلا نعاهدجر ءالامئافاهاامماك

 ةريغ ملا ةركلا ىلا
 لالدةسالا نالعا (عئاسلادبو ىلع ضرالا لاو أب لال دتسالا ناب ىف ىلاسثلا ل فلا

 مدخلا نال كلذو كلذ ىلعتاوهسا !لاوح أ, لالدت_ءالا نم لبسأ عناسصاادوبو ىلع ضرالا لاوحاب
 ؤلانم قت يوفتلا ع ئاذطبجاو سا اهعاضوأر اهزاسساو اهي داقعثاو بلا فاصنانا دب

 اهتاغص عمجىف 0 روس الا لات ىلءةلالدلا ةماهن ا ىلا كلذ لاطب | ىف جات

 يعا



 ملم مما
 جا

 ماش !اوريصمو ةمقيرفاو(مورلارحبامأ وز لسصةنامهضرع هرعو للم هن قلت ى رغما ىلا قرشا نم هلوط وإما |
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رالاو كوالا ريغ لاب لسا ءارو لانه نم دع مةبلاقصلاوةقلاللاو
 فرار وم هنو كح لل اررغىضا

 ىمست ةثدللا ضرأ لبا ةمرأ ارح تس همقو هلا وس ب ص هل ااًذهو.

 راغلي ضرأ ىلا جيلخلا ادهذ_:عو هءلامشلا لاتكو ديم ع رخلا اذه نمحرخو تاداادلنار' ا

 هلوط ةسورلا ن نم بيرق لاهشلا ةمححانىلا عيل هنم حرذعو لمص اوس ص رعو لم فال 1ةسجرادةمةلوط ٠

 برغملا نم هلوطن (نارجرحبامأو) لامن اًملت هض رعو لءمدن ”اةلثو فلأ هلوط هنااقدلاوضورلا ضر ٠

 فرمءيو نامل نمىد“ ءاسهف نيت ىماعانناكن انريزوج هنفو ل.هدناؤس هض رعو ىل_.م نالت قرمش ا ىلا |

 70 اا ىف كلل !ثانر م.لالدتسالا ةضكفف (ةعبارلا لكما رولا أ قرمصتلا

 تاساملو تءقباملاهةصعمدعوحابرلاءدهالول (اهئلاثثو) هب عقنلا لماكتت امل اهكيإ رت ىلعةنسعملا |

 هوجولا هده نم ىلاعت هلا اهريصق ضرغلا متال نسل | هذه بكسر ب نم بول هب وةنالول (اهعبادو) |

 نعم ىئشنلاعلا فار طا نم فرط لكصخ هنا( اهسماخو ) مهتاراعو مهعفانمل اه رطو دارعال ةنطضم |

 ناذل ا رص اذه ىفو لما امهلوطنيرممضرأ ىلارخآ جلخ هنم حرذحوةن اتسدضرعو لمئات

 25 .ةمط ةطسق فلخ ىلا ةمقذال نم َدد هناق ( سطمتر جام أو) ماظع ةربزجنو اهتم ةساعةرتسنوتسسو

 ةيحانو باوإالا باد ناوربادريدلاوناتسوط ادني هر ىلءعامالذو كبارصبرصأااذه

 ةريددو مزرا اوخ ةريصكح اطبو تا ريصفاهري_غامأو ماظعل اروصلا ىههذهف رارصب لصتي رساو نأ رأ

 مالكحا اوه اذ هذ اهلةةطنملا ةلْرنع ضرالاب طرح سون امقوارحي نأ سلا طاطسرا نع ىو ةيربدط

 ذلاوه ىلا عتءئاالا سانلا سكرت نم تناكتاو نقلا نأ (اهدحأ) هودح) ند ىل هو س دَدنَو ىلاعت

 ما (اهمنانو د( كلذ نكم امل اهل هقلخ الولف نفسلا هذه م كتصحرت نكمياهمىتا تال '"الاقلخ

 ىلاعت هنا الوأوراذسالا هذه ىفراطخ ال ا هذه ماتقا ىلا مهوعديامعاد كِل ذر اصف لكلا ىلا لك )اح وحاو

 هبلا لوهاو حب رب هنال هن عمدت لمامحلاف نقلا هذهاو.كترا اى لهءلا لكلاجودحاو ئشب فرط لكصخ
 لوهلامظءو جاهاذار هلا ناطاس دو وقع م كالفا لم رحل اهلناريخست (اهسداسو) هيلا لجامع عفش

 نودج لثم ماظعل اةيدوالا نأ (اهعباسو) هعاصتماقتو هحاوما تنرطضاف حاررلا هللال سرا اذاهمف

 هناس ىإلاق مالو ةثبلادادزتال مزراو ةردحب نا ئاهرغص ىلع زر اوخ ةريج ىلا | دبأ دنت نوعسو

 تاناورحلا نم راااىفام(اهنم انو) اهق بصنت ىلا ةوظعلاا انما هذه لاح ةرءركح ,ملاعلاوه ىلا.عتو

 نمراصا فام (اهعسانو) ةءال_ل !ل-اوسىلا اهلصولو اهنع نفسلا صلخم ىلاععت هللا نأ مث ةيظعلا
 ناس تارقبذع اذه لاهو نا.غسال خزربام متن نامل نير خلا حرم ىلاعت هلوقوغو بحل !سهالا اد

 لوق علا دثربامم كلذ لكو ضعبل طالت الا نع ضعبلا ظومع هنردّعن ىلا عثهنا مم حاحا مادو هنأ رم

 اعكلفا!ةفصف هلوقلد .(ةسماللالّم_سملا) اهظفدردقمواهربد.رن دمىلا اهراقتفاىلا باءلالاو

 عئاصلا ىلع ه-ةاالذنأ لع او اهمومد- عب ضال هي ىحافءامن ١م تمل مقا لأ طو لكسش هلو

 ةيودل او ةفاطالاو دب وطرلاو :ةرلا تافنص نما, ماقام ماسحالا كالت نأ (اهدحأ) هودحو ند

 نيعمءامع مكمن أي نك اروءدُو وام مدنا :ارأآ لق هنادهسسلاو ىلاعت هللاالا اهةلخ ىلءعدح ار دقال

 نوب رمت ىذا“ املا حير كاس لاف اا الو ناسنالا ةانخ ايبسول_هج ىلانعت هلا (اهنئانف)

 هنأ (اهئلانو) نوَمْؤد الذأ“ ىو ل ءانملا:ةمانلغحو لافت نوقزتتلا + نم مانزل نه هوةلزتأ أ :

 (اهعب ادو) نودعو ونامو مكقزرءانعتلا فو ىلاعت لاق هقزرلاممسوزعح ناس ال ةأملا_ دس هل عج ام ىلاعت

 نم كلذوءامسل اوس ىف ةقلعم قت ماعلا ةيدوالا اهنم لمست ىلا ةولظعلا ام املا نم همفام عمباصسلانا
 تان , الا ٠ ْنم ةلارادقعاردقمهءلا قالا حام او عرضتلادنءاهاوزن نأ ( اوسماخو) ماظعلاّت ان الا

 د هس
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 قفاوملا ل ددعملارادةملابراهنلاو لمالارب دقن ا (عباسلا) اًكسليالا لءاجوحام_صال ا قلاف ىلاعت هلوشب 1

 ةنسلا ن وكنت سأرلا تعم ىلع بطتا | نوكسحي ىذا عضوم ا ف نأ اضباك ماظعلا تاي الا نم حلاصملل ظ
 بابسا نمئثهف اء هتيالو ناو لا نكسم مصيالو يضنلا ميال لانهوالول ارهشأ ةمسو ار امنا فرمش أ ةمس
 سءلا عولط دنعءا دب !ىلاعت هللا ةردقي لصح هناانلقولءاوهلا فءوضلاروهظن ا (نءاثلا) ةشدعملا
 سهلا اناق ناو مالك الف سءشااعولط د_:ءءاوهلا فءوضاا قا هنداع ىرحا ىلاسعت هنا ثمحح نم
 عم ما سجالاريئاس نود ةم_صاخلاهذهم سعشلا صاح ناك 4لباقملا مرا ىفءوضلا لود بجول
 لرلا لاقي نأزويالل لقناف ىلاعتو هناصسعت اصا دوو ىلع لدي”هلثاةماهرساب ماسجالا ن وك
 انلق عفاصلا ىلعالءا درابنا او لالا فال. !نوكي الد ئنمحو ةوقلاو ةملا يظع للم تاومسلا مارحال
 ةلزتعملالوقىلءامأو لاول !لاز دةذ داج الل ةلا ص ريغدمعل ا ةر دق نا ىلع ل.ل دل الدال انلوق ىلءامأ
 رصلا ف ىرت ىتااكلفلاو ىلاسغت هلوق لئالدلا نم ( عبارلا عونلا) عمسلالاةال اذه مشاهوبأ ىنندقف
 كالفريد م لكو نارودلا نمدلصأ كل ذل !ىدحاولا لاق (ىلوالاهلمسملا) لئاسمهبفو سانلا عقم, اع
 اذه نم لزغملاةكلفو اهدثرادتسا اذا ةيرادلا تكّلفو موحتلا اه ىرجت ةعبسقاوطال مساءامسلا كلذو

 اذاو رك دداولاهب ديرأ اذاف عمود او كيفلاو لاه نارود لهس!ءاملابرو دتاهالاكلف تمم«ةنمفسلاو |
 كلفلا هبوبدس لاه صالد عوردو صالد عردو نا قونو ن اعش ةقان م-هلوق هلام و ثن أعلا هيديرأ

 ةعضتلزنعهفءافلا ةمضف عجل هيديرأ اذاو حرش ءاو درب ءابة هذ ةلزنع هسفءاسفلا ةمضفد_تاولا هيديرا اذا
 هلدسملا)  ى-علاىف ناتفاتث امسهف ظفالاىف اًمَةْفَتاناو ناموذلافرفص نمذاصلاو ىج نم ءاحلا
 هيفعستااذالعلا ف نالفرصتسا لاّقيوهطاسناو هتعس وهو هراصتسال اره رصلا ىعم ثدللا لاق (ةبئاثلا
 ةريضملاهثمو قشلارصلاو ضرالا ف نش هنال ارعرصلا ىعممرب_غلاقو لاملافنالفركتو ىارااو
 اهد-أ + ةفورعملارودلانارودلا عطاوعءاذعلا نمءريغو نا. اركسهذ (ةثلاشلا هلمسملا)
 رمهمو مورلاو ماشلار دع ثلاثلاو برغملار ىلاشلاو ناار <اضيأ لاقي ىذلا اوهو د:ياارحم

 ىدقأ نم قرمشملا ىلا ب رغملانم هلوط دع هناف (دذهل ارحب اماف)نارحر < نسماسلناو شطين رحم عبارلاو
 ىلا هضرعو ل_.سفاأ ةئانام كلذرا دقم نوكحي نيدااو دنهلا ضرأ ىصق أ ىلا ةثداا ضرأ
 ضرأد:ء ملح (لوالا)رصلا اذه ناحل>و لمَن امعيسسو افا ءاودسالا طخحرو او ليم هن امع.سو

 (ىفاثلا و). ليمةئامهضرع وليس ةنامسج رادةمهلوطىرب ربلا ياذا عسي درب ربا ةمحان ىلا دعو ةشدحلا

 ىع-د ىذا ارصلا ىلا هاهّتنمو لم ةنامعبس هضرعو ليمن امعيرأو فاأ هلوط مزاةاار وهو هلي ارحب مل

 ةشدحلا ضرأ هرغ ىلعو ندءو نم | ضرأ همقرمث ىلعو هب عم كل ذل مْرَلَعلا هفرط ىلعو رضخالار كلا

 هبقرش ىلعىذلا سرافوةرصصيلار_كوهو ىمرافلا ملحلا ىعست و سراف ضر رم علخ ( ثلاشلا)
 جلخ ىنع !نييلذلا نيذه نيبو ىل مةئاعس# هضرعو لمدن اهعبرأو فاأ هلوط نام هرغ ىلع نا ركموزمت

 حرم( عبارلا) ل.ءةئاعسو فا ةفاسم نينا برعلا داليرب'اسو نعل اوزان ا ضرأ سراف اخو هلبأ

 ةريزج قواولاه# ل_.ءةئامستتو فا هلوط ريضخ الا ججاحللا وسي ود_:هاادالب ىدقأىلا رخآ خاخ هسنم

4 

 ىدنأقف ةم- غ4: راع اهتمت «رياوح ن وعبسنوةناملت وفاأ:صاعاارعغو ةماعلا رياز اا نمدةها ار
 اهيفلبم فال [ةثالثاهب طمع بد دنرس ىهو نيصل ادالب دنع قرمثملا ةمحان ىف دنهلا ضرأ لب امرا

 با< ىلا ةريرسةريزجو ىيلقااصاضرلا اهنم باح ىتاا ةاكربزجرصلا اذهان نمو ةربثك ىرقو ةىهاع
 دزوااري هيلصت وسو ابقوا نو:تانوملا هعستو طمحملاب مس ىذااوهف(برغاارحامأو) روفاكلا اهتم
 ىدقأ نمد ًامفهبل اقصااو سورلا ضر :ا ذا د: لاعشااو برغملا:دحان الا هفرط فرعبالو

 02 ل رش يي ا ل ب ب ا
 هَهماالذاو :
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 نءاناسناوامدو اهل اهب الأنا ىف ةفطغال بال هنأ تدق تا نوختا :ناو دب ال طن املا نأ ىلع هين ول دب |[

 لا وح-!لال تسال (اهناثد) ىلا عتو هناميسعاسل اا لذا بدك ارواهاوةو اشعال مو بدع

 اهتركار ذتااكعضوملا اذه فكلذدار اواهفملات واهسكرتىفةعقا ولا يئادقلاو تاناولا ناديا عب را

 يأ نب ىلع نيْدَمْولارنمأ ن نءىورام (اهعبارو) َنقلااذهى ةلومعمابتكلا فاه رش سانا «امقتساو

 بكرتلا اذه قرم الا ب ادع نمو م ىلع قطن أو ماظعب عم-أو مشن ر مصب ن «ناحس لاق هنأ هنع هللا ىذر بال أ 1

 ءاوهلاةفاطالا ىفاهتمنودأ وب( ةراحاهخال رانلاو»نوكي نأ ب حي رصانعلا ىلعأ اولاق عئاسطلا لهنا |

 || دب ب كرت ف ةيضقااذهاوبلقم#من ا غاوسمو اهتفاثكو اهلقثل لكلا تت نوكتناوذبال ضرالاو املا |

 درابوهو غامدلا هّدحكو ضرالاةءدبط ىلع س!ايدرانمظعلاو فمقلا ظع هنمءاضعالا ىلعاّنال ناسنالا | أ :

 ىلع سدارراح وهو باَقلا لكتلا ت تءوءاوهلاا عبط ىلع بطرراحوهو سنا هّدحتو ءاملا عسبط ىلع بطز | :

 بالا اذهىفانركذاممودارأ فك اهكربوءاشي فنك اهتر , عئابطلا بلقءدس نم ناحسف راثلا عبط |

 ليزي الركءاوهلا نعو هوست ال كاملا هر.ردكي اق بارللا نع هنوصب هناف فدطل شةنب ى أي عئاص لكنأ |
 لثمن اللف امال هذه ىلع هتقاخ شقن عضو ىلاعتو نادل نهقر هة الدكرانلاع نءوه<تةاطأو هنوارط ا

 نم هفانشم5# ءاو 4«ااىت لاقو ” قى * لك املا نما اع ولاهو بارت نم هقاخ مدآل ثكهقا دنع ىسع |

 لاعآو ىحور نم هذ تغفتو لاو اف ف ف ىف ذايربطلا ةديو كسح نيالا نم قلخت ذاواشيأ لاق انسورا

 رانا (اهسماخو) د. أ لك ع نص فاالم هعنص نا ىلع لدي اذه و ران نهج دامن م ناحل اش ورانلاف

 ملا ىف قيرهنا مث لافسأ ىف تامل هسفن عطر ايون هفثأو هخن ىلع تعضوول كنف مالا نم هلاصفن ادعي لفطلا ىلا |

 اهدمداو“ اند الا نهنؤكت لاصفن الا دهن هنا تجاو لانه نمقالاردطت عبوس ةدمقيذلا 1 ا

 ناك ناوناسنالا نا ماهري_غنيبو مالا نيبو ذاملاو ىدؤا نيبو رانلاوءاملا نييزيعال ثيم مهفلانع | 9

 كارذال او لةءلاوم_جفلا ىف تاناو.كا لك 1 هلاكسش_با دعب هناقمهفلا ن مما تالا .؟سما ل

 ةنقاللا لوأ ىف ى ذأ ناكم لكن اكمل عيطلاب عال ناك ول هناف يكل رداقلا ةيطع نمثل ذنألعبل
 ةمطاع نم كلذ لك نأ انإع هما | ىلع ناكلب كل ذ5سمال ا نكي لف لاكي ةساالا تقواءهفرثك أ نأك

 ىو دع موت لهأ ف الدش او مهعتاسب طفالةءاوةنسلالاف الدضا (اهسداسو) كسلا قلافا هلا

 اد نيفاةكت سانلا ىرنو ضعبلاناهطعد همباش 1١ ةديد ةليللاو ةيرما ا تان اوءأسا ىرنو لئالدلا

 ظ ضعنلا ع نع ض عما ايس ناكاذ للم ايدين ل كلل هردتشالاو ةياشسلاتاتخالكلذالزاو را ْ ظ

 (عباسلا ع وذأا) هرمنا رج هنال همف عمطمال ع وذلا اذهىفمالكلاع اهقمساو ةشيعملاداسف هيفو

 لقي هو ىلع ةقواخم اهنا اه. لال دتسالا هو (ىلوالا هلشسملا) لاسم همقو حابرلا في رص” لئالدلا نم
 ناورخلاو نانالا ىف يظملا عفنلا هب عشب هو ىلءاهفرصي هناص#س هلا م ةفاطللاو ةقرلاوهو في رممتتلا |||

 لقو تاناناو لس نع هعاس عطقن اولىذلا سفن 5 داماهتا (اهدسأ) هوحو نم كلذو تاسنلاو

 مظعأءاو ملا ىلاناسنالا جامتح اناكاملو لوسأ هئادجو ناك ةسشأ هدلا ةجامللا تناك ام لك َناهف

 ءاوهلاذ_هدو ل ع نادد-و نم ىلهس هنا دسو ناك موجال تامل ةلغ د حر اولىّتح تاحانملا

 ْ نكاو ءاما نا دو اضدأ ل-4مرحالف« اوهلاىلا حالا نو دةديدث اضيأءاملا ىلا ةحئاس ا ناف ءانملا

 هيد ةًاسهملاّت ال الانافءاو ىلا ف الذ ف ارت_غالا فلكست نم هنفدبالءاملا نال لهسأ ءاوها! نادسو ١

 لمست ناكمرحالفءالا ىلا ةجا انو د نكس و ةدي دش ماعطلا ىلا ةج اما املا دعب مثادبأ ةرمضاح ظ

 مرحالو'هلملق ةردانلا هيو دالاو ني اللا لمست ىلا ةجاخلا ماعطلا دعبوءاملا ليست ن هتعضأ ماعطلا |

 010 ةدداتدبجرزلاو تئاوملا نسوا نر او جال هاه ا

 اانا ا ل دام رالاالاذاب ضي |

 ل ار | ٠
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 ارا دم وكيلعع اهسلا لب رب ار افغناك هنا مكسج,راو رفغت_سا تلقف حوت نءةباكس ىلاسعت لاه ماعلا

 تبروتزتهاءاملا هيلع الزنا ا ذاف ةدماهضرالا ىرتولافو تءمداب ىلاهانقفلاقام (اهسداسو)

 نوزوت وأ بالا نموأ :ةمقلسا ىلعءامسلا نم لزني ءاملان ا نولوةّدفا لق ناف حجج وز لك نم تتسناو

 تدرب درايلا ولا ىلا تلواذافةدعاصتمةرذما اهنمح رخو ضرالاىفرثؤت سمشلان أن ءمهضءبهلاقام

 || ضعبلاب تارذلا كلت ضعي لاصتانمتدلو و تلصتاف زكرملا قسط ىلا طسخملا*اسضق ع نم تاز تلق

 ناك اذاو هريخ ىف قداصا اوهوىلاءتهللا هرك ذاهءاعسلا نم لني هنأ لو: لب اق راطملا تارطق ى م تار طق:

 ضرالاران نءهنألوةدنملوق اماق' ايلا 2 الدسم نباص اقدام كاما لمار دا

 ىتءانالرفك كلذوملاعا!مدقورامملا لعاشلا ىنبلوقلا دعبالا نكعال هب عطقلا نكل هسفن ىف نكمتاذهف
 ولاهم عطقن نا مسقلا اذه ناكم | عم اذنكع ف تس»ذ م1 قا ىلءرداقلا راتخلالعاسفلا انزو

 وهىذاتاءلاروهظ (اهدحأ) تاهجنمةاسحلاهذهنأ لعاف اهتوم دعب ضرالا هبىباف هلوقامأ

 تتاوقالا تاصع ال ءالول هنا (اهتاند) صرالا ب اود سد *اعاناءالولا-«اهواكاشامو بذشععلاو 325لا

 هلوقبتاناو ملا قازرأ ن هذ ىلا عت هنال ةج ا ارد ةءىدلكح تش ىلاعتهنأ (اهثأ 'و) دابعال

 سيامو حئاورلاو موعطلاوناولالا ن ههشدجوإ هنأ (اهعارو) اهقزر هنقا ىلعالا ضر الا فهيا د نمامو
 ةرضاو نشح تابنل اسد ضرالا لصحي هلا (اهسمانو) هنلاالا هملعر دقي الامم هلككال دنال سد المال

 ىلءالا مصتال ةابحلاَنالز ام توملا دي ءامح الاب كل ذ ىلاعت هغصو نأ لعاو ةايااوه كال 35 قنوروءاورو

 ءاهلاو ةريضنلاو نسحلا نمعا اونأ هيف لصح امحراصاذا مسحلان الات وملاكاذكو لعين ا مصب ورد نم

 ىدعو دع داكمال هو ىلءامماولا فالح (اهيلاناو) هملع يرد ىذلا دما لعد أ رو دةمىف سدا

 اهتامواىف كل ةروهظب تاداعل ارارمسا ( اهعب ادو) رمشلاو عرزلا ىلءرهظيام موعط فال !(اهثلانو د

 ةفادإا تان الا عسج هريظنو ةءاد لكن ماهبف ثيوىلاعت هلوق تان الا نم (سداسلاعونلا) ةصوصخلا

 تاناوملا ثودح نأ لعاو ءابسنو اريثك الاجر امهم ثيوهلوةك تاناوم1ارثاسون ا فالا ةقلش ىلع
 سانلا ف كلذنم لن مكحلا عناصلا نمام_ميفديالف نيريدقتلا ىلءودلاو تلا نوكي دقو دماودااءنوكي ده
 ىورب (اهدحأ) . وجو عئاسمل اىلا هثودح ىف هراقتفا ىلع لديىذلاف نانالاامأ تاناو.م ارثاسيف م
 عارذف عا رذهتعقرناف حث رطشلا ىهأ نم بهتن ا ىناه_تءهننا ىضر باطما نب رعدنعلاه# ادحاونا

 بع وهام انههباط1نا نب رعلاقت داو هيحو ىلء نانو م قتال هناف ةّرم فا فا أن اسسنالا سءاولو

 مفلاو فنالاو نيثمحلا ونيس املاك اهيىااءاضعالا عضاوم نا متري مري فريش هحولاراد_ةءناوهو هذم

 ةمكملا وةردقلا كا: ظعأاختر وصااىفن اهّثب برغلاو قرمدلا فنيه ىرتال كن |مثةتبلاريغتيال
 نع داوةتمنا.سالان ا (اهينانو د) اهلدسال ىتلا تافالخ الاه ذ_هةريغ هلا ةعقرلا هذه ىف َت رهظأىتلا

 ةوقلا تناك نافاهيفةدوحو ءرم-غوأ ةفطنلا ىف ةدوجو هذؤقاهامكشنو ةفطنا اريوصت فرئؤمماف ةسفامنلا

 بسلاربو هلا اذه نم تن :كم تس ةمكحو لءوألا ارداور وعشاوان وكب نااماَةوقلا كة فامفةرودملا
 ناسنالاّنالداسفاا ارهاظ لوالاو ةءلعلاو عيطلاد رجع اهريثأتن رك ةودااكإ:نوكتالنااماو

 لاش كلذ ىلءردشيالابت. فكن عت رعشريغي نأ دارأول نا لاح هنامث :ردتوا ا!عرث تح أ هلاكتسا لاح

 نااما ىعملا اذسهف عبطلابةرئؤم وغلا كل تناكن اامأو لاذ ىلعر دة فمك فضلا ةباهنىف ناكام

 ةيعسطلا ةولاق ءازحالا هباشتمناكناف ءازحالا فات نوكوأ هلسفنىفءازحالا هيام تمامسج نوكي

 نواكي نأ ىنسذ 3 نات كيطتالا عانوو هيانشتم لعف هذمر دص:ن او دال ةطيسسدلا ةذاملا ف تاعاذا

 منا ب:

 0 ْ | رابح ا لع ىذلا مزلكل) يضف نما ذهرءاسماالا ذهل وصح لع املا افا قاطافءاغلاووثنلاو

 7 كلذّنال عرزلا سفن (اهدحأ) هوجو نم عئاصا | ىلءلدياهتوم دعب ضرال اءاح نأمل هاو ةريثكل ا ىناعملا

 | ىذلاوهاذهو عبطلا ىف ةبءاسشتم ةركلا كلى ةضرتفملا» ءازحالا ع.. دايمركتو :ر ةروص لم ناسا

 سمعم دج هجم نهج بحب دعب سمو: دج ع دعمت دمعت وتم عع هم جميع جما ج2 نوم معمل - دوج وهموم هيوم لد حس سس جب
 نولدءاس



 دعس تمس هس

 ناقنالاو ماكح الا هجو ىلء تعقو اما ث يح نموريغتلا له ناكسصااخ هماوديرثالا مادإامسومرثزملا

 0 عئاصلا ةدارا ىلع تلد تقونو د تقوب صن ااهثو دس نا ثدحب نمو عئانسلا لع ىلع تاد أ

و عئاصلادوجو ىلع ل دتاكا منا( اهنل انو)اندسفا هللاال ا ةهيا امون ناك :. ١
 توحو ىلع لدتكلذكف هتافص

 ْ ركشلا ف ص وللا حو ملا ءرعسم نال اج مذا ركب وو لوب نم دنع اًماعو رك شوا م ا

 كل ذّناف لثالدلا هده عج هنأ له دق هكاردا نع لاخلا م-هولاو سل ارصا ىذلا ءرا!كلذف | ٍ

 هنا عم ةّبعم ةفصب اص نوكي نأو ٌدبالو نيعم تونا ه2 هل احم ال هنو دع ناكف ثداح هْنا ثم نمءزمللا |

 تافصلاب فوصوملا عئاصلا ىلا ر اقتفالا ىلع ل دي كال ذورومالاهذ_هف الخ ىلءهءوقو لةءلا قزو< ١

 ظ لاه مرجال عئاسلادوجو ىلءا دهام امتافص نمو ماسجالا ذه ءازجأ نم دناو لكن اكاذاو ةروك ذملا

 لكذ ثدحلاامأو ىلاعتو هناحسهتناوهفدقلا امأ ثد#اّماو يدقاّمادو-وملانال اولا لصاسو تانآا ما

 هنن ادس وب اًرةمهدوحو ىلع اذهاثءادعام لكن اك عناصا ادوحو ىلع هلالدث د2 لكى ف ناكا ذا وها دعأم

 مودهبست نو عةفتال نكاو دمهم مسسبالائث نم ناو فوق نمدارملاوه اذهو هيا لال ناس أةرتعم |

 ] ىلء هيلالد الا و هءئرظنلا نم نونكش نيذلا مهمال ممم ثاناالا صتامنافنولقءي موا ىلاعتةوقامأ |

 ] ىلع مثلنا لاو هدعاطو هندامعن م مزاد امو هركش: اوموّقمأ هةمكحو هلدعو مهبر دمحول نم مهمزانأم

 ركحفن اذافرهاظا فدو د من ىلا هتهتااهدءىتلا ةِنامعلارومالا هذهو ةسغرد منوة يود د م نيعسق |
 ةرودد مثامما ثمح نءاهب عافدنالا نكل ةشرد امعن ثراص عئاصأ اةفرعم ىلع اهم ل د#سأو اههقلقاسعلا | ْ

 د_عالا لمكيال ةيئيد مئاهما ثنح نمام عافتتالا اذكف جازملا ةصصو ساوملا ةطالسدنعالا لمكيألا
 لدن هن الارادلا دبع ىضاقا! لاه نولةمد مودل تان”ال لاه كل دلذ نطل ارمصن حام: او لوةعلاةمالس |||

 كلذ مدام ةداعلاو فاالا ىلع ىرخب اوءامالا عاضاو دملة دل األ ديول اناكول هنا (اهدحأ) دوءأ ىلع

 مولعملان الت انا !مارومال !هد_هبئصو مدان ماهلالانولصاحو ةيرورض ف راعملا تناك ول (اهنان'و )

 ىلءل د تناكن او ضارعالاو مانسالارئاسنا (اهئااناو) تاب آلاىلا «ةةرعمىفاندعال ةرورمذلاب
 ىلع نياكملا ىلءامعت امنوك نيبو لئ ال دابن وكنب ةعماجا مالرك ذلاةد املا هذه ص> ىلا عتوهف عئاصلا
 لجوزعهلوذ » رطاوخلاىفارث أ: 3ثأو بولقاا ىف عمغأ تناك كا ذكلئالدلا تناك ىتمو سيسنو ظ-رفوأ |

 دااواط نيذلا ىريولو هللامح دش اوم [نيذلاو هلابك موا دا دنا هنا نو د نمذخد نم سانل | نمو)

 : كلذ وثوذلا ناجح دك ويا ىلا دض عيبشن نالدمح وتلا داضيام عبشت؛ كلذ فدرأ ةعطاقلاو :رهاقأا

 سانلاو تفرع تن دةفاذافةلوه# ةم_ءنلااضدأ اولاهو 3 ءامسشالا نيش'اهدضدو 3 رعاشلالاه

 اذهلف منلا عم ىف لوقلا اردكصو اهردقاوفرعموملاةدعلا تداع اوضه اذاف ةدعلار دق نوذربال

 |١ دئلاامأ (ىلوالا هلمسملا) لئاسمانههو ةناال اهدبهبدمح ودا! ىلع ةلادللا هي ال !ىلاعت هللا ف درأ بحسلا

 نواعت منأو ادادنأ هت اوا_هتالف ةروسلا .ذهلوأ ىف ىلاعت هلوقىف هق.ةعانب دقو عزان الملا وهف أ
 ىاز هللا ىلا مهم رةَءاَدِهأ اهو ذْدعا تلا نانثوالا ىهارلا (اهدمحأ) لاوقأ ىلعدا دئالا,دارملا ىف اوفلتخاو

 رثك [لوةودو نينارّةلا اهل اونرقو روذناااها اوردنو لئاخاءاهو دصقو رضلاو عفنلااهدنءنماوجرو.

 هقدادنأ اهنا ىعملاوأ ىلاعت هادا دنأ اما سل لاثمأ ىأ ضعبلاهضهيدادنأ مانصالا اذه ىلعو نب رسفملا

 مرحاممهتعاطن اك نولهف ممنوع اوناكنيذلا:داسلا اهنا (اهتناثو) ةدسافلامهونط بس ىلامعت |
 هو>ونملؤالا ىلع]وةلا اذ_هاورلوةلااذ_مينولت اعلا ىد_لانع هتلال-ًامنومرو هللا |

 || نو.<اوناكممادعسهنا (ىلاثلا) ءالةعلاريمضه مف ىملاوءاهلاهتنابعم_منوبهةوقنا  (لقالا) |



 لان عملا اذه نءرعاسشا اريعو ؛ى* لكنا دسو سلبا ادسونوكب نأ وحرف

 هساندسأ ع نءنو:غمسم سانلاو ه«# هزعب لماقا ص*ن م ناهس

 4 ةهةسشايقنا لآ حجات_م سفن © ىذ ل كو ءاوهلا سافنالذأو

 ")باقي نامل اعلا ىفنم لكدار ولف قالا دحأ هءاعر ديالا كلذو كلذلا ترج حاير َرحتالول( اهينانإ |
 الا ىدحا ولا لاه (ةسن اشااةلشسملا) رذعتل هكر نااكاسءا وهلا ناك اذاوأ بوذا ىلا لاهشلا نم 2 را[

 ]| جابرا(ةثلاشلا هلثسسملا) ريثكوهو ل اوءفملا ىلاردسملا ف اضأف حانرلا هب رصتودا رأحانرلا في رمصتو |

 عيب اىف هناف“ اةريكحال دحاولا ف تيلقأ :اواو همم نيعل او ىلعف ىلع سس مثيرلا "”ىلعوبأ لاه حجمرلا عد 0-3 ٍ

 واولاكل الءالا بج وبالءارلا نو تحسن | ىرتالأ لالعالا بجوب همف[ئال هلال كلذو حا ورا اقل
 نبا لاه لء-و لو مدو ةعدوت اهلبقى جا ةرم كلل ءانواولا تيلقناحانرريثكلا عد يلا ىو لوقوموةىف | ١

 بنكي امويهعاطقناوةحارلاو حورلابءىجلا اهم :وبه فاهم تلاغلانالاصرمب تاما ىرابنالا ْ
 (ةعبا رلاةلشسملا) حاو أ عجبا ىف مهل وقو اولا اهلصأ نا ىلع لءل دلاوح ورلانمةذوخأم ىهفمغلاو بركلا |

 بوذا ةلقن نم بونملاو لامشلا ةلقتنم لاسمشلافروددلاو ابصلاو بونملاو لامشلا برأ حاولا ٍ

 1 معد يعول ب ىلاو'

 ةرمشع ىف عجل ىلع حان راهاعزب او ىداعوو رعولأ أرفف حارلا ىف ءارقلا فاما ( ةدسم املا هلمسلا)" اكن ىهن |
 عفانأرقو رطافو ةمئاطساو نيعضوم ىف مورلاو لهلاو ناهر هاو فهكااورخطاو فارعالاو:رقبلا عضاوم | ُ

٠ 

 1 | حابرلا نكسي أثينا قسعمس- ىفو حانرلا هبت 3. ادامركيهارباىفو ةرمذعل هذه اعط و هرمش *ءىثاىف

 عض ومةن الد ل ىف اسكل اًأرقو نيعضومىف مورلاو فوكااو رع او ةرقبلا عضاوم ة سون ىف حايرلا ريثكن بار قو

 لعابهتاالد ىف ىرخالال م حابرلا 0 اهنملوالا مورلاو ناهرغا اورخا .ق

 - | سنحلا جيران ديرأ اذاو مهردلاو رام دلا سانل ا كاله أ مهل وكس نك هيديرب هناق دو نمامأو ةنادحولا
 ١ ا ا ثري دهللا ىف ىورام امن عجب نمةءارقك دحو نءةءار 3 تناك

 - (||نمو ىلا ءتلاع لوأ عجلا ةحرلا عضا ومنا ىلع لدي هناقاحر اهاعت الواحد ارراهلعا مسهللا لاه عررلا

 0 ععبرلام ببملعانلسرأ ذا داعفو دا رفالا عضوم ىف لاهو ةعسرلارمشمب ؛ءاماو تارمّدد» حابرلا ل_سريثأ هنانآ

 ْ ىلا.عت هلوقن م ليزنتلاى ف ءاسام ةماعن ا كلذ نذ هلدرامان .ذ ىشب نارقلا ىف ظفالا صخب دقو مةعلا

 ةعراقلاامْلاردااموهلوةكنيعمريغم هم ريسفم هناه كاردا افا نمناكامو بد رق ةعامسل لعل كيردبامو

 | ىعت ضرالاوءامسلا نيب رذسملا باصسلاوىلاعت هلوق لئالدلا نم (نماشلاعونلا) هيهاماردأامو
 9 ءاملا عطنا (اهدحأ) ءوجول ارضصءامساممناو لولذتلا ريضستلا ىعموءاوهلا ىف هياصسنالااص«باصدلا
 كلذ ىلع هرهةد رهاق رسأف نمدب الف عبطلا فال ىلعءاوهلاو - ىف هواةيناكف لوزنلا ىذدقي لق“

 رثكو سعشلاءوض مركسي هنا ثمح نم هر رمذ مظعا ماد ولباصسلا اذهنا (ىناشاا) رضمملا هام كل ذلف

 رادقملاب» رق ناكف ةعار لاو يثعلا مدعو امسقتلا ىضتتي هلال هر رض مظعل عطقن اولو لال الاو راطمالا

 نا (ثااشلا) ةحاطلالاوزدنعمد رو ةجاطلا تقوىف هيب هنادهس هلل يك وه ةلصلا وهمولعملا

 وهكلذنءاشو دارأ ثم ىلا حانرلا كي رت ةطساوب ىلع هللا هقو ب لب نيعم عضوم ىف ف قيال بناحسلا

 هءفف نواةعبموقلتاناالىلاعت هلوقاَمأو لئالدااءذهب لال دم سال هوو ىلا ةراشال وها ذهف ريضستلا
 ءانشالا هذه ع وهم ىأ لكلا ىلا اعح ار كلذن وكب نأ لمتحف عج طغفل تان ال هل وت(ىل والا :لكسللا) لت 0

 تانآانرك دام داو لك ىف نأ نمد ىلاعت هناكف 58 مدنا. دسحاو لكىلااعجار نوكيث أل سو تابآ

 ىلع ل دب ةيئاغلارومالا هذه. نم د او لك ناانءانا (اهدحأ) هوجو نم كلذ رير_ةنوةلدأو

 تالولدم لع لدي تا لاقل د اولد (اهيئاند) ةربثك هوجو نم ىلاعتو هناحس مذاصلادوجو

 ناك ول هنال ارداه يوك لانا ١١١ ب ككدتدحو دووم نكت )اج !ثمحح نم ىهذ ةريسشك

 .ويعسو

 ل ا 225 2 ع حسم 0 ا

 هل ا ا را وي ياس حش تح تت

 م ضن تيس سروال
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 1 ا ا ا ا تست مع م صم» :

 ةذالا لصةلانات بورش او لوكاملانويلطتملا ولاه ناق ب ورملاو لوك الا دي دصلانلق املا وبلطن م و لق

 ايولطم ناكامنائ لك ناكو هناف لاعمريسغاذه انلق مالا ن ودركيو:ذللاثويلطت) وانا لمقا ذاق لالا عفو
 اًذاو هتاذإ انواظم نوكم املا“ اهدالا نمّدبالن نالا م امهورودلااماو لسلستلااما مزارخ عزل

 انالف لاكل امو رخ[ب سلال هتاذاعفدلا بولطم لالاو اهتاذا لو صلا ةيولطم دللانا لهن د 2 ظ

 ل-ةمناعحشلا عد ةناكح انعمساداو لاكلاتافسنيفودومم_مموكدرحءاساوالاوءاسنال

 لال كلا :اىلا لرملا كلذ غلي دق هنا يح ميلا تلا ات شل ىلع انعلطاو ران دذةسار

 لاكلانوك ىفانبإالا ماذا ةبودحم ةذالا نوكو حورلا,ةرطاسخلا ىلا كلذ ىهتنب دقو همظعت رب ردتىف ماظعلا
 م-ه"الؤهف هاون نعوأ هتعاط مح لع كاست فا ةسحم اول ني أل لو شنفاذه تثق ل١ نون | ا '

 ىلاعت هنا اولا نيذلا نوذراعلا امأ هتاذل بود لالا نا اوفرعب لو ااذإة بوم ةذالانا اوفرعنيذلا ||
 هناصسو ١ وجنلماكلا لكانال كلو هناذا بوت لاكلا نا مهل تدكتا يذلا وقتا ذل لا :

 لك ] ىلاعتو هنا هئاو هيند ا تاويل وع لك لاكو ءادعءام لك نع ءقىعم دو-وبو>-ول هناق ىلاعتو

 لح او هتعاصم ىف هكا عاصشلا لج رلا و هلع ىف هلائكا ملاعل | لل رلاسخ ما ذافةردقلا وملعأا ىف نب نيلماكلا

 جو عدملاك سل ىل ةسيفل اعوام عينج وة ابيخإل قت كات َط .الانع ةءاريل دهازلا |

 مدعلاك كلذ نم قعلا|م ىلا ةيسسنلاب صن اهتذل ا نع ةءاربلا نم قلغلل ام عسجو مدعلاكهئر دق ىلا ةبسلابر دقلا
 معاو هريغ هيأ اموأ هربغ همحأ» اوس هتاذلو هتاذىف نومحم هناو ىلاءت هللا ود قاب ولا نان عطقلا مزلفا

 ملام لبءادن ا هناصس هنن الاكىلع عالطالاا ىلا 4 لسسال دمعلا لوقنف بال اذه ىف ةتكتلا ىلع تفقو ا كنا ]|
 هتردقو هللا هه كح قد اهد ىلع هعالطا ناك ملك مرحالفا مالا كل ذ ىلا لوصولا هنكمال هناكاع قرات

 ةمكدح قد اهد ىلع ديعلا فوقو بتا راةبامالناك امو م ةهبح ناكسف نأ لاكب هلع ناك متأ تاهواذغ ا ىف | 1

 نإ ىهو ىرخأ ةفاح لل اذه ث د_ت مث ى اسعت هللا ةرمذطح ل الش دامعلا هب ل بئا راتيانال مرج الق استقل |

 اردسْكا ذراص كل ذرثك اذاف ها ةبحمت ماقم يف همقرتراكى لاصت هنا ةمكح - قاف داهمعلاطمترثك اذا دبع |

 ءاهملا ةرضصلا ىلعءاملان متلزانلاّت أ رطقلا لام ىلع همف هصوغو دبعلا بلد ىلع ىلا دعت هللا بح ءال.تسال |

 اهبهفلادتا واهتفيكي بلقلا ىركتىلقلا ىف هللا ةسب# تصاغاذاف ةدلصلا را بة اهتفاطأ عم اهنافأ ||

 هنلاتافتلالا نع هلذثدءادعامىلاتافالالا نال دش ءاوساسع ةرغنلا تناك دش فلالا كاذ ناك انكو | |
 داو لك 3 هدو بلتلا ىلع ءاوس م يرو هلا ةيهع بتاعت لازال هوركم بو. ارو نع ءعئامملاو | 0

 هللا ىوساع ضارعالا بحو ةرفنلاو ىلانعت هللا ىوسا-ع اروغن باتل اريسسي نأ ىلا رخآالاد اهم ||
 ءاوضابائدضةسسم سدقلاراونًاباريئتسم بلا كل ذريضمف ىلاعت هللا ىوساسعءانغلا بج وب ضارعالاو

 الاثم لالا اد ه ىف هلس دأو تاجردلا ىلعا ماةملاا ذ»و ثو دما ملاعب ةقلعتمل طوال ا نعابن اف ةمطعلا ملاع ١

 هماعطو هعوس ىت نم لالا ىل.ها نيفوغشا اراكأا نم ىرتكناف ناك ءيثىأ ىلءديدشلاقشعااالا

| 

 دنم كلذ دعت فركحو سدسالا ماةملاّكل ذ ف كلذ للةعاذاف لاس ا ظفس ىف هقارغة سا دع هب ارعث )ا

 قوشلاناملعا ىلاعت هللا ىلا وشل ىن-عمىف (ةزاشلا هلشسملا) ةيدمدلا ةريضإلا لال ةعل اطم

 رب نءناف همااقاّثيالفالصأ كردي ل ىذلااماف . هحو نملردب لو هحو نملردأ *ىلاالا روسسال ا

 نمفوسعملا ىلا قوشلا نامنبلا قانسشال هاك كردأولو هيلاق انش نأرؤ هن هفصو عمدا :[وا هذ ظ _

 َّى رثأ (فاثلاو) هب ةرلانهلاسخ لاك سا ىلا قام سا هنع باغ م ءاراذا هنا (امهدحأ) نيهجد |[

 ناووصتماعمج ناهبولاواطقءرل ام 4ف شكت نأ ىلا قاّنسف هنسار ابالوءرعش الو دوبل ِْ

 ناو ةمهاالارومالا ن نمنيفراعلا مضتا ىذلا نافنيفراعلا لكل ةرورمضلا:نامزالاهه لب ىلاسعت هنئا قحوف | |[

 ةك امان 2 ماعلا اذه ىرتفت الت الاسللا ناق تال املا بئاوشب بوم حج وضولا هءاعفناكض | |

 ْ ليسوا ةرح الا يفالا ىلمتلا مات سحألو ةيتاسورلا فراعملل تاكو دم هو تاليثمأاو | ْ
 3 مس 0 ب



0-١ 
 ضل للسلة رت تاي ات تت تا يي ا 2 0 اتا لت آ
 ةيآالا هذه دعب رك ذىلاعتهتلاّتا (تلاشلا) عفتتالو" رضتالاهنان مولع عم ىلاعت هنن مهتبمعتت مانصالا
 نءنومزتلب ىلا عتهتئالاثمأو ادادنأ لاجرلا عا نعالا ليال كل ذو اوعسا نيذما نماوعمشا نيذلا ارت ذا

 -.[ دادنالا ريسفتف (ثاانلالوقلا) ىلاعتهقداقنالا نءنونمؤملا هنومزتلباممهلداسقنالاو موهظعت
 ىلا: عت هن اذن كباق ىف هلع دةفىلاعتهتلا ىوس ه.كءلق تلغشئ: لكن اوهو نيفراسعلاو ةسفوضلا لوق |
 دارا سيل هن العاق هللا بكم-منوم ىلاعت ةوقامأ ءاوهههااذذع' نمتءأرفأ هلوقنهدارملاوهو |

 هلوقو كلذ عمجو أ مهادا.شنالاو ميلا برةتلاو أم هتدابءنوب< دارهاو فو ذ# نءدبالف متاذ ةبحم
 هللم هلع مزاللا بحلاكه مف لمقو هلل مه هلق لاوقأ ةثالث همفهقلا بك |

 1 أ هقنينمؤملا بكه لقو

 اوناك لاه نخالمأ هلا نونرءباواك لهمسمناىفاوفلتخاممناثء نم فالتخالا اذهاوةلتشااسمناو |

 .١ || مخوبح هوقنال برقأ فقالا لوقلاو هقتنين زا بكو منول مزاللا ملاك امنا نيبقاسبلا نيهولا دحأ
 ' || هناكف مهفاسأت هللا ىضطتقي ها بك هلوقره اظو مسهرك ذم 3_ةنيذلا ساسنلا ىلا عجار هللا باك

 مهن وكى ذتقب كال ذو هعمل رمشد نم لوق كح متلك الد ىلع هنو داو هلالا نا ةفلاس ل اهب أ الا ىف نيب ىلا هذ |

 1 1 معي لقعلا ةرورضب هنال كل ذو هنن هبكن انثو الل هبح نوكي نأأ ل.س لقاسعل | ىل.ةنأف ىلاعت هتنامْني رقع |

 اعناص ماعلا اذهاناي نير ةماوناكو للةءتالورمممالو عمستالو رضتالو عفن الراح أ ن انفال .ذ.#هنأ

 ف.كداقدعالا اذه عمو هللا َناوتمل ضرالاو تا ووسلا قلخ نم متل نْعا وىلاعت لاف ذهلوامكحا ريدم
 مهديعتام اولاه مما مهن كح ىلاعت هنا ناه اضرأو ىلا عت هنن مهك نان'والا كالّل مح نوكي نأ لة عب
 ءاوتسالا لقعي فك ىلا ثاقناةاض سم بلط ىلصالا دوصتملا ناك كل ذك تاكا ذاو ىاز هلا ىلا ان ووّرةيلالا

 اذه ىلءءارةسالاف اهل ييظعتلا واهلذع الا ف ىأ هللا بكم رع اوقاذلقل وقلا اذه عم ب حلا ىف

 (قوالا هل سملا) لئاسم هيفقهلتايس دش أاونما نيذلاو ىلا عت هلوتامأ هوّيرك ذامىف اميال ةب لاف لوقا
 ْ دقدرعلا ن اىهو ةظفالا ءد_هقالطا ىفةمال |نمي عازنال هناملءا ىلا هت هلل ديعلا ة. ةمهام نع ثحأ ا ىف

 نائكور رامشال ا! نزتحصو هنو كو مهم هلوق فاكو هن الاءذهف يد قطان نارشل او ىلاعت هللا بد

 ىجواف هلملخ ترعالملخ تي أر لههحور ضيق .ءاجدقو مالساا هلع توما كلا لاق مال سلا هملع يهاربا

 ' || لص ىلا ىلا ف ارعاءاحو ضيقافثن الا توملا كلان لاف هلماخءاةل ركن الماش تدار له هملا ىلاسعت هنا
 8 ىنأالا مانصالو ةالصرثكت ددع أ املاقفاها تددعأ ام لاتف ةعاسلا ىيءهْليا ل وسراب لاق لسو هيلع هنا

 || ئشباو-رف نيلسملا تيرا سنأ لاق بحآ نم عمعرملا مال_سل او ةالصلا هماءلااهتذ هلوسرو هنا بحأ
 || مهناولآ تريغتو ممنادبأ تا دقو رفن هثالث م مالسلا هنلعىسعتاىورو كلذ مهحرف مالسالا دعب
 ْ ىلا مهكرت مث فئامللا نوي نأ هللا ىلع ق١ لاةذرانا | نمفوللا اولاةذ ىرأ امىلا مكب غاب ىذلاامم َللاَقَف

 لاف ةزخاىلا قوشلا اولاق ماقالا اذهىلا مكب غلب ىذلا ام مهل لا ةذاريغتو الو 325 مها ذاف نيرخآ هال“
 م-ههوسوّن اك اريغتوالوهغ 3ث أ مهاذاف ني رخآ هثالثىلا م-هك رت نوجرتاممكطعي نأ هننا ىلع ق-
 نونرةلا نأ ماللاو ةالضلا هءلع لاذ هنا ع اولام ةسردلا هذهىلا مغلي فمك لا قفرونلا نماءارملا
 ىسيعةمأانو ىموم ةمأانلاقمفاهماسناب ةماقا مول مالا صدت لاق ىد_سلانعو ةماسقلا موب هتتاىلا

 كيلع قدق ب كل كاةسوانأ ىدمع ِبَدكلا ضعب قو هلا الوان نو داش م مناف مهنم نير اريغ دج ةءااو ||

 نماكت اروهبلاةذاهانةمىفا وفلتخا مهكلةظفألا هذه قالطاىفا اوقفتاناوةمالان العاو ابحت قدك

 ىلاعت هللا تاذبة بلا قاعت ل كسسدف نازئاهلابالا اهل قلعت ال ةدارألاو ةدارال | عاون أ نم عون محلا نا

 اولاق دةفنوفراغلا امأو هلاسحاو هياوث ضو أ هتم دو هتلاةعاط سف هان هلا لا نلقا ذاق هنأ ةصو
 اندجوانا اولاف ناناودك>- او ةقزان ةاردف ها اوي سوأ هتءدخ نحامأو هتاذإ ىلاعت هللا دقدعلا

 اذاف لاما دفلاناق نو_ستكت ملال لماذا هناف ةذللاامأ هتاذلن زي غاشبأ لاكلاو اهتازاةيو# :ذللانا ْ
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 فشكت اهنال ةسنكملا رمسحماو نورس بالو هنداسبع نع نو ريك بال هدنع نمو كاعتلاهر غلا |
 دقفرانلا نم نيسر اخي م_هامو ىلاعت هوقامأ سي رلا ناهدب ف شك 7 امال رمت رمسطلاو ضرالان 2

 صيصا# مهامو هلوقنااولاةفرانل نم نوجر < لمقلا لعأ ن ءةريبكلا باح نا ل ىلع باصكالا هي ريحا

 نعاس 5 , الاءدهوم_ماصوصخغح ورذلا مدعنوكينأ ب جوفرمصألا لد 1س ىلء جورالا مدعي سها

 رافكلا انههراسفلايدا رملا نأ تننو نيئاغب اهنع مهامو نيدلا مو مولد مجول ناوةوتيارلا |

 تاوطخاوءيش'الو اممط ال ال- ص صضرالاى ا.عا اواك ساثلا ام ا)ل-وزع هلوق * هملعأب 2:0

 ىلاعت هنألغا (نولعتالام هللا ىبءاولوةتناوءا_ثقلاو ٠ ءولان صيامنا نيصو دعم كل هنا ناطمإ |

 عسبتيو ادا دن | هللا ناو د نم دخت نءو ل رمشا اركذب هعمتاو باول خ ل 00

 75 در غك نم رفكو هاصع نمةيصعمن از مهلا هنانسحا ونش رفا ىلع هماعن اركذب كلذ عسنأ مكي هال ور

 !اياقإل !هعسلا) لئامسمهمقو ضرالاىفامماواكسانلا اهم“ ايلاقف مهنءهمعتو هلاسحاعطقىفرثؤتم ْ
 فمقث نم موق م مورئاصلاو لئاصولاو بئاوسلا مهسفن أ قعاومرس يذلا ىف ةنا الا تاز سامع نا لاف |

 رططا ةداس5 ءتاخاىذلا حاملا لالالا (ةيناثلا هلم دسأا) مي دم قبو ةعازخو ةعصعم نب هاع ىو

 لحو لوزن لاح رالا دش لل هنالهبلزن اذا ناكملاب لد هنمو دةعاا ض.ةنوه ىذلا لاا نءهلدأو هع |

 هساع تلحو مارحالا ةدّشع لد هنال همارحا ن «ل-وةدملاءاضةنابة دقعلا لال_هللال واذ انيدلا

 سما ىطا | نع لل هلال“ ادرااو رازالا لاو بادعل ا نم ةمئاملا:دقها|لالمغالتو نأ ١ ١

 مدلاو ةّديملاكهثيزلاما رحنوك» دقمار لان أل عا و هب لك” نيمأ اةدَسعَن ال نيعأا هل ع ااه خ نمو

 نيدسقلانءىلاشلا اوهلال مان دإ حضأ ىفنذأي ملاذا ريسغلا كلكم كيرلخالاما رحنوكم دقو رسهتاو ||

 لوم هنا ىلع هّتبصن تشن او ضرال!ىفامم لاما ىلع هيد دنا .بطالال-4 وق( هُحاامْلا هدا

 هناب ف صو مارا نال بمظ هنابفصوي لال _ظاورهاطلا ىمعنوكي دق ةغالا ىف بسطا !( ةعبارلا دعس

 هب فصوو باطةسسيو هي ذلت_.ياموه لصالا ىبنطلاو بءطااو ثي.للا ىوتس ال لق ىلا عت لاف ثدي

 عرمشلاّنال ذلت_مريغ مارح اوهذلت_.نالف نشل امه 1 سا اّنال هسسدتلا ةوج ىلءلالاورهاطلا

 راركسلا مزل لالا ىلع هانا ولاالذلم#ا هنأ (لوالا) ناهجودي الا ف بمطا اندارالا فو هع رجب
 ناوامارحداعهسفدل :وهثالام لواشتن ا هنال ىببتشبام سذج نمن اكس اذا امبط نوكيا اذه ىلعذ

 انلطرار ا مزلب لوقو حامملاه مدار ا (ىناثلاو) ةهكدنعالا لقاعاا ن ه«لالذ عتينأ دعيت اك |||

 ريغلا قدح هباقاعتم نوكيال نا هئمدار !ااسط هلوقوالالت هسنس نوكيام هئمدار !االزلسهوق وا

 د 6 ل د الاهباطتساناومار الك ؟ناف

 تاولش اوع.تتالو ىلابعتهلوقامثأ ارانم موطن ىف نواك أبامتاالظ اد مال اومن ولك أي نيذلا نا ىلاسعت

 0 نبا نعني اورلا ىدسا ىهو فاسكنلاو اعني اًارق (ىلوالا هل سلا) لئاسسم هيفنناط.شلا
 د اولا نالف نيعلا مش نءاماءاطاا نوكسد نوقاسبلاو ءاطلاو املا من تاولطع مصأع: نع ص خو

 كب رخو تافر ءوةفرغوة نزولا اذه ىلع ن٠ ءامسالاب لف كعمل نم علا تكرس تءجاذاف ةواطخ

 08 نيسعل كير *ب هتعوامم ناك امنا كلذو ةففصااو مءالا نيب لصقل عجللا اذه وق ىف لسعفاكعمجلل نيعلا

 1 وب ذود نوعلا نوكسب عجب انعن ناك امو تاوهشف ةوهّدو تافر ءوهقرعو تارتزةرتو لذ ا :

0 

 ْ هاةيث نيسعلا فذ نمامأو نيملا كي رب : عمت تافصلا ن هال ءام*الا ٠ نءةوطالاو تال_.ءو هك 0

 قءعةوطخلاو ةوطخلا قايخلا هنعءاورام تكسلا نيا لاه( ةماشلا هل مسلا) ةفخلا باطو لمالا ىلع | |
 ءاةودلاو ةوثح توث- لاسقءاك نيمدسةلا نيام ةوطخلاو ةوطخ توا ءاّر_هلا نع 0 داو |[

 نااكىلطخملا ناكملا ةوطللاف كاز حسص ناك !ذاو تفرتغا أ م. ةفرغ غااودف رغتفرغ اذكر تتم ٍ

 || ناكم مسا ةوطخلاّن ال هقي رطاوكل الو لءدساو علال ى_هملانوكمف فكلا, فرتغملائدلا ىف ةفرغلا
565 

 ظ ر ' 165



 م4

 ' || اًوريتمدنلا كلذ ىعسف لسرو هئاسب ا نع ضارعالاو هتلاب رفكلا نم ممنمناك ام ىلع م دنلا مت ئيفرهظ هنا
 | لاسفف نورب-ت ىأ لا.ءللواولا باذعلا اورو ىلا.عتهلوقامأ هللا ىف ماس اوه هنال لوال اوه برقالاو
 ىلاعتهلوقامأ فوذدلاو ل وهلادادز,ة لال اك: ىفَتاللاوقالا ارئاسنمىلوأ اذهو ناذعلا مهتيفر

 باءسالا ريسفتى فاو ركذو اوأ ريد ىلع فظع هنا )ىل وال اهلكسملا) لثاسم هسفن بابسالا ممم تعطقتو

 (ىناثلاو) عسرلاو:داتقو دهام نءاياءنولصاوّاوناكىتا!تالصاوملا املا (لوالا) لاوفأ ةعمن
 امنومزا, اوناك تا! لاسعالا (ثلاشلا) 2 معي رجنباو سابع نيا نعاهبنوةطاعّاوناك ىباا ماحرالا
 (سماس1لاو) سامع نبا نءاويلعن ودان مهني تناكىلافاخلاو دوهعلا ( عبارلا) ىذدسااو دبز نما نع

 تناك ىتلالزانملا (سداسلا) مصالا نغ مسهعاطتقنا اهب ناكو رف كبل نم هي نولصا ,-اوناكام

 لكلا لو درهظالاو مهنعتءطةتةاصضلا بابسا (عباسسلا) سلا نب عسرلاولاصضلا ن ءاندلاىفمول
 بابسالا,نوعفتن .الممناو هب قلعت تأ ن نيو عل و لاق هناكسف لكتلا يف : ىفلاككاذ دال هدف
 0 همق له سأنلا 00000 ةلزغم نم اهنالّمْ ا ىلع

 هي لاس اف ىلا عت ةلوقك نع ىنهيبابسالا,م هلوقىفءايلا (ةيئاثلاءلمسسملا) رجزلا ىف يظعلا دمكوتلا
 ةدمعن ةءةلعلاه هنع ىأ اريبخ

 ' بنطءاسنلا ءاودان راسن 7 ىنافءاسنلابىفولأا ست ناف

 لوي قح انيس بلا ىديالواواقرل 2 (ةلشلا فانملللا لسأ (ةئلاثلا هلعساا) ءانسنلا نهىأ
 : |اهديرتةحاس وأ عضوم ىلا هب تاصو ءىيث لكل لبق مث ءاعسلا| ىلا بيسي ددهلف ىلاسعت وق هنمو هب دعميو

 ا «ديرتىذلا عضوملا ىلا لستدك واسد كن ال بيس قيرطلل لمقو ةدومو م-ر ىأ بس كذيو ىف ام لاسةي بي د
 1 ْ لاق اهاو> دين وكج.ءامسلا ىلا لوصول نالاهبا ونأَتا وءسلا ب امسأو اتدرط ىأ امدس عت اق ىلاسعت لاه
 ْ ريهز لاه تاوهدلا بابسأ بابسالا لبا ىلع نوعرق نعاريت ىلاغت

 مب ءاهسلا بابس اءارولو « هلانتانانملا باسأ باهنمو

 ممر مق ةركانا نأ ول اوعمتانيذل ا لاهو ىلا عت هلونامأ نولصاوت اه. م.نالابدس مست موا نيب ةٌدوملاو
 م-يلارانت الا نوكم ف.اكتلا لاح ىلاو ال دل ىلا ةعجرلا نما ونكم نالمسمنعكلذفانم اًورمتاك ]|

 ًاربسق ةركانل نأ ولف هرب د_ةتو ةماسلا مول مهب اولءفاكممنورمصم الو م-مو صاع الو مهتم نوربمخ باذعلا | براي امايندلا ىفمهلاونق ممن !مالكلا مووغمو ةمايقلا مولمسبنم اوربت * سدت
 ةدئافهمف سبلف ةمالسعم مهئموريتلا اون نا مومإل ذه ةلاخلاو انماوربتا5بطخنا اذه لثم مهمه ددقو مهنم

 ناهجد مهري لذك اوقف (ىلدالا هلكسملا) لثاسم همفق مهلعتاريسح مهلاسجأ هللا مويرب كلذك هفوقامأ

 (ىناثلا) دحأ لكنمءاحرلا عاطةنالكلذو تا رمسح مهلاسعأ هلا مهجر ريمعن نم مهن ىربتك(لؤالا )
 لاعالا,دارما ىف (ةئاثلا"هلّمسلا)ك الهاء اومةيام الت أر مسح تح مهلاعأ هللا ير ريبادعلا م هارا امك

 عسسرلا نع ةثيبحلا مهلامعأو ىصاعملا(ىفاشلا)ىدسلان ءاهوعمضملنورمس<: تاعالل(لؤالا) لاوقأ

 (عبارلا) ممالا نءرفكلانءوطيحافامماونأ قا امتاعاط باول عشلا#ا) اهولع ل ن هرم ديز ناو

 ىتلالابعالا دارا نأرهاظااو يهمهالداسقنالاو ميمطعت ن .مهئاسورىلا اهم اونرسة:ّىقلا مهلاسعأ
 اهيلع ازطاءاونقياو مسوتف. .هص ىفاهو ار نانةرمس- نوكتتامناو موي_صاعمو مهرفكو هوةداس !١امف اوعنلا

 ىناشلا فواهول#م م_مال ة.ةمقح ةفاضالا هولا اذه ىفو تاعاطلا ىلا لوذعلاو اه كسرت ,نك<ناكو

 لاه (ةعبارلا ل كملا) ىأرليعافمثلان'تارمس- (ةئلاثلاهلكسملا) هباومؤقيملف مهمزل ىععزاجت
 لاي هيف ةهفنمال ىذااوهو باودلا نمري بلل اكس مداننلا قي ىتح ةمادنلا ةدش ةرمسللا حاجزلا
 نفرين لاش نات ل لا لمأو اكاترهأ لع مهه تلا اذا ارمسح و ةريسحر مس 2# ناالف رم

 لوط هبجواانع لالا ف اشكتأ هنالءامعال ارو سملاو ةمادنلا لاح نعف اشكتآ زمسلساو ف شكى أ همعارذ
 ك0
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 انمارخ اوناكمهذانءا ءابآ هماغان دمحوأم عش اولاشف مالسالا ىلاهق!لوسررهاعد نينو تاز ا ظ :

 ايم واعملا ىلع دوعيدقربعضلاناالاروك نمريغىلا دوءتمهلىفةناكدلاو فن احس هن الااذه ىلعق انمرلعأو |

 ىيادلا ناطمثلارسفو ةملقملا ةودلابريخخ ا ىلا عادلا نإ انيق نم ةغسالفلاو ةفوصلان مو هناوعدب دامهف م43 ١
 صأيال ناطمس كلا نا ىلع هب دن الا تلو (ةيئاشلا ل ةسضغلاو < 3 اوهشلاةوقلام | 0

 ةةثملادادزاريصل ومالا ضفالاىلإلهسالالضاغلا ممر تأاماو تشلاىلال شالا ٠٠
 نواعتالام هللا ىلءاولوةتنأو ىلابعت وق (ةثلاثلا هلئسملا) ةيلكللابةعاطلا نع ةزفتلالوطخلاببس | ١
 راصفهباهدالام لاو هنكل ملا ادلَعمناكناو هنالو وطادلقمل لوانت لي ةدسافلا بهاذملا عج لوا 3 ا

 اولودت نأو هلوّدبس اسما اةافن كت (ةعبارلا اهلكسملا) هب ١ الاهدهىفمذلا تحت هج اردئالمذلا اةكسم ا |

 ا ءابآهملع اسفل أ ام عشت لو :اوناف هنا لزن أ اماوعس !مهل لمقاداو) ىلا عت هلوق « ملعب الاعال لعبا هللا ىلءالو# ْ ٍ

 لاوقأ هن الث ىلع م-هلهلوق ىفريعذلا ىف ودها هرج (نودتبي هوامش نواقعيال ء هوانا ناك ولوأ 1

 مهو ذ قمسس دوو برءلاؤك رش م مهوادادن أها نو د نم دي نم هلوق ىف نء ىلع دئاع هلا (اهدأ)ا ا

 .تافتلالا قي رط ىلع ةبياسغملا ىلا ةيطاسخلا نعل دعت سانا ااهي"انهلوق ىف ساننل | ىلع دوعد (امنانو) َ

 ىلاعت هلوق لل ديان دجو هع انما (ةيناش هلا ةهلثسملا) لصالاودر اهلئالاو ضعبلا ىهتتفاون نا ا

 نم هغا لزنأ ام او عمتي ناب مه ىمأ ىلاث هتان اذن الا عم (ةثلاس !ةهلعسملا) لاش هاناوقلأ 1

 ريراشلا رايت سال دج همهدو ذ ه.رارقالا نوكي'ىشنرار ةالا ىضتقنا هالو وكلا ماوةجتسإلا ا

 لصحداقنالاقيدلا (اهدحأ) .هوجونماباؤلبا اذعرب رت (ةيئابثلا لشدستللا) ههه ا
 ْ دعبالاءديلقتزاود لعن) كاذب تفرغعانافالمأ اقم هنوكل ءبنأ ناالادءاةةزاودج طرمث *نأب فرت 0

1 1 

 ايلاعناك مَدَمَملا كلذ نا به (امنانق) .لطيمو قه كنا لعتالثل د لقت ىلع تنأ نذاف الطرم ناكناو | ٍْ

 ىلا كير وبذا ىلاعت هلوقري_كنابةكثالملا ماهلا تابثا ىلع ل دياممو ىلاعت هللاد .ءاهقئاة ةفرعمف
 رابخالا ن نمي هملع لديو مهما دعأ ىلعم هوعدتو تأ. 0 مهومولأ ىأاو:م1نيذاااوّدث 3 مكعيم ىلا نيء الملا

 مداىمءادولوملاداوا اسي تيرش فرقا تايلر هك نايتس مالسلاو ةالصاا هسلعةلوق

 نعالا هيلق ندا ىلع ماج كل اورمسوالا هلق ن ذا ىلع تاج ناطمشل اهاكل« . هي هللا نرقوان اطمش هي سلب نرق

 رمسلن اىلاوءديدق ن طمس نانيفراسعلا ضعي لاهو رمصعلا سيان ماك ذىلاسعت هنال حئابشلا

 نا نم نك لضافل ىلا لضفالا نمر نأْما عاونأ ىلع لد, كلذو رشا لا هنمرص نا

 ساسقلاب ل مها ناك او ساسّقلان لمعلا نا ىلع مالا تما شب تاما اوللاو نولعتالامهلا ىلعأ]

 ساسعْنء الاه (اهئلانو) نولوةبادامق يلا“ الؤهىلا اوراظناءالّةعلل لوب هناكمولالض ناس ىف هع

 (ىوالا ةلمتلالا ' ١ تمم هلم فران انآ هيلعانمةلأ ام عبتت ل ءاولاه م امهنء ىلاعتهللا ىح روكذملا ىلعدوعي

 نيسلاو بوث لهةاسثلاو عبتتلب :نونلاو نورث وت لد هلوقكءام || رحأ ةيناع ىف لبو له مالم غءدنقاسدكلا

 مومو راهظالا ىلءءارش ةاارثك و عبطلو# اطلاو مفْنَظ لب اظااو اوليض لب داضا اوني زى ىازلاو تاوسلب

 مهنا هلوقو بابل ىدلاه د. امغا أو ىلا عتهلوق اًضيأ هيلع ل ديوان ا ءانآ هملعأت دوأم عب دل لد ىرخأة باف

 باحأو ديلقتلاب ههالدلا اوضراع مماكف انقالس اوان٠ انآ عيد ان او كلذ عبشت ال اولامموفةرهابا !لئالدلا

 مال (نمالا هنو لا 0م تس دل محو ابأ ناكولو أ[ لوشب مين قانستوللا

 كاذف لقعلاب هتفرعت او ل_استلا مزلرخ اد ملقا هتفرعن او قمم هناتفر ءفيكفاقحم هنوكف رعتتأ ١ ل

 هد. لقت تر رو-دقنذداف امدث هر وكل هب نأ هدملقتز او>طرش رس رد سل ثتاقنا ودمل قتلا ىلا ةحاسالف فاك | ا

 اذامت تنافاسه ذم ةَتملا همفراتخ اامو طقءىشلا كل شام اعناك ام مدل كلذ ناانر دقولان الا ىلا اذهب

 انهه ازكتحفراظالا ىلا لودعلا نمّدرال ناك هه دال ومدقتملا كاذدح و ال نأ ريدقت عت لمعت تاك
 -ت هدو طا اج عويس وسكر” <لل-------5

* 



- 3 

0٠ 5 

 | هرك ذاك ةوطملا ن ىءععةوطالا تاع ناو هقر طناطشا اتا وطال ا ايهمات ةنجقف نيا حاحْرلا لوقادهو

 ا ةغللا قاعراماذهنا ريدقتلا فاتخانا ونايراقدم ناسنعملاوه ا وفقتالو هبا وتأنال ريدقتلاف قابلا

 ٠ أنار اروكذملا فصولا ىلع لكالا هلي ء نأ لق هنأك لإ ةغالاب قلعتيام انوه هللا دا م سلف قملاامأو

 | نعدحنا همشلا ىلا لالالا ىطخت نع مدلك! اذ شاكللاربزو ثاطمستلا هلال وع ديام ىلا 3

 || هتارحزف هلل الام كلذ نب زيف ةهيسشلا ىر# ىرعامءرملا ىلا قاناغا ناطم_ثلاّنال عار ما ىلاهدطنت

 أ ناطشل نال كلذو ةوا دعلانار هام ىأ انيبماو دع هنوكوهوريذعتلا اًذهىف "ل علا نيب مث كلذ نع ىلاعت

 أ مامالاناذ 1َنكَسملف مهن سم الو مهندنمالو مبناضالو ىلاغتهلوق ىف اثم ةعبرأ ةوادعلا ىف ةع.سارومأ مزَلا
 || نممهنت ل يقل كطارص مل ثند_ءقال ىلاعت هل اوقىفاهممة:الثوهللاَو زاد ثري لق مدمس الو

 | افلا عدلان نيرك اش مهرخكسصأ دتالو مهلئامث نعو مهناسعا نعد مهفاش نمو مهم ديأث عب
 ' ةمقأاو هولابيممايامغا ىلاعت لوقامأو كل ذب ىلاعتدنلا هغصو اذ لف ةوادعلءارهاظتم اودع ناكرو الا

 3 وسلا (اهلنأ) هنالثرومأ ىلع لقسموهو هنوا دع "هل. لمسدغتلاك اذه نواعث الام هلا ىلءاولوةن ”نأو

 | اهنا بولةلالاعنأ نموأ حراوللا لاعقأ نم ىصاعملا كل: تناكءاوس ىماعملا عب لواشتمو» "5

 نأ(اهتاند) ىداعملا نم 0 ب ياارتاو وعاجل ءوساا نم عون ىل هوءاثدقأا

 َ رثاكلا عاونأم ظعءأن م كش الاع ىلاعت هللا فدد نال ا|نمبتلا عاونأ عيقأ هناكو نواعت الام هللا ىلءاولوة:

 ١ ديناطمشلا نا 3 , الا ىف ل دق ناطيشلا تاوطخ اوعبد ب الو ىلا عت هلو ةارم سفتلاك "لهب اهذه ثرامف

 هتسوسوو ناطمشلا من العا (ىوالا هلكسملا) لد داسسم ا:ي»و للان ل عا اورغكلاورث اكلاورثاغمااىلا

 5 اعدحأ) هوجو نمرط اولا هذه ىف ساننلا فا ا دقداناف:أ نماه دش ىتاارطاولا هذه ن 6

 | فورا تاروصت اهناةفسالفلا تاهو ةءفض تاوصأو فورحاما مهكعب لاف اتاسهامىف وفات

 ضعد نمءام_هشالا كلذ همسُّست روصل اكل" :ناخ نا ارااىف ا

 هيشت لهاتالكتو فورحلاهذهروم لوي نأ لآ :اًماو هوحولا لكىف اهلةبم اشم نكح: م/ناوهوحولا

 أ ,ذه نا ىلا لوقلادانعففورح فورا ارودذ لالا ناك ناف اهم-ثنالوأافورحا مموُكى فور اهذ_ه

 ١ |ىقد هدأ كل نور فورا ءذهتا روم نكت ل اشثلا ناك ناز ةيفخ فورحو تاوسأ رطاودلا

 ظ ا اق ىف ماك-ال ىبرعلاو حراما ىف اهمالختا بس ىلع ةمادنمة_كترتمتا اومالاو فورحلا.ذ_ه

 1 52 امتد قب اسم ىلعالانركرألاهلاود!مقاعتو فورملاءذهتاروستو ىملا اذكو ةيبرعلانالا

 ١ لعام ارو نمرطاو 1امذه لعاف نا (اهنانأو) ةيفخ تاوصأو فورحاه ف: اهنا تثق تاق

 ا 3ك ذينولوةءال مهف ةلزتءملا لمأ ىلعام ا ورهاط الاف ىلا«: هللا وهاهرس أ, ث داو قلاغ أو هو انلسأ

 ٍْ ااندك نو :اماهمو ىلا هت هللاوهرطاوالا هذه لءاف ناكولذ مالكسل ا للعف نم همه هنءعماكةانالفاطدأو

 | هركي دق ديعل نال ديعلا وهاهلعاف نا لاسةنأ نكعالو هنع هللا ىلاعت كلدباقودومهنتنانوك مزلافذ-و

 ' 001١ لع ضعبلا ىلا ضعبلاري لبو هدم ةتالةتيل ماعم هسفننعاهعفدف لات <بورط اولا كلو ه-

 أما مدلل اذهب ناملكتيامهلعلف ناطتل ماو كالا ام اوهورخ شي نء انيهدءالنذافلاصتالا

 نامئتاومالاو فورا هذه ععس ناق معمل ةياعف ناكناو ناسنالا نا تح بلقلا ىمقأ فر غامدلا

 لاعمنالا هده ىلثم ىلعةرداه ابنوكدعيي م هيلا ةزيستءريغاهسفناب ةمئاه تاو د كلا او ناطم ثان ابان 1

 ىلع نوردقي ماالارشنلا نطاؤب لب وم تال تااكناواهما لاقي نأ اشرد عل ةفيطاماسجأ اهن ”انانتلق ناو

 ظ قياضميىف دوغنلا ىلعر دوم :اهتذ اطا ةياغلاهتا لاش: نا ضب أ دعبالو رمشمل ع نطاوىلا مالكلا اذ هلام

 ْ ْ ةمكحسم نوكسحت اهفاطل عمابن ام هغامدوهبلق ىمقأىلا مالكلا لبو ههسج قر اختو رشدلا ن طاب

ل «ةاسالالاصتا ضع. ءاابمت ازجأ ضعب لاسنانوكححج, ؛ثيحي ب دكر ثلا
 هذه ىلاهذوف: ىذتقيال مرح الف

 ْ سمالاو اهداف ىلع لل دالامم تالا الا ذه ىل صو اهئازج أ[ قرغتواهلاصفناقرالاو : قياذملا

8 



 كر

 | الف هثالثاا ىوقلاهذهبةناع_.الاوه بست كحملا لقعلا باستك قد رطناك امو ةنيممو عوبطم أ

 نيذلاامأا:) لجوزعء هلوق انلعدةفاسح دقف نمل _ءقاذولو بنكملا لقعلا اودقفاهنعاوضر ءاال |

 مدقتاعةبمشةنأ الا هذه نالعا (نودسبعتدانا منكن اهلن اوركّشاو ّك انقزرامتادنظ نما ةاكاونما 0

 (ةيذىلا ةروسلا لوا نم ملكت ىلاعتو هناصسلناّنا لوقت متاسطالال- ضرالا ىفاساواك ةوقنم

 ماك الا ناسف عرمش انه نمو ىراصنلاو دوهيلا ىلعدرلا ف ىدةةساو ةومنااو دهحوتل !لئالد ى
 عفدد:ءلادواسجاو نوكسح,دةلكألاّن العا (قوالاةلكلا) لئاسأا الاف ةارلسعا

 كلدفطسْمو د رفنااذا لكالا ن نم عشب دق في_ذلانا كا ذو انود_:منوكتجي دقو سفثاا نءررض ا ا

 نوكد نأ ئلاى لصالاو ضراوءلاهذهنءالخاذ' احاممنوكد دقو بودئملك الا اذه دءوساذا

 عضوملااذ_هىفاولك هلو ناك كا ذكى هال ناك اذا واحاسمم لكالا نص نأ رحالذضراوعلا نع انلاغأ

 امارحنوكيدق قزرلاّنا ىلع با.هسالا جحا (ةيئاشلا ةلئسسملا) ةحابالا لب بدثااوبابالاديشيال | |
 تابيطنم وق ناكلالال- قزر لكنا لال_خاوه بيلا نان كان زرام اسم هط نم ىلاعت هلو | ْ ْ

 بءادلا نان هنعاوناحأ لالا ف الث وهواراركتن وك كحل انا-أام تالا نم هانعم مانقز زرام | ظ
 نمرانكحبة الا ومءاطااىف عسوتلاّنا اونظاما اوقأ لعلو باط: لا ذلتسا ا ع نعةراسعةغللالصأ ىف | ١

 اذ-واركذلاب هصئسم ناكف مكلءانال-أامذّئاذأ نماولكملوةب كل ذ ىلا عت هنئا حابأف هنم عون ماهتابمط | ْ ْ

 باقلاب نوكسصي نما ركشلا لدةناف ةحابان سلو مأهتن اوركماوهلوق ( ةثلاثلاةلثملا) ىناملا
 ناسا هوظعت ىلع مزعلاوأ منملا كلذ نءةمعنلا رود لعل امماو هذ باقلانامأ حراوجلايوأناسالابوأ

 ارو رضا ءلا كلذ ناك اذا كلذ سن ال لقاعلان اف لةعا !١ لاكمزاول نم وهنلعلا كذامأحراوملابو ظ

 ناسللابرا رقالا نموا مزمل كادن راوتر ناتا» ىظعت ىلءمزعااامأو هن هناك أ ع نكيفكف

 رعب نااتاوه تان الاب 0 ىو بحال نان مز هلا ناك نا مالامبئااتس اذافح داوجلانلمعلاو أ
 رك !١امأو تانودنملا با نمدوط لد قافتالانجاوربغاذهت هلع ءاثثلابو أاسسهتم توك 000

 هنارهظ لو ةنفاذه تبث ذاو بج اوريغاضبأ كلذو هعظعت ىلعةلاد لاعفأب قأ, نأووفءاضعالاو حراوملاب ظ

 اةوسم هنوك داع ا هلع بع هنابابلا اذه ىف صا ىذلا ا: :اقركشلا بوجوب لوقلان تص: :ال 5

 ثو دمعت ءأنأ منك نا ىلاعت هوقامأ ةمحللا: هتددونالاعئالار ”اسبوأ ناسالاب كل ذر اهاضاو ميت

 هنلاب نيفراع مسد :كصناهلن اوركشاو (اهدحأ) هو>و هب , الاهدهىف (ىلوالا هلي ملا) لئامهمقق |

 نو ديرت منكن اءانعم (اهزان 0 روما ىلعرت الا مم .ءال اهالط اهن داسعر ىلاعت هللا ةقرعمن ءريست همعاتو د

 مكقزر ىذاا هلل اوركسشاو ( اهئلاثو ) تاراسلا نياز رك كا نافهوركسثائهقا اوذسفت نأ

 ءيدغال مئلاوه هاوس هنانورقتو :دابعلاب هوست مكنا مدنا ىأ نود,ع'ءانا منك نامسعتلا هذه

 قل أميظع أمن ىف سنالاو ناو ىفا ىلاسعت هللا ل وقنا سو هيلقامللا قضى :لا نع هنعهتلا ىذز سنأ نع
 نا ظلي قاعملا نا لاق نم محا (ةناشلا هلثسسملا) ىري غركحتبو ٌقزرأ و ىريغد بعيو أ

 نأ ةمدلكب ؛ ركحذلاا ب قاع لا ا هَ الأ ةدنيلءرشلا كالذمد ع د ءامدسعنوكيالا

 ىلاعتهلو: ٠ اضانأ رحح ثلا هسلع بي تادابعلا هذ هل ع_ةيالنمنا مستدابعلالدعفلا

| 

1 
 ا

 ظ ١ ا

 ميظعتلل |

1 

 هللاّناه لع متاالقداعالو غابريغَر شا ناسا راسل نر هاير راع و مادا ؟لع مرحامت!] |

 هن الاذه ىف ل دق لالطا لوانتب فلا اهب الا ىفان سعأ ا ىلاعتو هنادسدنأ لعا (مي-ر روف |

 اك الا ٌداعَتام ىناثلاعوذلاو ريسسمتلا قلعتيام(لوالا عونلا) نيعوف ىل اين مالكلاو ما ارا عاونأ ||
 ىلءاغا ةلكتأ لعا (ىلوالا هلعسسملا)لئ اسم هب ةو (لوالاعونلا) ةياالاهذهنم» انعلااهطينتساىتلا |

 نأ (ىناثاا) كلامىلامامتاوكرادىراداغاكلوقك اد-اواف رتوركلا ا (امهدحأ) نيهجو

 ليزنتل ا ىفءاسو كّءاد تيكرام ناو كلام تذخ أ امن كوك ىذا | ىععام نوكتو نا نم هز دفممام نإ وكت

 3 ار 2



 ٠ ْ | ديلقأب هةفرعناف دماةتسال مدل هتفر أ رعشكم تقتل كلل كابق 1 إلا (اهثاانث) |

 1 | باطتنأ بجو مدقَملا كلذ د لقت تيجو اا ذاف لل دب لب دماةّسال هتفرع ناو ل ستلااماو رودلاامم' مل ١

 1 دملقتلامال ل.ل دلاب هبلط مدعم كلذ تا عم ل#لادلامال دماقلان تد اطول كننالل دلتا امال ىل لدا لعل
 | لاعترذامنا (ةئلاشلا لثملا) الطاننوكمف هغ'ىلا هتوبث ىضفي ديلشتلانل وقلاناثدثف' هلافلاخع
 الأ نيو ناطشلا سواسو ةعبات «نيبقرفال هنا ىلعاهينتن اطبشلا تاوطخ عادت ٠ نءرحزلا ب. ةع دن , الاءدها'

 | ةسرطاناف عقيم ىلع لي وعتلا كل رتو لالد سال وراغنلا بوجو ىلع لملد ىوق أ همذو دماَعَدلاةعب 2
 صوصال !ءانعمو ماع ظفاامش نوأةءبالهلوق (ةعبارلا هلشسملا) لما درعغ نمريغلا هلو قيام ىلعو ألملد ْ

 |[ :11) صالا هيدارملانا عم ماعلا ركذزاو> ىلع دياذهفامث دلار رع ءاريثكن ول ةعياوناكم منال |
 م-مادا 11 تودتيءالو لاستهاوقو ندا نم ادشنواعنالمنادارملا امش نولقءدال ةلوق (ةسماملا 1

 10| دنوءاعدالا عمساالاع قع ىذلا لثك او رثل عدل لكم د)ىلاعتهةرقو هباستك !ةمفمكىلانودتممال |

 وكرت هنن لزنأ ام عامتا ىلا* ءاعدلا دنعم_مار افك نع ىح اما ىلاعت هنالعا (نولةءزال موف ىبع مكب” مص ١
 اسالاهدشتلثملا اذهمها برضانءانآهياعاتمةلأ ام عدت لباولاقو درلقتلا ىلااو دلش ورب دتااوراظنلا |
 || ةلزنجهجولا اذه نم مهريصف نيدلاب ماقهالا 'لةوءاغصالا لرت بيس همفاوعقو ام اوهقواسنام-منا مها :

 .ٍ نوكسف كلذ عمساذا هسفنر فاكل ىلا ةء«ورافكلالاوحأب ةئر ءمعدأ سلا ديرب لثملا اذهلثمو ماعتالا :

 ١ كال د نأ نع هعمل نا عدرلاورجزلاةباهن كلذ ف نوك د: ةيهيلاكهريص ثدح هردصا اًميدضتو هياَعلارممك
 بارغلا قفنامأو مهبحاصاذا مع غلا ىارلا قع ,(كمالا ةلئسملا) لئاسمان :ههو داعم | ىف هقب رطلتششاا
 صت (امهدسأ) ناقيرطتب . الا ءذه ىف ل.وأتلا لهأ نمءانعلل (ةيناشلاةلثسلا) ةمد#لا نيغلاف |

 أ اير ذف اورمشأ نيذلاامأرامش اوغ نماهر ءاط ىلع الاءارحا (ىناثلاو) : ه , الا قرامذالاب ىفعملا

 | قا ىلا اور فكن يذل اوعدي نم لُممو لاق هناك ةبدتق باو جاجزلاو شفخالا لوةوهو (لوالا) اهودسو

 ءال_لاو الما اه.اعلوسرلاو»و ىذا ىلا عادلا ةلزنج ىارلاوه ىذلا قءانلا راف قع ىذلا لك
 1 ة:الوتوصلا عمت ةمهبلانا هسشنلا هجوواهب قوعملاا ملا ةلزئجر اةكلاراصو قا ىلا ةاعدلاريئاسسو ظ
 || مرحالاهئاععو اهب نوع اواكحامو هظافاأ و لوسرلاتوصنوءءسا و اكرافكلاع الؤغوداز 1 ا

 || هتاعد ف قعانلا لئكناناوالا نم مستهل 1محماعدىفاورفك نيذلال ثم (فاشلا) هسنلاهجو له |
 اذافمتاهبلا هذ ممسهفتال هنا ىف مانصالا هبشف مهفتال ماهبلاو مالكلا نءءار < ى ربامو مغ اك عم الام

 هابذامو لوقلا اذ_ه نبق رفا او للهللاو مذلاىلو ارح اعد نك خا دغةس«مجاعد نم نا كاستل أك
 ءا ؟وءاعدالاهلوقناوهو لاؤس همذو ىلا دا اوه فوذحن البق ىذل لولا فووعدملاوهفوذحل اهدا

 0 ماعد ىفاورذكسص نيذلا لثم ديز نبا لاق (ثلاشلا) ايش عمسال مانسصال !نال هءلع دعاسأل :

 3 ا ىد_علا نم معسل ديزأب لاهتا ذاق هتوص ىد._.مالا عمسال هنا لسيما دنع اعدوقءاشلا لك

 قيرطلا) ءادلاو ءاعدأا نم هنا اوظفاتامالا نوءمسنال نانثوالا هد مهاوعداذارافكلاءالؤ هءلذكن

 لثملوقد نأ (امدسأ) ناهو هموراضاريغن هاه رهاظ ىلءاهؤارساوهوذب ' الاىف ( ىلا هلا

 كلذ ىلع ىذشي هناا كف عاملا مملا عم م اما ذا ىارلا لثك نا والا هذول مهم داسبعىف مهلقع للة ىفاورفك نذل!
 ىعارلا لك م-هأ مهديلقتو مهءانامهعابتا ىف اورفكنيذلا لث٠ 0 انههاذكف لقعأا لَم ىعارلا ١

 امأ ةدئاشلا اسك بعد لقت اذكفةدئافلا يدع ثبعم اها ١عممالكلا نا كف ماها 0 ماكتاذا ا
 | اوراس منال ى عمك سلات موتيكتف داز غابلانمهببست اما ىلاءت هنارلعاق ىع مكب مص ىلاهتهلوق :

 !| نم «ىيمعل ا ةلزاعو هيلا | اوعدال اوسمتسيال نا ىف مكبلا ةةزتجو هوعمسي ل مهماك هوه“ ىدلا نا ىف مهلا هز |

 ٠ الغ عقرومو مس مهىأ مهتووخلالاقاهو دهاشي مل مه :اكاورادن لئالدلا ن نءاوضرعأ مهنا ثدرح |
 نالّقع ل فعلا« لاق مسهلالصاحن © ىلا رق ال انك الا لّةعلا دارملاف نوللةعبال مهذ ةوقام أ

 عويطم



 ٠ لك الا فاماعن وكي نا (ىناشلاو) لك الاباص-# داعالو غابربغ هلوةنوكي نأ (امهدحأ) نالوق ا ْ
|| 

 لد عف سفئلا ههر ك:الالس دع نان كالذو غابربغ (لوالا) هوجو هيغف لوالا لولا ىلا هريغو
| 0 

  0ااروامداعالو اهل بلاط ىأةذلل غابريغ (ىناثلا) ةصخرلا ردقزو اهتم ىأداعالو ديذالا ارا لك أ آنا

 ءاشناء يسرا الا ىنعنيليو أتلا نيذه دح أ مح رثىف مالكلاو نيةلا همي رطزو ا ىأ ةم مع لانداعالو | 1

 حام او بو دتملاو بِ اولانيبالرتشمردق الا ىنننأ امم. فوطي نأ هسملءحاسنجالف هلوقريسفت ف َ

: 
 هق تاصحنا متاملا اذ هنأ لعاو ا ل ا

٠ 

9 
 نء حرم هر هلا كالت بدسا هن أف ة دي د3 راف رطل تاس تا تن ا اذاعبسلا نم بروهلا ىلا
١ 

: 
 ىلا.عت هلوقامأ يوسرلا نفس وكيلا !:يهوراقئلا. نم« ماعوه ام ىلع هس لو انت همزلو ارم نوكسهب نا ا

1 

 5 كلَ مكلتمحا مكماع ةجرلا لال ىدعد ميحر هنأ هدعن رك ذم ةرفغملاب هنعربسع ةمر دلل ىضتقملا سيف | 3

 (ٍ يسر دابلا كرانتتف سيئر ةغد نابرو هع هن اصسو وق هج اا لو أ: ىلع ديِرريَّراط ضاالعل (اهمناشو) | 5

 7 نمل -ءفىلا اء عذرمص نم دب الف ةمر اول اباهفصو نكعالنامءالا نال لاسجالا ىذتقي هنا 3 ركلا ْ 1 ْ

 | لامع: الا نم لعف ناكملا زو اع اسعو سفناا نءاه دعس نال ةمركت اهيا. 0 7

 : صعب نمىلوأ لاسعف الا ضع رم دأو نص امس ىل_هق ىلا مج رتل اذه فرس نمذبال نذاف مر «ةريغوهواهيف | 33

07 
0 

 ' | لال هلووفايداعالو اضانالر 00 تاق كناكرطض ملل لاحا هه ى هو ال 1 سيم

 | لاش ا سرفل وادع ىف بلا ثدللا لاق داازواعوداسفا | ةغللا ىف ىئءاالصأ (ةيناثلا هلك _ملا)

 نيدااو ىلاعت هلوقهنمو ف اصنالا ع نء حوران او لظلا ىنبلاو غاب سرفلااقيالو هو دعىف تي هلاوحو سهو

 ءاعسلا تغبو داسفلابأ دياذا امغب شمس رسلا عب لابتي ىىمصالا لاقو نورصتش ا

 وهو دملا ف داعالو ىلاءث هلوقامأ اغطاذا باهاورهأاوح رللا ىننودلازواد د اهر _ظمرتك اذا

 ادعتو ءادتعاو ادعو اناودعو اودعهملعا دع لاقي هلع رصتقي نأ ىجذ 7 .امزواجتورومالا د0

 داعالو غارب_غهلوة ىف ليوأتلا لهال (ةنلاثلا هلكسلا) .ردقزواجهدوطادعودسلازو عال للك

 | هماعءال.تمالانرخآ اًرطضه ىلء عابربغ (ثااثلا) ديز نياودهاو ع زرلاو ةدادقو نسا نع ةءواسا دس

 ٌجبلان مرسل |ىف نيلملا ماما ىلع خايريغ نعمل نوكينا (ىناثاالوآلا) ةعوملاةسىفداعالو |

 : اال هلوقو بج اولاما كان ىف لكالا نا (امهدحأ) نالاؤس ه فذ هملع مئاالذ هلوقامأ ىلاتهلنا ظ

 اذد,دقانلق هلع اال هنابفصودال أءلملاو لعفل ا ىلا أدلمل اح رام تملا نأ (ىناثلا) ةحابالا دمعي هملع

 ١ المرسي امكص قمرلا هيد بام لوا ىلا ًاطمربصب هنافةديدشلا 5 رقنلا فلم و ةدمااةوهدال

 هد لوةب نأ قمل ف. فهل عمال لاه ام هناودو لاكما همقق محرر روةعهتلناّنا هباالارخاىف

 ّ نأ (اهدسأ) هو>ون م باوخلاو مالا ل وه دنع نوكسحح امنا نارفغلا ناف م حر روُفْع هانا

 ْ ل-صحاملالو ان: هلفانتناك اإف ضراعملا ماسقا ةمردلا تاازدهئاالا مدلاو هتاف اق د همر ا ىضتقملا |

 || هنال امحراروفغ هنوكباهةءماكسالا ذهنيا ىلاعتدنا (اهئلاثو) ةجاماردقلواشتىفحانا ثدح أ
 ْ مالكساا نم (ىناثلاعونلا) ىلاعتو هناصسم كك مخ ىلع نيب ريقسملا نيعيطاان مسراونانااذا ةاصعالرو م

 ٍ لردعأ ىلع همن سه ىشو اهتمءالعلا اهطرذمسا ىلا ةمهقفا! ىلثا لا ذب الاهذهىف |

 | امففةمدةملاامأ (دصاةءو ةمّدةم ىلع بتم هيف مالكا او ديما قاع اوف لوالا لل تس مفاا)

 || لاقذلام الا ىضتةيلهنامءالاىلا فاضااميرحلا نأ ىفاوذلتخا (ىلوالاهلّمسملا) لئاسسمثالث ]|

 أ د_ .ف:ةظفالا هذه ليت ال_هثا نم سدل هنا ىلعاورمصا م ماف“ ءاياعلارثك اامأو لغد الا ةروريص بج رخأأ

 ؛ نالذ لقا ذافاهي 5 تاق رمد 7كلعامناو كلتال تاوذلا نااكعا -الاءذهق ف رصتلاةمزسق

 ١ لرد نك قدا ةمالكل ا اًهيصقم_سادقو انهاز تحن اهيف فرصتلا| كال هنا دحأ لك مسوق ةيداج كاع ١

 | ا عرج ةمرح ىلعألي . الا ل دتن أ ب وهانم دق ىذلا ل_ىالا تينا ا لودالالعف
8 

 0 بدا ا م 0
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 بوو مت 7 سسوس سس سسسسسسسسسسسس برب بسسسسس سس بجمع ستلا

 ' لأ دك اونصاغاهلوةفىناثلا ىلءاماوريذتتناامناو دس وهلا هتلاامنا لوقف لوتالا ىلعامآ نيه بولا ىلع
 | أاناثوأهقلا نود نم تذخت ااا هلوقواءاوص ناك اد اوافرحانا ل_«جت نا ىلعرحاسدمكت دصنولو راس

 ١ || لاه نمم_منخلوالا هجولا ىلءاه_مكح ىفاوغلّتخ او نيهج ولا نيه ىلع عف رتو ةدوم لا بصلت مكش ةّدو»

 ظ لأ ىثدح اوذلاهتاامغا اعنا وةذنآرقااامأ سا.قلاورعشلاو نآرةلانه_اع اواو رمطادمةتاها
 أ ارش ان اغا زقدحن ىلاعت لاق ومش ريغلال موا ىأ نيك [سااوءا رقغلل تاه دصلا امنا لاق ود_او هلاالاودام

 م اهلنا وسلا لكما لف لاه لاعت هنافدن الاءزهاذكو مكلممرمشدالا ان امكأ م ياخ

 |مّر-اماهلوقف ةدداون اس 0 ترا ل رام وق مادو[ ةدم» 0 الا همعطب ل

 || لوقفرعشلاامأردب الا نإ: ىنازححاالا ام رمش ىلا جوأاهفدج الق هاوقارسفم ب 0

 | ىعالا
 1 رئاك-ا|ةزعلاامناو © ىمصح مهمرثك الاثتسلو

 ل مو ان هباسح ان ءعفادب « اًناورامذلا ىتاللا دئازلاانا قدزرفلا لوقو

 | توبثا دسضي نأ اماف ام ملصأ ىلعاس.ناو دي الف اعّمجا اذاق ىنئالام ةلكو تامثالل نا ةلكتاو هذ ساسقل اامتأو
 ١ | بوا-طااودو روك ذا ا يسغ قندهروكسصذلا!توبثوأ قاسفتالا,لطابوهو روك ذملا نو روك ذملاربغ

 || ريدنالا تنأام» انعم هياوجو ارب ذنهريسغناكد ةاورب دن تنأ انا ىل اعتهلوتب رمصملا ديال هنا لاق نم تحاو

 1 1 أءائباامرحو لءافالءاذبلا ىلع مرح ىرق 0 (ةساثلا"لكسسملا) رخار ديدو+و ىف الورمصط اد ةي وو

 ا عديامت اكذريغ نم حورلا هنةرافام ةدمأ ا!ىدحاولال اه (ةقلاشلا هلكسملا) مركنزول مزحو لوع هال

 | دارأربزتسلت امل ةوقو مداد! عرش هك مم امم وت وزعاسمملا ىف مدلا ل_هد2 برعلاتناكف مدلاامأو

 || الا هللاري_غا هب لهأ ام امو هلوقو لك الايدوصةممأ هنال مح لاا صخ هوا ياسا عسبم# ريزئلا'

 رجأ نب |لافو لهموهف هنوص عذار لكشف توص' !عفر لص أ لالدالا

 ا رقما بك ارلا لاك « ماكر دخدفلانىلسم

 1 | لاقي لالهالا قعماذه ما رسالا دلع تيا وصلا هعف :رازهممرسعلا لاق ةغالاىف لالهال ا ئءمازه
 أ برعلاتالل هم عباذلا وما رحالا دنع ةسسلتلا,ت وصلا عفرب هنالك ذو اهب مرحا ىأ ةرعوأ ةمحينالذ لها
 || هللاريغا هب )*>أ امو هل وق عم بصل لوتسا هنمو اهركذدي مت اودانوعفربو ببذلا دنع نانوالانوم-تاوناك |

 | ةكذام قعيديز باو نا عيسيرلالافو :دانتو لاهدلاو دهام لوقوحو مانص الا عي ذام يي 3

 ىلابرةالا او دصقو ةعبد حبذا 00 ءاىلعلا لاه ظذال هدب اطم دش ثأ هنالىوأ لوقلااذهو لقا سا

 أ باتكل !لهأ حئامذامأ ب نادكحا | لهأ ماي ذريغىفمكلسا اذهو دمة دن ذ همسي دوا دت هر اص هتناربغ

 ادلع )١ لاسم همفف ٌرطضا نخىلاعت هلوفامأ مك لح باتكل اونو أ نيذلا ماءطوىلاعت هلولانل لف

 ْ مارا مشاقر كل اننوقاس. !اونوذاا مذيرطض انك اس بكلاو يماعني اوريشكن او عفانأر ق (لوالا

 | ةردرعذا | نم لعتفاوهو ئلاو ج وحارطضا( ةناثلا هيث لا) نيذكاسلاءاةةلال ةكرذسا لعأ ىلع رمسكلاو
 ةرورضلالاح اهنع ىثةسا ايشالا كلة ىلاسعت قنا مرحاسا (هقلاثأا هلثسلا) قمذااوهوررضلان مدلصأو

 كلذ دنمن قمرا هيد الال-الوك أامد<الناوديدشلاعوملا (امهدحأ) ثاسساوأةرورمذااهذهو

 2 « سول داراطضالا نا ( ةعبا رلاهلمسا )١ هلو اننادل لكف هر كمهلراسشت ىلع ههركا ااذا(ىناشاا) ارططءتوكب
 ريدقتلاو لكالاوهورامذا ن ءانيد دب الا ذاف م-رروذغ هللا نا همف هلع تاال هنا لاشي ىح 0

 رخأ مانا نءةدعف 'رفس ىلعوأ اضي ىم مكنم ناك ن ذ : هلق ةىف ف ذحاك نهد فذاساو هماعمن االف لكافَراعْضاَن

 | قل هانعمو ةقدصو | مامص خ 0 ع ناس مرسلا ؟ هلرقدرطفاق فذكر 3

 |لئام هيف انريسغ ىلاسعت هوذا أ هماع باطلا ةلالداو ف ذاب نيس.طاخ العا فذ ازاامتاو ةيدفذ
 1 | كالذلو ىذلا نعمان :يهريغتالء انا: الا عم نوكتنالسنالا نهاهريغ“ارفلا لاق (كمالاةلعسملا)

 بنطغع



/ 
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 ممم 0 20ييا ا تلشلشسااسلا ةص+سصس_ءضمم مسن ا مع 0و

 لدلقلاءاملا ىف نال اون هنع هللا ىذ كلر ئشالل وراكسصوأ لقئاملا داش ةيئان قطاف نسل ةبادءاملاف
 ا مرخ اذاو ةنكالا ىضتةعاهلامعتسا رصف ةدمتراص تناماذافتاناوحاهناىذاشالاودتحاو

 || ءاملا ةساضنب مكحمملا بجو اهتساخإ مكحلا تيئاذاو اتا مكللا بجوةنآالا ىضتقعاهاامهتسسا ||| |
 تناك ىتمانا حلق ل نكسحاو اهب عاضتن الا مرخيو ةدمامئابهسنعا رانا ودينا ىه تعقو ئذلا للقلا ٠
 ىمد ”ىبفاشال ىفاثلا لولا ىلءاودتحاو اهبءاملا سدت اهتسس اخ ع نم مزاب لم ةسحن تناك كلذك تيم |

 يل هولقنا مث مث هواةماف مك دب ؟ءاناىف بايذلاعقواذامالسلا هيلغالوق وهب هلع هللا | ٍ

 امل سيفتلل امدس كل ناك و لذ هسقبادذلا تومئاراح ماعطا ناك اع رفل-ةلا صم ءاودرش الافو اداآإ |

 همقس لا عسواف غاندلا سعأ ىف ةعيسس بها ذمءاهتفلا (ةثلاثلا 'هلكسملا) هنمالسلا هيلع ”ى ول ْ :

 ْ غاندلاباهلكر هت لاق هناف دوادهءلبو غاندلا ل_قاهرسس اي دول_11 لامع بارود هناق ىرهزلا الوق

 هدملو ريزتسالا دجال ااهلكر_هطي لا هنا ةف دش ولأ همليو اهنطاننو د اهرهاظرهطي لاق قامو

 دلجرهط نالو ب امس افرونوبأو امي وما نب يا

 ١ اور لش امآو لانو ذلاح هالقانو مترغلاَو زاطأ هسا مكيلغ تما قاطت وخال دن الاامأ رزيخعاو | 0

 00 اوعفتنت الن اهتافو ل.قراسو هدلعمتتا صدقا لوسز اكان | ميك نب هقلادبع | ا

 | دح اولاريخامأانههادجو دقوزئابب سابقلابو د أولاربخي مومسعلا صصخت نانةيالابكسقل ا نع اوناجا ظ

 | ناكام ىلا دلجلا د وعب غابدلاتاوهف ةساسقلاامأ و رهطدقف غيد باهاانعا ماللاوةالصلا هيلعهلوتفا ا !

 : 'ىفاشلا دقعم امهربهلاو سامشلا اذ_هو غابذلا دعي كاذك ار هاط ةامخلا لاح ناك اموةامللا لاح هلع | و

 : 9 مخ ةيهبلاو ىزابلا ماعطابةتمملابعافتنال از وك له هنا فاوفلتخا ( ةعبارلا 'هلئسملا) هنا ههنا

 ْ مدقأا ا اذاامافةّماا عافتنالا عر ىلعةلا دشن الاو ةّميملا كاب عفتتا دقف كلذ ىزانبلا عطأ اذا هنالهنم' ْ

 ١ (ةسماللا -هلثل1)نالاة> | همفال م هعئم|ذلع بوك لهذ ملا لك أ ىلع هنسفن دنع نم ىزابلا| ْ
 ١ ةاسحل !هتلساع كلذ ناك ن اف ه-ءق قرط اره وال مأ هن حامصتةسال ار زو لهاهكدوو هما ا نهدف اوقلتخا ْ

 | مرامناو ةدناا "ل نمح راو هف كلذك كب )ناو هنم عاملا ىذقي رهاظا اف هلاحاذهوهام' هتادىفوأ | ا

 أ نوعمع نيذلا هأن اهكم لسو هيلع هلق لص لوسرلا مدقامل لاه ربا ني "طعن ءو رهاظلا ىوس ليلدا كلذ ْ

 | لوسر لان ةسلاو مدالاى ءامتاواهريغو لمان مب ىهولادوالا عم فانا هللا لوسراءاولاف كادوالا | ا

 | كلذ نعم_هابنفاهناعأ اواك أواه وغابيفم ولا م_-ملع تمرح دوهلا هللا نعل لبو هلع هللا ىلسصدتلا |١
 | (ةسداسلا هلثسملا) اهلك أمرك بجوأ اك اهعبن م رحت بجو أ قالطال ا ىلعاهانا هعرتت نأب مهربشأو
 ْ ةالصلاه لع لاف هنع هللا ىذررع نبا نع ربختاناض+ اممم االادا اركاو وسلا ةموح ىضتقد رهاظلا

 ' رباح نعو ددكلاو لاسطلاهف نامدااامأو نونلاو دار 1 اه ناتتملاامأ نامدو ن اميماسما تلمحأ مالسلاو

 | ةالصلا هبلعىنلا اوريشأ اوعج زار كتان وتنل راكأ افانوح مهلا لأ رعلانا'هلي وطةصقىف

 | .رامروهطلاوه رصلاةفصىف مالسلاو ةالضلا هلع لاق و فوم ظنا هنم دنع له لاقف كلذ مالسلا دا |
 ١ ىفاطلانمسلاىف ا وفلتخاو كمسلا ل مالسلاو ةالصلا هيلعل وسرلانعرتاوتلا,تدث هنافاضيأو هتيم لحطلا ||
 ا همت :حوبأ لاهو هب سأبال امسهنع هللا ىذر ىئاشااو كلام لاف هفنا فدحءاملا ف توع ىالاوهوأ 1

 ا هزعهقلا ىذ و - 1ءنمنامنأ "هللا ذه ىف ةءاصعلا تفاتشاومو ركسج مهلا لاص نب نسسملاو هيامصأو :
 1 يأ نءكئورو هقادمءننربابو سابع نتا نع ىو ص اضي أ, اذهو هلك انالفر هلا دمص نماغطام لاق هنأ| ْ

 ' ١ فاد ابراج ع .هفل ة2تاءاورىزارلاركبوبأ ىورو هتحابا بول أ ىنأو هنع هللا ىضر قيد صلاركب ا

 ؛ ىذرىفاشلاامأو هواك ًاتالفافطو همذ تامامو هواكف هذعدوبو أر صلا قلأ ام لافت مالسلاوةالل اهبلعأ ظ

 00 ل وقف ."الاامآ لوقعملاو ريظاوتب الا عتلطا
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 7و م امسي سعال رددوا

 1 .لديىذلاو لكرلا م رمل اذه ص._معزوال ل لق ناف صدخلا ل_ءدلا هج رخاامالاتافرمصتاا

 1 هلوق سةءدرو هنأ (اهذان د١ اهلك أمي رمت دما امير نم فراعتللا نأ (اهدحأ) هوجو هءاع

 َ دما نم مر امنا ةنوهمةاشربخ ىف مالسلا هيلع لوسرلا ن ءدروام ( اهئلاثثو) مك انةزرام تامسط نم اواك
 : هذهنأ ناثاان ءو اهلك مير ةيملامي رحت نم فراعتملانألذالل والا نع (باوجلاو) . اهاكأ
 ١ الغ نآكثلاشلا عر اهرهاط ىلعاهوارحا بع لب مدام ىلعاه رسسق بع الذ امسفن' هلة سم ةناالا

 || نأ نكعو د-ااولاريخي نآرقلا صء_صغزو ملاذا ميقح_سياسغا اذه نكل دح اولا ريخ ىلع م3ةمنآرقلا
 ' ىعم بفاس دامه الدف 3 , الاءدهىلاة ٠ رااةوتسو ةفرعمىفاو «-راغا نيسملاناب هع باع

 ظ قيال (ةئلاثل هل ثسملا) عاسجبالا اذه عني نأ ل اسالو لكالاةم رح ناسبب ة ةصوص# رعغاهلا
 ْ ١ هه ع نمامأو تمملاو لودةمانباوةرفكلذلو َة ةمشب صق: نود ن» ءاسح نوكين أن محب رخ ىذلاو هد_خالا

 ١ هعضومىفزات 7 كلاس ري تنسو: ةمفع نكي ل نكل او عبذناوأ حيييل هنالامتا ك ذم اريغوهذ عرمشلا

 0 | هدعل نم رك د مدلاو ةّدمام لع تمرح ةدئاملا ةروس ىف ىلا.:لاه دقو كلذ مدي فيك لءقناف

 | | لعل: كاذكح يل اشو دوال لتلك ةقارمدا لعادل دلال رار ةكرقولار ةقدضألا

 | ادماقااام [ل-ءأهّتلاو ءانرك ذام ةدماف عرسشلار ارتمادمامأو ةغللا لصأ ىلععرمشلاءادّبا ىف ناك هالا

 ” ةاووهزتلا الا نءهوبرخأ ام (ا.هدحأ ) نيوجو مدي الاوذو ٠ نه ةطينمساا لك املا ىفأطلنا نر عاف.

 هذ (ىلوالا هللا ) ل" :اسم همفت(لوتالا مسقلاامأ )اهتع جراخوهو اههف ول داام (ىناثلاو) اه

 ا ' | .لاقواهم لطعواح رعشو ةَدا!فوص عافنالا ردع ؛ هناىلاهلاوقأرهظأ ىف هسءهللا ىذر "ىفاشلا

 1 ءالؤد حج و ريزغسملا ارعشب عاسفلالا مج رع ىلعاومفتا» 92 لجو ةصان اهي عاشت الا عرس

 نءنيباام مالسلا هلع هلوقلةتيداهنا انلفامنا ارم عافتنالا مر نأ بجوف هدم .ءام_ثالا ذه نأب
 ناعتدل اوف ةصاخ ةّتيممظعلا نا ىلع ديىذلاامأو لكتااومظعلاورعشلا مب ,ريخلا اذهو تمم وهذ ”ىح

 ةةيماهجناثيئاذاو ةعهريسما تواادنعت هبا :ا تحامناثدثف ميمر ىهو ماظعلا حي نم

 ف ةوصلاورعشلا نأب هءاع فا اخلا ضرت_عاةديحام كل تمد ر-ىلاعتهل وةلاه عام الامر نأ ب حو ١

 ا بهذ مالكلا!ذ- هلحالو ر ءتااق هيت نوعشلاو كلاردالاة املا مكح ّنال <. ةامحال

 | ازدالاىضتقملا علا عةراسع تسل ةاملانأ (باوطاو) دوعشلانود ماعلا سدت" ىلا كلام
 0 ريس اأو |مومدعب ضرالا ىدي فرك ىلا هتهلوةفذنا الاامأ ريلاوةنا الالءاديروعشلاو

 ظ تيل ةغالا لص ىةاساس نأ انلغف ةمقلا قالطالا ىف لصالا وهل ىسهذ ةةمءاض راو مالساا هءلع

 ١ 1 | نهض ةاسفالد جبه جبازغو امس تاب او أن اومللا نواس: نءلب هوةركذاسع ةرامع

 لاو نآ رقلابةة نحو م -.>-|و ب , الات ه- ار دنارهظ كلذ تدناذاو فر-ةهَءااو نفذه ااو داسذال

 ىلا اءاموانئاناااهراعش أو اهرابواو اهقاوصا نمرىلاعتهلوةةثآر -ةااامأ سانقااو عابجالاو

 [مةلابعل وةقنرمللا امأو هن عافتنالا ليال ىذلا سمنلاب عقيال نانتمالاو ةئملا ضرعمىف اهركذ دثدح

 | اهنمنول_ هو تااثلا دواجنوسلبا وناكمحن اوهنعاجالاامأو اهلكأ ةّمساا نم مرحا ادن وعم :امق

 وعشاا لاحا . ةغانوامأ ْ تيفال: وابو عال ادواج نةرالاوفاكش ئشنلا موا سناللا
 هلع هللا ىقر ىفاشا دنع بلعثلا لوقينأ دال سلو ةبامعلا ىلا ةراشااوناكفاكلا لوقو همدعو

 نالف ساشا امأو بااعثلاةذهى لصاسريغوهو قاسغتالاب طرشةاك ذااَّنالهت-انان لوي اذولف لالح

 دوللاك اهتراهطب ىنقي نأ بوف داسفلاو نذعةللدضر ءسمريعاهم عفانم ماسح ماظعل اورو عمل ا هذه

 00 اوق موعنأ بهاولا ع مسالاوهو هسا م:منمءاهةفلا ىففريزتملا رمش ولاا اماو ةغودملا

 سصاناو اهب عافتنالا نت لئال دلامذهن اال اامهريغو مظعلاو ف وصلاب عافتتالاّةم رح مدت : ةئي ا مكتلع

 تامادا هنع هللا ىضر ةفشحونأ لاق 008 اةلجبلاو ةياعرلب ىلوأب اما اذه ناكسف ماعلا ىلع مّدةم
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 ةراهطلا بقعت_سبالنأ بوف لكالا ىل-بقعمسال عبذلا اذهنال هبقعتنسبالهنعهشا ىذر ىفاسشلا
 ]| هلكسملا) لئاسم هاو اهم ساو هب الا ىف لخداع (ىناثلا مسقلا) هيقعد س ةفماس ىب ادعو ىءوغاعذك
 تامام مي ردت ىضتعيال ةلياا مكماع تم" رخو مدلاو ةّمما امكملع م رحامن ا ىلانعت ةوقشالسعا (قيالا

 نوسلاك م رحلا طا هلوانت الذ ةدم» ىعتلالف ةدسأا رواحام وةّسسملا ناعم تىضتشيامناوتاعلال)

 نيا-هف ىلع رود بالا اذه ىف مالكلا لجو رهاظلا اذه اهل واننال هناف تتامود راق فتحا

 ندا (فاشلاو) مره الف سال ىذلا اماو مرق هما هنزواسعع سدني ىذا ااما (امهدحأ) ظ
00 
١ 

 ردقىف عقورئاطن ع ةفمحانأ راسا ني هلا د_بعلأس (ةيناشلاةلمملا) هريهطتىلاقيرطلا فيك ||| ا
 دعب لكسؤي ملا نا سابع نب !نعالاوركذ ف اهبفنورتام هباصصال :ةكحوبألاقذ تاخخ و ماعم || |

 هذه ىف امك اهنوكس لاح ىف اهبذ عقو ناك نادطب رمش ىلع لون اذ مب ةفنحوبأ لاسقف قرا اقاريو لسغبام |||
 اهنف طةساذاهنال لاه لاذ لوْ راسبملا نبا لاه قرملاال ومسسلا |لكؤر ملا منايلغ لاس ىف عقو ناكنا وةباورلا || |

 ملا ةنبملا تصثرامناف تاخامنوكس لاحرىف اف عقواذاو ي_كللا ةدما تاشاددةف تاس امناسلغ لاح ىف

 نسل |نعاده ل ثم راما نناىورو بهذلملا يءبةيسرافلاءني رز اذه نثالث هدس دقع ولرابملانئا لاه

 اذه لال كلامو ىعفاشلا لاقو نان رهاطاهتسين أو مسا ةاشلا ني د ونألاه (ةثلاشلا لكما

 هذع هللا ىذر يىنا.شلانالعاو ةدس٠ ةحاجد نم حرت ىتلا ةذدسلا لكؤتال ثمالا لاو ةءمفنالاو نمللا

 هيف عو>رلا بوق ةدس هنانىصونال نيالا نال ةلسملا مكمل تم”رح هلوقرهاظ هلم ملاهذهىنف كال

 سده هدم |نمئهسنف طةغسفءانا ناعوت ناك ولنيلا نا جف اًملاد_ة«مورخأ لل درا انايئاواست ظ

 وهذ حاخدلا فود نمحب رخأ اذا ضسااامأ ةحفن الاف الأ ا اذكهواهعءرمض فوهو تتاماذاكإذكف | ١

 تناك ول كالذاو لف ةدما نيبو لوك ألا نيب تزح تبلص اذا: رمْمَمْلا نال هاك لو ل-سغ اذا رهاط | ْ

 فاتخا (ىلوالا هل كسملا) نيمسعل ا نيب هكرتسشم لئ اسعى هفل اذه ماو تمرة دقعئمريغ ةضدبلا ||

 لاهام ىلع ةاسمإل داضم هع توملات شأن همسك توملا ئهعةتمهنوكتىله تما! نا ف نوماكتملا

 ترق أ اذهو ةاملسا ليي نأ هنأ نماعةاملسا م دعنا لاه نم م-منهو ةامماو توملا نا ىذااوهىلاعت

 ىذتةنال عافشالا ةمرح نا لاو اهتسساجن ىضتقنله هدا ةمرح نا ىفاوغلتشا (ةيئاشلا"هلثسملا)

 ناعامجالاب تيثدق هاالااهرواس اء عاف الا لكتو امم عافالا مرحي نأ لقعلا ىف عانوال هنالة افلا

 ةسجش ةنيملا |! |
 هنعهللاىذر 'ىئانشلا (ىلوالاهلكسملا) (ناتلئسسم هيفو مالا مرت ف ىناثلال سس فلا) |||

 ىفاشلاامأ مّردي سلا كمسلامدةةم.سوبأ لاو حوف سمريغو أ احوذسمناكءاوسءامدلا عجب مترح
 مم رع نأ بح ونمدادهور زكا ملسو مدلاو ةدمملا محسن مرحامن |هلوق ره وهن الاهده رهاظ كس هنأ

 ةمه٠ن وكن نأالا هم_عطي معاط ىلءامر#ث كىلا ىو أ امف دس أ ال لق ىلاعت هلودبك بست ةفيسوأو
 امدوأ

 نوكيالن آب واح وةسمنوكيال ىذلا مداافرومالاهذهالا تامرحلا نم امي دج مل هنا ح”رسصفاحو ةسم
 ىلعمّد_ةم صانلاو ماعمدلاو ةّماا مكمل ء تمرح هلوقو ةصاختي؟الا هذه ن ذاق دي الادذه ىذ:ةعامرش

 هذهريغ لملت ىلع ةلالد هم سدل امر ىلا جوأ اه دجأ ال ىلآ هلو ناب هنع هللا ىضر ىذا .ْثلا باسأ ماسعلا |||
 هزي نأ ىفانيرال اذه وءامشالا هذه ع رالا 4نيبام ىلاعت هنا ىلءلبةب الاهذهىف ةروك ذملاءايشالا |

 مدلا مرا نان كلذ ناكتف كلذ دعب تاز ةّدما ا مكملع مرحامنا هل ىلاعت هلوق لعلفاها دعام مر كلذدعن |||
 مدلاةلازابمتفاهتساغو ءامدلا عجب ةمردع مكلا بجواذه تثاذا حو سمريغوأ حوف سم ناكءاومس
 ا
 ١
 ا ْ
 (ةيئاسقلاهلأ#سملا) دوروااُكِل د سهفد هناق بوث اوءاملا ىف عقو مد ىأو كسلا ىفاذكو نكمأ ام معللا نع أ

 امهياعمدملا ما قاطي لهدبكلاو لاعطلا نامدو ن امئءماسنا تاسأ مال سلاو ةالداا هداع هلوق ىف اوُكلَمْخا
 نافصوبانناو لاصطلا اذكو مهلا ىر ىر دركلا نال كلذ عنم نم مم: ال مأ اص” ءانئتسانوكمف



 - دسم اع

 نا 6

 اا دارطاو كولا ناتتيمانل تلحأ مال اوةالصلا هلع هلو ةفريخ شا امأو هل-بجوفرمعلا ماعط نء ىفاطلا أ
 ْ | هساعهناهنعهللا ىضر سنن <« كورو ماعاذهو هتنيم لاا هؤامروهاما اوهرحأ ىف لوقو قاطم اذدو

 ٌ ً|امهتعهتلا ىطر ةفيشح وبأو”ىناشلا لاق (ةعباسلا لّةملا) راا ىلعافطام لك لاق مالسلاوةال لا
 ا لحيالاّسمهدجو امنا هنع هللا ىذر كلام ن ءىورو هتدحوامو هيدنش أ ام ةلكا راسا لكأب سأبال
 ةحوتم الار ه١اط كلام ةحلكؤيإتوعيو- هنءلفغفابحذخأ امولكأىوشوهسأر عاق مامحذخأ !ام

 ئتبتف قالطالا ىلع امهاجت بج وةدارااو كسلا ناتتمءانل تاحأ مالا هملعهلوق فمن ىلأو ىعذاشلا
 مالسلاهيلعةوةانوكي هالف د ءتوكمأل هنا ةاك ذملاةانثلاكوهفذاك ذأ لعبنا هسأر عا ءامق نأ كاد

 ٍ | تاوزغ عبس سو هيلع هللا ىلصهقلا لوسر عمتوزغ وأ أ نب هقلا دس لاق ةدئاف نامئسانل ت نعأ

 | ,رشاذ ا نينملاىفا وفاتنا (ةنماشلاةلّئسا) هلوتقم نيبو هّسمءنيب فرغب لف هريغ لك ًانالوداو اا لكأت
 0 ةامشلا لاهو دامس لوقوهو بذ ,فانح جرذينأالا لك وبال ةفشونأ لاسقف مالا مبذ هياتم ٠

 سو هقاس متناكثلام لاهو رعنباودوعس» نباو ”ىلع ن نعقورلاوهاذهو لك زينا دعتو فديو

 ١ هن ههناوهو هنآالا هذه رهاطب ةفنسوبأ محاو بدسملا نب دمعس لوقودو لكؤي لالاو لكنت أ هرعش

 |لانا ىلع انمج أ اناوهذ ربل ناامأ ساس قا اوريخانمومسعلا اذه ص ها ىفاشلا لاق مري نأ بجوذ
 أر رعنباو كلام نبي عكر ةءاماوبأوءادردلاوبأو ىردلت ا دعسوب أىؤرام1 كن ءاذهو حاسم قدا

 . النار ,ر نو همأ ةاك ذ نيزلا ةاكذ لاق لال سو هلعهقنا ىلس ىنلا نع مونعدقلا ىضر ةريرهوبأو بو وأو

 امان ذىل.-صحتب اعرمش ل هاح نيا: ةاكسص :نوك:نأز اف رمش م كح ةحاءالل اس ةاكذلان نوك
 | باع هيديرب, نأ لقكو هل ةاكذ هتأ دنا هبديرنأ لحي همأ مذ نذل اك ذهوق نانو. ةئلا باحأ

 : ' انعمو ضرالاوثازعسلا اهشرع ةستسو لامن وقتك . ةاكذريغب لكؤياال هلاو هم كذا 3 هتيكذت

 | ىدلااغاو كيهذمييهذموكلوقىلوق لئاقا!لوةكو ضرالاو ن اولا ضرك
 1 |تيئاذاو #0 اهد.س ل دمدواهاتمعلاثسعف رعءاشلالاقو ك_هذكى هذ مولا وكَىل ود

 ١ عين هم ةاكذ نارخ الاو هسفنىفىك ذمزي_غلكؤيال هناو هتك دتباعانيلا .ة-الا دح أ ناك انركدام
 | ىذر ىفاشلاباجأ هن الل قذاوملا عملا ىلع هل بوك لبسهالا صء_كز م /كلذكن اك اذاو هلكأ
 || ينحل اذاكذ ناوهو راض نم هبفديالءوةرك ذ ىذلا لاسقحالا ىلعنا_(اهدحأ) هوو نم هنعهل
 || همأ ناس ىف هوك لاءالا اندنجى عسل هللا (4 انق) لصالا فال_خرامذالاو هما ءاكضذك
 أن وائل مك لاا نا تن ًأامنامال_ءاوةالصلا هيلع ىنلاو انيس ىمسنالداو ىتمو
 ظ طتداسح حب رخاذ ا هناك ذ باس | ع نلكركذ ان لعرشا لما (اهثلانن) 1 اكذب ىكسذم ةلاطا كاف
 ٍ ١ 0000 ةالصا | هملع هن | كمعس ىل أ ن نعكورام (اهعبادو) دور لئق مواعم كلذ نآلهتدئاف

 ا دعانا (اهدحأ) هو>و نك ساس هلااماوممأت اك ذهناكذ ناف هواكف مسن الاع اممم حجب رد نينطا |

 ١ اولا جرشولو ه..ةن ,كص م نيد ادرفش ل اي ءاشتج تقاأو تنام ةأىها نط رتن سنا واع

 . ||| همأ حبذ نعتاماذا ناورملا نين كلذ كف ةّرغلا باجي ىف همأ نو دهسفن مح < درغنا تام ا 1

 | هلاستا لاح ني: لانا (امناثو) ىكذي تلك زيا مح جرخ اذاوذاكذلا ىف مالا اعبت نك 28-3 .حرخو

 داولا ىف نح اولا (اهئلاثو) ءاضعالاريا.سك ماك ذب )< نأ بحوذ ام اضعأنموض# مكح ىف مالا

 (ةعسانلا هلكسملا) اهو ةو ةباّكلاو دال بتسالاو قاستعلا ىف مال اداولا عبتياك مصل ىف مالا ع مث نأ

 صال ةبم» هناايحلق امنا امار نوح. ؛نأ بوف همم هال مرو هذ ضاعبالا نما نم معقم

 ضعبلاكلذناووذلوةءملاامأو ثمو ينىحنءنيبأامماللاو ةالصلا هماعدلوةف صنااامألوةءااو
 تمرس ىلاعت هل وا مرتك نأ بح وفاستن هرادف فد ولا كلذ لا زعطةلابوةذللا رملالا كردي هنالا ناك

 | ةدنمل نراهن هيجان ااه دا فاوشتا (ةرمشاعلا هلك ملا) ةدياامكملع

 ىذا مث



 لبةفنح وأ لاقوة ل الف ناو دعلاب فوصوم هلال سي ررال هنهدق ينو ىفاشلا لات أ

 امم ىفاب دونم هنوكسحي قدصب ىذعتملا م ءا ناك اذاو امهريغ وأ لك الاىفوأر ةبأإ قناكءاوسأ| ا ْ

 ءاسسش الأ نمئنىاندعتم نكح مللاذاالاقددبال دهم هريعنالف ايئارق وكي نأ ب>و ناك أ ىأ |||

 هرقس ىصاعلاوءوجولا عسج نم ىدعتلاةةم نع ىنتا|داإلا قدسي الداغالر غاي وقاد : ا

 هلوقوهو 4 , الا تت هو اتي بجو كاد هلع قد .هيلاذاو داعربغ هنو كس هلع قدس: الفهرس دعم 1 /

 اسما هناف هرغس ىف ىداعلا لكشياذه لاقي نأ بابلا فام ىدقأ مدلاو ةديأا متر لع تمرح أ ْ ١

 كالذو فرعض مالكلا اذهنأ لعاو روك درع ةَبااوهىذلارفسلا نو دروك ذملا مكس ىف وهىذلا لكألاب | 1
 هيل د.فرومالا نكح ىف ناو د_لاو ىئملا هلع ىذا اذاالا قدصيال داعاو غاروغ وت نأاسيبنال 3

 نأ. نمهانلق ىذاا وهو ا 0 ٌرامضا انأهنأ ًالاءذهق نيت تا روفغ هنأ 5

 ١ هنع هللا ىذر ةغنسوبأ جحاو رومالا نم[ ىفناود لاو ىتدانافوصوم نوكمألثأ ىضتقتالا الا 1

 صخشلا اذهو هيلا متررطضا امال مكيلع مرح ام مكل لصف دقو ىرخ أ هيا ىلاعت هلوق (اهدحأ) هوسوت

 || ةياالا ذهب هلوق ىلع ىفاشلا ّجحاو ديأالا تح جر دنمف لك الا ىفداعالو غابرب_غرطضم هلال صرتي |!
 مدلا وهما مكملع تمرح هلوةب لكلا ىلع امثال اهذهم رح ىلاعتو هناحس هنا ىهذذي الاامأ لوةءملابو
 نال ةفصلا هدم فوصومريغهرغس ىداسعلاوداعالو غابربغ هناناثودومنوكي ىذلار طضمللا ود انأ م

 روهالان ءام سه ىناب دعم هنوكسج هقدصىف ىئكيودعتمنالفان وها ضدقن لعمع سد هل نال_ةاماوق |

1 

 ة_دخرلان انيةروصل اني قرغلاو ةروصاا هذهىف صء_صختلا لح د ماع هنأ لونا اناوديلال

 ةمصعم هسف:قرفسلا نكيرلاذاامأ | ةمصعملا ىلع ةناعا ةصخرلا تناكةصعم رسل ناكا ذا رسل ىلع ةناعا

 كىتانلاو ءالقن ىزارلار بانو ىضاقلانا ملعاو قرفاار هاظف ةيصعملا ىلع ةئاعا هيلع هنأعالا نكن

 الام مث ةسمعم ىف هرفسنوكي ال نايداعالو نيالا ماما ىلع غابربغك أ داعالو غابربغ هلوقري_ف:فلاق

 طرش داعالو غارب ءهلوقنال كلذو هنع هللا ىذر صذاشلا هركذامم لو لكالا ىف داعالو غامر دن هب ١ الاريسفت

 لئالاالاروك ذمال هنااناءدقوروك ذم هقلعت نم دب الف هسفنن لقتسيال هنا ىفءاننتسالا ةلزن نع ظرشلاو
 اًةاهّمنوكب نأ بجو كلَذك نأك اداو هيلع االف داعالو غابربسغ لك ف ٌرطضا نكن الا نعم نأ ان انالا

 7 _ 7 مريع نم صه ةوهةلكالاب وص سامو نيمعتلا ىلءلديظفللا لوةنالو انهذرغلا,ناو دعلا ىنذ

 وقّنأ (اهدحأ) هوجو لكسصالا ىلا هفرسصزوهعال هلأ ىلع لديىذا ام لصالا فال ىلع ناكذ

 ل اطضالا ىصو نو تصور, ناو د الفرار اعدالا نم لاحداعالو غابربغ

 | نالوعمرا ٌرطضالا فصو ىنرب نأ لاحت سال لكالا ىف ا نكح هن وك داعالو غابريغ هنوكبدار ١1ناك ولذأ||
 ناك امو مدلاو ةّمملا لوأ دن نع هعبطل رفم ناسنالان ا (اهتان 3( رارطضالا فصو قبال لكالا لاس ش

 | :دئافلا٠ نع مالكلا حب ردي لكالا ف ىدمَلا ىلاط ريدا اذه ف رمهق هنع ىهنلا ىلا ةح احل امد نكي ل كاذك

 ىنتنئاغاةمهاملاهذهو ناودعلاةهام ىنو ىجملا ةمهام ىنئدمفيداعالو غابربغ هنو كس نأ (اهثلانو 9

 رخادرؤر ةلاقناودعلا اذكو ةرهانملا هذه دارفا دحأ لك الا ىفناودعلاو اهدا رذا عج ءافشاد ع

 لكالاب هصيس م ناكسحف تاهطلاهذ- ع عجب نمناودعلا ىن ىضتشي ناو دسملا ياذا اهات نم

 قئوهو هرهاطظ ىلعهلمدع لد جرفسلا فنا ود علا ىنن ههمذال هناف هنع هللا ىذر ىمذاثلا امأو زيث اح ريغ
 (اهعبادو) هدوصقم قفا دئنم-و رهسلاىف ناو دعلا فذ مزلمس كلذو هوجولا عسب نم ناو دسعلا

 تاف مال فن اتمريغ ةصخشف هما نإ ىلاعت لوةىهو ىرخأةب ايدي امم ءانرك ذىذلا لاق الا نأ

 وم

 لاهو امحرمكيناك هللاثامكسفن أ اولاتقئالو ىلاعت وق (اهنانثو) .صخرتي نأ بجوف امش
 بوت :ركلهتا ا ىف سغذلل ٠ ةلاو سفنلا لق ىف ىم_سلكالا ن نم عانممالاو ةكاهتاا ىلام كي.ايأب اوةانالو

 قرفي لو !ميااملو مانأ ةثالثرفاسمللو ليلو امون ميقمال صخر مالسلا هيلع هنأ ىور (اهئلانو) مر ْنأ

 ناكحدحسسس هيي ل ل 48#



 ا 2117

 ١ ْثد دان هيلع لدةسإ دو دما1سا مدلك وهل وهام ءمهنمو اهمدشت كلذ

 عيم جر زتللا نا ىلعةمالا تعبأ (لوالا 'هلكسسملا) لآ :اسم همفورزتلثا ف (ثااملا لس سدللا)
 1 |[ | ةعبلبا موب نم ةالصلل ىد واذادل اوةكوهو هر اهم عافتنالام اندم نال هم اعتق هللارك ذامناو مرش ها نحأ
  |يغن ةرزاللار ءشامأ مهدنع تامهملامظءأوهناكاسا ىهذلانعببلا صف عسلا اورذو هللا اركذىلا اوعساف
 01 ةغ.ن-وبأ لاةفزرذلا هب عافتتال زوجك له هنا ىفاوفلتش او هسعتو هعرحت ىلعاوهاناورهاظلا ىف لخاد

 ْ | ة2ةحانالاهتءىودو هيزراعاهرك افسوبوب أ لافو زوال هللاهجر ىفاملالاهوزود د متو

 ْ هبلا ةسام جانا نالو مهنمرهظريكنريغ نم هلامعدسا ىلع ةغك اسال نورةينياملا ىرنان ا دهو ةفمت-ىأ
 3 هيزرخاذاريزنكتار ءشق ,لئمزاجالهفز ارتحالا مش بوث سدفنال هنا ثدغاربلا مدى ىذا كالاهاذاو

 7 ةرئيلك ايسأبال ىازوالاو فاشل اوكلامو ىل لا لأ نيا لاهءاملاريزغت فا وفلتخا (ةيئاثلاةلمسملا)

 ة جو هماعطوزخأ ادمصم كل لح ؟ىلاسعت هلوق فاشلة لكؤ يال هباصصأو ةفدح وأ لاقور هلافنوكي

 | ةارزنللا ىنذاشلا لاه ورز ماو مدلاو هديا م 5 اع تمرح ىلا عت هلوقل مركفرزنخ اذه نا ةف.شح ىبأ

 ا هلال كسلا ريغ مل موغلاىلاردابت قط ذاع نارها نيزغخالربلا ريزش مهل ىل ار دابتي هنأق قلطإ
 || (ةثلاشلا هلشسسملا) . ءاملاريزنش ىعسا لي قالطالا ىلع اريزخش ىعسنالء املا ريزخخ نالو قافتالا,كوسلا
 د ]| باكلا.هاهينت م (امه دج أ اعبسسر ينل غولو نم انالا لفي له هناىفنالوقه: :ءهللا ىضر فاشل

 | | ريرانان وطااخا وقل 1 سرا مهلامطف ناك امئاديدشتلا كا ذنالال (ىناشلاو)
 01 قرفلارهظو

 ا
 ا

 ظ

 0 كلذيدارملانامسعز نم ساسنلا نم (هقلاربغل هبل _هأامميرتت ف عبارلا لسسسصفلا)
 ىعماذا ىلارصتلا ةدح ذداوزاخ أو بصذلا ىلع مبذامو ىلاعت هلوةكممنان دالن وح ذياوناك نيذاانامثوالا

 ىفاشلاو كلام لاقو بدا ننددعسو ىبعشلاو نسطاو ل ودكموءاطع بهذم وهو ميسسملا سان اهيلع
 نأ ب حوف هللا ريخأ هي اوله أ دقف عيمسسملا م ءاىلع اوذاذامهناهمن ةحطاو كل ذ لال ءاحصأو ةفمنحوأو

 | هقلاريسغل نوا_ميىراصنا اود اتسم[ دعا شر بالنا "ىلع نءىودو مرجع
 || تحاو نولوتياماعب وهو م_يكانذ لسأدق ىلاع هت انافاواكفم_هوعمست لاذاو وا كحال
 | قامثدلأ (قاشلا) ماعاذهو مككلح بالا اًونوأ نيذلاماعطو لاق ىلاعت هنا(لوالا) هوو ف لالا ِْ

 | بصنلا ىلع ب ذامو هلوةبدارملاو» هقلاريغل هب لهأ امو هوب دارملانأ ىلع ل دنخ بصنلا ىلع عب ذامو لاف
 لع عت كلدإ هندازا تناك اذاف ميربلا هيديرباسعاو ىلاعت هبا ىععادا ىنارصتلا نا (ثااشلا)

 ظ دارو قار ذدنعدرعضي امرأ ذا همك وكي نب كاذكتهقاوبفل بليل عمهتعيذ
 | ُ رص اخ هتنارمغا هب لهأ امو هلوقو ماعمكل ل باذكلا اووأنيذاامامعطو هلوقنا (لوالا ن نعباوطاو)

 | هبله امو وق ص.صات ىضتقيال بصنلا ىلع مب ذامو هلوقنا (ىفاسشل نعو) ماعلا ىلعم دعم صاسملاو

 أ ]أ هعذاذاف نطاسيلاءالره اظلانانفاك ايغااان ا( ثل اما! نعو) ارنب ةاواسمالو نات ٠ اين نامي [اهمنال هللا ريغل
 | نطاسبلا ىلا انا لددسالو لح نأ بجو هللا مسا ىلع

 مرتغال نأ ىضخقي ةنالارهاظن ا ىلعاوةف:ارمصعللا ا ةلكنا.نولئاسقلا ( ا يي
 لمعلا ىفرهاظل كو رتماسغا ةلكرصتف تامر لان ماهاوسرخأ» ءاشأ ع رشلا ىف نال ناثكا ءامشالا هذه ىوس
 لثاز لاكشالاف ريصطا د. فتالاخا لاه نمو

 هرق هعمل ىشد ىئاشلا لان (ىلوالا ل ةسملا) (لئاسم ةيفؤراشملا ف سداسلا لس س صفا |)

 ةفصدالو ىنبلا ةفصبافوصوم نوكيالو ارطشم ن اكسسص نم نا ءاسعمداعالو غايربسغر طضا نك ىلاعت

 الذ لك الا ىفداعالو غابزمغ لك أ ا رطضا نكهانعم فنحن لاقو هلع تالف لك أ فةئبا|ناود علا

 7 صخرتي له هرغسب ىداغلا نا فالتخال ا اذه ىلع عرفتيو لكالانناودعلاو يجيلا ةفص ص صف هملع
 ضل سلسسل سس طلاب07ل 270717 وصوم

 لاقت
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 (ىاثلا مكسحلا) داع ناو ل ناف ةعبار :ارلا لكلا ق

 نواك أيام كو أ الق اذع هب نورت_ثيو بادكحلا نمهتلا لن أ امن وةك *نيذلاَّنأ) ىلامتالوق 5

 نيذلاّنا هلوقىف نأ لعا (ميلأ ب اذعمهلو ميك نيالو ةمايقلا مولهقلا مهماكب ال ورانلاالا موتو وطن ل 3

 فرشالا ني عكس دوهلاءاسورىفدن الا هذه تأ زرت سابع نبا لاه (ىلوالا "هل سسملا) لئاس تك | ْ ر

 ميهعام( نم نوذخ ا اوناكبطخا نبرساب ىنأو بطخا نب ىحو فءصأ نب كلامو دسا نب بدع ا 5 ْ ِ

 هع ارث صو مالسلا هلع دم مأ اوكف عفانملا كل عاطقتااوفاخ مالسلا هيلع د ثعيابلفاادهلا ١
 دهم ةفص نوةّكداوناك لمة نوةكبا وناك ئثىأممنافاوفلتخا (ةيئاثلاةلثملا) ةيحالاءذه تزن

 نسا لاو لسمو م ءالاوىذلاوةداتو سابعا لزقوعودتراشناو توسل ل

 نودصبو لطابلابسانلا لا اوم نولك أما نامهرلا ورامحالا نما يمك نا ىلا عت هل ومكوهو ماكحالااوتك |

 نيف ردا وناكممملا سابع نبا نع ىورملافناقكلا ةسفدكف اولسلا (ةلالاوكسلل هللا لميس نع

 تكلا رئاوتلاو 5 رهشلا ىفاغلب نيباك اناكام_مال عمم اذ هنيماكلا دعو ل.عالاوذار وتلا نوفر |

 هيلعد# ةوين ىلعالادلا تاي الا فرعد نم مهيفناك دقالليوأت | نرتكاءاكسس ؛امهيف كاذرذع ا ش

 هلع دع ةؤرن ىلع ةلادلاةودعل ا اهاماح نعاموذرمددو يطا تاليوأت اهل نورك ذياوناكو مالسدلا

 هلوقامأ ناكل اا نم هللا لزنا ام ناعم نوقكي نيذلا نا ىنعملا مص ناتكلا نمذا رملاوداذهف مالسلا |
 لدي لعفل او نانثكلا ىلادوعت نأز وجي هيف هباكلا (ىلوالا ”هلكسملا) لئاسم هيف الملق انت هب نورتشيو ىلاعت '
 (ةيل املا دملا) موتكملا ىلا ةدئاعنوكت نأ ليو هللا لزنأ امىلا :دئاعنوكت نأ لقحو ردصملا ١ ا 3

 كلذ نوم مممذرغناكف 'هلهب انو كادر هدقو الملق انما  ااورتشتالو هلوةكال لقانم هبنورمثو هلوق نع 0

 القد .اهسامنا(ةثلاشلا”هلئسملا)الملق ان كلذي مها رتشا نمدارملا وهاذ ف كلذ ُبسيلاومالا ذأ ناتكلا أ
 سضانالا و 5 (ةغبارلا "رلمسملا) لداق ميظعلا ررمضل | نم «.فامىل !ةفاسضالاب هن الام او ل اقهسفن ىف هنالاما |

 نم مهضرغ :نكلبدورخالامورهماارموماوعنملاومالاةخأناقكلا تان 7 ١١

 نمرثك ارهاظلا ىف سلو بهذملا كلذاني رصانا واكنيذلا مهماسنغأ اوم متاربكن هلا ومالامهذشأ كلذ 1
 هسوتافلو ل مالكلاف هنماو ذخأ و ه.شاوعمط نم نا هيف سلو لقا ان ملا نامكلا كلذ مهئارتشا 1

 هلع لزئمف نيدلا ىف فولألم ا ىلع حشلاو لاملا نم نكذملا ةفرعملاةلقو ىلهلا ىلا عقب نم ىلا ملفا

 كلذ لعد عولا رك ذم نءةياكنلل اة ذه ر كذا ىلاعتو هتاحس هنأ لعاو ةداسعلاب مولعموهادهف هم سّةانام

 لاق (ىندالا ”هلكسملا) نانككس مهمفورآتلا الآم مهمتوطد ف نراك أيام كلو أىلا.عتهلوق ( اهلرثأ)هوسو نم

 ةدئاف سفلي نورخآ لاهو هدسف أو هرذباذا لال نالق لك ألاقي هنال نأس .ةدابز معهن نطدلاركذ مودعب ||
 مهلكأ نا لبق (ةيناث ماا ”لشسملا) هنو ضعي ىف لكأو هنطب ىف نالف لكا لاق: ممول الم ىأ مه خوطد ىف هل وف

 امناانظ ى املا لاومأ تراكأب ا نيذلا نا هلوةك كاذب فدوفرانلا هترقاعن لا | ىفاسطناكن اوان دلاى

 لكأ هناكمفراثلا بج ولام لكأام. هنال كل ذولعلا لهأ ن هةعاجو عمرلاو نسا ن نءاران موطب فن ولكاب ١

 ىنارأ ىلا لوقو 0 ران هنطب قرح ر عاما ةضفلاو بهذلا من [نمبزاشلا رخآثيدح ىف ىوراك راثلا ١
 مارط ا امث دلا ف مواك الرالانواك انة ةرخ .”الا ىف مهنا ل.قو هبل لوب ام مسا ءانهسف اين ىأ اريرصعأ

 درومهدروأ اء ه:ةكحلاالم أ مهءاكرال هناهرهاظف هللا مهماكدالو ىلاعتهاوق (اهمنانثو) مدألان ع
 هلال عةلالدلا كدادقفلا (لوالا) هحوأةثالثهنفاوؤذو ىهليوقعلا رج يرام تسل 0١

 :لسراْن يذلا اا لق هوقو نول عي وناكاسع نيعمبأمهتلثسنل كيروذ هلوق كل ذو موماكي ىلاعتو هلاك

 | بجوا اولاقف مالك إلا ن ركبال لاؤسلاو نيغلكملا هددساو لك لسد هناانفر ف نيلس رملاَنل اسنلو مسييلا

 نم5 00 ظعبامب مهماكب امناو مالسو ةيحنن موماكب ال ىلاعت هنادي ا نمداراانوكينأ



 اقم تاسعا ردقالا دما | نمّرطضملا لك أيال هءاصص أو ةقدشحوأو "يفاشلا لاك( ةيناشلاةهلعسملا) لعأ ْ

5114 

 1 ' ءاص قرنو قر لعق رشانائان ناك اذار كسا هلال نآاهبارو) عبطملاو ىداسعلا نيد همق

 ِ | ةروصلا هذهىف هءاع ب<نالف قرح اواذ رغأا نمهناجنال هئالص عطقيناةالصاا ف نوكي ىذلا شالا
 ْ (ليجاو ليفلاك كاهل |بابسا عقدين هر ةسب ىصاعلا نأ (اهماخو) ىلوأ ةمسهملا ذاةناىف سب نأ
 اًداهرقسن ىصاعل نأ (اهسداسو) انههاذكف هءاعبج لب برقعلاو ةسللاو ل لا

 0 5 واف امض

 أ نأ (اهع اسو) سفناا نءررمضل اعفد عماسلساو انههاذككهماع بع لي كلذ لل هافهلامن ءةاننكزشز
 ْ ررمذ عف ديك ذ كف هفن نع راشملا نم ءرملا عقدي ام لكنم بوجولا ىف مافعأ سانل ارض عفدف نمل

 نءريغلا ماعط لوانت عيت ةرورمض نأ ؛(اهنم اثو) امسصاعن اك ناو لكالا ادم ه سفن ن نع لالهلا

 أ كسلا نءىفاشلا باح انههاذكسف رار طضالا الول مرش لواء اذهو رولا لمس ىلء لب ىذرلا نود

 | نعو ماعلا ىلع مّدَمم صاشلاو ةسخرملا -هلئالد نم صخ أ صخرتلا فاننا انلملدنأب ت ومسعلاب

 | هسفن ىلع ىفاط او هف بتي ملا ذاو هيو ان صخرلا هذه ةح اتساىلا لوصولا هنكع هنا ةسسامشلاهودولا

 ْ 0 4 بص عمر فسلا ناكا ذأ رفسل ا ىلع هةناعاةصخرلا ناوهو ”ىوق هج وب هوجول ا هذه ضراعم

 ٠ هللاو ضقانن مام عجب اواهامسدت ىف هس هئاعالاو اهنم عونمت ةم_صعملاّنال لاحم كالذو ةمسعملا ىلع هناعا

 ||| نافدوزتيو عيسشي ىتحاهنم لكأب كلامن تا اي ىريمعلا نسا نب هللا دع لاقو

 ا | عفترا ىتةءامجلالا ناك اذا ةصخ را يسن الالو أ ءانرك ذامدن“ الا ةلال دىف برقالاو اهسرطابتع نغدحو

 || | اللا دوجول اهلك أ ىلا* اجلالا عافترال هسا لو اذتهلز < لال ادجووا ةدخرلا تءفترا ءاملالا

 أ ىريتعلا هلاكتام ىلع ةعوملا سب كلذف رايتعاالو مرت دنا نلافهتمردق لك أيرا ارطضالا لا زاذاكلذكو

 أ ناك ول هنا اضيأ هلع لديو انههاذكمذ هك رتب اررمض نع لاذ ةنشنملا لكأ عيالء اد: الا ىف ةءوملا نال

 | لازو ماعطلا كلذ لك ًاذاف ةّبملا لوا نأ زبي ل همر أ ل تحأ اذاامرادقم ماسعطلا نم عم
 | مرعنأبب ررضا|فوخهعم لازام تملا ملكأاذا اذكف ةتا الك ًاءنأهلز ارح لفلتلا فوخ

 || تامر ان مدعنأملك دحواذارطسضااىفاوغلتخا (ةثلاثلا ةلثسملا) كلذد_هبلك الاهاع

 | بحوف ة رارطضالاو م ركأاىفءاوس ريزاسملا ماو مدلاو هدم ان ال لكلا نيب هوريخ العلا ع نم نو ربك الاف

 ا ظ ان نأ حدا نم لوق نءىلو أو هو هب الاهده :رهاظب قءلالاوهاذ_هو لكحا| ىف ارب نوك نأ

 ا ا ىلاّزرطشملافاوفاتخا (ةعبارلا هلثلا) ميرا ىفان أ شمظءأرزتللا مل دعيو ريزتلنا مل نود ةتبملا

 ْ اذه ىلع ساسقلاب هانا نم مكر لاددوو ل اردو اذا برمثلا

 |ةروملاهذهىف لادن اهءالالهلاءندو سدا“ ءاشاتأم رخغاهدهحابااغاىلاعت للان افةروصلا

 ةياقتاسطلا مكل لحأ قاهتةون' لح نس وف ناطيسسم ىافألا ءوخل هسق لعج ىذإ!قاررتلا نا |

 ْ هنعهللا ىذر" ىفاشاا لاهو ةفنح ىأوربيجنب دعس لوةودو ساما اورهاظلاىلا نرقالاوهاذهو

 ظ ٍ ةرباكم اعوجواشطءالاه ديزيال هلوقّنأب ةما هل-ةعبه ديو اعوجو اشطع هديزب هنال برسثال

 | تناكماذاا وفاتخا (ةسماقلا لثملا) كاذكسص نوكيالىذلا ليلقلا ىفا:ءالكف لّقعلا لب ْربهلوقو

 ا صنلل موضعي هحاناف ةبكرملا يو دالا ضعيف اهعوقوبو أ اهدار ةزاناما حءال_عالاهاوانت ىلا اش ةنمأا

 (لوالا) هوج ونه ىعملاام أو ىوادتلل اهنابلأو لإ ءالا لاوبأ ب رش نينرعلل حانأ هلا وهف صنلا ام ىنعملاو

 || افعال ةفينحانأ نا (ىيناثلا] ةج هنوك ىف حدةيالنكلو صوص مومعلا اذه نأ بالا فام

 ْ وفعلا ن اكسال ةجاسلا ثرغاربلا مدنعافء ىبفاسشلاو ةجاشلا لجال ةساصضلا نم مهردلاردق نع
 سانلان مو انه»اذكحت رسفالاةىلهلةتمملالك ؟حاباىلاعت هنا (ثلاثلا) ةحاعلاةروسااهذهىف

 || تابنولوالاباجاو مهلعمرحامف ىتَمأء افعل ىلاعت هللا مالا هملعدلوةب جحاو همّرح نم
 : اوفادخا (ةسداسلاةلّكدملا) هيفالا سيل عازتلاو هلواشت هيلع مرح هنا تيثول نامت اريخن ا اذهب كل بقا



 ةكأ

 | يعتلا ل سال ناينعملادجو لاف ثلا كلذ ملفع ل وصح بيس *ءامفش عمائشلا ماظعتسا سراصتا ف(
 نوكيتارغن موأ بيسلاءاسفشردغن نم ماظءة ءالادد لا

 : نأ ىأر هناف تم ن نمءاتل ا مضي نورطح و تءع لبأرقنءءا 2 رشركناا ذهلو لوص- بيس ةماعلا || ِ

 داسعلا قس ىف ناكن او ماظعمسالا در ر< ىلاعت هللا ق> ىف بهعتلا نعم ىلا لام لاحم هنا ىلع“ ا

 ىنعم اال ىلا. عت هللا ىلار ككاو ءازمتسالاوةيرذشلا ةفاضاز زو ةنااكبسلا ءافش نم ماظعت سال

 مهرب رم اه لافتا وةكلءفاام (امهاد ا)نيتغس بمعتاانأ لعا(ىناثلا ثلا )دابعلا ىلا ف
 بهاذ ماه مذق هريصأ ام مها وق ىهد(لوالا ةرايعااامأ) رضنأو مهب عمن هل اوذك هب لعفا(ىناثلا دان

 اديزو أ دّدمملاريشوهو لعف نسح أوءادتب الان عفترب ممم مساامثأ ندد :رصيلارابتخاوهو (لوالال 2
 هءاع اومحاو دساف نيءفركلا دنعلوتلا اذهنأراءاو اح هريص أ أاديز نسم عةمرانقتو لولا |

 نأ ل _كسدو هنافصرأ اسف لوقلااذكو هلعأامو همظعأ امو هقلامرك ام لاقي نأ مصيدنا(لزتالا) وجون |

 اذا ةظفلل اذه لق ناف هناذإ ةبجاو ىلاعتو هناصسدقتا تافه نالاملاعوامظعو اجركم ا لعج وش *لاش | 1

 ىناغتهقلا ىلع تقلا اًذاو هبدسءافش عم ماظعتسالا هنمدارملا ناك ثودطس!«لعزوعامف تقلطا | ١
 ' نت نمع تدل انههام ماك هللا مظءاامانلقاذا الق بسك ماظعتسال اوشو هرر طم د أ هنمدارملا ناك ا

 تب كلدك ناحهاذاو رخآه--وىلا هفرمص نهدي الف هنعاربسخ مظءانوكيالوأد:.ءنوكتالذ

 انلوق نعم ناك ولدنا (ةيناشلاةيغا) مصريغبهتلا ماقمفف ءام_ثالا هذه ظافلالاهذهريسسفتنأ
 انلقاذا انا مول_ءمو مالكا د 000 ىحن قرأ ببجولاديز نست قتال نسحاامإ]

 ريدسفتزوجال هنأا ا كاد ناكحكح لءهنم ل١ يوعتلا يدم هدف قرنا هناف اديز نسح* أ 9

 ملقا سهشلاواديز نس ىذأانا (ةئلاثلا ةسلا) اديز ن_-سح؟يئاناوقبادبز نسحأام اءاوقأ

 ناكفىلدأ نع هناصس هزعريبعتلا نكل كل ذْزاج ناو امي هنعريبعتلازو جالو ىكلاعتو هناصتس هت اوقا ماعلاو ||

 ىلعنا (ةعبا رلاةيغا) هولاك امداسف انإءق.لااو بمعتتلا نعم ق.نأا ديز نأ ن ءااقولانا مذ : ْ .

 تو نعم سل اذه نا[كفا رع برع ديز هةوق نو اديز نس ام هلوق نب قرفال .ولاتىذلاربسفتلا | | ش :

 هسا نم 4نوكي نأ اما هلاهتو يشف دلل تب ”قم“ نأ (ةسماخلا ةطا) .كلذك لؤالا نوكيتأ ||

 نااما امسح هريص ئشف ني ريدا ىلعو هريغوأ هسفن ةفصأ ١ك: قرئزااناكحاذافءرمغنموأ |||

 رعسع ذهن اتم هوكيزملاو ىرورضمع انسخ هرضاش نايزعلانذاة ضو هسضتوفتئذلا ل3017

 اولا مهما (ةيداللا اديزنسح ئنانلوقباديز نس اماكوقريسةتزويالت ذاق ىرورض |

 || لجر لاقي نآزومال اولاموا دي ماربكتتءامشالا 3ث انههاولعج فكن ةركن نوك, نأ زوال ادني
 نأ لهي دحأ لك كلذكو ادمفم مالكلا اذهن ركجر ءالف امتاكالجر اين داا قنا لعيد ؟لكتال بنات ||

 ىزلاريغدلا ل وخد (ةعياسس ااذ_هعا) رابخالا اد ءف ةدئاف ىأف اديز نس ىذلاوهام اًميش

 نالن اك امناريغسهلا لوخدزا وجل #بق ناف ادبز ن_سحأام كلوةىف ءامسالا ةمصاخ نموه
 لعفال نا كشالا هاقريغسمتل اوهو هءدصأخ ع أف مسالا اهبامراصفةدحاو ةقير طمزادق لعفلا اذه[

 نبهيفانصا .اكتاف ندين انتمانوكمالو أنس انسانوكي نأامان اًسهانملان ات اهف همه امريغصتللو ةيهام |||
 نانا وكيل ناو لعفب سل اذه نا اناعاههاعقجا ثءذ عضا وخان كس قامهعامسا ناش ٠ ١

 (ةنمانلاةلا) مسقلا اذهداسف اناع ذك ن كيلا و لاعفالا لك ىلاريغسمتلا قرطت ةعص بجو أ ١
 ن* موقأديز لوقت كواولا ميعتب ديز موقألام بوت! ىف لون كاف لالسعا لال او ةظفللا هده : . 1 ا

 اا ةظفالا هده لق ناف مهن ماق [نولو وقدم ها رئالأ اهلقام ةرهفل انتل واو تناكل العفن ثناكولو درعا /

 الوالعفاهنوك "نزعل ناك املاعفالا ىف لالعالاناريرقتلامامتو مسالا ةلزنع تراص ةددحاو ةّئرطتمزل |

 مدعو فرصتلا ةرثكب وسو دذع ةفلنا بلطا لاعفالا ىف لالعالا ناكل ب ةمم-الا هلعل ءاعسالا ىف ميمصتتلا ا :
9 

| 

 ل ار |05



 | ناك مرحالذ رانا لهأ نه كالذي ةنللا لغأ زيه وهنا دعأ فهدضو هيام وأ ف رورسلاهمالك دنع روظ.ف |

 ةنايملاةياهتيف مهنا كشالف لول او لالخا ناوضرو امندلا ف راعلاو ىدولا ار كسسرتانإف لهشاو لالخ ا ظ

 ذبالئثاا بجو ىضارلانأ هريرقتو بدتنلا ىنععهنا (ىناثلا لوقلا) ريخوربخأ و مزكو مركاومغ |

 | هنارهطا نه تفرعاذا نويسلا وديقلا ىلع رييص امن اطلسا | بضع بد ولاا ضرع ّىلل اوتةاكوه و

 مااا 1
> : 3 ٍ 1 

 ش 00 0 2-0-0-0

 |١ ىلامتءهلوقامأو المأ مهءاكنال ىلاعتهلا (ىناثلا) نوماكتالو اريناودخ اهلوقبو 4ءاس لاو ةشقانملا
 | ةمايقلا مون مهعلكت مدع ناك امناو ىلا ءثءمأب ةكئالل!نءنوكياسغ ا لاز اا نيعمب ماا سنل كيروذ
 أ ةطساو الي قزاللنا لكىلاءتهق !ملكي ىذلا مويلاوه ةماس.قلا موهتالديدوتلا ضر_عمىارو كسص ذم

 ١ ًادنعم-ماذل وللا ةداعّن ال يضغلا نءةراهةسامهماكالو هلوقثأ (ثلاشلا) دمع ولا مظع آن مكلذ
 لأ ثد دماو هجولاب هملع نوليةيءاضرلا دذع مهما امك هنوماكب الو هيلع بوضغملا نءنوضرعي بضغلا
 ٠ 0 (ىناثلا) ميل ىئثيالو ةيكزتلاىلامهبس ذيل (لوتالا) هوجو هيفو مهيكنيالو فوق (اهئاانثو)
 | ياو هلوق (اهعبادو) ءاك زالا لزاشم مهلزنيال (ثلاثلا) ءاك زالا لاسع أ لبيك مهلاسعأ لة دال

 ظ 5 كي دقو ماعلا ىنعع ميلعلاو عماسلا ىوهع عممسلاك لءاسغلا نععنوكي دق ليعفلا نأ لعاو ملأ باذع

 ' اطبملا عمي ريسصيلاك لعفملا ىء*؟نوكيدقو لودةملاو حورجملا نءعلسمةلاو خب راساكل وعفملا نعم

 ا لومءالاءا اعنا (ىلوالا "هلْ +لا) لئاسم ىلع لةثمْاي الا هده نأ ملعاو موا نعت ميلالاو

 فاةذتسالاو ةناهال ا ىلا ةراشا مهيكزبالو هللا موءاكم الو هلودةةناهالانةنورةملاةسااذنا ةريضا اوه باتعلا

 3 ءصأأو قشأ هناهال انا ىلع اهدنا ةرمملا ىلع ةناهالا م دقو ةةرضملا ىلا ةراسشا يا[ باذءعمسوهلو هلوقو

 ةريعلا( ةثلاثلا هلمسلا) راهظا ب نيدلا باد لع لكل ناقكلا مب رد ىلعةي الاتاد(ةياثاا لثسلا)

 | نيذلا كئاوأ ) ىلاعت هل وق ه لءأهقاو ربابكلا باص أ دمع ولنوعطاقا اهم كس نال لصق راهظا سم

 ناةكيد ريلاءا طع ف موال ىلا عت هنأ لعا( رانا ىلع مهريص اسك ةرفغملا بادعلا دائدهل ايت الضلا اورتثا

 0 ال-ءاو مالو عرخلا ! انعام ا باتجلا كا ذو أهمل ول !كلد سو هءلعدمءولا ىف مظعو قالا

 ءامسشالا مقاولعلاوءاددهالاءامشالا نسح افاسن دلا ىفاما ةرح الا ىو ا امندلا ىف هلاسربدعز ناام !لعفلا

 باذعلابا وضرو ةرفغملا اوك رئال باذعلا هريس أو ةرفغملاءامسشالا نس-اف ةرخآالا ىفامأ و اين دلا ىف

 8 اناا مافعأ ةلاكمال اون ا تسسص ءانرك ذام ىلع متفص تناك اذاو ةرخ الايف ةراسملا ةءاج ىفممملا كش الف

 نيااعاوناك اا مهمال ةرغغملاب باذعلا اورتشا مهن انموماع ىلا عت مكس امناو رخ الا فو امندلا فاراسخ

 هيفةيشلاءاقلاو هناا ىفوباوثلا مظعأ هن ةيسشل)ةلازاو هراهظاىف ناني اعاوناكو قا وهام
 مهربصا اخ هرقامأ ةلاحمال باذعلاب ةرفغمال نيعثاناوناك لسا كلذ ءامخا ىلعاومدقا الف باقعلا مانعأ

 ةي الا ءذهىفامنأ (امهدسأ) نال ود هظفالا هذه ىف نأ لعا (ىلوالا هل ش#سملا) لئاتسم هقق داثلا ىلع

 لطابلا اوعشاو قمل | وك رت ىتد-راذل ا ىلع مهريص ئد ىأو مهريصأ ىذلا ام انعم مب وثاا قءعماهفتسا
 اناا. 1 4 0 0 هلأ *بلإ 0 0

 لعن ىه؟لعفانوكياماريثكو ريص عري نوكيدقو ”ىرا. الانبا لاهو ديزتاو ءاطع لوقاذهو

ذع ىضتقيو راثلا جون ام ىلعا ومدق اال” موزللا كلذ لعاذا همزالو هلواعع امس ارن وكي ناو
 | هللا با

هريص!اف ىلاعت لاه ذهلف هيلعنب رباصااو ىلاعت هل باذعب نيضارلاك اوراض كل ذب مها ع.
 الاراثا ىلع م

يافصو كا ذّنالا.:دلا ىف مهلاح ىلعراذلا ىلع مهري صا اخ هوق لح بع
 ٍ الأ لالىفو فيلكببلا لاسيف مسم

نال واهفاؤسخ امها ليقاذاهنادا راامدالا لاهو ىدهلايةلالشلا يبث رك
 ؟|نورسيون ومكان مهثن وءاك

 ([|لامحلا ف كذيمهتوكامتهقتانا (اهدحأ) هوجولفبعضاذهو صاللن نم سأيللرانلا ىو
 ١ ا | ةثاغتسالاو عرخلا مهنم عقيدقر انل ا لهأ نأ (اهنانو) رهالطلا فال كلذكن وريص.س مما ىلا هقرمصف

 ْ ' ا(لقالاتصلا) ناثجانههو ةغالاىفهلعالادلا ظافلالا فو بجتلا ةقمتحف (ةيناثلا هلع ا(

. . 

1 1 

1 

1 

|| 

|| 



| 
 (فاشلا) ةلاحمال مهلامواع.دسعولا اذهناكنفءامالاءذه لع نمديعو هدفنيبق قا باتكلا |

0 

0 
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 وهاس! كلذ نا ىلا عت نيبف ىلاعن هللا لزنأ ام موناقكو هنا سعأ مهتفل اة ىف هللا ىلع معا نم هنولعفرام |
نوداق>.الونو:هوبال باتكلا لهأ نم“ اسورلاءالؤه نا همف لزندقو قلاب ب انكلا لن هللا نا لجأ نم

 

 نونمؤدالم_هردنت م مأممرذنأ أ م_ملع ءاوساو رفك( نس ذلا نا لاه امرذكلا ىلءرارصالاالا مهنمن وكمال و

 ادّديمنوكي نا عف للا لم ىفامأ بسنلا لت ف وأ عف رلا ل < فنوكب نأ لك كل ذةلوق (ةيناشلاةلثسللا) ١

 لزن هّللانا بيس مسهل مولعم د_.عولا كلْدريدَقَتلا (لوالا) ناه-ورب_هلا كلذ فوريخ هلتلاكثالو 1

 لم فامأو ةيرب#كناب عفرلا لع ىفءابلا نوكمف هباو رفكو باتكل ا لزنهللا نا هس باذعل كلذ ربدَقَتلا

 دارملا (ةثلاثلاهلثملا) هوفرحب قمه و قا ان باتكلا لزن هللا نا بدس كلذ اماعذ ريِدَمْتا!نالفبسنلا 8

 نوكي نأ لهحيو ملسو هيلع هللا ىلص دمت ثدب ىلع نيلقشملا ل. غ الاو ةارولاوه نوكي نأ لن باتكلل نم
 ىفاشلا ناكناو ددعب قاَمْد ىنا هفي رحتو هوأت ىف اوةلثخا نيذلا ناو ىنعملاناكلوتالا ناكّناف نآ رتلاوه

 قال وق (ةعبا رلاةةلسسملا) دعب ق اق ش ىنا هللا دنع نمالزئم امج هنوك يللا وةلمخ ا نيذلا ناو ىنعاا ناك

 نيذلا نا (ىلوالاهلُم_-سملا) ناَتلُثمهمف هيف اوفاتخا نيذل' ناو ىلا«: لوقو قدا نادب ليقو قدصلاب ىأ

 ةراشملا ترك ذنيذالا لم الاو ةارودلا ىلع هل برقالاو نآرملا ىفاوغلتخا عجأارافكأ امهلءقاوفاتخا

 ىرام ىلاعتدروأ اذاف هلوأتاوفرحو هومكو كلذاوذرعدق موقلانال اهي لسو هيلع هنا ىل-م دمعي

 نآرةلانود مهدنءل مالا وهىذلا مباّكدا رااذ وتس, نأ ب رقالاق مهم وعلا ل ارنا ىف هلعااىر

 ناو ةلوقامأو قلاناسب لمق وقدصااب ل .ةذ قلاب ةوقامأ مام ةعصا عبتلاهسو ىلعتهوفرع اذا ىذلا

 لاف مهطعننا همأ مهفالتخا ناكنأ رقااوش باّتكلا نمدارملاا:لهناوانا معاف باتكلاىفا وفات انبذلا

 مالكه نا لاق سماخو نيلثال اريط اسأ هنا لاق عبارو رحر هنا لاق ثاانو رك هنا اولامنورخ او هن اهك هنا ظ

 (اهدحأ) اهوجو لحي مهفالتخا.دارملاف ل خالاوةارولا باتكلا نم دارا انلق ناو قلتش لو

 ولام ىراصنا او ىدع ىف حدسقلا ىلعالا داهم ااولاهد «وويلاق ميسملا و ود ىلءةاروةلاةلالد فن وفات ملا

 هلع هللا لص دم ون ىلعتلادلا تاناالا ليوأ:فاوفلتس اموقلا نا ١( هيامثوإ) . :هتوبن تلا داما

 افاكتمناك لب لودقلا ب>او اة د نكح ملا ذاءوثاا نال ادسافرخااليو أت هل يهتم دحاو لكرك ذفلسو

 ملم ولأ“ و ذام(اهئلانو) نالدخالاوهاذه ناكف هم. اص لوق فال ىلءرخآ امسك دي دحا لكتاك

 بتكو لّوعاو لعو بسنك اوبسك لا ةباكل-«فناكمنوكي ىذلا لعتذابامنم اوهادتاهلوق است

 اوراصو هوثراون ىأ همضاوغلخ نيذلا باتكل اف اوهام انيذلاهلوق نع«نوكيو لءتناو لعذو بنتك او

 رثكالا فاخ أي دحا ردلكىأ راهنلاو لءآلا فالتمخا ىف ناهلوقو فاش وهدعب نم فلذن هلو ةك هيفء اقل

 ليوأتةن الاقورخ الا فاي امهئمدحاو لكى أركذي نأ دازأ نا ةفاشر اهنلاو لمللا لع-ىذلاودو لوقو

 مهلوق فل |نيذلا باتكلا ىفاوغلتخ !نيذلاندارم او هنئا لزنأ ام سنج باتكلا دارا نوكي نأو هو ثاانث |

 وهو هنن بتك ضعي اولبق ثءح ىراسنا او دوي |مهو ضع بلا او درو هللا بك ض ءباوأةذ بان حسا | ىف
 نيذلاءالؤعهنا (اهدحأ) هوحو هءفذ دعب قاقد ىلا هلوقامأ نآرقلاوهوقاسلااوّدرو ل. الاوذاروتاا ْ

 | ةددش ةعرانمو دعب و اَعس ف مهند اوف مه كنتوا دع ىل>ال لم غالا وةاروتلا شر ةمفنك ىفن وفات |

 لوي ىلاعت هناك( اهنان'و)ة مذا ومو ةلاو مهنا اسمف سدل هناف ةوادعلا ىلعمهقافتا ىلا تغتاتنأ ىضشالف ||
 كلذي هلبا مهما ذهلف كِل ةقشملا باع وكنوادع ىلعنيةة2ااكم ماف م خاعفا وفغاتخ ان او ءالؤهدمخ

 لك ناف في رمتلا ةمفدك ىفاوغادخاو فب رمعلا ىل-هأ ىلعاوة فنا نيذل !ءالؤهن ا (اهثلاثو) ديعولا

 مه-لق نوكيالف مهاوةب مم دكباوذرخء ادة نال دك ن اك اذاو هعزامو هقاشيو هبحاص بذكي مهئمدح او

 قرشملال بق مكهوسواولون نأ بلا سدا )ىلا ه3هلوق * (ثلاثل امكحلا) لءأهللاو ملا كيف اسداقكامذ | ٠

 د:
 ١ ىلا ةراشاكلدنا (فكاشلا) اهءوجتىلاةراشا نوكسسب نأوءامشالا هذه نمدحاو لكىلا :راثا '

8 
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 | اللاناق لالعالا نم عاننمالاو ييمعتلا هلع ىف مسال الزي لعفلا ا ذ_هو فرمصتا!مدعلءاممالا ف لال الأ

 لقعلا ىلا برق أ اذه ناف همن ىلع رت مث ا غمذ> لاعمم نأ عش ناكذ ةفملا باذعا لاعفالا ىف ل العال ناك
 نسج أام ل اةمذ فرظل اب امن لصفل از ام الو عفماديز كلوقو العف ناكول نس كلو ةنا ( ةعسانا اةخلا)
 (ةريشاسعلا ةحطا)هملا ٌحهذام لطفز, اسريغكاذنا ةرهاظلاةياورلاو هللا د ءمومل لجأ امو اديزل دن
 ناكاسشالث ا دب موأ ناك اد رش دعتم ل_عذ لكب بما از وع نأ ىتن ناكل مت رك ذام ىلءناكول سهالانا

 نسسح أنا ىلع نوبرسسبلا تحاو لوقلا اذهداذ ىلءلددرخلا نالثل ا نمالاز ب ل ثم-و اسعانروأ
 ليلدلا مايسق ىلا هتيلعف ىلع نتف قافتالابلعف نأ ناب (اهاوأ) هوجو لعفاديز نس-أام اوقف
 (اهثلاثو) ادتيملاريخ ناك اذا عفترب نأ بجول اه« اناكولورخ الا حو ةمنس>أ نا (اهيئاثو) هن«فراصلا
 هنااكنسج أ نا(لوالانءباو+ او)هنسحأ ام كِلوقوهو هنبوهنااريعذل!لاصتا العف هنوكىلءلمادلا
 || ل ىلع :ردكحا اهوجولاءاثللد دقفاضيأو ليضفت ةلكتوكي امنيحاعما نوكي دفاضرأو هذ العن نوكيدق
 ..[لارخ ال فلا موزلىف لعل اركذنسانا (ىنادلا نع باو او)ةلالدلاءال ا اوةءلطام منا والعن نوكي نأز وتعال
 . || يلعريغ هال اءلال دة _سالانابدعلاو ىنتماو ىلعا كلو قب ضةةنءهنا(ثلاسثلانعباوطاو) ةماكل هذه
 ||| اذه اوكرتتن ايف ىوقلاللدلا كلذ ّحكرئاذاف ةلعفلا ىلءريمضلا اذهملالدت_ءالا نمىوقأ ةم-الا
 || سابقا! لاش فخالاراشحاوهو (فاشلالوقأا) لوقا اذهىفمالكلاءلج اذ هن ىلوأ ف .عذلا

 نارك ال فرعضاشيأ اذهو ١ روذم امرين وك,وامل لص نسح اكل ردود وام ةلكدعب روك ذأ ١!لعم نأ

 مظتنم مالك اديز نما ام كلوقو ماظن: مالكوه سدلا ديز نس ىذا تاقول كنا !متمةروك ذملاهوجولا
 مالعفأو ماهفت_ءاللامةلكناءارفااراش اوهو (ثلاثل!لوقلا) هوجولاة تب فلوقلا اذكو
 ددحو هن ١ راكنا هند ماهفتساو هف ديز نم نس اء ىأهازعموورعنم نس اديز كو ةكل.ضفتللوهو

 هنماراهظان الذ نم لعن موربخلا اذه لوقف هريغهركنأف ناسنا لعن عرب أ ن هلو باك هم نسحأ ئث
 ءاناىتدل اطم دع كا ذ ىف ءز عرهظدو هيلع ليلدلا ةءاقا هذكعال هناو قالا فال ىلءهعزانم همعديأم نأ

 نع تههفت_سااذا ديز ن_سحأ م كلوت ىفاك اعوذ ص نوكي نأ تن ناكناو ن-سد-أ كلوق ملل دلان

 كإ اوق نعم لانه نافاذ._هنيبو ماهفةسالا الذ نيب قرغا | عما بصن هنا الاهناضعأ نموذع نأ

 اضرأ اديزالوق بصتناو ىناعملا فالتخا ىلعةفالدال عوضومتاكردلا فالّدْحاو ىرتاك قرف ام-مننو

 || لك فو لعفلا عم لمضفت لك ىنفاضدأو قرفلل ا ه بصنو همل | نسحأ فض هنال ضف لانه نال قرغال
 نم لعأ ديز كلوق ىنعم ناف لوعلا نعم هدي هماع لدفنام

 1 ىعملا اذ_هلعخ معلا ىفارعزواجا ديز ناو رع

 ماهفتسالا امنا لاه نيفوكاا ضء:لوفاضي و دو (عبارلا لول )١ قرفلا ىلا ةجاحلا دءاريمم

 لعاف لاك ىلءنسملا اذه لاكي ل دس: كناكأ ديز نس حْئس”ىأ ءان«منول رمدبلا هلوةءاك لعف نسحأو
 بابا اذه ىف لءقام لذ هذهلاكءال حرسشي نأ كرمغ ل اسنف هلام هنكب طم ال ىلع نا لو: نسل ا اذه

 هللانابكالذ)ىلاعت هلوق *« رصدأو مب عمسأ هلوق ىف هللا ءاش نا هرك ذهب لعفأ ىفمالكلا قمقكامأو

 (ىلوالا هللا ) لاسم ةءآال افنا معا (دمعب قامش ىناباتكلا ا!ىفاوفلت>انيدا|ناو قطان باتكلا !نزرن

 0 هنالدمعولا نم مد قنام ىلا ةزاشا هنا (لوالا) نيوهبواورت دف اذامىلا ةراشا كلذ هلوةناىفاوذلتخا

 ناكا.ءانافكلا كلذ ىلع درع ولاكلذ نا ناب ديدشلادمعولا/تانماا نود كحد نيذلا ىلع مكحاس ىلاعت

 ةقاشم لحال ىراصنلاو دوهااءالؤهناو سو هءلع هللا ىل.ص دجت ةفد ىف قاما بادكحا الز هللا نال

 | مهلنا (اهثلاثو) ىدهلابةلال_طلا اورتسشا (اهئاثو) ةرفغلا,باذعلا اورتشامها (اهد-أ)

 ةراشأ
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 نءوإلاديذ نع وتلا فءاج ممل وقكىضاملا ىنتلءىصيدق ة سي نابل وقالا ماللكلاا نغانلا وملاهفا رفاكتد قف ْ
 نعو)ةسقانلا لاعفال اريئاسب ٍض وقنمهلا(ثلاثلا نعو) اذكلعفيذخ أ مهلوقب ضوقنم هلا (ىناثلا
 امنالءةنم عسمااما كلذ نأ ( ساحل نعو) ”هلئاسمملا ذة ةنالهوجولا ضعن نم ماشا نا (عبارلا

 هنكل ل صالا فالخ ىلع ناكناوءانيلاريغتنا (صداسا!نعو) امهنب مهلا نكمالف ىضامال سلو لاسعلا |
 امأو مسا سدلنا اقل مم | ةمسللا نا (عب اسلا نعو) لآلدلا نمانرك ذاع لمعل اةرو رض هيلاريصملا بأ |

 لسادلابهنمعوت وك بتكلا صنامأو امس هن 0 سلو سباثءح نم ةوثأأ|
 هذه ىف لاسةينأن كعاماذهف ةيسسنللا عم ربرةت ىلعةلاد ىهفةمسسللا نمقمشم سل نا (نءاثلا نعوأ |
 بصتيريلا سبل مصاع نع صفحو ةز أرق (ةقلاشلا هلكسلا) ةفات# تاناوحلا هذه تناكناو لكلا | .

 فني رعتلا ىف اعقجا اهريو 7 نس نينءا رق االكو ىدسح اولا لام عقرلاءنوقاسل اوءارلا '
 اهريخو لعاشااب هي سنأ مساناريل ا عفر نم ةدحو اريخرخ ٠ الاواه-! اههئتمدحا ولك نوك فانودساف

 عمنا لاق نيدو مما لع نأ نهر نءو لوعفملان هىلو أل عفلا ىل,نان لعامل او لوعفملا

 رهذم عقجا انههناكذ رمضملا فصوبالاك ف موال اما ىف رعذملاب اههبشل سل مسانوكت نأ ىلوأ اهتلد |

 به قعوروطلا شاملا لاه اناث ٠ مسالارمشملانوكي نأ اعقجا اذا ىلوالاوروظمو |

 ممتعناتحامواولامناالاهموةباو>- ناك امو هلوقورانل !ىامهاامهتمقاع ناكف هلوق ليزنتل اىف ىرق |

 سلري_خ ىف لخدت ءايلاو نارا سلأرق هنادوء_سمنبانء ىورهنالربلا عفرراسخالاواولاه ناالا |
 لاه نيدلا ولاّرب اذه نمو ىلاعت هتنا ىل ادب رقاارب_1نالا.عاو تاعالطال عماج مساريلا (ةعبارلا "هل سملا)

 الوىوةةلاوربلا ىلءاونواءتولاهو رملة لم مح قاراسفلا ناو معن ىناراربالانا 1 ْ

 نم صو ناسنالا هءلعوجؤبام عمهم ماع م اهنا ىلع ل دف تال اذضربلا لءف-ناو دعلاو مال | ىلع اونو اعت

 0 الا هذه لوزن لفدق ل اقل لاه (ةسماننا ”هلّمسلا)هعاتالرصلا فالخوه ىذلاربلا هنمو عاستالا

 اهلعا وناك ىتلامهتلمق نءمهالوام اولاهو نما ملا ىفاونهطنيذإءاهف لا ىلا ةراشا هناان د ءىذلاو لاوقأ

 لله عالربلا ةفص نا ىلاعت هت هللا ل امة قرمثملا نول.ةداوناك ىراصن !او برغما نول. ةةسياوناك دويل نأ عم

 باتكلا لهأ وهقانزامعالا (اهدحأ) رومأعوهتدنعءالا لسهالربلا لب برغملاو فرمشملا لابقةساد رع

 هللانبا يسملامهلوقاف ىراسنا اامأو هللانبا اريزعنابمهاوةلو ميسسمتلاب مهاوقلذدوويلا ام كلذباولخأ

 ءامنغأ ن نة وريقفهللانا اولاف هلو ةب مهنع كل ذ ىلاه هنن ا ىكح ام ىلع لكم ان ىلا عت هلا اوذصودوجلانالو ظ

 ناك نمالا الشلل ] اولاهواولاف ث.-نامالااذهاواادوملاورخ" الاموملانامالا(اهن اناو)

 بيذكت كلذ لكو نام ا داعم ا اوركنأ ىراصنا او ٌةدو دعمامأنأ الار ا. !اانستنااولاهو ىراصنوأ ادوه

 هسلع ليريسح ةواد ءاورهظأ ثء كل ذياوا> ًادورمااو ةكئال ان ناسعالا (اهةلانو) رخ الامودلاب

 نا ىلءةلالدلا ماسمق عم نالكلدباوإ_خ ادق ىراصنااودوهيلاو هللا بتكب نامالا (اهعبارو) مالا

 مهجارخا مكحا لع مركئهو مهو دافت ىراسأ وأب ناو ىلا عت لاه هولمشد : لوهودر هللا باك نارقلا

 اوان ثيح كاذباولخ دوه اونعس نلاناعالا (اهسماعو) ضعت ورفكتويباتكلا ضعت

 ,ملسو هلعهللا لص د#ة وشف اين سو وحاب نيسنلا نولدقيو ىلابعت لاهام ىلعءاسنالا ١

 لاملا باطا تاببشلا نوةلد منال كلذياولخ ًادوملاو هن اس هتنا أ قذو ىلءلاومالا لذب (اهسداسو) | ٍإ

 نوعنمبي اوناكدوهلاوتاوكسص لاو تاول مل !ةماقا (اهعباسو) ال_لقانع هياورتشاو لاهاك ليلقلا | |!

 مدهعل فوأىد_هء:اوفوأ لاق ثدح دهعلا اوضةندوييلاو دهعلامءافولا (اهةمانو و اههنم ساندلا ظ أ

 اهدحأ دوءأ عوهيربلا نارك ئارب ”ل.ةااىلاء- وتلا نوكي نأ ىنن ىلاعت هناودو لاؤسانوغو ش

 الورم فاةتالاؤسلا د هلحالو ضقام ا! مزاف لامقةسالان ءاهفدنالو ةالصلا ُْ

 عومسمل مع مساربلا ناف اذه وه هلكرلا سدل لاه هناكدل_مال امن سداوربل ا لاكل ىنزرعلا دل هلوقنا(لوالا)

 120121 صج ا عمم
 ها ار ١ 6 ا/ هاما



 رق ىلع لاملا قاونيسنلاو باّدكلاو *متاللاورخ ””الاموملاو هللان نما نم ربلا نكسهاو برغملاو

 مهدوهعبنودوملاو ةاكرلا ىنآو ةالصاا ماه أو باهرلا فو نيلثالاو لمدسلانياو نيك اسملاو ىتابلاو برا

 لعا (نوقتحام ءنداوأواوقدص يذلا كئاوأ سبل نيحدءارضل اوءاسأبلا فني رباصلاو اودهاعاذا

 ٍ مهضءب لا ةف صاخو أ ماعب اطملا اذهناىفءانعلا فامخا (قدالا هلكسملا) لئاسمهب . الاءذهىف نا
 ريلا س ١ ىلاعتل اقف سدةملاتدءو أ هجوتلا ىلع تاما !ىفاو د3 ثا باتكل !لهأبلا سل هلوةيذارأ

 ةنغيلاا| اولاندقممنا ! ونظاسا نيذم وما ةءط ا دارملا لد مهذعب لاهو هللان نما ن هتربلا نكلو ةَعب رطلا هده

 ' لكدل ب اطخروه لب م-هضعب لاهو مالكلا اذهباويطوفن كلذ نوب < اوناكث مح نم ةبمعكلاىلا هجوتلا

 1ْ 'كليقلا كلتىفددشتا ا مهم ل هحو ”هلبةلا هد عم طامسغال نيمو نملد>- اهل وختو هلق احسن دنع نال

 1! 0 تادابعلا عبجءافيتسا ىلع باطلا اذه. ىلاعت هثعبفنيدلا فريك الا ضرغلا هنا او: طىّتح

 ش همف ص_سعالذار ءاطظلأب ا هس اذهو تيكو تيكريل اان اوابرغو ام رمش مكهو سو اولون نأن رس مل ريل ا نأ نيبو

 3 8 املا ”هلكسملا) 0 ىتلالاطلنا هزه سولامملاربأ | لب ”لمةلا يهوه بولطملاربلا س ءا لاه ىلاعت هناك

 1 د ىلا مرئاعتلا لاستال_هفانالاقن مة حف رحل ءزوهركنأن ٠ «مهنمو لعت سدل نا ىلءنورثك الا

 : 5 5 1و ىأ ةوقب ةضوقنم ةححاهذهو نيتافاوسل موقلاو يلو انسلو تسل كلوقك لاعفالأبالا لصد

 : اضامالعف نوكتنزوهالوامضام تناكلالعت تناكو لاه (اهاثأ) رومأ نير كح»ا لا : حو ىلعلاو

 ْن وكنت ومال هنا نانو نضام لعف هنا لاق لعف هنا لاق نملك نا ةمزالملا ناس العف ن ركتنأ زوالذ

 (اهينانأد) لاخلا ىنثلال ىذاملا ىنتل ناكل امضام ناك ولو لاخلا ىنا هنا لع روه+ب ا قافثا امسضامالعف
 سل نا لاه نم لوقو النو الع لعفل ا ىلع لس ديال لعفلاو ديز جرذحي سبل ل وعدن لعفلا ىلع لخدي هنا
 (اهثلانو )ام ىف هلة مزاج كل ذزاجول هناف ف.عضريعذل ا كل ذا ريس: لها هذهو نأشا اود.هَعل اريمت ىلع لخاد

 لوة:ن أو ديال ليمالكلا مدل دير سدل د تاقول كناف كا ذك ةماكل اهذهوهريغ ف ءانعمروظي امفرطل انا

 سنا ةءزالملا نام لطانْلا دف لطاناذهو العفام ناكل العن ناكول سدا نا (اهعبارو) اهتاهديز سدا

 اذهو لاح اوهو ص ود نامزبان و رقما سلا قعم لو هح ىلع هتلال دإ كل ذ ناكل العف ناكسصوأ

 ظ 0 اذه 5 رأكاذفل رق اذكسن المن اذه نك لاله العنامت هوكي نأ بج وفام ىف اه ىنعملا
 كنا (اهسماخو) ةسلعفلا ى ىفام تبن لالا ىنا تعضو ةدماح ةلكس دا لوةذةىرخأ ةراسعب
 ا ل ركح ذيديز سلام لوةةالذ سلء ام لسةنأزوالو ديز نسحأ ام ل اوةَنن ةمضاملا لاعفالانام لست
 ١ || تابثالعف هناالوقلاىف ناك لعفا !ةنباىف دوج و مريغلعف نال لعفلا نازو ريغ ىلعهنا (اهممداسو)
 أهنال فيقتلا هومزلاو ه وففش مسمخاالاربعبلا دمسص ل ثم سيل هل_هأ ل قناف لعفلا نازو أن م سبل ام
 اواو اهماع لدن ىبا!تاهوالا فالةال لاعفالاةسنب !فاتةءامعاوةد-او تلاع هموزأل فرصا

 ل_عالان الو همدع لءالاف ل_مالا فالح هلك اذهانلق مشب اش كج امضامهيهوصخ ىذلاءانبلا

 /هيلعملا وتبالثل ىلصالا هاني ىلع هوب نأ حاولا نم ن اكسس فرمهتل !هوعنم الذ فّرمصتل | لعفلا ىف
 .فالخ اضدأوهىذلا« اّيلاريغتل هلع لالا فال_خوه ىذلا فرمصتل ا عن :هلل_عج نأ اماف تاناصقنلا

 دو+وه كارم :ًاوالوه ىذلافانلا ف «رذسا نم ةيكرم ةلك امنا ىودمعلا ذ(اهعياسواَدجدسافلاذنلسال
 اذهو هنادجو ىأ هت أو دوح ولا ىلا مدعلا نم ىأ ةمسيالا ىلا ةمسسيلل نم هج رخنولوةب كلذاو لاك
 ىرختام ةرثكل افافضتسا ةزمهلا تح رطف سال اهائعم دود لكس يل نا لماخاركذو لاك باسل! ىف صن
 (اهتمانثد) وهالووه ثيح نمءانعمو سلو سباثمح نم هي أ !برعلا لوق هملع ل.لدلاو مالكلاىف
 ل.قناف العفن ركيالفالوأ تالا د.فيامت اذه و ردصملا تابثال عضوبامنا لعفل نا ىلع لدءارقةسالا
 قعم لوص»- ىلع لد ىنن كلو ىنثلا نم قتسشم اديز ىنن كلوقانلق همدعأوا ديز ىننهلوذب مكاوق ضني

 لءذ سنان نولئالا امأو ادراولاؤدلا 0 ىلعةلاد ةءاعفل !ةغمصلا تناكف ىنناا
 ف 5 تا تو

 لهو



 5 ع هبا

 تاذاان ' دوصتل اوه ى ونمو أد ملا ةذرعموةياهنو اطسووأ دم فاكدلل ناوهو رخاريرقت وهن . ال4

 رومأب الا م :ال ىهو ةلاسرلابالا سالف طولا لاهم ةفر ءمامآو رخ . الا موءااوهتلاءنامعالاهداراودو

 (ثلاثلالاوسلا) ل وسرلاوهو هملا ىسوملاو باكل اوهو ىسولا كلذ سفنو جولات الانكت الملا ةثالث
 لاسعانا ىلع همدنملل(باولساو) ةاكرلاو ةالصل او لاملا* اًياوهو حراوملا لاعفأ ىلعناعالا اذه مد مدقملا

 هلوقربلا ىهدم قة ىف ةرهةءمارومالا خ نء(ىلاشلا سهالا)حراودللا لاسعا نم هنناد_:ءفرشأ بولقلا |

 عجرياذام ىلا هيح ىلعهلوقىفريعفل انا ىفاوفلتخا (ىلوالاهلّملا) لئاسم همفو هبح ىلءلامملا 1 ْ
 ىلع لامملا فاورب دق_:لاو لاما ىلا عجار هنا ني رفكسحالا لوةوهو (لوالا) اهوحو هبفقاور

 رقسفلا ىشضو غلا لمات مصل مب ص تنأو هو :وز:نآوهدوء_سم نباو سامءنءالاق لالا با

 لاح ةقدصا انا ىلع ل دي ليوأ“ ا ارنرا 1سم ظفار اذكن الفل تاقموةلحلا تغلب اذا ىتلهمتالدأ|

 ةدعأادنعنا (اهدحأ) هوجو نءاضدأ كل ذ ىلع ل دىلةءااو توملا نهبرةاادنع ميزة

 دنع'ئثلال ديو لان !نع ءانغ5سالا ّنظل_ه< نوملا برق ّنظ دنعو لاناا ىلا ة-احلا نظل

 نورتا# اوقفذت ىت-ربلا اولانتن ا لاهام ىلع هنعءانغتةسالا دنع هلذي نم ةعاطل ا ىلع لدأ هما |جاسحالا!|
 ' توملاو ص را لاح هياطظعا٠ نمد عولاو دعولاب انقسم هنوك ىلع ل دأ ةدعلا لاس ءءاطعانا (اهينانثد)

 د بز هناف لةمما دهج نمريغفلا ذيب ام ىلعاسأسم ةاياونرثك أنوكمت أ ةعصلا لاس .ءاطعانا ( اهئلاثثف)ا
 هم همجي ول هلابرهلا عم د أن ءه.هوق لاوزلا فرش ىلءهلامنأك: نم نا (اهعبارو) ىغل اهل خدام ىلع هيا 9
 ايغازواعت' طهنم هيظو هلا م للملا غامض ماقد ام نكجبملاذا ال ةيواسمنوكنال ةمهلاهدهناف عاضإ ا

 نومعطدو هلوذو نويعاماوةفذت قدربلا اولاذنت ناىلاعت هلودب دب دياتما (اهسماخو) انهدازحكنأ

 دنع قدصنت ىذا لم لاه لسو هملع هللا لص هناءادردلا لأ ن ءو ماعلملا نح ىلع[ همس قع مايأتلا |

 بدو ىلم عد ىل_.ةهنأك“ اًمالاىلا عجرب ريعتلا نا (ىناشلا ل وقلا) ممشأم دعب ىدهيىذلا لثم ت توم لا

 هللا بح ىلءلاملانوطءد ى_هد ىل اعت هللا مس ءا ىلع د: اعريمخلا نا (كلاشلا) هللابا اونىف ةمغرءاطعالا |

 اذهو ةاكزلا امنا موقلاةفءاتمالا اديه ن 1 رااىفاوذلتخا (ةئاشلا هلمسما) هئاض سه باط ىلعاكأ

 فودماأو فوطعلا وح نهوثاك لاق واللا ماهو د اوةب هملع ةاكرلا فطعىلاسعت هنال كل ذو فرع |
 ر ”امحال تاس اولا نموأ تاعزامتلا نمنوكين أاماولذيال هنا مم ةاكزلاريغ هي دار مانا تثفارباغتي نأ هملع ظ

 ف:ونوقدلا مهكئاوأ واوقدص نيا !كءاوأ هن الا رخآ ىف لاه ىلاعت هنال تاعّوطتل انهن كح نأ

 نم هنأالا ةاكزلارعغء ناك ناوءاسالا اذهنا تنشف *ف هساعىوَدَدلا فقوامل ايدن كلذ ناكو لو هملع ىوقةتلا

 لدباعو ٌرطضملا ماعطا لئمةيرورمضلا تاجحاطا عقد نع ةراسبع ها (لوالا) نالوةه ف مت ايحاولا ْ

 مودلاو هاننمؤدالماللاوةالسلاهلعهوقف (صتنلاامأ) لوةءااو صنلا بو>ولااذه قةح ىلع

 :اكتهزلا ىوساق-لام اف ناس دق تن ةمطاف نعىورو هين ىلاواط ءراسواناعيش تانز مرخاالا

 من لاقف هاوسئ هيلع له هناك ز ىذأف لام 4 نمع لمس هنا بهل نع ىكحو هبح ىلءلاملا قآو تام

 ىلا حاملا تهتنا اذا هنا ف الخال هناف لة-ءلاامأو : 5 , الاد _هالث مث لثاسلا ىطعيوة بار هلال

 نماوعننماولو مولع ةبججاو ةاكرلا نكت ناو ةرورضل اعف در ادم هوطع:ن أس اننا ىلء بجو ةرورضل
 ىورا.علوآلا اده يف نعطن ءججحا و بحاوءايالا اذهنا ىلع لدياذهفا رهقم.ئمدخالا زاج ءاطمعالا | 0

 امبضراسم هلا(لزالا) هوجو نم(باوماو) قلك تضسن ةاكرلا ناىلا هلاهسنعمقنا ىشد "ىلع نع |
 (فاشاا)“ىلعل وةنمىلوأ لوسرلا لوقو ةاكرلا ىوس ف وج لاملا ف لاه مالسلاوةالصلا هملع هلاكررإ ١

 كرا ىَدأ دقناكن او ةرورمضلا عفديام هسملا عف دينأ بح هنافَر اعقل رمضح اذا هنا ىلعةمالا تعبأ ٠
 خوس:هريسغهنافار دهم ن وكمال ىذلا ام ةر 3-ةملا قوقأسا تن ذاك زلا نا دارملا (ثلاشلا) لالا

 بهل بق نافر دعم ريغ كل ذو لوامملا ىلعو براهالا ىلع ةَمفدلا مزايو ةرورضا | دنع قدصنلا مزلد هنالملدب

0 



 لضالا.فناذهنوكينأ (ىناشاا) ربلا مانت 213 نوكي الف اهنم دحاو "هه لامقّتساو ةدملا لاما
 كالذ ناك لب كل ذ ىلاعتهقلا حسنام ني ىئنلا تقوىف أم ناك برغم او قرمم ا مهلامةّسانال ارب هنوك
 لامقمسان ا (ثااثلا) ربلاىفةعبال هناف كل ذكن وكب امو هنع هللا ىهمدق حو سنع لع هنال اروذوامتا

 نااكاث ارمثلارئاسو نامعالا عمهيقأ اذا اربنو تسحب امناو هللا ةذرعم هنراق: ملاذا اربنوكيال هليل
 طرعشلا اذ_ه نودي اهبّت ا ذاامافهلوسرو هتتانناميالا عم اهب أ اذا الاربلا لاعفأ نم نوكتال :ددصسلا
 ةعاطب عا ريال هناكراصو اذه ست ىف ص ولتارثك "ل.ةلاتاوحام هناىور ربلا لاعفنمنوكتال اهناف

 عمتدإب قا !سمأ ىف ديدشلا ضوللا اذهام لاه ىلاعت هناك هب الا ءذهىلاعت لنا لزنأف لابقةسالاالا هتتا
 || هتسنك فو فذ هفهقاننمآنمربا|نكاو هلوق (ةسداسلاهلّدلا) نيدلا ناكرأ لك نع ضارعالا

 ممولة ىفاورششاو هلوةكم الاكل فريثكو»و فاضأ اف ذغ هللا نمآنمرب ربل نكاو (اهدأ) هوجو
 || جاجزلا وءاّرفلاراشخا اذهو ةرتنعةعءاصشل اوريهزرع_ثلاو تاس دوكسا نولوقيو للملا ب ىأ لدقلا

 ..[ةباقسل هأ ملجأ ءريدقتو نءآنك لاه مث جاما ةباقس لع هلوقذي "الا هذه لثمو "ىلع وبأ لاق براطقو
 عقيالذا نيلعاف نيبو أ نير دصمن يب لِما عقمل نمآن مناع اكسس جالا هي اقس مله ج أ وأن مآ نكح احلا

ههرباا ةدسعو أ لاه (اهئانو) لعءافور ده نيب لقا :
 ٍ 7 ىأىوتا ةبقاءلاو هلوةحص رامبل ىفدعان

 : ةربد هول .ةمىأ «رادداو لا.ةا هامناف ه١٠افلناتلاهورئاغ ىأاروغ مك وام حصأ نا هلوق هنمو نيةدمال :

 (اهعبارو) جاجزلا نءتاسردو ذ ىأ هللا د:ءتاجرد .ههلوةكفذخربلا !ذنكلو هانعمنا(اهئاانو) اعمأأ
 مالكلادوصةمىلا برقأ لوتالا هولا نالءاو لضفملا نءاذكو اذكو نامعالا ىلصدعربلا نكلو ريدقملا

 تنك ولدربملا نءو هللا نمانمرب ميظءلا باوئلا ىلا ىّدوِد ىذلاربلا لكوه ىذلاربلا نكلو هانعم نوكمذ
 نوقابلاو عذرلامربلا ةةذغ نكاو مماعنباو عفان رقوءابلا شيريل نكلو تأرقل هنءارةبارقلا أرقي نك ||

 (لوالا)ار روءأربلا ةمهام قدح ريمعا ىلاعت هللا نا ملعا(ةعبامسلاهلممسملا) بصتلابربأ | ةددشم ن كل

 بحياملعلاو ةدوهذفاهنا د لعلا دنعالا هتئان لعل ال هع ناو هتناءناميالا (اهاثأ) ةسخر وماي نامالا
 مل-علا همف لح دمفاهيلع ةلادلا لثال دان لعلا دنعالا رومالا هذ هب ٍل_علا لص ناو هملع ل_مسنو زوجيو
 معلا تاغسلا نم هل يعاع مل-علاىف لدي وملاعلا ثو دح ع رغاملعىتاال ودمالانلعلا ولاعلا ودي

 اهاكمم اريصن همهم ا دي ره اس تاثكم ا ل تحسس ىلعارداه تامول عما لكن املاع هي وكول اًمبو همدقو هدو> ول

 امبرلءلا ىف لخ ديو ةيضرعلاوزيتلاو ةءلحملاو ةملالسا نعاهزتم هنوكي لعلا هماع ل. سنام علا ىف لخ ديد

 | ناميالااذهورخ"الا موملاب نامعالا (اهنانو) لسرلا ةهروداحالاو قالا ىلعهرادتقا هلعزو#

 |.ةنكجال تاككمملا عج ىلعهنر دق لعن لو تامولءملا عسماملاعىلاعت هنوك ملعنلامانال لالا ىلع ع رغم
 ناعالا(اهسماخو) بنكااينامعالا(اهءءارو)كثاللاءنامعالا (اهثلان') رمشنلاو ريشأسا ةنص لعن نأ

 بتكلا ق ددسن لعلا ىلا الو ةكثالا اد وحول معلا ىلا انا قد رطال هنا(ل والالا5 -لا)تالاوس انههو لسرلاب

 بتكلاو ةكئالا ا مدق لف بتكلاو هكئالملا ةفرعمىف لدالاكل سرلا لوق ناك اذا لسرلا قدص ةطساوبالا

 ىلعدوجولا بترتنا الا امراكف أوان وةعىف هوّترك ذم ناكنا وىمالان ا( باوذ-ا) للسرلا ىلع .ىذلا ىف

 لوسرلا ىلا باتكلا كلذ لسي مث بتكلا| لوزن هغملمت ةطساوب لسع مثال وأ دوب كاملا نال كل ذ نم سكعلا
 ناعالا صخ مل (ىناثلا لاؤسلا) نه ذإ ارابّتعالا بدترتال جراد نادوبولا سترتةي الاهدهىف ىارملاف
 هتفرعم هللا, نامالا تحن لخ د دف هب قةصدنأ مزاد ام لك ات لخدهنال(باوحلا) ة+نارومال اذه

 ىلاداعملاو باقعلاو باوثلا ماك أن مزاد ا.عةفرعملارخ الاموملا تت لدو هةمكحو هلدعو هدم-و

 ىلاانبلا ايدول لسو هيلع قفا ىلص ىلا ىلا ةلاسرلا ممادأب ىلهتبام ةكئالملا تت ل دو كاذب ل هني امرثاس

 هنا أ ىلع هللا لزنأ ام عسجو نآرقلا ٍباَكَلا تحت ل_ثدوةكئالملا لا وحأ نم ل_هينأ بعام كل ذرمغ
 تع ل خدالا هيزامالا بعام وذ قد هنا تثفم-هعث ارش ةعص ومّموش, نامعالانمدنلا تش لخدو

 7 وسم
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 جيس ملل مل ممل ا مي سي سبسس يي تس م مو يس يس يس

 رفاكلاولمسملاتي ١ الاء هقفلخدأو اكناربغ فدي الا لعدم ع نمو نييلاطلا هب ىف نيلئاسلاو هلوقامأو |

 ىلا _ه:لاهو سرؤ ىلءءاحولو قدح لد اسال لامن مالسل اوةالصلا هيلع هنا امهذع هللا ضو لعن نسل طائىورا

 مج باقرلا(ىلوالا هلتسأا) تاملّمسم ه. .ةف ب اهرلا و هلوقامأ مورلاو ل اسأل مولاهم قحمهلاومأ فو | 1

 ١ ىلء ف رسشلا بقول ناكم ندبلا نم اهناكم نا كاذو ةءةارملان هاهقاقت او ىدعلا لصأ رخؤم ىهوةيقرلا |

 ظ بقارت ابن أكسس ةيقر تدعساملا هلال هشنع هللا قّدعأ لاقيالو هتيقر هللا دع 0

 ىءم (ةئاشلاهلّدملا) اه داو تو.ءاهتاعا م لال بوقراه داو شدعبالىت جلل ل اسهم اذه ع نءو باذعل

 | تافد_سلا ةنآف نيدوكذملا باهزلا يف سانا! فادخاو لاغقل الاه باهرلا قّدع ىف لاملا قود ةيكالا ||

 ْ ءارشاوزاحأ» الؤوف هتناكءادأ ىلع هنيعرفابتاكم نوكين هو هقتعيف هيرشي نم هنف ل دب هتانوال 3 ١

 الإ هن الاءذس م لو أت نك نيستاكملاةناعا ىفالا د :كرلافرضزو تالت وائا لاو ةدوزتللا اكرلا نمباهرلا || ٠

 اكتساب راي طخ الا هده لم نمو ف الثخالا كل ذ ه.ف قبي ذم ةضورفملا: اكرلا ىلع أ

 ذهر._تفتيف مالكلا مات نالعاو ىراسالاءادنوهو ثلاث'هدو ىلع "الا لج نمساسلا ن هو اعطقأ

 ١ ا (ثلاشلا سمالا) تاقدصا !ةنآريسغت فهن هولا ةروس ىف ىلاعت هنف هللاءاش نان أس فانصالا|

 ىلاعتهلوق (عبارلا هالا) هركذ مةقتدق كل ذوذاك لا قآوةالصلا ماهو ةلوقربلا ةهام نق حف ةريمعملا |

 (امهدحأ) نالوتنوذوملاو عنرف (ىلوالا ةلكسلا) َناَتلُممميفواو دهاعاذا مهداهعب نوذ ةوملاو |
 ىلع عفر (ىناغلا) سفحال:اوءاد ل نءنوةوملاو نو:مؤمااربلا نكل هرب دق: نمآ نمل ع نتا

 أ دهعلا اذ_ميدارااىف (ةئاثلاةلكسملا) نونولامهوهرب ردقت  وذممادتسرشيطوكا نأ أ ىلعحدملا |

 مولا هل سر ةئ_ل أ ىلءو مواوةب هداسع ىلءدوهعلا نمل هذ ا امدار ا نوكمنأ (لوالا) نالوت |

 #7 هقاربخأ دق وبمكلا وءاسب الاءاوممآ ثوس نم كلذ دابعلا ليقف هتءاطد دلم-علا وهدودم ماسقاب | ا

 ىماسعل : اوركذا لمت ارسسا بان لاقف اهبءافولابمه هلو قمنا اوااودوهعلا اوشن مما باكل لهأن |
 3 2 عم لاعالا نم 17 دامو» يلا ناهي "الا هذه ىف ىنعملا تاكن كده عب فوأ ىدهيهبا ونوأومكلعتمعْأ |

 اكباووذكسسو ,هواقو ابن ودق هدوهعباوذوامو هللا قاثمم باكل لهأ ضقن امال هقادهعب

 )0 ادهةناضاىف عب رص مهدهعب نوذوااو ىلاهثهلوةنالاهو لوقلا اد ىلع ىضاقلا ضرتعاو |

 ىلاعتهلبق نمءاد تا همو نو كح ..ءامىلء + بو الفاو دهاعا ذا هل اوةيكاذانك اىلات هنا مهبلا |
 || حدف وءزتااوما رلالا كلذ اوليق سفن دنع نم ممكل«امشال هذه مهم زلأ ناو ىلاعت هنا هع (باوحلا 0

 نمءادّس ا ف اكللا اهءزتلب ىتاارو ءالا ىلع كلذ لمح نأ( ىناثا لوشلا) موملا دهعلا ةفاضا هولا اذه نم |

 7 4 نيرو هنيوأ 3س ا ابل ادهن هسفن دنع

 روس مس ل لي ميسا نناستتسساة سا تلال ادد اق بسس اف 2 5

 0 ا رددها خا وترسشلا الان ءةدسلادتعةسلع لودر لا 0

 نناناموأنلا ادوشف ىف نام لت تاسباولا مل نر مت سان ارث اسنييو هند ىزااامأو ءاداعأ

 ءافولا لثم تادو دما نم كل ذ نو تسعي دقو نهرلاو لنا ىف اهمزتلد ىتلا طن ارم كلااذكو لسنلاوريلستلا |

 ' هده لك لوانءاو دهاعاذا مه دهعب نونوملاو ىاعت هوةف ةرمصا 1١ ىف ص الخ الاو لا لا لذي ىف دعاوملاب | ا

 هنعربع ىذااوه»ءانلق ىذلا ادهو ضعبلانودماسقالاهذ- ه ضع ىلع هي . الاربصةل ىنءمالف ماسقالا ا

 اودأاونةتااذاو اوقدصاولاهاذاواوقواورذنداوفلحاذا ءاوز نأ او دعواذ ا نيذلا مهازلاةننورسفألا

 ةربمعم ارومالا نم( سماخلا سعالا )دب الا هلق نمان ان آنا هلا دهاع نم مهنمو ى اعت هلوق ىلع هل ن م
 || (ىوالا هلك ملا) لئاسءهيفو سآ.آنيسوءارضلاو ءاسأبلا ق نيرباطلاو ىلاءةهلوقربلا ةيهام قةحتف |

 هم ىلءلاملا تاو لاه هناك رقلا ىوذ لءفوطعموه قاسكلا لاق (لوالا) لاوقأ نيرباصاا|بصنف

 همح ىلع لاملا آو هللاننمآن ءربلا نكلوا ذكهزيسي هنأ كارد نانريوصل الالي رام
 ممم مل تسحصسسام سل ا موسم حم يي سم احس

 سل فيي
 ل. 6 تما ا فسم م سس ل اس اعل
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 لأ ىلوالا متقىلاعتدلا (اهدحأ) ةرنجو ةلقا دل نسالا اذهىف ةمكتطلا امن كا ليوأتلا اذع مص هلا
 ١ | 'ةل_صلا نيب اعماج ل : نو كجم هنا ثءس نم هريعن مةقدصلاب ىلو اوهفامير ةناك اداريةغلا نال ىلوالاف

 ا ىلع هببرجيو ثرالا هيومتسسي كاذلو هيلا لاملا فرص ءوجولا دكوأن مهنا رقلانالو ةقدلاو

 || ىلع تاب اولا نم براقالل ةيصولا تناككلذاو ثاثاا ىفالا ةمصولا نم نكت, ال ىت ةمصولا ىف كلاما
 دنعءالا ةخو فم تراضدق ةمصولا كا:تناكناوةبآالاتوملا كد ريضعاذا كتل بنكلاهام
 ب.اكالو هلدلاوال ىذلاريقفلا ريغصلا تال ىناتبلانىلاعت هعمت أمم ىرقلا كذ مق وح ولا دكيلت م-هضعل
 1 3 دم ميتة تدق ةجاملا نال ني كح امل ارك ذيىلاعت موعد هودحولا لك نم م تيإ_.للا عطقئموهف

 || ١ بافرلا فو نيائاس ىااركذ م هلهأ ىلا هتبغردادّتسْما دزع هدب اح 3:ثةدقذا لسانا

 ١ | بترف فعضتو ىوة:قرفلاهذ_هةح اح ةدثدءر ١1ةنرعمنا (اهدا 5( '.ركذ مقنعة مناخ ندد

 0 . : اهات الاةج احم نب رقأهملاب رقد نم ةمحاح ة تشد هلع نال هدح 0. اذه ىلع قرغلا ءذهرك ذ ىلا عت

 حاسما ةَد دمنال هصاغ ةدث از ةفص هلو نكسم فرقا !ىذنا (اهئلانو دز قدسفلا اذه ىلع مث نيك اسملا

 ]| ديىلاعت هلا ادب كل ذلفري_غل | نعر رمضأ | عفد ىلع مدعم س ةئلا١ نءدرضلا عفدو هبلق ىذْوُو همغن همف

 1 أمغلا نم 3ث[ بارسشلاو ماعطل! نعراغمهلازع بيس لصاحلا مغاانالنيك اسما رخاو ىتاستملان ىلا
 3 اتفولا ف هتجباح دن دةدقواشغ نوصي دف لبد نباامأف مهل ن ءراكلاز رق سس ل داخلا

 | ةديدشلاة حاملا ل# ىف تبل قرلا ةفازا نال يناكملارخاو ةج احلا ةدْشرهظيو امنغن وكمدق لئاسلاو

 وها ةس ابن نا لاه لبا“ رش دنعمالاوذالصلا هيلع هلا ىورام لامماءامياندار 1 نا(ىناشلا ل اوقلا)
 || لئاسلاو لمد اَّنب ١ هب صةخعال ىعأ لسفأ | قارطا ىلا ةح ال !نالد.هباذهو اهلواذ:راعاو اهلك قارطا

 | اشدأ ازد 9 اك زلاباخ .ومراص هنا ٌتامحاو ناكءال هيلا لاملاءاّدانا (ثااقلال وقلا) تناك و

 نك فرقةااىوذامأ (ةثلاشقلا هلثسملا) اك رلانيبوءاتنالا اذه نيبهي "الا هده ىف عجس ىلا هت هلال فرعض

 نيطعملل ىرةلاىوذ ىلع نب رسفملا نم نورثك الاو ةمتغلاو لقنلا يآ روك دملا ىلع كلذ لح نم سانا

 | ىلوأ اوؤودنأ هيدنار كعب لفااولوأ لت ًاءالو قا و رطلو رشا + نكال سارعو

 | رمصقل هجوالف تيدا: دالووأنب وبالاةدالو+-:«نوبرقي نيذلا مه ىبرقل | ىوذنا مل-عاو فرقلا
 1 د هروغل ةظفل ىهذ هبار ةلاامأ قرش مكسج> ة.هر 2انالموقن ء ىحام ىلعمرحملا سرلا ئوذ ىلء كلذ

 | ىف اشم جئاامأ دعبلاو برقا ىفتوافةءو لضافتب كالذي صدع ن مناكناو تسثلاقةنأ ارةال ةعوطوم

 ١ رم ءال ىذلا يتلا ىلا لاما عفدينأ قدص:1ن م نسال هنال لاه أدم ءأا ىو ذ ىلعء|وس نم س انزل |

 ان نوكت وهظح عقاوعافراع ادام يتلا ناكاذا لب الم نوك كلذ لعف ىتم هناف هعفانء هوجو فرءنالو

 || نم لوق ىلع ءاكاذه هيلا اهعفدزاجهب عافنتالا هجو ميتيلا ىلع ىنالو سدليو لكؤدام بان نم ةقدصلا
 || هيفةحلاو غلابلا ىلع وريغصلا ىلع عقيد مسالا اذ_هانباصص ا دتعورغصلا عم بأ ال ىذلا وه ميتملا لاق

 لسو هملع هللا ىلص هنن ل وسرناكواوغابا ذا ال'لاملانؤ زدالمها مولعمومهلاومأ ىناملا اونو ىلاعت هلوق
 ْ امآو ه.ءاوىلا عفد_فالاو هملالاملا عفداغلاب ميتيلا ناكسعنا اذه ىلعف هغواب دعب بلاط ىلأ ميدي ىمسب

 ةجاحلا لهأ نيك اسما ناانغ هلوقن ىذلاوت وةيوتلاةروسىف لاعتهللاءاشن اهرك دنس فالخ همفذ نيكانسملا

 نيلئاسلاوهلوةيدارا اوهوطسّتو لأس نم مهمهوانههدا رااوهولاؤسلا ع نع فكي نم مهن*نانرمض مه مث

 | هنال لثاسسلا نإ ذك سلق لاس نمرهظر امم ةنكسملا نيكسملا ىلءرهظي ثدح نم امهنم ىلاعت ق رفامناو
 امنا هنال فمضلا هنا ةدا5 ن نءورفاسملاهنادهاجم نعىورذل بسلا باامأو هّمحاحو هرَق فرعد هنلأسع

 اممارا هموزلل هلاثنا رفاسملا ل_عجو د رطال مسا لسدسلانال هيسشأ لوالاو لببساا نم كلا لو

 ظ نانللو برا-او ناعهشلاو مانالانب |نومسلا هم طع تق أ ىذلا لج رال لا.ةيوءاملا ني !ءاساريسطا لاس

 را ءامزباسأرلاة ىلع «٠ امن'اكانرئلاوءا.شءتدرو ةةرااوذ لاه نامزلا و



 لا عب واو لوما ن1 احا ن وأ ازا 1 1

 ىرأال ٌمه_واتقا ىت- مكموق "لج «"ىلااوعثدتوأ» اهلا 3

 الف سيلا لجرلاةيدفاعضا فيرسشلاةيداواعجاجر مجخاوهذ ةيدلا أ فلعل امأو اضوعتذخ ١ىفا ا 0 ا

 لزنأو صاصقلا مكه هدانبعنيئوسو لدعلاةباطز بجو ليو هيلع تلاد قالا ا ا

 ياكل هوت عمال اطال امالعإ رقناىذدسلالوقودو ىءملااذه ىف (ةئاثلاةءاورللو) هن هن الاوده [

 ع

 فنك ىلا ماك الا ةلازا هلوزن بيس نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالثهمفو لوزنلا ب سرك ذنمديال رسفتلاىف !

 نو.جوباوناكىراصلاو اهةذ لفل نوبجوب اوناكدوهيلانال ٌكاذو مالسل !هلعد© ثعبم لاق ة 3 بان" :

 ىدعتلا نورهظباناكمهكل هيدلا نو .حسولا د ىرخأول مهلا نو.بولاوناك ةرانق برعلاامأو ١ طقنوفعلا ْ

 ىرخالا نالفرع ابعاد امه جرت عيا ١> ا :

 امواولاه ثالث ىد !لاسةذديرتاداماولاهو ل اونةاادلاو دنع لتاسةلا براهأ عن ةحاف فارشالا نم اناس

 7  اورلاو) هنع هللا ىذر ةزج لق ةعقاو ىف تازئاسمن!(ةئلاشلا ةياورلاو) ىذدءاملا ىف برعلا هع رطاوكلت

 ىرصيلا نحل نعو بلاط ىأ نب ىلع نءاهاورو سانلا ضعب نع ىريطلارب روج نب دمنا هلة نام (ةعبارلا
 ىكحجروصاستلا عقب نيشنالاو نب رك ذلاو نيدبعلا وني َرانبنأن اسي الاهذه نمدوصتملانأ ||

 اد_.علتقّر-امأو عجارتلا صامقلا عمبج هنافا د .عّرتللو ااًرسدسعلل لتاقلا ناك اذا اماه طقفكلد ||
 ىلا او دريو رايد نمدعلا نءاوطة دنا طرشب هول قرا اوا_:ةينادسعلا ىلاوءءاشنافهدوتووف ||
 سان ااطاديبما وانقر اءانوأ١اشنافدوق هووفاّرشديعل ناو هدة قبر اءاسلؤأ ||
 لق ناودسلالتقاوكز وةيدلالكاوذس ا اشناو هتيدةقب را ءاملوأ ىلا كل ذدعب وداو راد يدنا
 نافدوق هن ى .يذالحروأ رملا تلنقناوةيدلا فصن اوداو ولت ةأرملا ءاملوا* اةنافدوقاهبو وفة سما لجر آ

 ىلاعت هتئافاولاه اهو كس رتو ةيدأا لك اوطعا اواشنا ويدل فنصناوذخ اواهول_:ةلح رلاءاملوأ» ءاش ا[

 دئءامافن رك ذلاو نيمثثالاو نيديعل اوني ٌرطانعيعو رشم صاصقلاءاشتك الان أن اسسا : 27 الا هذه لززنأ :
 هلوتامأرب بنل ىلا عجرتلف لوزنل بس انفرع اذا هدف عو رشم ريغ صاصقلابءافتك الاف سالما فاالتخا ْ

 ىلا هلوةنأ (امه د أ)نيهجو نم بوجولا ىتة:ةلغفالا هدف مكملع صرف ءانعش مكلع بتك ىلاعت |
 رضحاذامكءاع بكل اهو ماسلا ك1 ء حصص ىلاغن لاق عرملا فرعىف برجال ا :

 تاطوراملا أ تانوتكملا تاواسلا هّمو ةبجاو ةيسصولا تناكدقو ةيصولا اريدش لرثنا تونا تح ْ ا

 هلوةفاكبوج ولا ةرعش ممكلعةظفا (ىناثلاو) مكلع تكن لو ”ىلعنمتك ثالث مالسلا هيلع لاهو
 نالف صتنا كلوق نم ل_هفامل ثمنا سنألا لعفي ناوهف صاصقلا امأو تيبل اج سانلا ىلع هلو ملاعق | ٍ

 ىساىأ همسق هتخال تاامونا.ه:لاهوادهقامهران' | ىلع ادئراق ىلاعت لاه ل« ذلثم لدف اذا نالفرثأ

 ةيسونان !ارامخ ال ةمرك ذب هنال صفقلا ىف مسو ىلا ىواست ةياك هل اّنال هصقةصقلا تدعو هرشآ ظ

 ةسمسلل لهعتس دق ىف ةلك نال ىلا لق تدس ىأ ىل ةا'قىلا.ءت هلوقامأو هسا لداعتل اهةمصقألا ا

 اونء[نيذلا اهم انةنتالارب دةتراسفاذه تفرعاذا ىلبالا نمةئامةسنموملا سفنلا ىف مالا هدلعهلوةك ما

 تدس نيئموم ا عسمج ىلع صاصقلا بوجو ىلءةنأ الا رخال لدغ وت .ةلا لعق بحس صاصقأا م يلع بجو | 3 . ١

 نمتلاءاخ هدف لئاغا أ ومومعلا اذه نمح راخلتاقلاريغنا ىلعاوع أ مسناالا ىلتقلا عجب لق 2
 اههقوا دهاعموأ اس حلما لق اذاايفو هديعدملاوةداودلاولا للتقادا ى هو ةريشكروص ىفاضيأ | 00

 مكخاوت لة ناف ءادعامفةح قب صل لغد ىذلاماعل نال اامخالسمل_بملستقاذا ا
 لاقل ىلعاما بح ول بحوول صاصقلا ن؟(لوالا) نالاكشا ه ىف صاصتقلا بوسو ىضنقت هب . الامد»أ !

 تحال لباقلا نال لداقلا ىلع بحال هنااناقاماو لطابةثال_ثا ماسسقالاو تلاث ىلع وأ مدلاىو ىلعوأ || ١
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 'هل_سلا عم لو صوملاَن الزاب امريغادهو امش هّملص ىلوق لوصوملا ىلع تدامء دق ذعنمس نم ىلع فطعومت

 هناا ميم اضقناو مات دبالا هملع فطعبو ادكوبو مسالا فصول نا لاسحتو د ساو مم ا ةلزخع

 عقيدة هنأ ”قان تسلا لوقاضبأ ميإلنز ذام لع حدلا لعاسفر دوفرلاو وق تاجناما

 "هل حدملاّنال عنشااده ليز اجريغ ىلهفلا !ذهنا تفرعدقو حدملا | ذهمت هلصلاو لوصوأ نيد لمعلا

 ربسللاو ادتبلا نيب ىلدفلازاج سلا لمق ناف ىلوأ كل ناك لهب ابزو الز الن درغا ا لسفل ارمي ملاذا
 تالاسا|اولعواونم[نيذا!ّناىلاعت هلوةكو لاعل+رل وقاام مهفافاديز نا لئاقلا ل وق تحلب
 | )7 جيشنا ةوغربملاوادتبلا نيب رسخف كو لات الع نم نمر عم تالا

 | لسفلازاوج نم مزاد الف ربخلاو ا دّدبملا نيب ىذلا قلعتا نم ّدْش اهتم ىذلا قلعتل اف دحاولا 0 'هلدأ ا
 ناكن او حجدملا ىلع بسن هناء اًرذلالوق (ىناثاالوقلا) 'هلصلاو لودوملانيبهزاوجرب ل اوا دتسملا نيب

 لعد حدسملا ىلع بسنت برسعلاو حدا ان مالكل لوطا نب رباصلا بصنو نوذوملا عفرامناو نه ة هقد ند

 ءاّرفلا هنو د-اولائ ثلا ةفص ىف قسنلاب مالكلا لاطاذا مذلا |||

 | محدزملا ىف ةيبدكلا ثءلو « مامهلانباو مرا كيملاىلا
 ْ | تافصلاتركذاذاو <ى.ءراسفلا ىلعونأ لاق مدلا ىلع بصن هنا ةلاج بمب بطلا ةلام أرق نهئاولاهو

 / «ةوصوم ىلع ةيراج ا هاك لعجالو اهبا ارعانفلاضت نأ نسسحالاف مذلاو أ حدملا ض رعمىفةريخ حصا | ٍْ

 | ناكفاصوالا ب ارعابفاوخ اذافل ومااىف غالبالاو فدولا ف بانطالا عضاوم نم عض موااادهّن نأ ْ

 ظ |ناسبلا نم بورضو مالكحولان .عاونا أكربمي بارعالا فالدتخ دنع مالكا ءاللك دوست

 | نى نويرصبلاو نوفوكلا فاش مث 39 ةد_ساو لدور ادساواهجو نوكي بار ءالاىفدات الاد :ءو ا

 1 0 سلا مالك بز ممدلاو حدملا لص“ اًرْذلا لاةفةكرالا فالتش ال نيةلءاراسص ل مذلاو حدملا

 | تركذ في ريظلا هقاو تركذ لاق دير ىلع عم | سأا نوعااسع رفديز ماهل لاسةف هريغربسخأ اذال-راانأ

 [با 001 و يالا ين دام قتج حدحتأو كا داراف لقاعأاوه فد راغلا هللاوو»ىالقاعلا

 | (لوألا ) نيوجول كاذمارفلاركنأو في راغلا قا ىعم ىلع ن ايست مدلاو حدملا لملخلا لاه و.كل ذ ىلع :

 | نأ مصل يللا هانام ص ول هنأ(ىناشلا) فورعملا دعب كان حدملاو لوهمملا مساللاريسفتعقبامنا ىنءانأ |
 أ ا نم نأ لءاو الصأ برعلا لة: لاماذهو هلا أ عا عم لع لاخأ ديز ماهتلوت»

 | نيد مس .اوهورّةفلا ديرب ساسعْن/ الاه ءاسابلا ىف وقام ن ورباصااو نوذوملاوأرق نم هم عمو لو رباصااو

 ظ سايأ نيدو نيمعداسدأ اههمالا امول لعذا الو ءالعن ىلع ناه- ا |ه_هو ضرملا هيديربلاقا سذااو سؤ.اا ا

 ْ سأبال لاقي ةدشل اةغللا ىف سأبلا ىنءمو داهلساو هنا لس ىف لاق اديربامهتع هللا ىضر سابعنب ا لاق |||
 أ اسأب ىمس باذعل اوةدسشلا ع نءاهيفاملاسأب براس ىع ا باد ءوةدئال ىأ اذه كيلع

 اوقدصنيذلا كئلوأ ىلاعت لاه مهنا سأب ن ءانرمصتن نكانساباوسحاالف انسي او اراساف ىلا هت لاه هتذشا
 هلثمذاال ا هذهرخ آى لنا هجر ”ئدحاولاركذو مماعاىفا اوق دس نيذلا مه فامصوال ا هذهلدأ ىأ

 3 عتج نا ابلا طرش ماتورملا طنا رمش نك عمعلل هب هب الاءذه ىف فاصوالا ىفتاواولاءذهلاه هنا ىحو

 نمهدهعب ىفرملا نأ ناسنالا ناب نأ عش .الف بلان فصولا تس! لاهنم داو هي ماه نمو فاصوالا هذه

 لاه كلذاو لام هللا ده عامر سا دنعالا ”ريلاباستاهتن وكمال ليءاسأملا يف ربامدلا اذكو ربل ان عاق نم هل
 'ء هذه نورخآ لاهو اهكفاصوالا هذه همذ عمال مهريغّنال مالسلا مولع“ اس'الل ةصاخ ة مصل ! هده موضعي

 بتك اونم1نيذلا ام اب)ىلاعت هلوق(عبارلا مكسلا) تاكؤب هيلع هلئامالا قيبفول امو نمنمؤملا عسج-ىف ةماع
 فورعملاب عاش اف * هم ن ند هل ىع نذل ىلا الان ني الاو درعااب درعلاو َر رار اا ىلحةلا ف صاسصقلا م لع

 عورمشلا لق ( ملأ با ذعدلن كلذدعب ىدتعا نإ ةسرو مكر نم شفع 230 مساهل اداو

 نيربادلاو هلوق ىلع مدعم نوذوملاو هلوقو نم:دل «نمنيرباصلاو هلوقا ده ىف نيرباسااو برشا ىوذ

 ظ
1 



 نوت ةبعا ىب الان ىلا الاو د,عااب ديعل او رار ىلاعتهلوقامأ د دّوةااورارمض الا لرتورم لما ١ ا

 ْ ل_عفن ةلاممال العم نوكدّرلا فورحصءاسلا نأ 0 ٌررااالودةم زر لكنوكيتأ احح |||

 [|| (ثلاثلا) ديعلاالوتةمرح نوك ىفاشي كا ذو راسا الوتة-ّرتلكد وكي نأ ىضتةءاذسهفني ريدقتاا ||
 رك ذالف نقلاف صاصتأام كلعبتك هوةودو 'لثامملا ةءاعردب 1 أى وأ ىلاعت هناوهو

 مالا يح ا ناف اعورمشمنوكي أل نأ بوف ىئعملا اذ هىف ةبو ااه ,اعرالامهاد-. 1١ لعق ردا ىلعأ] 1 ْ

 هلوق نأ (امهدحأ) نيسهجولانعم ميجوتلا نأ انباوؤ- سلب سفنلا نأ مهم لع اندتكو ىلا عت هلوقب

 | ىنعمللو عاسمجالاةلال دارعاللا اذهاشمااخاناالا ىتنالانآلا ىتنالا لقتالناو دب علادالا دبعلا ندقيالتأ |||

 مكملع تكراعت هوقدأ (ىناثثا)# ضقانتلا عقول كلذ ن ءاعنامدسبعلاب دبعل اور )| هوق ناكولف |||
 للا كلت تان ”وج ضعبا صء.صختر «ل 2 كلاةرتو اهم "ن1ةدسسم ةمأن 'هل_> ىل_ةةلا ف صاصقلا 5

 كلا توت نم عنجالك ذل نايزمجا ضعب صمسصخت ناكل ةسسملا 'ل_4.اركذءدقتا اور تحذاا

 اوفاتخا مر روصلارثاس نع مكحلا قلك وهدا وها نركح» نأ نكي ص.دذعلا كلذ لب تاي ملا راس :

 ةران وتين لال لول ب5 دا 0 0 اهو ل 907 ش
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 ناك اذا امأ ىلاهنهفانمايو «دقح عورشم صال نفيد لعرصاو بيل لان املا

 ىلا.عت لاه ةلومشم هيو! نا ىلع تادلثالالا نال كل ذو ةروةعنوك نأ دوحالهنا ىلءاوتفنادقنانئان |

 بئاستلا قي نأ ع نم ةلوبةمةيودلا تراصاذاو تاحن- ١! نع وعدو هدامعع نع ةنودلا لقي ىذلاوهو

 ْ نكعال بنانا قس صاصقلا جرش تأ تاني اما هولا كام السلا هلع هنالو بامعلل اقتهسمألا

 9 1 ةلزتمملا تلاهتو و * ىف هملع ضارتءاالوءاشد ام هللا لفي اًماعصأ لانا ىذلتشااذه دن ءمةبوقعنوكيتأ |

 4 هبافطا لتقل اذه نوكي ف يكف لّدقل ا دعب فيلكت ال هنااولاةؤموهسف:أاولاسمث هيافطا ن وكما عرش اما |

 ثم ن لوتقا ا ىلولة «فنم هيف لتقل اذه نان هسنعاوناجسأو
 5 ثم ع نم نيفاك-ارل اكةعفتمو ىئشتلا

 هلامعاد كالدر اص لي ناو كيال هنا « ىتم هنا ثمن مل : امال ةعفدمو ىل-< كا نعسان ا ارث اسرحزي

 || نم وني دبعلا نب ون رالا نيالا اعور رشم صاصةل|نوكيال نأ ىضتقتدب ال اءذه نأ )ل مالا ل وقلا)

 راما هلوقف مومعلا دفن راهو ىفماللاو فاالا نأ (لوالا) هو .ب.لعاوص>اونييش الا ْ

 قام - كلدوراانال الودقم رس اكل 3ناكت اعو رشم ه سعد وح ىل_.دق ناك ول زاب رس ىل تست لقي ن تآدش ا

 ىلءوهنم صخأو أ هلابو اسم نوكي نااُما لب رخل ن نم مءأنوكي الأ دما او راسا لتي ٌراساريدقتلا نوكسف

 ْ هلوقنال ةريمعم ةد دلو ذب رف يرد ةناعرتا لدتا لد ديملاب سلا زول ٌرااهلوقهدسفع

 ١ ضصاصمقةلا ب اعاو ىل“ ةلاف صاصقلا مكبلء بت تسس هوقاريسفتل جراح رخد..عاان ديعل اور َرْءاَر ذا ا

 ىوق أ انعرش نأ كالو انا عرم اهب كت ىتلا ةيااالاو انلق نا عرمش سفنلابسفنلا نأ اهيف ممل ءاندتكو
 لمصفتلا ىلعسوفنلا ماكس ىلع ءلمشم | ماك ىفااةن الا نأ (اهتاثد) امامق نم عرش نه ةلالدلا ىف

 هنااا هذ_هرهاظ ىضتة.لوقا!اذ_هبادجأ لاه مث ماعلا ىلع مدة مص احلا نأ 0-2 ص.صختلاو

 ره اظ ىلعانه» قينأ بحوف د.ءل ارا ل_ةةىفدوجومريغىنعملاك لذو ةءاالاهذظ قست نم ظبنتسسملا
 ناكمةوفوهو رحل اي لقي نالف ديعلادعلا لقال هناوهف طش_ىملا ىدملاامأو رهاظن عاجسالاامأ اظل
 ىنالالتتىف ل اوما |اذححو هنودوهىذلا ذم علال 25, نأ مزابالَر لا. لقاما هنافّراف الخ ىوأ
 را اوما ىلاعت وف نأ (ىفاثاالوقلا) لعأ هتناو عامجالاالا همفسدلا ى ىنالابرتذلا لامن ركذااب

 ما قالارئاس ىلع تلال د همة نوكي ناري غن رعد انت ساجفلا» رت دشالب : ةدبأ ارمصالا دمي ال

 || ةةرقرلا :ًرملات ةّرهاةأرآ صاصق ىَضَتَمي ىناالا,ىئئالاوهلوقنأ (لؤالا) نيهجوب هلع اوكتحاو

 لاطب أناس ةدئافلا تلت نأ نورثك الاهسلءىذلاوهو (لوالا) نيه-واهمفاوركذف هد املا تالت ىف

 أ نمّرللامهتسد بعلب نولي اوناك م#منةيتالا هذه لوزن بيس ف انور ام ىلع ةملهاما له هسلع ناكأم

 1 اا



 31 ؟
 احس ل تلال تسال تيس 2 يي سس ييبخ7ل

 لعمل فري مدلا ىل نال مدل ا ىو ىلع تب>اوري_غهنااناةاغاو كلذ هيلع عرتحيلب 210 نأ هلع

 انسان ركي هلال لطاباشبأ (ثاانثا و) ىو برقأ اوفعتناؤ هلو.ةب'لرتلا ىلا بو دم اهينالتلاو
 نم دزاننم صاسقلانأانس اذا (ىناثلالاؤلا) ه.هلقلعتالئثلا نع ىجالاو ىل#تقلا كلذ نع
 ل:ةاابا.عا ىلعتللادذي” الا نوك:الربدقلا اذه ىلءوةبوستلا ب ا اذي الاموهفمناكفةبوستلا

 لءواعو رشم نوكىذلال_ةةلاىفةب وتلا ةباعر,بوجو ىلع ل دنتةب "الا ناباسلا ىفام ىهقاىلب هنا
 نءملوالالاؤسلانع (تاولاو) لّدقلا د ساعو رمشم ىلّدَهل ا نروك ىلع#ب الا ةلالد طق ردقتلا اذه
 اطذ ارمش تاص ىتم هن الدار حم ىرجت نم وأ مامالا لع صاصقلا ةماه ا باج ادا راانأ (لوالا) نيهجو

 مكماع تدك ةع ةمئالا اهم انريدقتلاو نينمزمملا "هل نم هنالدوةلا كري نأ مامالل لال هنافدوقلا بوو

 || بتكنولتاقلا اهي 'ايريدقتلاو لتاقلا عم باطخ هنا (ىفاثااو) هءاق.تسامدلا ىلو دارأ نا ص اسقلاء ءاغتسا

 ٍْ / نأ كسبلو انه» عنني نأ هلم هلل ناقلات الكاذو صاسقلا,ىلولا ةبلاظمدستع سفنلا ملت مكم 0

 1 | ند كلذنأ قر_فااوار تعالو هقارتنب ارمي نام أام_هلو دللانمبرهل!قرانسلاو ىنازال لد نك

 7 اةيوستلاو لّدقلا فيولا باج | ىضتقيةي"الارهاطظ ناوهفىناثلا لاول نع(باواساامأو) ىد"الا

 ]| اذه نم لما! باج الة دمفمةب الا تااكف تاذلا باها ىضتقي ةفصلا ب ادعاو لسّدَعلا ةفص للشغل ىف

 . الاوه دمعلا جوم نأ ىلا ةفدنح وأب هذ (ويدايتسملا) لئاصانركصذام ىلءع رغّدو هحولا

 | ةفيشسو وبأ محاو ةيدلااماو تامل ايف دمعلا بوم نأ ىلا هءاوق د[ ىف ىبفاشا !بهذو صاصقلا

 : قووأ مامالار» باطخل  اذ_مب بطال !ناكء اوس هنال ف عضل اذا ف !هبلالدّدسسالا هوو نك الاه دهم

 كل ذك مالا ناك ىتمنهناان دسنعو نيمعدلا ىلع ل#تتلا ديرب مدلا ىلو ناك ا ذاامب طورمشم ىافتالانو هذ مدلل
 ئلال دن الا ىف سملو ةيدلا ىلا لو دعل نم - نك لهمدلا لو نا ىف عازما اانا انعم ءصاصقلا نا كس

 ىلع يسال هذه تادىتل ثا اًةمامكفا وةلتخا (ةيئاثااةلثسملا) كاذدل سلةيدلادارأ اذا منا ىلع
 هنم تامناف لئاسقلادب تعطق ديلا عطب لق لالا ناكتاف لوالا لّقلا ةهج ىتارب ىذاشلا لاقف اهباعي

 «تارحالاو ّرملا كلت ىف .تامناف ىناثلاقرحارانااءلوالا قر أول كلذكو «تيقرتزحالاو ةرملا كلت ىف

 الا صاستقاالاذهىل_ءف ن تح ءام جبرا سفنلا لواشت ل ثلايدارملاهنئا هجر ةششح وب لاعتو هتبقر

 ىخضتة.كلدو نلعفاا يبي وستلا بجو لات هلاّناهتاهجر ىفاشل اةسح ةقزاز <2فيبلاب

 تيكا لافي نأ نزلا (اهدحأ) هوو هلع لديو ةنك لا ءوجولا عمجب نمةيوستلا لوصح

 ةفمك نا ىلءاذه ل دف لخ دا ءالولام مالكلا نمح رخ ءاناتبسالاو للا ةءفدكىفالا ىلتةلا ىف ذي وسنلا

 تراصارومالا لك ىفةب ولا ىلعةب الاهذهةلالدب مكن مولانا (اهءئانان) . نصنلا تحت ل خادلدقلا
 روصلا ضع: ىف ةد ومهم تراصاعر اهكسحل دق ماي الا تناكموم_لاباويف !:مكحولو لةيآالا
 رومالا نم ض5 ىف دب وتل باج الا الا دة: لولةياالانأ (اهئلانثو) لاسالا نمنوهأ صيسصختلاو
 هحولااذ_هوةئرأ ص مكن ."الاهذ_هنمدافت_سالذئنش رو.ءال !ضء:ىنابواستمامهوالا نيئ.ثالذ

 راسن صنلا اذهدك أتمئءوجولا لك نمةي وستلا بوجود مغ: ةياالا هذه نأ تش: فاشل نم بي رق
 [إ| هدلعاودتعاف مكملع ىدتعاأ ن نك اهلثم ةشيس ةئرسازجو ىلاعت هلوقك ”ل2اها بوو ةمضتقما صومنلا
 الاد قهشلاوب فات رتاوملا صوصنلا.ذهتدك أت م اهلثمالا ىزالذ ةئيس لع نم مكملع ىدتع ام لثع
 سأر خضر ايدو مي نأ ىدريانمو ءانقَرْع قَرَغ صومانقرح قرح نم هلوةوهو مال سلا هسيلع لوسرلا نع

 تغلب اذه تيثاذاوةراخلابىدو وبلا سأ روض رتنأ ل سو هيلع هلا ىلص< ىناامأف اهاتفن ةراخانةمد م

 هريس ايوقاغلبم ىيفاشلا لو: ىلع ثيداحالا ذه عموت انآ الارب "اسعمةبا الاءذه ةلالد

 عقلا :داحالا نأ (باوخاو) اهيرال ارانلا,بد_ءيالم السلا هيلع هلوقيو ف .باانالادوقال مالا هملع

 اذهنا ىلع اوقفنا (ةئلاثلاةلمسسملا) لع أهللاو تاضراعملا رءةيلاغتانآ الأ ةلالد تمي تضراعتا

 لئاقأا



 "ايت

 ني-هجو نف هناسو مدلا ىلو ىلا لاما ل الات دنت أله غو 5 نصايسلا طاشسا ىلع" الا
 هذه ىقاغفالا لوو ل ارك مالل اعفد هريغف ةقيق-ن وكالنأ بهق قالا طاقسا وفعلا ةقشح نا (لرالا)

 ناك ىلا ىف صاصقلام كر هلوق مدنا هنال مترك ذام ىلع هل نم ىو أ ولسا طاقسا ىلعاماالا ||

 ىلع موب ا اًدذه لوو مهمه ذأ: ود ةوفتال لو ضاضقلا قدا طاق سا ىلء اش همشأ نمهل ىنع نذل وتلجأ

 . [|| عاستاف هلرقناكل مترك ةاموفعلاب دارملا تاكول ها (ىناثلا) لو قداسلار يق ذااوه ىذلا عملا ذا

 ةجاحالو هعاس اىلا هب ةجاحال رمسا اوةلوهايهملا املا لوصودعب تالاثيع تان انهلاءاداو ورع ا ا

 (لوالا) نيهجو نم عوفدخ ىاثلا لاول امأو ناسح االاءلاد1 كلذ ءادان هود نأ ىلا ىل عما كلذ

 افع م نيهضُس نيباكرتشم صاصٌقلا قوس ناك اذاأم ىب موةصوصة روم لع رب تع الما مؤلكتلا كلذ 00

 ةدوصأاىلعىاطملا ظفللا لم قالطالا ىلء مك ا اذهةمعرش ىلع لادةي”الاورت الاتكسوامهدحأ |
 روك ذهىلا دئاع ري-2ناسحارهملاءاداو هل اوقىفءاهلاّنأ (ىنالاو) رهاظلا فال ةدقملاةصاخلا ||

 رغىلاءؤادأ بع كتاوت ىلءو فاعلا ىلا لاما اذهءادأ بوةىفاعلاوهقباملاروكذملاو قياس

 نكمم ناكو أ لاوزلا عم نوكينااما اضرلا طرمش نأ ثلاشلا لاو لا امأو الطانمكل وق ناكف فاعلا
 ناكناو قال_طالا ىلع مدلا ىلول تن“ ةيدل ذأ ةنتح منوكي نأ بجو لاوزلا ماتم ثاك ناف لاوزلا ||

 الور "اسريغ هناورهاظنل ةفلاذع ءرابتعا ىلعة:؟ الا تادامىذلا طرعشل ادهم اطفال دست ناك ل اوزلا نكمم

 ثملا) باوملاو لاو لا ضرعمىفاهرك دن ةيظفل ثاحا اههف تمقب ةي'الال وةنفّثحلا اذه صنت
 وفعلا نم ئنهمخأن مهل ىف ىقءناهريدق:(باوحلا) ئث هخ نم عنك وق بيكر فيك (لوالا د

 هحوا.ةماللامالن عا داع 3 (ىفاثلا ثلا) ممسلان هةقناطو ريسلا ضن ديزي سهو ةكوهو 1
 هللا لاه هذ نعو نالف نع توفع لاقرف بنل ىلاو ىف ىلا نعي ىذا( باولا)هل فعن وت ْ

 تزراحتو كمي .يدنع4#توةعلو مت (مىدءاعنالفا توقع لمق بن ذلا ىلا ىدءت اذاه كلن ء هللا افع ىلاعت

 (ثلاثلا ثصلا) د أنولس ارك ذا ع نعى غةسسأف هن انس ن نع ىف عنك لق هناك ب“ الا هذه هملعو هده

 دوقلاالا سبا قا نات اذا لك ثيامغااذهنأ (امهدحأ) نيهجو نم(باولا) وفخلا ماو :لقإل
 لاملااماو دوقلا ام! هق- عوم ناك اذاامأ:دئاف ْئموقا قالف ضعسشالدوقلا لاسقيذ ك.ف اعف
 كلذك الا ناكالف لكل ان نءوفعب نأ هلو لاملا نوددوةلا نعوفعي نأ هلّثالاضع تم هقس عوهش نأك

 زوج هلال +_ظعةدثاف دف, شل اريكشت نأ (ىناثلا باوخلاو) ' د هس. ا ندهل ع ءنخ لوقي نأزاج

 هناي نع ء وفعلا نأ ىلاعتن-. ذهعمج نعاوفءنوكي ناالا دوقلا طوةس ىف رؤي الوفعا نأ مهو نأ

 ىلا فرعولف مهة- نع م-هعجوفعك هق- نعءاملوالا ضعب وفعءودوتلا طوةسىف هلكر ءوفملاك

 ئ هبخأ ن مهل ىنع نخ ىلاعن لاق كلذلف هنم امو هغم ىندم !اذهراصءر كنا لف كلذ ه نم مهفيال ناك

 دما الا هذه لست سابع نب نا لق (باوحلاو) ة ةوخالا ففصو هنا تدثأ وعم ىان (عبا رلاثصلا)
 صاصقلا بو املاحانمؤءءاهنىلاعتهنأ (لوالا) هسجوأ ةثالثنمانمْومقسافلانوكن اسس ىف

 لدياد_ةورتاب ”انكلا٠ يي ايل دووم اف موه يسوي ْ

 هذهنأ كالو مده ىلو نيو لئاسقلا نب وخلا تن تناىلاعت هنأ ( ىناثا او ن ءؤنم ةرعا كلا باسمنا ىلع ٌِ

 تءقباملال اوسنفلا عمق اين امال ن الولف ةوخا نونو ان | ىابعت هلودل نيدملا سسنوكت ةوخالا ٍ ْ

 وفدلاىلاتدنلاو لن ”اةلا نعوفعلا ىلا ب دن ىل ابعت هنأ (ثلاثاا) نامعالا هس ”ل_مالاةوخالا

 صاصقلا مكماء بتحس هلودب بطاخن ا اناق نال اةف لوالا هسولا ن ءانفزتفملا ثباحآ نإ هؤملان قمابانكا
 لئاقاانأ (امهدحأ) نيهجونم هياوذس نولتاقلامهممناانلقناو لئاز لا ؤسلاف ةمئالا مه ىلا
 لئاقاا نأ (يفاثلا 09 ليوأتلا اذهب اتم وم ىلاعت هللا ءامف ام مؤ م ناكتخ لفل ا ىلع ههادقا لبق
 (ىفاثلا هجولاامأ او) بمل غلا لمس ىلعْبت م اريغ همفلخ دا ىلا عت هنامانهؤمنوكي كل ذدنعو بوي دق

 0 درو عك ال



0” 

 | ةمامالاوءاضقلا ةملهأ ىفو فرمذلا ىف هملع د از هنال:او املا ةياعر هبف ل خجل دبعل امّرطسا لّدقو ةاو أسنملا
 ١ لها اي ملاعلا ل_دقىف صنا!اذ لمعلا كرت هنا بالا ىفام ىدق  اءو ريم نوكد. ال نأ بجون ةداهشلاو

 صاصقل ا مكءلع بتكهلوة نأ اناسنا مث ل_صالا ىلع عاجالا ل ربغىف قيهناالا سيسلتاب فد رشلاو

 ديعلابّرلا لتقزاو> نم عنيديعلاب ديعلاو'َرايّرا هلوقنأ ان اناالا دبعل ايّرلسا دق بجول ىلّةلاىف
 ابراج نوكي هافاغفلا ىف ماعلا الصنم صال نات اذا اهسال ماعلا ىلع مدغم ساكو ماعد.قامو صاخ اذع

 نب د# لةنام صءصخخأ هد انف ناس ىف (ىناهلا هولا ) ماعلا ىلع هع دقت بوو ىكشالو٠ انثتسالا ىرخت

 رئاسفامأ ص اصقلاب اهيذ قنكي ىلا ىهروصل اهذه نأ ىرمصبلا نسلساو بلاط ىبأ نب ىلع نءىريطلا ريو
 ا صاصقلاب ىف كح, ال ل انهن قن الاوركذلا نيبو د_بعلاوّرلسا نيباعق او صاصقلاا ناك ا ذاام يوروسلا

 أ نأا وعز يفتهم نمارثكن أالاةبح الاهذه لوزن سدس ف لوا! اذه انحرم دقو عجارتلا ن نه هبفّدبال لب

 أالودحا ولابل2ةئةعاجللا نأ تدق هنالر اظن ادع ف.عضاضي أ وهو با اط ىلأ نب ىلع ءنع عمي مل ةنلا اذه
 م هريغبوجوز والف لدا ىف بعام دب امن دوا !نالو 3 رئالو ىننالابرك ذلا لني كلذكك عم 0

 أ بجو ولاني نأ عاف تاس اهلا داو فور, عاستاق شه نس وع لام را

 الأ ةسقلاءزهقنا ىلعل دن الا اولاقو هب الاد اوكسةةيدلااماو ضاصقلااما نيرهادس أ دمعلا

 لئاقااوه نوك.نأز أ وكف لئ اقل او مدلا ىلو الا انهه سلو هنءاوةعمو امفاع
 اذاف ةئاالاردقت ”راصف لت اعلا ىلع ىلا هلىذلا ىلولا نمي أ امنا كا ذو قاساطاةساوهوةعلارهاط ال

 ل بالف بس وح هوقو فورمع وفعلا كلذ لئاشاا عسبةملق لآ اهلا واع ئثنع مدا ىلوافع

 نع لتاةاوفعاالصح اذان الارد_ةنراصف ماهماللةلازا ص اصل! بوووهو قباسلاروك دملا ىلع

 هيدلارب غءادا بحال عام الابو ناسس>اءالامهملا دؤملو فو رءمل ان ىفاعملا لئاقلا عسبتءلف صاصقلا ب وو

 كلدك لولو لاملاوأدودتلا وهدم_علا بوم نإلءلدياذهو هن دلاوه بحاولا كلذ نوكب نأ ب>وف

 ةجحرو مكبر نمف مغ كلذ ىلاعت هلوقهجولا اذه دك ياممو دوّعلان ءوفعلا دن ءاسجاو لاسملا نأك انا

 صاصقلا محد وبيلا ىفمكملاّنالم كملع هللا ن نم ةحر صاصتلا فر ةيدلاذخ ىف مكلرامذلا تايئاىأ

 فر.فذعم كالذو ةيدلا وصاصقأا !نيد بريضلا مهلع رمثو ةَمالا هده نع ف:ةثوةعلا ٌمحىراصنلا وكن ]و

 ىلاااتم ناك اذا دوةا!نممدنعرت 1 ةءدلا نوحح:دق مدلا ىلو نال مالا هده قدس يف ةهحرو هللا نم

 هسبحا اعف هلةريللا ل_هشهسفن نع لئاقلا رش عفدو ىئشنلا فايغارناك اذارثآدوقلانوكيدقو لاما |||
 ىلوبالا قيلي الك ذو قا طاق_ساوغعل 'هلوقمدلا لووهىفاعلا نأ ل_سنال ل.ةناف هّقحىف هنا نم ةدحر
 |١ هخأ نم هللهسن ف ىأةىش : هدخ نم هل وعنك هلوق نم دارما لب نا طاقساوهوفعلا نأ ل بذال انملا مدلل

 رطل ادي امته لاك له امىأ اةءامذخ لامةدو الم.ىأاوةصاوفءلاملا اذه ىنان"أ لاستنءىذ
 ىلو عسبتيلف لاملا نمش لتقل اوه ىألا هسخأ نم هل لهسو مدلا اسوأ نمناكَن هةء الارب دن:نوكمذ
 لطمريس غنم ناسس>-الاب لاملا كلذ مدلا ىلوىلا لئاسقلادؤملو لاما كلذ ةبلاطم ىف لئاسقلا كلذ مدلا
 ىلعمدلان م م لصلا ىلا| وعداذاءاماوالا ث ىلابعتهّتاّنا رب دَهَدلا | ذه ىلع دن "ال | ىتعم نوكمف ةعفادمالو

 لاقي نأ زوال ل نكسحا مالا لووهىفاعل !نأ انإسدوقل نعاوفعيو هباوضربنأ اهذعبوأ اهلك ةيدلا

 هقافالام رح“ الا سبصن تاهل دشن .طاه#ه »دب وست نكي ني نناقش سااسقلا نك. ناوه دارملا

 ىلاعلا نأ اناس ناس ايهملاءادالا, لاقل سمأ و فور_عملاب لئاسقلا عامان تك اسلا كي هرعشلا ىمأ ىلاعت

 ىلابعت هناالا لاقل ٠١ اضرب طو ضشما دهن الاقي نأز وجال ل نكس ن نكي وأ كب رشهلناكءاوس مدلاووه

 : ل دقلا عفد ضرغل اين دلا لك لد هناىلذاع لكن مره اطلاّن التل اع الاس ان'ن وكي هنال لئاقل * ءاضررك ذبل

 ءاضرلا اذ_هناك الف سفخااءامحا هسفف لاملا لذيامأ لاملاال و سلا الهل ال ل_ةقاذأ هنالهسفن نع

 هدهيثوفعلا اظفا ل( با ودساو) سهالا سفن ىفارب ريشعم ناكن اومرك ذل رم رجال بلغالا معالا ىفالصاح
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1 

 درت لبست ل ثظول هنا لءاذاا هن الفالتاعن وكي نانيرين سى ج فاجأ اضيأ|مهربغوس فوالوتقم لعجانارب ا

 صاصقلا نم فاح اذا ءإ.5دارأ نمنالفالوتةمول_عجدارب نم ىفامأو امس قدبف ل تةءالف لثقلا ”
 هن مهم نمو أ لستقلانم هنمءاقب صاصقلاع رش ىف نالف امهريغق-ىامأو لودقمرسغ قولة ذات | ) ا

 ملاع لة ىلا ىهتل' ىو أ 'ةيراملا ىلا ىدؤو* ولمقلا بيسب مظعت مقل نالامهل بصعت نم ءاشبامهئاشب ىفو |

 (ىناثااهجولا) لكلا ةامح هلاوز فو كلذ لكل اوزاعو رمثم صاصقل! نو كسصروصةىفو سانلا نم

 عدترا هنمدس.قا اذا مدلا فاست ال كلذو املا بيس صاصقا سفن نأ اهنمدارملانأ ةئتالارب_سفتا]|
 هانرت ذىذلا هح ولا نأ عا و هحولا اذه نمةامعللاب امس هسفن صاصقلا ناكسف لمع ملف لّقلاب مهي ناك .

 ماذا هنال كلدو جاصشلاو حراولا ىف صاصقلا سف لخ ديلي لتقلاوه ىذلا ص انقلاب صنم . ٌ

 تواآهس. فنمّويال ورمل ّنالاهئاسقيلابهسرعصمف مادقالا نعل ذهرجز هنم صتقا هر دسع حرج نا هنأ | 5

 جراملانالةياالات 2 هلا داهيفدوقالىتااةحارولاو ةصشاافاضيأو هتم صتقا اذاحراخلا كلذكو الإ
 هجولا) شفنلاف لصاح صاسٌةلا فودْفدوةلا مزلهف سفنااقوهز ىلا هت ار ىدؤننأ نم اال ظ

 لتاةااريغاةامح ةيوستلا بادن !ىفنا دارا نو حسحمف ةيو تلا باكا صاصقلا نمدارملاثأ (ثااثلا |

 ءازوملاوبأ ًارق (عبارلاهجولا) ىد سلا لوةوهو ةيله انا له أ هلعفي ام الج لت اقلارمغ لقي ال هنال |

 مكلىأنآر ةلا صاضقلا ل دقو صاصقلا و لقا مكبس ع نم ممكلعصقاميق ىأ ةارح صاصقلا ىفمكلو ّ

 قفا (ةياثااهلكسملا) ملعأهللاو ةا نعى نم ىو ان هأ ن ,ءاحور هلوةكب وال ةاس> نآرقلا ىف ا

 اوربسءنرعل نال كا ذو تاعردلا ىلع أ ىلا ةغااب ىف امعمأا عج عمزاعالا ىف ةياالاءذه نا ىلعناسلا ءانلع ا

 لفل لقبل لذقلا اورثك 1 آني رخآ لوقو عسمملا سمسا ضعيلا لّدقمهل ذأ ةرشك ظافلاب عملا اذه نعأ
 ناس بو اذه نم حصفأ نآ رغلاظفل نامت لتنال فنا لّمقلا مهل رباب !ذخ فس ةلوقنملا ظافاالادوحأو |

 لخ ديال مكلو د وقال لكلا نم رس [ءاس صاسقلا قوكلو# وقنأ (اهدحأ) هوسو نم توافتلا
 ربدق:نم هيفّدب ال عمعلاءامحا ضعبلا لق لثاقلا لوق وقال كلذ ريدعت نم عسجللا ىفدبالذا بابلا اذه ىف |
 نماراصةخا دش امح صاصقلا ىف وقناتلعتامأ:اذاو لّدَعال ىننا لدا! مولوقىف كل: تصوو] ثم |

 هانحالابسئثلانوكىض تقي هرعاظ لتقل قنالتقلامولوتنأ (اهئانو) لتقل نأ لتقلامهلوت |
 صايصتا اوهو لثقلا نمعونوهروك ذملاْ الث ءالدكمص سل ةام- صاصقلا ىف هلوةو لا ودو هس“ |

 هلوق نأ (اتاش) ةاملسا عاونأ نءع ونلامسل جلب ةركس ابابا ركذ هنال ةاملسا قاطملادسول «سام مث |
 لئاقلالوقنأ (اهعبارو) كلذك ا ام-صاصقلا ىفهلوق سدلو لّدعلا ظذالرب ,ركت هيف لَم ىنال تقلا

 حرا نعو لتقل !نععدرلا دسم غب ةادح صاصقل |ىف هلوقو ىلمقأ | نءعدرلاالا دمفيال مال ىفنا لمعلا

 ةاسللال وصد نوضدن هنا ثمدح ن اعمل نول طم لدقلا قئنأ (اهصاخ د) دنا وغا عباوولا امهريغو

 لئقاطظ دما !نأ(امسداس د)ىل وكادهناكف ىل<دوهةءوهوةاسأ-ا لوم ىلعةلاد اهنا هب  الاامأو
 وهو صوص الّمقااوهلّقلا عوقولىفانن !اممنا لتقل ةدانزل بي سوه لو لم ةالاسفان نوكس<يال هنا حم |

 مالكن يبو ةناالانيب توانتلارهظفاريدةتوارهاط ةصد ىوفذدن الا امأ لطابم_يعاوقرهاطن صاستلا

 لوةملانامهلوقىف ةنسسلا لهأ ل وةداسف ىلءتب , الا هدهبةلزتمملا تدتحا (ةنلاثلاةشسسملا) برعلا |

 رحب صاصّملا عرش نا سوف لقي موت وع نأ بح لةةيىذلا ناك اذا اولاةف توج نأ بول لدي لول ظ 1

 هلت لو ألئاَقلا اذهيلتقءاوستوعناسنالا كلذ ن تحال هاا ىلعمادقالا نعالتاه نوكي نأ ديري ن كب |
 ناك لمعي لول ل دق نمف لوناسمناانا لق نافةاملا لود ىلا امضفغم صاصقلا عرش نوكبال ذئنيشم ]|

 اماه هلاعن وكت نك لق ل وللثق نم لاشءاسنأ سل أ ائلق مقام مزاي الف لتقيم وهلة ذيرأ ن نمفال توي ظ ظ
 مانمزلأام معصب كل ذو لنك هتوم نوكي نأ لن عوقد حمص تقو لك قدح نم نا ىف ضمكح دقف توع ناك لق |

 ناك هناهل::فاش نأبوأ لتقل ن ء عام هعنم هنالاما هلي م مول هنامولعملا مكلوق ىلعنوكي نأ نم ديال هلال |
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 لوطن
 مهمسيسسسسسل محمسسسس

 ناك قالو ادخ ا دح التقي نأ ل تقتل انام" الانأ (لوالا) هوجو نم هنءاوناحاف ةوخالا يا
 نآريد_ةتلااذه ىلعو بو قسافلانأرهاطظلا (ىناثااو) ىلاققلا ىلءمادقالا لبق :وخاني دش مؤملا
 ادو» مهاشاداعىلاو ىلا عت هلوةكبسنل ا ىف هلاخاهلء+ توك نأز وع(ثلاثلاو) هلاغالوذةا!ىلونوكي

 مس ءاقالطاف 55 ردقا|اذ_هو ساستذاو قلعت ع ون لئاسةلا نيد ,و مدلا ىلو نيب ل-ه هنا ) 5 رلا 2(

 ةوخالا ظفابهركذ (سمااناو) قلعت ىندأ امني ناك اذا اذك كن_.- اصا لل جرلل لوقتاك ةوخالا

 (تاوخاو) داقتعالاو رارقالا ىف ةم-سسا نمامهن٠ تبانةوهامركذب هس. اص ىلع ا.ه دس أ فامعمأ
 لل | لاهتهقراو م نو دةفدصرو نامز تود نامزب ةوخ الا دس: ىطمقن :اهرسانهوحولا هد 5

 | (لوالاش ثحعبلا) ثاحاهسفف ناس ايها اداو فورعملاب عاش :اف ىلاعت هلوقامأ قالطالا ىلعةوخالا

 1 هي دقتف وذحت ءريخأ دتبمو وأ عابتا همكفهريدقتو فوذ أدب ءربخ هلال عفر ٌفورعملاب عاستاف ةوق

 | احا“ دأ هنعوفمملا ىلعوفورءاا عادالا ىفاعلا ىلء لق (ىناثلا ثدأا) فورم لان عاما هملعف

 1 دؤيو فورعت ىفاعل وغم عتب هناف هنعو عملا ىلع امه لبقو دهاجتو ةداتقو ن سلساو سابع نبا نع

 اان ىرديلب ةسبلاطملادد_ثيالزأ فوردملاعابتالا (ثااثلا ثحأا): ناسس>ابهمأا فورا ا كلذ
 1 ااردت ة ىلع ةداب نلاب هبل اطيال هناق لاملا نيعل ا ددجاو ناك ناو ةرظنلاف ارسسعم ناكسص ناف ةفولأملا ةداعلا ىلع
 ا نع عابثالا بيس هعنعالن او لدبتسيو عاتب ,ناىلا لاهمالاف بجحاولا لاملاريسغلا دج او ناكَن اولا

 ْ ١ مالو ناكمالا اع ىف ماد ءال ا ىع ديال نأ هب دا ارماق ناسسحا«ءادالااماف تاسبجاولا نمهالا ميد:

 ل هلوقامأ لمح لوقو ةقالطو رمش ىلءلاسا!كال د ىدؤد ناو هبءلع بجاوب .دااممدةيالو دوسولا عم

 نصاسفلا عرشإكملا ك1 كاذةرغ دارملا نأ (اه دحأ) هودحو فق حرو لير نم فضلا لات

 1: ةتباام-ملع بوةكم صاصةااوةاروا | ىلهأ ىلءنامر < ذيدااذخ اووفعا !نال مكة ىف فذ هيدلاو

 دردلاو صامةلانيبةريخم ةّمالاهذهو مهلع بوةكموذعلاو ل. الا لهأ ىلءن امر ةيدلاو صاصقلاو
 فورعملا عا داق هلوقىلا عجار كلذ هلوقنأ (اهيناند) سابءْنيالوقاذهواريستو مهيلع ةءسووفعلاو

 || سابعنب الاه «:مرثك أو هام ىلا دخل ارواج ىءي فمغذتأا كلذ دعب ىدتع ا نك هل وقام اسحأب هيلا ءاذاو

 اورفظ م ةيدلااوذخأو اوذعاذا ةماهالسا لهن ال ءالذو ةيدااووفعل ادعي لدقبال نأ دارملا د

 باطوألت اير ويس اولا مغلتةيثادار 1| ىل قو كلذ نع هللا ىهنذ هوا: لاقل كِل ذ داعب

 عسسجلا ىلع ل م_ع نأ بوعو صاصق |ةيف.ككص نيب امدسعب د ازواجوأ بدلا نمد بجواممرثك أ

 ملالاديدش ب اذعلا نم عون هناروهماملاوهو (امهدحأ) نأل وق هسيئو م ب ادع لذ ظفالا مومعل
 ل, ةيالو هنع ىنعيالو لكمال لقي ناوه ميلالا باذعلا نأ ةدانق ن ءىور (فاثلاو) ةرخآالاف
 ادهو ريم نب دمعسو نسما ن نءىورملاوهو ةيدلا ذأ دعب لّدقا د ىناعاال مالا هيلع هلوتل هنم ةيدلا

 ةرخ "الا باذ__عود قالطالا دنع مباالا باذءلا نم موهفا انأ (اهدسأ) هوجول ف ءهضلوقلا
 مسا قال طا عصي الف بئاتلا قسىفاك اناحتم!نوكي ةراتواناذعنوكي ةراتدوةلانأانيبانا (اهن انو
 نكميالنأب ص نأزو<ال هع عنا لتاقاانأ (اهنلا' و) هجونودهجوىف الا هيلعباذ علا
 لعأ لاو فو ةل-ارئاس طا سا نم هنكمت ىلعاسامق هطاقس لف مدلا لو قح كلذ نال هنع وفعلا نممدلا لو
 ىلا متو هلاصس هنأ لا ( نوة مكلءبابلالا ىلوأ اءذاس ةاصح صاصقلا لمتحاو) ىلاعتهلو5 ه

 لاقي ناوهو لاؤس هس هو مالءالا بان نم صاسهقلا ناكو صاصقلاةم3-ةلاذنا الاىف بج وأ اا

 | صاستتلا عرش ةمكح هسة ءرك ذ لاؤسلا ذه عفد بالذ فيعشلا دبعلا ماليا هنجر لاكي قلي فيك

 الإ هنا (لوالا) هوجو هد , الا ىف (ىرالا هلك ملا) لئاس سمانا الا ىو ةامح صام دا اى م كلولاَقذ

 ْن نوكت نأ عن ئذلاةلازاو ةاسءللةلازا ص اسّلاّنال ةامح صاسصقلا سا لا رح رملا سول

 نم ق>ىفو .التاف نوكينأ ديرب نم قس ىف ةاسمدلا ىلا ىضغي ضاصقلاع رمش نأ دارملا لب ْى ئثلا كاذ سقت

 دار
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 نععمرا دةعر دةمود لهلاملاْ ا دري: تلا لاملاريملا نءانههدارملا ناتنثاذاف ةردنااةباعىف ا

 ىؤرفاوفلت>الوقلاادهبنولث اعلا ٌتنيعمرا دةعر دةم هنا (لوالالوقلا) نالوق فال مأ دود

 امناال لاق ىدرأ الوأ لاق مهردةنامعي-هلو توملا ىف مهاىلوم ىلع لخدهلا هنع هللا ىذر” ”لعنعا :

 (ىااهالاقال_-ر نا اهنع هللا ىذرةشداعن ءو لامريث كح كال س دأو اريخ كرنائلاعتهشلالاق ا

 اريد كرتناهتلا لاك تلاه ةعدرأ لاق كلاسعمكتلاه فال [هئالث لاك كلامك ت لاف ىصوأ نأ
 ىدولالفم هرد ةئامع.س كرتاذا سامعننانعو لسضفأ وهذ كامعل هك رئافربس ئذل اذهناوا

 لوقلاد) مفردةنامستو فاأ نم ىلا نعو مهردفلأ ةداّدقنعو ىصر ؟مهردتئاغام غلب نأف ش

 فص وبلاملان مراده:نال لاح رلا لاح فال ابك دفان لي نيعمر ا دةعر دةمري#غ هنا (فاشلا

 باجحالا ىف عزتمالو ةةفنلا ةرثكتو لابعلا: ةرثك لال غلاب هريغفصولالر دقلا ٌكلذبو ىنغ هنأانع را 0 1

 ىلع ةلالذلاملارادةم ىف ناسسلا دف له نأ دحال س دلو داهتجالا بسر دقمرا دقو انعم نوكأ

 ةدصولاهوقامأ امةبحاولا لامار دعي نأ بج ولدكسعاو وللوةينأب طقابف بتل ةم_دولاهدهنا
 هذي نف اوقف رهضلاركذاتلذاوءاصبالا ةيضولا,دارأ نال بتكلاواغا (ىلوالا هلة لا) نامل م همفف 1

 لعفلاو ثنؤملان يب لمافلا ناكل اطال مالكل !نال ةصصولاو لع فلا نيب لصفال ركذاغااضيأو همومام دع

 لعسفلا ننب لصف ىذاسقلا نال نو رك ذيذةأ عا ىشانغلاريضح لوق:نرعلاو تنأتلاءان نمار ١
 آ (ىناشااو) هلع افمسملام ىلع (امهدحأ) نيهجو نمةمصولاعفر(ةناشلاهلكسملا) ١ ًارا نيدو '

 كلوقنم اف هللا دبع لق لوةناك بنكي عفر عضوم ف لله |نوكتوريملا نيدلاوللوادةبم نوكي نأ ىلع

 لئاسسم همغننييرقالاو نيدااواإهلوق امأ لقي :عفر عطوم ىف "ل اوربخو ا دم نم هب صح "لد اف هللادمع

 نيدلاولل لاذع نا ةمج اواهخا كلذ دهر ني ةمساو ةمبصولا نا نيبا1 ىلا هت هللا نالعا (ىلوالاهلثسسملا) | ١

 فرشلاورخفألاب ءاطنيدعد الل ن وصون اون اكحص مما مالا لاق (لوالا) ناه>وه.فونيبرقالاو ا

 ا.مموةللاعممءالؤهل ةءصولا مال_سال الو ىف ىلا عت هللا بجو أفةنكللاورقفلا ف براقالانوكرتشو |١

 لغج ثرراوملاّد يآ لمق ناكامل ةمصولا ءذه باغ انانورخآل اه (فاشثلا) نيباذهو هوداّتعا اوناك ]|
 لك ىلع أ دقن نا مالسسا اوةالسلا هملع لاق ثيراوملاّةيآتازنال كلذاو هرادتخاو كمل ,مهيلاالصاو َ نوكمض نيرقالاو نيدلاولا نع هتومد هد هامه ارخاىف ىدعَنالْنأ همزلاوهلامىف ىدوملا ىلا راما هنا |||
 ردقىلا عت هتاف نأ ال اماَف ىصوملا ةمطدن ميلا الصا و ناك م دقنام نا نيبفثرا ولة يسدوالف هقس ق-ىذا]

 اذه ىلع ةتباا ثر اول ةء_صوالذ كل ذكناك اذاو ىصوملا طع نم ىلوأ هلا ةمطءنا وهقحق-ىذ لكلا
 نيبرقالاو وققاوغلت>ا (ةيناشثلاةهلمسملا) نيب رقالاو نيدلاولل ةمحاو لب ةنم ةمصولا تناكمجولا ْ

 نجرلاد.علوةؤهودالوالاو نيدلاو !] ةمصولاب ىلا عت هتنامأ اذه ىلءذدالوالا م هنولئاتلا مه نم

 : نيدلاولا| دع نم نيب رقالاا ن نمدارملاّْ ادها جوس ابءنبالوتوهو (ىنامثا لوا او) هسأ ل نءديز نبا

 ةسسصولا بجو أن ملوق عم ادهو ثربال ن ندد مهنم ثري نم تايارلا عجب مسونا (ثااثلالوقلاد)

 نوجرا مهف نوثر اولاامأَف هير اه نم لجرلا نم نوونربال ند 4م «( ميارلالوةلاو )ةخورتي اهب مارح

 هنمدارملانوكحج,نأ لد و هب ىدون امر دة ةةمدارملان ل رعملابهلوقامأ ظفالا نع
 هله آىلانعت هناكيو فورءملا ف ل-> دي نيهجول اال كح نال ىموبال نممنيرقالا ن نم هل ىدوب نءزسع ْ 1 ْ

 | | لثمكف ضعبلا مرحاذاو لئثمكف ىوساذاو فورهملابف مهند لضاف اذاف "لمحل قيرطلا كاإ نأ ةمص ولاف 1
 اسوا هفلك ىلا عت هللاف انورعم هم ابامزكي :[ةوخالاروطح عم دعما دل ادالوال ىدوأولوافورهم 000 ني مل ملا بنمو اههقح مظع عم نيدلاولا نيب ىوسولو اف درعم كا ذنكي ل ىنغلل ىصواوريقغلا مرحول نال 1

 1 | تاكو لوقي نأ دلال هلق ةداعل انلعيام بان نم ئالذو شاحالا تثاوشن ءةءلاح اهلج ةقي ه رط ىلع

 | ىلعامح ىلا.ءتةونامأ اناا هءلع فوقولان كءال ىذلا طرمشلا اذهدشىلاعت طرشي ميسر شملا |
1 3 1 3 . . 5 

 معلا ءاسحا هيج



 نوت
 ل يلا 21210 0007100

 ءالقسعلا هيدا رم اق باسلالا لو ا. ىلاعتهل وقام ىذاقلا ظطافاأ هاك اذه انمزلأ ام ةعص كلذ فوت 2 |

 منجا اواعو م-مثادعأ لق ىلع مادقالا اودارأ اذاف فون اتاه-نولعإو بقاوعلانوفرعي نيذلا

 هفوخ ناك كلذ فاما ذاف سفن فالتاب هريغ فالتا ديربال لقاعلا نال مهلاعدار كاد راص دولا نوبل اطر
 ركغل ا اذهىلا هيد لّمع هل نم هانركذ ىذا اركقلا نم داو اغا فوهلا اذهناالا عانتمالاو فكل ا .دس

 ىلوأ باطلا اذهب هتاصسدتاصخ بسلا اذهلف فوذلا اذه هل لصعال ركفأ اذه ىلا هنداوي هلل ةءال نه
 عميامنا كلذو ىبرتلل ل ءلةظفا (ىوالا:هلثملا) لئ اسم هيفننوقتت مكلعل ىلا.عتهلوقامأو باسبلالا
 ىذلا مكيراودبعاسانلا اهيا ىلاعتهلوقىفقمسسام هباوجو تامول_عملا عبماماع نكي لنمو
 لكلا ع رأ ىلاعت هنا ىلع لدي اذه نام هلا لاق (ةناسثااةهلئسا) نوت ون مكلعل مكلبق نمنيذلاو مكمل

 9 1 ا ةرملا لوق فالدخنوتالوأ ود ما موال فاءاوسىوقنا

 ةمكلعل داراانامصالاو نسما لوق (اءهدحأ) نالوقد الاريسفتىف (ةثلاثلا ةلكسملا)
 1 ّ نت ةمكالا ىف سدلو هوولا لكن مىوةّتااوهدارللانا (ىاشأاو) صاصقلا فو لمعلا سفن
 3 8 خو ص اصلا نمةقاشلارومالاد اعلا ىلع يزكامن ىلا هللان ا مولعمو ىلو أ لكلا ىلع هلهفس ىوتدل
 ش مالكلا لي بجو ىلصالاد وءةااوهاذهناكاذافامتءاوذكيو ىصاعملاب اند ابرانلا اوقّدنأ لحال

 | نيدلاوال ةمصولا اريخ كرت نا توما كدحأريض- اذا مكملع بنك ) ىلا.عتهاوق * (سماخلا وكسلا) هيلع ْ

 نأ هاند ام ىلع بو>ولا ىضمةد مكملع بتكىلاعت هلوقن العا (نيقالا ىلءاقح فورس غلاء نيبرقالاو

 اءاضيالا نع ازجاعنوكي تقول كا فال توما ة انعم هئمدار ا سداذ توا مد_- رسذ>اذاهلوق

 ضرااوهوتوملاةرامروض>دارمانانيرثكالاراشاوهو (لوالا) .نيهجو هري_سف:ىفاوركذ م
 طهران الاعب تؤول ردح دوما كواادن ماع ف اك ن نوف لاقي ةغالا فرغاظ كل ذو فوذلا

 ًاانريضح اذا اولوةننأب ةدعلا لاح ىف ةمصولا مكحح لع ضرفدارملا نا مصالالوق (ىناشلاو) ىلهود#
 | هتيصو فرك ذب [ناو ىد وانا (امهدحأ) نيوجولىلو الوالا لوآااو ىذاةل!لاه ذك اولءنافتوملا

 أ ةوقامأ هريسغ ىلع مالكلا لج زحل كالدن ءااذاو رهاظا اوه ءانركذامنا (ىنالاو) زاعتوملا

 7 أ هناوربخ نماوةةئتامو ةوةكتآر ها نمريثك ىفلاملا هيداربر1اوانوه لاملاهنا فالح الفاربخ كرش

 أرثكلاو لاقل! نيبقرفال هلا (اههدحأ) نالوقانههل اد رعاذ اوريةفريخ نمريمللا باع
 | ةمصولا ب> وأ ىلاعت هللا نا (لوألا) نيهجوب هباع تاو لكلا ىف ةيجاو ةمصولاف ”ىرفزلا لوقودو

 ةرذلاةثملهعب ن؛ىلاعتهلوةفتارقلاامأ ل تلا اا هملع ل ديرب لماقلالاملاواريخكرئاذ ا امذ
 أ ناوهذ لوةءملاامأو ريقذربخ نم”ىلا تا "رنا ىلاءثهل اوقاضد أوه ر | "رش ةرذ لاقثم لمعي نمو هربارمخ

 ااه ثيراوملا ماكحأربتعا ىلا عتهتلانا(ةيئاثلاةخغلا) امخن وكف كل ذكل ب يفر د أمرعملا

 ١ لرتامتيدصن ءاسنللو نورقالاو نادل اولا كرت تشب راا ىلا«: هلوق ل. اديرثك مأ لق لاملا نمّقس

 | لوقااو) ةمصولا ف كلذك الا نوكينأ ب وف اضور غم ابيصرثكوأ هنم لقاسمم نوب رقالاو نادل ولا
 | لرتنمنا(لتالا) هوجو هءاءاوص اوريثكلا لاملاب صاختا الاءدهقريسلا ظفانا ودو (ىلاثلا
 | ناكناو ةحاطلا لهأ د هي زو اكو هلام ميظعتدا رب رامافلاموذنالف لاس: امكارعخ ل رت هنا لاتدال 2

 | ةمعلى نالفلقاذا كا ذكو ريكو أل ءلق نمنانالا هلوّرام لك ىلع ةقدقلسا ىف عتب ءدق لاسملا مس
 ازاجنانمباباذهو هلا ةيشنعلا نع كفن الد أناكن اودم_هنااريثكت هي دارباغاف شعلان ا

 سل هلوقو دسم ا ىفالا ددسلار ل ةالمالدأ وق ءىوردقاك هصقنل ل انع مالا قوه وروه شا
 أ ءاوسال رانك ف ةبجأو ةمصولا تناك ول (ةثلاشلاةلا) ازو وو عئاج هراوان اعيشتاب ن م نمْوع

 | الدقام ايش دش رتب نأودبال د أ لكنال ادمفءامالكاريخِْلرتناهلودب د سقت ان ناك اما اريثكو أ الدق ناك
 اادخ يروم نزلا ىذلا ساب ركل ند دقالو نيح ةرسكم هعم ق-الوانانر ,ءتوع ىذلاامأ ارثكوأ ناك
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 تت م ل ١ موسع سس جم بعمل كك110100اأ|'000ا|ا|ا1ز]1 1 ب7 ة ]اا د. ةييسسل هس 4

 نيلئ اما (١ ىناذااثصلا) لعأ هب اوزئاسريغ سامقلان نآرقلا حسن لوة: نأ ىل: اتلو ثاريملا لأ ىلا فؤرمدم

 ثري ن قس ىفةخو سم ترا اهنا لاف نم مسن ءنيلوةىلعاوفاتخا و فمتراص دب الاهذ هنا
 ثري نمد 5-0 وسنمامنا لاف نم مخ وءاهشفلا نم نيريثعملاو ني رمسفملا رثك ألوقوهو ث ربا نمو قو

 : راسين ب لسمو ل احضلاو سو اطو قورمسمو ىرم هلا نساساو شاسع نبا ته دموهو ثرءال نوف

 ناسواط لافو ة.دعءعيلع محد ةفهنانرقال ىدو ناريغ نم تام نمْلاصخلا لاه ىتسداز نب

 بوجو ىلعةلاد تءقبةب الا ءذهناءالؤه دنعف براعالا ىلاًدرو مهنم عزن براعتالا ل رتو تناحالل ىد

 هلاد هب الاذه نا (قوالاء لا) نيدو نمءالؤ» ةحرانراو نو تسحر الىذلا بي ردا. مولا

 ةالمااهملع هلوةباماو ثدراوملا هي اناما بي رقلا ثراولا قس ىف هنل معلا رت سن را ةمصولا بوو ىلع
 روهطظ غم دوو مريغ عاجل ا انههو ثراوال ةم_صوال هنا ىلع عام الابوأ ثراولة._موالالا مال-بلاو |!

 انثراونوكي ال ىذلا ببر دال ةءصولا بوسو ىلع ةلاد ةءاالا قد نأ بح وذاثي دحو اعدةهةفالثلا ١
 ظ هدنءةيوتكم هتنصووالا لما تدمي نأ لام هلل ىرماق حام مال_لاوةالغلا هملعهلوق( ةناثااةخغا)

 ِ براقالاة ه2 ةمحاولاة.صولا.ءذهنوكتنأ بحوف ةءحاورنغبراقالاريغا ة صولا نا ىلع انهدسأو ||

 تراصّةن الا هذه نان نول فااروههلاامأو ةمضولا هذه بوبو ىف نارذلل دك ةنسااتراصو ||
 ألا وأ اهبىضو ةيصودعب نم ىلاعت هلوقب كسلا مهلام دو أقانثراو نوكبال ىذلا بيرقلا قد ىف و سنم |

 بب رقلاقح ةخوسنم تراصامتب.الاءذه ناينولئاقلا(ثااثلاثصلا)لبقاسق.ررقتانزكذ دقو نيه أ
 رقفالا ةمصولا هذه لعج هنادوء«س نبانء لشن (لوالا) نيعضوءىفاوذلتخا انثراو نوكيالىذلا |!

 ديزني دلاخو نسا نعىور (ىناثلا) ءاوسءاينغالاو مهىرصبلان ل 1لاقوءانرقالان ءرقفالاق ||
2 
 أ ثلثو دبا رقلاىوذاثاثلا ىئاث ل_عج هثرئال ةيارق هلو هّس ارقرعغا ىدوب نومهاولاه مما ىلعي ني كل ادعو | 0

 ىلا تدرو بناسالا نم ةمدصولا تءزتننيساتحما وناك نا براق الا نأ سواط نعو هلودوأ ناثلثلا ظ

 هنأ لعا ( ميلع م.م“ لبا ا هنول دبي يذلا ىلع همت ا اغا هعمء ام دعب هلي نثر رلاعت هلوق هملعأ ناو براغالا ا ا

 ىلاعتهلوتاّمأ اهريرغت فدمءولا ىر ىره اع هعشااهمأ ملغءواهموسوو ةمسصولا| صارت ذاملىلاعت ٠
 ود هنارو مثملاوهو ( امه دحأ) نالوق همفوه نمل دنا اذه 1 (ىلو الاهل سملا) لثاسءدهمقف هديك

 قولا ةعهسق ىفاماو هياَكَلا فما ةيصولا ىمولار يخي ناب ىصولاامأ ساناارثاموأ دهاشلاوأ ىدولا ||
 || ىلالام اكل :لودو نم اوءنئءنافدها لاو ىدولارب_غامأو اهقكيوأ:دابشريغي نأ ف دهاسثلا امأو ||

 وهرسشتلانعىبملانأ (ىاثاالوقتلاو) هلدب نكىلا..نهلوق تح ن ولاد مهاك ءالؤ وذ هةحتسسم أ
 أ ةله اها ىفاوناكم ما انببانال كا ذو اهبلا ةمصولاب ىلاعت هللا نيب ىبا عضاوم | نع ةءصول ارممغت نعى ىدوملا |

 || وأ تملا هلاهامل د ندر دة ةلاوظعو ىأ ةظءوم هءاح نةىلاعت هلوةك هءاعتلا دو ءاسدد الا عع ةمصولا َ

 | هرك ذمدقا مالا ل دب نغرب دقتلاو ضرفلاو مكلس ا ىلا ةعسارءاهلا لبق (اهيناناف) هنعدعمسوأ هن ىصوأ ||
 أ نأ (اهعبارو) . َهَمْو-ةيصولا تناك ن او هركذ كلذاف ترملاهب ىصوأ املا دئاعريمضل !نأ (اهثلانو) ||

 ||| نأزودف ق.ةملابسداةمصولا ثنأننأ (اهسماخو) لعفوأ لوةوهو ةءدصولا عم ىلا دوعتةياتكلا ||
 نوكيتا طرمشي ماظعيوأ تثيامنامالانا ىلع ل ديوهذ هفمءام د_ءنالوقامأ رك ذملاةباكب اهنع ىكم ||
 ىلع «ءاامتاف هل وةامأ هلعتايثاك هعام«تاءئاراصف هييلءلا عش : ولع امسلل عمال هلال كا ذ ٍلعدق لدا |
 ليد_تاكلذغانأ ىنعملاو ليدبتلا ىلا دئاع هما لوقف ريهضأ اورمصعلا اناةلكيأ لعاف هنولد_دنيذلا !
 ا ماكح أ ىلع هي الادهم اول دس! ءانعلا نأ لعاو وه نء لدن !نأناس مّدةندقو لدم! ىلا الادوءدال ظ
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 مالكسلا اذه ره أطلق نافاقس كلذ قس ىأ دكا قهرالهماقج هلوقف هيوسو دك ونيف ةدازفنيَقنملا
 امح هلوةيدار انا(لزالا) نيهحو نم( ب 'وجلاف) مهريغنود نينا فاكتلا اذه صرصنت ىو

 ءذهنا (ىناشلا) هيف لكلا ل د. ةايهدءوهل ةقيرط هلعجوهار تو ىوةتاارثآ نأ مزال هنا نيد ا ىلع

 ق- ىف نتاعك ءاكنلاو تاسجاولا ن ىلع د عاج الاو نما ىلع تع ا | ذه بوو ىْضَمَمَت هن هي , الأ

 او ه الا ءذهريسفت قاعمام "للا ذهذ فماعتلا اديه تمت لكبلا لخ دي قي رطلا اذ مبةم هريغو نقدم

 هاوي نولزالا جاو ين تلك لاق نم مهنمو او تناك لاك م «مهنمةمصولا هذهىف او اتش اساثلا نا

 نية_ملا ىلع ام هلودب باح الا كاذدك ىلا عت هنامشبوجولا ن ىش  نيظفلا ا الكو مك. اعهلوقبو بدك

 دو وس دوب يلح مهو ةحوسم تراص ب . الا هذه لاه نم مهنم اوفا الؤهو

 , الا ءذهنا (اهدأ )هوجو نم هلوقريرقتو ىفاهذصالا لم ىأراسخا
 هم اكسو و ىلاعتءلوت او: نم ندب رقالاو نيد ولا ثيرول نم ىلاعت هنن هب ىصوأ امم كلء بتحس اهانغمو
 ١ ! 7 ا نأو لع واقل + ىسدأ فوت نورقلاونياو موي أرشنش ىمبنكأ الو

 / 1 !نم ةيطع ثارعملان ؛ةيددعولا توت مااا الج أملا تو. نيب ةافانمال هنا (اهتاند) ممم ايصن | نم

 5 ا(اهئا) نعي "الات ثار ريااو ةمسص ولا نييهل مثرا ولاف توما هرمض- نمت ةمطع ةمصولاو ىلا عت

 ب ولد . الاءذهن الكل ذوةب الاء ذيل ةصص# ثارمملا ةآ ل عجن كءناكل اف اناا ل ودار ّدقوأ

 هذهتمت الخادانرادن كال ىذا رثلاقيوثرا ولا + رقلا حج رك ثاريملاهبآ منيب رقاللةءصولا
 نمو لْسَملاو قرلاو نيدلا ف الد ا بحسب كل دو ثربال نم مسجنمو ثرينم نيدااولان «نال كل ذو هب , الا

 تيثيو لاح ىف طةسنممههو ةمجاللا بام_.الا هذمب ثرءال ن٠ ةضب رذ ىف نوط ةسنال نيذلا براقالا
 ١ لكدف محر ىوذاوناك اذا لاح لكى طقس نءمممو مهم«ثاريابىلوأ وه نم ةعقاولا فنك اذ لاح ىف

 هللادك دقق مرلا للم لال هل :.سولا تزاجسانثراو نكي ل نمو ل ةيصولا زق ملان'ر او ءالؤه ن«ثاك نم
 ىذ“انياو ناس الاو ل دءاايمأب هلنانا هوةبو ماحرالاو هينول» ءاسآىذلاهللااوةنااو هلوةب كل ذ ىلا عت

 ىلعامد رت هحودسا ةحو سم هن "الا نان نول: اةلاامأ بايلا اذهىفل_-..ىنأ ب هذمر رقناذهف ىرقلا |

 (اهدحأ)اهوجواوركذو ةخو _:متراص ل.ل دىأباهنا فاوفاتخ (لوالا ثحصأا) ثا | ب فةهزدملا|زه

 عم منال هنال دمعب ا ذهواطةف هقس قدس ىذ لكس ثور اوملا لهأ ىلا عت هقلاءاطءانة.و نم تراصامنا

 هنالئاه لوةينأيحسنل ال صيسصخملا كلذ جون امرثك أو ةيصولاب رخآر دق بوجو ث ارياف وآل !نءردق

 قيالق ثرالاس:سامهااق لان لكمسب تحوم نوف ارلاالا قو نفذ خو انه رككاأو كال

 الأ ماللاو ةالصاا هلع هلوقب ةخوسنمتراصاما(اهل انأو) منال ص.صغاذهن اال اءث دولا

 نع بد و هننأ ,ارقل احسن زوج الفد اوريخاذهناه.ف لاكثالاناالا ب رق أ اذهو ثراول ةمسصوال

 ايتو اغلو رتاوتملاب قكلافلو.ةلاب هتان هع ءالاّناالاد-او ريخ ناكناورياتا اذهناءلاؤ ا اذه
 كلذ ناالا لم (لوالاو) عطقلا هو ىلعو أَن ناغا ا هسو ىلع لورلاب هممت ديالا نا ديو

 : اعابعبا نوكي

 داح . الا باب ع نء هنا عم همصحن اوعطقول منال عوذم ( اسشل او) هين رمل روم ان د اوريشمبا طوبا

 : نأزوجيال عامجالاو عامجالابةخو نم تراصاجلا (اهثلاند) زماجر مغ هناو أطماع ىلع اوعج ا دقاوناكل

 |رك دنءعامج الااوةتك امهناالا ادوج وم حماستلا ليلدلا ناك هنا ىلع ل دي عاسجالا نال نآ رقلا هبحسني
 || عام الا داقعت !ىعدب م. كفا اذه عوقو ركن !نء مالا ىف نا تدثاا لوقد نأ لئاسقا ولءادلا كلذ

 : ةمسصولا هذه لوةننأ اوهو ىساسق ل_ءادب ةنوسنم تراص منا (اهعبارو) مسنلا اده ل اودهدح ىلع

 نوب دلا ىلع اساسمق نع رقالاءالؤه قد اطال نأ بجو ةمصولا هذه دون ملام دنءناكل ةءحاو تناكول

 || ىلا عت هل اوق لمل داني نو ةعتسيال نب رقالاءالؤهل :.صولادح ولام دنءنكل اهب ة.صولا دج الىئلا
 عيجألاباغنيدالو ةيسونكتلاذاهنا ينسيني" الارهاظر نيدوأ امم ىدون ة.صودعب نم ثيراوملاة يآ

 بزروم



 أ هنا (لوالا) هوجو نم هياوجو هءلعمت االذ لاقي نأ هب قلي تفك هب .لعباوثلا قدس وهو حالمالا 1 )9

 وو

 | فواناب هقاعكلذلف هماءاعوطةءنو كح, نأ نم ع:بهطسفزب وف نال نيمول هم غالاو فاطارسصنل |
 ولاني عش داذز لا ذنف ىو تامؤةمسضولاو ةّسسة ناري دن نا باو ىف (ثااثلا هجولا) ْ

 . اسضام متالاو ف نمل مكح كيلا رظتنم كل ذ ناك الف أطغتاو للا كرت رتهجو ىلءةلاصم مهل ىدوللاو ||
 ناو فولللا قعمىفرك ذا نأ ن نك .وجولا ءذهفنيةءلا لاوزو فود ا. ىلاسعت هاه: نأ مدفارت 39 ا

 ةمشللاو فوللاو لع نكاكأ فاح. نغىلاعتهلوقري فنى (ىاشثلا لوقلا) ىوقالاو» لالا هولا ناك

 نيولعلا نيو صوص ن رظنم ةدارءةصو هم ةلاسنع ةزابع فوه انال كل ذو لعلا عم نالمعتسسب ف
 ' نوكي لد وأما! اذه ىلعورخ رح . الا ىلع اممم دحاو لك سس ا ردهم ومأىف ةرباشم ّناغلا !

 | ىلا هدربو هريغي نأ كلذ لعن ىلعحب رحالفا دمعتم اهينراجوأ هتيدو ىفأطخا اذا تملا نأ هَ . الا دم ْ

 .ًاططاوه فنا نأانرك ذدق (ةعبارلاهلْمملا) عسرلاو ةداّدقو سابعني ا لوقاذهو هتومدعب حالصلا
 ادمعلا وأأطمللا نيب لصفالفدم_علا ةلزئج هلاطبا بع هناقربغلا ق-ىفأطلنا نأ مول_همو دمعلا وه غالاو
 الشسملا )لئاسم همنق مهن مصاف ىلع 4 زئام أ يزحألا نب قدمو زءاىوس هحولااذهنك كلذ

 دقودهاشلا هم لخ ديدقو ةمصولا ىف هنمدءال ىذا ىدؤل اود هنار هاظلاوهنم لهلااذه ( ىلوالا

 ,نولش ديءالؤه لكذ فور مان عأب ن ءوأ ىدووأ لووألاو نههتوهدعب كلذ ىلوس ا ا

 أدل كلذ اولعوأ ةمسصولا ىف ثالاو فنملا تارامأ مو! ترهاغاذا صوم نم فا نغ ىلاعن هاوق تك ظ
 ا, ال كلذو فءاكتلا اذه تدل اون دلاىلوأ دهامشلاو ىمولا لب تاملا اذه ىف ص.سصختلله_بو ا

 ديل مهن حصا فدل وةقريمذلالوةينألئاقا ( (ةئاشلاةلثسملا) تشأامموقاعت ناكف ةمصولا تن د

 أ لهأ يدا رملانأ ةيبسمال هنا (هباوجو) قبال ارركذملاةلذانئراش روك ساق ادئاه حرا 0 | ١

 مصاف ىلاعت ل وةينأ لدفاو 8 3م أراض ةء_مولاهنءىلعلدصو.٠نمهلوقنال انامصولا ||
 ناود كلذو ثاريملاو همصولا لهأ ند هصاقرا راا نولئئاه لاقو ةءسصولا لهأ نيب حلصاف لاه هناك مهنا

 ,.ف.هضلوةلااذهو كلذ ىف هثرولاو اناصولا له أ نيب ملدب ملصملا ثلثن ادق ىل 1 سول قسرا ١

 فنا نأ (اه2انأو) ةثرولا ىلءالة..صولا لهأ ىلع ل ديانا ىدوملا ظفل نأ (اهدحأ) هو>دنءاإ
 حجاتحالورك ذالكمر تس ذراص ىمرلاءالاز < لاا كلد نال ثلثا | نمرثك انىصوب نأ ف لخ ديال ئالاو ْ ا

 ناتج تيجو حالم الا اع ةلغك نايباف (ةثلاثااهلث_سملا) نالطبل ارهاط هنال حالصا ىلا هل اطد ا ىف 1

 كلذ نأ ان لوقف ةشوسنماي الا هذه تراص نا لبق حالم الا اذهةمف.ك ناس ىف (لوالاثدلا)' /
 لكدر وةثالسثلا و ومالا هذه ةلازا نوكياسغا اه-الصاف لو دعيوأ ناصةنو أ ةدانزباما ناك ممالاو فلل |

 فنطال وشف ف ةحو سلم هد الا هذه تراص نادعب حالصالا اذه ةبف.كى (ىناثلا ثح هأا) هةعسم ىلا قو 1

 , ثراولا ىلا لاما لوو عئم لواحي هنا ىلع ل ديم ضي رسملان هرهظين أ اهنههوجو ىلع عقب انهه مثالاوا 1

 ' دعانالل ىدو نأ اهنءو ثالثلا نمرثتصأب ىدو» نأ انهو هنم عجانههندق+ مارت واج ةاركذياما ١

 .ىلاعتدل اوقامأ هوولا ع نم كل ذريغىلا لاسعلا 5 :رثكو لالا هلق عم ىدو ونأ ا هو ةحاس 2-53 نراقالا ىفو أإ]

 . اذه :يلعةعاطب قأدق حصا اذهلوقين أل اد (ىلوالا هل للا ( ناتن سم هيفق هيلع ئاالف ١

 در هنالهلعمناال هناو لوال] هّفلا مت نيب لب ديا ا ناش اهم دودي الال وأ ىف ل د_ىلا مارك ذ انا ىلاعت 7

 أد مهونو ل ىدوملا ىلع ب عسي كل ذواناصولا صسر مدمن اتصالا (ىناثلاو) لدعلا ىلا ةءضولا ّ '

 ار ىمهناو كلذ مدتيال داهشالاو ة.صولا نأ نب (ثلاثلاو) هيلع ئاالف لاقو ةبمدشلا لازاامثا ||

 ىلا بح نع هلام لافرمطو ىدوم اة: دول ةفلا هدف له-ناو هم لع مهاالف ةمصولا فا تناكن او ولا ىلا ا

 | هت امالا نأ (عبارااد) هماع مثاالف هلوقل نسح نا ذنأ ل بوز هقنا نيرف عبقلا م دوب َكِلدَّنال رك ا

 نيف لءفلاو لوةلا نم ه رش الام ضدي هالي نأ همف فانعو لوقلا نمر انك 1ىلا همض بات ةعاملبا ا

 ١ سس سس ب سس همم معصم س سس سس دسم ٠ سس سس مسكس دع دس جس سس مست سجل معمم هوس 1
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 نان هني دءاضت؛ثراولا هأاذاناسنالانأ (اه.ئانو) هسأرثك ىلع بذعياللفطلانأ (اهدحأ)
 ضعنلاف الخ ثراولا كل ذريصة بس بد #عيال تملا ناسسنالان اف هد ىذقيال ناي هيفرمهق ثراولا
 ليددتلا مانا ىلع لا ددي الا ءذهنال كل ذو هماع ريغ“ اكحييذعبال تملا نأ (اهئلاو) لاهخلا

 ىلاعن هلوةب هب الا هذه تلال ددكسصأأ و ءريغ با ذب ا دس أ ذخ اؤر ال ىلاعت هللا ناف لد, !ىلا الا دوعبال
 تيسكاماها اهيلعفءاسان مو هسفالف اطاص لع نم ىرخا رزو ةرزاورزئالو اهبلعالا سفن لك ب _كتالو
 ىموالزو < له ها 3ةشننمبراه الا فو بناجالا ىصوااذا (ةمااثلا هل شساا) تدستك ااماهيلعو
 تناكلاه نم مهنخ هيف اوغلت ا نيبرخالاو نيدلاولا نم ث ريال نا ة.صولا بوسوب لود نءامأ ة.دولاريمغت
 | مهئمو هيوح أ ىنجالا كل ناك بناجالا ىلا ةسصولا فرصو لع فيل اذا هملع ةيجاو براه 4 ة.مسصوأ ل

 | ىذا !بررقلل ةءصولا بوب ال نمام أ ءالؤه لو لم_صغ:انركذ دقو نمب رقال !ىلادربو كلذ ْضَقْسٍ لهن
 ٠ أو >ا مم هريمفتزو<الوزئاسو هف ثلثلا, ناكن اف ثلثا! نمر تسصارو أ ثاثل ا. ئال ذ نوكي ن ااماف ثريال

 . [|ثاثلا لام مال_اارةالصلا هلع هنال ثلثا !نمناصةئااوه بدسسلا لود نسا ناكمف بدك سما ىف
 .٠ [أاوتعب نم مهن ءوراك أ همف باوثل او هقح هنال بتسم ثلثل ا لب لاكن ءمهنمو ناصقنلا ىلا ب دنفريثكث لثلاو
 || هيفاونات> ادقف ثلثا | نمرثكا ةمصولا تناكنا ام اف ىلوالاوهاذهودكرتلار دقو ةثرولا لاحو تملا لاح
 دعبالاةبرولا لوةاريثأ النو رخآلاقو معنمءاضرلا ساقتااو ةرولا ىمادالا كلذ زوال لاه نء منذ

 تملا نم ةمامعنوكيو ثراولا هزابسا ناز لاه نم مهن اوهلتشا ثلثلا نم رثك أب ىصوا اذامث توما
 ا وال عسمسىلاعت هنا هانعف ميلع عس.عم هللاّنا هلرفامأ ثراولا نم ةدطعءاداكنوكي لب لوةدنم مهن هو

 تاخذ ىلاعت هلوق ٠ ل.عأ هللا واهيذعقا ولاريغتلا نم ةيفا هملع ىذالذ اهتفص ىلع اولعيو اه د ىلع

 ةص ولا لدي نم دءول انا ىلاعت هنأ لعا (مي-رررهغهللاَنا هملع ئاالف مهد مص فانا وأ امن: صوم نم

 حالصالا قد رط ىلع قس ىلا لطان نءهريغاذا امأ لطاسبلا ىلا قا نع هل دم نآ ليد اا كل ذيدارملا نأ نمب

 نمايرمذ ىضنةيحالصالاّنال مهن مصاف اهئارأ اكن صو.« نم فانك هلوق نم دارا اوهو ن سحأ دقه
 هلازاو لوتالا ىفمثالا بجو نان لوتالال و دمشلا كلذ نيبو لي دما || ذه نمب ىف رفا ا ىلاعتركذف ريبغتلاو لي ديلا

 انههوبانلا اذهىفدحاوامهمكح نأر دةءالثل ني رم.غتو نيا داء موك ىف اءهك ارتشا دعب ىلاثلا نع

 اهو فمةذكاانز وقاملا وديدشنلاب صو. مصاع نع ركب وأ هك اكل : 1-1 ردا :اةلانزعملا ( لكان

 لاقيءا ودسالا نع لو دءل اهي أو رومالا ف لما فذاسا (ةل املا لملا) دساو عع ىدوأو ىصو نامغل

 فتاصمرغىلاعت هلوق هنو فنا كال ذكو افنج لمة سلا ىف اهدكفو ىذاملا ف نونلا رمسكب فندي فاح

 (ةثلاشلاةلثملا) دمعل اوه منالاو هب لعيال ث مح نما طلاوه فلما نأ مالاو فنلسا نيب قرفلاو مثال
 سأ ىف مصياف فوللا لة ناف ة.ثلناو فوالاوه هنمدارملا نأ (امهدأ) نالوق ف  نكىلاسعتهلوق ىف
 ظ محملا اذهنأدا ران أ(اهدحأ) هوو نم( باول او) ف وملنان اعةاب3 نكي فمكف تعقو ةمدول اورام
 ةلاهللا نمبرض عموما ةقيرط نعل ملاوه ىذلا فنلاتارامأ هنمترهانف ىصوب ىدومادهاشاذا
 ' (|| دنعف قدكتسملا نع ل دعيوأ هّقس قدتسسملا صقخد وأ قدك ملا ريغ ديزي نابا دمعت ه:مدهاشوأ ليواتلا عموأ

 هداف تارامآروهط دنع الا حالصانال حالصالا فذخأب ةم_صولا قمة ىلدقو كلذ تارام رو ول

 ىصولارمضح دقو لوي ىصوملا ناك لعلا نود فولت اي ىلاسعت قاع ءالذلف لهم أن وكي هداسفرر قت لبقو
 اةحسسم نوكم ال هنا عما الف ديزأن ا و براق الا نود د_ءابالل ىدواناديرا ةرودملاهسو ىلعذهاشلاو

 هلع اعطاقال ماو فنج نمائاش عماسسلاري_صي كلذ دنعف ةد انزال قت سم هنا ع مانالف صقةناوأةدابزا
 (ىناشلا هج ولا) لعلام هقلمد لو نادل اود ىذلا فرهاب «ةاعفا فس صوم نم فا نخ ىلا«: لاه كلذاو
 اهذخسفي لب ةمصولا كالت ىلع ىدوم اًرق سال نزوح هنكل انركذ ىذلا هجولا ىلع ىمواا ذا هنا ناواسا ىف

 | كِلَذَك نك الف ناسقةنلاو ةدائزلااهري.غتو ةصولا نع عوج رلاهلذ تي لام ىدر ا !نالرةسنأزويو
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 ' نأ بجبن مكمبق نم نيذلا ىلع بكام هلوتوهو هسشنمل اذهالا هسبلع ل.ل دالو هيلع ذبل بلد نر هيف

 لدالء وش هش هسشت نأ اند .دقلوالا لوذا| باص لاه عملا ادهتوبث ىلعال_لدعيبشتلا اذهتركبا|

 ناد ناضم ربات همرصانوكيذل موسما نموم دقن عي وجول لكساحس: اشم |

 دوييلالعاذا مال_سالا لودق نم رهام هياورلا هده لم تاغ امو نيثالثب اد دةممههوص نوح تح 5

 بن كعضو م حاحزلا لاق (لوالا) لا وقأ ةثلئاكعضوم ىف (ةئاثلا هلكسسلا) تلذكم وك ل ١ 0 ١

 ىراينالا نبا لاه (فناثلا) مكمن نم نيذلا ىلع ضرف ىذلاكأضرف مكيلع رف ىنءملا ةردصملا ىلع أ

 ا اعالثم واهب _ثم مايصلامكيلع بنك اهبداري غامسصلا نم لاسحلا ىلع بصن عض يفد اوك تان ا
 بذا طنا 6+ ةناكم رب دة: فو در دصا ةفص وه ىلع وبأ لاق (ثا امل اذ مكليق مارق نم نيد ٍ

 نوديرو داو تنا قاللعلا حي م هى موأوق فدطاو عاستالاىفلسثمولاع هماقم هلع يق اورفالا 0 ا
 هيلا فايضملا مسالا ماقم فاذا ةءفص مب ةأوهءافانضااو كافاا زق دن اوةقملطتتاذتنا ْ

 ف.كمالكلا ادهناامأو مد3:دق ىلاعت قا ىف زءلريسةتنألدعاف نود مكلغا ىلاغت هلرقامأ ٠

 نه ءدقامل ىوةااثرونمودلا نأ مالكا | مم نعي هناصس هنا(اهد )هوجو هيف عضوملا اذهب قيلي

 كاذو اهتسايروامثدلا تاذاثوهيو شح اوقااورانبلاورشالان ءعدرب هناف ىوهلا عامةناو ةوهشلاراس دا

 هيراغل يسب ءر اارثأس لا ل_ك لا ف لمقاكنيذهاسانلا ىؤاءاو حب رذل او نطنلا ةريشرسكي خوطلا .

 انما ذناكف يا ب يي هني

 و كي هياونوكتل مايل زك |

 نال هوجو هحو ىلء كال ذياهمشم نود مكلعل اهب اعادنع لوي نأ ىلاعق هنم نسح ةصاخلا هذ مب موصلا | أ

 : مزار ىو: نأ موداانم 00 ىعملا (اهياد) ابجاو نوكيناودبال ىصاعملا نع سفنلا عنجام | ٌ

 18 ىلا ناف تاوه.ثلل مككرتومكم ودبهللا نمد مكلعل عملا (اهلاثثف) لعل عم اذهو ىوقتلا ىف ا

 ءامسشالار اسىف ةمغرلا ع نمدشأ وكتماو موململا ف ةيقرلاو قش أ هنعءاشت الا ناكرثك أ همف ةمغرلا تناك

 (اهعبارو) فخأو لهسأ» ا.شالارل اَسئلرتي هلا ءاقتا نكح وكنملاو موعطملا رغب هللا ءاقنا م 1 ليال

 بدساهلعةظفاحملا لرتو اهلامهان وددت مكسلعل مكملبق نم نيذلا ىلع ب دك امماءصلام لع بتكدارملا| |
 مهرامشموصأ١ّنالنيقدملاة موق ةدامعأ | هله تدس د نوماظتنت مكلعل/ اهسماشو)الاصاواهئاجردمظعأ

 نيذاا ىلءورخأ مانأ نمةدعفر هس ىلعوأ اضن ض مكذمناكن ةتادو دءعماماما ) ىلاعتهلوق »* لءأ هللا

 هلوقفنألعا (نولعت ع دكنا مكلريخاوموصن ناو هلربخ و هفاربس واتت ن نةنيكسم ماعطفب دقهنوقرظن |

 هناكفرظلا لعبصت(لوالا) لاوقأ اما اباهّناف (ىلوالاهلسملا) لئاسمتادو دعمامانا ىلاغت
 ريخهناءاَرقلا لوقوهو (قاثلا) ةعجلامون حورخلا تدوكلوق هريظنو مانأ ىف مامصلا مكملع بةكلدق 1

 امانأاوموصفىأرامضاب (عبارلاو) ريسفتلا ىلع (ثلاثلاو) الاميز نطءاغولوتك لءاف ملام |
 ةدانقوذاعملوقوهو ناس ءررغاها (لف الا نيلوق ىلءمايالاهذهىفاوغلتخا (ةيئاثلا هلكملا)| :

 لكنم مانأ ةثالث ل ةوءاطع نع ءرهش لكن م مانأ هنالث لمقف٠ال وه تفلت مث سابع نبا ن عءماورو ءاطعو | 9 :

 امح او نأك لي ليقو ضر مناع ناكها مضعب لاقفاضي أ اوةلتخاا م ةذانق نءعءاروشاعمول موصو رهشأ 0 ١

 ناكمرمودري-غ مانالاهد_مدار 11 نأب نولئاقلا ّجحاو ناضءرموصن خو نم هنا ىل-ع“ الؤهقفتاؤ| |

 000 ا دا نا 0 هوجو :

 ع ا (تااثلا) يع

 8 ل و : لق اي

 : ىلا سستم



 "يعل

 4 نجتاد '«(ةيلاثلاهلثسملا) المع حالصالا ىفهدصق ناك اذا سلا اذه يف للا ىلع نال هنأ ىلامعن
 1 عرمشلا فرو ذم أ ىلا ةعزانملا كا: ءاضفا ملدلا ديرب نم فاح اذا نيءزانما نيب ملدلاز او ىلع 20 _

 اذهامأ زو الالعف لعف نعقدلياغا مالكلا ادهن او هو لاؤساضدأ هسفق محرروغهللاناهلوقامأ

 نمادهنا (اهدحأ) هو-و نءهناوجو مالكلا اذه هي ماي فيكسف تاعاطلا هل نمووذحال_مالا

 ىباوتو قدر لس صوأ نايف بادلا مرام 31 بونذإار ةهَءائذلاانا لاه هناك ىلءالا ىلع ىف دالا هسسنناب بأي

 لأ نآدارملات ركب نأ لة (اهينانأد) ىلوأناكم مسهلنا اذه حالصا ىف ةريثكلاان نمل اتلم كنا عملا

 |هلضفي هس روهلر ةغبمحرروةغهللاناف هيمو ثللصا .مالاو فلا ىلعم 0 ةأىذااىدوملاك لذ

 . | ىلا عترعا ذاق ا رتلوالاناك لانو لا وقأىلا حالصالاءا.ّاىف جاستس اجر ل هملا نا (اهثلانث)

 1 (ىلاعتهلوق »* (سداسدلا مكمحلا) مح رروذغ هنالا,مهذخ اوال هناف حالص الا الا سدأ هضر ٌءنأهْنم

 امام اَنألعا(نودتنم كمل ءكلبق نم نيذلا ىلع بدك 5 مامصاا مكماع بيك اونء[نيذلا م ان)

 1 اطالع وم تمضال لد تود لرتلاو شان سا سألا ين قس رعاه سرد
 1 قرصا لاق ةريهظلا ماه ماقو لدتعا اذاراهنلا ماصواموص نجرال ترذن ىف ىلاعت هللا لاه مالكححل نع
 1 سدقلا

 ا 1 اره وراهنلا عاصاذا لوؤت » ةرسح اهنعمهلا لسواهعدق

 5 ايش لعمافاذا سر غلا ماصو تدكراذا عب رلاتمءاصو لد_ةءاوراهنلاماصاذا تس . . رخآلافو

 1 ةغبانلا لاهو فالدعا

 امعللا كل عت ى رتاوءاعلا اك ةعاص ريغ ل مو مامص ليش

 || ثدح سمكلاماصمو « ةئاصلاّن "رش تاركبلاو « رجا رلا لاق ردت لفتماهاذا ةمئاصةركبلاقيو
 1 سدعلاو سالف مدنلا ماصم كِل ذكور اهنلا فصتنم ىف ىوتسست

 ا لد_:جمدىلا ناك سامان ٠ اهءاسمىف تقلعابرللا ناك
 1 نءسهشلا بورغمىلارعب )| عولط نيس ن لاسم الاوه ةعدرمشلا و ةغالاىفموصلا ءموهاد_ه

 ا
 ا

1 ]| 
 ا

 | ناتلثسم هيف مك نم نإلا لع بك 6 ةوقامأ ةدسلا نا رتقا جمامتاص هنوكب معلا لاس تارطفملا
 : [هدهقعب رس ناسف او ماو اع ا (امهدح 0 نالوق هميثتلااده ىف (ىلرالا ”هل5دسملا)

 : ظ امام أخ نمةتادقلا ىل> امك دهعىلا مدآن دل نم مالاوءاسبنالا ىلع ةسبجاوةبوتكم تناك ةدانسعلا

 1 أ لهس مع اذاقاثلاءيثلاو ةقاشةد امءموصلانأ مالكا | اذهة:دئافو مدسو كللعاهضرفبالا مهيلع

 1 ظ ا هسسشتّنال ف.ءض اذهو هردةىلاو موصأ١تقوىلادوكد هم هشنلانا (ىنا.ثلا لول اور هلو

 ' 2[ 5 رومالا لكىفءاوتسالا ىطمش» هنالاة.نأامافرومالا نم صم ىف امهءاومسا ىذتقد ذل

 || أ دوهلاامأ ىر اصئااودووملا ىلءناضمر مامص ضرف ىلاسعت هللا نا (اهدحأ) اهوجواوركذ لولا ادع

 1 | ]| كلذتالاشي أ كلذ فاويذكو نوءرف هدف قرغ موب هنأ او عزة لا نمامون تءاصو روشلا|اذه تك 0

 | اوفداسفناشمراوماص مماف ىراصنلاامأ مل-سو هماع هللا ىلص هللا لوسر نأ # !ىلءءاروثاعموب مويلا

 | ىكتثانامز دعم ارمعاو دازف همق دب زن لد ولا ددعاولاو مريس ال تقوىلا هولوذ ديدْدلاَر راه مف

 >0 بح هعافةثال_ثااهذه لابام لاةؤرخا "كلم كلذ دعبء اج متو داز :اعمس ردت كلم

 امز < ةقيشولاهاوذخ أمها (امنانثو) نسا ءىزصاددو اابرأ منايهرو مهرابص اودع !ىلاعت

 ندا اوراص ىت> هلئق ىذا نرقلا ةماسن ع نستسيربخالا لري ءام ولاه دعبو امو نيثالثلا ليقاوءاسصف

 ماعطلا مرحي هنا هيبشقلا هجو نأ (اهثلانو) ىعشل أن نعئكو صوحو ك ثلا مون موص ركاذهلو امود

 ةمالانأت لوقلا اد-مينولث او معالارث اس ىلءامارح كلذ ناك اكموذا دعب عاهباو بار لاو

 ديال مك |ادهتمكملا ادهوسست دغيم 2 انىلاثفرلا مامسصلا ”هلءأ مكل لح !ىلا. ءن هلوقنأ ىلع ةم<#

4-5 
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 مس و سل امم 1 يصمم

 مالا عم امر ىلا عت هنوكلانايباذهثاكف اهتق ثم دة ثنال"هل لق :ّدمألا ناك امانليق نم ىلعواننلع ٍ
 رخأ مانأ نم: درس ىلءو أ اضد ص مكنم ناك ن خ ىلاهت هلوقامأ | مالا لكى لع رلاكنتلا أ ال مسمو

 هلفارفاسمو أ اضب يم ناكن ماماف نيم#لاءاصصالا مزلءامنا تادوددملا مادالا ىف موصلا نضرف نأ هنءدارملا ا
 هل ضف ةعس نم هملع هللا هبنام بم ع ىلا اورطنا هنا همر لاغقلا لاف رش أ مااىلاماءالاهذهنعموصلاريشأتأا

 ةعدغ|ةمالابةوسا ف ءلكتلا اذه ىف مالا ءذها نأ ةد الا ل وأ ف نيب ىلاعت هناو ف اكن اذه هتجروأ
 هناوحو موصلا باجي ىف ةمكملا هجو نيباسدنان ممثتفُح ثءعاذا ةقاشلارومالا نأ انو داممتم نم 1

 ةدو دعم مانا صتخم هنا نيزاشلاب' مث فيرسشل ا دومة !ذهتافاموصلا ضرغي لواف ىوةلا لوط! بنس

 ىذلارهشل انت افوالان «هسصخ هلااعباو نين ةيظعلا ةقشلا تاسم تام الارك 1و ادبأء طول هلا

 هريخأت اياها رلا ىف ةةشملا ةلاز مانيب متل مضفل هذه بي سروهمشلا فرش هنوكأ نآرقلا هيف لزرا
 باي ا ىف ىارهناسووننوكسلاو ة.هافرلا ىلا اوريسصين ا ىلا ىضرملاو نير دايما نء هماع قش نأ | ||| :

 هلكسملا) لثاني : الاف لوةنفاذه تنرعاذإ اريثكه معن ىلعدجلاهلف ةجرلا نمهوجولا هذه موصلا | :

 مكذم نكي نمىأ *ازهاو طريشلا عم همفرخأ هلوقىلا اضي رم مكسصنم ناك نذىلاسعتهلوق فبل
 عضال ال لابقتسسالا ناكل اوةبداراا ناك زمشلا ىنعم هيف تردقاذاو ضة!ةرطفاف ارفاسموأ اضيع أ ظ ١
 :انعأ عيبجي صاصتخا مدع نع ةرابع ض رأا (ةيئاثلا لكلا هش أى انأن .لرةناءمكص أ

 لاو ةنالب صر طفلا عبملا ضرملا فاو هفاتخاو هب قيلت ةمالسةءاسءلاعفارو دصل ةمسْدسملا ةلاسطاب'ى 1 ْ

 اذهو هلا وح أ لقأ ىلع قلطملا هظل اليت صخرتب نأ هلذتاكر يا ضد رم ىأنا (مدسأر | :

 هعيسما عجوي و لدعاف لك ًايودو ناضءرفف ني ريسنبا ىلءاواخ دما ىورب نيريسن باو ناسا لوق | ١

 نوكص. ,يزإ افا ابو ده-و ةقشم ىف مخول ماصول ىذلاض در 1 < هتخم ةصخرلا هدهذا (اهمناث) | ١

 رثك ألوةوهو (اهئلاثو) لا وسال لك ومما نا تاس سال لون ذعر اذ حصا ظ 1

 نب لع-فغلا ىف قرفالذا "هللا ىف:دابزوأ سفنا!قررض ىلاىدؤودىذلا اوهرطفلل عملا ضرملا ناءاههشا | ْ

 نيعلا عبو بحاصوءا- د ثنءاصول هنا فاذا موهلاكه#نم فاضيام ىلا ىدؤيامنيبو هستمفايضيام :

 نأادلع عم صخم ص نص م لك لاق:نأن نكحءفدو اولا هدم عجودت_ثينأ ماص نا فان '؛

 هي ةريعالريسل ا هال ا ىف هريث أت هتروقت مو هلارثؤيامهسنم ندا دارملاو م وصلاة ضةّدام ضصاممالاىف | ٍ

 لدنمأ (ةنلاشلا هلثملا) هءانركسذإم ريثأتىفبحاذافاضبأ ضب رعسيلنمفلص<دقكاذّد الا
 رفست اهنال ة كحل! ةرهملاوم_هةالخاو لاجرلا ناوحأ نع ف شكي هنا كاذو فثكلا نم بيلا
 ءىضم ار غسملاو امهب لس هذا ىذلاهوركسملا ف شكو هنال لعل نينملا نيب ل ادلارعف ساو ضراالا نع ديايتلا |
 ةأرملات ماكو ىفاعملا نعى كي هلال باكل ارف لاو ميل ار فسأ هنو رهظو فتكا دق هنال ظ

 هزوربو ههجو نءْن لا عانت فشكلار ةاسمرفاسما عمو ىرهزالا لاه بانل اتةشك اذااههدونع

 مهما فان ناك امر عطيومهتالح اوني رهان سا هوجو نعرشس تالاينسع تا ىو ءاضفلا ضرالل

 | اضمرفرغسلا ناكولورفس لكىفهلساح صخزلا دوا د لاف صخرلا عم ارفسسا ار دق ىف« اهقفلا فلتخاو ظ
 | ىصق مكمل اذه لص ىئعملا اذه ةحت ثدفارفاسم هل وك ىلءاقلعمناك ال مكسعمل انأب هيف كو |

 لاق وزان ريغدحاولاربخج نآرغلا ءوعرصبصت نكلمومهل اذه ص: قدح اوربخ ىوري هنا بابل ىفام| 0

 ددع سلف رث كسالا|مأو ميقملل قف دقر دقل ا اذه نم لق نال كلذو موب ف اسم عب ار غلا ىازوالا |

 همي سحالواضءرفرتشع تسرد ةمهلا ىفاشلا بهذمو د-اولا ىلءراصتقالا بوف ددعنءىلدأ | /

 ردق ىذلاوهو لو هءلعهنا ىل-هلوسرلاةج مش اه لامع اء لاممأ ةثالث خمر :ركحرالالاةفاصأ 1
 اهو ةواطخ عادقا ةثالث لك ناف ةوطخ فال 1ةعدرأ ى هو مدق ف لأ ريثعاشلا لملك ةيدابلا لاسمأ | | 3

 عر] لسا سشالثفالا ل سعال رهغسلا صر ىروألاو ةفش- وبأ لاهو قاصما ودج ةو كلام سحذم ظ
 مسلم سمسم تيس تا ا ل
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 ْ ّ ةيدنلا ىلمع ءاش ناو ءاصءاشنا عب مضتلا ىلع بجاو موصلا اذهن أ ىلع لدي هردق هنوشمطد نيذلا ىلعو

 لوقلا) ثنادمر , موصريدغ مايالاهذهموص نوكي نأ بجوف ني.هّلا ىلع باو هنافناذمر مودامأو
 رهش تادود- عملا مانالا هذهم دارملا نا لاسم بم ىلأو نسحلاو سارع نباك نفهم رثك راسن اوهو (ىناثلا
 هلوقب هنن مث مااو يهود مودل لة اذهو مانسصلام كلء تك الوتأ لاه ىلاصن هنا ءريدقتو اولاك ن اضمر

 اذه ىل_هننآرقلا هم لْزنا ىذلا ناضمررهش * هلوتب هش مث لاح الا ضءدلا ازقتادودعمامللا كانت
 تاسئاو هريغىلء هلو هجوالف كلذ نكمأ اذاو ناضءررجأ ياا هعبشللا شلال اب قام تالا

 ملا وشال «كستاما «لوقلازو الفاهم ظفالا لديال ةدابز كلذ ل تس نال همف ع ٍإ

 : ججالرف موصلكه نم ندعو هع يحسن هل اريسلا ف سدا هنا (باوحلاف) موصل كح سن ناضمر م 0

 | اضءانه-عرش ضعب نوكم نأ مد! ام هنال ةم 2-3! عد ارمشلا ف بجاو موص لع مسهلادا رفا توك نأ
 | 08 هدا ناضمر موص نوكي نأ ىضةةيربك !اذهنأ اذاسهرعسغ عرش انع» هزت دركيدأ مانبا

 ١ 3 مدا رأاثأ اناني ن ب "الا ءذهزيغي بجو مامسمااضعان نوكي نأز وجال ل نك او هعرمش ف تدئاموع

 ٠ مد زر مكح ككل ناضمورب شى تنكو مالا ءذها ىهو(ةيناشااممعامأو) ناضمرر هش ريغدب , الا

 أ 31 تلا ن ناكل نيعم بج اون سدا ناضمررهمش م وص ناك» ءادّسالا ف نأ(باوطاغ) ارركمرفاسملاو

 [| ةيدفلا هلع باولا نأ نظر نأ ئئالا نه ناكرطغلارفاسمال صخرو كا ذ تح ناكالف ةيدغلا نيبو هن
 | نادرا ذنكي لال ملا |مقرافي ىلا ةقشملا ناكملءاضقالو هملءةيدفال هلا اضب زوو ءاضقل نود
 | نم ةذعى هاضغل ا امهنلع بوح هناف ميما مكح فري ريسخلا فالح مكلسا ف ضن رااورفاسااراطفانا ىلاعت

 1 0 اللا نم ناك اة م وصلا يهم زلأو مصعلا ميقملا نع كلذ ىلا عت هلل اح سالف رخأآ مانأ

 نم معلا مبقملا ةلزئجهسف رفاسملاو ضدرملات اوك وعزعلا دمك  ىقدضتلاىلا ريمأا نعل ةّ اا
 | نر افراطقالا ةسخر ف تبا رذاسملاو ضد رملالاحن ىلاعتنيبف موصلا ىف هللا م مكحراسغت ثدح

 رهشئوس تادو دعملامانالاّنالال ضدرحلاو رذاسملامكح رك ذةداعا ىف :دئافلا وهذ هفالز املاك اًمَدلا

 ا نيعم بجاو ناضمرر مش موصورب_ذ# بجاو ماالا هذهموص مولوق هو( ةثلاثلا ممدامأو) ناضدهر

 | لعاو 'لوذلااذهررقن اذهان معمراص متارب_م ابجاو ناكّناضءررج موصنأن ءانركذام (هباوخ-)

 ا لوغلا ىلع امأو رهاظذ لؤالا لوقلا ىلءامأ ةني"الا هذ_هىلاسنلا قرطت نمدب ال نيلوقل الك ىلعنأ
 1 نيسهّدلا ىلع لدن اهدعب لاذع <هالاو اري غاسج او ناضمز مود نوكي نأ ضقت الاءذهن الذ ىناذلا

 ا ا وة 00 وهو لاكشا هفو هي الا هذه مكطةض١ان ةناثلا ةي"الا تناكف
 ' والاف لاصتالا نأ (هاوجو) حبال كاذوخ ول ايهلاصتا عارضا طنا .مدلق :رشلا ركصتم
 ٠ وهنوالتلا ف مدغم انا اهجو هنأ ونااَةدَع ةدمقءايدت افا يك اذهو لو دل ىف للانصلالا نحن وبال

 ةوالتلا يف كلذنا اولاةنخ وسال او عسا ذا لاس هملع نوكي نأ بحي ام دا ذهو رخاتهخوسنملاو ءانثلا

 ةرخأتملا هارسشءوروشأ ة-هبرأ ىلعةلادلاة د الاومدةما اوه لول اءداد_ةءالا ناكسف لازئال'ىامأ
 ريسثك كلذو ةسلدااةداالانع ةوالتلا فذ رات سيك باهر ةلاف د كلذكو ةضعان اخوك مصف
 لئالق (امهينانو) مولممددعيت اردةم( امهدحأ) ناهحوتادودءمهلوةىف (ةئلاثلا لسكر

 ريثكلاامأو هرب دة: ةفرعم ىف طاتحو ددعلابر دب ؛لملقلا لاملا نأ هل_صأو ةدودعم مهاردىلاعت هلوةك

 نس ومكه حرفا ل وب هتاصس هناك مالكلا اذه نمد ومقملاوايسح ىدع وام ص بسن هناق

 موصل تبجواامو مكسصتجر ىنكلو كلذ تاعفل تاشولو هرثك امايص الو هاكره دل مادص مكمل اع ص رفا

 بك ام هلوق هلصنمتادود_ءمامااهلوةنوكي نأ ز زرع نبةّدْلا ضعب لاهو ”هل_لق مانا ىفالا مكدلع

 ةلواط ريغ ةعموصلا قءلتوهو هجرلا اذه نم نيضرفلا نيب ةعق واو "هلئاملانوكتو مكلبق نم ني ذلا ىلع

 موصلا ضرف نأانانا هناصسهفي رسعت نم هأن رك ذامدارلانوكيورمصقااو لواعل! ىف نان دملاَّت هلم !ناو
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 ديرو ربا كبد دير ةوق ناك نيئاصامسبثوكألام هع لائو سلورافقلا فر ذا الوضيلملا

 هلوق(لوالا) نايا افريل امآو الوقريرة:كلذنموصاام كنمديربالوراطفالا مكتم ديرب انعم رمدبعلا م 5

 ةالصا ا هملع هنأ ىورامودو صاخ ببسن ءدراوريل لا اذهلاش الرةسلا ىف مامصلاربلا نم سنا مالم اولي

 ماصلاربلا نم سيل لاس امءاادد هج محاد ادهلمقف هنعل او :هلاغم تحت سل اج للجد ىلعرمماللاو | |

 ىف تاصا مال لاوةالصلا هملءهلوق(ىلاشلاو) بدلا نصوصخجال فلل مومج ةرمعلالوشلاثا] ١ أ ١

 ماتو رخأ مانأ نمةدعفر طفافرب دقءلا نالار اه ادب . الاف نا ىعن(دوهمب اةبحام أ ررمضل ا ىرايقلل

 كفزاولاناسامأا' هههعوتو ىلع لءلدلا لددقو "هليل از اج هللا مالك راد الا نا مالكل اذ هربرقت : ٍ

 اوةاحنالو ىلاعتهلوق كاذكوت رعمن اق رضفر دّةءااو تردقن ار الاسدي برمض | ذة ىلاءتدل وقف

 لدل.ءادلاناامازت امراوخالا نأ ثددق هد دقه .اهف قاف. ىأ ةيدغف هسأر نهى ذآ وأ هرقىلاركحص ءقدأ 0 ْ

 ىلع لديهمدنلف ربشلا كتمت نك ىلاعت كرش لادفقلا لا (لوالا) هويود رب رست كومو قف وللا

 ىلاعت هلوقر ءاطام .رحااذاانا (لوالا) نيو نم هناسو فمعضا ذه لوي نأ ىلا 'اةلاوموهااتوجو |

 اشيدقو ههعملفر مثلا كتم دش نك ىلا.عت لوقف راصض ال انمزل مومسعلا ىلع همصمافر مشل مكنم دوش نك
 (ىاشااو) 5 صيصختلا ل. ناكر شالا نيبو صيضعل نب ضراعتلا عقو يمه هغفلا لو ءأ ف

 رذانملاو ضد رملا قص ف فتن :بو>ولا اذه نا مانمء بوجولا ىْصَدَةي همدياف ىلاهتهلوةرهاظن اوشو |

 ىلعرخ ا مانأ نم ةدعهماعذ ىلاعت هلوق اأن رحأ ءاوستاردقتلا عج ىلءاموقس يف ةصودت شي . الاءم45 ١

 هجولا) رامذاريغ نءاهرهاظ ىلءةبتالاهذهءارجا ب تو وكاذ عفن لوأ هرهاطظأ

 بحوأ الن رفسلاو ضرااءالراطفالاب بعام! ءاضقلا لاف طمس |باَك ىف ىدحاولاهركذام (ىناشلا |
 ىلا عت هنن[ نال طوقسااةداعىلاذهوراطنالا راعضا نمديال هنا ىلع لدرطفا ا, قوممءاضةلاوءاَضقل اهلل | ْ

 ىدت_يالرخأ مايأ ىف هيلع موصلا باجي اورخأ مايأ نمةّدع مو هيلعف لاق لب ىضمامءاشق هيلعف لقي :0 | ا

 ندع هس أ نع ةدرعن ما.شه نع هننسىفدو ادوب أى ورام (ثلاثلاهجولا) راطنالاءاةوبسمنوكينأ |

 هيلع لاةؤرغ_سااىلع مود لهدنتا لوسرايلاسةثلسو هيلع هللا ىلص ىنل الأس ىلسالا ةزهسنأ شن اعأ

 نالئدلا ولازم نآر ةلاعسأ ة ىذتش اذه لوقي نأ لئاقاو تدشن ا رطفاو تء نا مصمال_بلاوةالصلا|

 داقعالافهوولا هذه فعض تدثا ذازئاسريغربملا اديه عفرف مايالار' اسموصبوجو ىذ:ةءثآر ةلارهاط

 ءاشنالالدّسالا هو نابي أ سو مكاريخاومو تناوب الاءذه دم لاسم: ةوق لم بهذا تان ذأ

 نافارشلا (لوالاعرقلا) ناع رذزئاج موصلا نأب نيلثاّدلا به ذم (ةئماسلا هلمَدملا) قامته

 ىنأو "ىفاشلا ب هذمودو لضفأ موصلا ىفوأ ىأ نب نافع كلام نب سن ل اًمفرطفلا مل ضف مودا |

 بيساانبابهذهكاورط هلا نب الا ىل_-ضذأ ةفئاط تااكو دو فسو ىلأو ىرو:!اوُكلامو ةفيشح

 هلوق(نيلوالاةح)“ لا كمامهرشبأ نيرمإلا لفة ةقرت تلقرام دجأ والا ١

 ةالصلا فرصقلانا (ةيئاقلا ةقر ةلادعح)م كرخ اوموهةناو ىلا ههلوقو همدملفر مشل م كتم اش ىلا

 فيعض هناالا لضف أ ماستالا لاه نم انياصصأ نم نا( با رباو) ل_ذف أر اطفالا نإ يا ونلشفا
 (ىناثااو)اهرممقاذ ا ةالصاانودموصل ءاضةيةلوغشم قمن ةمذاا نا (امهدحأ) نيو>ونمقرفلاو ]|

 رسلا مكب هللا ديرب ىلا.ءتهلوق (ةالالاةقر ةلاذح) رصتلاب توفتالورطنلاب نوغت تفولا اهلمظقن دا :

 (ناشثا عرفلا)رطف أر سأرطفلا ناكن او ماص هملعرمسنأ موصلا ناكنا هن' ىضتَشي اذه ريسعلام كبديربا رالدأ]
 يهسم عباتنا|نوقابلا لاقو اعباثتم همْضَعي هناىوعشل اورع نباو "ىلع بهذه ىذةي فدكر انأ اذاهلا|

 نا(عىناثلاو) تاعباتتم مانأن م ُذ ةدعهؤ : ىأ ةءار 06 (لوالا) ناهجد نيالا ةحزاج قرفذاؤأ

 مانأ نمة3_هفهلوقنا (ةيناثلاةقرفلا ة ع١ ءاضتاا اذكفاعن ؛اشنمءادالا ناك ًايلفءادالارعظ:ءاضقلا |
 دنقلا نوكخ ناةاطء مارال ك|ةددع قع مان موصن | سأ كلذ نوكبف تايثالا قامس ىف ةركنرخأ
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 | عانأ ننف دضر فس لعو أ اضي زم مكتم ناك خ ىلا عتهلوق (لوالا) ناوجو ”ىفاسشلا ةحاط رن رمشعو
 || مونلا ْثءتنالةدحاو'لل-صرغتبلا ناك ذاامقدي لمعلا كرت اةاطمرفاسملا صخرتي نأ ءاضةممرخأ
 اذ_عاال.ست ةصخرلا تان له قشي هنافنيموملا ىف بعتل ارك: اذا اما هلم لوب دحاولا
 هللا لص <ىنلا نأ اههنعهّللا ىذر ساسعنب نع ىجذاشلا هاور اموهوربانا نم ( ةيناثلاةحلا) ف.فضلا

 ةعبرأ ديرب لكو ةغلل ا لهأ لاه نافسءىلا كمن مدرب ةعبرأ نم ىندأ ىفاورمص ةنال ةكم لهأ ا لافت ىلسو هدلع
 ىلارصقاس امءنبال لاه ءاطعنأاضيأ ”يفاسشلاىورو اض-رفرششء ةّمدس هعوج نوكسح ف متسارف
 كم ندب كلام لاه فئاطلاو نا سعو: دج ىلاريصق ا نكسسلو ال لااّدف نارها | يم ىلا لاسةفال لاقف ةفرع

 .[رهتشلامك مده نك ةؤقنا  (لقالا ) نيسهجو نماشيأ ةفينخ نأ ةجو دربةعبرأناقسعوةدجو
 | لقالاو صخ ىعرد _.ةاااذهنأ ىلع عاجالا بد مانأ ثالث ىف هنعاسنا دع مولا بوسو ىدَتي هيصيلف

 ]| مقل عسميمالسلا ةبلعهلوقوهوربمما نم (ةيئاثلاةا) .موصلابوجو قي نأ بجوف هيف فان هنم |
 || كلذك توكيالو ماما ةثالث مسي نارفاسم لكنا نا ىلعريسملا لد َنملاسلو مانأ هن الئرقاسملاو هل لو اموب
 ..[نويلاسلو مانأ ةث الثن يلا ىلع خدملا ل ءرغسلا ل عج مالسسلا هيلع هنال مانأ ةثالثرغسل ا ةةمردة نس
 ِ ةياالا نم ءانرك ذاع ض راعم هللا( لالا نع باولو )لءل | ىلع ديزيال لواعماوالولعم منسملا اذه لعجو
 , [|| عرمشلا بولطمرسلا صخر ىف تنفخ نانانبناج انجر ىلهأ تادارعلا فطايتح الا نانمهيناحاو حجر ناف
 [/نالبناجلا اذهل مجرتلاو هتقدص ةئم اوليقاه مك.لعاهب هللا ق ددت ةقدص هذه مال_لا هملع هلوق لملدن
 ||| طاتحالاةياعر بوو ىلع لاادلا لدلدلا نم صخأ عرمشلل ةن واطم رفسلا صخر نأ ىلع لادا لمادلا
 ةمافالا لص ال هنا ىلع ل ديال اذ هو ”هلءاواهوب ميقا حسي لا مالسلا هياعهنا (ىناثاانعباومعاو)
 لأ مانأ ةثالثرفاسملاو ةرقاذكفا.هةمراص ةعاس ةماهالا عضومىف ةماهالا ىونول هنال لاو مون نم لقأ ىف
 . || نأ ىضتقت ظفللا ةباعر لوةيتأ لئاسقا ( ةعبارلاهلمسملا) مانأ ةثالث نملقأ فرغ سل ل صيال نأ بجورال
 || قرفلا نأ هءاوجورة-ىلعو أ اضن رض مكسم ناكنذ لاه لب اذكه لةرلوا رفامؤ أ اًضي م مكنم ناكنذ لاي“

 ||| لؤناذاناننالاّنال كل ذك سلنر هدا اامأوالفالاو تاص- تلص-نافتاذلاب ةمئاه ةفص ضرملا نأوه:

 ش | ارفاسمت ركل اكلذفوه ناكر! مدعناؤارغسال ةماقا انه هنوكس ناك ةماهالا مدع ن اف لزخ ىف

 (أأ هدارعلعأ هقاؤرغ لا دصق ىلع هنوكمان عمر ةس ىلع هلوغف هرادس او هدصتي قلع أ رفا سم هنوك نذاف
 3 | ةعامدلل لاقي هنمو نوعطملا نع نعطااكدو دعملا ىععوهو ذعلا نمل عفةذعلا (ةسماجلاهلك_خا)

 [|| ىأات دعت لتي ل ركحنللا| ىلع :تعن لاف فمك ل مق ناف اذه نءةأرملا ةةءو ةذعساسنلا نمّةدو دعما
 ٍإ ظ رهاظاا راهماكمةدودعمامانام ودي نان ماقدو دعما ىعبةذغلان أنين امالاناق تادودعملا مادالا ة3عف' ٠

 ١ |ةعوفؤ رم تثرقةدع (ةسداسأا هلكسملا) ةفاضالاب ف يرعتلا نع كل ذىغاف ددعل كلذ لثعالا أمال هنآ

 || كدنق هيلعزا ضاامأو فاضالا فذح بان نمادهن وكف ةدعموص هيلعت نعم ىلعن عفرلا اما ةيوددمَو
 ا ةراصعأاءالع نم موق بهذ - (ةعباسلا هلخسسملا) (ةذع مصماف عم ىلعف بصتلا امو ءاغلا ف رحهملع

 (لدعو رغئاو سانعْنب!لوقوهو رخآ مانأ نم ةةعاموصيوارطغ نأرفاسملاو ضي رملا ىلع سح هناىمل

 ا دواد زاسحا ازهو رضا اف ىضقرف لا ىف ماصول لاه هنأر عنب !نع ليزخستلام العا ىفىب المل '
 نءاوالاة < ماصءاثناورطناءامناف صخر راطفالا نا ىلا ءاهقفلارخكحسسأ بهذو ىناهغمالا ىلغأ]
 ةّدع مصيلقريدقتلا ناكس سنا انةدةءانأرقناانا (لوالا). نيهجونخنآرقلا ام اريسكناو نآرقلان م
 وجوال ىلع ةلكو مانأنمةذعهسرلعف ريدقتلا ناكنص عفرلاءانأر قاناولو تاخياللاذ_هورخأ مانأ نم

 ةرورضامحاو مانالا نهر. طف نوكسحي نأ بجوفرخأ ماياموص باها ىضتةي نآرقلارهاظ نأ تنشف
 مكب ,هتلادي ري اهسقع لاق غ ةناالا هذه كلذ دعب امن داعا ىلاسعت هلا ( يناثلا ةحطا) عجلان لئاعال هنا
 هناالارسس انه سلواه_هركذمد_ةتائشرسعلاورسسلااذهن وكي نأو دبالورمسعلا مكب ديربالو رمسلا |

 متصل مح سحلب اعل نسج نا صصص سطس حس صصص صل ميس هلل هصهسم_- هع بباب جييييبسسم

 ندا
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 قافتالا لطابى ناك هلا مسقلاو نير دلا نيتاهنيب اطسو منو كسب دامهئهدا رااو أ اضيع نيام ل

 قاتلا مناف اهن مة ع لكو ةطوبض م ربغ ةريثك بد 5 :!ىهاها تاطسوتل ا نال لطاباضيأ ثااثلا مس .ةلاو |

 هللادا يهنأ عم ةملر ملا كلة نيمعت ىلع هلال د اطدلإ ىف نكي ل اذاف بوق اهتح أم ىلا ةبفاانو ةفدعض اهقوذام ا

 مسقلاوه دار 1١ نا نيعت : ناعسقلا ناذه لطب املو لضالا فالح وذو ل #عشي الات ناص ةمئرألا كنوع | ا

 لَو ةفاذه تدناذا هل ' الا ةرورمد ىلا نفي ال هنال ىلوأ هءلعدي الامة طو.ءضم هنالك لذو لو

 لاو-ًأ ندم تادو دعم انا! ايلا ؟يلع ييكح ةلوتودو مؤهلا با اىلع لذ“ هبا الا أ

 ةدشلاو هقّدملا عم هقيطي نم مد خمو العموم : طال نم مهنمنيعشق ىلءرو ذهملا ناكالو نيدوذهملا 1 1 ٠

 هنالوتا اذهربرقتىف (ةئانلاةحغا) ايلا اجلا مكحي هفدرأ ع لوالا مسقلام و ةلاستتلا 0

 هيلعر دقي نم هق-ىفالا لوهم_سال اظفالا ادهن "ال لءئاا اذه .طيهناىوقلار داق فرعلاف لاتةءال 1 ا

 ىلعو هب دما مسا عاف نمدنال مكحااونأ ىلءنا (ةئلاملاةلا) ةقشاان ن* برعض عم ا

 ن وكن نأرعغ نم سنا تابثاىلاصلا ناكف لوأ ناك لأ ناك ام لك مسنلا نا مولعمو بحي ال انلوق |||

 هنآ اهذس أن نا ىلع اوةفتاة وسم هب , الا ده نأ. نيت اًقأذن (١ ةعبارلا ةغا) زج ريغ لع ل دياماظفالا ىف َإ

 تاكو ريدعلام كو ديرب الو رمسدلا م كي هللا ديرب هن الا كاترخ آى لاه ىلانحت هنالزتاج ريغ كل ذورهمشلاذو مث ا 1

 يو اريدقتلا اذه نال عضوملا كاذب اقئالر معلا كديربالورمسلا مكبهتلادي ربةلوق ناكاملاذ هل ةطعانتنا الا 1

 هب قدأب فدك. ف رسسعلل اني امد :اورسل افرشة ناكفريدعلا ليدن لع هبوسو فرو جتك لسا

 هلوقنا لات مالا لوقداسف ىلع هقلادحر ىضاقلايحاورمسعلا مكب ديربالو ريسلا مكب هللاديرب لوين ا

 لطيف هيلع فوطغملارب_غ نوكي نأ فوطدملا قد نمو ضدرا اورذاسملا ىلع فوامعم هنو ةمطب نيذلا ىلعوأ |
 7 وصااامنكعالناذالا مهتم الاف نيروك ذم لا ضرره اورفاسملا نمدارملاناانمانا(باوااو) مدالالوقأ]

 "راح ةرباغلا تناكف موهلااميه:ك؟ناذللا ضي رلاورفاسملا هنوةطي نيذلا ىلءو هلوقن مدارااو ةتبلا |

 نالوقلا قد هداسف انو روهجلا نقف او اذا ام تءعدرس دل مالا ءراتشا ىذلا لوةلانااناءاع تقف 1

 ثتااثلا لوةلاداسف ىلع ا محو "ىفاش !اهراتخاو ىناثلا لوقلا ىلءءاهةفلاو ني رمسقملا رك اونارخ < الا

 رخآى لاقاس مر ملا لاوهدار ١ ناك ولاه ن ان عضرم او لم اح او مره ايشلا ىلع هلحنم لوقوهو |||
 مولا قبطي ىذلا م رهلا نيسشلا ىلع ر« اذه لوقي نأ ل ئاقاو هقطيال هنال مكلريخاوموصة نأودناالا ||

 .ةدايعلا ناف كل اريخ كلذ ناكل ةةشملا هذه تامدت وله لاقي نأ عنشوالفري نيد 1 ىلعو هيلع ىشيهنكلو |||

 عفانأر ة(ىوالا ل لا)نانلثسم هرفق نيك ماعطة يدف ىا.هن لوقا ءاونرثك. 1 تناكئيشأ تاكل | ا

 عف ةرلانماعط ةنونمةيدقنوقاسلاو اعجب نيك' اسمدنلااف اضمرسكححلاب ماعط نب ونتريغب هب دق ىفاع نباو ]

 هذ لوقئذ ماعط ىلاةيدذ ةفاضا ينعم ام هلا (لوالا) نائم اهيففىلوالا:ءارتلاامأ صوف غن يكسم ْ

 | ةفصا ىلا فوصوملا ةفاضا باد نءاذ هذ ماغطابا اهتفصو تاذاهاي دفا! نا . (امه دحأ)ا ن ثاقوتما

 ماعطلاو بجاولار دال م اهيدفلا ىدحاؤلا لاف (ىناشلاو) ءاقل القبو عماسللا دسم سوا وك |

 ىءملاودي د متاخوزتش بوث كلوةكَن عي نوكت ىق جااهذاصالا٠ نه ةناضال اهدهذ امتي دا ايغيوس ا

 ىلء قاطت كنا عم ماعطلا ىلا ةيدفلا تفمضأف ماعط ن ءةبدفرب دمت ا امههاذكق دي كاس ع نم متاخوزخ نم بوث : :

 لكو ةعاسج هنوة.طينيذلا نال نيك اسما اوعجةءار ةاامده ىف نا (ىناثلاثدأا) ماعطلا مءاةيدقلا | ا

 اودحوو هلاريسفقم ةدعدأماوأعس و ني ومان ةبدلذ ىإ موه ايدلاةءا رقلاامأو نيكسم ماعط همزلب مهن ءداو | 1

 قءمىث ةيدسقلا (ةداشلا هلكملا) .نيكسم ماعط مول لكل دحاو لك ىلع ىلا نال نيك دل | 1

 هين 0 ا هادم لا نعمات دبا ,«ةراميعؤياالا 2 1
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 ” رم هرطف ىف مكل صخر مل هللا نا لأق هنا حار اان ءةدسء فأن ءو 000 انا

 ظ لءملسو هيلع هلال ىبنال لاقالجر نا ىورو لاهقاو قرف ته ناورئاو: تشن اهئاضق ىف مكملءقشد

 | امأ نيمهردلاو مه ردلا هتيضقذنيدك لع ناكول تبأ رأ هللاةفاقر فتم امم نأ ئزكفأ ناضدر نم مانأ

 ب 20 بكا الوخأ (ةعساتلا اهلا ) مفصنو وفعي نأ ىدأ هلناق لاق م «ن لاه كي زك ناك

 نزو ىلءرخآورخ[ثرنأت ىرخأو ىرخأ عجب !متالف ل دسعلاامأو ىرتنأ مجابنالف مها امأ لدعااو علا

 ديزوو رع ن ءلضفأ ديز لاقي ماللاو تنال اعموأأ ن نعم ل م2٠ د نأ اما هناف لءفأ نزو ىلع ناك امو لثأ

 | نال نم ظنا اوذذح مما الاو رع نم مدقأ ل وقنا ديز نمربخأ لجر لاقي نأ ساسيقلا ناكو ل-ذفالا

 [أأ هلامعت سا دا ني نافانم ماللاو فنالاو ءءلع غفل ةلالديءافتكأن ءآوطقمأف نه قعم ىضتق اهلغفل

 | اتفذ مث اهفاًءامعتسا ماللاو فاالا نال اهرب الفا مكح نع لو دعم ى رخأورخاو رخأراص مالا و فل الاربغب

 0 رقو هنوةطبةرئاودملا ةروهشم ا ءا اردلا(ىلوالا هلكسملا) لاسم همفف هنوة.طب نيذلا ىلءو ىلاعت هةوقامأ

 : رو سامع نبا نعةنو صوعأر ةااهذه لاق ٠ نم سانا غ نو هنوةوطد ءاطعو ىفاسمسلا بونأو ةمركع

 ةءارقهلعو هنن قوطالو هبىلةق طالمواوةكص وا اوذ ةقاطلا نعام ىنج نبا لاف دع او ريب نبا

 ىلعي هوةب دارا !ىفاوفلتخا 60 دكا هلكسملا) هنوفاكد ىأ هنووشح كلوةكو وذ هنوأ ءهدو عذ هن وار

 [ًارئاسملانال كلذو ضدرملاو رئاسملا ىلا عجار اذ_هنا (لوالا) لاوقأ الث ىلع هنوةطب نيذلا
 | هتاركذ دقذ (لؤالامسةلاامأ) موصلاقمطا نماههنمو م ودا قطبال نمام,ئمتوكي دق ضد رملاو
 ًارئاملاوهو (قانثلا يسقلااامأو) رخأ ءانأ ن مس رسله اش تاكو هو هلو زف همتحح>

 ضب رمال تدث أ ىلاعت هناكف هي دف هنوة.طينيذلا ىلعو هلوقب ةراشالا امماأف موصل !ناقمطي ناذللا ضد رملاو
 | (ةئاثلاو) ماضول واللا ذهل لاس ىهوءاضتلا هيلءورطفي نأ همزلي ام_مي دح ا ىفنيتااحر ةاسمالو

 | لوقلا) ةيدقلا عمرطفي نأ نيب موصإن نأ ند . اري نو كسجب دشن هملع لشي ةثيالموصال اممم نوكم نأ

 ظ ىلا.عت هللا هريس مصل | ييقملا هنوقمطي نيذلا ىلعو هلوق نهدارملانا نيرمسفماراك أ لوق وهو (ىناشلا

 : اةياالا.ذح تازتدنا "(ثلاشلالوقلا) انعم قمم هما ءاعمودلابجوأو كلذ سل مث نيله نيءالوأ

 ا أ ناكل مم اعسولاف ا (امهدسأ) نيهجو نمرير ةثواولاه مرولا عيشلا ق-ىف

 1 | مقملاو ةدشلا عم ءىشلا ىلعار دام ن :راك نر مءاوهفةقاطلاامأ ةلوهسلا هجو ىلعئلا ىلءارداق

 ْ |اذهربرقت :ف (فاشلاهجرلا) ةقشااو ةذشلا عم ارامل كعرادكب ل غو أ رخام كلل

 ظ | مصيالاذه نا مولعمو هنوفلكيو هنوعشنيذلا ىلعو ءانعمناف هنوقوطي يذلا ىلعو ةذاشلاةءار ةلالوقلا

 ظ | ىلءاوفلتخا لوقلا اذه نولئاقا!لوةزفاده تفر ءاذاةةداا نم برمذ عم ئدلا ىلءر دق ند هقحىفالا

 : ا اانأناكورب ة ةدحو سكم هن / الا نوكتالا ذه ىلعت مرها اخّشلاوه هنا ىدسا! لوقوهو (امه دحأ) 2

 ْ أ مرهلا يسشلا لواذا“ امل ا!نورخآلافو مك مول لك ل معطيو موهلا عيطة سيالورطقي هنوم ىلبق ةناك

 1 | لاسةفامهداد ىلعو اههمدقت ىلعاتفاخ اذا عضرخاو ل ذا نع ىرمصم لا نسا لكس عض ر !اولماخلاو

 0 |امأ : هيدفلا هيلعف رطغ أ, اذا مرهلا سلا نأ ىلءا وعجحأ م لعاو ىذةنورطقت ل ١ن هدأ ص ىه <ىأو

 7 | أ ةفيتسو 5 لاقو ةيدفا|امملع هنعهتلا ىذر "ىفاشلا ل اًمفةيدفلا اموملع لهفأن رطفأ اذا عضرااو لماذا

 لأ ىلعةيحاو ةيد_ةلااضنأو عضرم او ىلءالسا لوانني ةيدف هنوق.طبنيذلا ىلءوهلوةنا ”ىفاشلا ةح بحال ا]

 الف هسءلع“ اضقلا باج نكمال مرهلا يشل لاسةف قرف ةذم'-وبأوام,يلع اًضيأ ةبجاو نوكتف م رولا علا 0
 ١ ]ا كلذ ناك اضيأ اههلع ةيدقلا انج أوانه لعن حاوءاشقلاف عضر [او لما امأ ةيدذلا تمحو مرج
 0 ش [هلوةريسفتفف ةنالثلالاوقالاهذه لمضف:اذهف لدي ةيدفلاو لدبءاضقلا نالزت ريغ هو ندب نب اعمب

 ١ ًااهدح أ) هوجو نم هتصع ىلعاو متحادةف مدالا راسن اودو (لوالا لوقلاامأ) هثوة طب نيذلا ىل و ىلاعت

 ]| دارملاوأ لمح كال ىذلاوهرةب اغا !ىفدوكيىذلا ضرااود نوك,نأ امة: 5 هن هر مس د



 اي

 1 ل ولا طا و هر اطو اهئما رتقل مة وضم تا 59 منالناشم ر ,روشلا اذه انف عز موو

 ْ مءالااذهم ى رمساضب ار هشلا |ادهو ىلاعت هلث أ مس !تاشمرلامسهاوق مصوأ (عبارلا) ىرهزالا نع ىحع

 5 نوال تا مجناضمر اني ارهشلا اذهو تفرتح | اهث "اك ىتهقلا ةمحر بنج ىف ىنمالثت بوذذلا نا ىنملاف
 ظ (اهدحأ) هونج و هسفق عفراامأ بصنلابو عفرلا روش كرق (ةثلاملاةلثسلا) هتكرب تنس ىفقرت |||

 أوهو (فاثلاو) ناضمرر مش مكيلع بنك ىنهماو مايسصلا نم لدبلا ىلع عفترا هنا ئاسكلا لوك

 | هلوقّن الن ادهرر م ى ره ىل_.ةهن أحس امانأ وق لدب فوذ- مث | در هريس هنأ سفخالاوءاّردلا ل وْ

 فود ادّدمم «ةلعح تدشنا ىلع ونأ لاق (ثلاثلا) اها نيستو تادو دعملا ماياللرهسفن ناضمزرب :

 0 را) همايص ىأناضمرر هش مامسصلا نم مكلع بتكاسمف لق ماسلا مكدلع بتكم دةنامل هناكرذلا
 هم-ثالاو ”ىلءوبأ لاق ادلا ىف ىذلا ديز لوك هملص عم ىذلا هريخو ا دتبم نوكب نأ زوج مهضعب لاق | ١

 نا طمررهش نك مل اريش «_تلعس نا كنالرمشلا م وسد رمالا فاصننارقلا طفلان وكمل افصو ىذلانوك ||

 نأك انصو ىذلا تلعج اذ ااضبأو هم نآرقلا ل ازئابهنعارب# نوكيآممناو اهفللا اذهب هموص ىلءاصو م.م

 | مااا ةءارقامأو هعدملفءدبش نمالرامملاناضمرربش كاوتك رهظي ناالر مثلا نع ىنكي نأ ماظنل اق
 ! تادودعت مانأن ملادبالا ىلع (اهبيئاناو) ناضمرربشاوموصريدقتلا (اهدحأ) هوسواييفذأ]|
 ىلعت لق ناب هلع ٌضرتع اوفاثشكل !بحاصمرك ذهحولا اًدهوارحوست 3و (اهنلان' 0

 ل_هغلاعوقو ىذتشءاذهو مكاري آر ةلاهمشل نأ ىذا!ناضمرا وم وست ناو مظنلاري رعت درب دوما اه

 دحاولائشلا ىرجت نايراج رب_هكناوادتبملا نالزئاجرب_غوهوريثكحل !مالكلا اذهب ربناو ا ديم ا نيب |
 رهذلا اذه سصخاسا ىلا.هتهنا لعا نآر ةلا همن لزنأ هلوقامأ زئابن ع ضن نانو ويشلا نبل هلل | عاشياو |

 هنف لزنأ هناوهو ةسورلاتانآمظعأت هد هناحس هلل ناود كل ذو ص.هخضنا اذهل رلعلا يب ةدايعلا ذهب |

 راونالاّن ا كلذ قةحاممو موصلاوهو ةندوتعلا تابآ نم * ميظع عوأب هم..هعاشر أ دع_الفنآر هلا 1 ٌْ

 اهروهاطظ نم ةعلام هب رمثدلا قةال_هااّناالا بامم>الاو ءافئشالا اهيلع عئت 7 ادبأ ةيلك مار ومدلا ا

 تاغئاكملا بار5ناف كلداو ةبرمشتلا قد الناةفازا ف باتسمالا قوقأ وصلاوذيرملدلا حار 1 | 1

 ىللعنود رض نطأب نيل نازل ولم السل اوةالصلا هلع لاقادواو م و.سلانالا ميلا ىلصوتل ا ىلا مدهل ليسالا]| ٠

 ناكالف ةوظعةسانم نآرقلا لوزن نيبو موصلا نيبنا تنئفتاوعسلا نوكلمىلا اور ةدامدك ب بوق | |[
 ىذااردقلاو : ةريئثكرا رمسأ عضوملا اذهىفو موملاءاصتخم نوكي نأ بجو نآر هاا لوزنبا هد ءروشلا اذه | ٌْ
 نال اوقءريسغت ف ثآر ما هس.ف لزنأ ىلاعت د وق(ىلوالاةلئسسملا) لئاسسم انوه ما: وه فاك ه سل اانرمثأ ٠
 | تاز ل-سو هبلعدتتا ىل_ص ونا 1٠: نءناضءرفنآ رهلا لزنأ ىلاعت هللا ناروو4 ار اسداودو (لوالا) |

 د نآرقلاو ةريشع ثالثا لدحنالاو نيس ثلةاروتلا تازنأو ناضمر نم هلل لأ ىف ريها ربا فص |
 . ةعفد مالسل اوةالصلا هماعد#ت ىلع لزئامتآر لاا (لوالالاؤسلا) تالا اوسانوهو نيرمشعو عنرال | ٠

 اروهشلارت "اس ىف هضعب لزن ناضءر ىف هضعب لزز اكو اضع بم امدف# مسني رشعو ثالث :ذمىف هماع لزتااو |

 اردقلا ليل ف لزنأ نآرقلاّن ا (لوالا) نيهبو نمهنع (باوهاو) ناشمربهلازنا صي_صخق عما 1
 | ةلصملا نم ىلا عت هلعامل 'هجولا اذه ىلع لاس |ترحامناو امو ضرالا ىلا لرن ئابش دلا ءاسع“ ىلا "هل |
 ان ناكوأ ميلا كا د لازنا ىف ةمط م ايش دما ٠٠مم ناكس مه نيذل دكت الملل نوكي نأ دعا هناف هجولا اذه ىلع | 3
 ١ | اة سلع ليرمفي ةيلصم همك ناكوأ تاهلسا برقأ ع نم حولا عقو ىف لوسرا| ةحلسم كلذ ىفّنام وامملا ف 1

 ا | اهانس رش دقفاع زةمامكم لوسرلا ىلعنآر لا لازناىةمكتحملاامأ هني تو هلازابرومألاوه ناكل 0

 | هونت كل ذك: ةدحاو ل ثآرقلا هملعلز 'تالولاورفك نيذلا لاعو ىلاعت هلوق ريسفت قناه هلا ةروسف ]|

 اوهوناضمرربت *نمردقلا' هللا زا قدما هلا هنمدا ارااثالاؤسلا اذه نء(قاشلابا وطا)كداؤفأ]
 1 يال اناغرإلا فرشأ !نوكجصلا يجني لاو ماي سس سلا !

 3 أر 200



,0 8 

 0 | لدن ممر لا ذاةيدغلا هيلع باساو ةيدفلا هلع بجوأ هنالموصلا مدع لا موصلا ىلءةددسةلا |

 لأ ىلا ادئاعريمذل نوكسسي نأزو ال ل لمقناف موصا| لوص- لبق هل هاج مودل | ىبع ةر دقلا نا ىلع ده ٍِ

 : (ىنانثلا 0 اهل | رييذلا عج رب فكل لبق نم ةر وك ذم رغةيدفلان ا (ا.هدحأ) نيد ولانافةيدقلا

 لا تناكامنا انلق ارملالدةسالازو جف ركف ةخو سنم هي الا هذه لءق ناف ةثنؤم ةي غل اورك دمريوضلا نا ظ

 ْ عوطن نأ ىلاعت هلونامأ ريغتنال قد اواو لعفلال قل ماح ةردقلان ا ىلعةلا د ةخوسنم تراص نا ىلءق |

 1 ا عطب نأ (ىناشااو) رثك أو أ انبكسم معطي نأ (اهدحأ) هجوأ ةثالث هيغف هلريسنو هف اريخ ْ

 || ناوهلوقامأ هريخووفةيدفلا عمجاصنم”ىرهزلا لاه (ثااثلاو) بجاولاردقلا نم رثك أ دحاولا |
 .[| ريدقتلانوكيف طقف هنو ةيطي نيذلا عم اءاطخ ا ذهن وكن نأ ,(اهدحأ) هوجو ه.ةفمكاري_خ اوموهتأ

 . ]| مزايالو ماع ظفالا نالىلوأ اذو هنوةيطي نيذلاورفاسملاو ضيرملا ىنعأ مهرك ذمة نم لك عم باطخ |
 ١ أ ىلاهءو-رى ةافا:ءالو ماع اطذللا نال م-مباستم همك نوكي نأ هنوةمطب نيذلا ىلعو هودي هلاصت | نم /

 ًأرغسىلعو ضد م مكنم ناك نخهلوةىف راعشالا نمّدبال هنا نيب اذه دسنءو كل ذي مكسلا بج وذ لكلا |
 "|| مكلريخاوموستنأو هلرةنوكينأ (ثااثا١) رخآ مانأن «:دعفرطف اف ريدقتلا ناورخ أ مانأ نءةّدعف | : ع - .٠ ن٠ . ٍِء تا ْ ٠
 || ناكأ نراعت منكنا هلوتامأ مكاريسخ اوم .ودتنأو ماسسدلا مكملع بتكريدةّدااف ذي الا لوثأ ىلءافطع ظ

 || ردقتلاو اهل راب ولعتم هب الارخآنا (ىناشلا) مكلريخ اوموس:ناوانلوققدصاولعاف مكملع موصلا |

 ا نم مو.هلاىفام ٌملع متربدتتا ذا مكنأ ىأ نوإعت اكن ا مكلريخ او ءودت نأو ماما | مكيلع بن تح ْ

 ا نوكي ناو دال هلا لاعا نا (ثلاشلا) هن الاهذهر د_هىفءانرك ذامم اهربغو ىوتتلا ةثروملا ىناعملا ْ

 [|| ةيشلثا بحاصو ةيشللادارا اولعلارك ذفءانعلا هدامع نمهتنا ىشامنا لاهم ىلعهللا ةءشخ هيلقىف |

 5 ناقردااو ىدسهل !نمتانبو سانال ىده نآرشأ | ه.ف لزنآ ىذإ !ناض درهم ) ىلاعتهلوق 7 مك. !

 1 ديريالورمسدلا مسح هلل ادي رب رخأ مانأ نم: 3_ءنرذس ىلعو أ اضي م ناك ن هو هعدبلف رمل مكذم مث نك د

 لأ رهشلا (ىلوالا هل ئملا) لث اسم هيف (نوركشت ماكلعاو مك ا دهام ىلعهقن اا وريكمأو ةدعلا اولمكماو رمسعلا مكب ظ

 || نال كاذو هرمأ ةرهشل ارهشرومشلا ىعسورهظاذا ارهشوةرهشر مشيا ارهش لاقي ةرجثلا نم ذوخأم |
 ظ ا روهطةرهشلاو مهو مهموم ىف مهكسح زن ءاضقو مهن ود تاهوأ تدسن هنةرعم ىلا ةسام سانل | تامحاح ْ

 ]| (ةئانلاةلةلا) لال_هلا سساناروشروشلا ىعموضعب لاه هناسو هترهعشل ارب لالهلا ىع«وائشلا |

 ا ره لتاةلالوق ىعمو ىلاهثهلن ا سا هنا دهام لاق (اهدحأ) هو-و ىلع نا مضمر ىف اوهلثا د

 َ ناضمر بهذو ناضهرءاحاولوة:اللاه هنا لسو هباع هللا لسى | نع ىكورو هللارهش ىأناضمر

 ا( ىناشلا لوقا )١ . ىلا عت هللاءاسم“أ نم مساناضمرّناف .ناضمررمشبهذو ناض مرر ءاحاولوة نكاو ظ

 || ليلا انع لقنام (لوالا) هوجو ىل_ءهقاقتشاىف اوفلتخا مم نايعشو بجررمةكرجشلل مسا هنا |

 لأ هس ملا درابغلا نع ضرالا هجورهطب في ردا لبق قأيرطمو هو ياا نوكح# :ءاضمرلا نمهلا
 بونذا!نمةمالاهذ_هناديأ ل .ةدناضمررهمش كل ذك ف اهرهطيو ّصرالا ه_-بوراملا كلذ ل-غداك هنا |

 ظ ْ ةنمزالاب اه ومب ةعدقلا غلا نع و وهشلاءامسأ اواقناما ل بقو مويلع هنذشا مهعزبكأ مهعبتي ناك هال ظ

 ١ اهقرحيىأ بونذلا ضمرب هنال مسالا اذمب ىممللو را ضمرمانأرهشلا اذه قفاوناهفتعقو ىتلا ظ

 ْ ا (ثااثلا) هللا دابع بونذ ضرب هنال ناضمر ىم“اغ لاق هنالسو هيلع هلنا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو |

 ٍ ْ ضدءمر لسنو قرل ني رح نبي هتعتد اذا اضمره_طمرأ لصنا!تضمرمواوق نم ذوخ أ« م.الا اذوّنا ْ

 ا لل يصل جوي 1 01 0 :٠ هدا عصمت ع هع دع حتت تج لأ

 ْ ظ صضو٠ صو
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 اهكس-) م مسسسلا تمس معمم نس

 ! همقلنو همقن هئراقلا هظفلننآ رقلاليوأتلااذهل اءرقض ملا ىبسو ت-رطامو طقادلو تاق امودلو

 تان دبع ىلءانازنا م بير ىف نك ناو ىلا ع هلوقريسف:ىفانرك ذ دق (ةثلاشلا ع اال 11 رق ىعسف

 .هللالافاذهلو داو ةعندهنف لوزنلا نوكد ءانع ص: لازئالاو خب زدنا لست ىلع لوزئلاب ص2 ليؤتتلا 0 ١

 ناك كلوةئناذه تيناذا ل. الاود ارودا !لزتأو هب ديزيو ااه عم قاان باكا كدع لن اع َّ

 ايدل“ سلا ىلا ظوةمملاحوألان مهلازنا نا رقااهمفلزنأ ىذلا ناضهر رز ىلاعت هلوقن ءانههدا

 ةيدابا لاوقالا راس ىلءحارلوقلا م طهّنا ىلع لدي اذ هو ُلءزنتاانودلازن :الا ضدي رك ذ مرسال

 لاو تاون مال ىده ىلاعت هلوق ف ىدها اريسفت اذهب (ىلوالاةلكسما) ناةام م همفق سانلل ىده

 (هاوحد) مهب هو فدكت ساشلل ىدع هلع انهو نقتمال ف دهام الاكل: ىف نآ رتلالم لاما

 نانالدءادهوهو لزنأ ىأ لاا ىلع يأ تاندءو ساننلل ىد» (ةءامااةل سلا ) كانه ءانرك ذام 0

 | ىلا هت هوقامأ لطاسااو قل انب قرفيو قا ىلا ىد,مامتافو ثكم تاضخ او تانآو»و قطا ىلا |١

 | ىد»هلوقد_غبىدهلا نمتائسو هلوق ىنعمام لاقي نأوهو لاكسشا هيففناقر ةلاو ىدهلان متانسوا

 أسائالىده هنوكن ركن ةران نيوسق ىلع ىدهلا مث ىده هنا الورك ذىلاتهلا(لزالا)ءوجو نمهباوسو

 ا ىذيلاب نءنيمل اوه هنال ىد» وه لبق هن "كف لضفأ هنا كشال لوتالا مسقلاو كل ذكتوكيالةراناو ام الحا

 ردة اودعار اونأ فر.ثأ هنوكأه ماع هعون فطعي و سنلسارك ذيام باي نم اذذ لطاسلاو قالا نيب قرافلاو

 (ىاشلا)تاغلابملاةيائاذهت!كشالو ىدهلان تان اذهو ىدهلا ن نم نيب اذهو ىدها ذه لبق هناك

 ىدهلادارااز ناقرغلاو ىدسهلا نمت اند اضيأ وهن كلذك هنوكعمو هسفن ف ىدس ةخنآ ارغلا لاشي تأ ٍ

 :ا دوال راو هيدي نيب اماه دس مق ملا ٍناَكَلا كسملعل رن ىلاعت هللا لاق ل. الاوةاروتلا ناهار هلاوأل ٠
 نودتّممكلعا نار زار ككاو 2 وسان ذاو لاو ناقر نال ننآو انا ىد»لقر ملسحنالاو

 هنوكع م نار َملاَنأ سدةدو ىلاعت نيبق نيةءملل اركذذو ءامضو ناهز فلا نور اهو ىءوءانبت يقلل 1

 ىلعلرالا لم عنأ (ثلاشا١)ناقر ,ةوىده ىه ىبلاةَمَدَمَملابمكلانمىده ار أه .فف سف: ىف ىده
 مكتمد وت نق ىاعت قامو معأ هاو راركتلالوزيذاليف ندا عورذ ىلع ىاشلا ىدهلاو نيدلا لوصأ :

 اهنا نزاملاو شسفحالا نعطنسلا ىف هللا هجر ىدس اولا لن (ىلوالا هلّمسملا) لئاسم همزق همديلف رهمشلا |

 نوكنوا“ا نيلاوأ ف طءال لخ دن دقءافلا الكل والا ةدئاز همصيلفر زهشلا مكتمدهش نك هلوق ىفءاسفلاالاق

 مكدقالم هناف هنم نورغتىذلات توملاّنالقىلاعتهلوقءافلا :داز نمو هسوانعهءاز لاو فامعلل سدلو:دئاز ْ

 "هل.ةفلاءاصةخم ناضمر نوكن يبا ىلاعت هناف ءازعلل انههءاغاا لاق نأ نكع ل وقأد بيغلالاعلا نورث

 ةداميعلا ذب هصانمّتشا ساس تهل فا كل . هضاصتخ اَنانيمف اههفروه ثا ارئاس هكراشبال ىتااةيظعلا ||
 تلمضفا اذ مروشلا اذه صاستخ العال لقد '"اكمسوانهه ”ل.ضذلا كلنا ميدقتل ناك اما كاذالولو
 57 نمادق لواضر ٌأوةدئازربغةفءانفلا مكح قالم هنافىلاعت ةرقامأ ةدابعلا ذب هوصخاشيلأ ما :اذا

 نعذذملا قفيال هلا اواعدل مهم ثوم ترقي تأ هوازف توملا نماو رفانم لق هن اك ةضلامدضا!"هلباقم
 ده لوعفم نا (امه د )نال وق انه»همروض ادووهثلاورض- ىأدهش (ةيناشلاهلشسسملا) ردقلا

 كلدكو ف رظلا ىلع هبات رهشلاهلوقوارفاسم نكي عع هتسوأدلبلا كتم دهش ف ىنعملاتال وذم

 همديلق :ةفرعمو قعر «كلادهاش نمد اورمئااوهده5لوعتمىناثلالوةلاو مه فهوق ىفءاهلا 0

 ام رهاللا ةغلاتمالا جيالزمل وةلاالك املعاو نالفنامز تكردأو نالفؤرصء تدم: لاةياكوهو' 00
 ّنال كل ذو هي" الاف ص.غتلا لوخد بجو. ىناثلالوةلاامأو دئاز مأرامذاب ميامافلوالالوقلا 3
 انااا موصلا مسيثمدنحاو ىلع بيل نا عمر :املاو ضي راو ثوذجملاو سهلا ق- ىف لدار هلا دوبل !

 لوقلا ىلءانالفاضدأو وأ ص. .ماظلافرامضالاو صتصختلا نيب ضراعتلا عقو ىتمهنا هقفلا لوصف اشي ْ

 ماممدداو لكضيرملاو نوذغلاو ىىد' نال صءصختلا مازتلا نءاسبأ ديالد امضالا ا:ةزئااامل لولا |
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 | حاتسانههوزامملا نمش لمحت ىلا همف حاشالل والا باول اتاىلءاو ةمولعم ةطوب متاهدأاةدأ |
 محلا فيك (ىناثلال او وسأا) هماسقأو هنازج أ ضع ىلع نآرغل ا لس نم باو اا اذه ىلع دب ديال هناف

 1 كرام للى ءاشازتأاناهارةنيبور دل !”يلدل ىفءانازتأانا ىلا عتهلوق نيبو لوقا اذه ىلع | الاذن

 أن وكتنأ وددبالردقلا هاا ردَعلا ”هلمل ىف ءامنا ار انا هل وةبودب , الاهذمم لدتسا رع نباّناىور(باوملاو)

 نك اذهوناضمر ىف ةالازئاردقأا "لما ىف هلازإ ١) نات ”ناشمرف تناك !ذارمفلا "للان ال كل ذو ناضمر ىف
 لّوالا مالكلا ان كلذ نوكمف اذك موب لو هنم موب ىأ ىف 4لاقمف رومشلا اذهىفنانالف تيقا لوش

 نمثار ةلالكل انتا ىلاعت هانا لاقي نأ لك ل اولا اده ىلعن .ارهااثا(تلاشلالا ْولا)انههاذكن

 'هنالاقينأ اشي لقكو هرعرخآ ىلا امهم دمت ىلا هلزنأ متر دقلا "لل ل ىف اين دلاءامسسل ىلا ظوفحملاحرللا
 أه لا نوجا حب هنعأو ادمح نا ليام نآر لا نمايندلا املا ىلا ظوفملاح والا نم لزني ناك هناصسس
 ||(  (تاوملا) باوسلا ىلابرقأ امهياف مادامادبأ كلذك مث جاسم ار دق ىلع لوسرلا ىلع هزني متةنس سلا كالت
 ا روهو سضشلا «فمداراانوكي نأ لق نآرقلا همف لزنأ ىذلا ناضمرر مش هلوةنال كل ذو لةحت امهالك

 ! لوقلا) :فقوتلا بجو اهلاصالق# اههنمدحاو لكناكاذاو ع ونااهنم دارا ن وكي ناو نيعم ناضمر

 ٠ أ نارقلاهلضفىف لازنأ» انعم تآ رذلا هيف لزنأ ةئدمعنب نامغس لاق نآرقلا همق لزنأ هلوقري_سفنىف (ىفاذلا

 ||| نيالاههلضن ف نو دير تيا اذكص قيدمااىفل انآ لاشي نأ لتمو لاه لش !نينسألا راسنا اذهو

 || اجا ىف ديرب اذكو اذكخ ةاكلا ىف ها لن ل وةراكنآرقلا نلذنا ىلع هموص باع ايف لزنأ ىراينالا
 ' اوةاتخاو هلنام الك م نيف دل نيب اس مس ءانآرقلا (ةئاشلاةلئسملا) اهع رت فدير ا ذكرهت ىف لزنأو

 ناكهنع هنناىذر" اتاانبلا تايتيف ا زيخ ير ظابط ادت نع طمسلا قىددحا ولاىو رفهتاةةشاى ف

 لاف لمغالاوةاروتاا لثمهتتا ناكل ما هنكلو ترق ذي ولون ساو مءانآرقلاّت الوب
 هللا ناكل م.-اهنا ىف اشلا ل اونو هىدحاولا لاه نآرقلاتأ ةاذاولوةداكن آر ةاازهجالو ةءارتزموو

 نم م. ملرقلا ادمينيلئاقااّنالعاو قدم هنا ىلا نورخ آت هذو د مريغ هنأ ىلا سهذهنا هءاسشا

 ئثلانئثلا تنرقنم ذوخأمهنا (امهد-أ) ناك هرف مهلفنولزالاامأ هزيمتؤم نص م هنمو هز هال

 ش أ ةفامالاعا ارقنارتلا ىمسفز زوو مربغنارق مسالاو نرق نمقةثموهنرخآالا ىلا امهدح !تمعضاذا

 ضءبب اهشعب نرتقم ع 3 ريشلاو مكسملا نم ةامّالوأ ض ءباهضعب نرتقي فورحلاو تان الاو رولا نم

 ' 00 لا دم روس فاما رانا ءه-فامْنالوأ

 وهر دَمَدلا اذه ىلءف ةريثكلا مولعل ا ىلعو تاسغملا نءراخالا ىلعو بي رغل ابؤاسإلا لغو ةعخاصفلا

 كلذو نئارقلا نم ىم-نارقلاّن ا ّنطأءا ءاّرغلال اق (امهماناو) زومهمربغنارق مسالاو نرف نم قّدشم
 انت افالدخا هبئاو دول هق اريغ دنع ن نم ناكو لو ىلاعنلاغام ىلءاض»ب اهم قصي تان الا نال

 هورئااناه ن وقل !نأرقيلاغب ثار قانفملما (اهدحأ) هوجو م-ولذ اوزمع نيذلاامأو نئارق ىهف

 ثارف-غلاو نارسلتاو ناصقنلاو ناحرلا رداسملاز 7 نارقلال ئمو رد_صموهذانآر ةو ةءا ارقو أرق

 رعاشلا لاه

 انآ ارقو | مدست للا عاق * هيدوعهبسأ |ناونع طعشأ .اومت

 نال انك رق ىعستءورقملاّن ا مث لسالا اوهاذهادو م ناكر ملا نآرتّنا ىلا.عثو هناصسهلن !لاهو ةءار ةىأ

 هولءح ىّتح فرعلا ىف مسالا اذهرهتشا واناكبوتكمللو ابا ريش بورسشملل اولاف كر دسمان جي لو. فملا

 ورع لاه عجاوهو ءر هلا ٠ سدو أما ةافد سعوب أو حاجزلا لاق (اهنان 09 ىلاغث هللا مالكلامعا

 مدلا عاما غانأوهو ةأرملا» رقلمالا اذه نءوادلو اهجبرىف عمجت ل ىأ انينجأ 00 تيفال

 نال ابآ ارق ىف“ هناوهو براعق لوق ( اهثلانو) ايضيدترتلا عاج الانا ١ رةكارشفاو مش [عونز ىف

 ٍْ تمرامىأ طقال_سةقانااثأ رقام برعلا لوق نء ذأ هذ نه همقاد هناكرءا رقاادئءواي تكي ىراشاا

 ١ * --ح عم همم



 م

 هقل ىلا نان تراط ول(اءهدحأ) نيش نءزارتحاوهوْلاسمالا(لوالادمقلا) د 3 وءتدملا قوةذلا عم
 هلئاديربموصلاةيآىف لوي ىلاعث هللاو قا هنعز ارتحالا نال هموص لاطسسال هن ىلا قب راعلارابغلسووأ

 0 ونأالاحو أ ادركمةاح ىف بارما اوأ ماعطأ |بصول (ىناثلاو) رمسعلا مكب ديربالو رشا مكي |
 0| هب الد ىهو تارطفملاز ءاناوت(ىفاثلادمقاا) كال ذ ىف اني ال ءاركالاو عانم ءالاو لاسم ال اوهرمت ملا نال هم 4

 ىلا حوتةمدفنم نم نطابلا ىلارهاظلا نمىلصو نبع لك لوس داو عاهاو حرا جورخو لخاد لو
 نطبلاامأو طو«لابرطغلا ل_ىصف غامدااامأةناثملاوءاعمالا نمهسفامو نطبلاوأ غامدلاامتانطاملا || ٠
 لطيبحاليالاف عاهباامأو موسا!نالط ءانقسالاو راستالاب» اق حب ورانا امأو ةنقلان رطفلالسصقأ| ٠

 ةقش- ىف دنغ هموص لطبال مو مال امسان برمش وأ لك أو لذ ائاص هنوكب :لعلا عماناوق(ثلاثلا دما )مو 1

 ىلاهت هلوق هملع لما دلاو قدا هلارسقأ |عولط لأ نماناوق (عبارلادمةلا) لطي كلامدنعو ىىفاشلاو |
 ناكو هبانغلا» :اهتنال تح ةلكورمفلا نمدوسالا طمشلا نم ضيا يانا وكل نيدي قد اوبرشأو اوكا ١

 سهلا ع واط لبقو رولا عواط دعب برشلاو لك الا عيب ناكو سعت ثلا ثءلطاذاهتقولوأ لوةيشعالا

 لطاناذهو اهءولط د: نءنوكي نأ ب<.وادّسا اذكف سوشلا بورغتقو نم مودلاءاهن نان تو

 ىلق ىلع ل.ةثلكن ا شعالاهل ل اة فد وعب قارس وبأ هملع لد هنأ سعالا نع ىحو هانرك ذىذل ا صتاا

 اذامو لاق هنعتكسم هلل ةهدنعنمحجرخالف ةفشحو أهل ءتكسف ئترزاذا فدكف كت ىفتنأو

 هلموصالف سعشلا عواط ل_قىناثل ارممقلا دعب لك ب ناكل هب نع رهد ىف ىلصامو ماصام لحز ىف لوقأ
 مالسلاهماع هلوق هل ادو سعْشأ | بورغىلا اناوق (سماسخلا دمقلا) هل ةالصالف لاررئالا نم ىلستخدال نأكو

 د_ةعراطفالاتةولوقي نم سانا ا نمو تاصلارطفأ دةفانهه نمراهناا ربدأو انههنم لسللا ليقأ اذا
 ةدنلاعماماوق (سداساادقلا) راهنلا نم لو الا فرطلا ىلع ف رطل! اذه ساو سهشلاهؤض بورغ |

 مودلاو هداف هلوقىف موصلاب ىعأ ىلا عت هتئاّنال ةينااىلاناضمر مول ةجاحال لوب نم سانا ا نمو

 مالسسلا هماع هلوق لءادب لم موصلاّنال ةمئلان هذدياللوةناكلةدوعلا نع حرضفدسو دقو لاسءالاوه ١

 "هلثسلا) تاسنااءلاعالا امنا مالسشلا هملع ةلوقل ةءذلا نم هف دب ال لم_علاو موصا!لاسعالا لفأ

 57 رطغي نأ نيبو موصب نأ ن بريف ميدتلا م مهلا نا ىلع ل دنةم لالا , الا نأب نولئاقلا (ةسداسلا

 هذهح رش مدن دقو كلذ نار تحد : مصالاو ىاهفصالا )سوي اواهل ةظمانتي الاهدهاولاهةيدفلا

 ماوصل تاندع تارا ا قب الانس الا ويسايولا وول جاوا اديب اوقلا ةضرب د مّن غال عملا ||
 ||| رفس ىلعو ااضي م مكنمناك نة ىلاعت هلوقامأ ةيدفلا نيبو هنري خلا ىلع هناعا نم ىلقث أن يسعتلا ىلع |[! |

 ِْ مكب هادي تقاست ةزئامأ س ,ركتلا ف يدسلا ناس دقن دقو هيأ اه رصن تفس 1

 | نمالاو هشونتاملوع 3 راش انههم نسيان مالكتلا اذه نأ ل_عافإ رسسعأا مكي ديربالورمسنلا ا ٍ

 لإ نم لل لق :ةمىفالا هيو أ ام هناقرسسلاو هلو مسا ا لس ىل_عم وهلا حو ىلاعتهللاّنالٌ ل ذكات هه ||| |١

 ْ انههو ةلوهااورسسبلا ىنعل ةياعر كلذ لكورفاسسملا ىلعالو ضي رملا ىلع هبنسو امل لقلا كلذ ع ةئدلا ||

 أل هيل وسي هتالراسيلاةعسلاو غل لاقي هّئمو ةلوهسل اهانعمةغالا فرسسلا (ىلو الا هلمسملا) لئاسأا
 (ةيئاثلاةهلثسسملا) ىئعلااهتوامو مالا لهستي هنا دقو رمسلا,لاعفلا ىلتل مق ىرمسل ادمااو رومالا |

 1 نو درت ام م.م ديرب هنا نيرا ىلاعت هنالاولا# ع ةاوريغق اطبالام فءاكت نأ ف نأ الاءذهب اوما ةلزتملأ ] ٠

 ْ مومعلان ا دمف؛الرنسعلاوريسلا نا هناوجو ناجل نسكن زراش لان يمك ضل نام |

 | كيذانإسواناضيأو مومعلا دمفيال ماللاو فلالا هءلعلتدىذلادرقملا ظفلل نأ هقفلا لوضأ ىف تيثادأ
 (ةئلاثلا دلك ا) عضوملا اذهىف قبال ادووعملاىلا هفرمصتةقباسسلا دوهعملا ىلا فرسصتي دق هناك ١

 ْ هتسفن لول ضد رمان ال كل ذو هلئا هديربالام دمع | ع نم عقيدق هنا تاما ىف هن" الاءدماوكجت عت ةلزتعملا

 (ٍباودا)رسعلا ديربالن 020 رالام لءف دق نو كحصر نأ سد ناكما هذ ها ىت- مودلا ىلع
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 ْ 1 هسفتر ا ٠ صبيصق ىلا جاتصالف لغد رفاسسملا ليم وسلا هلع بوعال هلا عمر جالا دوش
 0 ااهيسمتعلا مازماا درع ىذه, ىناشا!لوقلاو صيس لاو رادغشالا مازتلا عمالا نت ال لوالا لوةااه

 الا ىلا ١ اويهذ ف اشكلا بحاصو يىذحا رلاكنيةق اراك أَنا عم همأ ىدنءاماذه ىلوأ ىناشلا لولا ناكف
 هريطتو ناضمررهشوهو باسل دووههالرهمتلا مكنم دش نأ هلوقىف ماللاو فلالا(ةئلاثلا ”هلثسملا) لوألا

 :ل:-1) ةعبرالا ءادهتااباون ايو ذاق ىأءاد شا اًوأي مذافءادهش ةعبرأب هملعاؤاجالول ىلاعتلوق
 طرش نم ةبكره'هل جب همهيافرمشلا مكتم دهش نخىلا.عتهلوتّناوهوالاكشا هي اال فنا لسعا (ةعبارلا
 ءازهلاهملع بترتيال هماع , طرشلا دبوي امو مولا سالاوهءازخاورهشا ا دوب وه طرم ا افءارحو

 يف ْش ان مريخ الا هزل ادنع لضخ امارهنإلا دوش هرشآىلاهلوٌأ نم صوصخفلانامز ل مس ارهمدلاو

 1 هنال لا اذهورهشلا لك موص هءلع بع رجشلا ن هريشالاءز زاادوهش دنعت ا ىذتش دا الاءزه رهاظو

 هناانلعل دل اذهلذ عنشموهو ىضةنلا نامزلا فل هلا عاتب !ىلا ىذعشب
 5 ىلع: 38 الا ءذ_هءارجانكيال

 تتاح قروشا» ءازحأ نم زب ىلعرجمتلا ظفل لم نأ هقي رطو لي وألا ىلا اهفرمصنمدبال هناو اهر ءاط

 ظ ًادقفناضمر لالهد مش نم اذه ىلعذ رهمشلا لك مصيلقرجشلاءا ةرحأ نم ارح دش ند ه ريدةتريهتق طرمشلا

 1 ِ اذه ىلعو ربشلا لكموصب صالاوهوءاز اا هيلع بتركيف طرمشلا قة دقو رهشلا“ ا اعدل

 1 نءلوةنملاَنالءاوروهثمزا وهو هزيا ىلع لكدلا ظل لح الا همق سداوةنآ الا ىنعم متت ليوأتلا

 1 000 لازال ةيرهدقو حاط راملنر مالا لق كتمد شى الا نه نما رانا "ىلع
 ||| همزاب له رهشل !لوأ دهش اذا هنا (امهدحأ ) ناعرذ لالا اذه ىلع عرفي مث لولا اذدالا ةَتبلامميال

 نعلن هناووذ (لوالاامأ) رهمدلا لكم وص همزلب له رهشلارخآ دهشاذا هنا(ىناشلاو) رهمذلا لك مود

 ََ , الاّناا:انال لكلا موسينأب جاولاّن ار ذاس مت يقموهورهشلا هءلع لشد نم نا هنع هللا ىذر ”ىلع

 نةىلاعتهلوةنانولوةم نيد جم ارئاسامأو رهشلا لكمود هءاعب>ورهعشا لو أ دش نمّنا ىلع لدن
 1 رضانملا هسف لخ دي ماع هنا الاهلك هوصيلفر يشل لّوأ دهش نمّنا امهم و هعديلفرهشلا مكتم دهش

 0 ماعلا ىلع متم صايتاو سانتا ءانأن مةدعف رفس ىلعوأ أذل حم 2 نكد ده هلوقو رهاسملاو

 اذ ونغغاَتامعز ةفن-انأناوهو (ىاشلاامأو) راطفالاهل ل< هنافرهثلادو هش دعر فاس ناو هلاتمثف

 . || كردأ نم نا هن الاهذهنم موهفملانا ىلع انا ددقانال لاق ىنمامءاضق همزليرهشل ا ءانثأ ىف قاف اذا
 ' || بوف ناضمر نمزج دهشدةفرهشلا٠ انثى قاف اذا نون او ناضمر لك موص همز ن اضمر نم أحب
 1 ْ ىلاعتهلوق نا لعا(ةسم اهلنا هلكملا) بحاوءاضقااف مدةنام مامص ن نكع لا ذاق ناضمر لكموص همزاد نأ

 ' |أاما لوتننلصعاذاعرهشلادوهشنا (لوالاثهلا) نيثح ىدم_يهمديلفرهشلامكنم دوش ن 0
 ةيورلا كلن ادرذنمنر كح نأاماةناضءرلالهنا!ىأراذالوةنفةيؤرلاامأ عامسلاب اناماو ةيورلاب

 هن داهش مامالا د درو ةيورلاب د درذ:ناف اهدربالوأ هداه مامالا درب نأاماف هبا درفنم ناك ناف نوكي الوأ '

 هقت>قروشاادوه شل صحدتو هبلعموملا بو ولا سرهشلادو هش لعج ىلاسعت هقاّنال موسد نأ همز

 مالكحالنةروراابدرغم لوأ هن داهش مامالا لبقو ةيورلايدرفناناامأو مومل اهللع بع نأ بحوذ

 || اذاواع.رافلاو مولا ىف هم كح لالهلااةيرثر ىلع نال دع دهم اذالوقنت عامنا امأو موصلا بوجو ىف
 صال 1 1 يرا ةيووملا اذاو هنمكتمال لاو ولالهةبور ىلعد- اول دع دوم“

 نءجورغلا لاو :لالهو ةها.عااىف لوخ دلل ناضمرلال_هنا لاّوُد هلاله» نيبو هث» قرفااو مولا

 هنا ىلعو نناثالالوق ىلءالا ل.ةدالةدامعلا نم ورنا ىفاما ىل.ةيةدابعلا تالا ىف د-اولالوقو :دامعلا

 كلف اطادشحا | ورطف: الو اوموصب ىكا ناذم رلالهىفد-اولال اوقانلبق اهناانال مقا نامي قرفال

 نالوةنذم وسلا ىف ( ىفاثلا ثدلا)اطاسحا ! ورطذ:الواومومد ىلا لاو لالهىفدحا ولالوق لمنال

 سهعشلا بو رغ نيس ىلا قداصلاريفلا عولط لأ ند امئاص هن وكب للا عم تارطفملا نعال امالاوهموصأا

 وع وج يد
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 ىرعلاو ىرتال لعل ةلك نأ (امهدحأ) نان تقف دوركدتلسلو قلل ْ |

 ملسو هءلع هلنا ىلص "ىنلا الا هراومد م قلكتلا 2033 هللااو هع قدح ممطعن ىلع قف مئاصلا ىلغأ 1 1

 لاق ىنركذ نم سداح ان أ ىع .ومأنل اة كي داناق دعب مأ كساناق تن بد رقابرا.مالسلا هساع ىس وما ظ

 هللا لزئاو لاو>الا عمجب ىف هلا عوبرلاىفو دو اق مقابل قاتعتادق ا نضر شقا ٠# ىلءرمالا | 1 ظ

 : 00 رح ىذتقااملم تسارق ع نم نيا ىلع بتك اك هلوق نأ انركذ ام (اهنءاثو) ةب ةداالا | ٍإ 0 1 هذه هنا لزناف اني نبأ اول اذ ل.ىو هيلع هللا ىل_ص *ىبنلا باض#أ لاس نسا لاق (اهعباس) هب الا 3

 9529-0 00 اا
 دعوي

 اه ابض د _دعو ةمدعلاو قتفوتلاو فيزرسعتلاوةدالانادتاف(قريظعلا ماسالا ١ هناف مادهام ىلع ْ ظ

 ثلا“ ثم انوه قب امهريرةنّرمدق نامحب نا دهوركشلا ةقرق- نعئصصلاا (ىفاثلاو) هللا نحف زوميال |

 معي نابالا ّميالوهو ريبكت ]ان سه أا1 ىلاعت هلناّنا ل وعنف عضوملا اذهىف ظفللا اذهرك ذى :ديافلاامهناوهو | :؛

 نيفصاولا فاصصو ًاوءالقعلا لوةءهبلا لصتنا نمربك أ هنوكو +تمظعو هئزبعو ."ابربكو هتئا ل , ||[

 هللا هصخ نيكسملا اذه نءالضفتاعولخلا عجب نعد نا فب داس تا 1

 راب ا دك سووا ديالا

 و است "الا ىف هدا 5 ونمؤملوولا د ا
 هماكح | ناسو مو.هلا صرف باح اد- عد لافاا ىلاعت هنا .(لوالا) نساك ةاعأي الاءذه لاصتا |

 هناصسدنا نيركتلانورك ذلاوه ىذلا رييكتلايدبغلا صان نوركتهت مكلعلو كا دهام ىلعهللا اوريكتلو

 كك رب دخحالو هءاعد بد يو .* ادن عمسفو ركسس دوه د ىلءع لطم د_معلا نم بن رق هشورو هذال |

 ءاننا ءافومسم نوكي تاوذبالا اعدلا تا قءاهيشتاناثاعدلا ف شرخ الوأريبكتلابه ىعأ هنا (ىاشلاو)

 نيد-ّوهن ةاخ ىذااالوا لاقف» انثلا هملع مدقءاعدلادارأ اا مال_لا ه.لعل لانا نأ ى رتالألمجلا |||
 ءاعدإا ىف هدعن عرش مث ىلاعت هللا ىلع هنمءانثا ده لكو نيدلا موب ىت.طخ ىرفغي نأ عمط 5 ىذلاو هلوق ىلا 0

 نا (ثلاثلا) ايان'ءاعملا ف بغر متالو اريدكتلاد رم أ انههاذكف نيه اصلاد ىنةلس اوك كبه بر ل نا ؛
 مرد ام مهمل مرحاوماناذا م. منا ىلع نال ذ ناكر م ابق ند نيذلا ىلع ضرفاىمايصلا مهبل ضر ام ىل اعتدنا |

 مهعءرمضت وم مباعد بنسب دي ديدشتلا كلذ خحسنو مه ول ومش مهل اريغدي الاهدهىلاعت هللا لزئاف مه ول نع

 لاه لاق هنا بعك ن ءكىزرأم (اهدحأ) اهوحو ب < ال اءذه لوزن سدس ىف اوركذ 6 اثلاةلثسا١)

 ناك الف لاح لك ىلع ىنرك ذا ب .ومانلاه اعل اعوان انخح نءابملع رك دينا كفه ةلاح ىلعن وكناناقب راب

 ا وامس يحط تاو اا اا ءانأ (اهنانو) ة 3 . الاود_هىلاعتاا

 هءاصصأ عفردقو ةوزغىف ناك مالل | هيلع هلا (اهئلاثو) هب . الا ءذه ىلاعت هللا لزناف هيداتنفدسي مأ ||

 اعين نوعذت انمئتااس" الو معاون كا مالا هسملع لاقفءاعدلاو لءلهتلاوريبكستلاي متاوصا |||

 0 نان روغادل شك اولا" هراصصلا نأ هيدس نأ هريغو ةدانقن ءىررام (اهعبابو) ) انيرعأ

 ةءاالا هذه ىلاعتدتلال ازراق هللا وعدن ةعاس أ ىفاول أس مهنا هريغوءاطعلاق (اهسماخو) ب الاهذه

 ٍ م اعدكير عمسي فيك دمت اياولاق ل دما له دومناو»و سايعنا هك ذام (اهنداسو)

 ةد"الا هذه هلفا لزئاف اذني ون ل ةد له ىلاعت هنأ سو هءلع هللا ىلص”ىبنلا اولأتواوناتوا اوهدنثا راك امها :
 كلذف لاعتهتنا نءمالسلا هملع ”ىنلا اولأس مها ىلع لدب بي يال

 ناوه5تاذلانءلاؤساااما هلامعفا نءوأ هن افسص نءو أ ىلا: هللاتاذ نعالاوس ناك هنااما لاؤسأ ١

 وهنتاذملانءلاؤسلاامأو تاذلا يس عد_عءلاو برقلا نءلاسفهسشتلازوع نك لئاسلا كر 5
 | نوكوأ اعيم-ىلاعت هثوكنعامقاو لاؤسلا نوك.فانءاعد عمسن له ىلاعوت هنا ا

 | ءامسالا عسمت# ءوع دنا ىف نذا لهو ٠اعدلا ىف نذ ا لهوءاعدلا فن ذا ف.كىلاعت هنا لاؤوسلا ن هدودقألا |

 سم سماع ل اح هج معسل دا ل م ديص ةمععسم رماه مسا مججم ياض < ا ل م ع



 هلي

 أ مالا دنع الكل ذورمسعل | هس هدب ريدق ناكن ا و رمسع ه.فاسعم سهأي نأ دي ربال ىلاعت هنا ىلع طفللا لهب ْ

 01 1 00 هدابعل هناص#هتجر ىلع ةلا دهب .الاهذهاولاه (ةعبارلا ”هلمسملا) ةدارالا نو دب تنس دق |

 م كيدي ربالو رمسدلاا مكب هللا ديرب ا اوقينأ هياقثال نكي لرفكلاكلذ مهمفق راو رانلاىلا اوريص ف اور كسي

 ِ دمام لال ةزملا اولمك_ لو ىلاعت هلوقامأ ملعلاب ضراعم هن (باوطاو) ريتعلا

 ءاادبدشت ةدعلا اولمكللو مداعنع ءرككوأأ ارق

 أ لعفلاناىلعا وعجاانا 5 ءلا ا انصب وقد نأ لئاقل (ةيناثلا "هلش#ملا) ْ

 هللا اوريك و ةدعلا اوا.كاوريدقلا ناوهو ءاّرغلا لاهم (امهدحأ) ناهجو هذ مث فود للعملا ]

 أ ةمرلاو ءاضقلا مفك مياعتوةذعلاموصب صالاوهورك ذام هل لعن نور كس ث:مكلعل وئادهام ىلع

 اول مكاو ةوةفةنالثاظافا اهسسقعركذ ةل ؛الكلارومال هدد رك ذا! ىلاعت هنال كل ذو رطفلاةساناىف

لا ةمفمكسس نم ءيلعام 'لعاوربك.لو :دعلاةاعا رع الل هل ءةذدعلا
 0 رصخرتل !"هلء نوركشت ةمكلماو ءاضق

 ميه اربا ىرن ل د تسصو ىلا هت هلوق همل عدل. قام هبنملا لعفلا ف ذس نمانركذامريلقو لءهستلاو

 : ا هيدارااناوهو جالا هلاهام (ىناشلاهجولا) هاني .,راىأنينقوملا نمنوكملو ضرالاو تاوهسلا

 ةقاطلا عم هنالةّدعا لاك اوهامغار ذاسملاو ضد رمال ةصخ رلاو ميمعلا ميقملا ىلع فيلكتتلان ءمّدقت ىذلا

 ا نييفا الديه وكيالفءاضةلابةة علا لاك !لممس رفسلاو ضرما ىف ةصخ رلا عمو ةدعلا لاك اهماعل مس ١

 ] 000 فرفور لوكا ارسم: انوكتحبال جو لع لكلا فاك هنا لامتا :

 ا | 00د (ةثلاثلاةهلثسملا) هل.قىلاهلاىفوزذدعلا اولمك:اوهل اوتدعب عقوراعما لالا نأ

 ءلامانأ :دعهتق لخ دةّدعلا اولمكتلو لافاملهنالربمثلا اولمكتحالو لث.) مةذعلا
 ارجشلا وامك لامة لاتولو يذل ذمةااددعل الئمءامغقلاددعنوكي نأ بح كلذاو ام امهر .ة مدقتلا

 ٠ انا هجو بقر ادهاب عدل ركل ةوقانأ ءاضقلا مكحلخ ديمو طقفءادالا م كح ىلء كلذ لدا

 ْ | لافو اوكي تالا رش لالهاوأرا ذا نيلسملا ىلع قس سابع نب الاقر طفل اهل لريبكتلا هنم دارملا نأ (لوالا)

 ١ ةقس وب أ لاهو د6مو دو ولأ قاصمار ديس كلام لاه هيو نيدمعلا فريم .كتئاراهظا باو ىفاشلا

 ا دهام ىلع هلا اوريكشل ايلا 1 لاتعت ارش هكا خر ىنفاشلا متحاو رطفلا ادع كلذ هركب

 ْ | عرفي م ةعاطلاهذهىلا كا دهام ىلع هئاضتنا دنع هللا اوريكشلو ناضمرره“ ةدعاولهكتاو ء.انعم لاهتو

 1 'هل_ءاميدقلا ىف لافربب كلا ىف دكوأ نيدمعلا ىأ نا ىف ةهلوةفادخا (اهادحا) لئابسم ثالثاذه ىلع

 | تتونأ (اهتاثو) اهيأصنلا دورولدكو أر طفلا هلءاديدلا ف لاهو !ماعفاسلا عاجال دكوأرهذلا
 || نءاذهىورو هموبفربكي هنكلورطقلا "هلل ىف ريكنال كلام لاك ورطفلا'هلما نم سعشلا بورغدعبرييكتلا

 1 ١ نا ىلع لدب ماد هام ىلع هقلاوربكت اوىلاعت لون ىفاشلا ةح ىلا ىلا ادغاذا قاصما لاهو دجأ
 أ هذه له سعشلا بورغدعب نكلتي ادهل هذه لوصح اللهم عقوريبكتلا نوكي نأ بجو اذهب مالا
 ]ان أ نأ ىلا ذنءربكتلااذه تفر نأ ىفاشلا بهذم(اه اثو) تقولا لاذ نمربكلانوكي نأ بوذا دهلا

 ْ ا مامالا ف ارصناىلا (ىناثلاو) مامالا جوزجتردلا ( امج دس أن ارخآن الو هيأ ليقوءالصلاب مامالا مرحي 3

 | ةرتيسفتف (فاشلالوقلا) ريبكتلا كرت 7 ىلهملا ىندأ ىلا غاباذا ةقمشوب وبآلافو لوالاوه» .ىص'او

 ااا ريبكنلااذه مانع نأ - عاز ةعانيل ا ىده ىلءقفوام ىلعار كح ثق يلنعتلا هئمدا اراانأهننا | اوريكتلو

 | الامع ههزتتو قسما هئامعأو ىلعلاهتافصيرارقالاف (لوقااامأ) لهعلاو دامّعالاو لوقلاننوكي
 ا | (لمعل ام أ) باقاايداةدعالا ةمص دعب الا مصيال كل ذ لكو قاف هب وداوو هاد اصو دن ن نم هب وملب

 || ىلامت تارمكح: نال كلدو برأ لو الا لوقا نأ ملعاو ميلا ومامسلاو ةالصلان متاعاطأ اب دمعت اف

 ا ٌ ريبكحتلااذ_ميةعاطلا هذه صيصسخت تاعاطاا لك عم ءو تاهوالا ع. ييسر تا او

 ىلاعتا اوقامأ تافوالا لكس ىف بجا ولاريبكتلا يلع 3 ز ةمصومصخ هريبكتلا اذهب وكي نأ بجو |
 دهسشسللعلا يس يسسسللا



 .٠ و ها

0 

 عئاصلاد اا, ناك امنااهتادوجوب تاكم تاهام فاصن نال كلذو ىلع رم» هم بيرق ىف اف ىلابعت هلوق 2 3

 ْ نكمم لك ةدهام ىلا برق عئاصاا ناك اهحا دوو نيبو تاتكمملا ثايهامنيب طسولاك عئاصلا دابا ناكف 2[

الىذلاودعئاصلاناوهو كل د نم أ مالك انوه لب اهيا .هاملا كلت دوسونم | 1! ١
 تابهام تراصءإب

 نااك_و اسهنسهئلاوالةعلةعلاواداوسداوسلاوار هودحر هوذا ناك هل- الاضأوهتةدوا

 ىلعت ههامملا كل ةهام لكتراص ها. وكستو هيا - 4 دوعرم تامهاملا تراص هيب ول

 عندم ةمهاملا ني وكب لة ناف اه سفن ىلإ ةيهاملا كلت ”نم ةمهام ل حسص ىلا ب رقأ عفاضل ناك سام

 ةهامهنالادوبودؤبولال عجن تهحءال اني ءكاذكفلوةنف اداوسداولا ىل-«- لتعا

 ورعوأ أرق 0 (ىلوالا هلكتلا) لعاضص هداف رادع ال مسا هلوقامأ هانرّرق ىذلا 1

 ىل_دولا ىلع لوالاف اهنذحي نوئابلاو لولا فاهميفءام مل لا ملا ىناعداذا عادلا عفانن -نولاعو ع

بدأ“ ني مي-رلا ميركل ىلوملا و وَ قدمعلا ن نهكلدو ىهنلاو مالا هبشيءاعدلا نا | :
 ' هناىور( اهءداسو) 

 ىلعأ املأ ءةلع أقام نم ىرك ذلغش مداه هن |كسس هلق أ ع نع ةياورلاقمالسلاوةالصلا هيلع 1

 ءانادادقساو هب انعلا هلال> لح هير درعل ٠ ءاعددءا ءاعدلا همة -و لدعلجرم-واوقك مسالا عضوم ١ ا

 د
5 

3 

85 

 0 ١

 الفاس ةهامدوبولاو لاذلاتسبل ةهاملانذاف ةهامالةلاد ة.فودوأ | ىلهح ن تحوال

 ةئيلاىث عقب منذاف لعافلا ن وكس: :الذةمه ماض: ا وهدوجولاب ةهامملا فو هوو لعافا انو 1 ا ١

 مالكل ارهظي كلذد- دعو للءاسفلاب لكلا نآنم تكا اب ونزافنالطرلا رهاظ لطاكلذو لعاشلاب أ

 توعد كوة نمرد_صم* اعدلا ىناطإثا نا لس أ لاق 06 1 هلكسملا) ف..ةذتل ا ىلع ةئاشلاو ا

 رد_ىمللا عضو دقواتوص تعمسلوةئاكءاعد تعملو: مسالا ماقمر دصملااومافأ م٠ اعدم ءوذلا

 1 نم ه.ءاءاوصتحاو :دئافا مدع ىثءاعدإ|لاهإلا ضعب لاستفءاعدإ!ىف ساشا ١فئاتشا ل اوقأو دن ودملا

 ةدحاح الف عوتولا بجاو ناك ىلاعت هللا دنءعوولا مولعم ناكَناءاعدلاب بولطملاّنا (اهدحأ) هوحو

 ثودحْنا (اهبنانو ( ءاعرلا ىلااًسيأ ةجاس الف عوقولا مشت ناك عوقولا مولاهم انا ءاعدلا ىلا

 لساستلااما مزلالاو هتاذاب حاولا مدةاارثؤملا ىلا ةرخ”الاداهتاهتنا نمدداللاعلا اذهىف ثداوللا

 رثؤااىلاةرخ الاداهئاه2ابوجو تيئاذاو لاسم كلذ لكو رثوم ربع ن نم ثداحلا عوقواماو رودل امو

 0 لاملكو عوق ولابحا وناك ام ازا عدقءاضتقاهدوحو مي دّقاارث موما كلذ ىضتقاام لكشف يدل

 ءاعدلل نكي للزالا ف رومالاهذ_هتتبثاملو عوقولا عنتم ناك لزأ اه دقءاضتقا هدوجو عدس ةلارثؤملا
 ا دكر تواهيق ديزرال» ءاعرلاو ةملدَدْمَد ضقالاو ةةءاسرادقالا اولاو نانم ذلك ااذه ٠ نءاوريءاعرو رثأ هلا

 اذك,قلخلا اك نأ ىل.ةريداةملا هلا ارق مالدل اوت الصلا هملع لاو اعدلا ىف: دئاف ”ىافاهنءامش صقن.ال
 لاق هنا مالسلاو ةالصلاه. ءاعهنعو نئاكوها.لقلا فلا هلا مالسلاو ةالصلا هملع هنع ىورواماعاذكو

 ىطام ؟نيعالا ةن 38 لعيب رو.غلا مالع هناصس هنا (اهئلانو) قاخت او ىافناو فر رلاو رمعل اهتم غرف دق عيرأ نأ

 ولكل اذ بدسا غاب :مالسلا هملع ليريج نا اولاق ب بدسلا!ذهاوءاعدلا ىلا ىادإاب ةدحاح ”ئافرودقلا |

 بولا نا ماهعبارو) كل ذكناكًالالاو لضفأ» ءاعدلا لرتَناالولوةيدومعااو ص الخالا تاعز د ىلعأ ىلا
 تد ” ('مسماخو) هبلطّر2 ل هطاصم نم نك ناو هل مجال قاطا ادا وطافدرعلا عاصم مناكنا ءاعدلا

 ءاعدلا زناطاقاءاندق اضرلا اهالعأو نيقيدصلا تاماّقم لجأ نا ةددعلا ثدداحالاو لمعلا دهاو ثا

 (امسداسو) رسللا هنن تاطو الق ةئاذارع ىلع سفنا'دارا مج رتونماقلالابل اهتشاةنالثل قات

 "يأ اعدلاّناءالَدَعلا نم مظعالا وها لاقو ءاعرلا رت ىلذالا ناءوجؤلا هذه تف اولاف نيلئاسلا []

 رك ذىانعتهتلاّنا (لؤالا) ةريثكو ةيلقنلا لئالدلاامأ لقعلاو لقنلا نمهوجو هلع ل ديو ةيدورعلاتاماّمم |

 نءكنولأ يو لوف ة-لوبصالااماةمعورف اهنمو ةملوص أ اه» : عضاو:دعىف هناك ىف باولعاو لاؤشلا |

 اذامنولأسي ىلاوتلا ىلع ةرقبلا فاه ةيعورفلاامأوةعاسلان «كنولأ نيو لالا ن نءكنولأسيو حوزلا |
 ض.ملا نعئنولأس يو ىاتبلان ءكنؤلأ ب رمسملاورللا ن ع كيؤولأف ماوطارهشلان ع كول س نوه
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 مك 0

 1 ا هنحو ىلع هوعدتاالا نذاامو نشف كموعدن الن ذا لهو ةنمعمءأسم“ «ايموعدن نادال ن ذا اموأ ْ

 1 | لاس لئاسلا نوكي تاوهفلاعفالا ن ءلاؤلا امو اهب تناختالو كن الصب رهتالو ىلامعت لاق رك نيعم ا

 ١ | ىدابعكلأساذاو هناصس هلوقث هنع هلأ ام لعفي لهو اني واطم ىل انبمبع لهفان»اعد عمم اذاهناىلاعت هللا |

 ُ ءدوةرهاظنأ (لوالا) ني_وجولىلوأ تاذلان «لاو وسلا ىلءهلسناالاهوحولا هذه لك لم“ ىع

 1 باوللاو امهبمنأك تملا ولان أ(ىناثلا و) هلهذ نعالو هنافص نعال هناذ نع عقو لاو سل نا ىلع لدي

 ا لاؤسلا نأاشإعس ,رقىناف با وذا ىف لاف امل ةنيعملا كاذوه مهملا كلذ نمدار ١ نا ىلع باو + ١لدالصغ |

 0 ىلاست هئاوهو لعفلا ىلعناك لاول لي لوي نأاضيأ لئاستاو تاذإا يس دعيااو برَقلان ءناك | ا

 |ناعداذا عادلا ةوعد بما لاه بي رقىاف لاهامل هنا لا دب مذ دوصقم له له و مه*اعد بمد له '
 ' ادار [| سيل هنالعا (ىلو الا هلكسملا) لثاسم هدف بي رقىنافىلاعت هلوقامأ ماقلا اذهح رشرهاذوف

 ] أذ «واطم ناس ىلا انه» جات اهذطساو لهلان برقا ا هنمدارملا ليناكملاو ةهطسان برقلا برقلا اذهنمأ
 نا (لوالا) هوجو هماعلديو ناكملا بس ابرق سل برقا اذ هنأناسىف (لّوالا بواطلا) |
 درا ارهوللا لم ةراقلاورغصلا ىف نوكينأ عنب عدا اوسقنم ناكل سهلا هملا ار اشم ناكملا ف ناكول

 | ىبدلاءارحو ةضورفملا اه اءوسأ ن ا ب رمال واب تاع لام نك رار

 0 | كاذوقلاطنا ىلا رقتفمو ث دعشو هتاذل نكسه ؛هريخىلارق:ةملاو هريغىلا ارقّدفم ناكا ناكم ىف ناكواف هريغ |
 ١ ((فاثلا) ناكلاببرق رق نوكيالفناكملا ف نوكينأ عاني لانا تيثذ لاح يدسقلاو ولاطلاّق ىف |
 ا هه نود ةهد ن نءهاسةمريغوأ تاهدلسا عسب نع» اسمريغنو حصر نااُما ناكل ناكملاف 1 لا

 ءاننمريغدعب ضر نا ىلع تادةعطاقلا نيهاربلا نال لاحت لوالد بن ولج ل كسصٍن مايه انشم ناك

 ةةقد تااكل ءانممربغرخا ””الاو امه انت .نيرئالا د ناكول هنالو هجولا اذهلاضيأ لاحم ىناثااو لام ظ

 اكتم لات :وكهنم مزال ءانتمرغ وهىذلا بناملا كلذ خةيقلس ةهامملا ىف ةفا ا ىه انما بناملا اذدأ
 ٍ لك نماههاننمنوكي ناوهو (ثلاثلا مسقلا امأو) كاذيلوةبال مدلناو ع ابطل ةئاتءازجأ نم |
 0 ءذهنآوهو (ثااثأا) ةهلسا يف ىلاعت هنا لولا لطمف انموصخ نيو اشي ىافنالاءل طا, كلذف بناوللا | ١

 ]| ناكولىلاعت هنال كاذو ةهم اء ارق سلة ب الاءذ#هىفروك ذم ا برةلا نا ىلءلئالدلا ىوأ أ نءةب ال 1
 ا ناك اذا ناكلو مهريغ نما دمعيو شرعلا “هل نماسيإ رتنوكي ناكل ب لكل ان هاي ب رقناك ال ناكملا ىف |

 ل ايرقىلاعت هنوكىلعةي"الاتلداسلف برغل ابوه ىذا اور عنم دمعي ناكق رم ابوه ىذلا دي زنم اسيرق |
 لأ برقلا هنمدارملا نوكي نأ لطبالو ةهلمابسجابرق سيل الاهه فر وكذملابرقلا نأ نلت لكلا ن ءأ
 أ برقا اذه نمدارحاوأ مهع ربطت ريو مس هءاعد عمي ىلاعت هنا عع ب رقلا هنمدار م1 نأ تنث هلأ ظ

 || لاقو ديرولا لم نموهملاب رهن عنا وك امك وهويىلا.»ت لاه ه-ولااذه ىلعو ظفطاورعلا |

 3 ظفط اورييدّدلا هب نو ديربو ناكم لكي ىلا.هةهنانولوةينواسملاو م-هعباروهالا ةئالث ىو ن هنوكدام |

 نان نمي ريضاسلسا كلءاوأ ضءب ف ناكمنا لاةينأدع-اللوةنف ةمّدقملا هذ هتفرعاذا ةسارطاو |

 مالسلا هيلع ءولأس اذا هدي رطءذه نءمهريغو دوهبلا فو ب درعلا كرمشم ىف ناك د #.ةف هم ثنئاءال اه
 انبر ععس لها ولاقفمالسلا هسيلع» ولسنا كلذكو بي رقىلاقباوطان وكم, نأ مصانبر ني. اولاقذ | ظ

 مفر زعم ضدك. ولأ سن او هءالكو مس ماكنملا نم بب رقلاناف ب رقفناف هبا وجة لوةينأ مدانءاعد |
 ! اذه صاع انبوأ طسانياغي لهنا هول ًاسناو بي رق ىنافهلوقب بم نأ مد هنايمشابوأ توسلا ظ

 ]| اناق ىآ ب رقفإو رغب نأ ماتو ون هللا لقي لدهفانت غانم ذأ ذاانا هولاسن او اضيأبا وبما ش0

 تاريدقتلا عمجب ىلعلاؤ اوسال قباطءباو+ ا اذه نأ تدئفمخمديوتا!لودقو مهعزواعتأ اومهلرظنلابسيرقأ ٌْ

 | ىلع لدن ىادلا ضرغقفو ىلعءايسمالا كل ثودحي فر عيان اهنا ىلع لدن ي الا (ةئاشلاةلشسملا) | ٌْ

 | تألءاو تقولا كلذ ىف دوصقما كال ه>امملالاو 0 و اذهاربد ءالول نا | 1

 هت

 20 1م اص

 2 7 يي يب

 هلوق



 نس

 ١ نءود) ةءاكلابهتاىلاعوجرلاوراكسنالاوةلذلاو دي دومعلار اهظا لي مالعالا*اع دان مد افقي /

 1 نادال ) ةءدارلا ن نءد) ءاعدلا قمسس ب بو ةلصم ةيحلص# سيلامرب_هينأز وهنا (ةثلاثلا | 1
 . تاماقاام-طظعأن نء كا دوهاضقو هللاهر دقامب ىضر دعب مة: تص تااوتةلذلاراهظا* اعدلا نم هدر م ظ

 روج م لكدشم لاؤستب الاف .( هئلاشلا هاو بالا اذهىف هيشلا ةمّقب نع با وطاوهاذه ||

 90 , الاءد» نا (باوحلاو) با.الذ عرضتلاوءاع دلا فا امي عادلا ىزتانا مءاعدا ذا اناا || نأ كاذكو نامداذا عادلا ةوءدبمجأ يأ لاذ قامو مك بيتس وعدا قالا

 : نوءدتام فدك نوءدن مانا لب ىلا عدل رقو»و ةدس.ة٠ ىرخأ هنآ تدرو د ةهناالا ةماام تناك ,

 نأودبال عادا انا (اهدحأ) هوو هبق ىعملا نب رقم م دمقملا ىلع لو قلطا ناك .ثالوءاثناهملا

 || مدعي الق لاج لك ىلءورمذ ال١٠ البلا لاق-ا هعم لمسار صوهر دص فاح اري ئاوهسفن ف ةئبكس ل 8 1 ّْ هناف“ ءاضقلاهدعاس ل اذافءاضتلاقفاواذا كلذو اعداوا- ال ىلاهتبلطرافاعساامااضوعهئاعد نم د 1 5

 : لاق لاق ىر دنا د_هعس ىلأ ن نءهريسف:ىف ل اسهَةلا ىوزام (اه 3) هناك سال ن نء عونو»و ةدئاف | 8
 : هلأ نأ انتا محر ةهاطقو ألان عدي لام ثالث ىدح الالاةرتال ملا ةوعد ا سو هيلعمتناىلس هقلا لوسي ا
 : ناسلاماعةربخلا اهو اعدامر دق“ ءوسأأ نمهذع فرم هينأاماو ة ةرخ الا ىف هلرخ دي نأ اماو اننالاىف | ا

 ْ اجانب ال را وعدالاه ىلاعت هناللاؤسلا اذه. ىعشتكلا نا 0
 أ نوكي تأ ىضتقي مكل بس ىنوءداهلوقثا (اهئاانثو) اه دصدعولا ناك ةرعت الا ولو 4باصتسا |||

 أ افراعنوكي نأ ىادلا طرشنا تف ةتبلا 4دوجوال ليضممئشل لب هلابعادنكيرلالاو هيرباقراع ىادلا | ٠
 ْ برلا ةفصّنادرعلا لع اذاف همكحو هلطعو هر دقو ه٠ اضققفاو امال لعفي ال نأ هناصس ب رلاتافهنموهيرب أ[ |

 || اده لعفا ٍدوقيرتأو ديال اج ل فطال لمفللعتا هير قرصا هي 0 ظ

 1 لة ةباحالاو ءاعدلا ظفاا (عبارلا) لاول لازر.دقتلا اذه ىلعو ناتاشا ل

 !/ هقاانديءاالو ةحح هللا ىلعءاذثااو ديحوا!نعةراسءاعدلا نوكينأ (اهدحأ) ةزيثك ا هوجو
 ْ اذهب“ اعد ى مس اد هذ هلع تدنلأو هندحو م ىلا عت هنا تفرعكنالءاعدو مءامعا اذهو تن ؟الاهلا ال ىذلا |

 || برج أ ىرابنالا نبا لاو ري_.ثكولثمو ظفالا سئ اجل ةيايجا هلوبق ىمسءاعد عملا اذه سالو ليوتلا | أ
 رب الاءاقم امهم دجال كماقي بؤيلا اذ_لف ةمزالم عونةباجالا نيبو عامسلا نيب نال عمساىمءانههأ] |

 1| اداف وعدلا كان عممأ ىأ عادلا ةوعد برجل اوقاذهه اد تح هللا بام ىأ هد : ناهتقاعمساناو ف
 !١ نم دارا نوكحي,نأ (اهنانو) لاكشالالازمجولا اذه ىلعمكل بس وعدا ىلاصتهلوقانل- ||

 ةرايصريمبمتلا اذ ميءاعذلا ءاجاوديوتلا مشع لاحت هقاوخ  ئانلانالئادوبوتالا ل ءاعدلا

 ١١ لاق ةدايسعلا“ اعالا نمدارملان وكي نأ (اهثلاو) لاكشاالاضدأ هحولا اذيهىلءو ةيوثلا لوءتنع |

 || نيدلا نام يلمس ىف وعد مكبر لاقو ىلاعت فوق هملع ل دياموةدابعلاوهءاعدلا مالبسسلاو ةالدلا هملع

 هقلاةياسافاذه تلا ذاوةدابعا اوهانهد“ اعدلان ارهطت نيرخاد م مج نوأخ ديس داع نع نوريكتس

 |وذمآ يذلا برخسنو لاف اكباوثلان منيع طل ن يش ماقول ١ نع ةرايعريسسفتلا اذه“ ءاعدال ىلاعت 0

 : باطد ءاعدلا رسسف» نا (اوعبارد) لئاز لاكسشالا هولا اذ» ىلعو لضف نص رم مه ديزبو تاهنا.صلا اولنعو | ظ

 تاريسسفتل | ىلعاهجوتم نكي لريسفتلا اذه ىلءاهجو م ناكن اروك ذملا لاو اف هاوس هيرنمديعلا || |
 || ناعداذا عادلا ةوعد بأ ةلزتءملا تلاه (ةعبا رلا هلكسسملا) لئاز لاكشالاّناتدشن ةم دة هنالثأ | 5ك
 ا باجأ دق ىلاعت هللاّنأب اب ناسنالا امغصو نال كل ذو لظر مسمناسعا اوسلب لو اونمانيذلا نيئمؤاا صم | 1

 | ناس هئااشلق نيدلا ىف تاسن لاح ميظمت ف ةغلاسملاان درأاذاانا ى مالا ميظءتو جدم فص هتوعد || |
 1 انور اذه ا تيئنيدلاىفةئاجالا بح او قمافلاو نيدلا ف بص ملام ظءأ ماده اا ذا ْ
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 2---- 050111 هوس ع م < صمصتمع سي ذاب معو هني م ممصع 9 000 ب ب يبس

 ذا لق كنودفة-سب وهي كنؤبفت_سيو نيثر-ةاا ىذ نع كنولأ بو لاسفنالا نءكنولأ#ب اضيأ لاقد
 هناا مق لغالاف عاون أ ةثالث ىلءاهنبوجأ تءاج ةلئسسالا هذ_هلو ةنفاذه تفرعاذا ةلالكلا مكس

 نادم يدسلاو برقعتلاءاف عمل قف هلوقب باوطعاءاجةدحاو ةروص ىفو لة دل لاو لاو سلا كحال ىلا
 ىلا عت هللا لاو مرجالف ةءاوصأ لكم هذهو اهثو دحو اهم دق نعل اًو سلاسل | نعش ولأ دو ىلا«1هلوق
 ظ هدفك شلاناف ناوحلا رخؤتالو لاطاىف لاو سل اذه نع بحا دهمان لاق هناك اف ىبراهقش قف

 1000 59 لكلا اك نوكمف ل.ل ءازرسأ نم ءزب لكىف نكمم ف سنا !نأ باو اا ريدقن حرفك
 أ يمر ةثاشلاةروصلاامأ برقعتلاءافا فرك ذيول موج الف ةمعورف ىههذ لئاسملارثاسامتأ همدق عاسن ٠١ ىلع
 أل لاس ميظعت ىلع لدي كلذو بيرق ىف ل_ةذ لقي لد بي رقىناف نع ىدامع كل أساذاو لاه ةباالا هذه ىف
 ْ ءاعدإا تةوريغىف ةطساولا ىلا حام امنا تنا ىد.ع لوةءىلاعتو هناصت هناك( لوالا) هودحو نهءاعدملا

 1 59 ١١نا ىلع ل دب نع ىدابعكلأساذاو هلوقنا (ىناثاا) كذدو ىد ةطساوالذءاعدلا ماقم ىفامأ ا

 1 ةلز بي رق هنمانا لاف لب بيرق ىمديعلاف لقيم (اهئانو) دبعال برلانا ىلع ديبي رقىناف هلونو
 درقلا هنكعالفءانفلا شضء-ضح ومدعلا كم ىف وه وف ثا نموهفد وح ولا نك دمعل اتاف سد: م“ ٌْ

 ال د علا ىلا قلع نم برةلاو دمعلا نم هتجربو هلذفب برقي نأ نمرداةااوهفذ هناحسس قاساامأ برلا
 [|اكآف تاريغيالوغثمهرطاخ قب. مادام ىادلانأ (عبارلاو) بي رقىنافلاق اذهل قطساىلا دبعلا
 || ماقملااذهىف قينأ نم عنة ءاف قط ادسالا ةفرعمىف اهرغتسسءراص لكل نع ىفاذاف هلامعادن وكمال

 || دبعلا قيماذام هناف برقلا لصحم رحال ةءياكسعل اب طق اسولا تعف:رااملف هينمئااءل اطو مط اظحالم

 د_فيءاعداا نأ تدشن هللا نع هيه ضرغلا لا ذّال ىلاعت هنا نما. رق نكي ل هسف: ضرغرلا امهم
 مكير لافو ىلاهت هلوقءاعدلا لضخ ىف (ةيناثلاةها) تادابعلا لضفأ"اعدلا ناكف هللا نم برقلا
 ةيأىف نيد لب هبرهالا ىلعءاعدلا لضف ناس ىف رصمقي ل ىلاعت هنا (ةثلاثلاةلا) مكل بحت ىفوعدا

 | ناطمسشلامهانيزو مهبولق تةنكلاو اوعرشضت انساب مهءاسذاالولف لاذ بضغب لأ ملا ذاهنا ىرخأ
 | هللا لوقيف مز عنكلو تئشنا ىلرفغا وللا كدحأ لوقي نأ ىتبن,ال مالا هيلع لاقو نولمعياوناكام
 أأ ةدايعلاوهءاعدلا لاق مالسلا هيلع هنأريثب نب نام_هذلا نعو ةدابعلا عءاعدلا مال_ساا هماع لاهو ىلرمْغا
 ١ هلوثك ةدابعلا لضفأو ةدابعلمظعم هنا هانعم هدابعلاوهءاعدل! هلوةف مكل بحكسأ ىنوعدا كير لافو أر قو
 || اعرضت مكبرا وءداىلاعت هلوق ( ةعبارلا 2ا) مظعالا نكرلاوه ةفرعي فوقولا ىأ ف رع ميتا مالسلا هيلع

 | نآرقلاركسأ دقفاعذل لطب انف بالا ذه ةريثكتا لاو ماعدالول بر مكب قبعيام لق لاقو ةيفشو
 1 ةولا مولعم ن اكسحح ن !ءاعدلا ىلع ناسنالامادق نال ةضق انتماها (ىلوالاةبيتلا نءباوطاو)
 ! ةمفيك لو: ع ةجاح راك ىلا نكي لمدعلا مولعم ناكناوءاعدلا لاطس انمكلآغ_ثا ىف :دئافالفا

 |ءاجرلانيباقاعمديعلا نوك. نأ ىضتقت ةءهلالا ةمكللاو لوةعلا نع ةي'اغردق روي اضق ةمفمكو ىلاعت هللا
 ظ هل الع ةطاحا. فا اهنعالا مينييلاعتارل وقلاازسخ قيرطلا اد هبوةيد ويعل 1 مناهج نيدللا فود نيدو

 0 ىوهيلعلتا ىل_ص هللا لوسرةياصعلا تا اس ل !كسحيش الا اذهاو لكلا قهر دقو هناضق ن ارجو لكان

 ظ 1 !ميفف اولاقف منغ رذدق ئث لب لاقف هناي م أ مأ هنءغ رفدق ؟ىثأءذهانلابعأ تبرأ اولا قف
 َ ,ىهالا نيد موةلعمالسلا هلع هناف ثي دا اذهفئاطا ىلارظناف هلق لامر يسم لكفاول_عالاهت نذا أ

 | نمديقي اعل ءهلارهاظ لطعي لف دبعتلا ةسردموه ىذلا لمعلا مومزلا عمنم غورفملار دقلا قب اس مههرف

 ظ لكجح لا فهنمغورفماردقااوغ لمعلا ةدئاف نأربخ أو رخال نيرمالا دسأ كرت: لوردقلاو ءاضقلا
 أ لعن نأ بحت كناالاهدوجو ل بقر دق! قيس كذلا لمعلل هتان مايأ قرمشم هنا ديرب هل قا ال رسسم
 | بكل! باب لوقلا اذكو ربل اوءاضقلا "هلم سم هلزنن هناف هتفرعا بهاتف رضسملاو رسسملا نيام قرف انه

 ْ | سدلهنا(ةيئاثلاهببشلا نعباوخلاو) لرْملا هدة الو بلطل اه ديرب ال لصالا ىف هنم غور م هناف قزرلاو
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 : مك آر وةذانلمق 5 رش تءانثتناك 38 رنا عزا لسابالاشيأ ةقيض 7 نانثلا ةحلاامأو)

 ا اثات كذو اضيأ ةعشم (ةثلاشلا ةاامأ ١ محكحا لأ دقن رغ ىلءامر كاكىذلا ناهامعم 1

 1 / باجيالا كلذ ف نيرو مولا انيلع بجو أ ىلاعت قنا ناو مالا هيلع ىسيع عرش ف بان تناك ةمرطا

 ا ' لدامانعرش ف دجو مومدةمملاع ريشلا ىف ةشباي' تناث همر ماكل :نامهااس رطت ناكف ةمراسا كان

 ا نبذل ىلع ىلا ا ايصلا ملعبك ىلاعت هلو وم را اذهدك انمن 4 اقل رتاج -وناهاا

 ١ رك :ملقاال امن !الاهبوقة2ن ب انه رك مّدقتملا

 1 اوكسماو اودّدُش مرحالف انع رم ىف ةمرحلا كلن“ امي نو دقتءبا و ا تكحم بابسالا هذه لدالذ ةمهوم

 | ف.ةنلانيمّومالرظنلا ىلاعت هيدارأو مكسفنأن وناس منكم كنا هللا لع ءىلاعت هللا لامة رومالا هذه نع

 ْ نماهوعنمو ةوهشلا نم مهسف:أاوصقنو دومءالا هده ن ءاوكسماواودّدْشا همفةصخرلا نين" ملولاعمها ا

 دا 0 ع بكم 4 رادع و عن وذو نادخا هاو ستتا خل ا

 | (ةعبارلا ةطانأو يا بك والادب كلذ نءالاسمالابا علصمو اجاذلاج وعن ةداججاوج ويش |
 1 ناسحالاو ةج-رلاب دب ءعلاىلا عودسرلا هللا ع نمو ةدايعاا ىلاعت هللاىلا عودا دامعلان هديوتلا نال ةفمعضف

 ٍ مهنءعضرو هلوقكانابقن م ىلعال ةثدل عج أم فم غدت انيلع هماسعنا ىلاعتهتنا نيف زواصكلاوهفوفعلا امأو ْ

 ا نءنيعذنم ةهبشلا كلت به اوناكمهمال ةفمعضف( ةسماخلاةحغاامأو) مههلع تناك /١لالغالاو مهرمصا ||

 .ةف.عضف(ةسداسلا ةفعاامأو) ّنهو رشان" الاف لاه مرحال هم ةبشلا لازأأو كال ذ ىلاعت هلل هللانيباافةرمش املا ا ش

 .اضيأو ه.فةع دس اولاريش نوكي الو لمعلا باس هل قلعتالاعورمثم ناك كمل ةض-ان ةئآ الاددهانوتنالا ْ ١

 ا د_:ءاواعنامع اوفرتءاموةلاناتاءاورلا كل:قروك ذملانالتاءاورلاهذ_هفعض ىلع لديامةماالا ىف |
 ِ 0 ةرشاسم اوه هرهاظ نال مكسفنأ نون ادت منكمكن هللا ل_عىلاهتدقلا لوق فالخ ىلع كل ذو لورا

 : .ةمرهل اهذهناينولئ الا (ةيئاشلا "هلكملا) هلم سملا هذه ىف مالكلا لصاح اد مف ةنايحلا نم لاعتفا

 ١ لكالا لحي ةعب رششلا لأ ىف ناك هنا ب الاهذ_هلوزن بيسففاوركذ تاع امنا مئانع رشيق سال
 1 ىلاءامش الا ءذه هءلعمرح امهدسأ لعفاذافةرخآ الا ءاشعلا ىلسيوأ لجرلا دقريلام عاسبلاو برمشلاو ئ

 ؛ ةمرصولأ هما ذاعم لاسقفهمءا اوفا او موصل اءدوج أ دقو ةيشعر اصنالا نم لجرءاف يك 'الا هلءالا | ١

 هللا ىلص هنئا لوسر هلأ سف س ذأ نب ةمرمد ل. .ةو ةمرمصْنب سدق ولأ ىباكلا لاهتو ةءرص نب سدقءاربلا لاهتو ا[

 | ىمعطتل لهأت دن أف تيسم أت عجب أ ىراجلضلا ف تامم هنا لو.سر ا. لاقف هفعض بوس نعلسسو هيلع ظ
 ىلا تءحر لثم نمل ارذ_ةءادتتالوسران لامر ع مات لك الا مرح دقو ىنوطظةياف تذفتأطب افا ْ

 | رعاك ذيارب دج نك :لماللاوةالصلا هملعلاةذ أ سها تدتأف :رخ الاء اشعل | تءاص ام دعب ىلهأ
 ١ لع 1١ مكئاسن ىلاثف ءاامايسلا "هلل ,ك!لح أ ىلاعت هلوق لزنفا وعنصىذلاءاوفرتعاف لاجر ماهم |

 ١ ثوفرلا هللا د_هعأرقو هللا لح ىأثذرلا مامسصل!:هلمل م كل أىرقفاشكلابحاصلاه (ةثلاثلاا |
 !١ لوقهنموةعاسللا عقوم د اولا عق ةوذمامسصلا ىلاملدارأ مامصلا هليل ىدحا ولا لاك (ةعبارلا لشسسملا) | |

 ْ رودصلا٠ م 6 مون انااو اساانلتف ساده ْنب سايعلا 0 0

 | ةفاضملا 'هل-.ءالاىلاةراشالادا رآالبةدحاو ”هلبلمامسصأ "هلأ ن نم دارا سدل هناوهو رخآهجو هيف لوقأو | 1 1

 ْ حاج را دكنأو سفلا لوقدإص 7 ثفرلاث هللا لاه (ةسماهللا لةسملا) قع امذه |
 اثفراوثف ةرب هم الكشف ثفر لقد ملكتلا ثفرواغللان عاج مظك ري صبا رسل و

 مرش وهو دشن هنا س امع نسا ن ءوقوس١الو ثفر الذ ىلاه:لاق جيف واكل 00

 اسال ريطااقدصينأ 2 اسوه امنع ع نو و
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 أهلوقامأ و ءدلا ةياجا يسال كاذ ناالا هبلطي امدقا لهذي دق ؤ.افلا لي وسفلاب هناما ثَواييال ناالا ت
 ان لاو ىلاعت هن نلاقي نأ ملغ: اهو (ىلوالا للم ملا) لث ناو ريوس ل إ

 |ملظعأ اههوولا لك نم ىلا جاتحمشللا عمىهاهدلابجتاشبأ تن نكفاقلاهم كنع ىنغىلا عمال» ءاعدسم>أ
 كلذ لاوول هنال ل ءاع د ب مس ىتح ىءاعد بس درعلل لد ل ىلاسعت هنا ىهو ىرخأ ةقيقد هنفو مركلا اذ ١

 تب رلاةراجاّناو دبعلا ةعاطب لاعم ريغ هنا وءادّاهثملضفءدمع هللاةناجانا ىلع همدنت اذدو قاعداراصا

 3 ةلزتسعملا نعءاناة:امداسف ىلع ل دياذهو برلا ةءاطب د.عاا لاغم ها ىلعم دهم دمعلا ىلا باسملا اذهىف

 ىوذعلا بعكل اق داو نعي ب احتساو تاحأ ىدد-اولا لاق ( ةئاسشلا هلم سلا) ةعبارلا هلع لا ىف
 نيب لاواددنع هيل و 5 ادنلا ىلا بمح نماناعد عادو

 ءيعلكت ةباجا نال هيولطم هاراهواطعا هديعأ هللا ةباجاو ةعاطا اهلق درعلا نمةناحالا عملا لهأ لاقو

 000 نااار طاش تاك اهتد.ءلاةياجا (ةئلاشلا”هلشسلا) هب قءاب ام قذو ٍْ
 ةرابع هتتدرعلا ةناسا .تناكناواض ١ راركتىفاونمؤماوىلا ويست سلفدل وقنوكحج,ردتتلا اذه
 [ءءاج لن ىل او.بعسلو ىاونمؤملف لوشي نأ مظنلا و“ ناكو تاعاطا ا ىلءام دم نامالا ناك تاعاانلا |
 دهو باقل ةشص نءةراسعناسءالاو مال .سالاودامةنالان «ةرايعةباه الانا هباوسو 42 رمكعلا ْ

 ٠ دري مولع ىلا كوقامأ تادابعلاو تاعاا منال هتؤقو ناالا روف ىلا لهيالدبعلاّْتا ىلع لد 1

 77| وىلاوباتسسإ اذا مهناذي الا ق«مواه لكوني ثلا تب نو درت ئرةفاثكلا حاملات | ا

 مهن مسن [نافىلاعت لاه دمر نالذ ل انش كل ذك ناكنم وهدشرلا نال م هان دو مهل دل ادا اوددا

 سابا ند مكئاسن ىلا ثفرلا مامصلا هل مامكاىل-أ) لوز عهلوق « نودشارامهك تلو لاهو ادشر
 أ اوغناو َندورمشابن الاف مكنع افعو مكملع باف مكس فنأ نوب اذ سنك مكنا هللا ىل ع نول ساس. نأ و مك

 ىلا مايصلا او رسفلان . دوسالا طهملتا نم ضرسالا ظمانامكل نعش ىت-اوهرشاو اؤاكو مكا هقا ستك اها
 | ساسالهنانآ هللا زنك د كحااد وبر: الف هللا دو د- كل دج سلا فن ودك اعممن أو ّندو رسام الو لمالا

 ادع ةمي رش لو ف أ ىلا ني ريفا ارو هه هذ هلا (كوالا ةلئساا) لثا سم همف (توق مسؤاعأ |

 || لصيالنأو مانيال نأ طرمشب عافولاو برمثلاو لكأل اهل ل سر طذأ اذا ئاسصلا ناكلسو هلعهللا ىلع ]

 أ مسوبأ لاقوة الا ءذ هب كلذ حسن ىلاعت هللا نا مثءانمثال ا هذه هءلع مب رحامه د لعفا ذاف ةريخالاءاشعلا
 || حسن ىلاعت هللاو ىراصنلا عرش ىف دان 6-0 ل هيلا ا"عرمش ىف هيا تن . :اك امةمو خا د ىلاهذمالا

 | دوو حام ةشيلا حست ادع رش ىف عي ل هنأ نم هبه ذم ىلع همق ىرجو مهعرم *ىفاسان'ن ناكامةنأ الاد مب

 | مكللرق ع نءنيذلا ىلع بدك اكمامصأ ا مكس اء ينك ىلاعت هلوتنا (قوالا غاز وال لوف ع

 | نوكتنأهسشنلا اذه مكح بجو ,هموصف هان ةمرطلا هذه تناك دقو مهمو هبانمو ههسشن ىذمت#

 أ نأ لةنرخل اءذن هل ةضعانةي الا هذ هوا: ءرسشف ةئيان'تناكة مرطاناتءثاذاوانمو هىفاضيأ ةشان' |
 أ مانصلا للا مككلخ أ هلوق, كسلا (ةيئانلاةجلا) انع رشف ابا” ناكمكا 1 ةطمنان تالا ءذه نوكت
 لةغا) ةدئاف كل - هلو نكي الا لأن مةمالاهذ لانا لا اذهناك وأو مكان ىلا كفرا

 1 مم ناكالا ملال الح كل ذ نأك ولو مكس سن نون اذنك مذ :كمكنا هللا لعىلاعت هلوب "كلا ,(ةئلاشلا
 دك كلذ ناالولو مكنءافعو مكلعباتةىلاعت لوق (ةعبارلا ةخغا) مه دفنأ ١ اون امد نأ ىلا ةحاح ١

 || مكتعاقعو مكملع بات هلوق مصاما لفل كلذ ىلءمادقالا ببسي ة.صعملا ىلعاوءدقا مهخاو مهيلعامر
 1 د ردارزكجرمل ناالاوداك كلذ ل. ةاتياب'للناكولو ّندو رشانز الاف ىلاعت هلوق (ةسمانلا هخخأ)

 أ نا ىلع تلاد الا هذه لوزن سؤتلوقنا | تاناورلا اى هد (ةسدا بااةخغا) ةدئاق ّندورمش ان نأ الاف

 1 | لاقف لثالدلا هذه نع ءل موب باجأ .حسشلا, نيلئاقلا لئالد عواده انءرش ىف ةتبان طخ 1 ةمرأساه ده

 ا أ بوج ولا لنص [قل متن اتم ةقديف كيم ودلانموملا هسدتنا انسانآلةقةذق (ىلوالاةخاامأز
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 هللال_عدار ١انأ (ىناثلالوقاا) مسن ثينبالريذقتلااذهبو ىداستلاو لق أ الذ ىو تسحر ل | ْ 3

 *تايقادازلا نم مكاهقابتك اماوغ او(اهدح أ )اهوجوتن الا ىفاورك ذ (ىلوالا ”ةلعسملا) ل : اسم هيل ْ 31 ا

 دلدلا

 ىلا ل ل وس, نست نرنإ لعين ضر ال ه ىلعو باقءلااهيلا بلح هلالهقنا ْ ١

 نأم عب بف بجد هر هاط ىلع لسن امكن ن ونامت م :كمكنا هللا لع هلوقّال م جعمج نغ هغوقو ىلع ش

 || عطقي نأ بصف لا ذ مضا ذاوراسخالاو ةداعلل ضرعبتلا هيدار نأ الع دقاكل محو نال نيناتءاونوكي ُ
 0 قياس مج رم ىلءل ديهحولا اذه نةمهضعب نءروظحلا عاجلا اذه عوقو 5 1
 ءافولا مدي ءىلءموةلج مناف يدع ندع ابعءافؤلا عدو :رع ةر ابيع هنا 0-0 ١ دةلوقي نأل_سعىفالو | 1

 ميكيكل هللا لعلي ىلا عت هانا ىو اذهو سقنلا وهام هقول مدع ىلءءانلج نو هللاةعاطن ا 0

 نا هانرك ذام ىلع اظذللا ل ناكفم بج .ًانواتع م :ك لاه لب هللا اووتعاللاك يقاتل 1
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 اودقوأ قاد لا شيتا كلة مادول نار عن هللا نا هانعمو دم راك لت تمادوأ مك سفاآن و اندم م منكم كنا

 ىلا همذ ةج احال هنال ىلوأ لوالا ريسفتلا لاةءنأن كعو ةناسحلا تعقوامريسفتدلا اذنه ىلعو ةلامخلا ىق
 ملامسة يبصعملا ىلعم يالا ريصب لوالاريسفتلا ىلءتالىل 5 لاسةيناو طرمشلا 0

 قيال سنابس راسن ناب للا تاطلل ف لكنا ١ كال د مادول هنا هللا لعىناثلا ريدقتلا ىلع و فياكتلا

 عجر' ةلدسم ىلأ لوق ىلع هأانعك مكملع بات ىلاعت هلوقامأ 5 9 :امملا اوعي ال خو دامع ىلعهللا ءةيحر

 باف مدنا هرب د_ةنراسفد | نينا ل لوا ا اولعفلااذهىفنذالاب و مكملاع

 برمثلا 00 الا مكل حابا نا مك.ذع عسو هانعم ملم ىلآ لوق ىلعف مك ءافعو ىلانعت هلوقامأ هشمكلع |
 3 ءمكل توفعمال_ىلا هلع لاق فرفضلاو ةءسوتلا ىف لهعةسسب دقوفعلأا ظفاو لمالا لك 5 رمش اسعملاو

 ةالمصا اريخأتي فيولا هئمدا رااو هللاو ةعمرخاو هقلاناوضر تقولا لوثأ لاهو ىءقرلاو ل بما ةقدص

 ىلغامأو م رعشمريغوفعلا ظفانا تيثفالم١ىأ اوفعلاملااذه ىناأ لاقيو تق ةولارخىلا
 ىف لوقاضبأ ى وةياماذهو كيو ,ونذ نءافعءريد-ة:نوكي ناو دب ال مكنءافع هلو قفئسنلا ىتيثملوق
 ن الاف ىلامت هلوقاُمأ رابعذالا ىلا جات مسنلا ىتيئمريسفتو رامشالا ىلاحاشيال. سفن ةالل_م
 دراولا مالا اولام نيدلافر ظالا بع دراو ما اذه يلوا ملل نال أسم هسمفف ّند ندورشاب

 رهاظاا ا رتامنا اولا بوح والمهالا و واطماولاف نيذل امو رهاظ ممالك ةحاماللالا سل ارظلا برقع
 لوقوهدو (امهدحأ) نالوقابيذ ةرششابملا (ةيئاثلاهلةسملا) عادسالابةحانالا ضالا اذه نوكانفرعو
 نى هن مالسلا هلع هنأ ىورام هئموامهءاعضناو نتريشبلا دال ل مسالا اذهب ىم عاجلا (غاروهجلا |

 0 (قاشلاو) أ ارأا5أ ارااو لل رلا ىل-رلارشاس

 رشامملا لك ىلع هل نم مهن1 دجاملا فن وفك اعنا اوندورشام الوهلوق قعم ف نو رسقما فتحا

 0 م نيترمشدلا قصالث نم ةّم ثم ناك امل ةرمئابملا ظذأ نب رقالاو عاسمملا ىلعءرمصة: لو
 هيدا رااناىلعذي الاهده ىف اوقفت ااهناممناالاةسمالملاو ةقناهملا اذكو حرفا! نو داعف ع اهلا همق لْخ ديلي

 الا هيداربال رك ذ مدة ترا الو موقلا نم عاجلا عووقو ناك صخرلا هذه ىف بدسااّدال عاجلاوه

 نهد مصقءادعامةحابا ىلعةلالد «_د:حانا تراص هنودام ةحانا نمضتت عاد اةسابا ناك امل هئاألا عاملا
 فال_ةْحا لص هنودا عنملا ىلع لديال عاجلا نم عما فاكتعالا ف ناك املوطقف عاجلا ىلع مالكلا لج
 هللا :  تسهاماوغ او هلوقامأ ىضاقلا هصلنأم ىلع ه. .اعد ةعد نأ بح ىذلا وهاد غق همق نيت

 مالسلا هيلع لاقت ل ءانتلا نم حاكشااهل هللا عضوام ءاسغس الن كلو اهدسو ةوهمثلا ءاضقل اورمش امنالىأ ||
 "”ىفاشاا لافو كلذ ةهارك ىفرابخالا تيوردقو لزعلا نعىهنهنا (14نانثو) اورثكت اولسانح ارك 1

 ىذدىلءنع سد. نب سيزر نع ماع ىورو ةءالان ءلل' ارعيتاسادالو اهنذانالا را نعلحرلا لزعتالا

 اهن ذانالا هر ا نءلْز هي نأ ىو هيلع هنا ىلص "ىف لان ةريره ىأن ءولز عاأو ركي تاك هنا ةئعهلا ْ
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 || كلذ ل عج مث ىبجفلا لوةود ثفرلا ف ل_ص الا نا تبثذءاسنلا دنع ناكام ثفرلا امنا لاف ثذ رآه لمقف
 |: يه ىنكمل لمق ناف هعبشي ام لكن عو عاسجللا نع ةباك لع مث ءاضفالا ىفاعم ن مءأ لا دنع هن ماك. تانملامسا

 1 ّم-لوأ اه اشغتامف ضع ىلام ضب ىنأ دقو رق ف الخ مقا ىعم ىلع لاذلاثارلا ذاب عامان 7

 38 بيسلا(هءاوج)ّنهوبرقالو نوثم هب معتق سا فن هوسعنأ لق نم م هسئرساو اف نيم دءاسناا

 (ةسداسلا ”لمدسملا) ملعأ هللاو مه سفن ان اسم ا أع“ اك 0

 ةيو بلا) ضعد ىلا مكضعب ىذنأ دقو هلوق ىف« اضذال ا نعم هنهضتل ىلا ثفرلا ىدعاسغن اس ةخالا لاو

 ىلع بدن "لمانال ل بلا عسمج ىف لاا لؤ هس ىض هب ثفرلا مامسصلا :هلمل م كل لأ هلوق (ةعباسلا

 أقرا كلذ فرط ناكلالاو ثفرلاءال وغشم هلك ل للا ناكول تقوالافر ان ىلالا نركج,امناوفرافلا |!
 ' (|| اونرشاو اواكو هلوقن.٠ هدعب ىذلا امأو ظفللا ذم ل_صح سنلا اذ_ه ىلعف هاكال لالا ضعن

 |ىذلاامأو مسنلا اذهل د أتاك نوكح .كاذفدوسالا طلاع نا رطعالا اننفلا كن يبان ظ
 | لوصح ىَضتس الزذهلا ادهن لمللا ىف ثذرلا ل دمي ثف ةرلا عاسصاا'ةلنل مكل لأ هلوقنا لود

 لئاسم هسفذ نوأس اسما منأو مكل سابا نه ىلاعت هلوقامأ اونزتشاو اولكو هل وقود حءاسنلا نوكدف هن

 لن رلاناك امل هنأ (اهدحأ) اهوجو سابالاننيجوزلا « مشتى انركحدق (قوالا ةلئسملا) ْ
 ْ كاملا مم دس او ل كتزبسي ىن ةيعئاص مج ىلا همس امهتمدحس او لك مشد .ف نأ ةامسد : ارأاو

 ..[|| ديذنب ا لاقو نول فام منأو مكححا شارف نه عيرلا لاقاسابل امهنمدحاو لكى م« هسلب ىذلا بوم اك |
 سانلا راصبأ نع عاجلا دنع هبح اصرت_سيامهتمدنحاو لكن أ ديرب نها ساس ّمنأو مكسوا سابا ّند
 دف حرتزت نمريخلا ىفءاجاك لدغ الا عدم اصا مهتم داو لكرتسل ساما ناحوْرلا ىهسامنا (اهذ انثو)

 هسفنب هسايل صخب اىمسفني اهدا هنا ثدح نم لجرللا نابل اهلعس ىلاعت هللا (اهئاانو) هللد قاثررحا

 نءاهمهرتس دارملا نوكي نأ لك (اهعدادو) سامللا ىف لمعي م اهثدي لك هنديلك قالون الاله أ اهاربو

 نمريثكو دربلاو را نع هساملب نا الارتم سناك ةرضاح أولا نكن لول تيل ىف عمت أ ادسافملا عمج
 روطح !كلذ ف رت اللرتاس | سايالاكتاك[ممتمدح او لك نأ دارملا نأ مصالا اركذ (اهماخو) راضملا

 ىلع لمح ف.كف الع ماعنالا قرط ىلع فضولا اذهدروأ ىلاعت هنال ف.عضاذ #و هنولعقي اوناكىذلا

 ا ىر# ىر هنال نه هلوق دعب ساسللا دس و امتا ىدح اولا لاق (ةيئاثلا هلت سلا) روظحلا ىف نهبرتستلا

 || فاثكلاباصلاف (ةثلاثلاللشسسملا) مكلتانالم نه هبوأتو لعافرداضم نم لاعفو ردضملا

 تاضحاذا هناودو لالسالا ب ناسلاك فانئتساوهلوةننمتحاساياَن ههلوق عقوءام تاق ناف

 : | مكل صخر كالذان نوباشتحا مكملع بعصو ّنهمَع م ريسم لقةسالا او هيا دامو ىو

 ٠ هنا لاقي (ىوالال1) ل ئاسم همفق مكسفنأن ونا منكمكنا هللا لع ىلاعتهلوقامأ نحر اممىفأ]

 ”رمشل | ىلا هلاسريغت اذا رهدأا هناحو كناح دو ةيرمضلا ن ءايئاذاقيسلاو هلف.ملاذاةناسخو انوخ نونا[

 للا غتهلؤق هنمور دة ءافؤلا ةسرطتم . ناكمئال نئاش دهعل | ضقانو ةئامال اذوب )ذل رلا لجرلا نانو

 هستمو هيدي قمل افي مل هنال نئاخ هنا ني دملا لجرال لاقيو دهعلل اضمن ىأ ةنامخ موق نم نفاخ اماو
 ىفه لق نم هللا اواخدةفْك ئاماو ديربناو لاقؤ مكئانامأ اووننولوسرااو هللا اونوئئالىلا هت هلو

 هتانفتا نمئاستالا ف اشكلا بحاص لاف ةنامما ىنعم تاع اذ و نامي ةسصتملا هللا ىتتتان الادده

 نونا اوناكمهتاانههرك ذىلاعت هلانا .(ة داثلاةلثسملا) ةَدشوةدايز همف بسكلانم باستكالاك
 هنوكح»,ئث ىلعةنام_لناهذ هل نءبالذا ذام ىف تناك ة نامل كلت نأ رك ذي لهناالا م كف

 نوكي نأ بف ّن نهورشابن الافااوقوعرخأت ىذلاو عامجاركذوهمت-ةةىذلاو و ًانامو مقنع ول

 عاجلا ف ةيسدءل ا! نورست عنكمكحنا هال (امهدسأ) ناهجوانهه م عاجلا ةنانللا هذهبدارملا
 ناحدقو هسفنناخ دسةفهلوسرو هللا ىذع نم لكو لادن م مر#لانودكترتو مونلا دعب لكالاو ةمعلادمد
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 4 ىفهيلدم ىلع ىف 2 نأدعل هنال دعب متاح نب ىدع نع ىحام اماف لاو! لاز ةالءاعت م عفتريو |

 ىلع هن الا هذه تل دن هياغل ١ اهدن ال يح ة نأ اشال(ة ارا مىلاغت ةلوق عمةرامشمالا |

 ثارظفملا ن نمئنأل ىاوذصالا ل موبأ ِن زو مجبهلا عولط دن ىهتس برمثلاو لك آلاو ةرشاملا لحنا |
 رطذعامتءْئث سدانطوعسلاو ةمَدطاو* قلا فلك: نم ءابهقفلا اه .ركذت ىتلارومالا اماه ثالث هذه دح ١

 ,قبف حبصلا دعب ماسلا ىلع هنالثل ا هدهتة ءرس ىلع الاءذه تا دمت ةس ايم تناك ع اشالاءذه لك ال

 .هنالثلاءامثالاهده صخ ىلاهت هنا نااولاه ١ اهةفلاوارطةءاهنماوثنوكم الف ىلمالا للا ىلع اها

 ٍآ (ةمااثلا "هللا اهركذيإلا ذهلذردان طوع لاو امهر 5 سهما ه4: :ةلساوع ىتلاامأو اهيا لتر مان ال الا ا

 أ 3 الا ذو موص ف نكي ل ىلاستغالا لبق ميصاا ذا بنما نأ بن ملاصنب نسسملاو : رب ره ىبأ سه ذم
 . جملا راجت ريالا لاستغالا نكي عصلارابخن رلاتسابستنالاذاةرضايلا الهبل 107

 سءلا عولط ل_هةورعت فلا عولط دعب عانت او ب ريشا او لك الا لح هلأ سعالا معو (تيارلا ايل

 . : تالق لاتو صرتلا عوام ةوا رك تأ بو ضرتلا بورشبءوتناجتضم قهرا 00 ْ

 : ناامافداولاو ضاسلاىفالا سل هبسملاهجوو ل_الاوراهناا دوسالا طمهتاو ض-الا طماتايد او ا١ناأ

 دوذالا طنا اهرهشت نكمال بدلا عوماط لاس قفالا هلظ نالز يرمغاذهن ادا م لكشلا ىف هسسشنلا نوكي | ٍ

 : 0 لا اوراهتااوهدوسالا طتللاو ضال الا اطرطايدارملاناتيثف ةمبلا لكشلا ىف | ا

 .برغملا دعب ام هس ىلا عت هللا نا لءأ دي سعشلا ةنغ نام نع ةرايعاه ان ددسو لدللا ىلا مامصلا اوتأمهلوق يف ا

 ١ سعشلا عواط لب نوكمذ كلذ كرا بنا! نم لوتالا فرط ىف سهالا نوكي نأ تدشذ هيفءوضلاءاق عمالما | |

 1! امنارابنلا لأ ن إل نم سانلان مو سعالا لوقرب رة:اذهذ صرا ا عولط دزعالا راهتاادجوي الن والدا |
 لأ مسهنمو ةرجلابورغدهدالاراطفالاز ودعال لاف نم مهنمو راهنأ ا رخثآ هماع ساقذ خيسصأا ع ولط ن .تركا

 اومجنأءاهتفلاو تضرقن دق بهاذا هَذه بك اوكلا عولط دنع الار انا ذو مجال لب لاكد هادا |

 ٍ هر ءاملات رف كلوقر دصمرسفغلا (ةسماخلا "هلمق--ا) اها ١ مالاكلا ءاصقتسا ق :دئاف الف ا مالطد ىلع ا

 ' رون. ىلا ةلظ قام دن اوه لملل ارخآ نفر سف | اذه ىلهنىثلاهلمأ رمفلا ئرهزالا لاه اري دست هير عتو ارم |

 الإ طمللا لبق هناك مدت ل.ةو هلك الرج هلا ضعبربتءملا نال معدل لم ةةرسغلا نمةلوق ىف نمامأ وعبسملا | 1
 أ ابر ”عاهبال سال ىلاعتهتلانا (ةسداسلاةلم_لا) رعشلاوه ىذلا ضسالا ١

 ْ ؛ نأ ما مجسصلا نيت ةقرعم لاقي رابل اكشن وغام سا نأ فرعين أ بجو ميسهلا نيش[ ا

 ل ءد نعمل عولط بحي ام نام زلا نم ىضم هنا نةءقي وأ ميسصلا عولط ىري نبذ ىهطقااامأ اينظوأ امعطق |
 ( هنا نط ل ه»-ناف عامولاو .برشلاو لك الا موصوف علط مس هلا نا نط لص نأاما لوقف ىظلا انا د

 ْ علط دق ناك بصل نا داطخ ّنظلا كلذ نا كلة دهب نيس ل2 نافاح بم عاف ولاوبرملاو لكالا ناك علطام | ١

 ]ا هيراغتناك اماهنا ني مترطفأت تبرغدت رسل نا نانا كلذ حسو ارت ادن لك الا ن1 ظ
 : فزملاة باور ىف ىتفاشلاو كلامو ةغضح وأ لاهو امسان لك أو لام ىلعاسامق نيترو هلا ءاضقال نسا لاق: |

 ا ءاضقلا هلع بي كلامدنعذ ىماننل اامأ هب تأب لو بورغل ىلا هلا نم موصلاب ضأ هلال“ «اًضتلا بع هنع

 هنعءانطتسأاناالااضيأ هلعءاضقلا بودو ل_.ءادلا ىضتقماولاق“ ءاضقأال هنا اواسنيذلا نوتاااامأو |

 ٠ انو تدرمشو تاك لاك اجر نا لستر هيلع هقا نبط ىلا نع هدجدت | ىو زرع وأ ىوراموهوصنا | 1

 1 هنأ (ثااشاالوقااو) نابوص ميفهقا نش تناف'لاقسودق !كمعط أ مالللاوزال هلام لا 1

 لكىف لصالان اقرااو ءاضقلا بع سهشلا بورغىفاطخأ اذاو ءاضتلا بحال حبصلا عولط ىفأطخأ اذ

 5 لمللاءاقبال هتان ىلع باغي ملاذا امأ هةمرحرابنلا ىفو لك الا لمس ل ءللا ف تياشا او ناك ام ىلع هواقب تبان | ا
 . || لصالان الزام ىل_هفناف عاملباو سرمشلاو لكالا ل ءركء ان ههف نب صالا فاقوس قبلي عملا عال
 || ىلا ةلكنا (ىوالالل:لا) لاس اناا اوتأمىلاعت ةوقامأ ل« آهقلاو لدللا "ان
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 مصمم م يال اسجل ل سس

 مرا لفلان ءمكل يب كح لامنو دهال-د م كاهقا تك ىذلا لحل ١ ا وف ائعملات وكب نأ (اههلا د

 3 اواو ندور شابت الاف ردت دمك أتلااذه نأ (اهعنارو) هلا رع ثح نم م ن»ول افىلاعتهلوق هريلظنو ْ

 ١ ْن "الأف |سمىأ لوق ىلع وهو (اهسماخو) 0 د تن اكن أ لن مكل هللا اهيتكىتلا ةرم ايملا هده[

 ةمّرحم امنونظن منكن او مكل ا م,ةكىل اعت هللا ن اكى لا ةرشاسبملا هذه ىنعب مقا بت ماوغتباو نرش
 ةدرلاو :علاو ىسافنلاو ضمخلا بسب تاقالالا ضعب فم ردت ةحورلا ةرشأ: 2 (اهسداسو) مكملع

 نرش مف مكن ذا ىتاا تاموالاو لاوحالا ىفالا ّندورشش امنال عزم كل هللا بك اماوغتباو لوقف

 هدهاوغت تال عدم كلها بنك اماوذاو هلوقو ةرمش ايملا ف نذاَّن ورشات , الاف هلو:نأ (اهعباسو) أ

 || تكتم جانا ومال ةرتركق> بنك ىذااوه كل ذّنال ءركوامماو ة-وزلانمالا ةرشانملا | ا

 | بك اموردقلا ول ءااوءلطا ىنعيءازولا ىنأةياور ىف سامع او لمد نب ذاعم لاق (اهتمانا د مهناعا

 | كلذو هيسأبال هنا ىد_:عو هولا اذ هاو دعم .ةسانيةةحلاروههواهو دو نااهيذ تاوثلا نم كلها

 ١ ايذو.٠ااو ةعاطا غ رف نأ ذئنمح هنكح عال ةدللاو ةوهشلا باط:الغ5_ثمهملق مادامز اسنالا ناوه

 ةيييييبب ١

 1 أ الاريدقتف ةيدومعللغ رف نأ ئنمح هسنكع ةوهشلا باطن نماعرافراصوهرطو ىذقاذااماروذاساو

 1 او غتتافابنم « مصاخت اذاو دب دومعل ىف صال الا نءةعن امءارطاومن ا كا: نماوصاخمت ىت- ندورشاءن الاف

 0 الور دقلا"هلمل بلطو لءاهتلا و جبستلاورك ذلاو السلا ندوب عااىفصال_خالان 2 ف حر م
 . ا ||| بتكنا (اهدحأ) هوجو همف بنك (ةئاثلاءلمسلا) ةدعبت صريغربدقتلا اذه ىلعاباو رلاءذهنأ |

 | ات كافنيدهاشلاعمانبتك اف ةوقو لعب ىأناميالا مهيولق ف بتكهلوقك لعج ىعععضوملا ذه ىف

 هاضقىأ اناهنلا بك امالااني.صدنا لق لوك مكل هللا ىضقءانعم (اه.ام'و) اهاعجأ ىأن وة نيذلل
 1 اننا (اهثلانات) ات ءازخا يلع بتكنبذلا زربا لوقو ىلسروانأ نيلغال هللا بتكهفوقو
 (اهعبارو) ظوفحم !حوالا ىف هّديثأ دقف هدابع ىلع هء,محتص مك لكو اكو ضاع ظوغملاح واما ىفهننا
 س+الاًارةواوغتاو سابعنباًأرق ( ةثااثل !"هلكلا) لاعفالا ذه ةحانا نمنآرتلا ىفهنناستك اموه

 مدقنال مونلادعب ليللاب عاملا م رو امهع رع نأ ا.هركذ ىف ةدئافلاف اونرشاواواكوةونامأ | 2 و
 ّنهورمشانن الاف هلوق ىلءىلا.عترمدتقاولف مب رعتلا هب لوزي صا لل دىلا !هنءدححاو لك ةحارأ ىف حم

 هلوقأمأ ةحابالا ىلع ةلالدلا مَدلاوورمش او اواكو هلوق كا ذ ىلا ن رق برعشلاو لك الامي ر 2
 ىور (لوالا هل ك-لا) لئاسمةمقق ردقلا نم دوسالا طمملا نم ضسالا طل مكل نيد تح ىلاعت
 85 موقأ تنكو قداسو تدق امهتلعف دوساو ض أنبل افع ت ذأ متاح نب ىدع لاق ةب“ الاهدذه تازئامل هنا

 ملسو « لع هللا ىل ص هللا ل وسر ىلا تو دغ تس اطفدوسالا نم ضس الا ىل يمني ملفاموبا ارظذاف لدللا نم |

 || لص هللا لوسر4لاف ان اول للا داوسور اناا ضا كلذاغا اهل! ضد رعل كنا لافو كدعذف هتريخاف
 ا ىلا عت هنا ىلع اعلم ل دءلوةنو ل_>-راةهالد ىلع هيل دة_سا.م الد نال اها !ضي رخل ميس

 وهدو.سالاطمخلااب همشملا مصلا نضا_ ناوهو لاكشا همفو لءللارخآداوسور اهنلا لو أ ض اس نع كل ذب ىنك

 ميك مشا وهذ فداصلا مبسصلا ضار .امافطيلنا بشي لوط: بم ضار هنال بذاكلا عبصلا نض

 سيل هنا عامجالابو بذاك |ممسصلا عولط نمراهنلا لون وكي نأ هب الا هذ» ىضتتع مزاد ناكف قذالا ىف

 ر-دقل نال ذوامزاللاؤسا!ناكسحارمفأا : نم الاءدهرخ آى ىلاهد هلوقال ولنأ ( هبا وجو)كلدك

 ىلع ةيءالا تاداإف لالا متصلا ىال ىناثلا مبصلا ىف لص امناكلذو رونل ا هيضرعشني عمد هنال أر 5 ىيماما

 قداصلا عبسصلا لب بذاكلا مصلا هنم دارملا سل هنأ انلعر ميفأ| ٠ نمنوكبت !بو ضحألا طش اذهنا

 (هباوج) لمطتسمطملاو لطةسعسدل قداصاا عيصلا نا عم امدخلاءقداصلا بسلا هيشي فيكف لمقناف

 نوكي لب ارمثتثمنوكيال ق داصا ا بسصلا لوثأو قداصا املا لوأوه مر ىذلا ضاسسلان هردّقلانا

 اةيقداو د. قدادلاو اةيقد عطب بذاكل ا ملا نأ بذاكحإا| مبدأ نيبو هن قرفلا لب اقيق د اريغص

 سدت اهل ةةلق#:762 .٠ ا ا ضل ا ايلا

 عفترو
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 ”ىفاشاا لاقو كلذ ةسهارك يىترابخالا تءوردقو لزعلا نع ىمنهنا (اهانث) آورثكت اولسانحا ركل 5 1

 دسك

 هج نكمال هنال ء_عضعب نمل ذ عقو نا ىلع عطقد نأ بت لولا اذه ىلعو باقتهلااهيلا بلح هلال هقلا
 نأ مه هدد بجو ه ,رهاظ ىلع لسنامكسةنأن وفانْحع جنك مكن هللا اعدل وقّنال مهءدجب نء هغوقو لع |

 عطقي نأ بكف كلذ مضاذا ورابش لاو ةداعال ضعيَتلا هيدا راانأ الع دقاكل محهسننال نيناتءاور ا

 مهضءد نم كلذ عوتو ىلعو قباسم رع ىلعل ديهسولا اذه نةمهضعب نءروطلا عاجلا اده عوق,

 ءافولا مدع ىلءءوهلج مناف هلع بماء افولا مدع نع ةرايعةناملنا نأ انس دقلوقي نأل_مىلا

 ينكم كنا هللا لع لشي /ىلاعن هللاّن ال ىلوأ اذه و سفتللري خوفا ءاق ولا مدع ىلغءانلج نونو هقناّةعا

 نا هانرك ذام ىلع ظفللا ل_+ ناكف مكسح :أ نونا منك لاه لب هللا ونوال لاق كه تا نوناتخت
 هللا ٍل_عدارملا نأ (ىناثلالوقلا) ماا تثيالربذقّلا اذهبو ىواستلا نملق أ الف ىلوأ نكح مل ا
 اوعق ولقاشا!فياكتلا كلذ ماد ول هنا مدعي هللانا ءانعمو ةمرطا كت تماد ول مكسفنأن وادع منكم كنا ٍ

 ىلا هيف ةج احال هنال ىلوأ لوالاريسفتلا لاقي نأ نكميو ةناسما تعقوامريسفتناا اذه ىلعو ةلئامكلا ىق
 حلا هسة يسصعملا ىلعم-همادقاريسي لوالاريسسفتلا ىلع الىل وأ ىف اما لب لاسةد ناو طرسشا ارامذ |

 ف.اكملا ئعسنلابدسللل ذر اصف ةن املا تادف لكس | كلذ مادول هنا هللا لعىناثل ارب دعما ىلو فيلكتتا
 عجرف ل سم ىلأ لوق ىلع هانهذ مكملع باتف ىلا عت هلوقامأ ةنامخنا فاو عشب ال تس هدامع ىلع هللا نهر

 باَتف ّمدنهريد_ةترامضا نم هيفدبال م سنلا تبث ملوق ىلعو مكيلع ةعسوتتلاو لعفلا اذهىف نذالاب مكلع ||
 برعشلاو لك الامكل حابا نا مك.لععسو هاشعم لم ىنآ لوق ىلعف مكن ءافعوىلابعت هلوقامأ همضمكلع

 نءمكل توفعمال_ىلا هملع لاق ف.ةمعلاو ةءسوتاا ىف لهءةسسب دقوذعلا اظفلو مالا لكف ةرمشاسعملاو

 ةالمدا اريخأ ف.ذذتلا هنمدارااو لاو ةءمرخآو هنا ناوضرتقولا لأ لاو ققرلاو لدن اةقدد |[

 ىلغامأو مرحتلا يسب رعشمريغوفعلا ظفلنا تيشفالم-ىأ اوفعلاملااذه ىناثألاقيو تقولارخآىلا |
 ىل ل وقاضيأ ىوةبامماذ هو مكي ون ذ نءافعهريد-ة:نوكي ناو دب ال مكنءاسذع هل وقفئسسللا ىتيثملوق |

 ن "الاف ىلامت هلوقامأ رامعضالا ىلا جات مسناا ىيئمرم_سفتو رامذالا ىلا جاشتحال هريس: نال ]بف

 دراولا مالا اولاه نيدنلافرظللا بقع دراو ها اذه (ىلوالا :لَمملا) . ناتل سم هسمفف ّندورشأن
 رهاظلا ا رتامنا اولا بوجوال ىهالا قاطءاولا# نيذلاامأو رهاظ ممالك ةحاناللالا سلرظلا بقع

 لوقودو (امهدحأ) نالوقاهي5 ةرشامملا (ةمناثلاةلّملا) عاسالاةحانالل هالااذه نوكانفرعو [|
 نأ ىهمنمالستلا هلع هنأ ىورام هيمو امهمامضنا ونيترشبلا ق دال: مسالا اذهم ىهس عاجلا اهنار وهلا |[

 هجولا اذه ىلءو هنودا عاما هناممدالالوةوهو (ىناشلاو) ةأرأا ةأرااو ىلبرلا ىل_برلارشانب
 تارشابملا لك ىلع هل نممهن1دجاسملا فن وفك اعنا وَّندورمشاشالو هلوق عم ىف نو رمستملا فاتح |

 عاجل اءاصتخم نكي ل نيترمشلا ىصالث نمةّم تم ناك امل ةرمشابملا ظذأ نأ ب رقالاو عاسملا ىلعهرصةي لو
 هيدارملان ا ىلعذي الاهذهىف اوةفتاامتمهناالاسمالملاو ةقناعملااذكو حرفا انو دامفع اهلا همف لخ ديل
 الا هءداربالهركذ مَّد_ةللا ثفرلاّنالو موقلا نم عاجلا ع وقوناك ةدخرلا هذه ىف بيدااّنال عاجل اوه
 انهه مصق ءادعام ةحابا ىلعةلالد «_تحابا تراص هنودام ةمحانا نمضتت عاب اةايا ناك املهئاالا عاملا ||
 فال دا لص هنودامم عنملا ىلع لديال عاجلا نم عما فاكتعالا ف ناك انوطقف عاملا ىلءمالكلا لج ||

 كا هننا يت حسصااماوغساو هلوقامأ ىضاقلا هصانأم ىلع هءاعد ةءدنأ ب ىذااوغاذ. ئذ همق ني رمتفما
 ةرمشامملابداولا نممكا هقتابتكاماوغّتب او (اهدح أ ل اهوبوذن الا ىفاورك ذ(ىلوالا "هلم ا ) لل ئاسم همفثا
 مالسلا هيلع لاه ل سانتلا نم حاكتنلا هل هللا عضوام ءاسغتسال ن كسا و اهدسو ةوجمشلا ءاضقل اورش منال ىأ

 ا

 ىذد ىلع نء شبح نب نيزر نع مصاع ىورو ةءءالا نعلزعب نا سادالوامنذانالا رشا نعلجرلا لزعيال ||

 ا بألا ءرذعا نع لزب نأ بحل سو هلع هللا ىلسم ”ىبلا نأ ةريره لأن عو لزعلاهركي نأكةناةن
 مل 5-2-2 طافش
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 كلذ لع مث ىبدفلا لوةود ثفرلا ف ل_صالا نا ترثذءا.سنلا دنع ناكام ثفرلا انا لاف ثف رآه لمتف
 1 |: وه ىنك ل لة ناف هعبتب ام لكن ءو عاسجللا نع ةباق لعج مث ءاضفالا ىفاعم نم*1 نلا دنع هن ماك اماما

 : ّملوأ اهاشغتالف ضعد ىلا مكضعب ىضنأ دقودهل وق فال مقأا عم ىلع لادلاثأ رلا' ظفلب عاملا نع
 أ بسلا( هياوج) نه ويرقثالو نوم دب معتم سا اهّندوسقنأ لبق نم متحصةرحاوناف نهب ماش دءاسنلا
 || (ةسداسلا ةلمسملا) ملسعأ هاو مهفنال اناس ا هام-اك ةحانالا لبق مسمنم دجوام ناجهتسسا هذ
 || هلا'سملا) ضعب ىلا مكّضدب ىذن أ دقو هل وقف ءاضنالا عم هنوذتل ىلا ثفرلا ىدعامغا شسةخالا ىلاق
 ىلع بدن "لما نال لملل | ع.مجب ىف لع ا لؤ هس ىض مدي ثذ رلاءامسصلا هلما مك لل أ هلوق  (ةعباسلا
 |ثفرلا كلذ فرط ناكتلالاو ثفرلاه الو هشه هلك ىل_.للا ناكو ل تقوال افرظ لالا نوكسح ,امناو فراغا |
 5 ا وبرشاو اواكو هلوقن« هدعب ىذلا امأو ظفللا اذمم لصح مسنلا اذ_ه ىلءذ ءاكال ل_ءالا ضعن
 (ىذااامأو مسنلا اذهل دك أتاك نوكح لاذند وسالا ط_لشا نء ضسالا طمخلا مكل نييتي تح

 | منلا لوض> ىضت:ةءالردقلا اذهف لمللا ىف ثفرلا لحد مفي ثفرلمامصاا لدا مكل لأ هلوق نا لوي
 [٠ لئاسم هسفذ نول سابا ماو مكل سابا نه ىلانعت ا رقامأ اونزشاواواكو هلوقودحءاسنلا نوكيف هن
 دل - رلاناكاملهنأ (اهدحأ) اهوح و سال ان نيج وزلا دشنت ىف نر حك د دق (قوالا هل ك_ملا)

 ْ هيحاصلامتهدحا رن كح ريصا يح هيصاص مسج ىلا همدح مهددا و لكم ض.ذ ناس ةذتعب : ارخاو

 . | ديذنب | لاقو نول فا حنو مكتحا شارف نه عسزلا لاق اسابل امهتم داو لكى« هسلب ىذللا بوث اك
 |[ سانلا راصبأ نع عابجبا دنع هبح اصرت_سرامهتمدنحاو لكن أ ديرب نها ساس َمنأو مكسا سابا ّند
 0 (اهذ 2

 هسفنب هسابل صخاكهسفئب اهم هنا ثدح نم لجرال ا سابل اهلعس ىلاعت هلا (اهئااناو) هشيد قاثزرحا
 نءاهيهرتس دارا نوكي نأ لك (اهءدارو) سابللا ىف هلمعب ام اهندي لك هندي لك قالي نالالغ أ اهاربو
 نمري_:ثكو دربل او را نع هسامليبن اسال ارت سي كةرمضاح ةأرملا نكست ملول تيما ١ىف عمت تل ادسافملا عمج
 روظحلا كلذ ىف ر”اللرتاسلا سايالاكناك ممم او لك نأ دارملان أ مصالارك ذ (اهماخو) راضملا
 ىلع محب ف.كف انملع ماعنالا قيرط ىلع ف دولا اذهدرو أ ىلا عت هنال فرعض اذ #هو هنولعمي اوناكىذلا
 .ىر# ىر هنالّنحهلوق دعب سابللا دحوامتا ىدح اولا لاه (ةّداثلا"هلدلا) روظحملا ىف ّنمرتستلا

 || فاشكلابحاص لاف (ةثلاثلاةلثسسملا) مكلتانالم نه هبوأتو لعافرداضم نم لاعفو ردضملا
 ٠ ظ تاضحاذا هناودو لالسالا بان ا.بااك ف انئتساوه لوةنفم تاس ايا ّنه هلوق عقو ءام تاق ناف

 ١ || مكل صخر كلذلف نباتا مكملع بعصو نت كربسم لق سالما ةطلانق ا هذه لغم نوم مكن
 | هلاخ لاقي (ىلوالا هلكس ا) لثاسم هبفق مكسفنأ نون اع منكمكنا هللا لع ىلاتةلوقامأ نتن اممىف أ

 ٠ | ثا اىلا ةلاسريغتاذا رهدلا هناحوكناخ د ةفةيرمضلا نءابناذافمسسلاو كفي ملاذاةناسخو انوش هنوذعا
 | ىلا.عتهل وق هنموردغةءافولا هنم رطظتش ناكهنال تاغ دهعل ا ضقانودئامال ادد ملاذا ل رلا ل_جرلا ناو

 |هتمو هثبردب قملي اع في ل هنال نئاخ هنا نيدملا لجرال لاسقيو دهعللاضقن أ ةنامش موق نمَنذاختاماو
 | ىف لق نمهللا اوناخدةفك_تامخ او ديرب ناو لاهو مكئانامأ اوونَعو لوسرلاو هللا اونوَتالىللاءن هلو
 | نايا نمزاسن الا ف اشكللا باص لاشفةناملا نعم ثلعا داون اماناب ةمدعملا هللا ىتنتان'الا هذه
 ||| نوت اوناكماانههركذىلاعت قانا (ةداثلاهلمسملا) ةّدشوةدايز همف بسكلا نم باستكالاك
 || ةنوكحئى ىلعةناملنا هذه لع نمذبالفا ذام ف تناكة نامسلا كات نأ ركذي لهناالامهسسفنأ

 ١ نوكي نأ بحق نهورشان الاف هلوقودرخأ تىذلا وعاجل اركذوهم3_ة:ىذلاو رخأتام ومد ةناع قلعت

 1 عاجلا ف ةيصءم ا نورس مك, كنا هللا مع (امهدحأ) ناهجوانهه مم عاجلا ةنامللا هدهبدارملا

 7| ناخدقو هسف'ناخ د_ةفهلوسرو هنا ىذع نم لكو لادن م مرملانو.كترتو مونلا دعب لكالاو ةمعلادمد
3 

 7 تموج
 هللا



 كدي ملا ين نك اح ندر رماعط سوفا
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4 

 | .ذ_هدلثم ىلع ىكنأ دع هلال دعب: متاس نب ىدع نع ىحاماماف لاؤسلا لاز ةال ايت سم عفتربو
 ىلع دن الا هذه تا دن ةياغل اءاهتنال ال لك نأ كل ال (ةيلاثا لش لا)رفلا ن نم ىلاغت هلق ع.ةراعتسالا

 ثار هدأ داو ناينصالا ل اب ءزو مهلا عواط د: ىهتس برملاو لك آلاو ةرشامملا لحنا 0

 رطةعامتمْئث سدافطوعسلاو هَل او* لا فلك: نمءاهةفلا اهركذت ىتاارومالا اماه ةثالثلا هذه ذو

 ,قبف جملا دعب حاصلا ىلع ةئالثا ا هده ة مرح ىلعةي الاءذه تا دهن ةس امص تناك ع ءاشالاءذه لكنا

 .هنالثلاءام_ثالاءهده ص ىلاهت هنا نااولاق» اهةفلاوا ارطغم اهتم ث نوكم الف ىل ءالا ىللس ١ ىلءاهاب
 ١ (ةناثلا هلشسملالا» رك ذي لا ذهل ذر دان طوخ لاو امهركت سفئااةنقلساو» ىتلاامئأو اهيا! لمسنا تالوكذلا» ||

 هب الاه موس ةركي لااا لبق عصااذا بن ذأ جني اص نسملاو 7 رهن ب هذد ٍْ

 : ميصلار اهيغنادعبالا لاستغالا هنكو ل ميصا اراسقن اىلاةابم تناكاذ ا ةرسشابملاّنال موا وق الطب ىلعلدتت 0

 نيعشلا عولط ل يةور ملا عواط دصي عاسبباؤسرمت ذااو لك الا < هنا ٌسعالامءيف ( ةعبارلا لئسلا) | ا

 ةهنالاىفلافو صرقلا عواطب هلوأ ن وكي نأ بجو صرة !بورغب هرآن ا كسذو 0 ىلءرابنلا لوالاس امق
 ا 0 وسالا طثاو يالا ايلا اانا | ||

 أ للا ةققح نم نصا مورا اهراجلا رحدرسدلا اناا شيلا طمشنابدا رملاناتنافشتلا عمايل ْ
 0 برغم دعب امى مس ىلا عث هللا نا لما دب سعشلا منغ نام نع ةرايعاهان ددسو لدللا ىلا مامصلا اوت م هلوفيف

 ١ سهشلا عواط لب نوكمذ كل ذكرا هنا نم لوتالا فرطلا ىف سهالا نوكي نأ تندد هيفءوذلاءاق عمالمل |

 | امئنارابنلا لأ نإلس نم سانلان مو شعالا لوقربرةةاذهذ صرع عولطدنعالار اهنا ادج وبال ن أوالا |

 ا مسهتمو ةرجابورغدهدالاراطفالاز ودعال لاف نم مهنمو راهنأ ا رخنآ هملع سان عيا ع ولط ن منوك أ

 ٍ اوءمنأ"اهقفااو تضرقن ادق بهاذملاهذهو بكاوكلا عولط دنءالاواطذالا زوال لب لاهو هيلعداز نء ٌ
 | هرخأءاملاترف كلوقر دصمرجفلا (ةسماخلاءلم-لا) هيأ مالكلا ءاصقتسا ىف :دئاف الفا الطب ىلع ْ
 ْ رون. ىدللا ةلظ قام دن ارو» للا ارخآنفرسفا | اذه ىلهذ ثلا لءأ رمفلا ئرهزالا لاه اريدست#ت هيرو ارف 3 |

 ْ طم لق هناك يدا لمةو هلك الرج هلا ضعيرمتءملا نال ضيعبتلل لمةفرع فلا ٠ نمةلوق ىف نمامأو مبسصلا |

 ٍ ةياعىلا برمشلاو لكالاو عاما لل ىلاعتهتانا (ةسداسلا هلم ا) رعقلاودىذلا ضءالا ١

 اأن ؛ نأ اما جسصلا نيس , ةقرممقلاقيرامل | لزغنة وخامس انين ؛ ف ريانا بجو عسل ا

 0 ءد ذعمبصملا عولط بمحيام نام زلا نم ىضم هنا نقيقي وأ عبسملا عولط ىرب نأبذ ىعطقا | امأ امناغوأ امعطق |
 ٍ هنأ نط لل هص»> ناف عامولاو .برشلاو لك الا موف علط ميسعلا نان نط لص نأ اسال وقتفا ىظلا انأز ا

 ٍْ علط دق ناك مبصلا ناو أطخن انلا كلذ نا كلذ دعب نيت لكأ نافاحا.م عامولاوب رمشلاو لكالا ناك ع لطام |

 || هيراغ تناك اماهن اني مترطفأت تبرغدق سعشلا نا نظن ا الذ حسو اوان اد_ةذ لك الا كل ذ دنع
 : ىزملاة باور ىف فاشل او كلامو ةفسض- ونأ لاهو امان لك أو لام ىلعاسامق نيترو ىف ءاضقال نسل الاَق

 ا ءاضقلا هملع بيع كلامدنعف ىماسنلاامأ ب تأي لو بورغلا ىلا عيصأا نم مولان ضأ هنالء الا بدك هذع

 ( هنعءانطقسأ اناالااضيأ هسلعءاضقلا بوسو ل_ءادلا ىضةقماولاف“ ءاضقال هنا اواسنيذلا نوتانااامأوأ

 ٍ انو تدرمشو تاكأالا الجر نا لسو هيلع هللا ىل_د ىبنا| نع دع هللا ىضر ةريره موب أ ىوراموهو صنال 1

 | 1 سلاسل لوتااوز , كيري قفا ض تناقل اقسو مقل كامعام أمال لاو ةال هلا هيلع لان ئاض ظ
 ْ لكى لد الان اقرفااو ءاشقلا ببي س مشل بورغاطخأ اذاوءاضتلا بحال بما عولط قش اذ

 ' لدللا ءاقبال هنط ىلع باغي لا ذا امأ هةمرحر اهنلا ىفو لك الا لس ىلءللا ف تياشا او ناك ام ىلع هؤاقب تبا | 3
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 ْ لدالان الراح ىلهفناف عاسمباو سرشلاو لكالا هل» هركبان ههفنب مالا ىف افقوم قبلي عبصلا عولطالو
1 

 || ىلا ةلكنا (ىلوالا"5لا) لئاسم هضف لءالا ىلا ماصلا اوتأ ٌمىلاعت هلقامأ :لء أ هللاو لالا انتب |
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 مرا لا ن ءمكل با كح مامن و د الس م كاهقلاتكىذلا لحل | اوفا مل نوكي نأ (اهتلاثوإ

 او+اوٌّنهورشابن نان. اانا املس وزعت ميم تشل ءّن*و اف ىلاعتهلوق هريظنو ْ

 ةساساسسمال'7771*1**©26©0ا ١

 | ن "الأف لى لوق لعوهو (اهسماخو) مكملع ةمّر تناكنا دهب مكل هللا اهبتكى تلا ةرم املا هذه |
 همر |موذطن حن 3ك ناو مكلآمبةكىل اعت هللا ن اكى |[ رشاسيملا هذه عن مكأ ؟دقلا ثكماما اواو ناار

 ةدرلاوذعلاو سافثلاو ضيخلا بسب تاقالا ضعب فمرعفدف جول ةرشارمأ (اهسداسو) مكملع

 نشا بمىف مكلن ذا ىتلا تاموالاو لاو الا ىفالا َندورش امتال ع مكل هللا بدك اما اوغتباو وقف |
 هذهاوغتدتال -هبمكل هلابك اماوغاو هلوقو ةريش املا ف نذاّنهورشاءن الاف هلوةنأ (اهعباسو أ

 تكلماموأ م-هجاو زأ ىل_ءالادل وقد مكأ آهنلاسشكىذااو» كا ذّنال دكوامهاو ةوزلا نمالا ةرشامملا |

 ل رهلاو ةعاطللغ رف نأ ذئنمح هنكحح ءالةذللاو ةومشلا بلطبالغتثم هبلق مادامزاسنالا ناوه

 , الارب دّةدف ةيدومعلل غ رغد نأ ئةم هسنكع ةوهشلا باطن نماعرافراصوهرطو ىذقاذااماروذااو

 ًاوغتافابنم م ٌمصاخت اذاوةيدومعلا ىف ص الخ الا ن ءدعن أملا رطاوكن اكل: نم اوصاخت ىتدن ندورشأب *ابن الاف

 اهبتك اسفنيدهاشلا عمانبتك اف هوقو لعب ىأنامعالا مم. ولق ىف بدك هلوقك لعج ىندععضوملااذهىف |
 هاضق ىأ انا هللا بك امالااذي.صد نا لق هلوةك مكل هللا ىضقءانعم (اه.نامثو) اهلعج أ ىآن وة نيذلل
 بك اموههلءأ (اهئلاناف) ىضق ىأ لقا !مهملع بتكنيذا ازربل هلوقو ىلسر وانأ نيلغال هللا بكه اودو

 (اهعبارو) ظوفحملاحوالا ىف هّددثأ دقف هدابع ىلع هءمحتح» مك لكو اكو هام ظوفحما ح واما ىف هنا
 سالاًارواوغتاو سايءنباأرق ( ةثااثل "هل سملا) لاعفالاهذه ةحانانمنآرقلا ىف هتتاستك اموه
 مدقت ال مونلادعب للاب عادلا م ركوامهعرعنأ امهركذ ىف ةدئافلاف اونرمشاواواكوهلوقامأ | 2 و

 ندور اءن الاف هلوق ىلءىلا.عترمدتفاولف مب رتلا هبل وزب ص اخ لل ديلا اهنءدمحاو لك ةحاا فِ "

 هلوقامأ ةحامالا ىلع ةلالدلا حلا وبرمشاواواكو هلوق كا ذ ىلا نرةف برعشلاو لك الامي رت لاو 0

 ىور (ليوالا هل م-لا) لئاسمةمقق ردقلا نم دوسالا طمملا نم ضسالا طل مكل نيبدي ىت> ىلاعت
 موقأ تنكو قداسو تم ام.تاعف دوا آو ض أنبل اع ت ذأ تاحنب ىدعل اه ب“ الاهذف تنام هنا

 ملسو « لع هللا لص هللا لوسر ىلا تو دغ تدع ص !اطفدوسالا نم ضءس الاى نيش لفاموماأر ظذاف لدللا نم

 || لسمهللالوسر4لافاةاولءللاداوسور اناا ضا كلذاسءااةتلا ضد رعل كنا لاقو كدخف هنريخاف

 ردك م شاسوهف ىداملا عيصلا ضار مافيا بشي ل طن بم نضاينال بذاكلا بصلا نض ا

 ٠ ا يع ا ا

 جالا تال لالا بسلا فال ثلا عسا قل ياسا كاذو دون هربت ال رف 3 ىيماما

 قداصلا علا لب بذاكلا مصلا هنمدارملا سل هنأ انْلعر + فلا ٠ نمنوكيت أب بع ضءالا طش | اذهنا

 (هباوج) ليطتسمطمهلاو لسع سدل قداصاا يصلا نا عم مدخلا, قداصلا حصا هبشي فيكن لمقناف

 نوكي لب ارمثتثمنوكيال ق داصا بسلا لو أو قداصااممدلا لوأوه مر ىذلا ضابساان هردّلانا

 اةيقداو د. قدادلاو اةيقد عطب بذاكل ا ملا نأ بذاكجواا مبدأا نيبو هن قرفلا لب اقرقداريغص

 حن اه ملةاط هتان لم بوجي دعس دم وس عج

 ١ اع 0 ءااوءلطا ىت هيءازولساىأةياور ف سامعنباو لمح نب داعم لاه (اهتماند) مهئامعا

هولا اذ- هاو دعب .ةسانيشةغاروهبواهوت دو نااهيةباوثل نم «مكلهلل
 1 | أ كلذوبسأبال هنا ىد_دعو 

 ا أْثالوردقلا "هلم بلطو ىل_ءاهما اومدسنل اورك ذا او ةاللاىفةيدو.عاا ىف صال_خالان 0

 31 بةكنا (اهدحأ) هو-وهيقابتك (هبل اثلاهلثسملا) ةدعش مر عر دهدلا ازه ىلع هءاورلا ءذه نأ ا

1 1 

ّ 
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 ا ىلا عت هنا ىلع اعطت ل ديلوةنو ل_-را ةهالب ىلع هيل دة_سنا.م الد نال اهم !ضي رهان ا لسو هءلع هللا

 . ||| وهدوسالاطبخلاب همشملا حصلا ضان ناودهو لاكشا هرفو ليللارخآ داوسور اهنلا لو[ ض اس نع كل ذب ىنك



 امل
 نام

 هنلعهللا ند ههنا لور نسر قرت تناك اهنعهقا شر ةشئاعنالزاسةو شر ريغبذأ رأالحرلاس اول |

 كلب لهو فكت هلا ىلع مارخوهف جرفلا نودابعفاصرم *انو أ اهلمقوأ ةونه شن امس ثامر

 001 اتا حس الاوا ,دحوبأ لاقو لطي هنا حضالا نالوقه سف هللا حر ىيفاشاا هفاكتعا اهب أ

 هذه ن نم عمم َْن نةورشاس الو هلودذ نترمشلا ةأق الم ةرشاس لا ظفا ف ل_هدال !ناداسفالا: لاف ْ

 َه *ابملا حل ل ليقتاف اهلك قاع ةرشاسملا نيم نالرؤنالا ذعار اسو عاملا هم لخ دمق

 مامصلا هلأ م كللحأ هلوةوهو عاج اوه هنا لَ ةل ديدن الا لبقامّن الالف عاجلا ىلع ةمد هل ان"

 قرط عاب انو دانفاثذ كل ةناك عاجلا نذأا ل معا اوه هنا ىلع لدي الا 17 لوزن تدسو /

 لاق نم هو ىلص الا ةعوضوم ىلءةرمث املا ظقل ءاّقبا بحوذ نئار ةأاءذه٠ نمئث دجو لذ انههامأ كوالا ١

 فاكدعالا ددفتال نأ بوف جحاو موصلا د سفنال ةرشابملا هذهن ا ىلع انعمبأ فاكتتعالا لطبتالا جنا 1
 ادا وكيس ضبا برس يوما حو امهنم ةسرذ ىلعأ س اف اكنعالان الا ١

 ةماهال ى ى .هنا ثدح نم عاسةملار' انس نءزيم دوعسملا نال كل دو دصملا ف سول فاكتتعالا طرش نا ىلع 0

 هلوق همفةخخلاو ما ارا دنعتملا ىفالا زو الهنا ةفعدقا ىضرت 50 ءلّقنذ هنقاوقاتخ !مث هيف تاعاطلا 1

 مضامل هريغف فاكتعالازاولو نيفك اعلا عب تدبلا كل ذني_هف نيفك اعل ونيف اطلل دن ارهطن اىلاعت ٌْ

 ىلا ناري زا نب هللا دمع ىوراس هل دما دعسمو مار طاددسملا ىفالازوممال“ ءاطع لافو موهعلاك لذ ْ

 مار لا دمملا الاد انا نم ءاو سام ةالض فلأ نم لضف ده ىدمحسم ىف الد لافت لسو هلع هللا ىلأ ْ

 دوسض ىو نيدصسملا نيه فز زوح ةفيدح لاهو ىددتم ىف :الص ةنام نم لضفأ ما راادهسملا ف ةالصو ا ٍ

 ردنملاو مارا دصتملا دجا.سمدهثالث ىلا الا لاحرلا 3 شال مالسلاو ةالسصلا هلع هلوآل سدقأا تان | !
 ماما دصسص الا مضرال ةفيتحو لاهو عماملا الا حدبال ىرحزلا لاهو اذ هى روصو ىضتالا ا

 نشا مفافب [دضاف اال الا ردت ف زووم ةماعلا قيل فاك املا بتارن ذوو تتار | ظ

 نهورشادالو هلو نال الاد مب هنع هللا ىذر ىمذاشلا جحاو ةعهمل اةالصاح ورملتا ىلا حبا حال ىتدس ا

 لضفالاو موصريغي فاك عالازوجح (ةعئارلا هلك ملا ) دج اس سهلا لك لو اني ماعد املا نوفك اعرنأو

 مودلارينعب هنالك“ الاهذه هنعمشا ىطر "يففاشلاة < مودا االازودال ةفش-و أ لافو هنعم موصت نأ ُ

 رهاطظب لمعلا رتاعوذم ناك ا ملالطاب هذاك. ةعاناك ولو ةأر ا ةرشاممن هه ذك اين عنم ىلا عت هللاو فكاعأ
 رومأباممءهللا ىضر 5-5330 00 0 2 ْ

 يل ا 0 عوام

 ناكاموموصلان ءهمفه وركن فاكتعالان نعل للاب ئاصلا جرن موسلالانرامتمالازوويال فاكتعالا |

 ىةدرر# نبا ىورام (ثلاشااد) موصا|نوديادبأ ادرفءزو<# فاكتءالا نا انلعلل ذف الذ ىغالا |

 كردي فوأ مال! او ةالصلا هلع ل !ةفتيلمأ هت فكتع أ نأ ةءله ا11 ىف تر دن ىناهتنالوسرا لاه هنع هللا 0
 نامزاريدةتال هنعهقا ىضر <ىىفاشاا لاه .(ةسماخلاةلكسملا) لالا ف مودلازوجالهنا مواسعموأ]]

 ولاكةعاس هفاكتعاب هرذن نع حر ذعاقاطم فكتب نأر ذنولو دفع ةءاسس فاك ةءارذنولذ فاكتعالا ١
 ٍ امو فكتعي نأ بح اوه: ع هللا ىذر" ىناشاا لاق مريئكوأ لق ن مءاشاعقدصت اقلطم ق دست نأ رذلا ا ا

 نأ ّط رشن مون نملقأ فاك :ءازوعال هنع هللا ىذ رةفيشج انأ ناف فالكل ع نعحب درخلا كلذ لات 00

 ةفنتد ىلأ هو هذ“ ءانبالام لق ىلا عوجرلاوريد_#ةل الرتب وذ ضب نم ىلو أ نامزلا نمنيعمر ا دش | 00 فاكستعالارب دقت سرل هناهنعهقا ىضر ىفاسشلا ة حو سشلا بورغدعب جرذور غلا عولط لبق لشد |
 ش دقتلا اذ ه.ىلءنالو ةدس اول !:ةطعلل ا ىف صال كلو ه- ملع سفنلا ندوه فاكشعالا نا هنا همسو |

 نول حسم بس يع

 0 يمل لا



 ا

 ظ ًافاوماوتنمو هعطقمع يشل يامال كل ذو لسان بس روت تا الارهاطفة اغلا« ءاهتال

 ' || كلذ ناالا فارما ىلا ىلاعت هلوق ىف اكءاهتناللال ةماكل ا هذه« ىت دقو كلذ دعب ه :.لاز|ىرتمواعطة من وك

 . | راهنلا مكح نع اجراغ لبلل!نوكمفر !نل | سنج نم سدل لمللا نا نيةروصلا نيب قرغلاو لما دل فالخ ىلع
 3 نب ضالا اكو حورفغاو لوخدلا لا لبس يني دجأ لاو هيفالخ ادنوكيف ديلا سف نم دارا

 لقعوذ كثرأل هناالا هنماجراخو لكالا فالخ اد سأرلا نووكتن أزيئاجو اهم.أ
 قثوالان اذ [لسغلا ىف قفار !تاخدو َةَقْسملا تمظعا هءفالخ اد ناكولذام وصلا نع راش لمللا نا
 ١ وسر لاه لاو وامولا قشر يور اموجو بف مدبلا شي داادرو دقن لم ربغوأ لع هنااناق ءاوسم

 ماارطف أد مف سءْدلا تب رغدقو انههنمراهتلا ربيدأو انهه نم ل#للا لبق اذ البو هيلع هلا ىلسهقا
 . قولا اذه دنع لو ادي نأ فاكملا ىلع بحي هنااماف تقولا اذهىف ىهتن مودلان ا ىلع لدي ثدد+ ا ادهذ

 رى لبو هيلع هللا ىلص ىلا ان ارمع نبا ن نءهدانسابهنء هللا ىذر ”ىفاشلا ىورأم هلع ل, ادلافاد ْ

 ا هأىنا مك.اثم تسل ىلا لاسةفءل عفت تنأ أن :,ءاناهثت فر كى أ لصاوب كن اهننا لوسراب لبق لاصولا
 ىاناو) ةنلا ماعط نم قسدو مطي ناك هنا (اهدحأ) ناعم همق ليقو ى.شسدو ىوعطي ىر دنع

 | ماعط نم هنا ئمغطأ ماعطلا ىلا تهتحا واىلا نم هع :لطينلال اة ءالبسلا و ةالصلا هلع

 ' 016 كو .الضاؤم نك, /ةةءقحاماعطا ناكول هنال برشو مءط نم ةوق تيطعأ ىفا.. (ثلاثلاو)
 57 رهاظنانثالثاهلعجا دربك اففاسغل اولعجربكاملف مانأ ةعبس لصون ناك نارا بان ءىرباعلاربرح نبا

 ْ | ىلعو حاملا رت هنال هبزتنت ى- منوه لسقو م ردع ىهم ىهذلا اذه نا ىلع ل ديهنعهللا ىضر ”ىيفاشلا مالك

 ىوهكالد ىلعذ ءاملا نءةرطقولو ال_ءلق داعش سلوانتاذالوة:ةاذه تفر ءاداريبزلا نبا لعف م< لد .وألاازه ظ

 ذءاح همزامف تادا.ءاارياس ىفوأ فن لترسنملاو ودلاىفريصقتلا نم ءر 1١ فا نأالا» افيتسالا فرامحلاب

 نفوهام لساللاناىف او داجنا (ةيئانلاةلشسسملا) ,فوالا اذه هب لوزياردق ماعطلا ن يلدا نأ

 ليللا لاوزر ابنتءالد> اك سعلار اب 5لاوز لالا لوض-ىف اوريتعاف هلأ ىلعراهنلارخ ١. لاه نم سا.
 ٌْ روهاطو ماعلا مالظل ارو وظربدعا نم مهنمو ةرهلا لاوزب نك !نممهنءالؤه مث سءئلاران اروهطظ دع

 ا | ةيفنحلا (ةثلاثلاةلّكسلا) ءاهقفلال ع هماءعو كلذ لطي رعداورىذلاثيدحلانا الا بكاوكلا

 | دةو'لاسمالا وهةغالايف مودلا اولا موصلا ةصص قريتعم ريغنييعتلا وتيببتلا نان ًالادذسبباو 8

 | "نال هندع) لوقا ا بجوف لالا ىلا مامصلا اوعأ م ىلاعت هلوقاهمامتا هيلع بديفاتاص نوكمف انههددو

 ]| مكيديريالو هوقو حرح نم نيدلا ف مكسحرلع لءجام ىلاعت اوقب ىنموهورمسعو ةقشمو جرحالاسمالا

 1 دب نأ ل س.ادلا اذه ىضذنةم لود: م لءالا ىلع ميمصلا ريغ ق.دف ةريمعأا موصلا ىف هيلهعل اًلرترمسعلا

 || انو لاوزلا دع شم ا رجالف باغال ايل لقال انلقانأ الا لاوزلادعب ةمشب ضرفلا موص
 || هلوقنال اولاه ماتا بع لفنلا موصنا فدي الاهذماوكست ةمفاحلا ( ةعبارلا هلمسملا) لاوزلا لبقةذ
 | درواغا اذها ولاه ةيعفاشلا وتامامصلا لك لوانّوهو بوح ولل وهو سم لءلل ىلا مامصلا | وعأ م ىلاعت

 ُإ ةروك ذااءاكح الا نم (عباسلا مكحلا) ضرفا!موصهنم دارا ناكيف ص رفلا موص ماكس ن اسما

 ا مودل نيبامل ىلاعت هنا لعادس ا دالوف توك ب فأنه ور امئالو لاعت فرق اكتمال ةرونسلا هذه

 || مرح عاج انا ف موصل لاك هلاسن افاكتعالا ىف نظينأ ز زو ناك: رمشابملا ي رك همكح نمنا نيبو

 ١ دجاسملا ف نوفك اعّمنأ أو ندور شامت الولاشفالملو ا منهمف ةرمش ايلا مي ردت ىلاعت نييفالملال اراه هرف

 1 ىذلا ءرملا ةمزالم ىوغللا فاكستءالا هنع هنا ىذر *ييفاشلا لاه (ىلوالا' ل سما) لئاسسم#ب الا

 1 ْ هللا تدب ىف ثكملا ىرمذلا فاكستعالاو مهل مانصأ ىلءنوفكعيىلاعت لاق او أ ناكر هم هيلع ةسقن ةسيحو

 / ' ىلاءتههلا لاف ةءدقلا عئارمشلا ن هوفوف رعلا بيسي عوذلاب سذلسا مسا دمت ىلا عج ارو ماسو هيل اا 3

 1| (ةيناثلاةءلثسملا) دجاسملاف نوفكاع منأو ندو رشاسالو ىلا.عت لاهو نيفك اعلاو نيةئاطلل ب رهطو

 و
 ب 5: سس يي اس



2 

 ٠ ىئااوهو هلة مرحال نمم ارهقذوخأل ا (ىلاث ُهلا) نيءهد ١ ال١ نم ةمرحىذاصةء ذو>أل ا نوكر, د 1

 ١ دقعلا ط رشو نيدقاعلا طرشو ه.لعدوقعملا ُّط رش ىوراذا ةقدصلاو ةمصولاو هب :هافاك ضوعرغنم ّْ

 ١ هدهلكو مرا فرسلا ىلاوأ رامةلاو طاوالاوانزلاور هن !برشىلا فرمص نا مار لاب هلك اذ هلناكن او 1

 .1 نولك أي نيذلالاقو رات نوكت نأ الا لطاسلاب مكتب مكلاومأاواكأنال اوم[نيذلا اهم" اب لاسقف هباك نم[

21 

 ' تاناويااامآو تارك مار اسو >ءلاورهللا لةعلا لي موا تةوري_غىف ةيودالا ةصأا لب لهو موهسسلا

 ١ مم لحالف تع ذاذاغ امعءرشا حد عبداذا لاما لحامو لك ٌودالامىلاو لك ويامىلا مسةئنق

 | ةهدج نم لادن مرهم ام(ىناشلا مسقلا) هقفلا بك روك ى كلذ كو مدلاو ثرذلا هن مرحت لبابا
 : هراسخ انيئذلاو ترالكذوا مسناريس يو أ كلةملاز سناب نوكي نأ اما لاملاذخ لوقف هسبلعد

 | اروقدخ ؤينأ اما كاذو كلام نماذوأءنوكي نأ اماو نداعملاذخ اك كلا[! نماذون امنوكم النا
 | نيعنتمملاتاوكيذخ الا قاقصتسالوأ مئانةلاكنمملا ةمهعطوة لن وكي نأأماار ةذوخأملاو ىذارت
 ١ نسون ةنتاماي ا ةسالاو قادصلاو عببلاك ضوهيدخؤوب نأ ما اضارتذوخأملاو ميل« ةبجاولا تالا
 : لل :ككلامريغنمذخؤيام (لوالا) ةتسماسقأ ميسقتلا ذهن ملسصةبسمولاو ةيولاك شوال

 | نآط رمش :لالح ادهذشاشتحالاوراهخالان ء*اقتسالاو باطتحالاودايطصالاو تا وما“ ايحاو نداعملا ||

 نية ملا نيب هومسقو سهلا همم اوجرخأ اذا نيل سملل لالح كل ذو نييراس ل ارافكلا لاو أر ”اسوةينغلاو | ظ

 نم عاسنم دنع قاقحتسالاار وق ذخؤيام (ثااشلا) دهعو نامأو ةمرس4#رخاك ههوذخ أي لو لدعااب |

  قمتسملاردقلا ىلعرصتقاو قصكسملا فصو متو قاةحهالا بم متاذا لالس كل ذو هاضر نود نوف هيلع |

 !ٍ نيظفالا طرممو نيدقاعلا طرشو نيضوعلا طرمث وردا لال كل ذو ةضو اهع أ. .طارت د ؤدام (عبارلا) | ْ

 قسرا ذنلوزام (سماسالا ) دسؤملا طرمُدلا بانها ع نم هب عرمشل ا دتءدامم لويقااو باسالا ىنعأ ا

 تاما ناك 3 كل جوعد ثمل اك هرايسن اهيل هي ١] (سداسلا) هريغو أثر اودرمذ لاو لو

 اءاضولا دم فاتو نيدلا“ اًضقدعي كلذ ناك لال- هجو ىلع سهلا تالا ضعب نم لانا بتكسادق|
 : لالا لخادم عماجم اذ وف ةبجاو تناك ا ةرافكلاو جللاو :اكرلا جارحاو هثرولا نيب ةمسقلا لي دعو |

 | اذاامارح ناكم فالذي ناك ام لكوال ال>- الام ناك كا ذك ناك ام . لكف |هايسص انت ىلع ”رإةسشم هقفلا بتكو
 أ ةروك ذملا ةّتدسلا هوجولا لجال هتمرح تناكمريغل ناكن اف هلوأ هريغا نوك,ن أ اما لامملا لوةناذه تفرع

 ضاؤمىف ىهتلا اذهرزكهناصس هنا ٍل_عاو لطاسلااب مكس مكلاوءأاولك ًانالودل وعلا 'لخادماسقالا |

 | ناف لاف منيْنمْو م ّمةكحص ناابرلا نم قياماورذوهللا اوقتا اونمآنيذلا اهم اي لاهواملظ اما !لاومأ
 باص أك ئاواف داع: نمولاق ممكلاو ءأس ور مكلف ميقناو لاه م هئوسرو هللان هبر<ءعاوذاف اولعفتمل
 1 (ةياثلا ”رلةسملا)رانال اضرعم مرخآ ىو هللا يراد ءعان ذو“ « سهالا لأ ىفامرلا لك 1لعجنودلااهيفمهرانلا

 / (1 هنكل نايلا اذه ىف لكالاك تافرمصتلا نم لكال ريغ نال ة_صاخ لئالا هنمدار ما سااواكأنالو هلوق

 ١ ا تسلا اذهلف هلك أ هنا لانقي نأ هلامز قفا نمىففراهتدلا عقو لك الاوهاسغ لاما نم همظعالادو هقملانأك
 ْ ' لطانوهنالوطناو هاا لطب لاب بهاذا لد ازرلا ةغللا ىف لطاسملا ( ثلا ا!هلك#لا) لكالاب هنمع ىلا هلقاربع

 ٌ هلوقام أو والا عمت او لطعت اذاةل اب لطمي ريجالا لطب لاقدو ةلوامأ مج ليطانأو ءأو لطاوبلطابأا عمجو

 أ . اهاباكلاسرارهورلدلا“ ءالدا٠ نم ذوخ أسالدالا (قوالا :لشملا) لئاسم يضف اك كلاي ولدت لأسصلا
 ا لكل عج هواذىلدأف ىلاعت لاه اهتولد تاقاهتجر مسااذاؤءالدااهملدأ ىولد تلدا لاشيء اقدس هس الالركب ١

 | لساوادلا قّح سلا هال داكم دا سه ىلاريصمل اهاسرب هناك طحت < ىلدا معسملل لاقي هئموءال دا لعفوأ لوق*
 ةيسنلا كلب ثاوملاباطيف هيلا بسسس تأكأذام 0 ايو تملا ىلا ىلدي نالفو ٠اس ا نم هيولطم ١

 | مكن 0 4 انالو رب ىهنلام ب نتاع الأ عتن مانيلا قتلا

 سس معلم موس سس ير سس رس وسو

 د 1 - ص 161 ظ
 م07 حا بل لع



 اول

 1 (ىلوالا ةلكسلا) ل' ؟اسم همذفهللادو دس نا :ىلاعت هلوقامأ ةالصل رطب نم فكتعملازيغرال | 1

 | اد_كالا فاك ءالاىف ىلاعت هللارك يلو عحدو دا نال فاكتتعالا مكس ىلاةراشانوكيت زوال | ١

 1 0 قيسام ىلءاذهه ىلا موصل هنآ ل وأ ىف مد ةنام ل كح ىلا ةراششا وهلبةرمشاسملا رع وهو داو
 ش | لا. هنمواكر هزالا لاه اهتنمو هعطتتمْئشلا د ثدللا لاه (هيئاشلا هلثسأا) لصفتلا ىلعاهات اسم |

 ا عنيا رادلا ٌدحو لوخدلا نم سانلا مذ هنالدا تح باول لاقيو قزرلا نع عونمت هنالدو دم مورسملل |
 | ىهسو د عئاملا عماشلا مالكلا ومس نوملكدئلاو ا ملاذ نم عنام هئادو دحو ايف لوخدلا نم هربغ

 أ دارا |لوقن: قاهتشالا تةرعاذا ةرزلا نم عنتاممالةأرملادا دس !كلذكو عئاا ن م همقاسا | ديد ديدوللا |
 أ الذ ىلاعت هلوقامأ 0 لس تادبز موسم رداقياجرتت ىلا مئازو دعم ى أها مودع دو دسم ١

 | ةمدقشارومالاومتقتاملكىلاةراثاهتادودح كاتلاعت ةرقثنا (لالا) نالاكسشا هفتاحوررن
 ]| كل: ىرخ أ هنآ ىف لاف ىلاعتهنا(ىناثااو) اهوبرةتالف لكلا ىف لاه فرك ةراند اهضعبو ةحابااهشعب

 اهورقتالف اذيهلاهو هدود دعو هلوسرو هللا ص ءد نمو ثيراوملا هنآ ىف لام واهو دّدعت الو هتنادو دح

 ناكنمناىوقالاو نسحالاوهو(لؤالا) هوجو نمنيلاؤسلا نع (باولاو) اهني عملا فيكذذ
 ْ زيح ىف عقو هاد سعأ نءنال ءادعد نأ ىو: قل اًريسس يف فرسه وهذهسعن اريش لم_ءااو هللا ةدعاط ىف

 1 نأو لطابلا ىف اديالثل لطابلاو قاس ازيح نيب زجاطاوهىذلا تلا برقي نأ ىهنة كلذ ىف غاون ملالذلا

 5 نأ همراكم هتلا ىب م- 3 ىيت كال م ءلكداّنا مالسااوةالصأ ا هيلع لافاكم اطض نأ الذ فرطأ ا ع نعادممنوكي

 3 اهل اوضّرعتتالىأ اوبر قتال ىفاهذمالا لسموبأ ءركذام (ىناشلا) همف عقب نان ك شون ىبملا لوح عتر

 | امرقأناالا ةريثك تناكن ا ولبقافةر وك ذاا ماكس الان ا(ثلاشلا) ميتملا لام اوبر شالو هلوةك ريغملاب

 أ ماسلا اوتأ م ةوقي الا هذه لبقو دج الا ف نوفكاع من :أو نهد رمش ا . الو هلوقوهامن اهنا الا هذه ىلا

 أ رهو مكلهقلابتك اماوغتباوهلوقاي الا ءذه لب ةور نا ىف برعشلاو لك الا ةمرح بجو كلذو لدللاىلا

 ( ضدحلا قامهتعقاوم 6 رو قأماريغفامتءقاوم ميرو" ءركوامااو ةجوزلاريغةعقاو مب رح ىمدشن

 اهدنا ماكحالا تناك اناق لمللا ىف عافولاو لكالاو برسل | ةح انا الا همف س ءداوةدرلاوةدءلاو سافنااو

 ( انمعمشو ٍجااءامشالا كات ىاهوبرقتالفهلادو دح كل: ل اقف مي رحتأ | بنا باغ مرجال تاسع ردت اهرثكأ
 0| (اهدحأ) هرج و هنفف ساشا هئانآ هللا نعبد كلذ كىلاعت هلوقاما اهوبرةنتالف اهنع همونو هللا عنج اهنع عم امنا

 1 | (اهناند) هعرشو هيد ىلع همادأر' !«نيبي كل ذكعضوملا اذهرف هنءىامخو هب كرعأ ام نيباك هنادارملا

 . ]| تاني تانآ هين انازئأو اهانضرذواهانازنأ ةروسلاهاك اهني ىتلا ضن ارنا تان الاداراا ل_سموبأ لاق
 00 | سانالهقانعس كال ذك لاه ىلاعت هناكتفانزلا ماكس أ نم هنامرتاسىلا ىنازلاو ةئازإ اليوت الارسف ما

 1 || لعموسلا ماكس نيبامل هناصس هنادارملا نوكي نأ ىلع( (اهئلانو) مزلاس؟اوامعي نأن هوة م عا هعرشام

 الأ ادهلثشم ىأس نال هتانآهقانيسب كل ذك م دعب لاه افاوامق اان اس ”هلءلقلا ظافلالابةء'الاءذه ىفءاسةّسالا

 لع دستسد ينو نابل لاس ميظءت هنم ضرغلاو ساسناركذي ىذلا اوه لماكلا عخاولا ىف اولاناسلا

 نم (نماشلا مكنحلا) :َر هربغ هحر شرم دقف نوع م هلعل ىل عدل فام تاسنلا (ةطعيقشم د1 نطل

 1 000 ك١ مكلااومأاواك ًاتالو) ىلا هتهلوق ٠ لاوءالامكحةرولاءذه ىف ةروك ذم ماكحالا

 1 ىلاعت هةوقاولتم هلا معا (نوات منو الاب ساشنلا لاو هأ نماةيرفاواك أنل ماك ىف اهباولدنو

 ْ 000 ١ هلال عارالايافاانغ اذ هو مكسفن أ, اوزلت الو هل وشم 0 مكلاومأ اراك أنالو

 1 ( لاملوأ هد« ىف قعا مرام الاملاح الا باك 5 + نإ اغلا دماسوب يشل لاق هريغلام هلك مناك | ٌْ

 ا | نداعملا ن٠ نوكتنأامالا ومالان العا او هنيعىف ةفدلما رخل (لوالامسقلاو) هباستك اةهجف |
 | لك الارضي ثبح نمالا اهنءوث مر الف ضرالاءازأ ىهو نداعم ام ت اناو.لا نمو تاءن :!!نموأ (

 8 | ةاسسا لب زك ل ةعلاوأ ةصعأاو ةاسللا لب زباهالا هس: ممردالو تآاللإلامأو مسلاىر ©ىرج اموعو |

 ممل لير ل نصح هي هت ايو يوبسمل يس 2 7 عدس

 موهمدلا



"© 

 كلدد_فدا رققزكي روش الوأ ١ نيم نيل !لاله هلل اقر سانل !هارب نيوح رمش لاسر عج ا 1

 | رتشل ةنمام ىعس تر ميل ارخآن نءنيتللل كل ذكوالاله رمش !لوأ !نءنيءاءلرهقلا ى هل مهلا 5 1 .

 لع عمد دعلارك أو رح راح 2000 "هلعنا ىلعد دعلا لقأ ىف عمد ل اعف حا

 لقىلاعتهلوقامأ دا ىفدا مهب - ىلع اورصةةاف لانو لاهو ل_عف فيعضتلاىف ا وفرك ماالارج

 يدع داعنااك تق زل قع اعمل عمج تيقاوملا (ىل والا لث) ناتلاسم هيف يلا و سانال تما

 2 00 ا يلاعت 00 6

 نول يا ا رار نونا نهار لمقر سار ل 8

 اردةمنامزلا لعسىلاعتو هن اكس هلأ لع |(هياقلا اهل شسملا) ني اعل اولد اعموالا يلقا هلوقلمفاوقاا ||

 سلا ”دكرح نم لد اهل !تامزرلا نمي ةرامعىهف ةنسلاامأةعاس !اوموسل اورهمثلاو ةنلا هون

 نأألا اهنمعب ةطقنلا كلر ىلا دوعت نأ ىلا كالغلا ةكرخ فالخ نو تءا دال !اهتكرتع كلف | نم ةنسءمدطقت نه أ ١
 كرت رع ةوانع و هر مشلاامأو ل_هللالو وهو لا لاد_ةعالا ةطقن ةطقنلا كا: نا ىلءاوءاطصأ موقلا 1

 هعطذور ملا لاو أر هش ناكالو ةطقنل كل: ىلا دوعد نأ ىل اهب صاإلا دكسلف ع نه ةندعم ةطقن نمرهقلا ١ ١

 دعيدوبوملا همثي تقولا اذهىفرم_فاانا عم ىبرعل'لال-ها اوه سءشلا نم هعاضو ًارهشأو سهلا عم ا
 ةرايعوهف هائل مو.لاامأورهمشال ىهتنم تقولا اذه اول وج مرحال افلا نمج راسخ دوأ وملاو معلا 3

 اهدوعو راهنلا فصاةر اد. نمدطق:وأقنالا5 هرب ”اد نم ةطقنراهناا لد_ءمدرل اد نمةلطقن ةقرافم نع |

 مومللأ ديمراهنل ١فصنةر ادنيمعت ىلعاو ططص !نيم_هملاناغ هئلملي موملان 2 ةرانعردشقملا نامزراف اهلل دل ١

 نم هماااهدوعو قرشملا فا سلا ةقراقم نماهيلانلب مانالا ىدايماوا_ه مهماق ممالارثك ام هد أ

 ىلوالوأ هذ مدعلاد_عيدوجومل اك اهءواطدن# سعشأ!نانم_مهدمرمهن نمت ماو ةادفلا | أ ظ

 ضضرالا تءاهنو كت نع ةرامع ل لل !نامزو ضرالا قوف سوا !نوك ةدمن ع ةدامعرابتلا نامزذأ]|

 نماههربغو موصأ اوةال_صلا بوبو ىفرمفلا عولط تقول وأ ن ه راها انوش مالسالاةعبرشفوأ | 0

 ةيمول_عم لم ءالا نامز نم ةدابز عمل كسسم راهنلا نامز ىه عرشلا ىف وسلا دم نيمحتملا دنعو ماكحالا | ا

 ني رتجمز ةفأ نم عايونملا ةسوعموةبوةبسم نعسق ىلع ىهذ ةعا لا ًادنااةدودعمر ض

 رمصدخع مالك ذهفهل دل نم رشع قا نم“ زو مول ن مز جرشع ىنثا نمءزسةحوعملاو ململو مو نم
 اهي ثزدف ةريعللا ةروجيز# رابغ قوت ةنسسلا ا 1 لوقنتل هنا لاو موءلاورهشلاوة:بساا بني رعت ىف |

 لامثلا يناحىلا عضوملا اذ تهنمتكر ءاذاف للا ىف تاصحاذا سهلا نال كل ذو ة- ءبرالالوصفلا

 لست نا ىلا ناضءالارتاوّدو سؤرلاةتماسض نءاهبرقل ةنوذسلا نم امش لامشلا بناس ىف ءاوهل اَذْسأ
 رتاويو سورا تة«نماهبرقاد_بالاو ناطرسلا ىف تمادامّرل ادا دزبوةرارحلا 3 ثنو ناطرمسلا لق ||
 دريلاوناسةنلا فر اذخ ا لد بوءاوول هما تنسو نا زيملا ىلا لص ثأدىلا سكعن م ناذمالا| ش

 تعم نعاه دعبال_ةمح دريل ا دسشدو ىدللا لأ ىلا س ثلا لست نأ ىلا دربلا دادي لازيالوةدايزلا ىف 008

 دريل اهولدلاو ىددا ىف تما دامو لاهل! حان ىلا ذوعصلا فذ_خأتسعشل اناس دوبلارتاوتيو سؤؤرلا 1 0

 ىهتاوا# :كرحأ دم ىلا سءللا تداعو لدتءيوءاوهلا ب طيذتنش للا ىلا ىهتن”ناىلانوكيامدا

 لولا عفانموءاتشلاو فيرختاو فعلاو ع .هءرلا ىهىبلا ةعنرالا ل وصفا ا تاصدو هاه :ةدنمانللا

 | نآاوعزو صاخلا كاف فرمقلا ةرود نع ةرابعوهف «رهشلا امو بتكلا فةروهشم ةرهاظامقاعثو ةع

 ةىضاافسنلانوكب عاشجالادزع هناالا ماهل ااًءيضم هيفصتدحأ نوكي ادباو سءملا نم دا 3

 .؛انتلاهدا اوم* يذلا هفصت نوكي لامقّد_سالاد_ةعوائيش رون نم ىرئالن هذ مرحالف فاهوفلا فصل ْ

 ناك اكو لأ نمل هفسن نم قرم ناكس لا ىلا برق رمدقلا ناك كو مانقلااريدتمءارتمرسالف ]| | ١
 كا فيس



 قال

 ْ ءأ ان 00و .:واملاولدلا تاك ةجاملا» ميا افلا ايون داليا

 ٍِ ؛١لاه 0 افيو اوك ليلا: لانرألا فلافأو طكت شتر يسع 0 و

 ديف مىتنلالاموهدارملانا (اهيناند) ةنيب هيلع موةبالامو عن ادولا هنسدارملا ةدانقو نسملاو سابع

 1 || لوقوهو روزلاةداهم“ مالا نمدار انا( اهئاانثو ) هضعن مهياع قيما م انا ىلا هضعب نوعفدي «امصوالا

 ظ 0 ا ب ديا فج دارمدا راى الاه (اهعنارو) ى كلا

 أ ولعدم ةواس ابل لكاعرسايل لا قع لح ا دعيلوه انثى برت ذهر

 1 قد أع ولانه بيصاصو مقا هصيش لهلا عم ع فلا ىلع مادقالا نا كالو نولاط م مكنا نولعن منو ىعملاف

 ول ملاع يد هللا لص ىب 0 نال مسجلا لاو هنأ هنعمل ىشية برج أ نءكور

 أ لاه لمهام ىذا اقام مق دواع هدا تلش تا لاق
 يصلان ءاان دا لو

 ىضقملالاعلا لاف 0 ذاانم ةعطق عطتقااغاف هتمو طخ لاسم كرها قد عطتقا ن نءمال لاو ةالسلا

 ريغ قس هلدجو هيمومع عطاقان ممال_سلاو ةال_صلا هيلع لاف هش ىذا نا هللا لوسرأب
 ١ اودتيلف

 داو ياو ساما تءقاوم ىب م ىف ”لهالا ٠ نءفيولأسي) ىلا .ءةهلوق و« ( عساس ا م كطا) راشلان هو لعمم

 | (نوطفت, لعل شا اوقتاواج :اوأن نهتوسلاا واو قثا ن نمهّريلا نكاواهروهظن هتثودلا اونأتنآ يلا

 | هللا لصد ةَّمأ نمالاؤس لقأ م واكل ام لاقت هنا سايعننا نع لة: (ىلوالا ةلئملا) لئاسمة ,الاىف

 ىدادعكلأساذاو (اهلذأ) : ةرقبلاة روس ىفاهنم ةنامت لوقأوا وممحاف افرحرسشء ةندرأ نعاول اسس هيلع

 ةروسلاهذهىف ةئاغ عومشافةر هلا ةروسق دعت ةيقابلا بدلا ماب هن الاوده (اهيناناو) بي رق ىناف قع

 ١ نءكنولأي لافنالا ةروس ىف (رشاعلاو) مول لح أ اذامكن ولأسي ةدئاملا ةروس ىلا. اوق ( عساتلاو)
 || ىذنعكنولاسيو فهكلا ف (رشع اما او)حورلان ءكنولأس ل را بى (سشع ىداخلاو)لافنالا

 ١ ا ةعاسلا نع كنولأس تاعزانلا ف 1 لاما ع نءعدكولاسدو هطىث (مشعثا اثلاو) ن ئنر هلا

 | اذهو قعىداسعكلاساذاوهل وق( ل والاف )أ د ماج رشق لوالا ىفاهنمنانث |بمع بدن >2 عالاه ذولو

 ش [|| لعج ىف ةمكحمل او ةيقالالا ةفص نعلاوساذهو "لدالا ٠ نء كنولاس :هلوق(ىناث ةاو) تاذلا٠ نءلاوس

 حرش ىفرخ . الاىفامتمنانثاوهسولااذ- ه ىلءلالهاا
 1 || لاسإلا نعكنول او هلوق (ا.هدحأ) داعاإا

 || سانلااع "انامولوأ نانروسنآ رقلا فدرو هناا دهريطنو اهاس ضن أما ةعاسأ أن نءكنولأ ب هلوف (ىفاثلاو)

 لأ اهياثو ة-2اشفا!اهلوأناف لوالا سنا روس نم ةغبارلا ةروسا!ئىهولوالا فضذنااىف 000

 أ ةعبارلاةرو.ل ا اضيأوغو نآرقلا نم ىفاثلا فصنل اف (اهتناثو) ءاسنلا اهعدارو قارعل !اهثلاثثو ةرقلا

 || ىذلا ساسنلا م مغ جااهعبارو ءاسالااهثلاثو هطاهدانو ميصاهلؤأ نادثلاكتفتا زووم

 الأ اه "ايو ةدساو سغن نم م مكقاخ ىذلا م راو قا سانلا اهم "ا, لاف أ دما حرش ىلع لّقشت لوالاَتفضنلا ىف

 0 َ ئنةعاسااةلزاز نا مكسجررا وقتاس انا ااه اهلاقم ذامخلا حزش لعل ةشن لانا ايينشب ا!ىقىذلاس انلا

 ]| هلث_سملا) هدسعنمصاوملاالا اهفرعن الة يوطم مكحو ةمغشر ارمس ا نآر قل[ دعه ىف هلع نم ناصف عيامع

 ا لابام هقلاكلوسرانالتذاسالا نم ناك امن مدحاو لكو مع ةيلعُدو لسحب ذاعمّنأ ىور 06 ةنازلا

|| 
0 

١ 

 00 ا 0 او ىلني ىح ديني م ا هم ا كرالا

 [لاؤدلا عتضؤمل للان اولا نكلاولأ سمو ىأنمممانانيعتسقنن هل هلال أ اب برتوا

 ف ةمككلاوةدئاقلادجو لع داع مهلاوسنا ىلع ل دي مت ماو سانلا تءقاوم ىشلةهلوقث ال
 أ ةلهالا لاسر غت

 | اتالا اهلمسملا) وعملا | كه ن نم ناكل سلا كا قنشب انهن ادن رغلاراستةدانزلاوناسقالا ف

 ' ةوقن



 ىلا ةنس ل ميسسقت نينسلا ىلا كاملا لم تن راسا هو و ةريسثك مايالاو روشرمشغ اعنا ا 8 /

 برقأ سفن الا ىلا اةءاس لك ميسسقت مث تاعاسسلا ىلا مول لكمي سة مادال اىلاروومشثلا ميس سفن ظ :
 ناك اذِي>وا رم رشعانت اهللادنعروهشلا ةدعنا هناك سس لاه اذ-هاو طرت نع دمدأو ط

 ىلا باب لكم با وبالا ىلا بالك بكن! ىلا هفئشذت مق بت رثلا نسح ىعارب ىذلا ف
 متو ذامهباوفس (ىفاثلا لا ؤلاامأو) هنءباوملا انوه ذك لئاسملا ىلا لف لكنا ظ

 نكي لاذ ام لوسأ اه رخاو و اهفاصن اور ويقول رسعم ناك لكشلا فاس رهقلا ناك يملأ
 نولد><_سام عم مهاسن دم اوقىف هدابععفانا بدهلاربيدتلا اذه "نه الا ريد هنأ هلال سرس أوكل

 تاووسأ) قا قنا است لافاكهتردق لاكز انتو هتاصسدقلا ةئا دحر ىلع ةفتتلا لاوسألا ذل 5

 لبعج ىذا! كراس ىلا.عت لاهو بانلالا ىلوالث ان ال هلونىلا راسنلاو لسمللا فالناو ضرالا وأ

 هيسثتدك أتلفالتخالا|اذهرمقلا مرج عقب لولا ضي أو اريمءارقواج ارسم مف لسءجواجوربءاسعسلا ىف | ,ئ
 تك لابعتو هناصسوهفامها او أىلاريبغتلا قرطت نكءال ةمكسحافلا مارجالا نامولوةىف ةفسالفاا |[

 سعشلا» ءاقب نأ لقاعللر ها. ارو-ةلالاو+ أ ىف فال: الارهظأو : داو لاس ىلع سعشلا قيأةرهاسشلا [) |

 ادهاشؤد رطأ | ادهم لكتا اريدبف هلل اريبغتالا سدا هاك شا قرمةلاريسغتو هللا» اةيابالا سدل اهلاوسأ ىلع

 مهديست ن ووةفتال نكسحاو دم ميال . نم ناو لاهو رهاهر ذاق ميك رب دم ىلا اهراس ىلع

 نمتاهوال ا نيمه3ىف ةيبطع ةنوعمرمقلا ل اوحأىف فالءثالا نأرهطاملهنال وقذف هله هذه تفرعاذا

 هذه عمجديدعت نال عفانملا هده عج ىلع مب" ,لاو سانلل تءئاوم ىه لقهلوبةب ىلاعت هن اهانرك ذ ىتلا تاهذسا ُ

 راضتقالاالا قيل هريس غن - ميجرت ضعبلا نود ضعبلا ىلءداصتقالاو باسنطال ا ىلا ىذفيدومالا |

 هرب دةنرامذ ا همقف متساو ىلا بعتهلوقامأ ةيطعلا ةساصفاا ىلءالملدراصتقالا ازهناكمفان اقيم هنوك ىلع | 11

 نمريثكا تبقا وم ةلهالا نأ انبانا لاو مكدالوال ىأ ىدالو اوعضرتست نأ تدرأ ناو ىل هت هلوتك جلو ا 1

 فرعتال يللا تنقاومّنأ هةدئافلا كال اقن نأ ن كمالو ةدئاف نم همف دب ال ركذلاب يتلا دارفاف تادايعلا |
 رهش ىلا هتاف :لهالابالا فرتيال موملا تقوال كا ذو تاموا عمر مأ جا ىلا هتلاعت :لهالابالا ظ
 هنفدوجولا ني اوتو قرا اورطفاو هور اوم ود مالسلا هيلع لاقو نآرقلا همفل رنا ىذا !تاضمر | |

 اهنيعىتلارهشالا ىلع روصقم ملا نأ ناد داداا افاركالاببل ١ ناوهو هقا حر لاغتلا هركذام | ظ

 ءىنسنل ىف كلذ لعف:برعا !تناك امرهشأ ىلارهشالا كالت نم جم لا لقن زول هلاو هضرفل ىلابعتهللا | |
 اوركذ (ىلوالا هل كسملا) لئاسم هذ اهروهافن متو.سااؤب اننأب ربما ساو ىل ابعت هلوقامأ لعأهظلاو | |[

 ئشبره ذا ةيلهاملا ىفى_برلا ناكسمالاو نما لاق: (اهدسأ) اهوجو ةيالا هذه لوزن بيس ظ ظ
 هللا هاتف الماك الوح لاا هذ م ىلع بنو هفلخ نم هيت اي ل هيان نيم هالي لل ديل هيولطم هلع رم بعت أ
 اهروهظ نمتوسلا اون أننا ريلا سلدب الا ليوأتت اذ ىلءوازيام] هنوا هي اوناكمبال كلذ ءىلانعت |]
 ءابقتاو ىلابعت هنن ا ىلع لكود لد 'هرانت ناك |ثيش طلو هريغ قي لو هللا قي 90

 هلل_ءج هنادي نمو هلوةك اسم: دلاو نيدلا فري اءاوز وتل ىأن ومحل مكنعل هللااوةتاو لاق مث هدو [8 ١

 عجر نم نأ هب ١ الا ىف قمح مامتو ينس * هل لعحت هللا قد ن نمو بستم الث .-نم هقزرب وأجرت | ١

 جهلا ومن ن ا كل با ولان اوهدب الافروكذملاحالفاانوك:نأزوكف 'ميغاامو لظااملاقيايلا ١

 يم اللتان :ىبهتاانإ سو هيلعذتلا ىلع ”ىبنلا نعرام الا تدرو دقو نيعبش* ىوطقم اوربت 4

 م نسمع لافلا بدعيو ةريطلا هر تسر ناكهناو لاه كو أ رش ؟ادةفريطت هرفس نءهدر نءلاقو ةريطالد
 (ىاشلا هجولا) هللادنع مرئاط لاق كاعم ن عو كيانريطا اول اقو هنعم ن نمو ىسوجاوريطتاموقىلا_عتدقلا باع

 سن ندملا لهأ نم ناك ناف مهنم لجرلا مرحا اذاناكمالسالا لأ ىفنأ ىور دب الاهد»لو رتل

 .حرترولا لهن مناك ناو ردي وراد عطس ه:مدع هياط ذي ؟حب ردو لح دي هنم هّسار مط ىلامقأ | 1

55 

 وست + حو اوت لا استاهل

. 589 4 

 نس سم يبس مس وس يس سوم تا

 ١ ظ ل ار 02 000 |



7 

 ا | نءدعب "هلل لكن وكيلاصفنالا تقو ىلا عامشجالا ثقو نم نا مرثكأ" قاتلا قست نسر !ناكرسبأ

 : سءشأ !ىلا برقأ دلما لكن وكرو عابقج الا تقو ىلا لاا ةّدسالا تقو نم راك ءوض هلا لكىربو سعشلا

 . لأ ع اماملا باصسأ هل وام اذه يدقلا نو بر علاكداع ىت ليو ىلةي لازيالو لق ءءوضتدل ل لك ىرب مرجالف
 1 هيواسستماولك ماسسجالاو مج سعشلاو مسج و ره-ةلاّداووذ نوءاود الا هلووةن ىذألا امو .مودنلاو

 3 007 2-- رس هيي ااسحس امايامسس همم ع سس ل

 لوهحاداف ةم. د , ةمدةمهذهو مزاوالا ىف اهفالتا عئشم ةمهاملا مات ىف ةيواستملاءاسشالاو ة-.هسلسا ىف

 بينبالا همدع ىلءهدوبو ناحجر عنتما كلذكناك امو ل هين أت اسما رمت او سوشأ ا مرج ىف ءوغلا

 5 | اذه ىلعو همادعا ىله وهدا ا ىلءارداف نوكحه, كلذ نافر ادم لعاغلالءذ ناك ام لكوراتلا لعافاا

 1 نأان دنع لب سعشلا نماه ددبو اممرقىلاو هةلاارو ىف ”لد احلا تاق الخ الا هدهد انسسا ىلا ة-احالفرب دقت

 لأ لاقيت انهه قب رمقلا مرج ف ىذلاذكزرات 81ي داقلا دان !تياضتاك امنا نهشلا مرج ف رؤنلا لو دح

 |ناباوج ماقملااذ_هىف مالسالا اعل لوقنف تافالتخالا هذهب سعشأ !نودردّدلا صدخ راما لءامفلا

 1 نأ (اهدحأ) هوجو ه.ءاعل ديو ةملصمو ضرغب اهاءاعت نكعال ىلاسعت هللا ةماعافنا لاقي نأ (امنهدأ)
 ا ةطساولا لال" لءةنوكد ,3 مقل ةطساولا كل نو دب ضرغلا كلذ لل._هق ىلعر دق ن اف ضرغ العن لعث نم

 0 ْ نم ها ىلو أ ضرغلا كلذ دوو ناكَن اف ضرغغا العف لعف نم ءلكنأ (اهبنا مه زحاع و هفرد-ةد1 ناواش»

 | هلءف ناكول هنأ ( اهلا ( اضرغ نكي لهل وأ نكي ل ناو هرسسغب لمكة سم هنادي صقانوهذ هدوحوال

 | لأ مدق همدق نم مزلامع دقن اكن اورخآض رغما هنادارفمنا ان د# ناكن |ضرغل اكلدذ ضرغب دالعم

 لأ سيالف تبل هماكساو هلامعذا لملعت زوهالو هعنصللءالو هع:ص؟يث لك اولاه مرح الفلا _كتوهو لعفلا
 1 حلاسملا ةباعر نة هماكحاو هنا لاعف ىف دال لاه نم لوق وق (ىنانلا باو طاو) نولا ب مهو لعفياسع
 ا ىلال وصولا نءعضا اواارثك ىف ةرصاه هب ريشا! لوقعلا نأ | وام يهذملا اذهب نولئاًةلاو مكاو

 لاوس ف الت ا ىف ةمكملا نءاولأساغ!موقلانا ىلعاتلددقو هتوكلمو هكلم ىف ىلا تدنن ا مكحر اًرما
 اذذركسهذو ميلساو سانا تقاوم ىهلةهوقودو ه.ف ةمكناسا هو جوركذ ىلا.تو هناصسهللافرمقلا

 ليالا ةياانومم ةثلاث هبا ف لاهو باس لاو نيذ_سلا ددعاواعتل لزا:ههردقو هلوةىهو ىرخأ بأ ىف ىعملا

 أري دقت نأ هم ل ولا ل مصفتو باس او نيلا ددعاواعتلو مكبر نمالذفاو غمس ةرمهيمر اهنا اة آاناعسو
 '[| موصل |اهنم ةريثكن نيدلاباهنم لتتم اأن دلاءاهضعبو نيدلاء ل همم امذعب عفانم هد فروه لة نامزلا

 ||| تامولعمرهشأ عيب عل مبا (اهيناثو) نآرقلا سيف لزنأ ىذلا ناضمر رهش ىلا هللا لاك
 | اهعباس) ارشعو رب :اةسءنرأ نوم فناب نس هد رتب ىلا عت هللا لاه اهجوز ا هت عى وتملا ةذع (اهتلانو)

 ل وهنا دلانابتمل_تامامأو لهالابالال_ىتال مانأىف موصا!لئا ضفاو تاهوالان قلعت قلاروذ سنا

 ١ لك- :اهريقرا رمش نولال# هلاصفو هلوو لاق معاضرلاو له ١ ةداو دع اوماو تاراحالاو تاس ادملاك

 | دقت حاتفانا رسالة ناقرمقلا لكش واف الدحالا عوقودنعالا!اقوأ طمسض لهسدال امن كلذ

 .[|| اهثازجابو سمشا ا ةرو دنع ةرامع ىه ىَتا! ة:-سااداهربرةر نكس“ هنال كا ذور وشل !لوص- ىلا ةذهزالا
 ءازحالارثاساذكهو اهفدنوأ اهثث اس يلد وأ ىف ةمنالفلا ةعاطل ان مكس :ةاكل اقي نا لدم

 نءاموب نيس دعبو ةئسسأا نملوالا مودملاىف م الفا ةعاضلاب فكل اقينأ لثم ميالااهري دقت 5عو

 زم ةلاورجشلابءنيدقت موملابو ةنب لا نامزلاريدقت عم دبال هنا ىلعدع اسنارب دع اضإ :اوةنسسلالوأ

 ا ريدقتلا اد هو فرخات- ةءاهعمعم ذم ناىملا نيمشلا عب هعامج ان م ةرودنع ةرامع رهشلان حا

 || مثلا ةكرحي ةئساريد_ة:نآىرتالأ له ع لوأ دوف لاكش افافالتشالا لصح ءاوسل اح

 ١ ًارمةلارون ف لسحي/ناورمعلاةكرحي سعشلا ريد 3 ندع اد صو فالح رس عساار ون ىف لصح مل ناو

 ظ !نعباوخلاو) هرهرب لهن رم مبايلا اد -هىرثأالولامب ةفلاخعرمستلارونل نكي اذاو فالمحا

 || ىل مالا نال ماءالاءاصح !نرسيأ هلهالاءاصا ناالااكم ناكتاو مترك ذامنأ (لوالا لاؤسلا

 ب
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 5 تس يل اا 2

 1 هرومشد لسا ىف بحاولاة فلا ىلئماهروهط ٠ نمتوببلا نايئارت د: ماوخ تواعو لالخ !نومردعف هإ 1 5

 ' نمريلا نكاوهلوةكووذ قنانمربربلان حسجصاو هرب دقت فذ 'نءربلا كلو ىلا هلوق (ةمئاابشلاةلئسلا)

 عفان ن نءنولافو مصاعنع ءركيوبأو فاس ككاو ةزحأرق (ةعبارلا ةلكسملا) هريرقتمد-ة:دقو هل

 اميفءاَرَقالو ل_صالا ىلع لاء نوقاسبلاو*ان ىلاءاب ةعض نم حب راما اول ةثتسا ملال ءاسماارسسكي
 لوح دانيدفاوقناو رام اهلصت لولو تافالت اديه ادع برس و تواتر اهرثا# ىو

 ةلزتعملا تلاق ةمغبل اير فظل ود حال فا اواو طغت كل نولةةمكللعل هت مرح لك باذتحاو بجاو لك ل

 رم“ اعلا مكسجالا) لعأهتلاوذنأ لاف صيصختال نالر عع نم حولت كاست تان لل ١

 (نيدسملا سهول قانا اودةعتالو مكنولاقي نيذلا هننا لس ىفاوات اهو ) ىلاعت هلوق * لاتقل انولعتيام
 ةفرعم قد رام قيعوعتلاب ةع تقتل "الا ىف :ماقةسالاب مأ ىلاعت هنا (ىلوالا هلئسملا) لئاسمب . الافو | ظ

 سواه اونأ نمتوسلا اوأو قت !نءربلا نكاواهروهط نمتودبلا اوي أتنامربلا س دالاسقف ىلاعت هللا |||

 1 لع ىوقلاو لع ةماقتسالاف تانجاولا لعفو تارواظملارت نع ةرامعوهو هللا ةءاطقي رطفىوقتلاب | !

 سفذلا ىلعاهةثأو ىوقتلا ماسقأ دش ءانهنا : الا ءذهىف أ ىو.ةاانهأ ال مث نيذ_هىفالا فءاكشلا سناو 0

 (لوالا) نالوق لوزتلا بيسي (ةناتلالديسلا) هلل ا ل. دس ف اواتاهو لاقف هللا ءادعألتقودو

 لتاةد لسو هلع هللا ىلص هالو تر ناك تزال لاتقلا ف كونت لوا الاهده ديزنءاو عسرلا لاه

 لوةأاو) ن نك رشا اولدق ةا ىلاعت هلوق لزن نا ىلا ةا اهلا هذ ه ىلع قدو هك رث نم لاتق ن نع فكنودز:اه نم |

 بلا ورطنشلارثكحظنوموو دب حالت بخ ازال ناار هر مالسااوةالصا |هملع هنأ (ىناشلا

 ماعلا كلذ عجرينأ قئادربل الل تنال للري اررا ماقاقتيبلا لود نءنوكس رشا امهدصف |

 ْ لوسز ىذرفءاشام لعفن و ىدهلار بو فوطد ىت> مانأ الث ةكمهلنوك رثيو لباقلا ماعلا ف مويا ادوعيو |

 نم هباحصصأ ف اخ مث 'هلءاقلاةئسأ !فزهدو هل 4 .دملا ىلا داعم هيلع وهل اصول دب لبو هيلع هللا ىلص هلئا '

 رهشلا ىف .هتلتاقا نيهراك ا وناكو مهولئ اهي نأو مارا دصسملا نع مهودصدو دعولاءاوذيالثا شد رق
 اولتا ولاةفاهلا اوسام-انا "لت ةلاة- فدكم وانيبو تان الاوذز_ه ىلاسعث هلل هللا لزناف مرا فو مارخلا

 ناىسوموبأىود هناوضر بالطو هتعاطىف ىأهتتال سى اولتاهو (ةثلاثلاةلمسملا) هللا ىف
 الواسلعلا ىه هللا ةلكنو تح 2 لداه نموه ل 1ةذ هللا لسس ىف لاقي نم لدسل_بو هيلع هللا ىلص ىثلا |

 "هلتاَةاا هحو ىلعوأ يا نع عفدلا هو ىلعاما مكن ءلناقي نيذل ا اولتاه ه:مدارملا ساس.ءنالوتوهو '

 ةردقهل نم لكا ولتاه (اهنانو) هن الاءذه لوزن بسيف سابعا ن ءءانوراملقفاومهجولا اذهوءادّتا

 ىلاعت لاف لال خج 5 نمدكوس كل ذك ةءلهأو لامها | ىلع ةردق هن ملك اولناه (اهثلاثثو) لاتقل ىل اءةملهأو

 يراد اع نبق نارا رعاطاار هالزلا ىلا ب رخأ لوالا لوقا١ناملع او اهل جاف لالاوهجناو

 الئاّعم هنوكب فصوبال هناق هءاع هما دقا ىلو ةدللهاتملاو لاتقل ذم ملا اماف لاةلل نيلعاف مَهموكَى ضدَع هن

 / تادادنا الامده نال كل ذو ةخو سنمّدب , الادد.> لاه ٠ نه ساسلا نم م( ةسم اهنا هلأ ا) زان المس ىلعالا

 نيذلا هنا لسى اولتاهو لاق هنا لم دينيلث اهل اريغ لاق هن ع ىس منو نيلت املا ل ادق بجو أى اعت هلا نا ىلع | 0

 رغلاتقن ا . الاهذهناتثف مكلت اقيال نءاولتاةتالوردةلااذهاو دتعتالو هدعب م مكتولتاقي 0

 لئاقي لن ملاتق فلوالا لوصحاذ» ىذاقاف مهو تفتت ثدح م_هولتق او كل ذ دعب ىل اعقل مث نيائاقل

 نكل انلناش ع نم لاّدَقب الا ىلء لادن الا دهر ان: لوي نأ لئاققو ة وانتم الاهدهنا ىلع لد ا ش

 ىلاهت ةوقامأو ملسريغادهف انائاقد ل نم لاق ن 20 :ا ىلعةلاداهناهلوقامأ اخو نم راصام م كحااذه| : ا

 نأ اهتمو لاقي مركلا ىف اودستالو ىن-عملانوكي نأ ا نم مترك ذامىوسرج أ اهو>و نقع ذهقاود 1 د

 رب يوايافلابا هايد و تلا نب ذات نع ممم نم لاَمقب بد رمانوكي | ظ ١
 - حس

 0_0 تأ 1 ١ 01171 1 اذ ا

 ا جر بي وير د وبسس بجو

 بداسع
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 1 نا (ثلاغلا هجولا) ىق'ا نم ربل ن نكاو باء ل!لوذ د نم ه مكح رمش ّرعلا سدا مها لءةذء الثا فاش نم

 11 ةناكو شرق مهو سلا الاي ردو لخ دي هنما. ةن هتمجوأ هنن فاتاو.ةناومرحا اذاةءاهالا لهأ

 ا مسهل ديف مهد دشنل اسمح اوع«ءالؤهو هيواعم نيرمصت وو ةعصع من صاعو.و م ٌميْحَو فيقتو ةعانشو

 أأأ طقالاو نوسلا نولك االوريولا نولظت_بالوةثبلا مم و_اولخ ديلاومرحا ىتمءالؤهو ثلا ةساجاو
 1 سو هيلع هللا صقل لوسر ل دفامر «© ناكر خآىل>- روام رم ناك ملسو هلع هللا ىل ءهنلالوسر نا مث

 ١ ُخ ةمالسلا هلع هل لاف هعمشاف امر حم < :اكىذالجرلا كلذ هرممباف برش دقن امس بام نمامرث هنوكل اح |
 كيدهو كنت تيضروفا لاسقن لجرلا كل ذفقوذ مرش تنأو باسبلا تلخ داق هقلألوسراب لو لاق قع

 نكلو ريب سبل مارحالا سم ىف مهدي دشن نأ مهلعأ اوه , الا دد ىلاعت هلا لرن اق تاخ دف تاند د .اردقو |'

 ألو ننس ىف ىل.ةاماذهفاهماونأن ءتودا اولا ولاقف ةيله اذا ةئسكلرت مه سمو هتلا فا انش اان هلا

 1 2 ه”الا لمس ني رمسغملاراك لوقوهو (لوالا) هجوأ ةئالث :هبالاريسفتىفاوركذ ( ةيئاثلا "هللا )ةنالا هذه

 ٠ أ نافمت الا مظنىف مالك! بعمريدهتلا اذ ه ىلع ن | الا لوزنا اس سىفاهاشور ىتلا لاوحالا هذه ىلع

 | كلذ ىف ة.كحل ا ىلا.عت هقارت ذفرم_-ةاارونريغت ىف ةمكدللا نعل سو هملع هللا لدهن الوسراول اس مولا
 ةصقلا هذه نيورمقلاروف فالتخافةمكملا نا ني قاعن ىف خلاو سانلل تقاوم ىهلق هلوق ىف هو

 | ةمكحلانأ رك ذا ىلا هت هقاَنا '(اهدحأ) هوو نم لاؤسأا اذه نءاوباجأ لوقلا اذهبنولث اهقلا مث

 || اهوربةعاىتلاءامسثالا نم مالا اذه ناكو ياو سانال تدقاوماهلعج :ههالا لا وس فالتخا ئ
متوسلا اًونان نانيلا سءاو هلوق ل_فوامن | ىلاسعت هنا (اه 28 همق ىلاعت هللا ماكد مرجال لسا ىف

 : ن

 اعمام_مهةنأ ' الا تازنق دحاو تقوىف نيةسصقلا عوقو قفا هنال -ل_هالا نع كنولأ ب هودي اهرووط

 لاح فال ا ىف ةىككتس ل !نعاول اسم هناك (اهئلانق) رح : الا نيرمالا دسأ لصوو دس او تقو يف !

 مكنافمكل هأ هنعصل ا امىلا اوعجراو مك.نءبال ىذلا مالا اذهنعلاؤسلا ا وكرت امها لف لهالا

 الوق نأ "الوهن (ىناثلالوقاا) كلذك ىهالا ساورباهروهظن هتودساا نامت نأ نوناغت

 نأ هرعس متو هرا هاطدار 1 سدو مها ىلاعت هللا هيريض لم اهروهظ نم توسسلا اودان نام ربل س دلو ىلأعت

 'لاذف مولعملا ىلع نو:ظاال د سينا اماف نوخاتالا ىلع مواعمأب لدت:ناوه مولع ميةءسملا قرب طلا

 ا ا.هكحارازغ عاعتا ملاعال نأ لثالدلاب تيثدق هنا لوةنفاذه تفر ءاذاو قطاددو 1 و ا

 ||| فال_:تانأانف :رعو كال ذ انة رع «ىّتمو هفسأ او ثءعلا ع نعىربا!تاوملاالا لعفتال ميكسما ا نأتدثو ْغ

 ْ لعفيال ىذلا ميكحلا اد مانلع ال كل ذو ةلصمو ةمكح هسفنأ انلع اعف نمروذا !فرمسقلا لاوحأ

 انلعمدعب لدتسي نا اماف لوما ىلع مولعملاب لال دّدسا هنال ةمكحم ههضنأب عطقل ان دمفي ةمكعلالا

 ىلع لوهمت ا لال دبا هتال لطانلالد سال اذسهف مب ك6 ساهل ءاف نأ ىلع ةمكحلا ن ءةسئاع :

 ْ مكنا ىنعياهروهظ نم توسل ااوناننأب ريلا سبل ىلاعت 2 نمدا راق اذه تفرعءاذا مولعااف حدقلا :
 ل لا نءالوربلا نمالءئثلا م ب أدشف قاالنا ةمكح ىف نيك اًثمترصرمةاارون فالتشاىفه:هك-اولعتملال ||

 [ لوهخلا اده ىلع ان اق وهو نغسل مال ارادت تاجا ؟نمتودلا اوهان'نانريلا انا ىلقعل |

 || نءلودعلانعفياك افروهظ نمتوسل انامتا لعف- امو لغتال منكن او ةغلان ةمكح هسف نانا وعطقتف
 ٍ نمناقياكلا فووهشم قيرطاذهو منا قيرطا؛ كد جلّ نم اكايب اوبن نم اها او ميمصأ قيراعلا

 ا نموللا || يه 3+: لاشءَدضف واب نمرمالا نأ نأ سن ةزوقييازملادجزلال شن منا

 ! !داتمم دوهشم اشيرطاذه ناك الفا رهظ كمارو هوتذختاف لاهو مهروهظءارومو ذ.نة ىلاعتلاق هارغ

 ١ هجولا اهريسة”ناف هبالا هن ب الاه هرب سفن مصالالو نيماكملا ليو أتاذهو انههىلاعت هللا هركذ تاءاكلا ف

 وأهر تبصر «الاريسفتف (تلاشلالوقاا) هنعهزئم هللا مالكو بدترتل ا ءوسةيآ الا ىلا قرط. لزالا '

 هللا هنيع ىذلا هنقو نع يللا نوجرذحي وناكم منافع ىسنلا نم هنولمءداوناك امةيتال هذه نم دارحان ا لسم

 هل



 00 ]11 ]1 | | 1<[ 1[1[1[1[1[1[1[1[ تت بلل
 في وذ ىلءورفكلا ىلع ر افكل اما دق ا نا ىنعملاو لصالا ذم ا,مشت نام الل ا.دسناك اس لكلا «”اراصم ّ ٠

 ننمؤملااو فن ذإانا لاف وم ا دع نأ ,كحب ا وقوذ هستعلاق مث مَن ونمفي رانا ىلع مهمو) قامت ا
 هولا) باذعكمياذعئألا باذعك سانا ةنثة لعمق ىذرأ ذاق او هويذعىأتانسؤلاو
 نوعس م مال مرا ىف مهانام كلذ نم دش مارا دصسملا ن ءمد سنك انام اثق دارملا نوكي نأ (عبارلا ا نك

 نمْوملادادترانا (سماساهجولا) اهلالا نئئالاو تلا تقل ام ىلا ةعاطلاو ةيدو.علا نمعتااف |
 ملتقنام كاف مكسةنأ ىلع كلذ فاولو كوب رخأ ثم نم ءمهوجرخاو عملو اقم لقي نأن م هءلعدمأ ||

 امأ مكبر ةعاطق اولءاك وأ مكي 0 نعاو درت نأ نم مكملع لمس أو مكب ىلو أ كل ذ ناك ما ىلع من ا 1

 كلدعنوقانبااو فأر يسب هلك ولتق ناف مولي تح هوا_:ةتالو قا كلا نزار (ةيناثلا 7

 هضيلاتت 5107 ريتش ان ءارقلا نان اه هيشعتامراميلمدلا فانليا لعب انني لمعلا 1

 الو ةمل--رلاراصاذاكنءار 5تد ارأ ةزدكب لاه س عالانأ ىورب , هيف حلا عمي لاماءمم لمعلا بدق ْ ا

 7 هرج بيديصس» رعت تبج تايب جساس وادع جوجو دوما يي سل سل |اولاه مهنم لدحر برضا ذاوانل دق اول قم مه لجر لتقاذا برعلا نا ةزج لات هريغل الئاعريصب فرك كا ذ دعب ١

 تثام اوان واوهت ١ناو لوزال لائق ا كلذ نر دق ن ٠ نأز وك ناكو ءركذ مَدقَت ام ىلع ل اًمْول !مهيلعبسوأ ا

 لع لدرفاك لك هب وو لومق ىلعدي + الز نا دانفالتام نو خا رذاكهنوكعم عجب ثدي نوكيدقرفاكلاف || '

1 

 نيدلا ىف مواالضا نمابره نطولاو لهالا رت ىلا نيل ماوراص ثم مباع الا ديدشت ىلعو نينو
 مو نم صال ىضذتقي ىذا !لتقا !نم 323 ىهلب ةديد_.ث ةننن نورذحو نوفاك ام سفنلل ادم

 هجولا ) ةدافلا كا: رهغ از كلغ هنو ىذلا ل اااه ٠ نمدد أ ام* ءاكمللا ضعب لاق و هاف

 ْنَم 7 مج داتا ل تاع ةككبد ست مسه مزلب ؛ىذلا عادلا باذعلا ةئمفلا نمدا رلانوك نأ )ْث

 هنا مكيبصي نأ مكب صارخ ن و هوك نم2-3 اوهام هللا ب ادع نءكالذءازونا لعاو مهرّوفتت

 نانا لام الام اقالطا بأي نم كل ذوزئاج باذن علا ىلع ةنئقلا م٠ .اقالطاوهدنءنمباذعت

 ءاقيان ام اذه (ىلوال اهل ا) نائلكسم همفف هيف كواتامي حمار دنا ىدسملا ذكع ,ضواتاقنالر فوق 1

 'لدسأا) ”مراطاربشالا فو لاتقلا لكف اطرمش لزق ند ناكلفوةساشةعةنلاءذسوف يلا ١ طرمشا| اذه : 1

 امو عابد رك والاب اريغب نت را دما اما 8 ريفا شلا قرح ولالا 1

 1 :ءلتشلاز 2 لام اولافو مرا ىلا ىخاملا هلةسم ىف الادب اوكسة ةمفنألا هش ةثااغلا للسملا) نرش :

 رذكلا نو دوه ىذلا تنذلا بس مارا دصسملا ف ل_.مةلازوإلنالذ رفكلاةياستج بيس مارلسادصتملا

 ىلاعت هنأ لعاف مي-رروةغهللا نان او ونا ناف ىلا عت هلوقاممأ !فاللنا تكف هنن مالكل ماتو ىلو ناك

 مي-دروةغملانأذ اوه ناف مهيلع لتقل بجو اام دعب ىلاسعت لاف هلنزتال ة يول نأ دو دعا نمريثك ىف

 رفغيا داوهش نا او رفك نيدال لق ىلاعت هلوق هريظنو مسهنع لمقلا بوسو طقس كل دنءاوها ىممملا اذهب نيب

 لاا ولاَمَلا نءاوهّناناف سايعنبا لاق (ىلوالا "هل سملا) لئاسسمتب الاىفو فاس دتاممهل
 ا ويوسوما تابت نمدوهةملانأ (لوالال وقل اةح) لمثل نعاوهتناتاف

 ”لرتي هت رو هللا نار ةغلادال رفاكملا نأ (ىناثاالوقلاةمح) هنئاقلانلر لعالوكاويض ناك

 (امهدحأ) نيرعأبالا ةَقةللا ىف لضعالر لا نعءاهتنالا (ةيناثلاهلكسملا) رفكلاك ري لي لاشقلا |

 ناالار نك نءىهتاهنانيتداهشلارهظأ ن 1 رهاظلا ىف لاقي دقناكناو مالسالا,ّك سقلارخ الاو ةيوثلا ْ

 انركذامالا سلفة لاونارفغلاوبا وثااقاقدساىف رثؤي ىذلا ام طقف مدلا نقس ىف رثؤداسغ اكل
 ديعلا ل1 !نعةبوتل لاق نم لوقو لور ةمبتذ لكن م ةبوتلانا ىلع . اولد (ةقلاثلا ءلمسملا

 اضيأؤ ىلو لئاةلاةيون لو..ةذرف اك اذيوب هنن البق اذاف لّقلا مذ أ لرش تالا طخ ةلوبشدرب

 ل مالا مهولتافو) 0 #7 لعأهقاو ةفوبقمالتاه اكس اذا
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 0 .وسنمتب الازو كي الت ا 0 و ىناضلا بسشلا و ناسصلاوءاسنلا لتقيوأذ 0 ل

 سال ا رخآ ىف مثلت :اقب نه ل ”ةبالو رح أ ىل اعت هقانا ىف بدسل ا ام نكلو دن" الا يف سلال هلا سه لس ق ناف

 ل امعّتساح الملا ناكفنيلملقن واسلا ناكرمالا ل وأ ىف نالاناق اولا, لوأاولتاقءاوس مهلاتق ىف نذأ
 تاز#ماروهظد_عب'لرمثلا ىلع مسمم ماقأ نم ماهأو عيا رثكو مال_سالا ىوقاسأف دل ءاحلاونيالاو قفرلا

 .قالطال ا ىلع مولاّتقي ىلاسعت هللا ىهأ مرج الف مهماللسأ ع نم ساس | لص لاح دل الاحمماءادرركسحتو

 هللاةدارايءادتعالا ناكولاولاه نيدتءملا بحال هللا نا ىلاعتهلوتب اودكنحا ةلزتعملا ( ةسداسلا"هلمسملا)

 5 مهوّمفَعت ثيح مهواتقاو) ىلاهتالوق ع مءأ هاو مدةةدقهياوجو مالكلا اذه مصاأ هقءلضبو ىلاعت

 ||| هيف كولتاقي ى مارا دصسملا دنءيهولتاقتالو لمعلا ن مدشأ ةنتفلاو كوجرخأ ثدح نم مهوب رخاو

 |(ىلوالا هلمسملا) لئاسم همفو( يحرر وفغهتلانافاوهتنا ناف نيرفاكلاءاز كلذك مهول: ةاف ىولت اق ناف
 لاه هنا رقالدخالا عد رس ف .ةث لبر هنشو ةيلغااودخالا هجو ىلعهدوجو فقذلا

 دول ىلا س لف فش أ ناق « ىنول_ةقافىفوةةل اماق

 |ضرغلانأكئاو عم رجاه نمو لسو هيلع هللا لص ىبم | ىلع عقاو ف باطلا م هولتقا ىلاءن هلوق لوقنم

 | لهأ نءرافكآ امهوىلوالادب 1 ا د واو اشو يما ين يلا

 || سايامتءانو وقلاةدثو مارح ارهشلا قو مر او ل_1- ىف اوناكث م مسا, ىلاسعت هلفا هاف لك:
 اا داهملاب رمان فلكتلا فداز : هب اا هىفو'ءلتاقملا ىلع رافكل ام ا دقا طرمش ىلوال اهب الاى داهطاب

 هنأل اقم نعلن( ةيئاسثلاةلشسملا) مار طا رصسملا دع "لاقل ا هنع ىثتسأو اولت امي لوأ اولتاه ءاأ 3

 ىلاعت هاوّقب ةءلوسنم مكتولتاشي يذل اهقل'ل سس اولئاهتو هلو ىهو ةمآالاءذه ىلع ةمّدقتم اهب الان الاك

 اذهو هنن ن رصسيصتال قد ,هوانانو قاس هلوقبةوسنمة م الا” , ارا دسملا دنع مهولت اةئالو

 مدت دقفدي الا ذهبخو م مكن واتاقي نيذلا هللا لمد سىف اولناهو ىلا عت هلوقنا هل وفامآ فرعطم ا2كلا

 بانزماذ_هنمارطادصسملا دنعم_هولتاةئالوىلاعت هلوقب ةخو سمانا الاهذهنا هلوقامأو هلاطبا
 ى>م_هولتاهو هلوق هب خوسنم مار ل ادمسملا هانم مهولتاةنالو هلوقامأو ماتبي ملا صخ_مذلا

 [| قانوه لي مسناممحكح ل ااذ_هو مرا قلاتقلاء ادم. الازو حال هنالاضب اخر وف دم نيكل
 ةحعار اهتهةدحاو لكنو :ةءااو م تانآنبد عم نأ ميكا نمدعب هنالو ف.عض هلوةنا ثدثت

 || يارخالا َنا (لوالاثدأا) ناش هءفف مو+رخا ثمح نمم-هو+رخاو ىلا ههلوقامأ ىرخالل
 || ديدشتو مهفي وكتئا اوغلاممما (ىلاثلاو) ارهقح ورا مهوفاكممنا (امهدحأ) نيهجو لم

 ١ نيهجو ىله-56 ثدح ةغينم نا ( يناثلاش هلا حجورالاىلانب ةطضم ١ ةوامص يس مسيياع مالا

 ||| اذامكلزانم نمم» رهو (ىلاشااو) سور عوفي تا اكنلا علطول نمم_هوجرشأ (امهدحأ)

 ||| مهكرش ىلءاوماهأ نا دكم نمرافكلا و ب و وج

 ١ هيلع هللا لصهتنالوسر ىلجأ ب يس ااذهلو دعزامفهنم نوتكت 0 !مولعملا ىف ناكهنكل هنماونكمت نا

 ا ةريزحىف نانيرد عقجحال مالسلاو ةالصلا هيلع لاهتو ةشي دما. نماضدأ معالج أ مث ممل نمئلرسشم لك غلضو

 لإ نم دارملا نا سامع نبا رف لوتتء وعد ,وطادت انوع ضقت مدش أ ةندفلاو ىلاعتةلوتامأ ب رعلا

 ْغ ةئسفلا قو حرهلاو لظاا ىلا ىّدؤي ضرالا فداسسفهنال ةنةفاانر ةكلا ىعساغاو ىلاعت هللانر ةكلا ةْبَمفلا

 [رفكلاو كل دكي نسل لتقل و متادلات اعل اهب هبح اص ىصتسي بن ذر فكلا نال لّدقلا نم مظءأرذكلا لعجامناو
 هب الاءذه لوزن تس ىف ىوزو للّدَقلا نم ممظعأر ةكلا ناك ة كل دكس دل ل َمةلاو ةمالا ن ءهبهمحاص جرخت

 ١ هذه ىلا.هتهقلا لزئاف كلذ قاعمزداعنونمؤملاف مار !ارهسذلا قرافكلا نم الح لتق ناك دي املا ضدي نا

 [|| رفكل ا ىلءرافكلا مادق !ناف مار ارهشل | ىف لّدتلا ىلع م ادقال | اومظعّمستنأ مكل سدل ىندملا ناكف هب الا
 ٍ . ااا ول ا ءاهلصأ ةنمفاا نا( اه 03 كلذ نم مظعأ مار يابا
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 هةريعا

 1 نه موقفرك ذاماهتلانثو همضهواده ساق عار 1 ارهمشلا ىف نيكرمشملا نم م مكه د لت بسا ن عا مارسلار مشان | ْ ُ

 نم مار ارهمشلاق م 5 5 اهم نعان ءدع ف. كف هتلار 2 ْنَء مكمذعلاىل مارطارهشلاناودو نبمبلكتللأ 1 ١

 نءمهعنع لام عار رار بشلا نوسة اذهب قو داطمارل .يايل م مار 1طارمثلاب لد اةماذ

 تام راو ىلاعتهلوقامأ مهداسفو عرش نم لاتال عنو نأ ابيسمواغب فيكفةصيرقلا لاعفالاواا

 اذ_هتفرعاذا ةاواسسملا صاصقا او هك اهنا نم عمام ةمز_لاوّةم رخ عج تامر او صان
 مار ارهمدلاتامرسحلا.دارملاّتاوهف (لوالا ه_بولا ىلءاما) هوجولا كلت دوعت ب الاه هيف

 تيب ديان تنامر امج وعاضأ امل نمناهانعم صاصقتامرخلاهلوتنمارحالا ةءمرسو ماركا دابلاو
 ىلعا ومدقانادا رأاناووذ (نادللا دولا لجاتاو) عبس ةنس ىمكعز ىلءاهوقيضق تس جفقو و

 هد.هاوكهتتي ناني سملل سل هلا هل هي الاهذهب ىلا تدتالع و حاجزلا لاف ضد أ نأ مهولت اتفمكتلتاسقم |
 مهواتاقنالو هلوقوهوذن : الا هذه لقأعهم ثألوقلا اذهو صا لا لميس ىلع لبءادتنالا ليس ىلع تام رذعأ |
 قياخلابو كالو د ءاف مكيلع ىد تعا نك هلوقوهو اهدعباسجو هب ذ كواتاقي حمار ,طادصتملا دعا

 وتنال مز ناره كل انمادكناو لك مر نسر اس ناهز (ثلاشلال ولا ىلءاما) مكيلع
 لاتقل نعانءنعف يكف لاّملاو ةئّدفل اورفكلا نمر مشلا ةمرح مكءزع لاف لثملا رد صايسقااونالثمامهف

 ءادّعالا لب اتي اع سعالا هتمدارملاف مكملع ىدتعا ام لثع هلعاود_ةءاف مكملع ىدتءا نيب ىلا عت هلوقامأ |
 دقو هللااوةئاو لام غمد ةقدقءاددعا ءدمست ففييسلاوهولباقف ,كيذع ىدتعا نفريدقتلاو ازا نم 1
 ىوقأنماذ_هو معلاو ظفحلاوة رصنلاوةنوعملاب كا نيقتلا مدقلاّنااواعاو لاق ث ىوقتن نعم مدس 1 ٍ

 مهم دحأ عم نوكي ناام | ناكسف ندعم ناكم ىف ناكل مسج ناك واذا ناكم ىفالو مسج سل هنأ ىلع

 هع هللا ىلا ه3 هضاعدأ نم ضءدو هن ازسأ نم ءزج نيس مما نمدحاو لكعمنوكيوأرخ لأ عم 3

 هذه قلعت نأ لعا (ةكلتلاىلا مك.دي اب اوقانالو هللالسفاوةفناو) ىلاهتةلوق « .ارييكاؤل
 تالانالا رشا ل ال[ لافل كا لاتقل سه ل ىلاعت هنأ (لوالا) نهج نماهلبقاسعةنال

 اريقف لاستقلا ىلعزداتلا عاصشلا ن ٠ اكو لاتقل نعا لا
 (ىناشلاو) لاسشقلا لعن ورد _ةينيذلاءارقغلا ىلعا وقف ن أبء اشغال !ىلاعت هتنا يمأ اًذهلف لاما

 نيرضالا نمل_جر لاف“ صاص:تامرؤلاو مارا ارومّملابمارطارمشلا ىلاعت هلوق لزن املهلا ف

 ناونق التف اوشه نو لع دق قضت لور افا نار ءوداز انلامللا لورا

 ىلع , الاوذه تاز اوكاومف هللا لمدسف له 5 رك قش ولو ةقدصا!نعميديأاوفكال ناواوقد 1

 لاسالكلدلخ حاملا دوب نإ كاملا ف ريطوه عا نالا نأ لسعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفو | ا
 ْق رطااو» ل .هسلاّنالنيدلا قد ر-طى ه.دارم اهلنا لسسرك ذي قاسف:الا د_قاذاق قفنم هلا عمشملا ف | :

 جواقاغنا ناكءاوس يآ الاف لخادوهذقافنالان ءهلدىف هيه عام لكف هكدوههللال_دسو أ[ |

 لانعلا ىل_ءوأ تاقدسم!!ىفوأ م>رلا لس ىناق افنان .اكوأري_غلل زيوت وأ سلا اداهج ناكوأ ةرعدأ | 1
 رك ذمد_فةتدقو ةمحالاءذهىبرقالا نأالا كا ذررغو لدا ةراعوأتارافكلاو تاوك زلا ف وأ |

 هسنتلاك اذ هنأ (لوالا) نيهولهقال_.ساوةغئاو لاك لبداهطا ىف قافنالا هيداربهناد ىلا

 عمساذ ثا نءمؤااّنالو هللا لمس ىف هقافن ابصفدقلا لام لاملاّتال كل ذو قافنالا اذه بوو ف هلعلا

 هللا لوسر باهذتقو تارئامغادنآ الاوزهةأ (ىناثلا) لاما قافنا هيلع لعسف طْنوزتعا هللاز

 | مدهعنم نا لالا ىلا ىضفة نأ نمدبالةرمعلا كا: تناكنصو ةرمعلاءاضقاتكم ءىلالسو هم هلأ
 اوةف:اوىلاتعت لاق م رجال كن كسسم سمالا ناك انلف ناشعملا هتف عفا و داهحف ةرعت ناكل

 لئاسسم هيف ةكلهتل اىلام <. ديانا ناو ةلئالو ىلاعتهلرقامأ ةرمعلاو داهلساىفاوقفناو لب لو هلل لوم

 .لاق ةكلبتراكلدو 3-5 كايدله لاشي لال_هلادكنلتلا جاجزلاو ةدسعو لاق (كوالا" 3 (

0 
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7 
1 
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 ةضءاند الاهدهموقلا لاق (ىلوالاةلثسملا) لئاسمهف ( نيماطل ا ىلعالا ناو دعالف اوهسنا ناف

 "لتاقالابةيادبلاّنال كال ذك سد هلل ييدتلاو هيف كولد راقي تح ما راسا ددهسملا دنع مهولتاتثالو ىلاعت هلو
 انغذقا دز فاشل تهذمو كلو ةماعةفدلاهْنِهَّنأ بالا فام ى هقا ه2 هرج تفنمارحلا روما روع

 0 هلشسلا) م أذقاوهباصوصخردص لا نعاوخ أتمو 5س منا ىلءامذقمناككاوسماعلانأ مصاودو

 ويرش اوناكم منا مهنتف تناك اولا ةكلاو ل رشلا اه( اهدسأ) هوجو انهو ةنةلادا رملاىف (ةيناثبا
 ١ ن

 اوبه ذم اذبالانلذ لع اوبظاو ع ةشكاىلااو هدى ةكع سو هيلع هللا ىلص ”ىب :ل| باعجأ نو دودو

 ةناالاهذه ىلاعتهتالزناف ارافك اوعسرومهنيدا وكرتي نأ هن هلا كلت ةران'ا ن «مهضر هرغنأكو هس دملاىلا
 وبألاف (اهءناثو) كرندلاقاوعقئالفمكشيذ نع مونت ةيالف مهيلعاور ولت ى تح مهواتاق عم او
 | ناكمما وأأدباذا ىذلا لاسقلا تمن 3ك التعب امي عأ ىلاعت هللاّتاللاق مرا اذهه ة.نلا ىنعم
 ١ لع عم ةنتن نوكنال حم هولثاهو لاقي فكل مق نافراشملا عاونأ نههدنعاوفانامل ني:مؤملا ىلع ةنتف
 5 (نتالا) نيهجو نم(باولا)انلقاق-ن وكمال هنئاريخ نأ اذه نم ءمزلف سدلورفكلا َظ هنربال مهل اق نان
 : ال نموهرفك لاز دقق لشق ن منال رشلاو رذكلا لاوز مهل اتق دنع بلغالاّنال باغالا ىلع لو تا ده

 دارا نأ (ىناثلاباوطاو) كلذ لاقي نأز ا بلغالاو د اذه ناك اذاه رفكلا ىلعتاسبثلا هنم فان
 | نظىتمكلذاو اذههداىمنوكي نأ رانكلل لتاةملا ىلع بجاولاّْن الر ةكلالاوزىلا م كيمادصق مهولتاف

 لدياذ عةهنت نيدلا نوكيوىلاعت هلوقامأ هنءلودعلاهءلعب + ولا:ةلاريغر مكلا٠ نع ملقيهلئاقب ل

 و نوكي نأ هنمدار ااو ةطساو هلل هاك نيدل نوكم ن نأ نول رمشلا نبي سدل هنال كرما ا ىلع <فذفلا لو ىلع

 ْ رفكلا لوزب ىتحم هول اهو لاقت ىلاعت هناكرب ده ةااراصف هريغعاطيو دعب امرئاس نود عاطملا دومعملاو هىلاعت

 مهنولت ات :ىلاعت هلوق هريظت وبتاوُثلا ىلا ىدؤدام ىل هيو باقعلا ىلا ىدؤدام لو: زب حو مالسالا تنشيو

 ناف دارملاف ادهتانافلاس ما وقامأ دودتملاا ذهل لاتقل ره امنا ىلاعت هنا ناس كلذ فو نواسيوأ
 : هلوةكوهو مهلا تزول كا ذدسنءفمسهل اقوأم هرذكاماوهو مها انق بجو هلجال ىذلا ىهالا ن ءاوهدا

 || ناهجو همففنيملاظا | ىلعالا ناو دعالذ ىلامعت ةوقامأ فاسدة ام مها ر ةغياوهتش نااورفك نيذلل لق ىلاعت
 1 مهرفك ىلع مهرارمدان ممن افرفكللا نعد ووتنير ال نيذللا ىلعالا لم ةالف ىأن او دعالفا وهتاناف (لوالا)

 ّ قحهسفن ىف هنا عمان او دع لتقل ا كال ذ ىعم ل لق ناف ميظع مظل لرمثلا نا ىلاعت ل أف ام ىلع ممسغت ال نوم اظ

 || ةئسةكيس ارجو ىلاعت و ةكميلعناودعلا مساق الطا مدفن او دءل ا ءاز للاكل ذَنال الق باوصو
 1 | مهت«نورطسف هيأ راو ادوكلم حا املب هيلعاو دمعاف مكملع ىد عا نك ىلاعت هلوقو اهاذه

 | نم مكملع طل فق نيملاط نأ جنك الاول رمشلا ن ءمهماهتا دعب مهامض هرعت نا (ىناثأ او) مهتم هنن ارد

 | اودتعافمك_لعىددعانفصاصق تامرط او مارا ارهشلا:مارط ارهثلا) ىلاهتهوق « مكملع ىدتعي
 ناكو لاتقلاحايئ ل كامتهقاةأرسعا (نيقتملا عم ههتلانااولعاوهلنا ١ وقتاو مكيلع ىدّتع ااملثع هملع

 (اهد-أ) هوجو همفو مارش ارهشلاب ماركس ارهمذلا اقف كلذ ليزبامةب الاهذهىف رك ذ مهتنباسف اركتم كلذ
 .ناكو ةرمعلل ةم الا ماقال رف غسو هلق قالا لوبان اناس ودجاج كي.« با نمد

 ماعلا ف دوعيو فرص نا ىلعهوطاسص مث كلذ نع كم ل»أ هدصذ ةرعمأ | نم تس ةنس ةدعقلا ىذىف كاد

 | ةدعقلا ىذفوهولباقلا ماعلا ىف لسو هبلع هللا ىلص هن !لوسر عجرذمانأ هث الث كم هلاوكرتي ىتح لبا
 موةلاومارطارهذلا ىمرحلا تاشدشك ا وعد هنآ الا . ده ىلا.عت هتلا لزرنأف رةعاوةكملخدو عمد هس

 الأ نآنسانعىورام (اهنانثث) رهذلاْ لا ذيرمشلا اذهفرهشلااذهىف ةيضاملا ةنسلا ىف كلو دصاوناك
 ْ ًااودا رأف مرطارهشالا ف مولتاقبنأن 3 و هءاع هللا لص لوسرلا ىبن ىلانعت هان اوعمسر اذكحلا

 نع دطصوريبك هيفل اق لق همف لاق عار ارهشلا نءكنول اسد ىلاعت هلوق كل ذو مهلتاقدإل هنأ اونظو هتلئاةم
 مار 1 ارهشا لانتف ةعقاولا هذه ىف مكس ن :اساذي. الاهدل ىلاعت هال زراف مارلا ددهسملاو هيرفكو هللا لمس
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 مدردعم همن <> ر همحم هس دسم

 5 تامر ا نافهسفم_هواتاقف مار 0 طاوعار 0 ا :

 ا كك ايكلبم كلتا نأ ال ايد ل انو ايد «”ايضاارزالب صام | 1

 مهسفنأ 0 اوهنذ ع ءايم ةسالو 000 اسم اولوقت الوقل يقال 1

 اهانالفنالفل_هج لاشك كالذي ,تسحملاءاقلالاو لعملا اذهنمدا رااو قاشنالاءنكلاهأ
 || ءاقلأو اكل

 : بندا بدصد لسحرلا اوهتكاهتلاىلام كيدياناوةانالو (سمادلا هولا) كالذي هيلع مكحاذاكالهلا ىف

 1 ني طوخقلان ع ىويذلاهانعم نا لص السان ىلبتلا ىف سفنلاع اقلاوه لاذ لع هعم عفن ال هنا ىو ىذلا |

 ُه نأ لود (سداسلا هجولا) بنذلا ىلءرارصالاو هن دوبعلالرت ىلع ناسنالا لمع كلد نال هللاةجرأ

 د_ءباوا_هةتنانا ذوطا.الاو تكامل ىف قافنالا كلذ اوةانالو هللا لسس فاو ةفناودا راانوكحو أ

 || اولطءثالو ىلا.عت هلة هره_ظنو ةعمسلاوءايرا هوجو ركذبوأ ةنمل ازيك داما هياوث طبدعالعف قافنالا كل 3
 : اوفلتخ ا (ىلوالا ةلئلا) لئاسم هين( نينسعملا بح هلا اوني اهو ىلاعت هلوقامأ 0-0 مكلابعأ

 ١ عفا نع نوف هلامه_بارثكه ناو نسأسا لع نم ىةشمهنا (لوالا) هوجوهبفو اذامنمنةثءنسحلاناىف | ١
 انس اذا لتقلاو برضا انريدختلااذه لو سمنه نين بز الاتي د - عفاب هريغ ا

 1 ]| ناك اذاالا امس هنوكي فصول ال نسحلا| ىلع انقذ ناس الا ع نم قةشم هنا( ىاشلا) انسحمامهلعاف ناك |

 هيفاو:حأو هلوق (ةيئاشلا هلّثسملا) نيرمالاع وت نملسعامنا قات الافاعماناسحاوانسحيلع ذأ
 1 هتنؤم مكمزلت نم ىلع قافنالا فاو:سحأو (اهانأو) هللا ٍضْنار :ىفاودسا مصالا لاف (اهدسأ) هوو |

 بقامعهلاستال برقالاوه اذهو اورةنالو اوةرمست الذاطسو قاضن الا كا ذنوكم نأ هنم دوصقملاو همم ةفنو |
 1 هل

 أ ىدهل|غاس تح مكسور اوةاعالو ىدههلا نم دامب رصح[ناف هلل ةرمسعلاو يطااوتأو) ىلاعت َ ا هوق نار اصمريشتم 3قئدقوره اووف نين بعضا ناهوقامادونبولا عسب ىلعدي  الالسنكوو]
دصقلا نعمر اع ةغالا ىف يلا :(ىوالا هلق ا) لل ادن "الا ىف هل ١

 ١ ازاء ىلا! نالف جلا ةيامتاو 

 || نود سانلانال ةحاها لئقامماو ةنلا الا سكب ةطاو لا قالتخالا ماد" و قرخ اد عبر نمهدسق 1

 الامناكرالاف تامه اهنمو ضاعيأ اه: ءو ناكرأاهنم ةصوس لاعفال م. "اوه: عرسشلاىفامأو ةنسلكىف ]| ||
 ٍْ مدلا بالام تائمهلاو مدلابربك ْئ *اهمملرتا ذا تلا تاحاولا ىسداعالو تاو ل ا 1 |

 الأ ةورااوافسلا نيب ىهسلاو .تدبلا,فاوطلاو ةفرعب فوقولاو مارحالا ةتمان دنءناكرالاو اهكرات ىلعأ
 نم مارحالا ىهن ضاعدالاامأو هنالا لاصتل | لمع ال كن هنا عج زلاقاح قو |
 ةنودببااو ةقعلا ةر رو لوقف رحلا 'هلمل ةفا دز. ؟ةنوديللاو لوق ك بوز خااىلا ةفرعب ماسقملاوتاقدملا | ا

 ةعرأ ىين# ةرمتفلا ناكر ؟ انو ةبيس وفر !لابعارثاسامأو اهمانأ ضرول اوقةىفقد رمشتلا ىلاسمأ ىف قعأ

 1 قلع غات :ىدح هفمتاك تاق زينش ان نم غ رفامدعب رقعملا غ نالوق قالا ىفو ىىسلاو فاولقلاو مارحالا

 لهو مانتان سعااومتأو كات هلوق (ةيئاشلاةلتسسملا) ىد_ولا عبذ ىلءلاصتأا فةوّبالو رمدقوأ ظ | |
 || ىلعةرمعلاو مسا اولعفا ئعملاو قلطم هنا ىلا اباصأ به د «-هف لودلام طورسشموآقاطم عالا اذه ٠6
 : ىقءعملاوطورمدم مالا اذهناهنعدقا ىضر ةفين- نأ لوةوهو(ىاسل ا لوااو) مانقلاو لالا تعنأ ل ش

 ا(| هنف لو داا دعب ناالاامحاوئثلا فلو: دلانوكحو ,الن أزال! نمواولاه هل هع رشنءنأأل ٠
 ١ هللا هجر ةة شح ىأ دنع ةيجاوريغوانب احصأ دنع ةبجاو ةرمعلا نا فالاا اذه دا نانو امحاو هماتانوك ||

 ل مامتالا نأ هيلالدةسالا هجو هقتةرمعلاو يلسا اوّتأو ىلابعت هل ا ريو نانا
 ١ ظ نأ تحو لاهحالا تيناداو هتاف لعفلا ىف جه رنشا قا هيدارب نأ لقكيو امان الماك يذلا لعف يدار ٠ْ

 تاماكي هيدا ميانارثا ىلتباذاو ىلع هلوقه اعل دف لاق الا ناساما لانه: ظدالا اذه نمدارللا هي ل ١

 ا || ىلا امان "املا اواعفاق أل لا ىلا مانسلا اوت ىلاعت هلوقو لاكد او ماقلا ل سس ىلع ّنولعف ىأ نومه :

 اع



 ىلا مكسفن او هلت الور دّةةلاق مكب .ديآ تدسك اعوأ لا دب تمد اع هلو ةكرم ةنالاىديالابدا رااوانأنروهمُمم ْ

 |ىكوتسفمهلاومأ داهلاتامهمىفاوقفلإ النأ (لوالا) نيوحو ه.فاورك ذننولزالاامأ اهريغىلا عار 3

 3 ناو هن اضم بلط ىفو هللا ل_ء.دسىف كلام قف 8مل ار ارم نالمق هنأ انومهك1 يو ميلعودعلا ْ

 0 ١ ولاق 0 و طسلا لك 4 الو 0 والغم دن م ودل وقف واما وق كلذ نيب و :

 سا.لا نمو ىلاعت هللا لود سل اووذك لاَقذ كل ذ هنع هلا ىذر باطالن نب رم غلف 0 ءاهتلا ىلا هدد 1 :

 ١ ايس ل وعملا انا 0 :

 لاو لبوأتلا ادد ىف نعطن مساسنل | نمو نيف هلا نيب لةمسسن لجرلا وهدي , الاهزهىف لاق هنا هنع هلا ||

 ا هبحاسفو دعلا فص ىلع لج ني رج اهملا ن نءالجرنا ىور (لوالا) وجوب هيلع تخاو مر<ريغلتقلا اذه ْ

 ْ هّنالورانمت انمف تازئامتاوة نك الاهذ مبلعأن م ىراصنالا بو:أونأ لاةفةكاهتا اىلاهدس قلأف سانلا |

 1 اوم أوانتما اهأ ىلا انعسسر زها راك م السالا ى وتاملفدهاشملا هعم اندم وهات رمدنو سو هيلعهللا ىلص ْ

 ا 0” ١ "يرد رتو لا او لهالا ىف ةماهالا ةكاتلا تناكف ان ادتو

 تول .-

 233ه
 تا م نو هع عم رح

 لشن ناك مو لاقاذ هالا نيعلا م 2١ "دز فن ىلع اوداسي بزعل امالكتظطاف اال ى يش زراملا

 زوطو ف اثكلا تحاتس لاف ةكصملا هلال لا ردصم ريغامما لاثملا اذهءاسدقو ةرتستا او ةرمسنملا

 لإ راوللاءاحاك ةرمدكلاةمذلا تادياف اذكهرد_هماهما ىلعةرمصتا اودي رحتلاك دك اهتلا وله أ لاقي نأ ْ
 م-مناكلذو عض داو اة هلاشم5 ىف نييوعفلا» ءالوه تافاكت نم اريسشكب نالوا لوقأو راوملاىف
 داتدت مذ ظفللا اذ هدوروأ هوة وو ذدتاو هاوس رفهودار ام دهتالوهار «ماو د-وول

 هلكسسملا) اهتماقةساو ةلظفالا هذه ةمص ىلع ل دي نان ىلو أ ةساصفلا»فلانلاو قفاوملا نمهدوهذملا

 ريدقتلاوةدئازءابلا موقلاقفاناصقنوأ ةدايزام ا ىدََشتم ك,ديايهلوةىفءابلانا ىلعاوشفتا ( ةئاشلا
 ناتلمعتسمنادغل امهنرقلانلقل|تذخأو ب ولا بوُدلا تيذج مهل وةكودو ةكاتل ا ىلا م كيدي ااوةانالو

 هل وق(ةثلاشلا هللا )ةكدلهتلا ىلا م كيديأت مكن! اوقلئالوردقتلاو فذح انههلي نور [لافو كد املا

 ] د١ لاه نم «مهنمو ةقفنلا سفن ىلا عبار لان م مه هيف نورمسفملا فاتشلا ةكلجتلا ىلا مكي دياباوقلنالو

 كسةننءررضااولالولا عفد ف كلام قةنافان دلا لاحر نمتنك
 ا هسه ال ىلاعت هنا (ىاشلاهحولا)

 [ةديدشلا ةسامطادنع هكلاهتلا ىلا ىذغت لالا لك قافنانأف هلام تحصد قفس نأ نع هاه قافنالا

 اورتش د اوذرمس ملا وقفنا اذانيذإاو هلوةىف هركذام هذمدارملا ناكف سودلملاو بورمشملاو لوك ألاىلا

 اوقلتالو هلوقن م 7 ما ينط ةن 7-0 نسا 0 داوم كلل ىلعئاذ 1

 ىضرةرير» فأن ءلةنو براع نب ءاربل أ ن نءلوةنم هجولا اذدو هبلع م دقي نأ هل س لف لودقم هنا باعالا

 ايولسو ناو هقال وسر ى ديوب هواتف قدملاةعاصنف رسمغناب ةئلاكل مالسلاو ةالسصلا هءلعلاق

 ثااثااو) هواةةفودعل ىف سمت ا مثةئلا مال لاوةالصاا هيلع بلا ركذ نيح هملع تناك عود قار اضنالا

 نم ضعبل لاسةذ هباصعأ نم تق نم ىلعافوكعريطلا ىأ رفتيو اعمى نه تاتو امنالا ن هالحرنا ىور

 ىل_ ىنال كل ذاو رك ف كال ذ لعفف ىناصمأ هدف ىلا دهش هن ءفاخعأ الو نول ةفودعلا ىلا مدقق ايفحم

 ظ ىف لسقف ل لمت ىح لحصر ل :اةفانصاورمماحاموةثا ىور (عبارلا) انسحالوق همف لاةةلسو هملع هللا

 امناانالوش.ةهوجولا هده نع ب.<نأليفأتلا كالذرمدت ناو هللا أضعه ءاغشما ب ىرشد نع

 هنا ملقا كادزوغ ندفف عقواذ اماق مس نمةياكن عاقب | مقوي ملاذاودعلا فص ىف سفنلا ءاقلاانمّرد

 رهشااهوقد الدةماذهنوكي نأ ١ الا ليوان ىف (تلاسااا هولا 0 عنافول ا مده ىف ىنعملا ادد دوب |

 100 سس سس
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 يعسصسيول د وعل اوم نعام ل سم يحس حل يش دمحم ا اساسا تسسلم صصص مل

 أ سن ىلع مالسالا ىب مالسسااو:الصا!هءاص لاهو قدص نا ىبارعالا ذأ مالسدلاوةالضسلاهنلع لاق ْ

 هماع لاهو تدبلا جو ناضمر موصوةاكرلا٠اًةياوةالصلا ماهتاو هقا لورا دع نأو هلياالا هلاال نآ:داهش

 ةروهثمرابتلأ دهن مكبر ةنج اول دئوكش اوحو مكل اوءأاوكزو مكسجاواص مال لاوةالسلا |[
 هملع هنثا ىلص ىبنل ا نع هللا درع ننرباج نعر دكسنملا نب د نعواهدرالو اهلعةدازلازوعالذ ةرتاوتااك |

 ىننحلاحلاص نأ نعريرضلا ديو اعم نعو كلريشر عت نوال لاةذالمأىهةبجاوأ ةرمعلا نعل سهنالسو |
 نء(باوملاو) عوطت ةرهءلاوداهح لا لاه ملسو هلع هللا ىلص ىبذلا نا هنع هللا ىذر ةريره كأ نع ' 1

 امدنع ةيساو تناكام ةرمعلا لعل (اه ان'و)نارقلا ضراعتالفداسرابش أ متركذامنا (اهدحا)ءوسوأ|
 برةالاوهاذهو هلل ةرمعلاو يا | وأو هوقاهدعب لزن م ثدداحالا كمال اوةالصلاهملعلوسرلا رذ ||

 نيل ويلا ركذ ىلع لة ثم ىار مالا ةصق نا! (اهئلاثو ) ةرمجلا نم ةعباسلا ةمسلا ىف تازئامنادي .الاءذهنال

 امأو ةرمعلا بوول ةمفانمىهنوكتالفرغصالا لسا ىهاهنال جةرمعلا نااذنب دقو ميلسا لمسغ”ن اني هيف
 هنالث ىلع ا نالعا(ةئلاشلاهلث_ملا) فيعط وهو ةاطرأ نب حاج را ورا ولاةنردكتملا نب له ثد لوس

 رهشأ لق رقعيوأ لا ىندأن م رقعي هذم غارفلا دعم يعينأ دارفالاف عَتَملاو نارقلاو دارفالا ماسقأ
 مرحأول ا ذكو هيلقب امون نان يه ار هشأ ىفاعم ةرمعلا و يسانم ر< نأ نارقلا وةنسلا كاتى يح مت لسا ||

 يطارمثأ ف: رمعلاب مرحي نأو» عقل اوانراقريصب يل |!هيلع ل دافاواعلا لبق م ميسا رهشأ ىف ةرمعلاب
 لبق: !نءلاحأ ادعي مارحالا تاروطم عممسإ هنال اعنف ىم«اسناو ةنسل ا هدهىف رم مث اهلامعان انو 0

 هنءهقلاىضر ىفاشلا ل اقفهث الثا ا هذه نم لضفالا ف سانلا فلتتالوةنذاذه تفرعاذا يمانع رحينأ]]
 هللا ىذر كلام لاق هب ودارفالا نءىلذذأ عتملا ثيدحلا ف الث اىفلاف ونارقلا مث عقلا مدا دال ااهلضنأ

 ىزورملاو قامصءا ىنأو ىنز ا لوقوهو عملا ندا رفالا غلضفأ نارقلا هذع هللا ىذر فضح وبأ لاهو هنع

 ناىف هنع هتلاىوضر ىنناشلا ةحدارفالا معمل ملأ نارقلا دجتو سوو ونأ لاقوانب اصأ نم
 هيلال دّتسسالاو هلق ةرمسعلاو لسا رمتأو ىلا ءتهلوةبكسقلا (لوتالا) .هوجونءلذفأ دارفالا

 نيب ةرباغملا ىدم_بد فطعلاو لا ىلعةرهعلا فطعتضتقاةي الانا (لوالا) هسو أ هن الث نم |(

 وهودحاو 'ىئثدووملافنارقلادّتعاَماق دارفالادنعالا لصحت ال ةرباغملاو «باع ف وطعملاو فوامءملا | 00
 هنالملدب دارفالا ضني هللةرمعلاو لسا | رماوهوق (ىاثلا) فاعلا ةصنمعنامئلذوةرعدتج ]| |

 بجو ىلاعت هناا ًاورمص+ا دنءناب ده همزلي نراقلاو ىدهلا نءرسسبسا اة مترمص أنف ىلاصت لاه ]| |١
 ىلع لدت ةيالاهذه (ثااثلا) رصصحلا دنعناتيدف همزا,نراقااوةدحاوةيدفءادالادنعقلخلا ىلعا)"
 ملا ىفدوسةءرغبلا نا (لوالا) ناهحو هءلع ل ديودارفالا دنءالا لصعال ماعالاو ماتالا بوو َ ْ ١

 هنع يح ناكلالاو .ل1ىدوصةمرغسا !ناالولو هننذطو نم يع هناق هع م نان ىدوأ نة نا ل_ءاذب ا

 || دوهةمرهسا انأ تثق مدهمزاي اك ار جوابشام يع نأرذنول اولام مهنا اًهأ هيلع ل ديو تنقاوأا ىندأن م

 دارفالاالا لسعال مامتالا نأ تدق ادحاوارذس نارفسلاريسب هييس نال رفساا لملقت ىذمقي نارذلاو

 ىلا هتهللاو هتتارثاز حامحلاو ةفرشهدهاشمو ةءمر كحصم عاشب# رايزالا هل عمال يلسا نا ( ىناشاا)

 نارقلاد.ةعو ماظعأ مودا دنع اهءقوم ناكر ثك [ةمدسالاو :رابزلا تناك املك هنا كالو هرو نه

 دارفالاد_:ءرّروكت ةرمعلا فو ميلا ىف تعا عا ونأ هل ناىلسا لب ةدساو ةرابز نان رابزلا باقل

 مكيلع انيجاو نكي لنا دارذالا ناكف ماقأا ىلا برق ا دارفالا نأ تدثف نارقلا دنع ةدساوربصتو |

 نالضفأ دارفالا ناناسف ( ةيئاشااةسحلا) لخفأ هنوكنم لقأالذ ةياالا د١ كما

 نأ بج وفرك أ دارفالا ف ةقاشلا لامع الا نوكتف كلذ دعب ةرمعل اب تدوم مشان ا.ذ [هنوكىضتةيدارفالا ||
 ناكمال_سلا هيلع هنا: (ةثلاثلا ةغا) اهةشأ ىأ اهزأ لاعالا لضفأ السل هملعدل وقال ضن نوكي ||

 اذهىم_ماءاور تفلتخاةباصع نا لعاف ا درذمناك هنااسنلوقامأ لضفأ دارفالا نوكي نأ بسوفادزهم
 ريس سس
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 ربدقلا اذه ىلعنال هوتأ مم مامصلاىفاوعرش أف دارملا لاه نم لوةنم ىلو أ اذ ىلع اال لجو لدللا
 نوكينأ لم->< يح ااومتأو هلوقنا تيثف هسدلاحاتمصال ءانركذ ىذلا ريدقتلا لعوراسذالا ىلا حاتحي
 نوكينأاضيأ ل ة<:هنا بالا ىفام ىصقأ هيلعءل ب بجوف ماقلاو لكلا تعن ىلع هيثاتالا هسئم دار +

 نا(لوالا) هوو هيلع ديو ىلوأ لوتال اا هجولا ىلع ظفالا لبنأالا وعَأف هيف مع رشاذا مكن اةئمدارملا

 ةةردعلاووبكلا اوةأردة2لانوكيواطورمهىهالا انه دوكينأ نددت نادل سارا وع د ' الا لج

 ىلوأ كلذ ناكح طرشلا اذه راعضا ىلا حاتحيال هانرمسن ىذلا لوتالا لروأتلا ىلعو اميذ مع رمش نا
 ىلو أينما باجي ىلع اهل فس لسا ىف تازئاةبأ لوقأ ى هدب الا هذه نا اورك ذريسفتلا لهأ نا (ىناثلا)

 ناكناواذه»و هلةرمعلاو ميتا اويقأو مهضعبأرق (ثااشثلا) هنق عورمشلا طرمشت ماسالا ىلع اهل نم

 هحولا نا يل ليوان ىلعلدوأت ميجرتل لاصق اغنالاب هنكسل د اول اري ىردت ةدراح ةذاشةءارق 0

 | مترك ذ ىذلا ليدأ اًمااو اق وراد دهنانا زو هي ززلاو را بج د كد د هأنرمصت ىذلا

 نا (سماسانا) ىلوأ هبلع هللا مالك لج ناكسف: دئافربك أ ءانرمدن ىذلا ناكسف بوح ولا لأ الا دنغيال

 1 ًاراخالا ىلا برقأ انعم .ةرمسعلاو يلا باجياي لوقلاو ىلو أ هسبف طامش-الا ناكتف ةداسهلا باب باسلا

 / لعلد ظدالا لوةناكل ما.ةالا بوو ىلع ظفالا لمهقاي| به" (سداسلا) هةسياع زففألا لغ» بود

 ٌسدالامو عورمشا ان قومسم ماسة الاو امزج امج اوماتالاناكف بوجوال مالار هالو امنت مانعالا وسو

 ةرمسعلا ىو يلا فام او عورمدل ا نوكحح» نأ مزا» ف بحاوو ذ فاكدال ارودةهناكو هنالا بح اولا

 عا رقلةرهعلا نا ىأ هللا باك ىف اهتل .رقلاوخاء د سقت ىذلاو لاق هلا سابع نبا نع ور( عباس 1١

 هدهرب رقت ماتاذهف ةاكنلا اوناو ةالصلا اودقأ هلوةكناكفةناأ الا هده ىف عب هنا باك ىف اهم سعالا ىف

 ةرمعلاحبا رخا اودصق مما ىلع ل دياذه وم ةرلابهلاذر هقلا وىعشاادد وع سم ناو ”ىلعأ ًارق لة ناف ةا

 ةءارقلا ضراعتالفةذاشةءارق هذهنا (لوتالا) هوجو نم عوفدم اذهانلق بوبولا ىف ميلا م ك- نع
 ارا "لوب ا ىلء ةيعسالا ]4| فاع ىذةةتاهمالةسب رعلاىف اهعضاهيفنا(ىناسثلا) ةرئا رئاوتملا

 ضراعتلاعقوالاو امو-وىفانيال هللاةدامعامنوكد ريو هللا ةدابع ةردعلا ناد اذعمهللةرهعل او هلوق نا

 نأ ب جو هتناةدانعةرمعلاو انعم هلل ةرمعلاو هلوة ناك امل هنا(عبا رلا) زئا مغوهو نينءا رقلا لول د ءنيب
 دوسهةملا ل ه<ذئنم-و بوجولل مالاو هتلااود.ءءلالا اويهأامو ىلا«:ةلوقا اهءارومأمةرمعلان يكب
 هلعأم ىلع رخصأ جج بوجو ىلع ل ديربكالا يلا موي ىلاهت لوقا ةرمسعلا بوججو ىف (ةماغلا 9

 اوأو ىلاعتهلوقل ةيحاو نوكت نأ بجو حةروعلا ناتدثاذاو قافت الا ةرمعلا الا ا ذامو لعفأ ةقسق

 ىزوملا هدروأام اهنم ثيداحالا "هلٌم_سملا ف (ةئلاشلا ةغا) تدبااجس الا ىلءهقو هل وقاد سا

 دهشتنأ لاقف مالسالا نع ءملسو هملع هنا ىلص هللا لوسر لأس مالا هملع ليزي نا نيدهتعل نيب قفتملا ف

 .ىورو 'رهعتو ريو ناضمر موتو ةاكرلا وتو السلا ميقتنأو هتنالوسزاد م نأو هقتاالاهلاالنأ

 أ ٌكلردا كش أنا لاقف مالسلاوةالصلا هيلع ىلا لس هنا نيزر لأن ع سوأ نبرعن عملاسنب نامعنلا

 امم صافر ةعاو 00 نع ج ماللاوةالدلا ا رجالا !زاوزوحلاو ىلا عبيد د اوراس الا

 ةرهعلاو جيجا لاه مال_لاوةالصلا هيلع هنا توا نب دبر نء ني ريس نبأ ىوراماممو بو-وال ممالاو

 تاق تلاف نينمؤملا مأ ةشن اعن 2110 .اهنعمتا ىضر ةشّناعتورام اه: هو تأ دياهوم ايل ةرمضدال ناضرف

 ةخغا) ةرمعلاو حلا هيف لاتقال داهسّن ملع مالسلاو ةالصلا هملعل اة دا هس اس لا ىلع ىله هللا لوسراب

 ةرمعلا نكنول ولو ميذسا ليق لسو هلع هقإإ « ىنلا رقعا هنعهللا ىذر ىفاشلا لاه ةرمعلا ب وجون( ةعبارلا

 هع ا( هودو هحاو تسل ةردعلا لاه نءةعحجو تجاووه ىذأا مياس اىلار دامس نأ هنشالا ناكسا ةيجاو

 :اكزلاو ةالدلا هلعفمالسالا ناكرأ نعمال او ةالصلا هءاعلوسرلا لأس ىذلا ىارعالاةسق (ىلوالا

 | صقتأ الو اذه ىلع ديزأ ال ىارعالا لاتف عوطت نأ الاال لاه اذهريغ ىلع له ىبارغالا لاق موصل او ياساو
 ١ هه سسوس سويس سو . ا اسدوو  هةمحفمام هب يمصخسم

 لاشو
1 

ْ 
 ا
 ا

| 
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 .تسسسسششم ا :

 را ةهوموع دوق نويل اتفراوناوشالاامأو هيب «ردصل 0 |

 ١ نورثاكلا م ل ل هر انم#ه ا افراد ند“ح وراتاىف | ١

 رادلا با ىلعل :.. بنناعا (ةعبارلا) صال_خالاب , هللاىلا عحرضت غارفا ادعو صال الا ةءامااىفو 1 1

 0 ىلوأ أ تناك ديزاتا وعدلا تناكامكو هقلابالا: ةوقال 5 م 3 هللا ميلان 0

 نوبت او نين ر 0 خس ىذا ناعبس ن تسيل يلامو ناك انما |

 سولو | ًريلفداغ أبل عبسدا ودعم دصقنا (ةهاجلاو انكمشوا

 ضل رغالارثأن ه”ئشاوشمر ةلااذه نوكيالنأ (ةعساتلا) امال سيفا ,طاا ىف ضرالا |

 دعب مث لادلاو قو_فلاو ثفرلانءهناسسانانالانودينأ (ةرششاعلا) اهريغوةراتلاك لجاعلا |
 ةنسلاو ناتكجلا فنا ومىملا برقالا مدالا هولا ىلع يا ناكرأ عم أيت املا «ذهب نانثالا | ظ
 هذهل ةءداج :لماش ةاكةرمهلاو عملا اواو فوقف ىلا عت هق اش م ان رومالاءذه لكف هضو غنوكيو |

 هير ميهاربا ىل-باذاو ىلاعت لاف ثدح ىيهاربا ”هلماعت ناكمحولا اذه ىلع يل ايدرعلا أ ذاق ىف اعملا | 0

 دحاو لكاودرفادازاا نا هنن ةرهعلا 7 اوجاو ىلا.عتهلوقريسفت ف (عبارلا هج ولا ٌنيَءافتاماك ا

 ىذربااطىنأ نب "ىلع نءىور لدو أتلا اذهو ل مادلانوأسش دقودار ١الان لاق ن نمل دو اناذهو ر فسد م

 ارمسلاب ل اانا ذيع :ملاونا رقلا ذل رتب رغ تاكو ةرب ره لأ نءاعوث ص ىوربدوو هنعللا
 لاه هنار_ع نءانع عفان ىورو تامول عم رهشأ يلح لوي ىلا هللاّناف يللارومثري بغى رقعينا | ٠

 مداعنع ءركبوبأو درعوبأ وريثكا نباو ىهاع ناو عفانأ رق (ةسماخلا اةلثسملا) م كةرعو مك نيا وقر 1 إ
 از عل 1 رمسكلاب مصاع ن نعصةجو قاسكلاو ةزج أ رقوزاهلا ةغا ىهونآ رّدلا لكىف ءاملا فب للا | 0

 .نافىلا.«:هلوقو محال ريسكلابو ردا خفلابلمقو لطرو لطركدعا و ىه؟ناتغلامهو -قانكلا لاق | ا

 سدح هنال ريس هرم ح والى دال لاقي هنمو سم اراص-الاورصاا لصأ ى عنب دجأ لاق مت مرا 7:

 دسارهش ىفو باع نيب س .و حلاك مثال كما ريصالاو طث اغلا سايت رصالاوح ودان عوسفنا] ٠

 اووذلا سامتح ب اهمشن نطحج ىف اهل احب ضعب ماعنال هي يهم ف ورغم ريصملاو #2 مانفريطلسا باب ىدانحح | ظ

 قيسضوهداص نع هعئماداودعلا عنب صوم ريصالا ظفا نا ىلعاوةفنالوةذفاده تفرعاذا هريغ عم 1

 'تركسلانباو ةدسعى أر انسخ اودو(لوالا) لا وقأهنالث لءهنفاو ةادخادةفراسم>الا ظفاامأ هلع |

 هغئم اذا نضرملا» وصح لاقي تكس ١/ نبا لاف ص رمان صنت هنا ةغالا لهأ راك أو ةمدتقنءاو جاحزلاو 1

 راصحالا ظفانأ (ىاثلالوةلاو) مدعاابرمصدو ضرما مرصد !مالكل يصف ىف باعث لاقو رغسلان ما |
 !صخعملا (ثلاشلا لوقلاو) ءا- َرفلا لوقوهو ضرملا بيسو دعلا بيب ناكءاوس عشملاو سدخلا دقي 0

 ا ام مئافر ع نياو سابعا نءىورملاوهو هذع هللا ىذر .ىتاساالوقوهوودغلاةهحنضقاماح ل

 ةدناقو هتءهتا ىذر "يفاعشلا ىلعلوقلا اذ هنودرب ةغللا لهأرثأك ًاوودعلاريصحالارب هحالالاو

 تبي لهو تباثو ذعلا سح دنعراص- ال ا مكح نا ىلعاوَةَدَتا مهنا ىهو ةمهقف أ اا رهظت ثمل اذه |
 قس ف اذخو تشال ىفاشلالاقو 590 عن اوملار "اسوضرلاس ْ 0

 | صاغ راصح الا اولا يذلا (امهدحأ) نال-رةغالال_هأ نال كلذو ةغللا لهأ به ذم ىلع ةرهاظ | 77 ا

 "ضرما راصح !نا نا رصاصتةنآ الاهذه نوكت ىهدملا اذه ىلعو طّقق ضرما بسن صال س دلت |

 | نضرملا بيسيالصاح ناكءاو نس دخلا 0 ا عفا متصل طع | ْ

 000 ار اان
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 رباح ىورو حاد رذأ ملسو هاء هللا ىل_ص ىذلا نأ اهنء هللا ىذر ة شذ اعنع هه ىف سم ى ورذ عملا

 هللا ىلص هللا لوسرةقان نارح د نءافقاو تنكس لاق هلاهنعىور دو سن امأو درفأ هنا رع ناو
 2 هع هللا ىذر ”ىفاسشلا ماعم ةرمعو ب كبل لو ب «ةعمسف ىف :ك ىلع لمس اهباعل د اكف لسوهبلع

 ةثناعامأ 5 اورلا نام (اهدحأ) هوجو ن*سناهياور ىلع :رعنب اورباسو اهنع ها ىضر هش اعةياور

 افوقو ساسشلا ذشأو لو هيلع هقا ىلسهتالوسرياهأستلا سانلا م تناك اهلع عمو ةملاه تناك ممالف

 كل ذ ىف اريغص ناك سنا ناو بغا وم لبس و هبط هت اى لزبسرلا ةبص مدقأ ناك ماغرياجامآو لاوس لع

 26 هريغ ند مل.سو هلع هللا ىل هنن لوسر ىلا بر 3 هيق) عم ن ناك هناف رعناامأو معلا لدلق تفولا

 (ثلاشلاو) باصصتسالا دك أ اتمنارقلام دع نأ (ىناثلا و)لسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ةمجو وي
 ةالدلاهبلع ىناايدارذالا قالا ناكفاهلءلق: ىضتعي نارقلاو ةداسبعل اري: حصن: ىضتةب دارفالا نا

 ْ هللع هنال ل ضفأدار ارفالانوكي نأ ب جواد فم نأك ليسو هن هملع هللا ىلص يذلا نأ تيئاذاو ىلوأ م السلاو

 1 ةلا): ىقءاراعتوأ ححكس انم ىنعاوذ خلاه هنالو هسفنل لضفال رات 5

 1١ 1/ دوصقملاّ ال ىو لوالا ناك اهلل ىضتةينار ةااو ةدايعلاريسثكت ىنةةيدارفالاَنا دا ْ

 هللا ىذر ةفينح ىلأ ةح لشف أ ناك ةدابعل اريثكت ىلا ىضطف ناك التو ةدابعلاو» سنالاو َنسا نان
 | نأ لف< اظفالا اذ_هوهق ةرمسعلاو يطااوتاو ىلاعتهلوقبك سلا (ىلوالا + 2عا١ هوو نم هع

 2 ءاناجولف ماقأ | لمدس ىلعا هبت عجلا باها هنمدارملات وكنو أام_ممدصاو لكب اما هئمدارلا نوكت

 هملع ظفالا لج بج وذ ةدنافرثك !ىناشل !ناكف لوال ادا ا ىناثلا ىلءهانلجولو ىفاشل ا دمغ» ال ل وال | ىلع

 ٍ بج وننيكنل اني عجنار ةلانا ( ةناثلاةلا) ةدن دئافرثك !نوكر ام ىلء هتلا مالك سىلوال نال

 [| دارفالا فو نكسنلا ىلا ةعر اسمنا رقلا فنا( ةسنلاثلا ةهغا) دحاو كين امتالا نم لضف وكي نأ |
 1 (لوالانع باوحلاو) اوعراسو هلوقالل_ضفن ارق نوكي نأ بج وف نيكسنل اد أ ىلا ةعراسملرث 3

 [| دري هرعرك ذامامأو دارفالا ىلع ةدئافرن كح رهام لالد مال ا نملدتةي الاذهنأ اننانا

 ٌْ اطيل اوماو)اناو قا مجرتلان ناكل ذكناكاذ او ىلوأ ةدافرثك أوهام ىلع طذال ا ل لق ثمح نط نس
 ' 1] ىهتيفةعاطلاط اق سأ ىف هلمح هناكنارقلناالااضرأ درفملاهلءفي نراقلا هلعفي ام لك نأ (ثااشلاو ىناثلا
 ا ةيحعانا لوقبال هنع هت ىذر ىفاشلاف هلاو الو لّضن أن وكي نااماق هيفا من وكي نأ ه.ةيمالا

 | نيه عومجخ ارتقو ىف ةرمسعل بش هتقو ىف حل اءىأ نم لوي هنكل ةنورقلا ةطان لشن أ ةرعالب هدر هأا

 يحل اوءاوهلوقىفما.تالاريسف:ىف (ةعبارلا هل ءملا) ةنورشملا ةجحل ان ناستالا نم لضفأ نيهالا

 1 هله أ ةربو د نم مرح نأ امهماست !نأٍدوعسم نءاو ”ىلءنءىور (اهدحأ) هوجو ه قو هل ةرعأاو

 | اذه مص ىلع ديو لاق مامتالا هيلع بجو هن ةرمعلاو حا ىون نم نأ ىنءلا)_بموبأ لاه (اهل اند)

 ا يبخا نع ةيضاملا ةنسسلا قلو هيلع هللا ىلص"ىناارامكلا عنمنا دعي تازئاسغ ادي الاهذه نأ لءوأتلا

 || ةدئاف ليواتلا اذه نم لصكو ضرفلا اذه مد ىتح عجربال نأ هي .الا ذه ىف هاوسر عأ ىلاعت هنئاف ةرمعلاو

 || ىكامتهقانا مصالا لاه (اهمتاانو) مانع الا نوحو ىف امهي ضر 6 ةرهعأاو ميسا عواطت نأ ى مو ةميشف

 | هللاهجر"ىلازغاادماسوبأ مامالازهشلاركذو ةربّعملا ب ادالا اون كا ةرحعلاو يلا ضرف
 | (لوالا) ةينامعمارحالا ىلا ل لروما لاقل ادذ_مقاعتام امحالاٍب اك ىف

 | تةوىلاهتقفن همزلت نم لك.] ةقفنلا دادعاو نوندللا ءاضقوول انفال ادرو هءوتلانأ د نأ ىئيتيق لام اف
 [| ريت يغ نم هياناو هباهذإ هفكي ام لالا بدطل !لاملا نمبصعةسسدو عد ادولا نمد نعام ٌدريو عوجرلا
 هيادهسفما ىرخشدو هحورش لءق ذب ق 3ص و ءارقفاان قفرلاو دازلا ىف عسوتلا عيد تحضو هبجو ىلع لب

 نأ ىئبننف قمفرلا ف( فا.كلا) هنف هؤاض رلص»< ام لكى راكمالر وال فاهارتكا ناف اممرتكيوأ للا ىلعةيوق
 هاوقزعناو هعصم نيح ناو هدعاسزك ذناو هركص ذ ىن نا «دلءامجم انمعمريفلل اطاص [ةمفر سل 1

 ظ
 ظ

 ا

 ناو
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 هيداص ضرما عم مهلا لاف نملوقاَمأ طةذودعلا عم موه هب الاقروك دئاراصحالا نأ لئال داا هذه ١

 نأذي الاهذ_هلوزنٍس سنا ىلعاوعمسأ ني رمسفملاناوهو رخآ ل.ءاد ه.فو لئالدلا ذهب لطابو وذ ةصاخ /

 بسقف ةلزاسا ادن الان أ ىنا وذا ١ناو سانل اوةدب داب لبو هيلع هلا لس ه"ىبئلا اورمص ار افكلا

 ناك ولف هنءاسراخ بد ذل! كا ذنوكحي نأزوجال هنا ىلءاوةفتام_مماالابنساا كلذريغلو انتل |
 نأانركذامم تنثن عاج الاب ل_طالذو اهتءاحراختي الا لوزن بس ناكل ضر لا عمل اعسارا هال
 | نم هناسو هملع ضرما عنم ساق ن كمال لوقف اذه تنثاذاورتدعلا عدم نءةرابعدب الاهذهىفراصتال

 اذهفارهاظئ افا دنع طورشملاءافّا طرمشلا مكحو ةغللا له دنع طرش نا ةلكنا (لوالا) نيهجو أ
 ناك اساسق ريغ ف مكتمل اذهانتدئاولف هملعةءالا تادىذلاراصح الا ىفالا مكلساتدئيالثأ ىضتشي || ١
 ادمةمسلا لقال مزالع رشمارحالانأ (ىناشلاهجولا) زئاجريغ وهو ساسةلاب صخالا ضن كلذ |

 ءاضقلا همزل ىتح ريما هتافول كال ذكسسو همارحا نم حج رذ ل هد سف ىو هنأ ها عماجسا ذا هنا ىرتالا |

 فد اخ هنافو دعاا رسم لا أما هر صح نمانمأ هعءوحرو هلل لهما اِل ضد رااَنالوودعلاك سل ص رااو

 ريسفتلاب قءليام ىلع هل ثسملا هذه ىدنع ام اذ هذلْتَملا فوخ نمصاةئدقف عجرا ذاف ماها نا لّمقلان<
 ةنالاف قاهر لاغقلا لاق (ىلوالا هلدسسملا) لئاسم همفذ ىدهلا نمرمستسا اخ ىلاعت لوقاُمآ
 رطفاف ىأرخ أ مانأ نم ةدعفرفس لو أ اضد م مكنم نكن ذ هلوةكو هورس سااغ مال ريدقتل او راعذأ
 نالا.ة- اهمف غراس ا نم همفدبال مانريغ مالك ده! نمرمستسا اخ هاوقّنال كل ذورخ ار اعش !اهبفو ةدعف
 ىلعت منول ءاّوذلا لاف (ىناثلاو) رمستسا اممكلعبجاوذريدتلاو عفرام ل لاسقءنا (امهدحأ) ||
 رسستسا (ةيناثلا "هل مسملا) عوف ههابسشا نم نآرقلا ىفءاجامرثك أو اءاوص ناكر ست ام اودها ىفعم | 20
 ىدهلا(ةثلاشلا هلكسملا) بهصا ىأ تعصةسا ورك ىأركسا ومظعت ىأ مظعتسا هلشمو مسن ىنعمع | ١ ١ ا

 ىدهو هب دهنوأوةمف هلة مع و ىدهاان رغفز اجا لهأ ى هني دسأ لاق رغورعل اوقناك ةيده +

 رعاسل الاف ىلطمو هم

 تادلةمىدهلاقانءاو « ىقصااوةكميربتفطع 0 :

 لاف مع هءلاات رد ريغىلا نام ال امد من دأ | ةلزتع هما | ار لح و زعهللا تاب ىلاى دمام ىدهلا غم
 هده نم رست ام4_ءلعت ةاش هسخأو ةرقب هطسو أو دن دي هالعاىدهلا ةداتقو نا_سالاو سا.ءناو* |

 هنف هنع دلتا ىذر”ىفاسشلا هملا لمْ لدب هلله ىدهلاءانا اعزاكا ذارمدحما(ةعبارلاهلملا) سائلا || ١
 هناهفطاو هنع هللاىذرةفنحو ألاف هو اديأهنَمْذ ف ىدهلا نوكيو هلل دبال ( امد دحأ) نالوق | 1

 لوقوهو هلا لّةنذبالدي هنأ (ىاشلاو) الدب4تيثاامو نيرعتلا ىلع ىدهلا رمخلا ىلع وأ ىلا
 مقبهلا (امهدحأ) نالوق هيفهمارحأ ىلع ميقي وأ ل اا ىف لاهي نأ هلله لوالا لوقا اءاسناق ا ذاف دجأ
 لانا ىف لاك: نأ (ىلاثلاو) هن الارهاظ هلع ل ديو ةغ.دح ىنألوقوهو هدد تس همارحا ىلع

 ىدهلا موق. لاش. نأ اهبرقأو ةريدكسس تافالت+اهيففىناثلالوقلاءانلق اذاف مكالاودو ةقشمالا]

١ 

 (ةسمانإلاةلةسملا) ىد_هلا ىلا برقأ هنال كل ذا :اقاناو ىَدويو ماعط اهبىرتسشيو مهاردلاب | ٠
 هلننملا) حيذلا لب ةتبلا لاحتيالو عبذلاد_تءلاكأا ىوذ نأ بجو حببذو لالا دارأ اذارمدخملا | 0

 نري سن نبا نحو يلا مك درا مح الاف اهمكحا ولاه ءاهةفلارثك أفةرم_علا ىفاوفاتخا (ةسداسلا |
 ةرهسعلاو ميلا بمقع نوكأ دمت رصحا ناف ىلاعتدهل وتنال لطاناد_ه وتقوم ريغ هنال همق راصحاالفثا |
 ةيلكسملا) لئاسمهيفف هل ىدهلا غبي ىح تجسيؤرا وةاتالو ىلاعت هلوقامأ اميل ادناعزاكتت َ

 ةناالارب دقق رلابالا لاعلا لضعال لب هل ىدهلا غواس لاحت ال لسرلا نال فذ دن الا ىف (ىلوالا |
 ةقارازوج هنعهتلا ىذر ىذاشا١ لاه (ةئاثلاهلثسملا) اوةاسافرخاذاف رصيو لش ىدهاا غلي قع |

 مرا مراساىفالا كاذز ومال هع هنا ىضر ةغينسوبأ لاقو سد ثدح لب مراسا ىفالراص> الا مد 1 ان
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 ظ ىمعسم ىلع م ك1 ناعىلاعتدقاانالاضيأت رغالادر كفن! ةادج لول !ز4 مو ردعلا ببر

 ش لونا قعاماو ضرلابوأدعلابل صحا وسراص- الا لود دزعا ا مكمل نوكينأ بجوفراسص>الا

 ٠ أه و هريدقَو ةغالا لهأ قاسفتان ل طانل وهلا اذهفودعلابل_صاحلا عئملل مع ءاراص-الا ناوهو ثااثلا

 أ ةفين- ىلأل وقريرسقتاذهفر 5 |طىلس سايقاد- هو حب رأسا عفد عماجم و ودعلا ىلع ضرأ |سقن ند#

 | اصحالايدارملا نأ ىدتان اوهف هنعهللا ىضر فاسشلا بهذ مربرمنامأو ىوقرهاطوهو هنع هللا ىذر

 | سابع نبا ن نءةلوةنما تااورلاب ةضراسعم ةغللا ل-هأ نع ملون !تارادرلاو طتفابملا عمت الاهذهى |

 |انا ْمْنآرقااريسفت ةفرعمىفو ةغللا هو :رعم ىف ىن دالاءالؤه ىلعامهم دة! لو امهلوقنأ كشالو رعنءاو

 ةرانلاعفالاو ريدا نملاعفا راص-الاّنأ ( ىل والا ة خا لئالدلا نمهوجوب ل وةاااذهد كون ءكلذدعد

 برح اوةدغاذراصاذاريعبلا د_غأوهغلاذكا ذراص ىنععع تي وأن هديه ذاو ديز به ذو ف ةيدعتلا ىنعت“ ع

 اه>الاوادوهمهتدسو ىألجرلا تدجاوثاذكةؤصب هن دو ىععب* كي وىلرح لبا اذراصاذا لحرلا

 ؛ نيدوصءاوراص منا لاو نادجولا ىلعوأ ةروريسصلا ىلع هلام بجو فةيدعتل نوكي نأن كمال ا

 4 وكيد نع وذ ض را االو دع اان عونمااوهرود نا ىلعاوةفنا ةغللا لهأ نا منيدوصحتاو دووأ
 | (ةيئاثلاةغا)انيهذمدك ؤدكلذوودعلاننيعون :ماودجو وأو دعل اب نيع ونتاوراص ممن اوهراصح الا نعم |

1 

0| 
| 
1 

 د ارداف ناك اذا هدا سه نع سوءىو هل-عف نم ع ونمت هناناسن الل لايامناو عنااز ع ةرامع رصاطانإ

 : جازملا لا دعا بيسة هلصاخلا ةمقمكما | نعةرابع ةردّقلاو هنع عنام هعئم هنا مث هنماكقم لعفل | كلذ ىلع

 | هنان هيلع مكتمل ل تس لعفلا ىلع ةتبلارداقريسغوهف ضيرملا ىف دوةفم كل ذوءاضعالا ةمالسو

 | ىلع ةردقلا انههفزتدعلاءاع وهناك اذاامأ ئضتتلالوضخ عدت جئاسملا ىلع مكسطاةلاحاّن العون |

 انآ تك قمنا ٠ نم عونم هنالاسشي داثهم مصفدعلاةعذادم لجالزعفلا رذمعت هناالا نلصاح لعنلا
 هلوق عمنا (ةئلاشااةخلا) ضرملا ىف ةَةءة-نوكتن أن كءالوود_لاىفةقءة-رامص»- الا ةظفا ||
 ] | هنوكب ضر 1١ فصو عنشيو عنام نم هلديال عساملاو سراح نمهلّدب ال سدلساو سعنمو مس أ متريصحا |

 1 قيال 1 00/رلا لا/ااعقم لاب نارا ىلا لعسفلا ا هفاضإ اويل بغق عتب إو سيلا تالاضنأامو اساح

 | 01 وقيس فصو عناعوننراس هناك هلا فدوامأ اءئامواسباسوال ءاف نوكي فيكن نينامز

 |رايعشا الرمصللا ظفاوريصاطا نمقةثمراص-الان ا( ةعبارلا ةخا) هزات ىلع ل نه ىلوأ هتقش- ىلع أ)

 ةقددملا ظافلالا عج ىلعاسامق ضرم اير اسعشالا ن نءاملا نوكينأ بورا صحإالا اهذلف صضرملاب هذ

 ا هلع فطعت هسا نم ىذأ هيوأ اضي سه مككم ناك 2  الاهذ_هدع لاه ىلإ_عت هنا (ةسماسالا ةغا) |

 نافه سفن لع وتلا افطعاذه ناكل هفالخاد ضي زملانوك دن دا رااوهرمصحملا ن اكول ضد ر 1

 حعنمناةي الاربد_ةنراسصق سأرلا قاسوهو اصاخاكح هلّنال رحسص ذا اب ضرملا اذه صخ هنا ل.ق
 عمهناالا ضر_لا اذهل انس ناكناو اذهانلق ترفكو مةلح ضرع مكسأر ىذان ناو مدب جالك ضرع ْ

 ناك هسفن ىلع ئشلا فطعمزلي ل ضيرملابارسسفمرمص للا نكي « ذا أم | هس ىلع ثلا تقطع مزاب كلذ ظ
 لاق (ةسداسلا ةغا) ىلو كلذ ناكف لال دّتسالااذهن ءمالكل "ول بجو رضي رااريغ ىلعرمص لا لح |

 قالودعلا نم فولنا ىف لمع>_ساسا نمالا ظفاو يطا ىلا: :رمعلاب عمت نك :مدمأ ذاق دي الارخ[ ىف ىلاسعت

 | فوقنا ىفالا ل هةسيالنمالا طظفل نأ ل نال لبق نأق نمالاسةءالو ىنعو ىف ضرما ف لاةد هناه ض ىلا

 نمالا ظفلالو اهاتأ موعىفحد_ةءالذن؟ الارخآ[ص وصخ اضرب ا ول الهلا نم ضد رملا ع نم لاس هناق :

 ظ || اها موع نم عنمالةبا الارخآ صوم هلوقودعلا نم نءالاالاد.ةدالهناه ديقمريغاقلطمناك اذا ١

 || ]| نمالا لوص>دارملانوكي ناوذب الف اذا. نمالا لصد هنا ناس هم ف سدل مم نم أ اذاه هلوقّنال يجول لي انلق ١

 ظ | تيتا وراسج الاولي ب بااذاور ريدةتلاراصفراصحالاوهو كد ةقتكّذلاو هرك ذم دقن نع

 | | تيظودملا عضمرامخألا اذ ه نمدارا!نوكسر نأ يسوود علا ق-ىنالا 0
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 | تاق كر ماوه كي دْوُد ءالساا هملع لاق ىهبو ىلع رئانديوهو نابيصا او لمقل |نمريثكى ءأررعشف ا

 || ضرا ا ىذاناذا مرح نأ اهتمدوصقملاوةن"الا هذ_هىلاعت هللا لزئاف كسر قاح ا لاق هللا لوسرا منذ
 هربخ أديم هلال عفر يدفن (ةئاثلا 'ءلّمسملا) لعأهتلاوديدغلا طرشي قا اوةاوادملاهك مناهسأرماومجبوأ | ٠
 مهذطعب لاق ( ةئلاثلا هل مسملا) يدق هملعف قاذ رب دعا او رخآراعذ اهغخاضيأ مهبدقهيلعؤردقتلاو فود 3

 || هقلافريصن ا هسأرى ىذأوأ ص ىم هقل ار ل ىدهلا غولب لية نال ا ذورمدن اه: صتختم الاهذه |

 || ىلإ حاّدحاق هندي ىف ضرملا هةلس مرت لكا فنا سم مالكلا لي نورخ؟ل اهو ةيدغل الذب طرمش, كلذ ف 4تذأ |!
 || تةرعاذاةيدقلا نم هملع ب امنيبو كلذ هلن ا ىلاعت هنا نيمف قليلا ىلا جام اف هسأر ىف ىذأ ءةطواحالع ||

 || ريغي كل ذنوكيدقو قالا ف ةصخرلاكس ابللا فةصخرزلا نوكتذ سايالا ىلا جوك دق ضراالوةنفاذهأ]| '
 || نمريثك ف برطل |لامعتسا ىلااضي أ حات<دقو ةندفلا طرشبهلميأف هلكاسشامو دربلا:3ٌنم ضرما || ٠

 || نابيصلاو لمتلا بيس كلذ نوكي دقة هسأر نم ىذأ هينوكتنمامأو لاذ همضمكلانوكمض ضاىهالا || ٠
 ا عج ماعمكملا اذهل لابو لاو ضم ثود>نم فوم دنءنوكيدقو عادصأ اسس نوكي دقو

 || صخرتل !نءةيدفلا رخؤيوأ صرتي عذب دفلا مّدَمَي لههناىفاوفادخا (ةعنا رلا هلئسملا) جلا تارواظ# ظ

 الا بوجو ىفهلءا ا كح صخرألا ىلءمادقالا نال صخرتلا نع ةيدفاا رؤي هنا رهاطظلاهسضةقيىذلاوأأ
 1 مالكلامظشالو ةيدقهسلعفىافتي الا رد_ةةنااند دقت اضدأو هبلءام دةم ناكح) ةيدقلا

 || ةيدفلا كلتنادارماق كسنوأ ةقدصوأ مامسص نه ىلاعت هلوقامأ ةيدةااريخأ:بدعاذافذاسا اذه ىلعالا |
 || ىلا رعال نيا لاق ةداسعلا كسنلا لصأ (ىلوالا هلكسسملا ) لئاسمتب الا ىو ةثالئلارومالا هذه دكا |

 || اهافصو مان“ الا سدد نم هسفن صلخ هنال ك ان ديعتمال لق ثم هكمسذ ان كس لك ةضفلا كابس كنلأ

 || ىتا|تادابعلا فرش نماهنالك سن ةحبذال لق مك سنلا نعم لصأ اذه ثيدلنا نم ةصلخملا كيب سلاك
 || رومالا دحأب الا ىَدأتيال كلان الذاش هلقأ نا ىلع كل سنلا ىفاوقغتا (ةيئاسثلاهلئسملا) هلاىلا اهي برم
 مامصلاامأ ةاشااوهْك سنلاو بجا ولالةأم رحالة امثل اهلقأ ناكها وةاثااوةرقملاو لجل اه ل

 || هلا (امهدحأ) نالوق هيفهناب لسع اذاعو امة. فيكو موتك ىلع ل ديام هن"الا ف سالف ماعطالاو
 || ىأرو ةرعن بعكي ٌرمامل مالا اوةاللا هملعهنا هنسىفدو ادولأ ىورام وهو ةرع نب بعك نع لمح

 || ةةس ىلعرةنم عصآةثالث عطاوأ مانأ ةثالثمصوأ اكسن ةاسش حبذا مث قطا هل لاه هسسأر ىف ماوهلا ةرثك
 || مانأةريشع عنتملل مامصلا الاف امان سملاو سابع بانعىوربام (ىاشا!لوقااو) نيكسصاسم
 || ىلءامولح بجو عضوملا اذه ىف نيا#ثاناك امل م اعطال او مامسمل نا اههبتتحو دعا ىف كد ل ثم ماعطألاو

 |١ هلثسملا) ءاهقفلا رثكأ هءلعلوالالوقلا وىدهلا دعما ذا عنف مزلي ىذلا اودوكل ذدع ءاجامك رمق | ْ

 : ربسغبادماع هسأر قاس نمامأر ذب عسا تا اروظدث نم 'ىث ىلع مدقأ نم مكح ىلع تاددي الا .(ةثلاثلا | 00

 نء ماد همكح هنعهل ا ىذر كلام لاهو مدلا هءلع بجاولا ةغمز ىبأو هنع هللا ىذر ىفاشل ا دنعترذع ١

 رج وحجم جد ديد وصلا جمب نج توتو يعن مبسم صصسس نك يصت» و جسد ميجا

 || ىلع ل ديمامص نمةيدقفهسأر نم ىذأ هبوأ اضر ص مكتم ناكن ةهلوقنال هلع ةحتب الاورذعي كا ذلعف ]| 1 ١
 ٌ نال عاف نم اذأف ىلا.عتهلوقو طريشلا مدع دنع م دءْئشلانطو رسثملاورا ذعالا ذهب مكحلا اذه طارتشا | الا

 عقلا قعم (ىلوالاهلث_ملا) لدا هنف يلا ىلا ةرمعلاب عمت نخهلوقوراصحالا نم مسنمأ اذاف هريدقت

 ظ نملك ,لي وطىأ عام لح مسهلوق نم هلدأو هب عتمب ئذ لكعاتملاو هيذذلت ىأئشلاب عتةلاقي ذذ 3

 دك يي ع يلا رهشأ ىف رقعمش دكم م دق نأ ود يلا ىلا رمعلاب عدملاو هب عقم ووفئثلا عم هتبح تلال
 نيبا.مف مارحالا تاروظعمب اعتقساسمنوكي هنالاعتتم ىعسامنا وكل ذ هءاع نم يكف حا اهنم ئتنالالح
 أ| هرركم عقلا نمرخآ عون انههو هسف ةهاركال يح هجولا اذهه ىلع عتقلاو جيملاب همارحا ىلا ة رمعلا نموا أ
 ىماانأو |”وديلع خا إمهت | لوسردهب لجان انتم لانوس !ىشررحت نصرا ٍ

 جلا مشي مث نيم ارحال اند عمج نأ ةعتملا هذه نءدارملا و يلا ةعتم وءانسنلا ةعتمام,ملعت قاعأو سس 1
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 ىذلانامزال مسا هن .”الا هذه لحما هع اشو «يفاشا الاف هن 20 هراسغت ف ثا |فالللا

 هنأ (لزالا) عر ملا كا ينام ثلا ةحناكملل مسا هنا ةفينسوب أ لاقو لاكتلا هرقل ص

 رصح امنا هنا ةنفمنس ىنأ باصصأ لاق مر | نم تسيل ةسب دطاوا ميرو لب ا . د ايرمص>-امالسلا هيلع | 1

 ةعسل ىلع مرا! فرط ىلعةسب دا <ىدقاولا لاق مران هوهوكم لغساوه ىذلا ةس دا فرطى ظ

 ىدهل اكل ذر حت نأ ىلعلمادلا لاف لاو سلا ادهن ءهريسفت ىف هللا هجر لافتا باج ةتحم ن هلايمأ |

 نيبفل-< غل ناافوكعم هىدهأاو مار مل اددعسملا نعمت دصواورفك نيذلا مه ىلاعت هلوق م رلعاىفعقوام |

 ىلعاذ_هلدفهديربناكىذل اهل ىدهلا غالبا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىف 5 رعنمرافكلانأ ىلاعت
 رع سوهت مرخلا فو لف ىف ناك اوسرصغ انا (ةزاسثلا جلا مرا اريغف ىدهلا كلذاورغ مهنا
 |مترص-!ناف هلوقنأ (لوالا مالا ناس) ىدهلا رف نم ع راو للخا ىف نك نأ ب >ون ىدهلارب

 | اتهم ىدولا نم رمستس | انك كلذ دعب هلوتو مرا فوأ للا ىف ناك ءاوس ارسطو اكل لكلا:
 ني ريد_ةثلا ىلعو ىد-هلا نم رمست_ساام اور افه اسضعموأ باو هر ىدهلا نم رقما ا

 أ مرا قوأ للاى اريه# ناك ءاوسرص#لا ىنع ساو ىدهاار م نأ ىلدءةلاددب الاهذهنأتدث 8
 | هلزوعنأ هنأاحرد لوا : ئدلا,فاكملاّنال مردعاو ىل- 1 ىف عبذلا هلنوك نأ بدو ا هتنئاذاو

 ةحلا) رضحا ثرح مدا ةسقارا ىلعا رداق مدان وكي نأ سو لال تسص ناك اذاو هيرومأملا لعن
 | ودعا |فوخ نع سفنا!صدلخت نم نكميا عبذلا, للكل !نمرمصلانكءامغا هناصسدقلانا (ةئلاشلا
 بحور دَهَنلا اذه ىلعف 3 "الا ةلال دي لاصتل الصح ال رتلا لص لامو مرا ىفالار رنا ازمص لوا لالا ىف

 مرا ىلارختل لضوملاّنالو مككلا اذهع رشن مدوصقم اوهام ضةان كل ذو لالا ىف للتتأا ل هدعال نأ :

 ريغلا كال ذ دجعال دّقف ءريسغناكن ناو فواللا ماسق عم هلعملا اذ يوي ضو نقولا و ؛ن دةنوه ناكنا

 الأ ناك 11 نعةرايعلعفل انمع رسكب لح انأ (لوالا) هوجو نم هنع هللا ىذر ةف. نس ىأ ة < لعفيا ذا
 ظ || لم غلاب كن ءوهو لاا ناكمىلا لامس ىف غلاب ريغدلا ىلءلديد1 2 ىدها | غاي ىتح هلو قف س املاو دصسااك

 | نأ به( ىنا ُهلا)هيوجو تقووهنيدلا ل2 ناروهشملاز مناونامزلا نءةرابعل هلا( هباوح) لاا ىف

 ا هلوقفو ى.:علا تيباا ىلا اهلحم مت هلوقب ل تحال ١ ذه لاز | ىلاعت هنأ هللا ناالا نامزلاو ناكا لة ل اا ذا

 || هللا ىذر ىفاذلا لاق (هءاوجإامدلا هم قاربال نبع! ناف مرا هنمدارملا نأ ك شالو ةءعكلا غاانايده

 || نيعضومىفالا هل_هأنيك ال مرا ىفالا ىز الف ىدهءزجو هن دب نم هلام ىف مرحلا ىلع بجو ام لك هع

 رصد (ىناشااو) نيك املا نيبو هند ىل_خو هم ذهقي رطى بطعفانده قاس نم (امهدحأ)

 | أ[ ةروصلاهذ_هلوانت ان منا حلق لذ ءامدناررئاس ىف هور ةهضصذ ىتلاتانأ , الاف سد-ثيحر_ف: هناقودعلاب

 || هيد هنوكتالةبدهلاو هيرىلا ديعلا اهثعبىيااَدب دهلا ىركتراج هنالانده ىعن ىدهلا اولاق (ثااثاا)

 1 اذه (هيا وج) مرح اوه ىدهلا عضوملعج ال اروصتيال ىنعملا اذهو هءلا ىدهملارادىلا ىدهملااهثءباذاالا

 1 امك أ تناك هب برق اهاكريت "7 ءام درت اسس نأ (عدارلا) ةووتل دنع لشمال لة ل وهوه مسالا كلتا

 | ظ لمصامنا فول لاوزر والا ةلازال وانغ مدلا اذهنأ(هباوج) اذعاذكسف مرا ىفالا مصتال

 ا دو+وهربغ عما اذ_هو دوصقملاا د هلصح ال مرا ىلا هلاسرا بج وولامأ ريض !ثدح هيلعردقاذا

 || الا مه«ؤراو ةادف ولك نأ مهل ىئش ال هنا ىلع ةلا دن الا هذه( ةثااثل اهل )1١ قرغا ارهظذءام دل اريئاس ىف

 ١ نة)كلاءتالوق « ةقدصلايدقتدعبالا لوسرلا اوان ال نأ مهىهأ هنا كىدهأا نمرمسعسا ام مدة: دعا

 ا | جم اىلاةرءعلاب عتق نف جنم اذاف كفو ةقدصو آ ءايصن هذيدفف هسأر نمىذأ هيو اضإ سه مكئمناك

 ان 50 نا كلذ "هلاك ةرسشع كلت حعجر اذا ةعبسو يلع ىف مانأ ثالث مايصق دع ل نك ىدهلا نم رمستسا نأ
 ١ نبا لاه (ىلدالا "هلعسملا) لئاسم همف (باهتعلا ديت هللانااواعاو هقلااوقتاو مار !ادكذملا ىرمذاح هل»أ

 أ ناكو ةبدب دخلا 0 حس د سكس هسشملا الا هذه تلت ساع
 اسس

 ًّء
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 مرح ا مدع حب ذولفرصتلا موي عبدي نأ بحت سيو عتملا بمةء بحبو هلا ىلع لدي ىدهلا نمرمسيتسما ||
 مداندنع عمم مدنا ذه لصأ وزوال ع هللا ىذر ةفما- ىلأ دنعو قع دق ع تقلا نال زا ياام

 منكىلاعت هلوذام أر حلا موس صتخف ةيعخالا مركحص لت مد.دنعو تاناري1ساءام درتاسسكن ارح /

 نم هل دي ىلا هنا نيب دة هدي مل ناو مالك الف ىد- ولا دج ونا عتمااَنا ىف-ءلاق مانأ ثالث مايسصف دج ْ

 ء,:تكحصا لن ل مالاوةىذلال د_ملانوكي نأ رهاطظلامامسهلامأىل-ضفأآىدولا اذ هنمامّسصلا ْ | |١ ْ

 لئاسمةن الا ىفو لاك ةرمع كا هلوةكوهو ىد_عااكب اوشا اولا ىف هنال ملا اذه ىف نيب ىلاعت |
 دع لوىدهلاد_بواذاامهءاءاوساف ءاهقفلاو ىدهلا دع ملاذا اعف صن انااا (ىوالا لكلا 0:

 مامسصنهلوق (ةناثلاءلمسملا) موصلاىلا لدعباضيأ انهوف لاغ نب عاسب وأاسب'اغهلامناكوأ هسنت 1
 عتقان اىهو ةسهقف 'هلٌ سم هملع عرفي ف رك امهلاغ#شا تقو مانأ ةثالث هيلعف ىأ يلسافف مايأةث 0 ْ

 مص هللادجر ةةشحوبأ لاقو يلا مارحا لبق ةرمسعلا مارحا دعب هموص مدنال ىدهلا دولا ذا |
 اذاامو لي ةناضمرماص نكزوكالف هتقو لبق ماصدنا (لوالا) هوجو نءهنعهللا ىذر ىذاشلا هن
 يطاف مانأةث الث مامسصف لاه ىلاعت هللا نال هتقو ل ماص هنا انلقااو عوجرلا ىلبق مايا ةعيس سلا مامص ْ

 (قاشاا) هيلع ولج بجو صن مارحالاو مو.الافراط ملحنال جا لامفأ اررئاسنال يا! مارحا هي دارأو
 ارابتعاهلديو» ىذلاموصال دقو نوكيال اذكف لضف أوه ىذلا ىدهال تقول سد ياسا مارحالا ل قاما

 الف لصالا هناكمك_١1 ىفريسصدف هماقءموقي لصالا مدع لاح لدا نأ هة.ةدو لا دبالاو لوصالارث أس: ا

 عورشلا دز ود هنا ىلعاوةفنا لوةنفاذه تفرعا ذازم ل لصالادجوول تقو فل _هد<نأزو< !

 ااومودتال مالسلاو ةالصلا هملعهلوقا قد رمذنل !مايأ الورصلا مويزووعال هنا حمال اورحخلا مولىلا ياا ىف ١ ْ ا

 اوفلتشا .(ةثااثلا ل ملا) .ارطغمةف رع مون وكي ثيحح يلا مانأ فم ومين أب حتسملاومايالا هده ىف
 لبهالاىلا عوسرلا وه دي دلسا ىف هع هللا ىذر ”ىذاشا | لاف ٌمعجرا ذادل اوقف عوج رلا نم دارملا ف
 عوحرلا ىف دخالاو جلا لاسع ا نم غارفلا عوجرلا نم دارحلا ه_نعدّللا ىضر ةةينسوبأ لاهو نطولاو

 ىفاشلا دنع هيزيجحال هلي ىلا لوصولا لبقو يلا نع عوجرلا دعب ةعبسلا مادالا ماصاذا هناهيلع عرفتي
 ىلا ءانعم َجعِسَر اذاهلوق (لؤالا) هوجو ىنفاشل ا ةبح هللا هجرة فينس ىلأ دنع هيزيكو هئع هللا ىضر
 ىلا عوجرلاو طورشملا دوب ل طرمشلا د_بودملامو اطرمش نطولا ىلا عوجرلا لع ىلا هللا ثاف نطولا

 اناقام دكا وطورسشملا دوال نأ سونطرمشل ادب وا ل هلة نطولا ىلاءاهنالا دذعالا لضدعبال نطولا || ٠١
 لاق ةكماتم دان لاق سابع نان عى ورام (ىناثلا) ةىث هيلع نكي ل نطول ىلا لوص ولا لدق تام ولهناب | ظ
 ايئأو ةورملاواقصلابو تبيلانانفطق ىدولادلق ن مال اةرمع ميلاد كلالهااوام ا لسو هيلع هللا ىلص ىلا ا

 مامصقا ودعت )ناف ىدها !مكملع لاهانغ رذاسإف ل ال مت نآ ةيورتلا ةمشعان سهأ م بايت انسيلوءاسنلا
 ناضمرقرفاسلا نءموصلا طتسأ ىلاهت هللا نا( تلاثلا) مراسم ىلا معجراذا ةعبسو لسا ىف مانأ هناا

 مايأةثالثل م ىلعافطغ بسلا ةعيس لمعى أن باأرق (ةعبارلاةلمسملا) هئمان امسأ عتقلا موق ] ٠١
 دقف هل ماك ةرمثع كلت ىلاهنهل وقامأ اهي ةيغص ىذ مول ىف ماعطا وأهل اوك مانأ ةثالث م امسصق لبق هناك ا |

 ةرمشع ةعمسلاو ةثالثلاناةرورضاب مولع !نمثا (امهدحأ) نيهجو نم هبفهنلا مهن« نو دحلملا نعط ا
 كالذوةرشعامل وكيف هل ءاكربغت رمشع دودو بف وب'هلماك #4 رقنا(ىلاشلا و) مخا ياعفو ف وك ٠ رد
 سدل مدر اذاةعيسو هلوق فواولانا(لوالا) مالكنلا اذه ىفدئاوذلا نماعاونأ اورك ذءاءاعلاو لاحم

 ني رعس نب و نسا لاجمل وقى فاكو عانرو ثالدو ىئمهل وةىاكوأ قءعنوكي قلد عجبا ىف اعطاق اص | 1
 داتعملان ا (ىناشلاعوذلا) مهولا اذهل ةلازا هلماك ةرمشع هلو قرك ذ ىلا عت هقلاف اذهرأ ا ذه سلا كأ 1

 ليكلذكس يل لدبلا اًذهّنا نيب ىلاعت هتلافءامملا عم مولا فاك لد للا نمالاح فهضأ لدءلانوكيتأ || ||
 ىلا سفنلا نكسص اس موصل | ةفاكل لم_كملا ىدوأل دةاسغا !نوكمل لد..ملا ماتم تاه هنوكش لماكو» |

. 0 
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 .هيصسح لمار اساسا رح ل وداع قدح تسأ --بو ايام ديلا ميس سوا بةدع سس 25-20050530097 0700 982-_-_

 أ نع عور جن مكلف ءاصالد امو دبع قا قست ودنا كد جما ىلا اهب عم ةودعلاىلا ْ

 . 00 طارمثأ ىف ةروسعاانوربال اواكم م منا همف بدل | ناكف ةصاخ ىلالا ب 1 اهم تناك ام لاه هنأ ردفأ 5

 | موعدا هيفا مولعداقتعالا كلذ لاطبااس هلع هلا لسد لور ران روجلارغأ ن ءاهنددعبد ا

 ٌآ || مسماصاخ يبا مسف ناك ىلا اذواق مهريغ همن موكر اشيال ببساذ هو ةرمسعل | ىلا يطلان * يطا رم ىف |
 0 عت هلكلاو ةرمعلا عت ال هناكف ةرهعلا بدسإ عدت ن نم ىأ ةرمعلاب عتمت نذ ىلاعت هلوق (ةئاشنا هلك سأا)

 رسيتسسا|.ة ىلاعت هلوقامأ علا ىلا: ةرمعلاب عملا ىعموهاذهو ةرههلاب هناا بيس مارسالا تار واتس أ
 مّدقينأ(اهدحأ) "عقلا برع ولاني اعصأ لام (ىوالاهلثملا) لئاسم هين ىدولا نص
 1 فاوطا |نمئشب ىأو ع اروشأ لبقاهمم رسأ ناف يبا روشأ ف ةرمعلاب مر نأ (ىناثلاو) لسا ىلعةرمعلا |
 . [|| نيكسنلا نيب عموم ل هلال مدهمزلي ل ةذسل اءذهىف جو يم ارهشأ ىف هسيقان لك مث !دسح او اط رمش ناك او أ
 . || عصالاوهو مالا ق لاق نالوق هبف جار بشأ ىاهلاعابفأد عملا رمش لبق ةرمعل انمرحأ ناو يا رم أى[ ا

 ءالمالاو جدقل ىف لاق ودل_.,ةفاطولاكيساربمشأ لبق ةرمعلا ناكرأن هنكرب ىنأ هنال عملا مد همْزلي ال 01

 ْ بف اذا هنعهلل ا ىذر ةفمدس وأ لاهو هن يحارب : أى مارحالا ةما دنا لعجيو كلذ زلم 1

 0 :نأ (ثتااثلا طرشلا) هرثك اتأب ملاذا عتق هوهذ يلا رخال دف تارا د
 ]| نمد وكبال نأ( عيارلا ط 00 وماعىف ةرمعلا و ميسا ةجسا مدح وبل هنال مدلا همزلي الى رتاتنمولا آ

 1 نم مارا دصسسملاريزاحو مارملا ددعسملا ىرمذاس لهآ نكي لنا الذ ىلاسعت لول ماركا دصسملا ىرمذاح

 .[|| ةفاسااءذهو ني رمطاحلا نم سداةرمهّقلا ةذاسم ىلع ناكَن افرمدقلا ةفاسم نم لقأ ةفاسم ىلع ءلهأ ناك أ

 ةرمعلا نم غار ةلادعب كم فود نم م جاي مرحي نأ( سماح طرششلا )ن اهو هسف مرما نموأ ةكمن مريمعت

 | ىف هدهذدسوب لو تانقمملا ن نم مارحالا رتل مدلا موزل نال عنتلا مدهمزلب ال ياي مرحأت تاما ىلا داعناف ,

 ناريس مد عقلا مد نعلن | ىضر ىعفاشلا لاق (ةّئاشلا هلك_سملا) عقلا مد مورا ىف ةريدعملا طورمشلا | ْ

 4 نم ىفاشلا ةص همم لك أبو كن مدهنا هع هللا ىذر ةف. او أين هلزومالف ةءاسالا ا

 || نم هيف لاخلا لوصح نا ناربج مدمدلا نوكي نأ ب جوةلاخ ه.ةلص> عقلا نا (ىلوالاة ا) هوسو
 .(| ةصخر ىلا ت دعام_هنع هللا ىطر ىلع لاف ةعنلا نع ىو اضع نأ ىور(لزالا) ةثالئهوسو |
 ١ |ةرابععتفلاو اهدة ءام«ىلاعت هنأ (ىنامألا) اه.ذ صقن لود> ىلع ل د, كلدو ةيرغلاو ٌةحاطا بنس ا

 1 (ثلاشثلا) للخ عونةدامع هنوكىف ل_ه> هنا ىلع ل دف ةقشملا ىلعةدابعلا ىيمو عافتنالاو ذذلتلا ن ءاأز

 1 اناف يمل نوكي نأ هقحن «ناكو ةرمعالرذسلار اص عقلا فنا لمسهفتلا لدس ىلءلاطلا ناس وهو

 || جالا تاقمملا لع هقح نم ناكاضيأو لاخ كا ذوام نيب لالالا تقو هفرتلا ل صح اضرأو ياو هركالا :

 أ مالا لع بو يلا اذه فلاطلا نوك تئاذاو لاخ ع ون كا ذناك ةرمعا اقبل العجال م امءأ هنا ا

 || درذأو لاك ةرمعلاوأ مبا كسانمنم”ىل_صأ كنب سيلمدلانا (ةيئاشلاةغا) كن مدال ناربج مد
 موصل اوةالدلا نيب عمبنمنا لل دياضبأ مدلا بجولال نير دابعل نيب عملباو ىكملا قس ىف امتسصو امهب ظ

 ةخحا) ناربج مدنوكسح,نأو دبالذْك.فمدسيل مالا اذهنا اذهب تيمنمدلا همزايال فاك دعالاو |
 نال ناربج مددنا ىلع لمد تقْو ءربغ هنوكو تيقولالا عنتملا ىلع ىدهلا بجو أ ىلاعت هنا نا (ةنلاشلا ا

 | هم تفرعاذاو موساال ديالك لا مدوال دم هئفموهالنا (ةعبارلا ةحخا) ةةتؤماهلك كسانألا

 جنا ىلءانللددقو هلت ةرمسعلاو يملا ارتأو وق ىف يلسا ماتا فاك. ا مزلأ ىلاعتهتانا لوشن فانك دأم

 ظ | اسفن عقوي مكمن نالاثلذو ىدسلا قمرستسااه يلا ىلا ةرمهاب عنق ةىلاعت لاهتاذهلف مانريغ عملا

 ظ ىلءالارزتالوهوت" الا قامسس نم موهذم ن_سح ىنعم ا ذهف مك هب لمكتل ىدها ان هورجج ا م كد ىف ْ

 ١ || نأضا١ نم ةعذج ةاشمد عتفلانبجاولا مدلل (ةئلاثلاةلثسسملا) هنعهتا ىذر ”وناشلا عدنا
 ١ اةهلرقىفءانفلانال حاب مرحأ مدعي هيوعجبو تفووزاجةندبوأ ةرقب ىف ةتسالراشتولو زعملان و هنثوأ ١

 7 جورججد #0 ديو جب ي> < هي 7

 | رمسسدتس ١



 نوكيف ع! نامز ىف عقاو هضعب ةريثعلا مانالا هذه موصّن امن هناض رم ضخملالا هي ىودالمرجالف تاذللا | 0

 امر لانا 0 نيالا وا ءتاشمملا نم مر 1

 ةجا) ىرال اهم لدي ماع ريلسا ىلا ةرمعلاب حتت نو ىلاسعت هل اوق (ىلوالاةلا) هوجو نم هنعهلاىذر ||| ١٠ ىناشلا ةح هنملكأب ال ةءانس مدوه مد هملع ناكترقرأ عمم ن هوماراادصسملا ىريضاطنارئالو ةعتمال ْ ا
 هللا نا.( ةثااسث ااذغ) هدة ءاضيأ نوكيدق ىافالاري_غناد عطقلا مزل امقاف آن نوكيا ذلاعتملاىدهلا أ باا صخاذاو ىد-هلابووودو برق ةالاروك دملا ىلا اهدوعءت جوف ةءاككلذهلوق (ةناشلا : 1 ٠
 عسنلاو يسار أ !ىف 5 ةرمعلا مهر ه2 ىف ةلهالا لهأ هءاعناك ام زمسنل ةناما ةعملا ونارقلاع رمش ىلا 1 ١
 ىندملا ىلع ءاسامق ةعرملا له ن نوكأ مارغالا قهأ ناتو هنا (ةعبارلاةلا) ةفاكساسنلاق ظل 0

 ٍ ىلااهدوءبحونةياككلذ ةوقنا ىلا هل اهجر ةفينح بأ حان ذا هسيلع مدال كمل عت ألا ||

 ما ارا ددحسملاوريشاح سواط لاو ةصاخةكملخالالا كلذ ىراال لاق ىنملهأف 4لقف ةكم له أ لشم مه ١

 | لاه ام ىلع صا صتخالا مالب ىلا.3 هللا ىلا فاض ءاضرأ جاناو ىلموصا | ىلا عت لاقت ام ىلع صاص: الا

 لدل ةءلاف ىلا تر هن اصش هللاب نيد اعل !نيناها ص اص ا ديه ىلع صخلا لداكو هلل ةرمعلاو ويلا وثأَو
 م ءوهواريذ ةمكححال ا هجو ىلع ةّميلا ىلةعلا علطي الة داع هنالف موص' | د ىفامأ كلذ ىلءاضيأ
 ىلع 3 هلا لقعلا ماطبال ةدابعاضبأ ياساو ىامت قا تاّسرم ضخلالا+ بال مرحالف ادد سا: :ل١ ىلع

 ماا 1 دال || بجولو نط ولاو لهالا ةقرامن هبجوو هنالا ذب قاش اذ عموهو اهيذ ةمكسلس ا هحو

 كل دنا موإهم وقاش ىلا قاش نه لاةّد اوه وجا نءغا رفلا كعب عقا وهضعنوأ د ني اثنيشش نيياعج

 ىلءهناهس دهُدو ةرمثعلا مانالا هذه مام_صمىلاعتهننا ب+وأ مرحالف ةردلاواءو باول ا ةرثكل بدس
 لادا ملغعت ىلع ل دب عضوملا اذه ىفرم هاا | نافل ماك ةرمث عك: لاَمذولعلاو لامك ةراغف ةدابع هنا

 ,ةملكلاهد_هلاة-ثا ةرشعلاهوولا هذ_مروظد_ة:"ءلماكص: زشعةرشع هلو ةرمءلاق هناكف

 هلوقامأ نيملاعلا بر هلل د اودي الامد هى نيدحلا ن عطناساا اذ يوب ا

 ىلاةراشا كلذ هلوق (ىلوالا لكس ل1) لئاسم همقف ماركا دحاملا :رضاح ةلهآ نكن : ل نأ كلذ ىلإعت

 بيلا اذواق موءتمرك دهن دعبأو هلديو ىدهلا نم قا مزلب امرك ذةروك ذااروءالابرقأو مقنع

 نوكيا ائأ متل قس ديو ذولا مورلوطو رخال لا مسار لال ءهشاىذر ىفاشاالاقذ أو أ زا

 كالدو هل ديالو ىدها | همزلب ال هناف م را لهن مناك ا ذااماف مار 1| دسسملا ىرمضاح ند ه عتقان نكيلاذا

 نه ميلان نع مركب نأ هماع بحاول ا ن نم ناك نال قافالا مزلامنا ىدهل ١ ذه هنع هللا ىذر ىفاشاا دمع نال

 هد دهر اك ذوهودعدالا ىلا ةراشا كلذ ةوقذا هنعدقا شرة فنسوأ لاثو ةزبالو فد ا

 نالىلو ب رقال اىلاهدوع لاقي نأ زوالل ةياودو ضعبلا نمىلوأ ضءيلا سبل هنالمدةتاملك ||
 تزيممامناو ةريخالا لها صدت لجخلابءةءروك 'ذملاءانثتسالا نا هيه ذ مَن سا ناخجر السدس برقا

 مار ,لسا دهسملاى رضاع دارملا فا 0 للئسلا) انيهاذكما »برقا | بد سد له ارث اس نع 'هلال كلك

 اوماكأ ةمواذوح ثيح نم ةرمءلاباومرسأ ىف «لهأ ناولذ لاف ىوط ىذ لهأو كم لد أ مه كلام لاةذ

 سدو هذ لاو عدنا ىلع بعام مهيلع بجأ مرا لهأ نع هللا هجر كلام لئسو نيعتمماوناك او تح دك |

 ىلءاوناكنافدكم نمرمصقلا ةف سمن «لقأ ىلع نون وكي نيذلا مه هنع هللا ىضر ىعذاشلا لاوو مركسا لهأ مه |
 تقاوملا لهأ ماركا ددهسملاو رضاح هسذع هللا ىطر هدف دول آلاهونيرضاط١نماوسلفرمدتلاةفاسم
 لعأ أ عضاوملاهد- هم م عضوم ىله أ نم نأكن + «لكذ قرع تاذو مايو نرقو ةغخخلاو ةفياطساو ذو م

 نهد 0 , الا اغذاو ساننلا به اذم ل.دفتو» اذه ماركا دصسملا ىرضا ن نموه كم ىلاامتاروام
 الا ملعالا لدينا . الا طفاف هنورضحو مار 1 ار اولا مهةكم لها َنال هنناهجر كلام ظ

 ب:بب همي يمص هووصم ميموصوب همسي ميسا بيسو وو يسسما

 لل ار ْ 1١79
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 راق ول هنالءلماك هلوق ىلا هب لسص وتلا ةعحاو هاما ةرشعلا 1 ةوذقلا د دعم لئاكلاوجالا ن دهمان ١
 نماذ_هىف ٌثبالف ةثالثلا نعةدرفملا ةعبسلاوأ ةعي_سلا نع ةدرفملا ةثاللثلا هيدارب نأز وج "للماك كالت ظ
 رع لدبلا ىف 'طماكاما (اهدحأ) هحوأأ ةثالث ن نءلاكلا ناب لمت لماك هلوقناملعامت : ةرسشءاارك د ٠

 رمئدسهلا قأب نم بلوت لثم لماكه تبعا باوثن اى ةلماك اهم ا (اهئاند) هماقمةعاه ىدهلا 1

 نم ح لثمالماك نوكي مايسصلا اذهب ىأ اذا عدلا جنا ىف ةلماك اها ( اهئلاثو) هلع نيرداقلا |
 نأد ع. لل مانأ ةرمشع مامسصلا كءلع تبحو ألاف اذاىلاعتهللاّت ا (ثلاشا!عوناا) عتملا اذهب تاي ظ

 ع ريشلا ىريتكسح ماعلا صي_ماقنأف ظذالا اذهنع مانالا هذه ضع جورخ ىذة هي لل دلانهن وكب

 الدلارتصب بج اسوم دوك لاما ا الاول قرشا

 نوكتا ةتباا دوب ل ص صخملا اذهثا ىلعاص._ىنثن وكب اذهف'هل ءاك ةرمشء كا :هدعب لاه ا داق ةصصخلا
 داس ةعنزأ دادعالا:بتارم ّنا (عبارلا عونلا) دعبأ سنلاو ص.مخقالهلاق-او ىوقأ هتلالد
 او مود اروع ةراشعلا نوكسسو ارو كموأ اك لع نزكي نأ اماف كلذ“ اروامو فولو ن::موتارمشعو

 ةوصوماددع هنوكلددءلااذه تءو اان امالكأ اريدةة:راصف فير تلا ىلا جاد هاريس تلا اذه. لاوكا
 مالك ىف ةروه#كم ةعب رطد.كوتلاّْتا (سماشلاع ونلا) بيكرتلاو رسكلا نءاسلاخ لاكلا ةفصب ْ
 مالكاّنا همضةدئانغلاو همحانحرطي رئاطالو لاقو ر وذا ىلا تواقلا شت كل وهلوقك درعلا

 ىذاا مالكا نم نامسسنلاو 5 وهنا ء دعب أ ةريثكلا تافصلاب فرعيو ةريثكلا !تارامعلاب هنع رعت ىذلا

 ةردثك ماصم ىلعالا ةسشم هبسغن ىف هنوك ىلع ل ديةريثكل تازابعل يرعب عتق ةدحاولاةرايعلاب هنعربعي

 اه.لالخ الازودال ةم-جم ةاصم هنوكه نم لعبال هناف ةدحاو ةرابعب هنعربعأم ام || مب لالالا زود الو

 ددعلاة.اعرّت ا ىلع ةلالد عضو ا اذه ىف داك ةنكنط 1 هدد هىلءالة-ثمر.تكحرتلا ناك اذاو

 مالكلااذهةدئافناسبىف (سداسلاعونلا) ةتباااها!ءهازو<ال ىتاات امهملانءموصا! اذ-هىف
 اذهو بو رلاو ك_كلااعطافان اس كل ذ ىلاسعت هللا نيف باله اونو ك: لو برعلا عم باطلا اذه

 ةثلاشلا ف هماهباكسمأو ىرخأ ةَرم رامون الث هي د_.راشأو احح هو اذكه رهشلا ىف لاق هنا ىوراك 1

 ليزي مالكلا اذهّنا )عب ١ سااعوذلا) نيرمشعو ةعسن ىلعةيئاشل ايو نيثالث ىلع ىلوالا ةراشالاب اهم

 فرشع كلتء دعب لاعاذاف اطلا ىف ناترباشنم ةعسنو ةعسّال كلذو طولت ىئرصصعت ع نمداوتلا ماهب الإ

 نأ لم-:< م هدراذاةعبسسو رطساىف ماأ هالثمامصخهلوقن ا (نءاشلاعونلا) هامتشالا اذهلاز

 ْك ا اش لاو مال ما أعم لك نأعوجرلادءد بج اولا نوك,نأ هنم دارملان وكي ظ

 دعما هي ةئالثلا كات ىوسةميرأ جلا نم عوجرلا دعب هلع قابلا نو كم ىتح ةمدئ24 | هيالثلا كنت ْ

 ذ-هفةمد-ةثااةثالثلا كل” ىوسةعبسس عوج رلاد_عب باول نوكي نأ هنمدارملانوك, نأ لمت<و
 :بحاولاّنانيبو لاكشالا اذهلاز ةيز ماك ةرمشع كات هدعد لاق اذافنيهجول !نيذهل لمت مالكا

 أ/ دقتلاو ىعأ ىنعملا نكل اربخ ناكت اواغقللاّنا(عساتلا عونلا)ةمْدهَمملا ةئالثلا كلت ىوس ةءيس عوجرلا
 هللةرمعلاو بلا 520000 ىلع مان جديد روماملا رقاواازب ا تنام ناسا لن نكللف

 اذهو

 ااراج نوكي ىتح للماك تامامسصّت اماما | هذه نكساف ريكا كال ذىف عقاولا لاغلا تانارجج تام امص
 أرك ذام ءلماك تاماسصلا ذهن 537 دارحلاو الماك امان: ثوم ناعما الذى عقاولا لاغلل
 ةجادك تيماكاذ“ ءوشلا, ف ءاكلتلا تالرب_هنا ظفا ىلا مالا ظفل نعل دعامناوآمان جلا نوكن اسف
 ا ءةراكعوقولا يثلا نعرابخالا ل نأزاج بسلا اذهاندوجولا فه. فاكملال وخد رهانفلاف
 ١ و يلا ىف مايأهثالث ايصي ما لهناعجسلا (رشاعلا عونلا)هبايياىف عرش ةغل ايمو هب رعالا دكت

 ْ اهب لاها لف ىلاعتو هناصسمتنادنع 'رلماك ةهظع ةعاط هنا ناس ردقلا اج فشلا انما ع عود-رادعد

 ٍ :ىلاعت هلئاىلا فام موصلاّنال كلذو لالا هباتىف ةعاطل ا هذه ا ىلع كلد لد ةيزماك ةرمشع كل"
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 ا ن. اولا مابا ا رباكتمأ نعرمم#ثاهنا ٠ (ىناشلا لاكشالا 5 ميلا ثدقا اومتيلهال ا لك

 ميطابسلهأ ةربو دنع مرح نأز وجمال ديدشلا دعبلا هرا ددعب نمو هل-ه أ ةربود نمءرملا مرد نأ لا ماتا
| 

 || نعباوحلاو) سصوصخم نامزب ةدقمريسغ يبا رهشأّن ا ىلعل دب اذ_دو ميلا رهشأ بقال || |

 | ىلعم ةقمصاىناو ةصاخ ثامول_عمر مئنأ يللا هلو ةىجري الاهدسهو ةّداعدب الانلتّنا (لزالا | 7

 ىلا.عتهوق (ةئلاشلا هلةسلا) ةباصصعلا نع ىورملارثالا هضر اءيال صخلاَّنا (فاشلا نعو) مانعلا | 0

 نم تاموا_عءرهشأ ىف ةدسحاوةّرمةنسلا ف نوكيا ايلا نا. (اهدحأ) .هوجوهفتامداعم|]|
 لبق ءواعاوناكام ىلءرهشالا كلت ةفرعم فمسهلاحأو ارا م ةسسلا فاه قوي ىتلاةرمعلاك سيلاه دوه ||| ١
 (فاشلا) .هلارزتمءاامناواوفرءامفال_ثىلءتأن مع رشلاف لوقلا اذه ىلءو عرشلا اذهلوزنأ] .
 ةنيعمتاهوأ ىفةتقؤءاهنا ابذارملا(ثلاثلا) مالسا اوةالصا ا هملع لوسرلا ناب تامولعم اهي دارملا تا 0

 | :لاف (ةعبارلاةلعسملا) رفكلا ف ةدايز» ىسنل !انمنا مهيف لزننيذلا هلع فن اك الاهريخأتالو اهعدقتزوحالا|

 | كلام لافو قاصعاو دجأ لاق هيو طارش أ لبق يلا لهينأ دحالزوهعاله_ذعهللا ىذر ىفاشلا

 روش ميلا هلوق «/تعهما ىذر”ىبفاشأ اه جةزلا عج زو «فعهللا ىذرةفينحو أو ىروثلاو

 دعو هثالث ءان دأو ةريشع ىلا هرثك ًاابمناو لكلا لواذتي الفريكتتلا ل_هدس ىلع لملق: مجبر همشأو تامولعم

 لاوش هنالدلا كلتْنا ىلءاوةفتانورمسغملاوهنالث يلا نيا ايلا رمان ا ثدثف ىندالا ىلا فرب هلنريكتتلا

 | لديو تقولا لبق يهاب مارحال ازوعالنأ بجو لوةئفاذه تبئاذاو ةغا ىذنم ضعبوةدع-ةااوذو

 ( ىناشلا) ةال_هلا ىلع اسايق مديالءادالا تقو لبق هد ابعلاب ما رجالاّْتا (لوالا) هجوأ هن الث هملع

 مارحالا مديال نالفاكجر هظلا نم نيةعكر ماقم تدقأ اهنال تقولا لقزوتال عملا ةالصف ةيطللا نأ |
 ل.ةريحلا تقو بهذاذا يل |ءادال اي قال مارحالاّنا (ثلاشلا) ىلوأ ةدابسعلا فعورشو هو |

 ىضر ةف.ئد يأ ة> ءادّسالا نم لوس ٠اقيلاّنال ىلوأ تقول لبق يل اءادال اصحص د ةعئال نالفءادالا|
 دلهالا لعف لاو ساسذلل تيق' وم ىهلقهلهالا نع كنولةسو ىلا .ءتدلوق (لوالا) .ناهجو هنع هلا | ٍ

 | ىمسي نأ زووعو مارحالا ةدعا تءقاوم اهنا اذا تيثف علل تيقاوع تدل هو علا تدقاوم اهلك || ٠١
 ]| برقأ جحاىلا مارحالانال لوأ اده لب تامولعم روشأ يللا هل رقى ا تقولا ماك ازاغاخما رجالا | 0 |

 نع باولاو ) رذذلاك تقولا ىلع ءعدبةةزاك ميلا مارتلا مارحالاّن ا (ةئاشلاةغاو) تقولانمإ] ||

 || نيبقرفلانا (ىناثلانءباو+لاو) اميكستىتلادياالانم صخ أ اعانركد ىتلادب الانا (لثالا|| ١
 ١ ادم دعالا روصيالءادالاّْأليلدبادالايرذنلا لاصتالوءا داب دعم تقولا نا مارحالا نيد 0

 || ىلاعت هلوقو تقولا ىلار قفا مرح الف هءاعدةءوءادالا ف عورشاضيأ و هفامازتلاهنوكعم هنافمارحالاامآو || ٠١
 كءلع تضرفل اق بجوأو مزلأ ةفالا ىف ضرذ عم (كفال اًرلمسلا)ناتلأ ب مهيف يللا نيف ض ردد

 حدقل!قزلا ضرفلا ىنارعالان الاف عطقلاو زا ةغلل|ىف ضرغلا نعم لصأو هتبجوأ ىأا نكس |
 :ال_صلاضرؤهنمو هم ىذاازخلا دتولا ةضرفورتولا همف عقي ىذا ارا سول ةضرفو هريغىففودتولا فو

 | نانأ نهض رف نآرقلا فاح دقو ب>وأ ىهءانه» ضرغفح د ةالزكلا موزاك درعلل ةمزال اهمالاهربغو
 ىلاعجار اضيأاذهو مكتاعا هل مكسل هلا ضرفدقهلوقو فرفذتل اء اهان_ضرفواهانلازتأ ةروسهوقوهو

" 
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 : ىدعع صرف هريسغ نع هنانأ اً ضرف اذ اى لا عت لاو هري_غن ع هنانأ دةفائد عطقن منال عطقل يا ا ' :

 1 اقدح الاءده ىف تالعا (ةيناشلا'ةلكسملا) دح او لصأ ىل اعجري امه الكن انأ يبعب ضرفو بجوأ | 01
 || اياسريسيالملا فالخالذاامرحم مرح اريسي نام ضرغلا اذسهبدارملاو يللا نيف هسعن لأ نريدقتلاو أ ”١

 يا ايسنلاو بءطلاو سدللاو درصلا ةءلع مرو الال- نوكي نأ نعحرخف هلعفب لعفبالا امر#د |

 1 هسفن ىلعءام_الا هذه هن مرحأم لعف هنال امر# ىمع« هءلعرومالاهد_هم ره ل>الو كل ذريغىلاسأرلل ا

 | ضرف ند ىلا. عت لوقف مرذعال ناك الولامم ابن نوكي اممر < هنالام رح ةعقملا تمس اضيأ بودل | ا.نسهأ)
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 نءاليله دعب ى را ىذلا ناصس ىلاعت لق م نط اةئمدار ماو مارا دما هلا ركذاما ريثك لاق ئفاسشلا

 ىلااهاغ مث لاوتو مارا نوصل ع نمال مرا نه هب ىريسأ اا لسو هيلع هلل ىلص هللا لوشيو ماز طا دسملا

 ]| مارط اد هملا نمدارملالوقنفاده تدئاذإ دصسملاو تملا ف قارتالءامدلاّن ال مرا دارملاو ييتعلات بلا

 ظ ارضا ناك ارفاسم نك نم لكورذاسملاة_ضرعذاملا (لوالا) ناهجو هءلعل دنو ءانركذام انهد

 اريذاج ناكوارفاسم نكي ل رمدقلا ةفاسم نو د ناك م لك_رمصقلا ةفاسم ىف تدثا ارفسلا مك ناكل و

 سانالا مالكروهثمو نيداد ةيدانربلا ل_هأو ني رمذاحو ةرضاح ىرقلا لهأ يل برغل ا (ىناشلا)

 ىأ ىلع عع نا وقف ماللا“ ارفلا لاه (ةثلاثلا هلكسملا) ردملاوربولا له امهبداريرضملاو ودماا لأ

 ظ ىطرغشاو مالسلاو ةالصلا هملع هلو دكم لهأ نم منكي لن م ىلع مزال موصلا وآمدلا وهىذلا ضرفلا كلذ

 || لهالاروذ> ال مرغاروذ> دارملاو له الاروضع ملام ها( ذا رلاهلث_بملا) مهياع ىأ ءالؤلا مهل

 فصروامت امارطادصسملا (ةسماخلاةلكدسلا) نوذك اسوله أ ثمن كسها لجرلا ىلع بلاغلا نال

 هناسنا نم عنم هنال مارح هلع ى 4:١ او بءاكسملا ن نع عونمملا مورلاوعا ار الأ نال ىصولا اذبهب

 نمزو نامز لم مرحو مارح ل اديوءاَر نا ١ لاه ل ءو نع عئمام هسف لعفي نأ ن معونمملامار ةلادتملاو

 نواهتنمل باقعلا ديد هللاَنا اولعاو مكملع ضر فانعف ديرب ساسع نبا لاه قنا اوةتاوىلاعت ةوقامأ
 ظ ةبقاعلا نمود_ثموه ؤهنءاساأ ىلءئسملاو ةازا رهو ناس ةيقاعااو باقعلا لم وأ لاق هدو دع

 ٠ شرف نفت امولعمرهشأ نسا كاست وق « كلعن ةبقاعنقودتالئاقلا لوك ئسملا لعف ةيقاعدا 5

 دازلاريس نافاو دوزتو ها اعل ربخ نم او« +فتامو يل آفلادحالو قو الو تفرالف جلا ّنمف

 00 | دروسا اعلا نم (لوالا هل ة#سملا) لئاسم همف (بابلالا ىلوأاءنوقناو ىوقتلا

 "”فقدف تاموا_-ءم روشأ يلار ماريدعتلا (اهدحأ) هوجوهسفو ليو أت نمانههَدب الف رهشالا س د

 ْ رهشأ جمل اريدها (فاثلاوز 1 اره دربلا تقو ىأ نارهشدربلا م_هاو ةكحصوهو فا ذم ا

 ٠ عاهرات ىف هموت لف املا له ناك 1 اهري-غىفزودالو رهشالاهذ_فىنالا حال ىا تامواعم

 رامذاري غنم الا رمت نكع (ثااشلاو) رهشالا لا ف اًضاارد_صلا فذة روشالا

 (ةياقلاةلكساا ( اصر انو معاق ىل ءلمه ودك اهف يلعا نآك 8 جاسم رهثالالعح هياوفو

 [منارعبزلا سةورع لاف ةل2اىذف اوفلدخاو جار هشأن مةدءعقلاادوالا اوسنأ ىلع نورمسفملاعمجأ

 ةخلاىذنملوالا رشعل اهلل هجر غمد 0 وأ لاك وىلاعهتلا ه-حر كلام لوقردو يبحلا ايثأ م

 !| ةتاىذر ىناش ١١ لاهو ن-سطلاودو' و ىعشلاو ىذلاورع نئاو سا عنا لوةوهو جار ا

 ْ (لوالا) هو»و نءهنع هللا ىضر كلام ة> طاره نم مررت اا 277 14د نم قلو الا ةعدتلا <

 لام ضعباهف لعشر دتلا مانأ نا (ةماشلاةلا) هالثولقأو عما ظفلب رهشالا رك ذ ىلا عت انا

 أ سشعلا كل عز مانأ ءايضةناىلا هضم دبالىذلا فاوطل ارخّؤت دّقف تضاحاذاةأر وحل

 ا ظفاّنا( امهدحأ) نئوجو نءلقالان ءباوآطاورهثلارخا ىلاةرازلافاوطريخ انزا رج ةورع بهدمو

 لاق. مملكه زنمرهشلا ضعدل زن هنا( ىناشثل اوال امكبولاق تغص دف هلوق لما دب دح اولا اروام همف كلر دعما

 لح دقو نانالا لعفيراهلا رنا( ىنامثلا نعباوملا و او ازكح ةئسدأر

 مكح ىف 0 و يللا لامعا نم مسدل هناكف همارخا نمردكأاو فاوطلاو قاما
 ا جيطاربش تانى مة ا ىذ لأ نم مانأةريشعتا اولاق نيذااامأو ءادالا مكح ىفال* اضَقلا

 منا (فاثلاو) رمضلا مون ربك الا ريما موتا معز نم ني رسسفملان هنا (لزالا) نيهجوب هق
 ْ ب + | هلاف هنع هللا ىذر ىذاشلاامأو ةرازلا فاوطوهو يلا ناكرأ نم نكرل تقوردملا
 ْ | انهد قب هاذا .دهررق:اذهفاجقوءاقب عمةتئاف نر كح :الةدايعااورذلا موب ردقلا عولطب تونثي

 | لذ حلاو سال تءقاوم ىه لقال هلا ع نع كنول س ل.ةنم لاق ىلاةت هنا (لوالا) نالاكشا -

 ١ ا ع وت خلا هع



 ل وقنث م ركتوهو هريعب بدمع نأك

 اسا كك ةريطا!قدصتنا * أسمه اد نيشق نعر

 اننا لرةوه ثفرلا نورخآ ل اهوءاستلا دنءل يقام ثفرلاامنا لاق مرح تنأو ثذرتأ ةملاسعل ا وبأ 4 لاف
 || الو ثفريالذ كد أ موص موهناكاذا مال بل او ةالصلا ه.لعهلو ةفريخن | امأ ةغلل اوريذن امءال زهمتحاورسفلاو|] ١

 ةغللاامأو سغلاوانلنالوقالا لم-:<الانهه ثفراّت ا مول_عمومتاص ىلا لقبلف تاس ىعا نافل وع 1 ِ ِ ْ

 ةددسعوأ لاقو اناقرا ل_ترلا ثفرأ لاي ىطذملا ف شاذ الا ثفرلا لاه هنادد_سعى أن عىور هناوهذ أ 3
 انرك ذدقو قسفي وفا نار ددماموودس اوقوسءااوىسفل انالعاف قو سغلاامأم الكل !نموغالا ثقرلا ا 0 ٠

 اوناه طاعملالك ىلع هواج نيقةحلا نمريثكف نورسسفملا فاتخاو ةعاطلانعحورظناوهقوسغللانالدقاعت | 037
 ضب ىءظفللا لم_هس هعاولأ عسج نعءاهتنالا بجو 'ئْدلا نع ىهئلاوهل لو انّممو لكلل لاسم طفالانال

 رفكلا مكملا» و هلوددو هير نعأ نع قسفف ىلاسعت هلوةب دك ًاتماذهو لسلدربغنم مك قوسفلا عاوفأ

 دارا (لوالا) اهوجو اوركذمث عاونالا ضعب ه:هدارملا نايا موضِعب يهذو نامصعلاوؤوسفلاو

 قوسغءاا مسالا ساب تاعلالا اوزبانئالو ىلاعتهلوةذ نارةلاامأ ربخناو نآ رقلان هيلعاودتحاو بابساا هم

 هنمدارملا (ىناشلاو) رفك هلاتقو قوسف للاب ايسمالسلاو ةالصلا هماعهلو فرب |امأو ناعألا دعب

 نبا لاك (ثلاثلاو) مك؟قوف هنافاواءنتناو دمبشالو بتاكراضرال ىلاعت لاف شادعالاو ءاذيالا
 ا اواك أتالو ىلاعت لافتو ماخصالا لججالو يلا لجال نوي ذي مهح ىف اون كم مناف مانصالل مدلاوهديز

 دمصل ا لّدق ىف ىداعلا هنارع نبا لاق( عبارلاو) هي هلت اريغا ”لهأ اقف وأ هلوقو قفل هناو هيلع هللا سماركذي مل ا

 عاج اوه قو_فلاو "ل للا عم هتامدقمو عاج اود ثفرا انا (سماسللاو) هم مارحالا عزعامم هريغو 1

 ىلع مزعي ملاذا يلا ىلع مزءلاوه قو سغلا ىربطلارب رعب نب د لاق (س داس او) انّرلا ل دس ىلع هنأم كة مو ْ 5

 لود مامز ل اة دلتفلا نم ىذا! لدحلا نمدل_صوةلداسملا نملاسعفو هذ لادا امو هناروط رت ْ 5

 نمدحاو لكنال لدا ةمصالا تمعسوالوةفمالان وكمال هنال امزلا مسا لي داو لوشفمىأ ليدسو || 1
 وه نسما لاق (لوالاف) ل ادولا اذه ىفاهوو نورسفملا ركذو هبأر نع هبحاسص ل غي نأ مورب نيهصا 3

 ىظرقلا بعك نيد« لاه (ىناثلا) ليهتتلاو بيذكتلاوضامسلا ىلا جورذلا ءزمفاخض ىذلا لادا | 0
 كلذ نع ىلاعت هللا م_هاهنذ مت انج لب نورخ آل اق ومتأ اذه موضعي لاق ىنع اوعمجا اذا اواكاش رقشاا ٠

 ةءادزملا ف مارط ارعسشملا دنع نوفتءاواكاشد رق نا ميسا ىف لاد_هلباأط وما كلام لاف (ثلاشلاو)

 لاف بوصأ ن ف ءالؤه لوقبو بوصأ نم ءالؤه لوة.نولداحصتب اوناكو تافرعب نوفي مهريغ نآكو حْرَق

 مقسم ىد» ىلع كنا كير ىلا عداو ىهالا فك نعز ان الذ» وكسان مهاكسنم اذا عج ةمأ لكل ىلاعت هلئا

 لاق (عبار") ملءأهتلاو ىورياسف لادحلا وعاذه كلام لاه نوام_عتاعل_ءأ هللا قف كلولداح ناو
 او ىعأ مسمنا كلذ و ادغل:نولوةينورخآو مودلا ربا مهضعب لوي نأ ميلا ىفلادجلاد_# نب مساسقلا

 نوفلتءاواكس سلا اذهفددعلا ىلع هنواعحا واكنورخاوهلهال اةيؤر لعر وهلا تاس اواعج نأ

 ادق مه لمق هناكف كلذ نع مه امن ىلاعت هلافادغ لب لوةي مهضءعو دمعلا مون موملا اذ هلوقي مهضعمف ٍ

 لاق (سماخلا) ةه1لس |هذهريغ نمهذ اولد اح الو كل د ىلع اووةمسأف جاو سانلل تيقاومهل»الا نامكل 00 اللا

 يلا حسي مه سع أ نيح ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر فاول داسام ىهنل || ده ىف ل ديىل هت هنن ا هجر لاغقلا | 6

 ١١ تايةةساوا مالا او ةالصلا هماعلا_ةفاشمرطةتانربك اذمو ىم ىلا حورناولاهو كلذ مباع شف ةرمعلاىلا ظ 1 ]

 ديعلاف# (سداساا) دئنح لادحلا اوكرتوةرعاجتاءلطو ىدهلا تةسام ترب دتسا ام ىرصأنمأل "1:
 مال_بلاو اللا هيلع هاربا تقول يلا ىف بيدا مهيأ فمهفالثخا بدسب يلا مهلا دج ديز نب نجسرلا|| ْ

 هءلع ناك ام ىلا داعور ا دّس نامزلا ناذ يا ىف لا دجال مهل ىلق نينسلا ىف نيفلخم اوناك مهن | (عياسلا) ا

 دقنامزلا ناالا عادولاةحىف مال_بل او ةالصا | هءلعهلوةبدارااوهو مال_ىلا هيلع يهاربا تقوى يا



 ”الذّتا ىف ءاهةناا فاتشا مامر «ثو أح احره_هيول ال هل عفي ل_عف نم مردجأل دب ال هنأ ىلع لدي ميحانهذ

 اهو ةسادا | ىلا ةجاحريسغ نمةمنل ادّرمك مارحالا دةعلب هلا + .ءعهشلا ىضر فاشل! لاق وهام لعنلا
 ىدلا قوسو اةسلتل ايلا مضننر ىت.ةينلااٍدّرم؟ مارحالا ىف عورمشلا مصئال هع هنن ىضر ةنسوأ 1

 رانك عفان ىدرو مرحأ دّقفهدلقوأ هيده رعشأ نمثل ةعاسجب نع ىو ريهريسسف:هقلاهجرلاغتل لاق

 .رسأ دةذ لاو ةرمعلا ديرب همحاصو ىدهلا دلقا ذا سامع نءا نعو مرسأ دةفر عش وأ دلق اذا لاف هنا ع

 ةو سذالو تذرالف ميلاني ض رذ نك ىلاعت هلوق (ىلوالا ةغا) هو-وهب.ء هللا ىذر“ ىفاشا اة

 اعشاال هتاف ىدهل !فوسوأ ةسلتلا نع ةراسع نوكسسي نأ نك« ال ميلا ضرذو يلا ىف لاد جالو
 0 اقماع طاصرا نوكيذ الل قينلظزاسكالو ةفيتصالاءر < هوكي ةيسلغلا ىف ةثيلا

 ١ ةناثلا ةغا) ب اداقعنا ىف ةفاك .دا|نوكت نأ بج وذ ثفرالفىلاءثهلوق ل ءأدي طاداةءلال يوم

 5 معاكس اناودو سايق (ةئلاسثلاةبطا) ىون امك سها لكدلاناو مالسل اوةالصلا هيلعهلوقرهاظ |

 لوألا) ناهو هنعهللا ىضر فينس نأ ةج مو هاك ةيذلابهبف عورمشلا مديت تاروظحما ن زعا

 ءاوأ <لهأ ن مالا مرعال تلاه اهنا منعت ىضر ةشن اع نعدريسسفتىف ىديرتاملاروهنمونأ ىورام |
 *ةرالذىلا.عتهلوقامأو ةالصااك ةمنلا سفنالا هم ع سشيالف مرت و ليلخت اهل ةدابع يلسا نا (ىفاسثلا) ١
 ءةراانقو فالو ثرالفور عوب ا وريثك نب أرق (ىلوالا هل سملا) لت اسم هقف ا1١ىفلادحالو قوسفالو ْ

 معا رّقلانييقرغلاىف مالكلاّْنالعاو بصنلاب لكلا اوأ ارقثوقاءااو يصنلاءلاد_تالونيوذنلاو ١
 موح ىلع ليلد مسالار هوس م ءاهلئ * لك نا (ىلدالا) نددت تاق سو وكام ىعملاىف

 مودل ةهاملاديغي لجر كلوَةْف ىعسملا لاو أ ىلءل.ادهلاوحأر ياسو مالا تاتصرحو ىهعسملا |
 باوعقملا ىشو ةمهاسملا كِل: لاو أ ىلع لا دةرور<تو ةءوذ صو هب ودتماهنوك ك ءأ ةظفاناهذهتاكرحو

 لعق ةكصا !هازاب ةفصلاو لصالا٠از اب ل_صالا نوكب تح ىلقعلا سئرتل اوهادهو ةتفاضملاو ةلدعافلاو

 ”ل7نال كل ذور راد ل_رلاقءذرخاوالا ةنكاسامم ظفاتي نأ نئش تاهاملا ىلع ةلا دا ءاعسالا اذه
 ملا تاغتااريسغ ن «انعنملا فينرعت درا رغب عملا تادف ةفلتتعلاوخ اشير هل ته ضزاملتاكرللا ْ

 ردو هكد ره تاهوالا صف دير ن اف تاكرذا ن ءاسلاغ ظفالا لع>- بجوةلاو- أ نمائث فير 3

 صتااءلجرال تاقاذا (ةيناشلا ةمّدقملا) نوكسلاىلا ام رقأو تاكرذا فخأ هنال بصنلاب لاسق»نأ
 م وذملاو عفرلابلبرال تاقاذا ام أاهطق اهدا رفأ عج“ اننا بجو ةهاسملاءاقت و ةصامملا تيق'دقف

 ردشُف لصةنم لمل دبال | ةي.هاملا هذه دا رذأ عسج ءاقتتا بجولال هفص وباذه رامهعأر 97 الجر تفند ا

 هدقألا نيتاه تفرعاذا يوناو قرا ل ندال كاوق نم منا وه صلد بستايل حرال كارد ا

 ارق نيالا امأو: لاكشا الذ بصنلاب هثال_ت:لا اوأرق نيذلاام ل وةنف نيتءارقا نيب قرفلا ىلا عجرتلف |

 ,ث ماقهالا نمد ةثأ لادا ىنماقهالاّت ا ىلع لدي كلذ بصله ثلانثلاونيوذنلا عمرا نازالا ا

 ةذشي لداحلا نال كلذ لع ةسشم لا دلساو ةوهشل * ءاضق نع ةراسع ثفرلاّنالكلذو قوسفااوثفرلا ١

 ذيالا ىلع مد_ةيامارع ريش حدو قل داق الل دام او هسا ىهأ ةفلاغ نع ةرامعقوسفلاو هل اوقةمش

 اه د مرحال بلا عارنأ عجب ىلعالةسثملا دحلاناك الف» اضغملاوةوادعاا ىلا ىدؤوملا ساالاو 1

 ةرلان نلوالا ارق نماولاف م-منافنو ريسملاامأ قال ةغلاسااو رجزلا ديزع ةءارقلاهذ_هىف ىلاعت |

 !ءثااشلا لسو قوسفالو ثذر نوكي الذ لق هناكى هنا | نعم ىلءنياوالا لج دةف بصالان ثلاشلاو |

 ,لا,ثلاشل|صخو ىهنااءنالوالا صخر هناناس هسمق سل هنأالا ولاهامادعلا دولا“ ءافتايرابخالا |

 |.+بادارملاو مكن اسن ىلا ثذرلا عامصلا "هلل هكا لح أ هلوق ىف ءانرمسة دف ثذرلا امأ (ةيناشلاهلشسملا) ٍ

 ملا داش رلاو امقاعتءاموةعمالا 0 ذناسللاب ثفرلاف عاجلا, قاعتيام لكهنمدارملا نسما لاقو |

 ظ اسمع نبا ناداوكتاو اثفر نوكمال» ءاسنلا ةسغف هب اظذلتلا اولاع“ الؤهو عاجلا جرقلانثفرلاوزمغلاو
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 | ىلاعتهقانال- ءاف ىوَمداادازلا ري_تنافاو دوزتو هللا هللعيرب#س ن مارال قامت هارقانإ ىلاغأ| ا
 | ىهتو يلا نري ضرف نة لاق هقنةرمعلاو يلا اوهتأو لاسقف ةعاطورب توهام لعفب معأة با الا ده ىل.ق

 نماوا_ءفت اموهلودب لكجلا ندعم اماىف لاد>الوقوسفالو ثؤرالو لاذ هيصخمو "رشوهاع

 ردنا نءمدةنام لك لوا: د هللا هلعنئث هن ءاولعفتامو لاق نأ رهاظاا ىف ىلوالا ناكدقو هللا هلعي ريش

 .اذاو هنرهشو هتركريدما كم تاعاذا (اهدأ) فئاطلو دئاوها هلا هلعي هناا صخ ىلاعت هناالا تمثل |
 نءثأ(اهذان و) ىةعلا ىف فكك ةاذكعان دا ىف كب ,ىقحر تناك اذا هلا لعتا هت ذخسأو هر مترم هاك نمثل
 تاعفل ىسفأ نعءابنش نأ نتكمأ ايلاف أةنآةعاسلانا هوقريسة:ىفلاق نم نيرسسشملا ||
 همفخ أ نأ نكمأولف ترشلا نمله: ىذلاامأو هتاعربس ن نم هل فت ام ديعلل ىل .ق هناك" الإ .ذهاولا 00

 عافأن هم تالا عسيطملاهدسيعل لاق اذا يافعلا ناطلسلا نأ (اهءاامثو) كلذ تاعفنا ىسفن نع
 تاذملاهد عل كلذ لاقولو يظعلا باوثلابها دعو اذه ناكر 1ع علطمو هب ملاعاناف ه.ىفةعدلتاو هما

 رضا قلل اح ف وبال سلو اتا نا يدشلا باتي اير علا

 ناسحالااملاقامال_اهءلعليربجتأ (اهعبارو) باقعلابدءولا ىلعل ديامركذي لو باوثلا

 نيب امههذْل ارب هنافءا را نال ءاردنلا هللاديعتناناس>ال مالا وةالصلا هماع لوس را لا

 تاحرد ىلع وه ىذإ | ناس الا ن نم برالدبعلا ةءاطنوكنل تاريخا ن هدول عش ءام عيب ليوم ري هلا دعما

 رثك أو لءعا لع صرح ناك هلاوأ نع لفاسغا سبل هباء عاطءهمو د2 َنا ليته مدام ناف ةداسبعلا

 هدب ناكملعفب امو هلاودحأ عمجب ىلءمو دخلا عالطا لءاذا مداها نأ (اه سماو ) هن ةرغن لفأو هب هياذادتلا |

 غستاهوجولا هذ_هاذ ذك نكي ملاذاام َدشآتارواظلا نءزارت>الاىفو تاعاطااءادا ىف ,داست-او |

 ا هللا هلعي ريش نماولهفتامو لوب لا دلساو قوسغااو ثفرلا نع ىيونلا وجاب مالا ىلاعتأ
 هوت هءلعلءادلاو ى :ومَدلا نماو دؤزتودا راانأ(امهدخأ) نالوق ه.فذ ىوقتلادازلا رين ناف اودوزت ند

 الدلا نمرغسو اذ دا ىفرغس ن ارغس 4 نان الانا همذ م الكل قرقتر وىوَةَما ادازلا رمسخ ناف
 نماضي أ هسفدبالاثدلان هرفسلا ولاملاو بكرملا وبارمءلاوءاعطلاوهوداز نم هثءال ان دلا ىف : داق |

 نأ (لؤالا) هوجول لوالادازلا نمريسمدازلا اذهو هاوسا_عرضا رعالاو هتبو هللا ةفرعموهوداز | ١
 انندلادازنأ (اهتانثو) نقيش٠باذ_عنم كام ةرخ الادازو مودوم باذعن ءكصاخم اينالاداز || 0

 ىلا كلصوباسئدلا داز نأ (اهئلاثو) متادباذ_ءنع صانعة رخ الادازو عطة:هباذع نم صلع | ظ
 001 1 نع صا اح ةسقان تاد| ىلا دوب ةرخ . الادازو تايللاو ماسةسالاومال . .الاةسوزمنذإ ْ

 ضل سال هو اين دلا ىلا كلصو امن للا داز نأ (اهعبادد) لاوزلاو عاطقنالا نم ةسنآ 1

 (اهسماخو) لوصرلاو بوقلاو لاسالا ف ةعاسلكى مو ةرخ'الا ىلا ك[ هوب :رختالا دازو ءاضتثالاو |
 تيئف سد_قةلاو لالالا ة.تعىلا كاصوب ةرخكالا دازو سفنلاو: وهنثلاةبيستميلا) وبامندلا داز أ
 نا ايل لاك ىلاعت اكن" الاري_ هن ىلا عجرتلذ اذه تفرعاذا ىوةنل ا دازلارين نأ ارك ذام عومج؟

 نولعي نيذلا بابلالا بايرن م منك نا قوي بادلالاىلوأا,ىاوةّاولْغمب .باف ىوشتلا دازلاريش ْ

 عذاسلا ةرثك ن «هسيفانا دازلا اذهل: اواغتشت نا مكبأ ءاو مكة عم ع 0 رومالا قئاقحأ] |
 نمل اذهرنر قت ىف ىشعالا لاق 1 ا

 ادوزتدق نمتوملاد»ب تءقالو «ه قتاان مدازن لبرتلتنا اذا

 ادصراناك اك د_صرت م كناو 5 لاكن و تحت النا ىلع تمدن

 اوناكم نواكوتمانا نولوةيودازريغب نوحي اوناكن م ملا له نم سان ىف تاز الا ءذه نأ ىاثلا لوقلاو

 ريش ناف هنوغلمتام او دوزتو لاق او دوزتي نأ ىلاهتهقا مه عأف مهووصغو ساننااو اطاعرو سانلانولأسي
 نوهر تاوناكيرحلا ند لئثامق نأ ديز نبا نو ملاغلا ن نءمكسف:اولاؤ لا نعمكهو جودي نْودكنامدازلا



 اكن دزا

 ْ : ظ
 أ ىضاقلاركذو بالا اذهىف نورسسفملا هلاقام عوهماذهذ ضرالاو تاومسلا هللا قاخ موب هتئههكرا دّدسا
 نأوا ربخ ن وكن نأ لد ميلا ىفلادجال وقوسفالو ثذر ال ىلاعت هلوق لاق عض واااذهىفان د امالك

 لع تشال !ناءانعم ناكربملا ىلعهانل اذ افريل ظفال ارهاطو همف اونانترئال ىأهمف بررال هلوةكام من نوكي

 | قمل يت سبالدجوا اذه ىلعو هتح نه ةعنام ىشو اهل دضلاك هن ال سف ىلإ لالخ أ هذه ع يدار

 | | ىلعلادملا لمسو يطا دسفي هالانزلا ىف قودقلا لمتصو تادف عاجل اكنرلاو دارب نأالا

 ظ هذه ىلع هثالثااطافلال هذه الس اماو جيل اهعم مدن الف ارفكن ركح.كاذنال هبو>و و ميخاىف كذا

 ١ دجوال 0000 ود لاهساما اك اذاو هسف ىذملا همح امص ىلع بهو ادساف

 |١ادّمااهب ىلاعت هلل لن أ ها ىج وا اخ ا نيبوءام_ثالاهد هنيب ةداضا | لوك , ال|نمداراااناق جيلا عم

 ا  ةملع بع ىلا ةد_سافااةنخاو اهواستاس لا ىللملدي ءايشالاءذه م قينال محلاة

 للا لاب را ناذح ا انأر ءادا اهم ىلاسعت هللا سعأ ىِج ماا ة_هل اكل: ىوسرخا“ ع *اهث ىذا

 انا توثق مال_سالا اطورمشم يللا ل-عور ف كسسم كا ذنال للا لع سعم قال هنار هاظف يللا بوجوىف

 | ودو ىهنلا ىلءهانلج اذا امأ ءانركذام ىلع لا داو قوسفلاو ثرلا ل ب وريخلا ىلع ظفال الج اذا
 6 داربنأو شعفلا لوقو هتامدةمو عاجلا ثفرلاب دارب نأ مديد _ةذ اظفال اره اط نع لو دع ةمةلا ىف

 "| ن .ةمانسقالا ذه لكل لو انعمو قاطم ظفالا نال _ءاونأ ع.مج ل اد1-انو هعاونأ ع. قوسفلاب

 كةلاو ل. !قالخالا ىلءثااك أي الاهذهن وكن هجولا اذه ىلءو اهماسسقأ عج نا ماع ىهنأا

 ىلاعت هلا نأ ىف ةوكللا (ةثلاشلاةلشسسملا) تاعاطلا باوث ون طي#ا-عزارتحالاو ةة-_سلاباد'الا

 8 كم | ا ا هاكر دقالو كفرا هيرو صقتن الو ذيزْال ةئالثلا طاؤلالا نفل

 ِْ 0000 هوقو ةمهمج هبل :اوهث دوق ةءرأ ىوق همناسسنالا نأ ةءلقعلا مولعلا ىف

 د ةيمهولاو ةيبضغلاو ةيئاوهشلا ىعادالثلا ىوقلا ارهذشت ادايعلا عم نمدودقملاو هم ه4 ةماقعةوقو

 ا | بجو ىتلاةسضغلاةوةلار 4يةىلاةراثاقوسفالوهلوقو ةئتاوهثلا ةوقلار نقلا ةراغاثنرألت هلودف

 ىلءنانالا لم_2ىتلا ة.مدولا ةْوَداار ؛ةىلاةراشا لادحالو هلوقو بضخ و ِدْوَمْلا
 ظ ظ هللا تاذىفيلادخلا

 مهعم ةعدا اومهتارامتو سانلا ةعزا: مىلءناسنالا ةقعاملا ى ذو هرافءاو هماكسأو انفو هناك ٠

 0 مرحال هن الل اروءالاهد- هقاروهةرشاا ثامناك لفي هلك

 || هدامعن صاواللاكالسىف طا ارذذالاو ا ا م رعم دص) ند ىأ ميلاف

 ةوكيذ أب ُظ الفتان و يف ةسدةنرأ رس دل ا تيوتا و ذلو

 | قثوضتقياذهر يطال ادجالو لاك لمتد اع ط2 افلا رامز كحل

 جيا ىف ه-:عءىمناسا ىلا عت هللا ةفرعم ىل اال.دسو ةعاط نيدإ ىف لا 1-1ناكولو لادا عاونأ عمج

 ا 3 انو) هيف بيغرتلاب ىلوأ ناك ةعاط ىلا ةعاط مض يمل ا!ىفلادحلا,لاغتشالاناك ريدا كلذ ىلعلب

 ظ ظ نا ىلءلديكلذو لدا لأ نم ممر كح م_مباعزومدخ موقم 5 ىلب ال - الا كل هون ريض أم ىلاسعت هلوق

 ظ ِْ روه+اّمأو ةعزاش ا نعى مكعر يهذتواواثةةفاوعزانت الوهلوق (اهئاانو) مومدملد_لا

 ظ | ةمكتملا كير ليسوا عدا ىلاعت هلو هملعاودتحاو ةهظعةعاطني دااىفلادحلا اولاه مهنأف نيملكشملا

 ا ١ مالا هيلع حونل اولاعت مهن ار افكلا نع باك ىلاسعت هلوةبو نس أ ىه لادم 4اداحو ةئسلساةظءوملاو

 ْ اذه تدناذانيدلا لودر برد هلال نك ك1 كلذ ناك ام هنا مول_عدو انا د ترثك نات دايدق حوا

 أ 0 لطايلارب رقتىف لدا ىلع موهذل لدا له_كضفصو مئلاهذ_هندى قماومأ! نم دب اللون

 | د ندبا#او هللا لس سلا ل سما اسما ءالاولاملا

 تعال 
 امم تميس يحس صصصخسملا | احسمسملا دل  ايسسلا ب ميم ل 1 تيت
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 ناكسابع نبا لاف (ىلوالاةناورلاف)  لوزنلا بسيف ةروك ملا تاياورلا (فاثلاو) مطاعءاومىف |

 ةسياكلاءارمشلاو عيسلا كرت ىفاوغل ابرشعلا ل داذاو يا مانأ ىفةراستتلا نمنوزرتك برعل نم سان

 طفالملا بستكسحمللا حادلا عمو احلا اوسلو جادلاءالؤه نولوةنوجادلا جا فرباتلانوعسم اوناكو | ٠١

 ةنافاو فوهلملاةئاغا نءاوعتتما ناىلالاعالا نعزارتسالا ىفاغلابو ةجاجدلا نم قةسمموهوأا ٠

 هذه لب قام ناك لهنا مةرادعتلا ىف حانجال هنا نيبو مهولا اذه ىلا.ءتدقنا لازأف عئادسا ءاعطاو فنرعشلا |
 مكحلا اذهنا ىلع كلذ لدتافرعن م مضفأ اذاف ةوةوهو ميلسإ ىف اضيأاهدعب امو يللا ماكس ىيتالا |
 الجرن أرعنبانعىورام (ةيناثلاةياورلاو) ءركصذ نع ىغتسا ب بسلا اذهلف ميلا نامز ف عقادأأ| ٠

 |١ لو تلأساعرلسو هيلعمتا لصدتتالوسر لجر لأ سلااقانل حالها نوعزيامرقناو ىركتاموقاناهكلأك || 7
 لوقي نم ىلعادر تازنّي الاه ذوق هلل ابو جات منا لاهو هاعدق انس مكملع سدل هل وق لزن ىتخ هءلعد 2| 0

 اهيق سس وملامانأ فنوردتنا وناكزاجما اذ و ةنممو ظاكع نأ ( ةثلاشل اذدبا ورلاو) نيلاهاوعا رحالاوراعتلا حال

 هيلع هللا صدقا لوسراول اسف ند اريسغب يلا فاورخب نأ اوهركمالسالاءاجانإف اهتم مهيب اعم تناكو
 ىنمالو ةفرعب ةيلهاملا فنوعيابتيال اوناكم منا دهام لاه (ةعبارلاةاورلا) ةناالا هذه تازئف لو

 ات راما ىلع الا اولول وعلا اذه ىلا نييهاذأا ارثك 1لوةنفل (وقلااذد ةصص تيناذادي الا هذه تازئف

 ا سدا كلذ دعب مم لا لاعفأ لكى نوةتافريدةلاو لات يلسا دعبام ىلع نال لوح ةناف لم وبأ امو ميلسا مانأ
 || اوغت او ضرالا فاورمث اق ةالصلا تدضق اذاف ىلاعت هلوق هرماظأو مكبر نمالضف اوغتت نأ حان مكملع |

 ا تافرعنمم-فااذافهلوق ىفءانفلا (اهدحأ) هوجو نمتعضلوقلا اذهنألعاو هلال ضف زم
 (اهيناناو) ميلا نامزف ةرامتأ اع وقو ىلع دي كلذو لضفلا ءافنت ادع: تل ةضافال هذه نأ ىلع لدي ١

 [| ةراحتلاوهةهم_ثلا لم نأ مولعمو ةوبشلا عضو ء يل ءال اهلج نمىلوأ ةببشلا عضومم ىلع ةياالالجتأ ا
 ىل جلا ساسق نم ل_بمولأ ءركذامامأ ةراصتلا لح لعيد لك يلا نم غارفلا دعبأماف عما نمزىف |

 ْ ىهذ جا لامعأ امو اهريسةي لغاشتلا !متانثاىف مكيالف هل صتم اهلاع أ ةالصل نأ (هبا رش )ةالدصلا] ا 1

 || ان يلسامكح لب لاقي الاجاح نكي ل ثمح لالا مكدحلا ىلعءرملا قرياهلالسخ ىف ضه.نءاهضعب ةقرفتم () 01
 صنلا':هلب اقم ىف سانقاذهلوقنانال ةمقاناهلامءأو سالاو بمطتلاةمرحنأل با ديتاهوالاكلةلكف أ

 ىلا تاع د عوسم ب ادام املا 7 هدم 9 -

 سمس سمسم سيسي اسس سيسي سال

1 

1 

 : لاح ناس الا يدي نأ وهمكير نمالضفا غددن نا ىلاععت هل وقيدارملا نأ (ثلاشلال وغلاو اطقاسن وكيف ا . ١

 1 فووهلملا هثاعاو فدعضل اةناعا لدم هتسرو هنا لضف قاةدتسال ةدسوم نوك: ىرخ  الاعا اس أح هنوك ل

 ا هيلع ىذاقلا ضرتءاو مالسلامهياعرقاملا ىلءني در فعج ىبأ ىلا بوس ملوقلاا ذهو عدا اماعطاو أ 1 1 |
 || (باول,او)تاحابملا قظفللا اذهرك ذيامغاو هيف مكملع حانجال هلئم ىف لاتيالو بو دنموأبجاواذهنان || |

 || نماورصق: نأ حاج مكملع سدلف ىلاعت هلوق هملع ل_ءادل او تاحابأ !ىفال اركذيال ظفنلا اذهّنأ منال
 1 جا ىلا تاعانم ارئاس ءذ نانو دقت وناك ةماه اجلا لهاق اضيأ و تاب ودنا نمقافتالابرمص لاو ةالصلا |!
 ا (ةئلاغلا هل #سملا) مك.لعحانجالهل وهب كلل ككل ولالا تأ قاهت فانينهقاصلا عقول 1

 نم نهذاهف ةثيلااناصقن عفوت لنااما ةحابم نكمل ةعاطلا ىفان اصقن تعقوأ اذا ةراخل انا ىلع اوةفتا 1
 نوكيال ن اصالخالاو نيدإ اهل نيصاخ هللا اوديعملالا او سعأ امو ىلاسعت هل وقلاهكرتىلوالاىتلاتاحابملا||
 / كرمت نعءاسضغالا ىغا انا ىلا عت هللا نءةءاكح مالسلا هملع لاهو ةداسع هنوك ىوس للا ىلع لماح#لا 0

 || هلوقو صخرلاىر راج ةراصتلاهذ_هيىف نذالا نأ لصاس او دكرشو هتك رتىريغهمف لرش الع لع نم
 ىلوالا هل كسسملا) لثاسم هيف مار ارعشملادتعهللا اوركس ذاف تافرع نم ٌمضفأ اذاف ىلإعت د

 ( ضاخا كل ذكو ةثينماهاقلاف اهب عقو ا ذاهن :رعربسعيلا ضافا لاقي هنموةرثكيريسسلا ىفعافدنالاةضافالا ||
 : ةضافالاو قرسفن بصاذا هنالاذ_هنمءاملا ةضافاو ةقرفةماهاتلأ م اهعجيمانعمرمسملا ف حادقالا ْ

 ( لاقي ة نمو هيف نوضرفتذاىلاصتهلوق هسيلعو ههوجو ىف فرمصتو راك انهرف عاف دنالا ىهاستنا ثي دخلا ىف
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 دوزامةءمواومرحا اذااوناك لافر# نبانءىربطااريرج نب د# ىورو تازئفةرمعلاو يلا ىفدازلا
 ارقى عبس ار ىوقتاا دازلاريخ ناف هلوةّنال دمعي اذهو ىماسقلا لاق هن االاةدمكلذ نعاومتت اماؤمر

 دام اولا لعف نعةراسءنآرقااو ع رسشلا فرعىف ىوتّدلاو ىوَهَدلا نءاودورتو هر دةتناكفاو دورت

 مصسا نا ىلعرداقلا نأ (امهدحأ) ةاهجو يفق وتلا ذه معن انورا نال تاروطظ#لالرتو

 (اتلاو) 7 , الا تت هلوخ د مد قد رطل |١ ذه ىلعف كل ذىف هلل | ىصع هرعت لا ذار هناا ىقدالا

 |اسعت لوقامأ ىو قتلا دازلاريس ناف لج" الار كرفس لساعل اودوؤزتودا اراانوكيو فذح مالكا ف نوكي
 اال_و هللا ةمظعل اك ىلع هدمألا هشنو#ت :اوهلوقنا (ىلوالا هلكسملا) ةاعاشن ده هدفل نوقتاو

 وةفءايلاورعوأت نأ (ةيئاثلاةلثملا) » ىرعش ىرعشو ,هلاوأانا « رعاشلا لونكوهو
 ءاف .باملالاىلو ان ىلا_ءت هل وق أم هلعرمسكلا ةلالدو فروا نورخ الا اهفذو لصالا ىلع نوةتاو

 و ةرش أهل ىل_معلل مسا هن امهضعب لاةف كل ذد_عب اوفلدا مث مم هلم صلا.ظاوه» هاو هيذلابالنأ

 نية اريخ نيزيبملل هب دعتسساو دكت الا ا ةحرد نم برقو متابعا ن ءناسنال ا هيزيت ىدلاو ناسنالاى ام

 معاأ نءذباك لعجع د اقلاو لقعل | لود اكذإلا باقال سا لصالا ىفهنا نور لاو نيترشا "رشد

 |ةءلا نعي اككبللا لءج انهه اذكك دس..مش وهو ععس ىلا َقلاوأ باق هناك نا ىرك دا كلذ ىف ناىلا«تلاق

 معه نا لاقي هنافروهثمز اش لالا ىلع لدملا مس اقاللطاو لوقعلا ىو اي ءان مابا, ءاالاىلوأ امهلوقف

 راطخالا ميال ناك اذا .ةنافانهح ا ذكسمف رم نال الف ةسجحهلس دل ناو سن هلن الو ةمجو

 .:ك باباالا ىلوأ نم منك امل مكنا هاشعم انلق با رلالا ىلوأاب هلوقىف ةدئاغلا اه ءالدقعلا

 د-هأاو قالي ارعاو تننا مكماع اهبوسو ناكسفانم لمسعلاو ءاسثالا هذه ةفرعم نم نيكد

 رغاشلالاغ

 : مايقلا ىلعنيرداقلا صةنك * .اًيثسانلا بوصفرألو

 9 ورداق ءالؤهام ز علا بيس ةروذعم ماع الا عي لض أ مه ىلا ماسعنالاكَك كو أ ىلاعت لاه اذهاو

 كور نم ال-ضفاوغتتنأ حان ,تكسصرلع سل ) ىلاءتهلوق » لذ اوواكمرحالف ذل اممضارعا

 لاضاا نإ هلبق نم منك ناو م ادهاك هورك ذاو مارخارعدملادنع هللا اورك ذاف تافرع نم عضنأ اذاف

 ىلوالا هلك سلا) لااسم هيف | 0 011 اااخاو ىضزتلا سانا تش ضاوسما#

 العا (ةيناثلا ةهلسملا) لعأدتلاو الضناوغتنتن ا فحانج مكلع سءاريدقتلاو فدانا الا ىف

 يق انه لاا دل ع نع عنم ىلاسعت هلا (اهدحأ) هوجو نم يلا ىف راسا ةم رغو لما تناك حلا

 1231و |مرثكو ةمقلا هلة ىف ةعزاسملا| بيس ةعزانملا ىلا* ا ففالا ةرثكح ةرادلاو هب ل

 ذره الف ةءلهامجلا له أ نيدف رللا تقوةم رم تناك ةراسبتلا نأ (اهينانن) جب كاتقو ةمر < :رامتلا

 "ه1 لال نون |اذغ رابلتال نآ بج وذ ىلا هلا ةم دج لغتشم مل الشمل ةال نمش 1

 دالك يللا تقوىفم-ملعةمر © تاحاسبملا نمر: :كراصدهنا اواعامل نيلسملا نأ (اهئلانثو) 'ةيومتدملا

 ع نا ةمرخ اند زاسانل لا 0 ىلع باغل_هالا عمد ةرشامملا و دا الاو بطلاو

 الاغتشالا دنع( اهعبارو) ىلو 5 نأك اهملا ةجاحلا دق عمةزامت همر مايد سريصي نايفهيلا ةجاسملا

 ولا هذهف اا ىف كل دكسمالا نوكي نأ بوف تاحاسملا. نعال تةتاععاطا ارث اسيلاغتسثالا مرح

 :ههىلاعتهق نب بسلا اذهلف يلب لاغتسشالا دنع ةراصلابلاغتس ةسالام رغيف عريس: نأ لست

 ظ ءالضفاو غنيت نا هاوقري_ف:ىاورك د نورمسفملا لوقنفاذ ههتفرءاداف همر رعد ”اح ةرادقأ | نأ

 "اوغتري ضرالاف نو رضي نورخ او ىلاعتهلوق ءريظأو ةراتلاوه داراانأ (لوالا) نيدهجو مكبر
 1 أه ذصص ىلع لدي ىذل ام لضف نما رغتتلو هيفا ونكت .:اراهلاو لءالآوم كل! لءح هلوقو هللا ل طف نم

 ظ هرنمال_ذنا وغضتنا] رقاممحاريبزلا نباو دوعسم نبا نع ءاطع ىورام )ل والا) ناسهجوريسفلا
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 امماعءاوحو مدنا لاّشدو ة-الاو ةنكملاوةلذلاو رقذلاب ا ا
 انسفت[انلظاشرالاك تافرعب اذقواا مالسلا

 ىلاعت لاق ةرسطاا ةكارلاوهو فر علا نمهنأ(ثااغثل الوقلاو )اك ةنااعفر عن : الا ىلاءتو هتادسم ا لاق

 تاسات نءاوصاخت دقن تافرعىفاوبانالنيينذملانا كلذ ىنعمو مهلاهنط ىأ مها اهفرع ةنلسا مولش ديو

 0 تا منال اهواك ىلامتهلادنعهيتوسستكو 00

 0 سس مويا اقف تا وأ ءابشالا هذه ىلا هن هقا ع دقو ناوضرلا مو (رساغا)ة دعا

 هللا لص ىذلاو ةههجبا مول نأكو ةفر عة. ع هن ' الاهذه تازنسابع نءاورع لاقي الا مكسرد نماورف'
 5 ل
 تامل مدهورغكلا لدحضا دقو عادولا ةكىف كلذو مالسلاه بلع مهاربافقوم ىف ةفرعب ف قاو لسو هءلع | 1

 جعل ىدو ع لاقف «ةعاشر هه « الا هذه مهلام سانا لعيول مالسساوةالصلا هيلع لاتف ةءلهاشلا | ْ
 ! مولو ةفرعم وف ناك نيدمعءانلع فن ةثامأ رع لاقخادنع مودلا كلان نضالات لا الاهدهّناول ظ

 | ىلانعجار اودن ”رينأ مالسسلا وةالصلا هملع دهم وق نماو سني م ”اوهذنيكرمثم ا سانا عم اماف ةعبلجا

 مظعاف ةمعالا ماتاامأو 0 ارمشاان م ئش كِل ةدعل م مرماامىلاعتهتاوهن يدل لاك ل موهنيد

 ةنآ ف لاق كلادكو مر السار و كابس نال نيدلا ةمعنمنلا

 فسول تك رث نيددكأ ىلع لاق بوعي ىلءمدقوريشلاءاحاملو نوركّشتم كلل مك هتمعن دلو ءوضولا

 نيدلا لاك ان هيف مهرمشي ىذلا مولا نملك أ مويالف مويلا كلذ ف اهب مهرمشب ةراسشب ىهف مالسسالا وهو هب
 نانيعطاشلا قيود وتس مكملع تمت أو مكتي د مكل تاك أ 1مولانيلضاولا هلص موي ممل اذه لءقو ْ

 ١ بانا يانغ [اكطانرئم" انلاة يو لوقو ندا ةرثع ةلاهامويو هلوسرو نيك ريتا ءى ا

 نيدفاولا دفو مواضب ا وهو هدايع نع ةهيوتلا لمي ىذلاوهوهدالوأ ىلع بوش كاَذَكَف هيف مدى لع هتمحوب | 2 ظ

 مركينأ ميركل دوزملا ىلع قو هقئاز ارز جامل او هللا دفو حاملا يدا ىفوالاجر لو ايما سانلا فنذأو | 1 ١

 ننتاذأو ىناعت هللا لاهريك الا يتسا موي (اهدحاف) َة 3 رع مونا ىرخالاة سيتا ءامالا امأو هربا 0

 نملزالا رد_ملافاةشاورهلاو ةفرع نيب رت م مسالا اذهوربك الا يلا موي سانل ىلا هلوس رود

 ةفرع اف تافرعد فوقولا ف لصد هنال كالذي ىع“و هفرع هنا لاق ن ممن هيف نيعياتلاو ةبارمصلا ||| ل

 نسا لاك رب كسلا لاب مبيسلا اذهلف مالا اهنعأ زرجأ يلا ك_سانمرثااس هتافو هردأولذا ||
 1 نسا ع تامل لرسم هداعا جدال نأ هيف ىدونو نوأسملاو رافكلا هسيف عتجا هثال هن َ

 مهو هددبال ودلبق عم_ تعلو نيملسملا حو ىراصتلا دووم !نءاهاك لللال4ة داع هيسقو تسال ظ
 للاب رعب مودا ىف بالذ فوقولا اماق يلا كسا نمر حصأ هذ عقب هنالركلا مون هنا لاك نم

 1 ا لئابض+ دا او مدا نم فاجأ هنا لأ 0 2 ُ 1 ٠

 نأ ؟ تاف ريالا جالا ب الما لب فال: ريس عمو و فاي م و لكص ا 7
 ةراشارمشن نو دال هنا ءا (ةعب اراادلتسملا) سفنلار اح بلقلا ىوتءاعدلا تقونوكب ى لا

 ,ل.قوأ ةطاىذف ام ا هب الا ىنعم ىلع فوقولا لوس ىتح ميسا لاسع !بيترتىلا ةيقيش ١
 شالا ست تع ناك ناو تاغ وس هس اممم مكاقلاب 57 "1

 حرايو ياكم فوج نم مرح ذندحو تاقرع ىلا هو رش ثقوىىلا ماقأو هنرع نم لات و قاس سل 0

 رهاظلا صيام دعب عا ىذ نم عب اما نسما سستم ”عتابابالا كلذكو

 4 طنا دل فاتته اهتم 0 ردوا ا م دوم نوع
 ده

 /اوكسش ىذا مهيد ىذر ىلاعت هناوهف ناوضرلا قعمامأ ١و ةمدنلات عن , الا لاه مالسالا نيد ىلءلاق

 رتولا(اهثلانو) عفشلا (اهنان'و)لسو هيلع هللا قص ىذلا نع س امعءنءاو ىلعن ءاعيجب تالوتلا كدر ظ

 هذ 0 را يل هلوقىف دووثملا (اهانو). دهاشلا (اهعزارلا ١

/ 

0 

 ا

 ١
ْ 
 ١
ْ 

1 
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 | قرغتي فحئشل عفا ةملكلا هذه لصاف اهعمدنيلا تضاقالاقيو ىضوذ مسوعحباضيأ ا ْ

 || عضومنماوءفدمواوق رن اكلوعفا ارك ذالرتف مكسفنأ عضنأ ل هأوةرثكب معقدكأ ع تفاىلاعت هلوشف ْ

 ||| هلكسملا) اوما او ىتاب اومصواذك |
 ' .[| بسابس ضرأو راشعا ةمربو قالخا بوث مهاوقك ةدداو ةعقب مبتدع ةفر ءعج تافرع (ةيناغلا /

 1 0 ةرصأ |نمتعنم اله ل.ةناه تافرعب عطقلا كلت عوم ىهسف ةفرع ضرالا نتن م ةعطق لكناك ريدقتلاو |
 أ ةديحاو لكضراالا, نءةر شدت عطل م | لصالا ىف ةظفالا هذه اناق ثننأتلاو في رعتلا نايدسلا اهنفو ٍ
 1 ىلع كإذ د عباهوك رتف عطقلا كل: عو مانع تاعج من اذع. نكي لري دقتلا اذ_ه ىلءو ةفر ءبةأوسم | مم 1

 | ةيورتلامو ىه-يةحطا ئذ نمنماشلا موملاّنأاسعا (ةئلاشلا لشبسلا) فرمصاامدعىفاهلصأ |
 اءاعسالاهذ_هليلمتىفا ورك ذو تافر عب تم صو صخملاعضوملا كاذو ةفرع مو ىمعس هنم عساتلامويلاو |
 | (ىباثل اوإ) هّيورو هرككل ع اوركقت ذا ةيورت ىورب ور نم (امهدححأأ) نالوق يفق ةيورتلا م وبامااهو-و ١

 مالسلا هيلع مدآن ا (اهدحأ ) لاوقأ هثالث هيسمقق ( لوالاام) يطع نمهاقسا ْذاهبوريءاملا ن 7 هاور نم ا

 ترفغهبتفطاذا لاق ل معإ | اذه ىلع ىرح أ اخ ارح لماع لك نا بر لا ةفركفت هاشالف تدبلاءاش رمأ '
 لكل ر ثغأ لاه ىندز لاك ه.اوفاطا ذل دالوالرفغأ لاه ىفدز برا.لاف كذاوطنم طود لأب كي وندكا ١

 0س ابدا انثد) ب براي ىبسح لاقل دالو أى دحوم نم نونئاطلا فر فغتسا نم

 ]| لملء ةراملفن اطم_ثلا نمو [ىلاعت هللا نما ذه لها ركشم حب مص هيا بذي هناك ةيورتلا"هل ل هماشم ىف ىأر
 5 ” 0 ايتا وو نوجرخ مله نا (اهثلانو) 0 ال ءلاقف ميسأه يمي ةفرع | ع

 ةيورت نم هقاقتشاوهو (ىفاشلا ل وقلاامأو)تاف رعب مه دق ىف اهو يكذب ن أنو دي ربىتلا ةمعدالا ىف نو وريف 1

 ناكو قاغك الان م مهنودصقي نبذلا يي املا نوفنياوناكدكملهأنا(اهدحأ) لاوقأ ثالث هيففءاملا

 : | ءانملا "هلق مهتاس اقم دعب مع اه«نووريوءاملا فن وه ستي مرفسل!ق اشم ن نم موملا اذه ىف نوح رتسد بالا ا

 1 | نيذلا شاطملاكص نيندملاثا (ثااثااو) ةفرعىلاءاملانودوزتيمما (فاثلاو) مهقيرطفف
 . أ رتولاو عفشلاو ىلامت ةوق هيلع لدق موملا اذه ل_ضفامأو اوور ق-اهنماول رمق هنا ةهسر راجاودرو ٍ

 1 . | ريثع م امج لاه مالسا او ةالصلا هملع هنا ةدامعن ءو ردت مويرتولاو ةفرعوةيورتل ا عفشلا نا, سابع نبا نع ا ْ

 | هيلع هلا سثأ ىورو ناتنس ةفرع موف موهيناو ةنسةيورتملا موف موصدناوروشااك اهنم مود لك ىوضالا :

 ْ . || ءاطع [ ةفرع موي ماسص نمو هئالب ىلع بوب باوث لم قنا ءاطع أ ةيورغلا مول ماص نم لاقت مالسسلاو ةالصلا |

 || ةننو ية ستة اهنم ةسخءاصمأ ةرسشعدلف ةفر ءمولأم آو مالسأ !هملع يرض نب وسع باوث لثم ىلاععت هللا 1

 أ قئشم هنا( اه د ) لاوقأ ثالث هق هقاةّدْشا قو ةفرع < (اهدحاف) ىلوال ا ةسوت ١امأ ههظنيومني رجم ظ

 0 (لوألا) لاوقأ هن امث همفو ةفرعأ نم ْ

 للا يادي -  ووعس - ةسخعممللا ل : ا

 ا الأ :دح ءاوسو بر دنرمس مدآع قو ةنلسا نماطره أ املامبخاكلذو تافر « عضوملاو ةفر ء موملا ىعسف هب ا :

 ١ ان (اهيئانو) افراعتفتافرهبءاوس ىتا جلاب مدآىلاسعت هليل نم أملنا هف مام ةسلساو ناسينم نم داباو ا

 || ىلع لوق (اهئااثو) تافرع ىعيسف مث لاف تفر ءاهل لاه تاق رمراضوابإف لما كاسانملب ريس هلعمدأ ١

 نء مدقت اع اهآر نيس اه رع مالا هيلع ميهارب اّنال.تاف رععضوملا ىمسىّدسلاو ءاطعو سامءنباو ْ

 ْ 2 لام وتأف ةرع ىلا هلصو أو كانا مالسلا هلع ميهايربا لع نك ليربجن ا (اوعبادد) ةفصااو تعنلا ||

 | هن 01 اابنلا ملم رعار اذا (اهسماخو) معن لاو فقع طوم ىأىفو فرطت ف.كبص تفر أ | :

 ا (اممداسو١) تافرعد ةفر ء مونامَدلا ْنيْم_ساسقتلي لو ماشلاىلا عجرو ةكعرحاههمأو لعاسم-ا ا

 ا اوةقوادا تافرعب< ةنوفراعت .حاطانا (اهمداسو) مال_سلا هلع مم هاربا ماده سهأ نمهانر تصدام

 1 نمهناةفرع قاقدش ف (ىناشاالوقلا) ةجرلاو ةرمغملا حاملا ىلا همف فرعشي ىلاععت هنا (اهنمامناد) 5

 ا لأ مهسفنالو ءانغم_بالاو ةيدمدل او لال او ةويرلاب قدلأ اوفرتعا ةفرع ف اوفقواذاحاخا نال فارتعالا ظ

 . 9 و 0 ومس :
 1 01010 عمم نهم . ملحم 1 42 سحب

 رقفلاب
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 اكرم يع نيا لاق (لمالاةاوراف) لوزنلا بسيف ةروكذملا تاياورلا (فاثلاو) جا ماو || ا

 ةساكلابءا ارمشلاو عيسلا رتفاوغلاب هرمشعل ل داذاو ميسا مانأ ىف ةراسصتلا ن ةةفتواسم ترمل نس

 اقتل بتحس جادلا عمو جاما اوسدلو جادلاءالؤه نولوتيوحادلا لسا فربانتلا نوهسي اونأك 0

 دنافاو فووهلملاهثاغان ءاوعنمماناىلالاعالا ن ء'ازارتسالا ىاوغلابو ةيعايسلا نيو قدسمو |

 هذه ل بقام ناك أمل هنا عةرادكلا ىف حانجال هنا نيبو هولا اذه ىلا.ءتهقا لازأف عئاذا ماعطاو د : ا

 مكلا اذهنا ىلع كاذ لدتافرغ نم ٌمضفأ اذا هإ اودوهو يلس| ىف اضيأ اه دعب امو يلج ا ماكس أ ىف
 ## -رنأرعنبانءىورام (ةيناثااةباورلا 9 هركسص ذ نع نغدسا م سل |اذهلف جيا نامز زى ومقاو

 1 لو تلأساعلسو هيلعهقلا ىلصهننا لوسر لجر لأ لل اتنانل جال هنا نومزياموق ناو ىركتاموقانا ل 0

 لوي نم ىلعادر تازنن الاهذ هذ اهلل ابو حا م منا لاهو هاعدق حامد كيلع سل هلوق زن تح هيلعدرب 0

 أهيق مس وملامانأ فنو رقت واكاجبااذو ةنعو اك نأ (ةئلالاةباو رلاد) نيلايباوءا رجالاوراجتلا

 | يكلم الرسول ضنا يدخل ادرس نال ا 9

 ىمالو هم رعيةبلهاملا قنوءيابش ال اوناك مما دع اك لاق (ةعبارلاةءاورلا) 3 ١ الاء ذا 3 6

 ا ىف ةرالا ىلعاي" الا اول لولا اذه ىلا نيرهاذلارثك ؟لوقنف لوقلا اذه ةصص تيئاذات" ال

 1 سدا كلذ دعب م يلا لاعف أ لك نواف ريد لاو للاعتيلسا دعبأم ىلء د الا لج ةناف ل صوب م

 ذاق ىلاعت هلوق هرماظأو مكير نمالضف اوغتبت نأ حان لع
 09 اوغس اوضرالا فاورم اف ةالصلا تدضق ا

 ا تاقرع نم هّم-ضفااذاق هلوقىفءافلا (اهدحأ) هوجو نم ف دعض لوقلا اذهنألعاو هلئأ |

 أ (ايينام 3 جا نامز ف ةراجمأ اع وقو ىلع دي كلذو لضفلاءاغتارت لا : 3

 نأ مولعمو ةوبشلا عضو م يلعال اهلج نمىلوأ ةببشلا عضو ىلع هن ال 1
 / را علازه ب ثلا ل

 ا ىلء جلا ساسق نم اسي وبأ هرك ذامامأ ةراصتلا لح لعيدحأ لكذ يا نمغا هاف لان ٠
 9 لامع امو اهري-هيلغاشتلا امانثا ىف مديالف لستم اهلاع أ ةالصا نأ (هياوخ): ةالصلا ١

 ]| قاب يبلسام ا لا لاا نكي ل ثمح لوال ا مكلسا ىلءءرملا قي اهلالس> ىف ضع؛ نءاهضعب ةقرذ رفتم |
 صخاأ ل اقم سائقا ذه لوقئانالةقاءاهلاثءأو سالاو بلتلا ةمرح نأ ل سل ديتاقالاكاتلكف

 : لاح ناس الا صدد ناوه مكبر نمالضف او غدد ناىلاعتهلوةيدار نأ (ثلانلا لوقلا) اطقاسنو' و

 || فووهلملا هثاعاو 5 عضل اةهناعا لدم هتجسرو هللا لضف قاةتسال ةيسومنوكت ىرخ أ الاسعااجاح

 ا هيلع ىضاقلا ضرتعاو مالسلا مهيلعرقالا ىلع دحر فعج ىبأى نا بوت ملوشلااذهو عقال 0 ١

 1ْ 8 اولساو)تاح املا فال اذه رك ذيامنا وهف مكملع حانح ال هلم ىف لاقي الو بو دنموأ بجا
 || نم اورصقت نأ حانج مكملع ا اوقهملع لدا او تاحام !ىفال اركذيال ظفالا ادهن
 ' لا ىلا تاعالارئاس ضنا نودقنموناكةيه ما لهافا يأ تابودنملا نم قامنالايرص هر

 ١١ (ةئلاثلا هلئسملا) مك.لع حانجال هلو دب كل ذك س دل ىهالا نأ ىلا عت هلل انيبف همف اصقنو ا
 نم ىهفاهف ةثيلااناصقن عقون مل نااما ةحابم نكست يرانا لاضا يناس ا فن
 نوكمال نأ صالخالاو نيدلادا نصلح أود ءبلالا او سعأ امو ىلا عت هاوقل اهكرت ىلوالا ىَتلا تاحايملا

 الرشلان ءءاسضغالا عا انا ىلاسعت هلل أ ن نءةباكح مالسلا هملع لاهو ةدامع هنوك ىوس ل ءهلا ىلع ىلءاحدل 0

 هلوقو صخ : ]| ىرجعراج ةراصتلا هذه ىف نذالا نأ لصاسلساو هكرم :و هك رت ىريغهمفل رمث |الع لع نم

 (ىلوالا هلكسسملا) لاسم همقما رطارعشملادفتعهللا ارركسذذاف تافرع نم ٠ تضف اذاق ىلاعت 7

 ضاؤا كل ذكو ةثينم اهاقلاف اهب عقو اذا هنرجريسعب لا ضاخا لاسةي هنمو ةرثكيريسسلا ىف عافدنال اًةض

 ١ ة|ضافآلاو قرسفت بصاذا هنالاذ- هنمءاملا ةضافاو ةقرفةماهاتلأ م اهعجمائعمرمسملا ف حادقالا |

 ( لاقيه مو هبف نوضيفتذا ىلاعت هلوق هسيلعو هوجو ف فرصتوراشك ا يهيف عافدنالا ى ماما [

 ل ًر !١ ا '

 ا
ْ 

 : د همس دماج: سحب رك فلج حارق 0 ؟نوص اهل محم د ننال + 1 طب ا اا ةنلملا 00-0 12 037 كد دل ل ا 1111 >> >ة> | 11 1 >1 1 1 8|
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 ةدوزاءوءمواومرحا اذا اوناك لاه ر ع نبا نع ىربطا ارز نب د# ىورو تازفةرمعلاو يطا فدازلا 1

 هلرق ىلا عج أر ىوقتلا دازلاريخ ناف هلوةثال 2 اذهو ىذاقلا لاق هن الا هدمكلذ نعاومت م اومر

 ْ تام اولا لعن نعةراءتارقااو ع رسشلا فرعىف ىوتدلاو ىوَهَدلا نماودوزتو هرندة7ناكفاو دوزتو

 1 0و ماب 4 مايجب مينقبونلا م 0

 | 0 00 هدادوقت ”اوبقوقتا (ىلوالا 0 ايتن هل نوع :او

 |هلوتىفءاسلاو رعولأ تانأ (ةناشلاءلّ ثملا) «» ىرعش ىرعشو ىغلا وبأأنا « رعاشلا لوةكوهوأ

 ءاق باملالاىلوأان ىلاعت هلوقأمأ هلع ريسكلااةلالدو فر.وزعلا ن ورخ الااهفذدو لصالا ىلءنوةتاو ظ
 ْز فرشأ هنال لا ساد امهضعلا لاةؤكلددعد :اوفلتشا م هدنم صلال او هه هتاودوثلاباملنأ ْ

 ١  5رين اريخ نييزيبق هبدعتساو هك الا ا ةسردنمبرقو ماها ن ءناسالا هيزيت ىدلاو 17

 دعا نءذاك لع د تاقلاو لقعلا ل وه اكذإلا ت اهلل م للمال ايفا نفر لا نب رمدم نأ | ”رش

 أ لمعلا نعتباكب للا لعج انههاذكك دش ءو عمسلا لاو ىلق ناكر !ىركذدا كلذ نا اعتلا
 ٍ! ظ | ةراغ هن نا لاقي هنافروهثمز ام لااا ىلع لكما مس |قالط او لوةعلا ىلوأايدانعم بان ءاالا ىلو اا.هلوةذ

 أ بانخالاعميالتاك اذا لبق نافانهحا ذم ةر نال ن الف جهل س دل نأو سن هلن الف ةمجو !

 0ك اللا ىفوأ نم نكح امل عكنا ءاشعم انأق بايلالا كوأاب هلوقىف ةدئاغلا اه ءالذقعلا
 اد-هاو 00م ءاو تن | اهيوسو ناكفام لسملاو ءايسشالا هذه ةف هدرعم ند نينكقم

 رغاسشلا لاك
 ماقلا ىلع نيرداقلا صةنك 5 اًئيشسانلا بومعفرأ )لو ٍ

 ظ ناكف نوردافءالؤهاماز علا سس ةروذعم مات الا عي لض أ مهىلب ماسعئالاكَك ءاوأ ىلاعت لاه اذهاو

 مكير نمال_ذفاوغت نأ حان متجر لع سدل ) ىلا عت هلوق 5 لضأ اوواكمرحالذ لا موشارعأ

  1نيلاضا انا هلبق نم ءٌمنك ناو م ادهاك هورك ذاو مار أ رعشلاددعهلنا اورك ذاف تافرعنم م عض |

 (قيالاةلكسلا) لثاسم هنق ا وك و سوو محا |

 |نآرعا (ةيناثلا هلثملا) لعأهللاو ال تفأ وغتس نا ىف حاس: مكملعس ءأرب دقتلاو فذدخئاالاق

 لبق اه لادخا نع عنم ىلا هنا (اهدحأ) هوجو نم يللا قةراصتلا ةمرحف ”لصاح تناك ةببشلا |

 نوكتنأ ب جوف |مرثكو ةمقلا هلة ىف ةعزاملا بيس ةعزانملا ىلا* ا .ذالا ةرثكحص ةرادلاو هب . الاوزد |

 أ كلذرهاطق ةدهاملا له نيد لا تاو ةمر 2 تناكةرابتلا نأ (اهينانا) يب ك1 اتقو ةءرحم ةرامضلا

  9ط الاندتم لهعلا اذغ رامات الن ب حوف ىلا مت هللا ةم دج لغتتم رك لازال هوم |

 اعلا 0_1 اواعامل عا (اهئلانو) ' ةبويثدلا 0

 الملا لاقتمالا دنع( اهنباروز كنا اح نق سةر ةمر ل ايدسريصي تايف هيلا ةدتاسملا

 | هو>ولاهذ-هف اى كلذكم الا نوكي نأ بوف ثتاحاسملا٠ نعال تاعاطا ارث ايلاغتسثالا مرحي

 انوه ىلاعتهنتلا نيب سلا اذهلف يلا, لاغتشلا دنع ةراجكلاب لاغتسم الام رفة يشريستنأ لصت

 نءال_ضف او غش" ناهلوقرمسف:ى ادرك نورمسفملا لوقنفاذ هتف رعءاداق همر ريع درب ”س ةرادعل ا نأ

 | 'نوغتي ضرالا ف نو رضي نورخآو ىلاعت هلوق هريظنو ةرالاوه دا اراأنأ (لوالا) نيسهجو مكيد '

 اذ_هةدص ىلع لدي ىذلامث هلضف نم اوغّدبتلو همفاونكخ :اراهلاو لدالا» كلل لء> هلوقو هللا ل غنم | ا |

 ٍ ا |. نال نارتو رقامجناريبزلانياودوعسس نان ءءاطغىورام (لرالا) ناهجوريغتلا



 سفن انلظان.ر الاه تافرعب افقواسا مالسلا امهيلعءاّوحو مدان الاقيو ةجاطساو ةنكسملاو ةلذلاو رمذلا ا !
 ىلاعت لاق ة طا  ةححلا رلاودو فرعلا نمهنا(ثااثاالوقلاو زكسفنااقفرعن : الا ىلاعتو هتاصسمن ا لاف

 تاسات نءاوصاخت دقن تافرع ىفاوبانال نيبنذملا نا كلذ ىنعمو مهلاهسنط ىأ مها اهفرع ةنلسا مول ديو

 تطأ شادتق ئانملا ةفولخ مالسا او ةالصلا هلع لاه ةدمط دار ىلاعت هللا دنع هينوبستكيو توذذلأ

 مون ( عب اراد ينل لاك موب( تالا السالب رانك ااا مسالا) كلا عيد نع
 نيذلا سي مولا هلوة ىف تانآ عراف ءاشالا ده لاعتدقا مهب دقو ناوضرلا مول ( س.ءاقنا)ةمهنلا ماتا ا

 هللا لص ىلا و ةعمجبا مول ناكو ةفر ع4. ثع هن ' الاهذه تازن سامع نءاورع لاقي الا مكسيد نماورفك 1

 تام مدعو رفكلا لمعضا دقو عادولا ةسف كلذو مالسلا بلع يهاربافقوم ىف ةقر .فتاوطسو ْ

 لجعل ىدو ع لاف هذا ترقاةن"الا هذهىف مهلام سانلا لءبول ءالسااو وةالصلا هيلع لاقف ةءلهاسشلا | آ
 مد ف رعمو ناكني دمعءاننلعف نفامأر علاقفادمعمودلا كاذانذدهالانبلع تلزنثي" الاهذهّناول |

 ' ىلا نيعجار اودتربنأ مالسسلاو ةالصلا هيلع دجت موق ن نءاو ني ممناوهف نيكرمشملا سانا ىفعمامأف ةعجلجا

 | مظعاف ةمعتلا ماتاامأو عنارعشاا نم ماش كِل ذدع مهصعأام ىلاعت هناو هذ نيدلا لاكا ىنعمامأو مهند

 ةنآف لاف كلدكو مولا كل ىف تةدقوراذلا ن نا نال نيدلا ة ةمعلر ش

 فموي ثكز نيددكأ ىلع لاه بوعي ىلء مدةوريشبلاءاجاملو نوركشنم كلل مك هتمعأ هلو“ ل ا

 ااوكسقىذلام هد ىذر ىلا عت هناوهف ناوضرلا ىعمامأ ١و ةمهزلات غن , الا لاق مالسال ا نيد ىلع لاق ا

 عع ام هنضمهرشباذلا مولا نملك أ مولالف موملا كلذ فهيمه رمش ةراسشب ىهذمالسالاو هو هب | |
 أتاننمطاقلا م ةءءمطق موو ومع مكيلع تم أو مكشيدم كل تاك مودل نيلضاولا رلص موي مول ااذه لمقو /

 ا
ْ 

 بانا ينادست[انطلانروم" انلاة بوو لو.ةونيمداشلااةرثع لاه !موبو هلوسرو نيكرمشملا نم *ىربهلل
  نيدفاولادفو ماض وهو هدا ن ءهبوتلا لمة ىذلاوهرددالدأ لعبوم كلذكق هرفمدآىلعهتعر

 مركينأ مركلا روزما ىلع قو هللاز از جاطناو هننا دقو جاهل اريولما يفوالاسر لون ايلا سانلا فنذأ

 ننناذأو ىنآسعت هللا لاهريك الا يخسا موي (اهدحاف) 0 رع موما ىرخالاة سيلا ءاممالا امآو هرئا

 انك رد_هلافلةخاورهلاو ةفرع نيب كلرخ_ثم مسالا اذهوربك الا يلا موي سا.ذل | ىلادل اوسرو هن

 ةفرع ميللاو تافرعت فوقولا هذ لصد هنال كدب ىع”و هفرع هنا لاه ن مم-منك هنف نيعباستلاو ةبادعل

 نيش ريكصالا ميسا ىب مبيسلا اذهلف مالا اهنعأ أرجأ يلا ك_تانمرئاس هتافو كردأ
 تسافر رسم تلارلللا كلرمُشمهدعا جت<يال نأ همف ىدونو نواسملاو رافكلاهسف ف عمجا هنال هر

 منو هدعيالودلبق عم تبع لو نيلسملا جوىراسنل اود وويل !نم اهلك للملا لة داسعأ هيف عتجا :
 للا ىرح لد مولا ىف بج الذ فوقولا اماف ميلا كسانمرخحسصأ هبف عي هنال رلا مول هنا لاق نم ٠

 ارتولا (اهثلاند) عفشلا (اهينان' د)لسو هناء هللا نص ىنثلا نع س امعنباو ىلعن ءاغيج نالوتملاىورو

 ةينكب هموص ص ش قاعن اان لئاضفب جيلا مانأر اسد نءةفر < مول ص > ىلاعت هنا لاو هب الا ا
 ثاكسنأ نءو نيدنس ةرافكه ف ري مدري وصوتنيةرانك ورام ونمو مالسلاو السلا يأ ْ ١ / ١١

 نأ 7 رعببتتاولا جالا ب ندحسمل لب فالآ أةرمسعن ةقر ءموبو فاأب مول ل كصرمثءلا مانأ ىف ! 10
 ةراشارشن ن أو ذبال هناملعا (ةعباراا لخسللا) سفنتلاريضاح بلقلا ىوقءاعدلا تةوثوكي يسرا 5

 ,ل.قوأ ةطاىذرف ام رك لشد نك هب , الا عم ىلع فوقولا لمس ىتح مج الامم بيرت ىلا 5

 ذا م هيف اهانريسفءاصن ال هدهو دو يمو دهاشو هلوقفف دووهشملا (اهسماخو) دهاشلا لا

 فاطم ناكناو تاف رع ملا جرذي ىتحهمارحا ىلع ماقأو مودنقلا ف اواطف اطانراقوأ ادرفمتاكتاف | ٍ !ٍ
 حرذكيو يي اناةكم فوج نء مرح دئنمحو تاقرع ىلا هو رخ تقو ىلا م افاوهيرع نم لاو قاحو سوا ا 01

 ا ل هش ماي اكس دس كاسل ”نابابأدا كلذكو |
 طال دن تطاطوطت ذقت. اكان لان تاتو ون 7-02 دع 2 وغم ه0 ناظم ب رق

 ( دين 3 1



 ” ليف قع ئذلل عفدلا ةملكلا ذه لصاف اهعمدنيعلا تضافا لاقي ىضوذ وعحاضبأ وضوخ سائلا

 أ عون ياخوان الاملوهاو رق مكسفنأ ئضنأ لموةرثكي معف داكأ ج تفاىلاعت هلوشف ْ

 1 هلاسملا) 9 تس ارادت ديلا اكل لن زدتالا نش دركي شي ساق اوم_مواذك :

 1 ' |بساس ضرأو راشعاةمربو قالخابوث مهاوقك ةدماو ةعقب اب تدع« ةفر ءعجتافرع (ةيناقلا 1

 عوج ىهسف ةفر - ضرالا لن م ةعطق لكناكريدقتلاو
 ١ | فرصلا نم تعنم اله ل.ةنام تافرعب عطقلا كات

 . || ةدحاو لكضرالا نم ةر شك عطقل م | لصالا ىف ةظفالا هذه اناق ثننأتلاو في رعتلا نابد سل !اهفو أ
 ا ىلءكلذد_ءباهوك رتفعطقلال:عومسجن ايلع تاع مث الع ع نكي لريدقتلا اه ه ىلعو ةفر «بةأوسم | مم ٍ

 ةيورتلاموس عنة حاىذنمنماشلامويلاّتألعا (مةثلاملاةلثسسملا) فرصلامدعىفاهلصأ |
 ءاعسالا هذه ليلعت ىفاورك ذو تامر ىم«صوصخملا عضوملا كاذو ةفر ء مومن ىعس نم عساتلامومااو ُْز

 ىوربىور نم(امهدحأ)نالوق هيففةيورتلا م وبامااهودو | ا
 5 ا (اثلاو) هّيورو هرككل عاوركفن اذا ةيورن

 | مالسلا هيلع مدآنا (اهدحأ) لاوقأ هنالث هسمفق( لوالاامأ) يطع نمهاقسا ذاهيوربءاملا ن 1 هاور نم ٍإ
 ترفغ هيت فطاذا لاقل معا | اذه ىلع ىرج أ اخارسأ لماع لك نا بر لا ةفركفتءانالف تدملاءانب رمأ '

 ١ |لعل رذغأ لات ىندز لاق هباوفاطاذ اكل دالو الر فغأ لاه ىفدز برا.لاه كفاوطنم طود لو أبكم ند كا |
 06 | مالسلا هيلع ييهاربا نأ (اه انثف) ىب-> بان ىبسح لاقل دالوأ ىدحوم نم نومئاللاهرفغتسا نم 1

 لملءاراملف ناطم_لا ع نمو [ىلاعت هللا نما ذه لها ركشم مص فهيا حعبذيهناك دب هيورتلا "لل همانم ىف ىأر ١
 ىءىلاةيورتلا مون نوجرذع كم لهأ نا (اهثلان) د يملا تراتي ءلاقف عبصأ دي رمؤي ةفرع ا

 ةيورت نم هق اق: ثاوهو ( فاشل لوقلا ام أو)تافرعب مهد ىف اهوركّذي دينأ نو ديرب ىف /١ةمعدالا ف نؤورعف 1

 ناكو قاف" الانم مهنو دصقي نيذلا ميعال املا نوفا وناكدكم لدأ نا (اهدحأ) لاوقأ ثالث هيففءاملا |
 ءاملا "لق مهتاس اقم دعب موك اه تدورب ريوءاملافنوعستي ورفسل!قاشم نم موملا اذه ىف نوح رتسد جاما
 نيذإا شاطولاكحكص نيشضدملانا (ثااشااو) ةفرعىلا"املانودوزتي مما (ىاشناد) مهةير طف

 رثولاو عفشلاو ىلامت لوق هلع لدةمودلا اذه ل_ضفامأو اوور ق-اهنماول رشف هتنا ةجسر راعاودرو ْ

 رمشع م امص لاق مالا او ٌةالصلا هملع هنا ةدابعن ءو ردا مويرتولاو ةفوعوةيورتلا عفشلا ناب سايعنبا نع 5 :١

 هيلع هنا سنأ ىورو نائنم ةفرع مول مون ناو ةنسسةيوراملا مول موصيناوروشلاك اهنمموي لك ىوضالا |

 ءاطع أ َهف رع مول مايص نمو هن الإ ىلع بوب أ باوث لدم قنا ءاطع أ ةيورتلا مول ماص نم لاق مالسسلاو ةالصلا

 ةدخو هذه: اهنم ةسخنء مع ةريشعهلف ةفر ءمولأم أو مالسلا هيلع ميرض نب ىسيع باوث لشم ىلاعتهقلا :

 قدشم هنا( اهدحأ) لاوقأ هثال" : هقاودسا ىو ةفرع (اهدحاف) ىلوال ا ةسولت !امأ هرهع نيبو ه يامل

 امه دس أ ف رعذ ةفرعبامقتلا “ا قو مدآ نا سابعنبال رق (لفألا) لا وقأة ل امك هفو ةفر رغما نم

 ةدحي ءاودحو تي درج د ارشنمل انماظم ناجا تالدو تاق رع عضوم او ةفر ع موملا ىعسف هب 1 ا

 نا (اهيناند) افراعتفتافر مدءاوس قا جلاب مدآ لان هلام. نا غصاب ةملاو ناسيني ن داباو ا

 "ىلع لوق (اهئااند) تاقرع ىهسف مذ لاق تذر ءاهل لاه تاف هاهو اا لااا انسب ريس هلع مدآ ١

 نم مدق: اع اهآر نيس اهو رع مال_بلا هيلع ميهارب انال.تاف رععضوملا مسمى ّدسلاو ءاطعو سايعنباو

 1 4لافأو:تاقرع ىلا صو أ وكسانملا مالسسلا هملع ميهازبا لع ناك ليرجنا (اوعيادو) ةفصااو تملا :

 1 8 خال ةابلا ملعرحار اتا (اهسماخو) مل لاه ف دنع ضوم ىأ فو فولت فب كسح تفر هأ ١

 01 (اممداسو) تافردد هف رع موباقتلا مني:-ساسقتلي لو ماشلا ىلا عجرو دك رحاههمأو ل_عايم“ا ا

 ١ اوةقوادا تافرعب هيفنوفر اع“ حال انا (اهعياسو) مال_سلا هلع هاربا ماده هأ نم هانر تنقندا

 .[|| نم هنا ةفرع قاقدشاىف .(ىناثاالوقلا) ا (اهنمانث) |'
 َ ْ مهسفنالو ءام غم_الاوةيدعصل او لالا اوم .ولرلاب قت !ل اوذرتعا ةفرع فاو فقواذا حبا ا نال فارتعءالا ْ

 كتير تي

 * 1 توج تن سيب رت هيي جتا> ساعيز ع سس ادو ا نس ا لا لا

 نخر اع رص 5 ديرما نول نر تطاول ب ا يم ب ا
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 رفات



 1707 1 سس سسسكس مسج مرو
 | هده لع تلد ةن_سلا لب كلذ ىلعاومف ةفالدال دياالاو سعشا | عولط لمق ةغا دز 1| نم ضيفي نانو سعشلا
 2 ب الانا كا ذو لسا ىف بجاو ةفرعإ لوصا نا ىلع لدتةن الانا عا( ةسدا كلاةهلةملا) ماكحالا |

 ٍ ل ورشم تائرع نم ةضامالاو تافرع نمةضافالادنء مار 1 رعشما دع هللا اركص ديؤ>و ىلعةلاد

 ا نا ىلءةلاددن الانا تدثت ب>اوو و5 فاكملل ارو سم ناكردبالا بج اولا . الامو تاف رع لوألا | 0

 ١ ةدوعلا نع رخال نأ بج وذ هبرومأملا جل لاا نكيرف تألف يللا ف بجاو تاقر ءقفلوصالا | ٠
 1 تارومأل شما زدنل هج لانا بالا قام وسن ارش رعب فوتولانوكن نأ ىذدةداذهو

 : ,تاىلع اهيفةلالد الاي الا نا ىلا ءابعلا ن هرب“ كبه ذو لصغنم لملدب هنع ل دعبامناو ءانركذام لصالا ناالا 01

 ْ .مرخلا عبمجب فوقولا ماه كلذ تافنا هنأ الا ياو ةفرعن فوقولا نا نسل! نعلقنو طرشفوتولا || ١١
 1 .هلوق (ةعباسلا هلئسملا) ةفرغب فوقولاءالا لصال يل يلا نا ىلعا وةفتاو كاذاوركنأ ءاهةفلارثاسو هماقم أ

 1 ىنامهيرورملا هم يككصيو بحاو ماردللار ا ا رعشملا دن ءهللااو رك ذاق

 | فوت ةولا ةلزنع نكر ةغاد زا, فوقولا الاه امنا ىخااو ةءقاء نعىوزو نو:سخلان»فوتولاامافةفرع

 ( فوقولانال كاذو مارطارعشملاه-:ءهقئا اورك ذاف تافرعن «ّمضف أاذاف ىلاعت هلوقام محو ةئرعب
 | لاقو مز مآ هسيق مار 1 رعشملاو ةْن_تانوأ هنأ الاةرا شان تسواغاو باك فاحي رض 0 ١

 مدقف ةفرعب فقو نذ ه ةفرع لا مالسلاو ةالصلا هيلع لوقب هلع اومتحاو نكرب نس دأ هنأ ءاهوفلا دووج |

 ( نالانلق|م ىلا ةراشاة يالا ىواولاعت ياسا هتاف دقف ةفرع هتاف نمو يملا لردأ دقن ةن عالما نه اودبو ه#
 / فوقولاناملءذ فوقولاءالرك ذلان ما مارؤلار ءشاا دنع هللا اوركذاف تاف رع نمسا : ١

 ع تافرع نم َمضفْأاذاف لاق هلال لصأو عف ةفرعب فوقولا امأو ىلمأب سيلؤركذلل عمت مارطار «تاادنع | ' ١

 ' هتلعاذا ؛ ا ترعشكلوقنمهل_ص أو لعملارعشملا (ةنماملاةهلثسملا) تافرعبركذلانغلشنلو ا
 : ضرما كلذ نىلاهد هللا ىعسف همالعائ دااراعشو هب طاحأو هغلن ىإ ع ثمل ءا ىأن الف لهفام ىرعش تماو | 1

 : ىلاعت هللا اهام«و ةفلدزم اوف مارملا رمل نول لاا وفلتخ ا مثيلا ماهم نم ملعم هنال ما رطارعشلاب

 ١ فاثكلا باص لاه طمسساا ف ىدحا ولاهلاهاذكعم دنع ءاعدلاو هب تيمااو ماقملاو ةالصلا نال كلذ

 1 ! لدت ماو ا هءثاادنع هيا اورك ذافهاوقىفءافاا نال برقأ لوالاو ةما دزملا رخو هو حزق هنا مصالا

 ا اهلك _بملا) ةقادزااةيوشيب ايال الا ذامو تافرع نم ةضافالا بقع لص مار ا ثاادنءرك ذلا نا ىلع 00

 ( برغملا ف المنيب مها هنمدارملا مهضعب لاق مارطارع ملا دنع هيروماملا ركذااىف اوةلتخا (ةعساتلا]| |

 !؟ هللا اوركذاف هلوق نا هملع لل دلاو ىرك ذا ةال هلام ةًاوىلامت هللا لاق ارك ذ ىميست ةالصلاولا[هءائعلاو ]7 |

 ١ هللارك ذ هنمدارملا اولاةروههباامأو اذهالا يكل انهركذالو بوبوالوهو أ مارسارعشملادنءأأ ١
 0 كرد اذا ساسنلا ناكل وتدل.للا هَذه ىف سانا ا ىلا راظن هلا سابع نا نعو ىلدهتلاودممكتلاو جييستلابا 00

 ٍ؛ اوركذ الاه ام (لوتالا لاؤسا1) تالاؤس منذ كا دهاكمورك ذاو ىلانءت هلوقامأ نومائيالتلءالا هذه
 1 هودحو نم (باوطاو) رار كلا اًدهىف:دئافلاامو هوركذاوىرخأ : رءلاه لمار اطارعشملاد نع هللا

 ا 00000 اوركح زاالوأ هلوةفةسائقال ةمفد هون ىلاعتهتلاءاممأ نا انيهدمنا (اهدحأ)'

 1 اه .ركذتنأ انرعأو انااهتم ىتلا تاقصلاو ءامالاب هناص سدرك ذنبا أ ادهاكموركذاو اسنان
 أهو 8 ذاوان ان' لاه مث مالوأ رك ذا م ىلا عددنا (اهل انو سانقلاو ىأ رلا بسحب اهرك دن ىلا ءامسالابالا

 | مكترمأامغنا لاق قات اكن مالسالا يدلنا دعاك كذلا نم هيك انمأ ام اولعفاو ىأ م ادهاك
 ْ ا ررهشاوأك || ذاري كالا نم هرم هسهأ ام هريظنو ةمعنلا كانا ني رك اًماونوكتلرك ذلااذهبا دل

 : م ادهام ىلع هللا اوريكمل مكل ادر ذم كا دك اضالا ىف لاق م ”|دهام ىلع هلا اوريكتلو ةدعلا انامل 1 1

 | (ىناثلاو) ناسسنلاةضو» ل عمدت نانرض برعلا مالك ىفركذلا ناهريرةنو بلقتاانركذملا مأ ظ | مادهامءورك ذاوانان'هلوقونا-الانرك ذاانمأ مار ارهشملادنعدهللا اوركذافالوأ هلوقنا اهتز 1

 ل تبيح - رسوب بيسو ب 1

ْ 



 لأ موقلا نا مثلاسعال كلت مولعيو ىنمىلا ممل نواصيام دعبادغ باهذلاب ويف سانلا م ًايةدحاو ةسياخ ّْ
 ُ الأ ءاشعلاو برغم اورممءااورهظاام امالا عم مي نوادر اهبرهظلا اوفاون ث.“ ىنمىلا ةيورتلا مول نومه ذب :

 : لأ اهولخ ديالنأ ةنسلاةاهنءاونداذاف تافر ءىلانوهس وير ىلع سهلا تعلطاذا مث ةفر ء موي نم عبصلاو ْإ

 نيد نيد ةيطخ مامالا بطه سعشلا لوزت ىت- ل اذه نولزم.ف .ف ةفرع نم هب رقىشو ة ر. مامالا هم برعضي لب :

 أ ماق مم ساج ىلوالاا ةيطالخا ع نم غرفادامثفةوااءلدلهلا وءاعدلاراثك | ىلع ءهذ رو جلا كام مها 1

 | غارف عماهنمدغا رفنو تسحب ثم ففو «ءمناذالا فنوذ خأ ينو ونذؤااو ةبئاشلا ةيطلما عتفاو ||

 عدلا اذهورمدعلا مهب ىلسيو لال 1قن ومن مر وافلا مهم ىلصمق نو ذؤما ميقدف لزني عنا ذالا منن ولا |

 هيلع ىل_ىىاا نال تارذدلا دنعنوفةف ثافرعىلا نوهجوتي ةالدعأا نم غارفلا دوب مث هملع قف َ

 فوقولان ا معا و :نيهللاةيوزطيلا دب :وعدبو ىلاعت هلا نورك ذي”هل.ةلا اولةةااوغقواذاو لانه فقو سو

 لاوزب لسد فونولا تقوو جيا اهناف دسةف هعضومو هّدقو ىف ف وقولا هتاف نذ هبالا ب | كردمال نكد 0

 حجاملاريضحاذاو ون 11ج كارلا يزد هلا عولط ىلا 3_ةءو ةذر < مول نه سهلا |

 4 ردفلا عواط نمفوقولا تقو دحأ لاهو ىف كدقنراهنوأ لان مةددحاو ةاوطت تقرلا ادهى الاه

 ىتبرغماةال_درخأو تافرعنم مامالا عفد سمشلا تبر .ءاذاؤ رلا مون نم مرعغلا عواط ىلا ددَعو ةفرع ْ

 ظ فالدزالاو قمنءاهمفنوبرقيم مما( اه دحأ) لاوقأ ةفادزملا ةرعست ىفو ةغا دزا ان« اشعل نيدو اد عم 1

 لإ هللاىلا نوفل دز مما (تلأث ُدااو) فالدزالا عام جالاو امم نوعم_ ت4 سا هانا (ىناشلاو) برَقلا ْ

 ةدادق لوقاذهو برغملاو اما !ًةالص نب اهبف عمجم هنال عج ةفل دزمال لاقيو فوقولا,نوب َرَمْدِب ىأ ىلاعت |!
 برغملا عجب ةفادزملامامالا أ ذا مثا (مءاند ىأاوبلا فلدزاوءاود عماريف عةجا مال سلا هملعمدآن ا لمقو

 | ١ اة سيلعب عضااةالس واسر ادا اش دبلن تدب /نافاوم نود متنيةماه ايءاشعلاو

 لك ذخ اي ىرالىمحل ااهنم اوذخ ؟ميصلا اولصاذاف هملع قف هوهواهريغىف هنمابابصسا دش أ انههرجشلا
 | ذاف ىلاعت هلوقنمدار ااوهو حزقهكلاقي لمسوهو مار 1 0001و ني مدام نع اهتمراسلا

 ظ ناهتوذقريف م ىلباممةفادزأ ا ىدق ألبا اذهو مار طارعشملا دنع هللا اورك ذاقتاف رع نم ّمضْنأ

 ا عفدي غاذج رفسي تكل ذك لاريالو هربكبو هلا ميو ىلاعث هلل اد محو هنكع لنا همم بر ةاا,فةووأهنكمأ |

 | نايس دفا رم هم ع نطب او غلب ذا ريسحم ىداو ىلا هنمنومه ذيع ةذر ءقىاكرورملا ىنكيوسمشلا عواط لق

 أ ةيقعلا ةرجحا اومرىماو أ اذافر < ةيمر ردقا ديدشامعس سس نأ امشام ن اكنمو هاد رع نأ اكار ناك

 || هعم ناكن ا ىدهلا عبذ ةيقعل ارح ىراذاف ىرلا أدم اذا ةسسلّدل ا عطقيو تامصح عبسد ىداولا نطي نم
 أ هدأ هسأر اح ىدسهلا عيذام دعم ىده عم نوكيالامعر هلال هيلعئن :ال هكرتول ةمتَكلذو ىده

 || عكر ىلسيو ةضافالا فاوط تيباا'فوطيو كم َىأب قاطاد_هدمث هروع5فا ارطأ عطةد نأ رب ريسصتدااو ْ

 ا ىلاسا ىنعةنونما | م_ملعورحتلا مول ةمقي ىف نم ىلا نو دوعب كلذ د_هب مةورمل او افصل انيب ىىسدو فاوطلا

 |( نمدارملاو للتلا لهدم فاوطااو قاطاو ىنرلا له ىتمهنا ىلءاوةفناو ىرلا لج القي رشتلا
 | نارلعا(ةسماخلا "هل ملا) ملعأ هللاو معا لاعاىف مالكل اوهاذهف عاسمجاو مياقةلاو سدللا لح لاخلا
 1! اوه«نيرخاموقواشد ا مالنا هيلع رهارب ا ةنس ع جاجا قت انماوري دنا اك ةنلهاطسا لهأ

 ْ ءال وهنا مث سوم وقو س»-أ لر لاقد ةةكلا ةسا+لاو مهي دف ةذشلالحأم دو سلا مهسفنأ :

 ' نوفقي مهريغناكو ةعاطلا تقوىف هك رثثالو مرثسا ن الدور الوم ,ءىفنوغةيال اوناك
 ا نوضمفي ةفل دزعنوهقي نيذلاو سعشلا نرغت نأ ل .ةنو ذهب ةفرعبنوُهَقب اوادص نبذلاو َه ةقرعل

 | ةفلدزم نم عفدنئاهكحح سعنلابر يثاب قرمث أ ءانعموريسغن اسكر يبث قرمشأ نولودبو سهلا تغلط اذا

 [ضرالان مروغىفاوراصو ةفادزم ا اوزواج-ملاذللدو امم ضخ اوهو ٌضرال | ع نمررغف نول دذ
 ) ابورغدعبة فر دس. ٠:1 ...٠ ٠ شالا قفا ْ



 ردنا انهت ءرا قتلا را :اارئاس هوا وم .فقوو تا رعىلا هللا عأب ىضمو مهيلا تغلي ١

 نمو تافرعن نوفقا ومهنيذلا سانلار' اس ضاق ثم نم وكتضافأ ع نكتل ىءيسا.الا ضافأ ثدح نم ||

 ني اوفو انا لعل ماع رع اونطتفا تاق فلزفلا نمثافرع ءنم ةضافالا ل , الا هذ مب دار اناننيلئالا |!

 ظ تاقرع نم ةضافالا تناكحص اممنسناف مالسل |امهملع ليعاسمءاو يهاربا دار م 5

 || ما عاقياو سملا فااضو سانلارئاسك ةفر «بةرلهانسا ف تي ناك لسو هيلعدتنا ىلص ىلا تاكوزو || 1
 : 7 ميعن ى-عب ساشا موا لاق نيذلا ىلاعت هاوةكوهو هب ىدتقي اسئرناك اذاز أحد_اولا ىلع عجل للا

 هنمورو يت مْزاجت ماغدملا اولا ىلع عدلا م -اعامةياو نامفسانأ ىفءنم كلاوعج دق ساالانا 0

 ضاق ثءح نءدل اوةن رك نأ وهو هللا هةر لاغتل اهركذثلاهجوتي الاىف و ددقلا "للى ءانازتأ انا هل و ْ 0

 لاقياك ثد#م عدتبموهفهاوسامو دا عالاوه هناو ةفرع نم ةضافالا مداسق: نع ةراسع سانا ا

 «!| نمةضافالاه: الادده هنمدارملا لاق نم به دمربرة”ىف ؤهو>ولا لاذ هفاعدق سانا اهل ءفاسم اذ ها

 مول ملا ةفادز 1١ نم ةضافالا هن الا هذه نمدا راا نال اصخلاراستخا وهو (ىناشلا لوةلا)تافر رع

 لعاسا 1 رباس الايد ارا ساينلا ضافأ ثدح نم هلوقو زفلاوف رالسعشلا عولط ىل_ءقرمملا
 هماعلوسرلا ه'انحأم ىلع سعشلا عولط لبق ةادزملا نم ةضافالا موتي ر ط تناك هلا كا ذو اموعابتاو

 مهيأ ىلاعت هللاف سءشأ | عولطدهد نوضمفن | وناك ةفل دز ان نيفقا واوناكَيذلا برعلاومالسلاو وتالصلا 1

 ْ لعاو مالسلا اميبلع ليمععاو بهار | ةضافاهمف لص ناكىذلا تقولى ةفلدزا 11 نممهتضافانوكتنان ْ 0

 | نماوضذ أ مىلاعتهلوق ناوهف لوالالوقلا ىلع لاكشالاامأ الاكشانيلوقلا نمد_او لك ىلعنا
 1 ناكتاقرع ند مغ اذاف وق هيلع ل دامزيغ _ضافالا هذه ناءره ا ى ذي سائلا ضاق

 || وق لع فوطعم هناعمتافرع نم ةسضافالاة نا الاهذ_هنمدارااناكتحولو سدترتلا بجو
 ٍْ اذان . الارب د_ةتريصد هنالوزت احرحسغ هناو شوو دلة كح ناكل نا ١ نع مق ا

 |١ ىلعةمدقتم ةناالاءدهلاةينأز ود الل لق نافزئاج ريغ هناو تافرع نماوضدفأ غتاف رع نم مصْقأ || ا

 || هقاناهقا اورفغتسا و دكان ضمانات ثم ندا وضفأ ٌمباسلالا ىلوأان ن وةناف ريدةتلاو اهلبقأ

 ْ لعو هللا | اوركذاف تاف رعند َمضهأاذافم ؟رمالاطل اوغتدت نأ انج مكص 6 سل 34 رروذَع

 ظ همدع مالا ناال ا الدحت ناكحناو اذهانإق اهمعب نالت نو <: نأ ةضاقالا هذه ىف مسن بدت 1
 ظ امأو همازتل ىلا انب ةجاس ىأف مترك ذام ىلا م ازهار مغ نم ىفاسثلا لولا ىلع مالكل انزع نكن اها

 || ضافأ ثمحن نم هلو ىف ثدح نم اف فا انلاذاالا ىشتبال لوقلا اذه نا ووين ىناشا١ل وغلا ىلع لاكشالا
 ش ا كلذ نع لوتالا لوقلاب نول اقل باجأ نامزلادال ناكملاب صدم هناق زياجريسغ كال ذو نامزلا ىلع سان

 || اونمآنيذاا نمناك من هلوقىلا ةيقر كو ةرةعااام كارد امو ىلاسعت هل رتفاسئاتسوللا ْ أ نأ
 ١ اذكسمأ كديطعأ مث اذكواذكمويلا كتي أ دق ريدا لحرلا لوةدو نيهمؤاان ماده عمناككأ | 1

 : باساوهب:ءربا كلذ نعهفءربخما اذهرخأنالرخآ الا - نع ئريللا دا رخأت انههمت ةلك ةدئاق نا | /

 || لمعة بسملا ظقللا لسعج دعس الذ اج نام اد ناكبملاو نام زلاب تدق رآا1نانىلاشلا ق وقلانولث اا :

 دارملا ناانرك د دّقف سانلا ضافأ ثح نمهلوقام ا زاسجملا ل.س ىلء رخال ىفالمءتسس هامه دسأ ىف ||
 : وهو ثاان' لوق ه-بيفوام_هعاس اوماللااميءاعليعاعساو يحارب اماوتافرعي نوفقاولا اما سانثلا نم

 : نماوضفأ مث ري رئادخس لب ديعسوءا رقي عحاو مالدسلا هيلع مداد , الا هذه ىف سائلا دا رانا ىرهزلا ع 7

 : ةرسسكلاءاغتك اًينلبلا رمسكب ساسنل ا ًارقهن اىوربو هسلا دهعام ىمث مدآوه لاهو ساناا نضاقأ 0
 | هنمدارملاف هللا او رفغتساو ىلاعت ةوقامأ هوك رتتالف ميدق ع رش تافرع نءةضاخإلا نا ىهملاو ءاما] نة

 ديل مزعيو هللا ةعاط ىف هنصرعص لك ىلعمدش نآودو باقلابةبودلا عمن اسال رافشتملا | 57 :

 ش عفتيال نيثداه كلارك ذنااك هل اعلا هعف الرا قلس واسع لسع ا رغنوكيو دعباب ||

7+ 



 لوتةااودىذااركذلاامأو هركذأن أن اطء_ثااالا هذ اسنأ امو هلوق نا.سلا فالخوها:لوقاابرك ذاا

”3 
 07770: 22 ئى 21222222222 ع هس

 دراورك ذا انا تدمف تادودعممانأ ىف هللا اورك ذاواركذ دش أ وأ مءانآك رك ذك هللا اوركذاف هلوقكووذ
 ةيدوبعلا مانت لص امممناث باقاابركذلا ىلع (ىناثلاو) ناسالايرك ذلا ىلع لو (لوالاف) نيمنءملا
 هتبادسوب كرك ذاكه ديون هورك ذا ىعبك ا دهاكهورك ذاو ةوق ىعم ىدابنالا نبا لاق (اهعبادو)
 هورك ذا ىأ هورك ذاو هللا اوزك ذامهل لق هناك رك ذاا هل ساو رك ذل نم دارحلان وكن نأ لفك (اهسماخو)
 ارثك اركذهتنا اوركذا اونم[نيذلا اهي اندل وقىلا لداح عج ريدا ذه دعب ةياده مك !دهأك ركذ دءباركذ
 هدعب لاه معد رمش فت اظوب ماعلا ىلا ةراشا كلذو مارا ارعشملا ددعرك ذلان ىهأ ىلاصت هنا (ام.داسو )
 ١ اذه تفرءاذاف ةعب رسل افك اظول ةماقا هدف مارا رعشملا ىلءركذلا فيقول نا ىنعملاو كك ادهاكهورك ذاو

 ًارونى اقر غت مريض فهاوسنم لكن علب مارك ارعشملا نءكيلق عطقم نأ هو ةقيقلسا بناه ىلا تبرق
 ل وكب هلا غي رمش ة يسن كام عيركذلا اذهنالوركذلا اذهل كس ىذا اوه هنال هرك ذيو هي دعصو هلال
 | درعل ا نال ىناثلا فو ل رالانأ ديانا و هءلعءانئلانالغشمودل ١ رك اذ جورعلا م اقم ف نوكت ةلاحلا هذهىف
 | لالا هحرمشرال في رش ماقم اذ.و ىلعالا ىلا ىندال نم دع_صدن حورعلا مة مى نوكي هلال !هذهىف
 د (اهعباسو) رثالا نيعماسلا نو دنيعل ا ىلا نيلصاولا نم ن كلف هملا لصب نأ دارأ نمو لاسيللا هنعربعبالو

 أ هن اهعأ ”.ب لاغت شالا ىفاثل ا رك ذا دارا او سلا هتافسو ىلا.عت هللاءاسم« أرك وه لال ايدارملا نوكم نأ

 || هقاع هناركشلاوه ىناشا ارك ذل انا ىلع ل ءادلاواركذ ركشلا ىعسي نأ صف رك ذا ىلعاضدأ وشم ركشلاو
 هللا اورك ذاف لاك امل ىلاءتدنا (اهنءانثو)ركشلا الا سيل ةمعنلا ىلع بترملارك ذلاو ماده اكل اَقفدبا دهلاب
 هذه ىلاعت هللا لازاف يلا هد ةدامعلا هذ ممو ةعّمملاهذ_ممصت#ركذلا نا ّنظينأز اج مار ار عشملا دنع
 نءاركش بجواممناركذلا اذه نال ناكم لك ىفو لاح لكى لع هورك ذا دبي ادهاكموركذاو لاقف ةب.ثلا
 ||| عطةذءريغاّرقسص نوكي نأ بع ركشلا كاذكف ةعطقئمريغلص او «ةيادهلا ةمعن تناكا لف هتياده
 || الانهءاشعلاو برغملاة الص نيب عجبا هتمدارملا مارطارعشملا دنع هللا او ركذافهلوقنا (اهعسانو)

 هلوتىف ةبادهلانمدارااام (ىناشلا لاؤساا) مييستلاو ليلهتل ا«_:مدارما مك ا ده أك هوركذاو هلوق
 ةنسىلامكح كسانءىف كدر نأب كاد هاكهنمدارحلاو ةداخاهجالاهنممسهنم (باوجلا) مادداك
 | ةفرعمو ىلا عت هللا ةفرعم ف ةيادهياا عاونأ لكا هلو اذمم ةّماع ىه لال لاق نمم-متمو مالسأا ه ءاعميهاربا

 | (باوملا) دوءباذامىلاهايقنءهلوقىفريمضلا (ثلاثلالاؤسلا) هعئارمنو هلسرو هبتكو هتكتالم
 أ هنا موضعي لاقو نيلاضا١ نممك ادهنا لبق نم منكن او ريدَعَتلاو ىد ل ا ىلا اعجار نوك,نأ لمت
 0 للد هلازنا لمة نم منكن او هنييد ل اعم مكل نيب ىذلا هناك ماده هورك داوريدقتلاو نآرقلاىلا عجار

 أ( نآهجو هسف هلع هللا ةسر لاغتلا لة فنيل اضاا نأ هلبق نم منكن اوىلاعتهلوقامأنءلاضلا نم مكسع

 لكناهلوةكوهو نلاضا!نمدل.ةنمّمنك دق (ىناشلاو) نيلاضلاالاءل.ةنم منك امو (امهدحأ)

 | سائلا ضافآتمح نماوضمفأمث) ىلاعت هلو: « نيبذاكلا ناك _ءاظذناو هلوقو ظفاح اهياعامل سفن

 اذم نولئاقا ا ٌثتافرع نمةضافالا هدارأا (لوالا) نالوقهمن (مي-ررومغهللاناهتااورغغتساو

 ١ وناكمهن ا كلذو سلا مه واهتافاحو سن رقا مهن الاهده نا ىلا اوه ذ مهتم نورثك الافاوغلتخ لوقا

 ىلوأ هه فوقولا نوكي نأ بج وذهربغ نم فرش! مر نا(اه د>ا) وسو: نو هو ةفادزما نوزو امهتءال

 اواسولا وناكمهنا(اهتلانثو) لنا مرس لغالف هللا لدن خ نولو نو سانل ا ىلع نوءفرتي اوناكممنا (اهمنانثو)
 | ناكىمالا اذهلو مهيلا دوهدناكص نلا كلذ م مرخا ىف اصقن مهو كلذ ناكل مرا الت افرعودفقوملانا

 "| اهنءاوض.فينأو تافرعىفاومق.نأب مهلا سعدي الا هذه ىلاعت ها لزنأف ةفلدزملا فالا نوه ال سلا
 حجارخاب هم يلا ىفاريمأ ركسجب بأ لءجامل مال لاو ةالصلا هيلع ىلا نا ىورو ساما ارياس ل عفت اك

 رجح

 ]| !: سه ذتالف كموقو كنان ماقما ذ_هو نبأ ىلا هلا ولاقنةهك رتو سلا ىلءّرميهذامفتافرع ىلا سانلا

 ا
 ا

 .ءرىاش رفا



"١ 
1 1 

 ١ هذ ه ىلع تلد هنساالد كل ذ ىلع اممذ ةلال دال ةناالاو سوما! عولط لبق ةمادز 1! نم ضيفي نابو سءثلا '

 3 ب الانا لإ ذو ميلا ىف بجاو ةفرعإ لوصانا ىلع لدنيا الانا علا (ةسداشلا"هلةملا) ماكحالا ||

 . 'ة]بورشم تائرع نم ةضافالاو تافرع نمةضافالادنء مار ارعملا دنع هللار << ذيؤ>و ىلعتلاد

 / نا ىلع ةلا دي الانا تدثف بج اووهذ فاكمال ارود_ةمناكوهبالا بحاول ميالامو تافرع ىف ل وصطاب|| ظ
 ا ةدوعلا نعح رمال نأ بح ون هيرومأملا جا هلا ام نكي بتأبلذاف يطا ف بجاو تاقر ءقلوصالا]

 ' تار ىءاملا ضعت ردد لمص مانا بانل نانو اطرمث ةفرعب فوةولا نوكت نأ ىضتتءاذهوأ]

 ١ نا ىلع اهيقلال الغي" الا نا ىلاهالعلا نمرم كبه ذو لصفنم لملدب هنع ل دعناسناو هان ركذام لصالا ناالا |
 ١ .مرحا عم فوةولا ماه كلذ هناف نا هنأ الا باو ةفرعن فوقولا نا نس سلا ن ءلقنو انرشف وترا ا ٠

 ا .هلوق (ةعباسلا هلك ا) ةفرعب فوقولاءالا لصعال يلسا نا ىلعا وةفتاو كلذ اوركنأءاهقةلاريئاسو هماقم ||
 ا ىاكهيرورملا هءذف يكسر «ءو باو ماردار عشما دنع لوهان أ ىلع لدي مار طارعشمادنغهتنااو رك ذاف

 3 فوتولا ةلزنع نكر ةغادز ا, فوقولا الاه امنا ىذلاو ةءقاء نعىوزو نونسخ انه فوقولا اما ةفرع

 | فوقولانال كاذو مارطارعشملاد:ء هللا اورك ذاف تافرعن«ّمضن اذان ىلاعت هلوقام محو ةنرعب
 | لاهو مزح هأ هقمارط ارعشملاو ةنتانوأ ةناالاةرا شان تجواغاو باكأ !ىفاح رضا رك ذال ةفرعت |

 متدقن ةفرعب فقو نك ةفرع لا مالسلاو ةالصلا هيلعهوقب هلع اويتحاو نكرب سدا هنا ءاهذفلا دووج |

 [ نالائلقام ىلا ةراشاة ب الا فواولاه .اسا هتاف دف ةفرع هتاف نمو يللا لردأ دق ةنر ءالردأنمةوتبوه# ا |

 | فوقولانالعذ فوق ةولاال رك د لان مآ مارطارعشملا دنعهتلا اوركذاف تاف رع نم عضفأ اذا لاق ىلاعتهللا | ١

 ع تافرع نم مس أ اذاف لاه هلال لصأو عفةفر «ء.فوةولاامأو لدن سدلؤرك ذلل عست مار طارع تلاد ا 1

 0 7 ترء«شكلوق ع نمهل-ص او لعملار ءشما (ةئماشااةهلكثسملا) تافرعبرك ذل ن نملة: لو | 0

 1 مد ذرااكلد ىلامت هللا ىعسف همالعائذلاراعد وهن طانبأ و هغلن ىل اع تمل ىأن الذ ل-ءفامى رعشت ماو

 : ىلا عت هللا اها مو ةفلدزلاوف مار 1 رم نول لاا واتش ا مث يلا لاعم نعم هنال مار طارعشلاب

 ١ فاش كلا يحاص لاه سلا ف ىدح اولا هلا ذكعم دنع ءاعدلاو دي تيب او ماقلاو ةالسلا ال كالذي

 1 لدنماو لا ارهشأا دنع هللا اورك ذاف هلوقىفءافا نال برقأ لوالاو ةفا دزماة-رخآو هو حزق هلا مصالا

 ّ اهلك _سملا) ةفاد زا انةبومع لابالا ا ذامو تاف رع نم ةضافالا بمقء لص مار نا كاادنءركذلا نىك

 ١ برغملاف المنيب مهب هنمدارملامهضعب لاقف مارطارعش ادنع هيروم املا رك ذلاىف اوهلتشا (ةعسانتلا
 ( هللا اورك ذافهلوق نا هملع لل داو ىرك ذاةالملا مقأو ىلاعت هللا لاه ارك ذ ىمست الصلال ا:هءاشعلاو

 1 هللا ذ هئمدارملا الاشرريخاامأو د هالا بيم لانهرك الو بووللوهو سمأ ماركا رعشلا ل :

 اوكرد اذا سانا ناكل امتو للا هذه ىف سان ىلار انأ هنا سابع نبا نعو لدهتلاو ديمكتلاو عيسنلابا 0
 ! اوركذالاه امل (ل تالا لاؤسلا) تالاؤس هسنذ كاد هاكءورك داو ابعت ةوقانأ نومانيالهل.الاءذه

 ؛ ءرجونم (باوااو) راركتلا اذهىف:دئافلاامو هوركذاو ىرخ أ :ّرملاه لف مارطارعشملادنءهللااأ ٠١
 00 اوركص زاالوأ هلوةنةسانقال ة هم .ةون ىلا عت هللا ءاسمسأ نا انهذدمنا (امدعأ) ْ

 ا ىذنأ انمأو ا ااه ىتلا تاذصلاو ءاسعحالاب هناص سم رك دي نانا م كا دهاكمو رك ذاو اناث ظ
 هو و ذاوان ان' لاه مئالوأ 7 ذا م ىلاءثهنا (اهل انو سانقلاو ىأ رلا بسحب اهرك دن ىتلا ءامسالابالا
 ' مكترمأ انا لاق قات اكن ءالسالا يقال دهاك ردا نمد و انضاامازااو لأ ادهاكا
 [ لا.ةنناضءررهشاواك ١ اذ اريبكتمت || نم هيمدههأام هريظنو ةمعنلا كذاب راماووكتك ذلا اذهب

 مك ادهام ىلع هللا اوريكتل كل اهر طم كل ذكى اضالا ىف لاهو م دهام ىلعهقنا اوريكتلو ةذعلا | وامكتلو :
 ماده مورك ذاو اينانث لوقو ناسالابرك ذلاءسعأ مارحار ءثاادنءهللا اور ذافالزأ هلوقنا ( اهلا 7

 (ىناثلاد) "0 (امهدحأ) نانرمض برعلا مالك فرك ذا! نادربرةنو باةتاابركذملانمأ

 ل ار | 7

 0س يس بس



 | موقلا نا مثلاسعال كلة مولعلو ميلا مصل نواصرام دعبادغ باهذلاب ايف سانلا ىم اي ةدحاو ةياطخ
 ا ءاشعااو برغم اورممعلاورهلثل مامالا عماهب نولص دو اهيرهلظلا اوفاون ثدح ىلا ةيورتلا مول نوبه د :

 | اهولخ ديال نأ ةنسلاقابنماونداذاف تافرع ىلا نوهجوةيريبث ىلع سهلا تعلطاذ مث ةفرع موي نم عبصلاو |
 0| نع ..نيديطخ مامالا بطه# سع عشلا لوزت ى- كانه نولزم.ف 5 ةفرع نم هب رقىشو ة ر*.مامالاهبف برضي لب :

 لأ ماع مث ساج ىلوالا ةيطاغا نم غرفاذا مث فق واايليلهتلاوءاعدلاراثكا ىلع مهض رو يللا كساشم مسه ْ
 ظ غارف عما نمهغارف نو كسصي ث روج فذنصو «عمناذالا ىفنوذخ أينون ذؤااو ةيئاشلا ةبامالا عتفاو ١

 مهلا اذهورصدعلا مم. ىلديو لاى نوم: ٌترهافلا مم ىلص فنون ذؤملا ب ا مادا! نمر دؤملا :

 5 | هيلع هللا لص ىئاا نالت ار ملا تحرش ها افرع ىلا كو هوتي السلا ن*غا ارغلا دهن مث هملع قف :

 فوقولا نالعاو سءشلا بور غلا هنوعديو ىلاعت هنن نورك 'ل.قلا اولمةةسااوغقواذاو لانه ف قو لو

 لاوزب لخدي فونولا تقوو جا اهناف دةذ هعضومو هّدقو ف ف وةولا هتاف نذ هبال رب ا كردنال نكد

 جام ارضحاذاو ةلءاك ا ا غلا عولط ىلا د_ةعو ةؤرع مون نه سعشلا |
 وب رفا عواط نمفوق ةرلا تفودن- لاهو دى كدقنراهنو أ لان هةددحاو ةانطتقولا اذهىفلانه ||

 و ٠٠٠١| ا ةالصوعاوتاقرعتم املا عقد زعثلا تيزغاذقر هلا مون نم مرعغلاعواط ىلا دّدعو ةفرع ْ

 0 فالدزالاو م نءاهيةنورقي مهما( اه دحأ) لاوقأ ةفل دز ا ةرعست ىفو ةفا دزملا» اشعلا نيدو اهند 1 ٍْ

 / هللا ىلا نوفادزبمما (ثااث ُدااو) فالدزالا عام جالاوامف نوعه" دهب سأ- هانا (ىناشلاو) برَقلا ْ

 | ةداتق لوقا ذهو برغملاو هاما اةالص نبو اهيف مج هنال عج ةغل دزملل لاقيو فوقولا,نوب رَبي ىأىلاعت |!

 برغملا ع ةفادزملامامالا أذا مث : اهنماند ىأاوبلا فادزاوءاود عماريف عتجا مالسلا هملعمدآن ا لمقو

 | تاو سيلعب مسا !ةالصاواصر 01 ببال اختي منافاهم نوُسب منسم انءاشعلاو

 لك ذخاب ىرال ىسحلااهنم اوذخ ؟مبصلا اولصاذاف هدلع قف هوهواهريغ ىف هنماءابكسا دش أانههرمشلاب
 اذاف ىلاعت هلوقنمدار !اوهو حزقهلل اي لمسوهو مارخار عملا ىلا نيم ذي ماش نعضاباعواسلا

 | نا هتوفقريف ىئم لبا ةةادز ا ىدق ألبا اذهو مارطارعشملا دنع هللا اورك داق تاف رع نم ٌمضْنأ

 | عفدي ات ر فسي تكل ذك لازيالو ربكيو هلا يو ىلا هللا دم هنك ل نا هنم بر ةلا,فةووأ هنكمأ ْ

 | ناس دفق رم دس نطباوغلبا ذاق رمسحت ىداو ىلا «:منوءه ذب مث ةذر ءقىاكرورالا ىنكيوسمشلا عواط لق

 || ةيقعلاةرححا اومرىماو أ اذاف رجة يمر ردقأ ديدش امعس يسب نأ امشام ن اكنمو هاد رع نأ اكار ناك

 1 | هعمناكت اىدهلا عبذ ةيقعل ارح ىراذاف ىرلا أ دس ااذا ةسلتلا عطقيو تاصصح عيسد ىدا ولان طن نم

 ديو هسأر ناك ىدسهلا عذامدع ع ىدههعم نوكيالاعر هلال هملعئث ال هكرتول ةن_تككلذو ىده

 قعكر ىلصدو ةضافالا فاوط تيان فوطيو ةكم َىأب قاطاد_هبمث هروعد فا ارطأ عطةد نأ رب رمصقةااوأ

 ع ءا نعةنودِا | م-ملعورحتلا مول ةمقب ف ىنمىلانودوعيكلذد_هبمئةورا او افصل نيب ىىسدو فاو طلا

 1 ١ دا رماو للملا ل_ى-دّةذفاوطااوقاحطلاو ىترلا له ىتمهنا ىلءاوةةناو ىرلا ىلسالقد رمشتلا

 | نارلعا (ةسماهلا اهلسملا) معأ هللاو ل +21لا.عاىف مالكا اوهاذهف عاسجلاو ماقةااو سللا للحلال ||

 أاوه«نيرخآاموةواشد رقناكلذو مالسل ا هملع ىهاربا ةنس نع عاتب انباور كنوع عواشا لحأ 1

 ءالؤهنا مس موقو سأل جر لاقي ةة_#كلا ةساسلاو مهي دى ةددلا لهأ مهو سجل مهسفنأ ||

 | نوفقي مهريغناكو ةعاطلا تقوىف هءكحع رثثالو مرذسا ن يي طا دو وضرب ,ءى نوال اوناك
 نوفي ةفل دزعنوفقي نيذلاو سعدلا برغتن أ ل,ةنو هي ةفرع نوه اواهه نيذلاو ه ةقرعل

دت اهكتسص م عشلايريلابقرمشأهانعموريسغن امكريرث قرشأ نولوة.و سهلا تغلط اذا
 ا افاد م نم عق

 | ضرالا نمروغىفاوراصو ةفادزملا اوزواج مما كلذو !منم ضف اوهو ضرالا نمررغىفنولخ د:
 اب تورغدعن ةقر ةصالاااااال عرقا يانج مال وتزظملإةيطأ د قات هقا ما ْ

 ب
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 اةسفنأ اناظ اش رالاع ف رعب افقوام[ مالسلا امهياعءاوحو مد1نالاقيو ةاخاو ةنكسملاو ةلذلاو رقذلان ْ 1

 ىلاعت لا ةطاا ةحتارلاوهو فر عأا٠ نمهنا(ثااثلالوقلاو )م ةنااقفر ءن ٠ الا ىلاءتو هتاصسمت ا لاق 1

 تاسا ع نءاوصلخت دقن تافرع ىف اوبانال نيينذملانا كلذ ىنعمو مهلاهرنط ىأ مهل اهفرع ةنلا مءولش ديو :

 الا تادف ئانملا ةفولخ مالسااو ةالصلا هملع لاق ةدمط ةدئار ىلاعت هللا دنع هينومستكيو توفذلا |

 موب (عيارلاو) نيدلا لاكأ موي(ثلاسثلا) مالسالا نيد نمر افكللا سابا موب (ىناثلا مسالا) كلا عيد نه |

 نبذلا سني مورلا اوقف تانآ بدأ ايشالا هذه اعتقل عمبدقو ناوضرلا مو( رسافتا) معنا مامثا

 هللا لص ىئلاوةهبامولنأكو ةفر اعد ' الاوذه تازن سابع نءاورع لاق نأ الا مكسرد نماور 1

 تام مدعورفكلا لدحا دقو عادولا ة2ىف كلذو مالسلاه بلع مهارباف قوم ىف ةقر ه.تاوطسوا
 زعل ىدو ع لاَمذ + دعا ترقد , الاءذهفمهلام سانلا لءيولءال_تااوةالصاا هيلع لاف ةلهاسملا ظ

 !مولو َهف رعمول ناكني دمعءانناعفن ةثامأ رم لاقفادمعمودلا كاذان دنع الانملع تلزناي الاهدهّناول ا

 أ ىلانيعجار اودتربنأ مالسلاو ةالدلا هيلع دهت موق ن نماوسشي ملا وهف نيكرماملا سابا ىعماماف ةعجلا

 أ مظعاف ةمعتلا مااامأو ع ارمشا | نم ئشب كل ذدعب مه أ ام ىلاعت هناووذ نيدلا لاكا ىنعمامأو , 7 ا

 دكني !او كلدكو مو اكل د ىف تةدقورا.دلا نم صالءلناو ةنطلانزوفل !قدكسساا منال نيدلا ةمعنرعنلا ||

 شوو نيداكأ ىلع لاق بوعي ىلع مدةوريشبلا ءاجاملو نوركشت كن كبت تار

 | اوكسقىذلام 4 ىذر ىلا عت هن اوهف ناوضرلا ىعمامأ او ةمهزلات عن , الا لاه مالسالا نيد ىلع لاق

 نيدملا لاك ان همك مهرشداكذأا مو. لان ملك مو الفموبلا كلذ فاهبمهزشة راتب ىففمال 0 ا

 'نانيعطافلا ةمعدطقم ولو ودعت م كلعتمعأ ومكشردم كل تاك أم ودلانيلضاولا"هلص مولم وبل اذه لاقو | ١
 ! ناين انه[ اكئان روب" الاد وهل اورقو نيمداشلاةرث لاك مو وبو هلوسرو نيكر مما نم « ىرب هللا ا

  نيدفاولادفو موناضر ًاوهو هدابع نع ةبوتلا لقي ىذلاوهو ءدالو أ ىلع بوت كل ذكف هبف مدآى ع هتجرب ٍ

 ١ زك ع ءركل روزا ىلع قو هللاز اور حج اطلاو هللا دقو حبال اريولا ىفوالاح ويل ايلا سانلا فنذ

 نءناذأو.ىنلآعت هنا لافريك الا ميسا موي ول (اهدحاف) ةنرعموما ىرخالاة_سيتاءامالا امأو

 نااايس تضارراوانو ء نيب لرخ_ثم مسالا .اذهوربك الا يملا موي ساشا ىلا هاو

 ةفرع مبخلا و تاقرعد فوقولا ف لصد هنال كالذي ىع”و هفرع هنا لاف ن مم- خف همق نيعيانشلاو ةبا

 20000 ربكسصالا يلا ىه٠بوسلا اذهل مدلا اهنعأزجأ يللا ك_سانمرثاس هتافو كردأولذا |
 7 نوما متل لرشم هددعب يال نأ هيف ىدونو م رافكلا هشيقوتحا هال هن ى -

 م-.و هدعبالوولبق : عم تبع لو نيلسملا جوى راصتلاود وويل 'نماهلك للملا له داسعأ هيف عمتجا هل

 للا ئزص لب موكلاىف بح الذ فوقولا اماف ميلا كسا نمر حسصأأ هبف عي هنال ردكلا مود هنا لأ

 3 واما هلوقىف دووهشملا (اهسماخو) دهاشلا (اهعباردز

 000 لئابتخأ 0م اسيزيب متو مدرع“ دلال 0 03 0 ظ

 0 هوجو ب علم 0 ا

 رهظلا صيام دعب تا ىذن م علأسس 011 اشم كاعالا# ل كابالا كلذكو

 دانا دا تع يشلا اهتم تس وار قايم ذي هاوي. عش دس م وشم ا ف
 مه

 ارتولا (اهثلاناد) عفشلا (اهنان'و)لسو هناع هللا فص ىلا ن نع سامع او ىلعن ءاعيسنالوتلا ىورو |
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 ظ 1 قرف قح شلل فدلاةملكلا ذه لصافاهعمدنوعلا تضاف لاقيو ىضوف مسوعجبابأ سرق الا

 || عضومنماوءفدمولوق رت كلوعفمل ركذ لزق مكسفنأ خضفأ لهو ةرثكب معقد ىأ عضفا ىلاعت هلو دف |
 ||| هلغسملا) ةندخت 0 اا ا اوم_مواذك ٍ
 ش ' ساس ضرأو راشعاةمربو قالخا بوث مها وك ةدداو ةعشب مبتدع“ ةفر ءعجتافرع (ةيناغلا 1

 ا || فرصلا نم تعنماله لقنام تافرعب عطقلا كلت عوج ىهسف ةفرع ضرالا كلة نم ةعطق لكناكر ب دقالاو :

 3 الأ ةدحاو لكضرالا نم ةريددكسص عطقل مس !لصالا ىف ةظفالا هذه اناقثننأتلاو في رعملا نانا اهفو :

 | ىلع كاذد عباهوك رق عطقلا كلن عو مسجلا لع تعج ع اذع. نكي ل ريدقتلا اذ_ه ىلءو ةفر ءبوأوسم | مم !

 ِ | ةيورتلام وب ىهبةخطاىذنمنماشلاموملاَتألسعا (ةئلاشلا ةلّثسسملا) فرصا مدعىاهاصأ ١
 ١ || هام ءالاهذ_ه لاعت ىفاوركذو تافر دعب ىمنصوصخملا عضوملا كاذو ةفرع موب ىمعسي هنم عساتلا مويلاو |
 | (قاثلاو) هّيوروهرككلعادر هئاذاةيورتاكوري ىور نم (امهدحأ) نالوق هضفةيورتا موبامآاهوو :

 مالسلا هيلع مدان ا (اهدسأ )لا اوفأ هنالث هسمفق( لوالاام) يطع نمداقسا ْداهبوريءاملا ن م هاور نم
 ترغغ هي تفطا ذا لاق ل معلا اذه ىلع رجأاخارحأ لماع لكل نا بر لاةفركفتهاشالف تدبلاءاشبرمأ '

 زك-ارفغأ لاه ىندز لاك هءاوفاطاذاك دالوالرفغأ لاق ىفدز برا.لاه كفاوط نم طوس لوب ابك ونذكال ا

 | اي حارا نا/اهذ انثف) ىب_ح براي ىبسح لاقل دالو أ ىدحوم نم نوئاطلا هر فغتسا نم

 أ "لل ةرال ف ناطم_كلا نمو ؟ىلاستهتنان ماذه لها ركشم ه مصاف دنيا حميدي هناك دب ةيورتلا"هلمل هماشم يف ىأر
 ىءىلاةبورتلاموونوجرذع ةكملهأ نا (!هثلان'و) 5 ءلاقذ مهب أو صوب ةفرع |

 ةيورت مدق اقتشاوهو (ىنانلا لوقلاامأد)تافرعب مهدضفاهوركدينآ نودي يتلا ةيعدالا ف تووريف 1 ١

 ناكو قاف" الا نم مهنو دصقي نيذلا رم ءاءاملانوفةءاوناك< هكم لهأ نا (اهدحأ) لاوقأ هنالث هيققءاملا

 | ءاملا'هلقمهتاس اقم دعب مه اهينووروءاملافن وعشت و رفسأ!ق اشم ع نمم وملاادهىفن و رتسد املا :

 | نيذلا شاطءلاكحص نيثدملان ا (ثااشااو) ةفو «ىلا"املانودوزتي مما (قاشناو) مهقير طف

 0, ا كاكاو لامت ةوقهسط لدن مونلا اذهل ضنامأو اوور ق-اهنماوت درمشف هللا ةجسر رااودرو ا

 ارمشع ماج لاف مالسلااوةالصلا هيلع هنا ةدابعن ف ردنا موهرتولاو ةفرعو ةيورتل ا عفشلا ناب سابع نبا نع ا
 || هيلع هلا سنأ ىورو ناتنس ةفرع موف موهيناو ةنسسةيورتملا مول موصيناوروشااك اهنمموب لك ىجضالا 1

 1 | ءاطع أ ةفرع موي ماسص نمو هئالب ىلع بوي باوث ل ثم هلا ءاطعأ ةيورغلا مول ماص نم لاقت مالسسلاو ةالصلا .ٍ

 | ال خامس ةنعدل ةفر ءمورأمأو مالسأ | هملع ميرض نب وسع باوث لثم ىلاععت هنا ا

 | اؤومسص ؟.م هنا( اهدأ) لاوقأ هثالث هقاةدشاىقو ةفرع (اهدحاف) ىلوال ا ةسولت ١امأ تنين ارنسا ْ

 ا | امه دس أف رهف ةنرعباقتلاءاوحو مدآنا سابعنب!لوق (لوألا) لاوقأ هن اق هو ةفرعملا نم

 0و رب ود عار ةنمل نيام لاب كانو تافر « عضوم او ةفر ء مودا ىعسف هم دحام

 مانا (اهيئاثق) اقرامتف تافر_هءاوس قل جل اب مدنا ىلاتعت هليل نم اءلغ نا هفس ام ةلساو ناسينم نم هاباو ١

 1[ "ىلع لوق (اهئاانثو) تافرع ىهسف مذ لاق تار ءأهل لاه تافرع فقوانإف جاما كا سانم لب ينيكو ا

 || نءمدتنامع هاريس اهفرعمالسلا هيلع ىهارباّنال تافرععضوملا ىمسىّدسلاو ءاطعو سامءنباو :
 ا( 4لافو تاقوع ىلا سو أوك سانا مالسلا هيلع يابا لع ناك ليرسنا (اوهعادو) ةقهملاو تمن ا

 ١ || هنباعضو مالسسلا هيلع مب هاربا ا (اهسماخو) من لاه ف قت عضوم ىأ فو فرات فر كسص تفر أ

 |١ (اممداسو) تافرعب ةفرع مولاسقتلا 0م زا فال رو رحاههمأو لسعانم»ا :

 | اوفقوادا تافرعبه.ةنوفراع" .حاطلانا (اهعباسو) مال_سلا هيلع هاربا ماده هأ نمار تيلعذاب ا

 أ نمهناةفرع قاقشا ىف .(فاسثلالوقلا) ةجرلاو ةرفغملاجامحلاىلاهمض فرعتب ىلاعت هنا (!هنانز ||
 ْ ( مهسفنالو ءانغت_سالاوةيدمدا او لال او ويرلاب دلل اوذرتعا ةفر ءىاأ وفقواذاحاخخا نال فارتعالا ّْ

 12 جدر خا 3 ةج ح 277777 م
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 طقتلملا بستكسملا حادلا عمو جال اءاوسلو جاادلاءالوه نولوقنو حا دلا تا فرجاتلا نوعسي اواكو | ظ ١

 يءافاو فووهلملاهثاغا نع ارعنمماناىلالا-عالا نع'زارتحالا قاوغلابو ة_-احدلا نم قدموهو | ١

 ا

 | ىهذ حا لامعأ امو اهريسغي لغاشتلا !همانثا ىف مص!الف هل صتم اهلاسعأ ةالصل نأ (هبا رخ) السلا

 لاح ناس الا قَد ناو* مكبر نمالضف اوغت نا ىلاعت هلو داراا نأ (ثلاشلال وَملا) اطقاسنو' ف ا

 نم نهفاوبف ةثبلا ان اصقن عقون 0نااما ةحابم نك: ل ةعاطل | ىفان اصقن تعقوأ اذا راح !نا ىلعا اوقفتا | ا
 نوكي ال ناصالخالاو نيدا اهل نيصلخ هللا اوديعنلالا اوسأامو ىلا عت هلوقل اهكرتىلوالا تلا تاحابملا ّْ

 (ىلوالا”هلئسسملا) لئاسم هيف مار ارعشملادفنعهللا اوركسهذاف تافرع نم ٌمضفأ ا ذاف ىلإ-
 ضافا كلذكو ةثينم اهاقلاف اهب عقو اذا هترري_ءيلا ضافا لاسّقي هنمو ةرثكمريسسلا ىف عاف دنال اةضافأل

 لاي ةئمو همق نو تذا ىلاعت هل وق هسلعو هه وجو ىف فرممتو راسك ايهمف عاف دئالا ىهاسنا ثي دخلا ىف 1
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 | ناكسابع نبا لاق (لوالاةياورلاق) .لوزتلا بسيف ةدوك ذملا تاياورلا» (ىناثااو) يطا مءاوطف |

 ٍ هذه ل قام ناك امل هنا مةرادتلا ىف حانجال هنا نيب ومهرلا اذه ىلا.ءتهقا لازأف عئاذلا ماعطاو فيعشلا ||
 : مكلا اذهنا ىلع كلذ لدتافر عن مضفأ اذاف هلوةوهو يلس| ىف اضيأاهدعبامو لسا ماكس ف ةناالا ا

 ل ر

 ٠ ال رنأرعنبا نءىورام (ةيناثااةباورلاو) .ركصذ نع ىغتسا بسلا ااذهلف جيلا نام زى عقادأ |1

 || لو تلأس اعلسو هبلع هللا ىلص هنا لوسر لجر لأ س لاةفانل حال هنا نوعي اموق ناو ىرككاموقانا ل لك |١
 ل ودب ند ىلعاد رتازتذي الاهذهفل_جلانو اح منا لاهو هاعدق حانس مكلع سدل هل وقلْزن ىتخ هءلءدرب ا :

 | اهيف سوما مانأ نورنا رناكزاجما ذو ةنجتو طاكع نأ (ةثلاسل اذا ورلاو) نيلادبباوءارحالاورانعتلا حال |]
 هملع هللا لص هقا لوسراول اسف نذاريغب لسا ىفاور خب نأ اوهرك مالسالا ءاجاسلف اهنممهشر اعم تناكو ||

 أ سبل كلذ دعب م ربحا لاعف أل كف نوقئاف ريد ةالاو لاقت يلا دعبام ىلء ةنسالاا لج ةنافولتوبأ امتأو يلا مايأ 0
 | اوغشباو ضرالاىفاو ساق ةالصلا تدضقاذاف ىلاعت هلوق هرمظأو مكدر نمالضف ا وغتست نأ حان مكملع ظ
 | تافرعن م ْم-فااذاف هلوقىءاشلا (اهدحأ) هوجو نمتفدعضلوقلا اذهنأملعا و هتلالفزم |
 ! (اهمناناف) ميلا نامز ف ةراجتأ اع وقو لعد, كلذو لضفلا ءافنت ادد تلم ةضافال ا هذه نأ ىلع لدي ٍ

 ملأ ةراحا اوه ةهي_ثلا ل نأ مولعمو ةوبشلا عضو م ىلعال اهله نمىلوأ ةببشلا عضوه ىلع د الا ىلج
 ىلع جنا ساسق نم لمولأ ءركذامامأ ةراصلا لح معي ددسأ لك ما نمغا رغلا دعباماف يلا نمز ىف

1 
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 ظ قا لسا مكب لاقي الاجاح نكي ل ثيدح لقال مك.دل ا ىلءءرملا قي اهلالخ ىف ضعه: نع اضن ةق رفتم | ا
 || صنلا لب اقم ىف سانق اذه لوقتثانال ةيقانا هلام ءأو سلاو برطتلا ةمرحنأ ل باديتاقوالا كلة لكف

 ]| فوولملا ئاعاو فرعضلاةناعا لم هتجرو هللا لضف ق اة تسال ةيسومنوكت ىرخأ الاعااجاح هنوك |
 أ( هلع ىضانقلا ضرتعاو مالسلامهءاعرقاملا ىلع نب در فعج ىنأىلابوفملولاا ذهو عاام
 || (باوداو)تاح املا قظفللا اذهركذياسغاو هيف مكملع حانج ال هلثم ىف لاّقيالو بو دنمو أب جاواذ

 ]| نما ورق: نأ حاسنج مكملع سدلة ىلاعت هلوق هملع ل_.ءادااو تاحام !ىفال اركذيال اظفالا اذهّنأ لسنا 1

 ْ جيس ا ىلا تاعاطا ارئاس ىذ نانو دق ءداوناكة يله السا لدافاذبأو تانو دنا نم قامنئال ايرصةل او ةالصلا ا

 | (ةئلاثلا ةلئسسملا) مكملعحانجال هلو ةب كا ذكسدل ىهالا نأ ىلاعت هلل |نيبف هيف اصقن رمال عقدا ١

 ' كرش !نعءاضغالا ىنغا انا ىلاعت هللا نء باك مالسلا هملع لاهو ةدامع هنوك ىوس ل ههلا ىلع لءاحهل 1
 أأ لوقو صخرلا ىر راج ةراحتل اهذ_هىف نذالا نأ لصاس او هكرمشو هتك تىريغهمفك رشا الع لعند ١

 لا :_ضافآلاو قرسغت بصاذاهنالاذ_هنمءاملا ةضافاو ةقرقةءاهاشلأ مث اهعجهانعمرمسملا ف جادقالا | الأ
ْ : 
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 ةدوزام-(ءمواومرحا ادااوناك لاهر مع نبا نءىربطا اريج نب د## ىورو تازفةرمعلاو يطا فدازلا

 هلرقىلا عسار ىوَتاا دازلاريخ ناف هلوةّتال دعب اذهو ىضاسقلا لاق هن الا هذه كلذ نعاو متن اهباومر
 1 تام اولا لعف نعةراسءتآرقااو ع رشلا فرعىف ىوتّدلاو ىوَهَدلا نماودورتو هرتدةتناكسفاو دورتو

 / جمع سينا ىلءرداقلا نأ (امهدنعأ) ناهجو هيفقلوقلا اذه مدعناندرأ ناف لاق تاروطظ#لالرتو

 الأ نأ (اتلاوط كن , الا تمت هلوخ د مد قد رطل | ده ىلعف كل ذىف هلل | ىصع هرعت لا ذار ةهَتااقدالا
 ىلاعت هلوفاُمأ ى وقتاادا زلاربس ناف لج الار كرفس لجعل اودوزتو دارملا نوكير ءوفذح مالكا فنوكي
 هلال_رسو هنا ةمظعل اك ىلع هدأ هنو :اوهلوقنا (ىلوالا هلئسسملا) تاباكس ده هو نود ,او

 هلوتىفءاملاورعوبأ تدنأ (ةئاثلاةلل ملا) «» ىرعش ىرعشو مغلوب وأانا هه« رعاشلا لوئكوهوأ
 . [لعاف بايلالاىلو أ ا ىلات هلوقامأ هلعرمسكلاةلالدو ففعل نورخ الا اهندعبو لضالا لع نؤشتاو ظ
 || فرشأ هنال لقعلل مما هنا موضعي لاستف كل ذدسعبا وفلتنا مم هدنم صاا.كاوه هباونئثلابابلنأ |
 | ميس امج نييزيبق هيدعتساو ةكد الا ا ةدرد نم برقو متاهباا ن ءناسال ا هيزيت ىدلاو ناسنالاىامأ|

 ا اعلا نء باك لعجع دق تاقلاو لقعلا ل وه ئىذلا باقال سما لصالا ىفهنانو رتل او نيل رشد
 نعي كب للا لءج انهه اذكك ةةيمل :وهو عمسلا قلاوأ لق ةناكر 1ىركذا كلذ ىف ناىلاعت لاق

 |١" لقعلا

 اخف 1لاقهنافر وهشمز اش لانا ىلع لحما مسا قالط او ل وعل ا ىلوأ انهانعم باس مأالا ىلو اهل وذ

 ْ || بالخالا ميال ناك اذا بق نافانمها ذكسمذ ل نال الف جهل دل نأو سن هل ن الف ةمجو

 ||| نك باباآلا ىلوأ نم ّيةكص امل مكنا هانعم انلق با راالا ىلوأاب هلوقاف ةدئافلا اك ءالسقعلا

 اذهلو عقأاهءمكضارعاوتننا اير لا و ءايسشالا هذه ةفرعم نم نينكمم |[
 :رعامشلا لاه

 . ماقلا لعنيرداقلا صةنك « اًئيشسانلا بو.عفرألو
 ناكف نورداقءالؤهام ز علا هس ةروذعم ماعنالا عي لض أ مه ىل, ماسعنالاكَك ءاوأ ىلاعت لاه اذ هاو

 .[|| مكيرنمال_خفاوغتتنأ انس مححءلعسل) ىلاعتهوق « لضأ اوناكعرجالف ىذا مممارعا
 . ظ ناضل !نملهلبق نم جنك ناو م ادهاك هورك ذاو ماركا هثلادنع هللا اورك ذافتافرع نم َعْضنأ اذاف

 1 | (ىلوالاةلعسملا) لثاسم همق 00 رول 10116 راس او ياللا نسال نرسل

 نأ (ةمناثلا "هلمسملا) لعأهلاو ال الضناوغتتن ا فحانج مكءلع سالب دقتلاو فدان“ الا ىف
 ْ ||| ليقا مقل ادا ع نع عنم ىلاعث هنأ (اهدحأ) هوجو نم يللا ىف ةراصلا ةمرحف ةلصاح تناك ةب *ل|

 1 || نوكتنأ بح وف |هترثكو ةمقلا هلة ىف ةعزاس ا بدس ةعزانملا ىلا ءا ضفالا ةريثكسص ةرادصلاو ةياالا هذه
 1 || كل ذره انف ةيلهامللا لعأ نيدف يلا ت تقو ةمردش تن ةراصصلا نأ (اهمئانثق) مييلاتقو ةءرحم ةراصملا

 (| عامطالابهتم لمعلا اذه ايل نأ بجو ىل اعت هلا ةمدخج لغتشم ركل اب لغتشملا ال نس سم وش

 | دلك يلا تقوىفم-ملعةمر < تاحابملان مري_:كراصدنا اواعامل نيلسملانأ (اهئلابثو) 'ةيونثدلا

 || صام مسالا ةمر 1 ابدسراصامل يلا أ مط ىلع بلغلهالا ع ءةرشانللاو دايصألاو بطلاو

 ا الملا, لافتشالا دنع( اومبارو) كأنك يلا باش لق عمةرامتا همر ل ايبسريصي نايفهيلا ةجاسملا

 ظ ظ هوجولا هذه يللا ىف كا ذكرمالا نوكي نأ بجوف تاحاسملا نعال تاعاطل أر "اي لاغتسثالا مرح '
 ا || انههىلاعتهتانبسسلا اذهل للا لافت ثالا دنع ةراجغلابلاغتسشلا م رت ىف ةوبسريستنأ لست
 ا نءالضف اوس" ناهلوقريس فتى ادرك نورمسفملالوقنفاذ- هتنرءادافةمر ريع در "اح ةراعصل نأ

 أ | نوغترب ضرالا ف نور ضر نورتو ىلاعت هلوق هريظنو ةرا لاو دا اراأنأ (لوالا) ننهي ودك

 ا اذ_هذعص ىلع لدي ىذلامهلضفنماوغّددتلو همفا ونكت :اراهلاو لءالا مكل لء+ هلوقو هللا ل ضن |
 | يدنسال تناوغتت نأ اكو زلا نباودوعسم نان ءءاطغىورام (لؤالا) ناسهجوريسفتلا |



 ا؟ . يب

 ىلاعت لاك ةسطاا ةتارلاوهو فر عأا٠ نمهنا(ثااثلالوقلاو ز[كسفةنااقفر ءن ١ الا ىلاعتو هتادعسملت ا لاقف

 تاسا نءاوصاخت دقن تافرع فاوبانا ل نيينذملا نا كلذ ىنعمو مهلاهدنط ىأ مها اهفرع ةنلسا مولش ديو

 نط شادتف مئاببلا فراخ مال اوزالسلا هم زاغ ةيبل ةضار نامت اغيب 5

 مون (عبا رلاو) نيدلا لاكأ مون(ثااشلا) مالسالا نيد نمر افكملا سانا م وب(ىناشلا مسالا) كسلا عبد 0

 نيذلا سيم ويلا اوقف تنبأ اال ءذه ىلا هنهقا دقو ناوضرلا مب (سسالثا معتم

 هللا لص ىئلاوةعبجلا مولنأكو ةفر اعد ا ' الاوذه تازن سامع نءاورع لاق الا مكسرد نماورفك

 تام مدهورغكلا لدحشا دقو عادولا ةىىف كلذو مالسلاهبلع يهاربافقوم ىف ةفر هتقاوإلا :

 لدمل ىدو ول لاو «(ةلعاشر هأهَن . الا هذه مهلام سانلا لءبول مالا اوةالصاا هيلع لاقف ةلهاسا | 1 ظ

 0 ف رعم وت ناك َنيدمعاننلعشن ةثامأ رع لاقفادمعمودلا كاذان ذتعالانبلع تلزئاي الاهذهّناول 1 1

 ىلا نيعجار اودتربنأ مالسسلاو ةالهلا هيلع دم موق ن نءاو شب مهنا وهذ نيكرمشملا سابا ىعمامأق ةعمطجا م

 ا مظعاف ةمعتلا ماستاامأو عئارعشاا نم مائش كِل ذدعل م مهرماامىلاعتهئاوهذنسالا لكك ل مهي 0

 اقوثكز نيددكأ ىلع لاه بوقعي ىلع مدةوريشبلا ءاحاملو نوركشتت كلل كلمتين ١

 ااوكسقىذلام 4 ىذر لا عت هنا وهف ناوضرلا ىعمامأ او ةمدالاتءن , الا لاه مالسالا نيد ىلء لاق

 /بيدلالاكاب هنو همك مهرششبىذلا موسلا نملك أمون الف موبلا كلذ فاهبمهرششب ةراسشب ىهف مالسالاوهو هبا ٍ

 نانيعطاقلا ةمءدطق مولو تعنت مكيلع تم أومكتيدم كل تاك أ مودل ا نيلضاولا هلص موي مول اذه ل 1

 ظ ناتاكتا دن اا ظادر وب" انلاة يو لو.ةونيمدانلا ةرثعةلاها موو هلوسسرو نيكرمشملا نم ءى
 ا  نيدفاولادفو مواضد او هو هدابعن ءهبوتلا لم ىذلاوهو هدالوأ ىلع بوَتب كل ذكف هيف مدآ ىلع '

 مركن نأ | مركلاددز زا ىلع قو هللازاو زحاخلا وهللادفو جا اريل ىفوالاح رثلو اي يحلابساسثلا فنذأو :
 لل قامت هلا لاهريك الا ميسا موي و» (اهدحاف) ةئرعموماى رخالاة_سيتاءاع*ال ا امأو هر
 0 ملا فادش اورلاو ةفرع نيب كرت ثم مسالا .اذهوربك الا يملا موي سانلا ىلا هلوسرودت
 ةفرع ميلاو تافرعت فوقولا ف لصد هنال كالذي ىو هفرع هن ا! لاه نم ءم-غقهمق نيعيانتلاو هب 3 أ

 نسا ربكسحالا يطا,« بولا اذسهلف مدلا اهنعأ رج جيلا ك_سانمرثاس هتافو كردأو
 7 00 لرمُشمهدعا جيحمال نأ هيف ىدونو 0 رافكلا هسيفعّتجا الأ لا ْ

 م-خ.و هدعيالودلبق عم تبع لو نيلسملا جو ىراصنلاهدوويلا نماهلك للملال_-ه داسعأ هسبف عتجا» :

 لكلاب ىزح لب مو.لاىف بالذ فوقولا اماف ميلا كسانمرتسحأ هبذ عقب هنال ركلا مول هنا لاق

 رولا (امتلاباو) عفش لآ (اهتان'و) لسو هيلع هللا فص ىثلا نع سامع نياو ىلعن ءاعيسنالوةلاىوزو

 ةيتك هموص صخ است هئااهنب لئاضب يلا مايأر اسد نه ةفر < مول ص > ىلاعت هنأ لع ءاو هن 1 0

 ناكسنأ نعو نيتنس ةراغكه ف رم دو وموخنيتراغك ورا دووس مالمو: 0 ا |
 نأ تافرهبفقا اولا جالا يحس لب فال 1ةريشعب ةفرع موبو فاأب مول كس رم هلا مايأىفللاشس | | |

 ةراشاربشننأو ال هنارعا (ةعبارلا هلاسللا) سفنلارضاح بلقلا ىوتءاعدلا تقونوكب ى -

 ,ل.قوأ ها ىذف امركم ل>دنخ هاالا نعم ىلع فوقولا عسى - ميلا لاسع بيت رت ىلا ة
 فالباس شع نان نام تاغ رع ىلا جر ىتحدمارحا ىلعماهأ و مودتلافاوطض اطانراهو أ ادرس

 حرذو جطارتلكم ف هو> نم مرح ذةمحو تاقرع ىلا هو رش تقوىلا ماقأو هترع نم لاو قاحو ىسو

 .اسفنأ انلظانيرالاو تافرعب افقواسا مالسلا امهيلعءاوحو مدكن الاقيو ةجانساو ةنكتملاو ةلذلاو هرب | ظ

 ْ ةنآقلاف كلدكو مولا كل ذىف ةدقورا.دلا نم ص الان او ةناطازوفل | قدس[ مب نال نيدلا ةمعنمنلا

 ١ نذ_هيف اهانريسفءاعج الا هذهو دو دمو دهاشو هلوق ىف دووهشملا (اهسماخو) دهاشلا (اهسارو]

 رهاظلا ىلديام دعب ةغا ىذن معبابسلام م عع لجانب كاان
 027772: عننا دل شاعت طال لاقت و ع هوب ذوو .٠ س5 ع بم دونجا ا . نوع 7 - ا
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 ل 2 يا لاا ال ا ل تال ل لل يش ع

 قرف ى-؛ئىذال عفدلا ةملكلا هذ#ه لصاف اهعمدنيعلا تضافإ لاقي ىذ رفم_وعحاضبأ وض وذ سانا |
 || عضوم نما وءذدمواوق ىف رت اكلوعفا ارك ذلرتف مكسفنأ عضفأ ل صأو ةرثكب معفد ىأ ضم! ىلاعت فوقف ْ

 1 | هلكسملا) ةنيعكم راعي ش دادي وهون اوريقىداو ىف لزرو هنع هللا ىذر ركب ىلأث ي دح فو اوممواذك ا

 1 بسا.سضرأو راشعاةمربو قالخاب ول مهيأ وقك ةدا و ةعقب ام تدعم ةفرع عجبت اف رع (ةباثلا ١

 ١ فرصل |نمتءئم اله ل. قناه تاف رع عطقلا كلت عوج ىعست ةفرع ضرالا كات نم ةعطق لكن اكربدّهدلاو ١

 || ةدحاو لكضرالا نم ريكس عطقل ما لصالا ىف ةظفللا هذه اناق ثننأتلاو في رعتلا نابل ! اهو أ

 ىلع كلذ د_عباهوك رثف عطقلا كل: ع ومن الع تاعج مت اذع نكي لريدقتلا اذه ىلءعو ةفرعب ةامسم ان
 ةيورتلامو عة ا ىذ نم نماشلاموملاّنألعا (ةثلاثلا لثسسملا) ف رمصلا مدع فاهلصأ |

 ءامسالاهذ_ه لماعتىفاورك ذو تامر عب ىينصومخملا عضوملا كاذو ةفرع موس ىمجسي هنم عساتلاموملاو

 || (ىناثلاو)هّشبو روهركذ ل عاور كفن اذاةيورتاكو رب كور نم(اهه دس ) نال وقه.ففةيورتلا م وبامأاه وو |

 ١ مالسلا هملع مدان ا (اهدحسأ ) لاوقأ هال هسمقق ( لوالاام)) يطع نمهانقسا ْداهبوريءاملا نم هاور نم ا

 ترفغ هب تفطاذا لاق ل معا | اذه ىلع ىرح أ اخارأ لماع لك نا بر لااةفركفت هاشاإف تدملاءانب رمأ '
 |0١ لكل رفغأ لا ىندز لاك هءاوفاطاذاك دالوالرفغأ لاه فدز برا.لاف كفاوطنم طوملوأب كي ند كا |
 ّ مالسسلا هملع مها ربان أ (اه. أنأق) ىب_- بران بس لاف ل دال وأى دحوم نم نوذتاطأ !هلرغغتسا نم م

 'لءاءآراملفناطم_ثلا نمو ؟ىلاسعت هننا نما ذه لها ركشم يصفه ١مم ذيهناك ةيورتلا ل ل هماشم ىف ىأر |
 ىنءىلاةيورتلا موه نوجر ذم ةكملهأ نا (اهثلانو) دنع نم هنابراب تفرعلاقف ميصأ دب مؤ ةفرع
 ةيورتنمهقاةتشاوهو (ىفناثل !لوقلا ام أو)تافرعب مهدضىف اهوركذينأ نو ديرب ىتلا ةمعدالا ف نؤورعف
 ناكو قاف"الانم مهنودصةينيذلا دال ءاملانوفتاوناكدكملدأ نا(اهدجأ)  لاوقأ الث هيففءاملا |

 ءاملا"هلق منا ساقمدعب مو اهي ندوريوءاملا ف نوعستي ورفسل!قاشم نم موملا اذه ىف نوم رتسد املا
 نيذلا شاطعلاكسص نييئذملانا (ثاانااو) ةنرعىلا"املانودوزتيمما (فاشلاو) مهقيرطيف ا
 رتولاو عفشلاو للاعت هلوق هلع لدة مولا اذهلل_ضفامأو اوور حاهنماولرمدف هلا ةمسر راحاودرو ١

 5 رمشع م امص لاق مالسل او ةالصلا هيلع هنا ةدابع نعور تلا موبرتولاو ةفوعوةيورتل | عفشل | ناب سايد نبا نع ْ

 ]| هيلع هنا سنأ ىورو ناتنس ةفرع مول موي ناو ةنسسةيورتلا مول موصدناوروشلاك اهتم موي لك ىصضالا
 هاطع أ ةفرعم ول ماص نمو هن الد ىلع ب ولأ با ول لم هللا ءاطع أ ةيورملا م ونماص نم لاق مالسسلاو ةالصلا ّْ

 . || ةدخو همة ع اهتم ةسخءامأ ةريشعملف ةفرع موهامأو مالسأ | هملع مبرض نب وسع باوث لثم ىلاعت هنئا ||
 : ظ قدشم هنا( اهدحأ) لاوقأ هال" هقاةّدشاىفو ةفرع (اهدحاف) ىلوال ا ةسيت ١امأ هريغنبو هناك شم ْ
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 ]| امهدح أف رعفةنرعياشتلاءاوحو مدآنا سابعنب!لوق (لوالا) لاوقأَة نامت همضو ةفرعلا نم |
 ١ ش ةدحب ءاودحو بر دنرمس مدآعقو ةنلسا نم اطرهأ املامخ !كلذو تافرع عضوملاو ةفرع موملا ىعسف هموح اه أ

 نأ نا (اهينانثف) افراعّتف تافرهءاوس قا جاي م دا ىلاعت هللا صاف نا فص انةمحلا وناس ساباو ١

 ”ىلع لوق (اهئااند) تاقرع ىعسف مث لاف تةرعأهل لاف تافرعي فقوا أ يلسا كسانم لب ريس هلعمدا |

 نء مدنا اهآرئيح اهفرع مالسلا هيلع يهارب نال تافرععضوملا ىممىّدسلاو ءاطعو سايءنباو
 ١ 4لاعتو تافرع ىلا هلصوأو كسانملا مال سلا هملع ميهازبا لع ناك ليرسنا (اوعيادو) ةفصااو تعنلا ١

 . | ('مسداسو ) تافرعب ةفرع موياهقتلا نين _سابقتلي لو ماشلا ىلا عجرو ةكجرجاهدمأو ليعاما |
 || اوفقواذا تافرعه.فنوقراعت جاطانا (اهعياسو) مالسلا هملع مهاربا مان رهأ نمهانركصذام

 [|| نم هناةفرع قاقشاىف (ىناثا!لوقلا) ةجرلاو ةرمغملا اسما ىلا همض فرعي ىلاعت هنا (اهنمانث) ||

 1 ' مهسفنالو ءانغت_سالاوةردمصل اولالل او ةوبرلابق علا اونرتعا ةفرع ىف اوفقواذا حاحا نال فارثعالا ْ

 رقه ا ا نس 112 ا 2م



 ١ ع ا ع م سمسو وب 1 01701017
 | هذه ىلع تلد ةنىلا لب كلذ ىلعاريف ةفالدال ةيءالاو سهما عولط لبق ةغادزملا نم ضمفب نادو سلا |

 34 ب الانا لإ ذو ميلسا ىف بجاو ةفرعإ لوص1 انا ىلع لدنيا الانا ريمعلا (ةسداس دلاةةلثملا) ماكسالا

 ْ ]ب طردشم تائرع نم ةضاخالاو تافرع نمةضافالادنء مار 1 رعشما دذع هللا اركص ذي زوو ىلعالاد ٠ ١

 ْ ناىلعةلاددن الانا تدنن بحاوو هذ فاكمال اروقة مناك ودبالا بحار مي الامو تافرعىف لوصااب ْ ا ْ

 أ ةديملانم جرطالتأبجوفيرومألا عاب ايتانكير بتأبلا ذاق يخاف بج اوتاقرعفلوصأمأ |
 تارو.أل ضل زدنءل صلال قاموس ارش فم قول دركي د أ ىضتياذصوا ١

 ا نا ىلع اهنةلال الذي“ الا نا ىلا ءانعلا ن هريأ كبه ذو لصفنم لملدب هنع ل دعبامناو ءانركذام لصالا ناالأ | ْ 1
 ٌْ ,مرخلا عم فوقولا ماق كلذ هنافنا هنأ الا ياو ةفرعن فوقولا نا نسا ن ءلشواطرشفوتلا 0 ل ا

 | وت ةعباسلا ةلشسملاز ةفرغب قوقولا,الا لس يال عمل نا لها وذغتاو تاناؤر : ءاهتذلارتاسو همام 0

 : ىناكهيرورملا هذ يكسب :وبدحاو مار د رعشملا دنع ل ولسان ا ىلع لدي مار لارهثا ا دنع هتنااو رك ذاف

 | فوتولا ةلزنع نكر ةغادز ا فوقولا الاه انا ىجدذلاو ةمقاع نعىدزو نونسخ ل ان» فوقولااًماف ةفرع
 1 .فوقولانال كاد مارطارعشملا د: هللا اورك ذاق تافرعن» ٌم-ضن أ اذاف ىلاعت هلوقام_مّمحو ةئرعب

 | لاهو مز م[ هسيق ار 1 رعشملاو ةْم_تلانوأ هن : الاةراشان تح وااو باكا !ىاح رصالرك ذال ةفرعب |

 دقت ةفرعب فو نك ةفرع ميلا مالسلاو ةالصلا هيلعهاونقب هيلع اودتححاو نكرب س دأهنا ءاهقفلا رووهج ْ

 ا نالائاقامىلاةر اشاد الا قواولاه ا ل 1 تكلا مءلردأ نم وشرف ا“ |

 ْ فوقولا ناملعذ فوقولاءالركذلاب معا ماركا ارعشملا دنعهللا اوركذاف تاف رع نم عضفأ اذاق لاق ىلاعت هللا ١ ْ ١

  تافرع نم مْضْفْاذاف لاه هنال لصأ وهةةنرع فوتولاامأو لصأب سدلؤرك ذل ع مارطارعشم ادع | 0

 ؟ هةلعاذا ئشاا ترعش كلون نمهل_ص أو لعملارعشملا (ةئماشااةةلمسسملا) تاف رعبرك ذا نه لن

 | ضرما كلذ نامتدقا ىسن همالع!ئثلاراعشو هب طاحأو هغلب ىلع تمل ىأ ن الف ل-هفام ىرعش تم

 ع  ىلاعت هللا اها ع-و ةفلدزا اوف مارك ارهشملا نولث اه لاوزا وفلطشا مث يلا ماعم نءملعم هنال ار طارعشا

 | فاثكلا يحاص لاق طمسسلا ف ىدحا ولا هلاهاذكعم دنع ءاعدلاو هب تيسااو ماقملاو ةالسلانال كل

 1 لدتماو 1 ريش ادع هيا اورك ذافهلوقىفءافلانال برق لوتالاو ةفا دزما ة-رخآوهو حزق هلا صال

 ( هلمسملا) ةفادزا اندنويلانالالا ذامو تاف رع نم ةضافالا بيق لص مار طار عش ا دنع رك دلانإ ىلإ
 ا برغملا فال_منيي عه | هذمدار امهضءب لاقف مار طار عملا دنع هيروماملاركذلا ف اوفلتشا (ةعساما
 ( هللا اوركذافهلوقنا هيلع لل دااو ىركذإةال هلا مق أ و ىلاسعت هللا لاق رك ذ ىمست ةالصلاو لانه ءاشعلا
 ١ هقارك ذ هنمدارملا اولامنروه+لاامأو اذ الا صلاه رك ذالو بو-والوهو ضأ مارا رعشملا دنع

 اوك د اذا ساسشلا تاك لاهو ءلدللا مده ىف سان | ىلا رظن هلا سامع نبا نعو لدهتلاود.مهلاو ميستلا 0

 ا اوركذالاه امل (لوالا لاؤساا) تالاؤس همفذ كاد هاكءورك ذاو ىلاسعت ةلوقامأ نومائيالةل.ااءذها 0 1
 أ هوجو نم (باوطاو) دار كلا اًدهىف:دئاملاامو هو ركذافى را رملاق لف مار طارعشملادنع هللا |
 8 هلوةورك د لاب سهأ هللا ارركحاالوأ هلوقف ةمسامقال ةفقول ىلاعت هلل اءامم أ نا انسهذمنا (اهدحأ)'

 1 و نأ انرمأو  :ااهند ىتتاتامصلاو ءاسعحالاب هناصسو رك ذب نايا صأكاده و رذاو انام
 هو ٍٍ ذاوان ان' لاه مالو أرك ذا سم ىلا ثنا (اهي انو سابقا رق رلا بس اهرك دن ىتلا ءامسالابالا
 ١ مكتماامغالاق ىلا.عت هناكسف مالل_.سالا ني دا هللا ما ده أك ركل نم هيك انمأام اولعفاو ىأك" ادداك |

 1 ' لاقت ناضمررهشاواك !اذاريبكسحتلا نم يمه م أ امهريظنو ةمعنلا كلن نيركاشاونوكتلرك ذلا اذهب

 | م ادهام ىلعهللا اوريكمل م كل هرم كا ذكى اضالا ىف لاف م ”ادهام ىلع هللا اوريكتلو ةدعلا اولمكتاو' ظ

 ماده هورك ذاو امان ةوقو نال ذاب رصأ مار لارعشملاد:ءهللا اوركدافالزأ هلوقنا ( اهلا ول 0

 | (ىناثلاو) نايسنلادضو» ركذ (اههدحأ) نانرض برعلا مالك فرك ذلاناهريرقتو باتلابرك دمام

 هس وو 1 1 مس ول ٠ رجس رووح سو سم دس
١ 

 ل ار اا م8



 موقلانا مثلاسعال ١ كلت مولعب دىمىلا مهمل نواصرأم دعبا دع باهذإاب مف سانا ص ًاءةدح و ةددللا 1

 || ءاشعلاو برغملاورصعلاورهظا !مامالا عماهب نولص دو اهبرهظلا اوفاون ثم ىنم ىلا ةيورتلا مول نومهدي ١
 اهولخ ديال نأ ةنسلاف امماون داذاف تافرءىلا نوهسوةريبت ىلع سهلا تعلطاذ مث ةفرع موب نم مبهلاو 1

 ني.ي نية ءطخ مامالا بطذهذ سعشلا لوزت ىت-ْلانه نولزخ.ف ةفرع نم ةمب رق ىهو ةركب مامالا همف برعضي لب |
 ماه مث ساج ىلوالا ةبطلخا نم غرفاذا مث ف قوم اء لءلهتل 'وءاع دا ارادك ١ ىلع هض رو جيلا كسانم مسا :
 غارف عماهنمهغارفنو كسصب ثم ففصو هعمناذالا ف نوذ.خ أي نون ذؤااو ةبئاسثلا ةمطلما تفاو ْ

 عملبا اذهورصعلا مهب ىلسيو لا11ق نوم#: مثروظلا مهم ىلصف نون ذوملا ميقمف لزعي مناذالا نمنمنذؤملا ||
 ظ هيلع ا ىل-ه ىلا نال تارددلا د: ءنوذقف ثافرع ىلا نوهجوتي ةالعلا نم غارفلا دهب مث هملع قف 1

 || فوقولا نالعاو سلا بورغملا هنوعديو ىلاعت هتان وركذي:هل.ةلا اول: ااوغقو اذاو لانه فقو لسو |
 | لاوزب لدي فوقولا تقوو جااهناف دةف هعضومو هدقو ىف ف وقولا هتاف نك هنالا ياسا كر ديال نكر
 | حجاحلاريضءاداو ”رلءاكهإ_ءاز موه ف صن كل ذور تلا مو ن مرسبتلا عولط ىلا ذثعو ةؤرع مون نه نها

 || مون رمفلا عولط نمفوقولا تقو دحأ لاهو ىنك دقنراهنوأ لان مةدداو ةلغ تقولا اذهىفكلانه
 : ىت-برغملاةال_صرخأو ثافرعنممامالاعفد سمشلا تب رغاذافركلا مون نمرسغلا عولطىلا دعو ةفرع ٍ

 1 فالدزالاو قمنءاهمفنوبرةي مهما( اه دحأ) لاوقأ ةفادزملا ةمعست ىفو ةغأ دزاابءاشعلا نيو اتن عمد ْ

 هللاىلا نوفادزنمملا (ثااثلاو) فالدزالاعانتجالاو ايف نوعم-تعسانلانا (ىناثلاو) برقلا ||
 ةدادق لوقازهو برغملاو ءاشعل اةالص نيد اهي عمجم هنال عج هفل دزمال لاقيو فوقولا, نو رقم ىأىلاعت ْ

 برغملا عجةفادزملاءامالا أ اذا ماهنءاند ىأا ويلا فادزاوءاود عمابيف عّتجا مالسلا هماعمدآن ا لمقو
 || سيلغتلاو ساغب مصل اةالص اوامر بغلا عاطاذاف ةاش مد هءلعف اهب تدب لناف اهم نودي نيم اهتايءاشعلاو
 لك ذخ اي ىرالى محل ااهنم اوذخ أ مبصلا اولصاذاف هءلع قف ءوهواهريغىف هنماءابعتسا 32[ انههرمفلاب
 | ذاف ىلاعت هلوتنمدارحاوهوح زقهلل امي ليسو هو مار ار عشملا ىلا نوره ذي مثةاصدس نيدعمس اهتمناسنا

 [| نا هتوف قريف م ىلياممةفادزاا ىمق ل بحل اذهو مارطارعشملادنعهقلا اورك ذاف تافرعنم مضنأ
 عفدي ماد جرغسد ىت- كل ذك لازبالو هربكيو هلا يو ىلاعث هللا دمدو هنكع لنا هنم برا اهفةوو أ هنكمأ |

 نا بح سفري نطراوغلبا ذاق رمسم ىداو ىلا ه:منو.ه ذي ةفرعىفاكدوراا ىفكيو سمشلا عولط لاق
 | ةبقعلا ةرحاومر ىماؤ أ اذافرخ ةيمر ردقا ديدش امعس يسب نأ امشام ناكنمو هاد رع نأ اكار ناك
 | هعمناكناىدهلا عبذ ةبقعا ا ةر حف راذافى راأدشااذا ةيساَدا ا عطقيو تاصح عمسد ىدا ولا نطن نم

 ا رمش وأ هسأر قاكىدهل ا معبذامدعب م ىده هعم نوكيالاعر هنال هءلعئنال هكرتول ةخ_تكلذو ىده

 هكر ىلسيو ةضافالا فاوط تيبلا'فوطيوةكم أي قالا دعب مث هروعشفارطأ عطةي نأ ريسصفتلاو |
 ىلاسا ىنعةنودما|م_-ملعورتلا مول ةمقي ىف ىم ىلا نو دو كلذ دعب تةورا او افصل انيب سدو فاوطلا

 نمدارملاو لالا ل_ى-دّةؤفاوطااوقاطاو ىترلا له ىتمهنا ىلءاوةفناو ىلا لحال ود سشتلا
 1 نارلعا (ةسماخلا هلة لا) لعأ هللاو يا لا عاىفمالكلا رهاذدوت عاسلاو ياقتلاو سدللا ل لاعتلا

 اوه«نيرخآاموقواشي رقنا كل ذو مال هيلع ميهاربا ةنس نع جيلا كسانماوريغدق اون اك ةيلهاط | لهأ |
 || ءالؤهنا مس موقو سح أ لجر لاقي ةةثلا ةساسملاو مهيد ةددلا لأ مهو سحلامهسفنأ ||

 نوفقي مهريغناكوةعاطلا تقوف هكحعرتنالو مرا نم حرف النولوةبو تافرعىفنوخةيال اوناك
 نوضمفي ةغل دزعنوفقي نيذلاو سعشلا برغت نأ ل,ةنوذ ذي ةفرعبنوُهَعي اوواكح نذلاو ةقرعل

 || ةفلد زم نم عفدتاهكح سعشل ريما. قرش أ هانعموريسغن امكريبن قرشأ نولوةيو سعشلا تغلط اذا
 || ضرالا نمروغىاوراصو ةفلدزملا اوزواج مما كلذو امنمضفْضْ اوهو ضرالا نمررغىف نول د:

 |١" بورغدع: ةفرعنم ضيفي نادههأة نيةعفدلا ف موقلا ةفلاغج مالسل اوةالصا | هلعا د2 ىلابعت هللا ىهاذ أ[



 وقف وأتلا اذن كراج قزطإلاب نفخ :اارئاس هاواوم فور تنال رعمىلا هللا عأب ىطعمو م ملا تهد

 نمو تافرعب نوذقاو مه نيذلا سال ارث اس او أ ثم نم مكتضافأ ع نكت نبا اشو 5

 نمهلوقو سانلا لكل ماعم اوضيفأ موق لوقينمتافرع نم ةضافالا ةيءالاهذ مب دارملاتاننيلئاسقلا || |

 تاقرع نم ا وكل ويا د الاب اناا ضافآ ثيح /

 3 بهاتف سانتلا مثلا َنيدلا لاف راقد ان راك اذ از اندساولا ل11 1 '

 هنمورويثمزاحتن مظعملا »باول ىلع علا م -اعامتياو نامفسأتأ عزم كلاوعج دق ساثلا نأ دوعسم |[

 ضافأ ث.-نءهلوةنوكي نأوهو هللا ه<ر لاغتلا رذشلا هحودب , الا قوردقلا ليلو ءانازتأانا هلوق | 1

 لامك ثد#م عدتةيموهفهاوسامو مدة ىعالا وه هناو ةفرع نم ةضافالا مذانقن نع :رايس الا ْ

 نمةضاقالاهب الا هذه نمدارملا لاق ن نمبهذمريرة:ىفهوجولا لاذ هئاعدق سانا هل ءفاسعأ ذه 1

 ْ مول ملا 0 1١ نم ةضافالا هن الا هذه نمدا راانالاصخااراستخا وهو (ىناشلا لوقلا) تافرع

 ا 2 تاهو سالابدا رم سانلا ضافأ ثمح نم هلوقو رخلاو ىرال سعشلا عوا_ط ىل_ءقرمتلا

 | هملع وسرلا هيءاجام ىلع سهشلا عولط لبق ةفادؤملان ءةضافالام-وتقي رط تناك هناك ذو اموعامتاو
 ْ مه سعأ ىل اعت هتلاف سءشااعولطدعدنوضمفيا وناكة فل دزمانيذقاوا واكنيذلا برعلاو مالا اوةالدلا ْ
 : ءاو مالا امملع لمععساو محار ا ةضافاهمف لد ناكىذلا تقولى ةفلدزا 1! نممهتضافانوكتنانأ/ |

 | نماوضذأ م ىلاعتهلوق ناوهف لوالا لوقلا ىلع لاكش الا امأ الاكش نيلوقلا نمد_او لك ىلع

 ١ ناكل تافرع ند -م_مقأا ذاق ةوق هلم ل دامي ةشافالا هته ناءرخ اطول

 : 0 3 ءنمةسضاف الانا الاوز نمذا ارااناكسولو يئترتا بجو

 || اذافام الاريد_ةتريصب هنالدزئاحريسغ هاو هسفن ىلع زدنا هل ااه ناكل ني ١ رعنم مف
 || ىلعةمّدقتم ةناالاءذه لاقي نأز والم لق نافزئاج ريغ هناو تافرعنماوضيفأ غتافرع نم م

 ْ هنناناهقا اور او قاتنلا مانآ د ثءح نءاوضفأ مباسبلالا ىلوأاب نوةتاف ريدةتلاو وا

 ْ لعر هللااو ردافتاف وعر م َمسْض أ اذاف م "رمل اوغتدت نأ انج مكصب. اه سدأ مي

 ْ همدع ل مالا ناالا الو ناكصن ا و ادها.نإق ا ودعي كا: نو؟:نأ ةضاقالا هذه ىف حمل بدل

 ْ امأو همازتل اى انب ةجاس ىأف مترك ذام ىلا م اما ارم بع ن نمواتتلا لو ت11 لع مالكلا لع نص ١

 ْ ضاق أ ث مدح ن نه هلو# ىف ثدح ن نم فمان الا تل ال لوقلا اذ هتاوهف ىناشا!لوقلا ىلع لاكش 1

 ٍ ٍ كلذ نء لوتالا لوهنلاب نول اقل باجحأ نامزلابال ناكملاب ص: هناق زئاجريسغ كال ذو نامزلا ىلع ساشا 1 ْ 1

 اونمآنيدلان مناك مثهلوةىلا ةبقر لو ة.ةعااام كار دامو ىلاعت هلوة فام لاشم ىلع انوه ثنا: لاؤسلا ل

 || اذكر مأ كديطمعأ مث اذكواذكم ولا كتسانعأ دقة رعبشلا لحرلا لوةيو ني ممول انماذهعمناككأ|
 (١ باءاوهست عربا كلذ ن ءهنعربخلا اذهرخأتالرخآ الا - نع يريلل ا دع ارخأت انههمم ةلك ةدئافنافأ 0

 || ىلهعمسملا اظقللا لج دعس الف 3١ج نا ماد ناكبملاو نامزلابتءقوتلا نانىلاشلا ل رقلاءنولئاسقلا ||
 دا رملا تاانرك ذدقف سانا ضافأ ث.ح نمهلوقام ازال ل.دس ىلع رخ . الاف البهةماه هال

 ا وهو ثاانأ لوق هسيفوامهعاساو مال لا امياعلءاهماو مي>اربااماو تار ه.نوفةقاولااماسانلا

 : نماوضفأ مث رب رئادخس لب ديعسةءارق كك داو مال_سلا هيلع مدان , الا هذه ىف سانتلان دا ران اىرهزلا ع

 ةرسسكلاءافتك انشهلاَو رك سانلا# ارقهناىكوربو هلا دهعام ىست مدآوه لاو ساناا ضافأل 9

 ١ هئمدا رملاف هللا او رذغَدساو ىلا عت هل وقامأ هوك رتن :الف يدق ع رش تافرعنمةضافالا نا ىعملاو ءاسلا نت[ (
  0ردقبال نأ ىلع مزعيو هللا ةعاط ىف هنمريسقن :لك ىلءمدن نأ وه وباقاانةدوتلا عمن اسللا رافغتسيبالا | ا

 عقتبال نيتداه كلارك ذنااك "هل اعلا هعف انمالىلاعت هلا ةانض مم ل يصح كل ذىف هضرُ غن هنا دعبامف



"٠ 
 حم سما م تلال تل 1 لم ا 4: 5 4

 لوةااوهىذااركذااامأو هركذأ ن أن اطءسثااالا هن اسنأ امو هلوقنا.سلا فالخوهاخ لوقا ابرك ذاا
 أل دراورك ذلا نا تدثف تادودعم ماي ىف هللا اورك ذاو ارك ذدشأ وأ مءانآ مك ورذك هللا اوركذاذ هلوةكو مذ
 اةيدونعلا مات لصةعامهبتاق باقااركذلا ىلع (ىناسثلاو) ناسلل ابرك ذلا ىلع لوم (لوتالاف) نيمنعملا
 الأ هتبادسب كو ذاكء درت هورك ذا ىعبك ادهاكهورك ذاو وق ىعم ىرايتالا نبا لاق (اهعبابو)
 الأ ورك ذا ىأهورك ذاو هللا اوزك ذا مهل لق هناكرك ذا ل ساو مرك ذل نم دارا نوكب نأ لقي (اهسماخو)
 اريثك اررذهشا اوركذا اوذم[نيذا اهيا. هلوق ىلا هاصاح عجريودبا ذه دعب هيا ده مك ادهاك ركذ دعباركذ
 لأ هدسب لاه مدعي رمشلافث اظوب مالا ىلا ةراشا كلذو ماركس ارعشملا دنع رك ذلاب ىعأ ىلا هنا (اهم.داسوإ
 || اذه تفرءاذافةعب ريثا ا فئاظول ةماقا همفماراسا رعشملا ىلع رك ذا|فيقون نا ىنءلاو ك ادهاكموركذاو

١ 
 ة -02 8 98 00

 ' ارون اقر غش سمريص مف ءاوس نم لكن علب ماو ارعشملا نع كياق عطة نأو هو هما بتارهىلات برق

 | لاما هحرسشدال في رش ماقم اد #هو ىلعالا ىلا ىندالا نمدع_صن حورعلا ماشى نوكي هلال ا هذه ىف
 ْ ا(اهعباسو) رثالل نيعماسلا نو دنيعل | ىلا نيلص اولا نم نكسلف هءلا لصب نأ دارأ نمو لاسهللا هنعربعبالو

 ١ [هيافعت ل +:ثالا ىفاثلا رك ذا مداره او سلا هتاف مو ىلاعت هللاءام أرث ذوه لوال اهدار نوكي نأ
 أ هقاع هناركشلاو ه ىفاشل اركذلان ا ىلع ل ءادلاو ارك ذركشلا عسب نأ مصفركذلا ىلعاضوأ لّةشم ركشلاو
 هللا اورك ذاف لاك ال ىلاعت هنا (اهنءان'و)ركشلا الا سيل ةمعنلا ىلع بترملارك ذلاو ماده لات دبا دهلاب
 هذه ىلاعت هللا لازاف يللا ئهدةدابعلاذممو ةعترلاهذ_مصت#ركذلا نا ّنظينأز اج مارك ار عشملا دنع
 لءاركش بجواسغارك ذا اذه نال ناكم لك ىفو لاح لكى لع هورك ذا ندد ك ا دهاكموركذاو لاف مثلا
 عطقةن ءريغاّرسسم نوكي نأ بو ركشااكلذكف ةعطقمرغةلصاو.ةبادهلا ةم_عن تناكالف هتبادع
 'لانةءاشعلاو برغملاالصنيب عملا همدارملا مارطارعشملادنعءهللا اوركذافهلوقنا (اهعسانتو)

 هلو ةءادهلانمدارملاام (ىناشلا لاؤداا) مييستلاو لءلهتل ام-:مدارملا ما ده امهوركذاو هلوق
 ةنسىلا مكحك انف كدر نأب كادهاكهنمدارملاو ةصاخاهجالاق نم مسهنم (باوملا) مىادداك
 | ةفرعمو ىلاعت هللا ةفرعم دب اداه عاون أ لكا هلو اذمثم ةّماعىه لال لاق نمم-هنمو مالسا ا هءاعميهاربا
 (باولا) دوءباذامىلاءايقنءهلوقىفريمضلا (ثلاثلالاؤسلا) هعئارششو هلسرو هيتكو هتكتالم
 1 هنا مهضعب لاقو نيلاضاا نم مك ادهن ا لق نم مكن او ريدقتلاو ىد ولا ىلا اعجار نوك, نأ ل مدت
 [كلذ هلازنا لبق نم َحنكناو هتئيدولاعم مكل نيب ىذلا هباكب ماده امهوركذاوريدقتلاو نآرقلاىلا عجار
 ( ظ نآهح وهف هلع هللا ةجر لاغتلا لأ ةفنيل اضاا نأ هلق نم منك ناوىلاهثهل وقام أنيلاضا ١ نءمكملع

 لكناهلوةكوهو نيلاضا!نمدل,ةنمّمنك دق (ىناثلاو) نيلاضلا الاء. نم منك امو (امهدحأ)

 الأ سانلا ضان تح نءاوضمفأ م) ىلاعتهلوة « نيبذاكلا نا ك_:ظذناو هلوقو ظفاح اهاعاملس فت

 اذم نولئاقا مث تافرع نمةضافالا هيدارأا (لوالا) نالوقهمف (مي-رروغغهتلاناهتااورغغتساو

 اوناكممن ا كلذو سهلا مهو اهئافاحو سب رقل مدن الاهذهناىلا اويهذمهتمنورثك الافاوغلتش ا لوقلا
 لوأ هب فوقولا نوكي نأ بج وف هربغ نم فرش مر نا( اه د>ا) وسو: نودهو ةفادزملا نوزو امهتنال

 اواسولاوناكممنا(اهتلامثو) هللا مرس ل غالذ هللا لهأ نق نولو.ةزو سانل ا ىلع نوءفرتي اوناكم منا (اهمنانثو)
 ناكمهالا اذهل مهيلاد وعهد ناك ص هنلا كلذ مث مرا ىف اصقن مه وبكل دناكلم را الت افرعودفقوملانا

 ]| اهتم اوضيفينأو تافرعىاوةقينأب مهلا سعأ د ب الامذه ىلاعت هلا لزنأفةفل دزملا ىفالا نوهت ال سدا
 ]| جارخاب ءيمأ يافا ريم ركب انأ لعجال مال لاو ةالصلا هملعىذلا نا ىورو شانااريئاس لعن اك
 | مف يه ذتالف كموقو كنانآ ماقما ذسهو ني ىلا هلا ولاة ةةهك رتو سجلا ىلءّرمبهذاملختافرع ىلا سانلا
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 ناانرب نال فيعض لوقلا اذهو هسفلوخدلا لب ملا نم غارفلا هب ىءيالو ةفرعب فقو فاعف تبا ذا
 فقف تءحاذالئاةلالوةاقراغمادهو لكلا نم مامتالاو غارفااب رعسشم مككسانم ٌحضكاذافهوق

 الا اهتمدارمان وكس, نأز والفتن الاهذهامأو .غارفلا الاف لوخدلا لانهءداىهنالتافرعب || ١١
 َحيَضةاذاىأكسنااةلرنرد_صااوه ىذا! ك سم عجل ساسأملا (ةئلاملاهلشسملا) ياانمغارفلا || ١١

 اذاف ريدق-:لاناك ةدابعلاعضوموهىذلا ك_سنم عجباهتلهبناو يلا ىفاهب تيه ىبلا مكتادابع |
 نيرمسفا ضعب لاق لو فانه تفر هاذا ف اضملا فذ نان ن:نوكمن مككه ءانم لامعا ٌمدْضَق
 وه سانملاءاضقنا دهام نءو تاداعلا نم يلا ىف ساسلا هب ىلاعت ها ىهأ ام انوه كل ءانملا نءدارأا

 ركذل| اذه بح وبك سانملا نم غارفلا نا ىلع ل ديهلاا ورك ذاف هلو:ىفءافلا(ةعبارلا هل بللا) ءامالاةقارا |||

 ىذل اركذلا ىلع هلو نم مهن هو ةصبذل ا ىلع رك ذلا ىلع هل نم مونخ وهرك ذىأركذإا اذهناىفاوغاةخااذهلف ||
 دعننالارخاوالوأ هتقو ىفمهذالدخ ا بسح ىلع قيرشتلامايأو رضاامونىفةالصاادع,تاريسبكتلاوه | ٠

 دعبهوداّتعااع مولا لي وكت دارملا لب لاه نممهتءو تارييكشلاهذهالا صو هضركذال ياسا نم غارفلا ||
 هذه نءاولدعملاون ركلذي الا هذه لازئان كلذ نع همس لول ىلاع هنالءان"الا ل اودحاب رخال ارثذ نم يلسا

 رك د نود هتارتذ ىلعاورذو: حال و ميلا تاسبجاو نم مع ردو ٌمدضَق اذاف لاه ىلاعت هناكذ ةمءذلا ةعب رطأا

 نم نال كا ذور انغةسالاوءاعدلا ىلع لا.دقالا بول يملا نم غارغلانا هنم د ارملا لب لاه ن٠ مهتءوءانالا ظ
 لبة؛ثأ هنم غارفلا دعب هب قفل ,طارةءف قاشملا مازتلاو لاوءالاقافناو نطولاو لهالا ةقرا له

 || ةالصا !نم غارفلا دعب ةن_سلا تر اذ جل ءوىلاءث هتلاىلا عاطةنالاوراةغتسالا ةرثكو عرمضتلاوءاعال الع || |
 زان“ وو سفنل ارهق:داسبعلا ذهب ل اغّتسم الا نم دو.هقملا ناودو سماع هدجو هسيفو ةريثكلا تاوعدألان | أ ْ

 حورلا حول نء”هلط ايلا شون لوزت نأ هنمدو.هقملا لب تا ذا ابادوصةم سيامزعلا اذه م ةعيساملاو سفنلا || ٠
 قدرطن عىذالا ّمطماوةيرمثدلاران“ مز أو مككسامم مرق ذافرب دقت او هللا لال_بروذ هيف ىلتب ىف
 ْ نردامةلازالوالاو تان اىفناثلاو ىنلوالاف هلاركص ذيسلةاا ريو: كلذ دعب دل كوالا |

 ْ هسيفت مانا ددحص ىلاعت هلوقامأ راما كاملا 3 ذيباقلاة راثتسا نانثلاو راع الاسم قطا |

 نوغلاس ميلا نم غارفلا_هباوناكموقلا نآانرك ذاناني رس ف اروهمب لوقوهو (اهد_تأ) ءوسوأ
 اورذو مد كءانآ كرت ذكتنااورك ذاف ىلاعتو هناصس هنا لاسةذ ملئ اضفو موبق ان ءركذ ىف مهئانآ ىلع“ انما ظ
 حادا هئامعنو هنال [حرمشو هللا ىلع *اذملا ىف كده باول ذباوءانآال ارك ذ ىلع نور ذود: سنك هن اركذ ىلع

 || ءان الار اقم 5 دناقءاب الا ىلع ءاذما نم ىلع | ىلا ب رقأو ىل وأاذهّنال كل :انآ ىلعءانثاا ىف دينها 1(
 ريكلاو بهتلا بح و كلذ فاه د_مناكت اود رخ الا ىفذب وقعل اوان دلا ىف :«اندلا بجو كلذ ةايذكناكنا نأ

 مانا ذك هتلااوركذاعسرلاوءلاصتلا لاق (اهئانثو) ىواسستلا نملقأالفتيولوالا لسحت لنا || ١ مكنانآرخ افعمكسل غدا نم ىلوأ هقتاركذي مكل اغتشا نأ تدئف تاكاهملا تاه نمل ذلكو ررغلا ةرثكو || |١
 مصفي ام لوا ىصلا لوقوهداولاه راسا مكش:لارمس هلوقكتاهمالا نع١ان الارك ذي ىنتكاو مكتاهتأوا ١

 هّمأو ه- أرك ذ ىلءايظاو .هرغص وف ىدل!نوكي اك هلئاركذ ىنعنيبظاوماونوكى أ هءاهعا هيادبا مالكا || ١
 به كل ذكف هس اركذ ىمشي الاكل جرلا نأ دما ورك ذلا ماو دا الثمءاب .الارك ذى رجل سم وبألاق (اهئلانو) 1 ١
 || ضو لاق (اهسماخو) مكءانآ كيظعتك هللاا وباع ىلاعت لاقذ مدح وىدخو مكس أو ىو هل وقكءامتالابأ |١ ةيلهالسا ىف اهءاسق أ رثك !ناكبرلا نادي الا هذه ىف ىرابنالا نبالاق (اهعبارو) هتلاركذ نع لغغي الثأ
 ىذأتانيدلاو ىلا سسنول مهتمدح اولا ناف ةمناددسولاب مءانآ كرك دك نا دولاب هقلا اوركذ ا عملا نيرث ذملا |
 « ىلا عجرباكلفطا!نأ ( اهءداسو) ارك ذدشأوأ هاوقيدارأاو»اذهو كانه نم ىلوأ انههدم وتلا ىف أ ةخاايملا لب ةينادحولاب مءابأ كر دكت ادحولابهنئ ارك ذا مول ل.قن ةولآهسفنا تدني ناك هنم فكتتساو 1 ١

 اوناكمال < (اهعباسو) كلذكمقاركذ ىف نأ اونوكف ميظعتلاب هلارك ا ذنوكيو تامهملا عمجب باطىف
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 أ ىل وهن بلقلان: 7 هولا ل وه ريغ ءناسللابرافغتسالاامأو ةواتعلا طة نيم مرشاح ل ةلاوالا ظ
 ىلا جاشحال ذئنمفس باذب ملنممميف ناكاعرواةلطمر اًهغَت_سالاد رمأ فر كس لية ناف بر: رضا /

 ردص دق هنأ سفن نمرو © هناالا بذذب | ناو بج اوراغغةءالاف اندم ناكنا هنا (باوطجاو) راذغ:سالا

 لازلنا كل ذلاكرا دئاضر ار اغت_سالا هلع بج وتاروظلا نع .زارتسالاو تامجاولا٠ادأ قريه هنع ْ
 هنكع يأ نخرمشللا قح ىف عنم ماك اذ هذ تاعاطل انم ءيذىف لش ةتبلا هنعرد صر هنان عطقناو زوما

 نال كلذو بج اواضب ار افغتسالاف هناكمارب دعس ناالا رمعلا لكلاسع ىف فدكق داو لعف عطقلا اذه

 رافغتسالا ناكن كتدامع قوس ديعام كناهسكرتالملا تلاها ذهلو قل هلا د سض قتال قول ا ةعاط
 | هليللاوم و.لاىف هللا رفخة سالى او ىبق ىلءناغبل ها مالسل او :الصا | هماع لاه اذول ر ةيطاءذهنمامزالا |

 ظ ب , الا ىف ثم >رلا اذ تكسو ةغلابملا دغر اروذغنا تلعدق مم يودرشل هانا لاهيا ز تح 1

 ألبا قا متهنال يئاتلا نم ةيوتلا لقب ىلاعت هنا ىلع دي , الاوزه (ىلوالا لكسأا) ناتأأ -

 كلذار مغيب ىلاعت هن | ىلعا.عطق لدي اذ هذ ةورلاريثكن ا رهغلاريثك هنا هسفن فصو مر افغ#سالاب بنذملا ْ

 ةرفغملا ىف لعلا لهأ فاذا (ةئاشلاةلكسملا) هم ركو هتحر لب < كس ىذا! كل ذم-ربو رفغت تملا ||

 ا عجل نم عفدلا دنءاهنا نورخا لاهو ع4 ىلا تافر ءنم عقدا ادن عام -١نولثاه لاَمدن الاهذه ىف :دوعوملا

 ظ هجرلافلا لاه له-<نيرمالا ىأ ىلعاوضنأمت هلوةنا انرك ذام ىلع عرفمفالتنالا اذهو د هىلا ٍْ

 ةفرع مول ة.ثعملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر انماط لاق ر ع نبأ ن نع عفان ىور ا فاسلا لوقلا دك نيو هلل 'ء

 مكتسسحلل مكتيسم بهو مكس نم ليقفاذه مكماقم وكيل عل لجوزعهللاناساشلا هياء لا قف ||

 امزح ادّمكس ءالانامت تضفأ هنا لوسراب هباصصأ لاق هللا م اىلعاوذ.ة أ هدنعن ماهضوع تاعمتلاو :

 |0010 7 مالا لزم فو تلأساقا مالسسلاو ةاللا هلام لاشفارؤراضانر ةمويلا اني تضخأو ْ

 كللوقيو مالسلا كئرقي كير نا لاسةفمالسلا هماعلد ربج ىنانأموملا ناك هب ىلع باف تاعبتلا هتلأس |
 || ميضقاذاف) ىلا عتهلوق « نيمركالا مرك اا, إذ غب لهأ نمانلعجا مهللا ىدنع نماهضوع تنمذ تاعبتلا

 سانيعئب!ىور(ىلوالا ةلئسملا) لئاسمهمف(اركذدش 00 دك هللا اورك ذاف مك تحه .ءانم

 دحاو لكركذ يو لدا نيبو ىمدصسم نيب نوفةي ق قب رشنلا مايأدعب مم نم غارفلا دنعا وناك بر 1

 نهرو لا نوهاكتيو راسل فدو دكار مرا *هةل-صر ة_باهلاو ةسامعسأا ىف هنانا لك د اضق م متم

 | مالسالابم ماع هللا متنأا اف هفلسرث رث اب عنرتلاوةرهشلا ل وصح لعفلا كلذ نممهتمدحا ولكدي ريو مالكلا
 أ|هقالوسرف اطلاقر عتبان ءهريسفت ف لاةةلا ىورو مهما ال مهرك ذك ممرامهرك ذنوكي نأ م هرمأ

 | .ادعبامأ لاقل قئاو هتادح غ نبيك نت راؤتس هالو ىو ثم ايحل هدعمتا وم

 هالعمر قئربن الحر سال ا' امناسانلا اهيأاناهككفتو ةيلهاخلا ةمج مكنء بهذ دق هللا نا ساشا

 | مكلوىل هتلارغغةساو اذهىلوق لوقأ ىثن ا وركذ نم انةلخان ساشا اهيئانالت مث هللا ىلعنمه قثرحافوأ
 ميظع ةنذللا ميظعناك بأ نام-لل |لوقيم_هدحأ ناك ميلا نم مهغار :دعب قعبرعلا نأ ىدسلا ن ءو

 اذاءامذقلان العا( ةيئاسلا "هل سما )هن الا هذه ىلاسعت هللا ل ”نأف هتسطعأ ام لثم ىطعاق لاملا رثكر دقلا

 ىلاعتهلوق لوال ارياف: مازلالا همدار [افريغا !لعف ىلع قلعاذاو غارفلااو مات الا هءدار او ةرشلا ع دن

 لا.ةيواوضتاف مكتافامو مالسلاوةالصاا هلع لاهو ةالصلا تدضق اذا نم نيمول فتاوم- عيس َنهاضقف
 مالعالاىف لمعت_سااذاو كير ىضقو ىلا: هلوق ىناثل اريطقثو ام من ىذق + هوايات! لمه 1 املاىف
 ىلا عت هلوق لو ةنفاذه تدثاذاىهانلعأ ىنعب باَكْلا ف ل ارسا ئيىلا انهضقو هلوةك كلذاض:أ دارماف
 | مهضعب لاهو ل قن 71 اكونت ةراصؤشخ ها نم م غارفلا الا ل كال مككساسنم ع مماضقا داق

 | تافرعبءاعدلا نم هباو سغ أ امركذلا اذذ نمدارملا نوكمو كسانملا دنع هللا او ركذاد ادانوكيت ألمس ْ
 |لئاسقلا لوةك هقا ثا مكس انم جيضقا ذا هارق نوكيو ىب_لاو فاوادلاو مارطارعسثملاب ||

| . 
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 : 1 ةغلاوةيوتلا نوب ذمار ان ءاماوادسعواعو ١ رقرو البا انقزرادهألا | ْ

 | ناك ٠ نم[ ىلاحت تا سس أفار ةاغااانز دع ىلءانطعاو رط!اانةسان 3 اوةءاوناكسأ !نعوداسءملا و ثعنلل | ْ

 ىلءىلازيشلان ءىلقث باولو ميعأو هم اكرم انين ال اي الا ىف لقال الف نب رغلا اذهنءاأأا ١

 ا.ئدلا ف هللا مكةزراسموأ ءامملا ا اوضفانولوقب منوغتس تيران ا1لعأ لاعت هنأ هللا هجر قاقدلا || ا
 نو رك 0 اًودنو رنا لاهتو ةرغ رح <الاواسئ دا ىف ودضنمفا مهما اووهثموتبلغالأ بو ملول را أمال ايلظ |

 هللا اولأسث مح بوفذلا "هل نما ذه مها اؤسنوكمو مهارشالال مهارندل هللا نول اسي م مكسصاو ع نينمؤ“ | ا

 عادلا ميعنلا لاوس نع نم ضرعمىناغلا اهضرعو ا.ندلا عاطس ده الا ف رشأو فقا ىملامظعأ فىلاعت|
 نيذلاا لوقو ىوراك ايس ءافلاناك اوةرخ“الا ىف هل قال ال هنا كال ذلءفن الاة.دقوةرخ الاىفأ 0

 ةرحاف نيس ل نوف تازئاملا: ةرخاالا ىمهلقالخالل_هوأاليفانةمامأوهتادهعبنورتشيأ]

 هو>و ىلع اذ قع٠ شمسه الخال ءاوقاننيدلا اًذهديؤر هللا نأ لبو هيلع هللا ىلض "ىنلانعىورو أ

 هنعهتاوفمعينأالاةرخ الاد قال ال (فاقاادو بوي نأالاةرخا الا ىف هلق الشال هنأ معدسأل]|

 : ةرخاف نيمهالامذ-خ ن1 الخال كلذكو هن هنرخ ال هنا لأس نم قالك ةرخالا ىف ف قالخال (ثلاشلاو) 5
 0 3نيعيس دحام دلا ىف اذن ؟انيرىلاعت وق (ةغلاشلاهلكسسملا) لعأهنلاو كلذ نع عدو نم قالا ا ا

 نانثاف ةمناحو رلاامأ مج راو ةين ديو ةدناحور ثالث تاداعسلا بتاع نأ لعاو مولءملاكمنال مالكم ١ نع

 لاهباوةصعا نان ”ان ةسند.لا امأو هلضافلا قال_خالاب ةيلمعلا ةوقلا لدمك-:و لعاب رظنلا ةؤتلا لممكس
 دا ريثاك اذا لسعلا ناف ماسقالا ءذه لك لَو اني امثل ىفاذت هوندا نثق دامو

 'انندلا ىف ةسانر الدا رتتناكاذ!:هلضافلا قالالاو امنالا ن هناكنارقالا ىلع دي عفرتلاوابنالا فاين

 : ة..: اهسجالو ةءئاسورالال, مة باطيال هئافداعملاو ثعيلاب نموت الن م لكو مندل نم تناك هل اصمطرض

 : ميه ف تيصادل س هيلو قدرا الاف هلامو قدر دما ايل «ز قياسا زايثلا وجال

 1 اسندااظرحدي ريثاكن مو هنرح ىف ل دن ةرخ . الا ث رح دي رن ناك نه ىلا. هلوقاي الاءدهري_طنو ةرخاد

 | هب بج أ لها .تدلا ف هبلط ىذلا نأ : الاء ءقركذي ل كلاس هنا م بدتسن زم جا لاف مدان وأ

 | جدمةفصةوع دلاباجدابنإلا درك الةاسال لها نسل تانالااذعلتمتناووطل 1 ال مآ

 | ىلا ءتهتلاق امس افلكم مادام هناف بع ل ناو هنكل ةماركلل ات سسم ىلاعت هللاملو ناك ن لالا تدشتالف
 ناسنالا !اد٠ه لس:هنانورخآ لاهو اهةزردقا لسغألا ضرالا ق ةباد نمامو لاقاما ل عدل دا

 ١ ايزل امر كود نم م مسهنمو ىلا: هلوقامأ احاردةساواركم نوكتدق ةباحالا كلت نكلاءاجنوكيدق

 اةنجلانأ (اهدحأ) اهوجو هيفاوركذنورسم ل افراثاباذ عانق :ةو هنا ةرخآ - الاىفو ةئسحايثدلاىف

 ءادءالا ىلعةرصنلاو ةطاصلا ةجوزلاو ملاصلا داولاوديافكسحلاو نمالاو ةدصاان نايس لالا ظ
 هلوق ف ل قو مهو #ت ةخإسسح كِيصت نا لاسقف ةن هبشأ امو قزرلا ىف ةه لاو بصاما ىلا ههنا ىمسدقو || ||
 زوفلاىهفةرختالا ىف ةنسطاامأو ةداهشلاو ةرصنلاو رفاظلا امهنانيمنسملا ىدحاالا ان توسيرتل هلق | |||

 عيوب ةعماج ةلك هن ةئسج ةرختالا فو ةن بح ايندلا ىف انت اير هلوةف"هلهب ابو باقعلا نم صالؤماو باو
 1 ةئسح ايدل ىلا مهلا لاقفاذ ماعدا رسذالاولاه مهنا تلاع نع علف رترل نيدو م )ا 1

 ا اينالاربسخ مككت سدة نو ديزتاملاعاندزاولاتاهداعاقان دزاولاهرابنل با ذعانقو ةنسح ونس الاف 0

 (ةنيدحوامندلاةئمسح لأساذاف ةرخاال اواسنداا ىوسرا د درعال سدل هام نئناتبصافالا ل الاول ||
 ةعاطلاو ناميالاوهو عفاسنلا لمسعل ايندلا ىف ةنسس يدار نأ (اهين انو ءاوسءو: *ق.لةرخا

 نءالامفلا ىورو هد :وربو هتبعحيو هب سفالاذو هلاركنيممانلااومظعتلا و ةئادلا ةذللا رب الاىف دسك '

 رايثلا ناذعانقو ة هلام ةرح . الاىفو ةئسحأت :دلا فازت اي ريئاغد اقف هيراعد السر نأ سابع |||

 | لوسراب ىلإ ةباصصلا ضعي اسقف امندلا سهأ ن مام هلل ا ل اس لدن رلاذهنأ لعام السلا هيلع ءيتلالاقف ||| ١ ٠
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 ناوغت الاهذهري_سفتىف لاق هنأ سابع نبا نع ىور (اهنمانأو) هريغ هلا الو ىلاععت هللا يا هت ىلو الاف |

 نلالا لة ثتناكناوءوجولا هذه نألسءاو ءوسركذ اذا دلاول كي_ذغنمدشأ ىمع اذاهنل بضغت
 هراركذلا غادنوكي نأ ديعل | ىلع بحي هن اوهو دحاو ئ ىف ةكرت مهوجولا عمجبو نيهتملاوه لوتالا هسولا ظ
 مرك اايةفصلا هذه انلعجا هللا ءاوس نع عاطقن الا تا دهن امهم باط ىف هما عوجرلا تا دل ميظعتلا ئاد

 1 لسق 3 أ ىف بارعالا لءاع (ىلوالاهلمملا) ناتلكسمهمةفارك ذ3.ءأوأ ىلاعتهلوقامأ نيمركالا
 مكانآ كرو ذ ل#ثم هللا اوركذاربدةتلاوام_صن هعضومنوكنف اورك ذا ل_.قو ارح هعضوم نوكف فاكلا 1

 اوشسنكام بدصن مهلك وأراننلاتادءانتو ةنسةرخ الا ىف وةنسح ان دا ىلاذت اان قال اوعي نموهتمو

 كسانم لمسفنالو أ نيب ىلاعتهتلاّنأ لعا (ىلوالاهلمدسملا) لئاسة با الاف (باسملا عب رسهتناو
 ماده اكموركذاو مارلسا رعشملاد_ع هللا اوركذاف تافرعنم م ضفأ اذاف لاقت 5 ذا اءاه دعب سعأ مث لسا
 ارك ذ3ثأوأ مكانا كرك ذكهلا اوركذاق لام د ىل_ءرمص غي ناو هريس غرك ذ الرتب نا ىلوالا تأ نيون

 تدنرتلا اذهن-سحأامو ايندلا فانت آ ابر لوب نم سانلا نة لاسةفءاعدلا ةسنكركذلا كلذ دعب نيب مث

 5 وءسمناكاذا لمكياسءاعدا 'نافءاعدلان لح رلا للغش ركذلا كلذ دعب مث هل الس رون ىل<#و تاقااريوذما

 مح ىلبهبر لاه مت نب دوي وهذ ىةلخ ىذلا لاس ةفرك ذأ م دق هنأ مال لا هيلع هارب نع حا كرك ذإأن

 هتان وعدي نيذاا نأ ىلاعت هللا نيب لوةنف اذ_هتفرءاذا ءاعدلا ىلعركذلا مد_ةنني_هكلاصلان ىنةلسأو

 باط ىلءارودةمدؤ اعد نو كس, نم وهو ثاان" مسق ميسا ىف ناك دقو ةرخ الا باطو انندلا بلط

 كن دقو ةدوعد لر ىلع لشد ملسو هيلع هللا ىلص”ىبنلاّنأ سأ أ نعهريسغت ىف لاغةلا ىور ةرخ لاو

 هر لف هر الا ىف هر ىدقاعت تنك ام مهلا ل وقأ تنك لاه اذه لبق ههلل ا وعدت: تنك ام لاةؤ ضرما
 ةرخ الافوةن_سحامدلا ىف ان آمر تلقالا كال د قمطت ال كن أ هنن ن اصنع م السأا هملع ىذا لاقت امثدلاىف

 مالا طاسولهناصتسدأ لعاو ىنشفرلسو هءلع هللا ىل_صهلتلوسرهلاعدخ لاه راسل باذعانقو ةنسسح
 نءامورم هس سراصز ناسنالا ىلع مالا شوثاةدحاو ةرعد تدنم ىلعو أن دسلا ىف داو قرع ىلع

 هاضعو هالوأ ىف ىاعت هلا ةجن ردادءا نع ىئغت_باىذلا اذن درك ذبل اغّتشالا نعو ىلاسعت هلا ةعاط

 اوفتواذانولوةباوناك نيكرمشملا نأ سانسءنءانءىور رافكلا,» موق لاَقذ مسه نما: دإ| بملط ىلع

 الا رغافمن ال كاذو ارك ذدْشأ لي مانعما رك ددشأو أ هلوق (ةيناثلا هل ثلا) مكان نءارك د ذم أ ءوركذا وا

 أ! تافصرت طيمولاغتشان روكي نأ بف ةرهاذس ريغ ىهف لوز هلل لاك تافصامأ "هلق تناك مسمئانآ

 : ىلاصتهقتاركذب لاغت_ثالا نمد ال: دابعلا دعب اهمال ظةلاز او سفن ارسسكسا ةدامعلا ميدّقت نم دال هناف

 | نيب ءاعدا ىف نوعم نيذلا (ىفاثلا و) ايندلا بلاط ىلعار وهقممهواعدن وكب نأ (امهدحجأ) ناش رف

 ١ ناسنالا نأ كلذو عورسش ميغ هنا ىلع نورثكالااوالوأ عو ريشمو» له مسا! اذه نأ ىفاوفلتخاو ةرخاالا

 || امن دل ارو رش لكن مدد ريدعتسينأ هلىلوالاف ةرخ”الا قاشعالو ا.ندلا مال "ايدل ةقاطال افممضاح ام قلخ

 ْ | نا والا نيهسقلا 5 ةثيسه_اةراشادب الا ىف وزر احريسغ 5 رخ الاناط ىلءءاعدإ ا ىف راصتقالا نأ تدثف

 1 |ءاعدلا فو رصتشي مما مهنعهللا يح نيذلا نأ ىفاوغلتت ا( ةناثأا هلك سا) ثلاثلا مسقلا اذه لمدأو

 4 اذه ل مى ةغللاز او هللا هجر لاغشلا لاه مهئانآ رخافم ركذ مهلاغتشا ن١ دش أ ىلاعت هللا قدس ىف لائكلا

 9 نءلّمنلا هن ديربامتا لركسه تلا هيديربال ه٠ عرمساو أر هش ىلا اذه لدعفا هريغا لجرلا لوةد فورعم

 1 قال نءمةرخ الا ىفهلامو ان دل ىفاذت 1اًير لوةب نم سانلا نذ) ىلاهدهلوق هه:هبرفأوهامىلال والا

 برب اواي تي 7 او ووو يرو بوت: ٠١ ”!ادجج
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 | لاقيو مهتانسح نوام»يغاهتع تزد اق دق مكتاس هذه مسه لاقبف مت اقيسا جف مهن امتايميتكت وطعيو
 نءنياكو ىلاعت لاه ةازامملانءةرايممةبساسملانا (ىناثاالوقلاو) مكلاتةعض دق مكانس هذه
 ءاطعالاو >الل بيس باسل نا هيفزاسجلا هسوو ادي اناس اه انيساف.لسرواهيررعأ نعتتعدي رق

 ىلامت هنا (ثااسشلا ل وقلاو)ةازاجما ىلع بالا ظل ق الطا ندسقسزب اه بدسملا ىلع بنسلا س.اقالطاو ظ 0
 | توص.الو فر< سل همالكنا لاف نة باقعلاو باول! نماهلام ة.ةدكو مهلاعأ لاوحأ ىفدا.دلا ماكن ظ 1
 عدا اهنا ذاهم ىرب ةنور هدمع ىف قا هناك ميدقلا همالك هب ععس عه فاك! ن ذأ ىف قاع ىلاعت هنا لاق | ] 1

 أ داو لك نذأىف مالكلا كلذ قاذ ناباما فاكملكمعمسامالك يا ىلاعت هنا لاهتوص هنا: لاه نءوأ] ٠
 | دارا او»اذهذهيفاك ام مهف نمريغلا عنق نأ توصل كل ذوق غلمتال ثمح هنذأ نم.برغب مسج وأ مهنم
 اهوسو باسملا عد رسىلاعت هنوك ءمفاورك ذ(ةثلاشلاهلّدسملا) هقلقاب_ساحم ىلاعت هنوكنم
 | هياوثريداقمو هلاع أري داق فاكم لكي لق ىفةيرو رضا مول قاخي هنا ىلا عج رث هتبساس< نا (اه دحأ)
 أ هر عمس فاكم لكن ذأ ىفاعم- قلتي هنا ىلاوأ باول نم هةح وهام فاكم لك ىلا لو هنا ىلاوأ هباةعو
 أ هوجولا ىلعو ٍباقءااو باوثا اريداةم ىلعالا دانوص فاكم لكن ذأ ىفقاخ هنا ىلاو أ يدق مالكل |

 ا سمج ةقاعتم ىلاعت قاد ردق تناك او اعيش قاذع ىل اعت هنا ىلا اساحم ىلاعت هتوك لصاح عجريف ةعبرالا ظ ٠ْ

 ارداه ناكمرحال نأ نءنأش هلذثيالوتل الو :3مالو:ّدام قدس ىلع هنا دع او هه. فق والو تاثكمملا ظ
 قليلا بس اي ملاعت لان اربخا ف درو كا ذا ور ها مالكا ذهو رصبلاا ةحن نم لقأ ىف قالا عمج قات نأ ىلع

 مهاةياحالاو هداسعءاعدأ لويقلا عب ريسهنا با بلسا عد رمس ىلاسعت هن وك ىءمنا (اهمنانو) ةقان باحر دقىف

 ةرخاالاو امندلارومأ نم ةفاتمء1..ثأ مهن «دحاو لكنولئاسلا هلأ دحاولا تقولا ف ىلاعت هنالك ذو |
 (/ دغلا لاطا نيقولخلا نمدحاو عم الا ناك ولو كلذ نمئش هملع هيث نأريغ نم هيولطم دحا 0 ىطعيف | 0 ا

 حاتال ىلا عت هنال نيلثاسلا تالاؤس هله < ملاعوه يأباسكلا عي رمس هنا ىلاعت هلل ا لع اف باس لا لضتاو | 1

 اذهىف مالكلا ل_ماحو نأ نع نأ شهلغشيال نمايروثأ ١٠اعدلا عما ذهو هبورو ةركف ىلا الو ديد ةعىلا |

 زان اهجوو مهلانعاوقاذلالا ودعا عم ال اعىلاعت هنوك ب اسملا عب رسىلاعت هنوك عمثالوقأا ْ

 || ىلع بيسلا مما قلط اق ل_علا لوصط بيس باسم افئشلا كلذي لعلا هل لصصأ بساح امنا بساسن !نإ همف |
 (ٍ قدا.هلنو دعونامنا لجوء لاهم فا الةمثااهملا ىءعةمي رسهلا ةيساحم نا (اهثاانو) تدسملا | 1

 [||ىكاعتهلو5 « ةسرقباسماوع ازا اهيف ىتلا ةعاسلا نا لبق هناكف تآت اوهام لكو عقاول نيدل! ناو 1 '

 أ هللا اوقتاو قنا هلع الفرخ ًاتنمو هملع ماالذنيمون ف لدتن ن؛تاد ودعم مان فهتلا اوركذاوز || ١١
 ٍِ نيه وأ ىمرلا ركذي ل مارا رعشاأا قلعتي امر كح دال ىلا عت هنا لعا (ند ريش هسيلا وكنا اوطعاو.|

 رك ذ نم همضامرك ذىلاعت هناالا كلذل ني ركتم اوناك امو مهن اعف اروهشم ا ىمأ ناك كلذ نا (ام»دحأ)
 التلد مانالاهذ هيف هتنارك دب سهالا ىف نال ىرلا اركذن لاسغا هلعا (ىناشلا ١ هنولعفنال | وناكممنال هنا

 لئاسء+مقوتادو د_عممانأ ىفهلثااور تسصذاو لاه متانمةاصح لك ىلع رييكمل |هذنس نم تاك ذا هيلع

 انهلاةثت اموأ_هملا مانالاو تادو عملا مانالا ط١ كسا: مىفرك ذىلاعت هانا (ىلوالا "هلكسسملا) ْ

 تامواعم مانأ ىف هللا مسا او 1 ذيو مول عفانماو دهشنل يطا روس ف لاهو تادودعممانأ ىف هللا اوركذاو ]| | ظ

 ا|امأو رخفذأا مول اهرخآ ةخلا ىد نه لوالارمدعلا ىف تامول_ءلانا هع هللاىذر ىفاسشلاسهذك | ا

 هناب قي رمشتلا مانأىه تادو دعملا نا ىلع تحاو قي رمشتل اما ىهوردتلا موي دعب مانأ ةثالثف تادو دعما ا(
 هيلع شا الف نيموهىف لدن ن خه دعب لاف مث ةثالثاواقنوكمف عجاغذلم اءالاوتادو دعما ماءالا رك ةىلاعت | ا ظ

 تادودعملا مان الا هذه نم هدلع مث الف نيمو ىف لدعت نك دارا نوكي نأ ىضتةياذهو هءلع ماالذ رشات نمو

 لإ ىهتادودعأا مايالا نا انطعف قي رمثتلا مانأ ىهو ىممانأ ىف تدئامن امكسأا اذ هنا ىلعةمالا تهجسأو

 هنفا ىلص هللا لوسر نا ىل دإ|ناهعننب نورا دمع نعد ريسغفتىف ىورا.عاذهدك ألاغقلاو قد ريشتلا مانأ

 ا

 ل كن 0
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 ظ اهلاصالعاسندلا ىفانت نوفي نا مدر ءاع هللا ىلص هللا لو سر ل اعف تاس دلا فانت آاسئير لاق هنا هللا ا

 نأ ىه: ةتذلا كل وني_عأ ةرقاشتاب ردو اذ اوزأ نماسنل بهانير نولوةي نيذلاو ىلاعت ل اوةبدك ًايءاذهو
 ةخسللاةداتق لاه (اهثلان) ”ةيدوبعلا لعزيسبظاوم ننمْؤَمنيةنطم مهساوزتو مه دالو ا ودهاشي

 1 ىلاعت هللا ب اددكس مهفا.: :دلا ىف ةندسطا نسا ءو نيراداا ىفة فاعلا باط ةرخ : الا فوامثدلا ىف

 ةنسا اةرخزالا فو ة:سطلا اندلاىفاشت ”1لقول هنا هي"الا ىف ثصلا اشم نأ لسعاو ةنااةرع ”الآىفو

 قلق قو كتناذهو ةددس :رتكالا يف ودق اندلاقانت 1لاه هنكلاو تامسملا لكلالو انم كلذ ناكسا
 اظذالا لمم_منم داو لكس ني رمسفملا نمنوم دما فاتخا كلذلف ةدح اوةنس- الا لوا ذةالف تاسئئالا

 لن ناكءاةرخ< الاف ةةسا ل اواسنداا ىف هسا انت [ل.قول هنأ سدا لهقناف ةنساسا عاونأ نسحأ ةآرام ىلع

 : أ دنع دنعلعلاو عضوملا اذهىف هنظأ ىذا ا تاقريكتتل ا ل_..دس ىلع رك ذو كلذ ل رت لف ماسة الا لكلالو امم كالذ
 | ا مسهالالوقينأ بعلب اذكواذك قطءامهالا لوةينأ ىعادلل سدل هنا مد ةَتامفاش اناهقلا

 ا |ناكلةرخأ الاوان لا ةئسلسا قاع مهلا لاعواف كلذ نامعاف كلر دقو كئاسقلاةفاومو ل ةطضم اذكرو

 | ةئسح هئمدا ارملا ناك ةئسح امن لا ىف ىىطع 1 لاتفريكتشلا مدس ىلع رك ذام لام اريج ريغ هناان دقو امزح كلذ
 || ىلا برت كلذ ناكف ةعقوووعرم اقارر نالقو دكازغل ةفئاؤن ناوكت وا نتف هو ةللا>-او

 ١ لثاسم همقثاو مة ام بيست مهل كئاوأ ىلاسعت هلوقامأ نيةءاالودأ ىلع ةظفاضاو بدالاةئاعر

 نيذلا طقف ىناشل اند رمل ىلا ةراشا هنا (امهدحأ) نال وق ه.ف كءاو أ ىل اع 4 اوق (ىلوالا هلكسملا)

 نهةرخ - الاى هلامو لاف ثم لالا قب رغلا مكسرك ذىلاعت هنا هلع لءلدلاو ةرخرالاو اسن دإا اولأس

 ركن أن خهاونامر دق ىلع هلع نم بدصن الود نم لكل ىأ نية رغا | ىلا عسار هنا( ىناشلا لوةلاو) قالخ
 | ىطعأ اسندلل لعنمناداراانوكيوأ هز ا هتلاولرمثورغكمنم كا ذفاسيل دلا باوئلاساقأ اجو ثعبلا

 هلامو اثم هتؤناسندلا ثرسديرب ناك هو هن رح ىف هلدارن ةرخآ" الا ث رح ديرب نأكن كا امد إم بدصت

 م-هلهلوق (لوالالاؤسلا) عراق اؤسملشق اوبدسك انه يفق مه قلاع ةاف وقام قدس مة الا ىف

 ًاايندلانمييستمهلدارملا (باولسا) هتمدارملاا ف لدلقتل اوريةكلا ىرم ىرج اويسسك ام بن
 | داؤسا) ضع اال ةياغلا«ادتبال اور كسامم هلوق ىف نمهلوقذ مهلمعو مسك دبة رح ال٠ نو

 بال دءولا بحي نكو من ١ (باوللا) لمعلا ىلءءازخلاناىلءةياالا هذه لدتله (ىاشلا
 لأ لوس را هلام نايس ا (با رخل بسكلاام (ثااشا!لاوسلا) قاذلاقاقصتسالا
 ٌ | حابرالا ىف لام هحولا اذه ىلعو ةرضم عفدرأ ةعْفنمَر كل 3نوكن نأ طرمشز هما سةكمو همسك وكف

 ١ أ نأن هاناضصأ هلوقي ىذلااماق برا ديريال هلال ٍبسكلا ليلقو [ب سكلاريثك هلاو الق بسك اهنا

 ْ عب لنشا وىلا.ءتهلوقامأ مالكلا ىف ةعدقلا ندتحلا فروك ذموهفقلاناوربلس نيد ةطساو بسكلا
 [|| اعرمس عرمسد ع رمس تدكسلا نبالاق ةعرسأا ع نءلعاف عب رس (ىلوالاةل#سملا) لئاسم همفف بادمحلا

 أ اناس تح بسح لاقيد علا ةغللا ف باسل ا عمو ةيسا ماكر دصم باس سالسأو عب ريموهف ةعرسو

 || | هرث ام نم ءداموهو لجرلا بسح هنمو دءام بسم ساو تيكسلا نباو ثدللا هرك ذدعاذا امسمحو ةيسحو

 ||| ىأاذك كي_حمهل اوق نمذوتأم ةغالا ىف بالا باح للا لاه وئذاايداددعال !باست-الاو ءرخافمو
 ناصةنالو رادقملا ىلع ةدابز هسمق س لو ةياغكه فام هير نالباسح تالما عملا ىف بالا ىهسف افك

 اانا (اهدحأ) ٠ هوو ىلع «ةال ا ءساحم ىلاعت هتان وك ىعمىفسانلا فلتا (ةمناشلاهلمسملا)

 أمها اري داقعممولق ىف ةيرورمضلا مولعلا ىلع ىلاعت هنا عع مملعو مهلاممياعل ىلاعت هنابا نسا وعم

 ا || لود بسباسانازانا اذه هسوواولاه باقعلاو باوثلا نممهلامريدامعو !مامفمكو اهتادكو
 | تيس ىلعببسلا مسالاه الطان وكي مالعالا اذ ٠ ىلع تاس لاما قالطاف ه- ءلعو هلام ناسسنالا ل

 || ىلاعت هللأ ىدب نيب نوهقب لب قالا ىلع با حال هالو هنأ سامع نبا ع نءلةنوروه.شمزاخحتاذ- هو

 ل 0
 نوطمدو
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 (باوجلا) لع لحم نال مو لحم ن خلاه مل( لوتالا لاول ) تال اوس همغذ ىقتا نمل هملع ثا الفرخ ان ن هو هيلع

 نددهتمو لتس ر سهالا ف لعن لاقي لع ىعع نيعو اطم نائم لدعتساو لمعت فاشكلا باص لاق
 ناك أذا هنال كل دو لاكسشا هف هملع الف رخان نءوهلوق (ىناشا!لاؤسلا) لعتماو نادذلا لعن لاقي

 لاب الورصصقملاو ود ىف لاش اا ظفالا .اذه ناعذيلف 117 وق و سبايغ دخلا ماع قسرا .ام لكى وتسادق ٠

 000 > رلا لبس ىلع لمهتتلا ىف نذأ ل ىلاعت هلا (اهدححأ) هوحونم(باوحلاو) لمعلمات فأن ءقحشا| ٠

 هذع هللا ىضر ةفض انآ نا ىرتالأ مأي هنا ةصخرلا هده بحوم ىلعردت ل نم ناموقلاسر طع نأ لقا ْ ْ ١

 ةهينشلا هذه ىلاعتهتلالازأ مرجالا ءاه لاح الا اذه ناك فزئاجر مغ مامتالاوةمي زءرسصقلالوقد |
 بوم ىلءرك + لو لدعم اش ناو ةصخرلا بجوم ىلع ىرحو لمعتشسا» اش ناف ني حالا ىف مثاال هنا نيب و

 نم مهنمو لحتتت أكن م ءمنمّتاني رسضتملا ضعب لاه (اهينانثو) اعبجبنيسهالاىف هرلع غاالو ةصخرلا
 اًهد!ةفا اع لحتلا نا ىربرخأتماناك لعفرخ" الا ىلع تسعي نمي رش | نمدسحاو لك مرتين نأك

 اق نافمناالو نيس نم ددح او ىف بسعال هنا ىلا عت هللا نير ريما ةنل ةفلاةخرخ الا نا ىرب لدعتملا نأكو

 ثالُلا ماقم ىلعإ !داز ناوه نئاوعاكاب نع مئالاةلازا ىف سهلا نا 0 لمعت لع اًشناو لل#ت ١

 هسملع غاالفاهنمىناشلا مو.لا ىف لوهتف اهنع صقن نك ثالث ىهاهبماقملا ضبطت ١١ م مايأ نا لبق هناكسف ْ ١

 اذهنا (اهعبارو) هيلع ئثمالف ساإلا ةماع عمره لف عبا رلاىلاثاشلا 5 رخأتفاهلعداز اننمو

 اذان اسنالا نا لئم اًذهو مان“ ”الارغكسحيتو ب وذل لاوزا تس لانا نايف ةقلاس رذامامالكلا ||
 اد_هنم هدودقمرريْؤالو لوان# 0ناوررضالف مسااتاواذتا نان 10 ا

 ازككادناو ىر#م نأنر < لواط مدعو م هلال وا” ن'تنانس - الراضاا عذد ىف ىلا ءاكءاودقاررتلا نانا

 ناس هكرتو لتلا نانا ال بونذإ | لكل انكي | نوك ىف ةغااما!نا مالكلاا اذهنمد وصامل نه ١
 حار ق سف لو تقريرا يوم ماللاو ةالصلا هلع ةوق ب ذلك وقاد را نوك ىلع لديامموأ 1

 مر ارواح اذا هلال هوركمراوملا اولاهءاطعلان مارب شك نا (اهصاخو) همآهندأو مومك هولذ نع ِ 1

 د ند لاس رطغم نأ لقحا كذكناك/اذاو هلا هقوشدادزاايئأغناك اذاو هنمءنءهعقو امقستددلاو || 1 1
 ءكمىلاف رصنا دف نيم وف لق :نءاضاأ أو لدعم نم لضف أ هلاهف نيم وب ىف ل نهناأ قعملا اذه ىلع 0 1

 اذ هاذ فاوطلا ىف لاوعتسالاكرتو ىعماسقملاواتخا دقة لعن لنمو ىعماةملالرتو ةرابزلاف اوطا ا 1

 ام-مدحاوىف جرحالو اال هنا ىلا تهت انيبفرخأتلا أل ضفألدعتلا ناىف دّةرترط اما ىف قدي ب تيسلا| 1 :

 ماي حا ءلع متاالفرخ نان نمولاهامناىلاعت هنا همحر ىدحاولا لاه (اهسداسو) | 5

 و مكملع ىددعاام لع هلع اوددعام مكءلع ىدتعا نكهلوقو اول «ةئيسةشسءازجو هلوقك ةمئاشال

 7 نعلق ملام ننةقفاو م لعل اذا تاو دعبالو ةئيس سياناودعلاو ةيسلاءازعج العن ظ

 لاؤسلا) هنع لالا ىئنن ىعملا يف مصير رج أل ازوربملا نال ىلوأ ىسعملا ىف مصاام ظفللا ةقفاوم ىلع لمع

 ناك اكمهن (باوحلا) ةفلدزا ا ن نم ةضافالادعب ىعةماهالا بوحو ىلع ةلالدةن؟الا ىف له (ثلاشلا ْ

 نيم ولا ىف لدعتازوعامنا ا ولاه« اهةفلاّن العا و اهبمهفوتو ىلءلكدتاف رعنم مْضْقَأ اذا 4 وتم

 رف نأ هل رسظرفنلا ل. ةىناشأا موملا ند س عدلا تبامئاذاامافنيموملا نم سهلا بورغ ل. لل” نأ 1
 ثلاثا ىفال نيموملا ىف لدعتلا ل ل_هسامناو مونلا بهددَعْف تيائاذا سعشلانال ثلاشلاموملا ىفالا |
 علطي لامر .نأ هةزوجي هنع هللا ىذر ةفينح ولأ لاهو نيعباتلاءاهف ند ريثك ل وتو ىناشلا ب هذماذه 1 1
 هلارو ذقن خخ حانحل اا (اهدح 7) هوجو هدفف قنا راف مالاةهسزاتفرول غلا | 0

 لع لاك:الا مريؤ تلا هانعمو باذعلا هن بدوة_سامبأ ير لو هرع نم قباصف هننا يب نأ طرعشإ

 (امنانو) قدام بلا محلابرا رثعالا ةساحمو ىوقتلاةمزالمكلذ عم مسيل نا نيب يما لاسعأ نما سام

 رصملانا همشمش-و نهم نمت ليغتب اهنا ىلاست لان ايدج لآ قع ناك الس اا ةرفغلاهذهنا ١
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 ةدانز هنالو ان'الث ةالصا ادعر قد رمشتلا مانأ ىف نوري كستس» ةعالا تد ًارلاه مزح نبور ع نبر كب ىلأ نب د ا

 ةدانزلا مذ نم ىلوأ اهرار كةفرار كيل أ ةسسلتل ا ةءئاسس ع نم نا قرفلاو لسو هيلع هللا ىل_ههلنال وسر هسلت ىلع :

ْ 

 مايأ ثالث م مانأو يطال ردأدقفر فل واط لع مل "هلل ءأجس ع نم ةفرع يلا ىدانفايدانمعأ سو هيلع

817 

 قي رمل مانأ ىف تادودعملا مانالا نا ىلع لدي اذهو هلع ما الف ران نمو هملع مث | الق ني مون ىف ىلد#ن نو

 مودااودو رنا امون (اهلوأ) رشا ا مود هد مانأ هثالث ىه قد زمثتلا مانأ هلع هللاةهسر ىداولا لاق
 اذه نوره سانا ضعينال لوالار ةئلا موب (ىناثلاو) ىيجهمف سانلأ ذي ةطاىذ نمزمشءىداحلا

 ىر مانأورملا مايأ اهاكرسلا مون عمةثالثلا مايالا هذهو ىناشلارفنلا مون .(ثااشلاو) ىتءنءمويلا
 هسنساثلابهاذمح اما ىلع تاول هلاراندا ريبكسلا مانأ ةفر ءموب عم ةعيرالا مانالا هذه ىفراسهلا
 تاوادل ارايدا ركذلاو ةاصح لكعم ريكي هتاف تاره دنع ركذلا مايالا هذه ىفركذل اءدارملا( ةيناشلا "هلعسملا)
 تاربكسما نا ىلم ةمالا تعبأ( لالا عضوملاو خش ناو رفقا حالا فذ ع اوس[ ىءاثلاو

 نمادتتاما(ل اوالا ل وةأا) ف الش اهات اواهمادتبا ىف م ىضالا دعب ةصتخش تا ول _هلارانداب دعما

 سجى لولا اذه ىلع تاريمكشلانوكتف قد رمشتلا مايأرخآ ن نم عيسملا 5 ةالصدعدأمىلا رلا مول رهظلا

 همف ةعاردلا اكاد [قامؤت هقاىتروفانل اوٌكلام لاق هورعنباو سا..عءنالوتوهوةالص ةرمدع

 هللااو ,ركذاو لاه مءانا كرر دكهتنا ورك ذ اف ىلات لافت جالسا قس ىف درواستتارهبكتا اذهب مالا نا
 هذهب مالا نا ىلع لدن جالا قس ىف ل_هساسما اذهو هلع الف نيءوب ىف لعن نختادو دعم مانأ ىف
 جام لاريكي ةالص لأ ىهر والا الص نا مث ثا ذىف مهل عمت ساس: ارث انوزناعاو -تىفدروامنا تاريمكتلا

 نأ بجوذ قد رم لا ماآرخآن معسل ا الام ى »ع اهواصد ةالصرخاو كلذ ل٠ ةنوييلي مسمناف ى؟اهيذ

 هنأ هع هللا ىذر فاشل (ىناشا١لوقأا) نامزلا اذهب ةديقم ام اريغقح ف تاريبكتلا هذه ن وكت

 نوكح :لوذلا اذه ىلعو قدرشتلا ماءأرخآن م ميلا :الصوملار بلا لما برغملاةالص ن م هنأ كات

 موبرعقأةالصن هاه أدت هنا هنعهتلا ىذر ىتفاشال( تااشا! لوقا او: ةراثمةريشم امتد تاربكتا

 دوسالاو ةءقلع لوقوهو تاولص نامتدعيتاريبكتلا نوكتفرحتلا موي نمرعصعلا الص دعب عطقنيو ةفرع

 موب نمرمدعلا ةالص دعب عطش, ود رع موير عملا ةالص نمامأ دش هنا( عبارلا لوقلاو) ة فينس ىنأو ىذلاو

 رعو «ىلعك هباصا ارب ,ك [لوقو»وةالصنيرمثعو ثالثدعب تاريبكتلا نوكت : قد رمشتلا مانآرخآ نم ردا

 2 رشناو فزماو قادم او دج اودهتو فسوبى أو ىروثلا لوقءاهةذلان مو سا.ءنباودوهسءنءاو

 | ميصلا ىلص لسو هيلع لقا ىلص ىب :!!نارباس ىورام (لوالا) هوجو هءلع ل ديو نا داما ام ساذلا لمع هاعو
 ا ىذأا نا(ىناشلاو) قد ر رمدتلا مانأرخآ نمرصعلا ىلا يبكتل اة ءوربك هلا لاسقفانيلليقأ مم ةفرع مو

 هللا اوركذا ىلا.عت هلوةل ىلوأر يب كتل ىفريشكتلا ورثك الاذخأ ل وقلا اذ_هولتالاد خا ةف.ن- وبأ هلا
 | اهئم صير نأ ن مريخ : وهن تارك: | !ىفدازول هنال ط والاوهاذ_هنا (ثااشلا) اريثكأ ارد

 | لءقناف ىد رشنلا مايأرخآىلا مبوب نأ س جوة قي ريثنلا مانأ ىلا بسنةتارن كلا هذهنا (عبارلاو)

 . ةفرعمول ةعو رشم نوككال نأ بجوف قد رشتلا مانأ ى هوتادو دعا م ايالاىلا ةفاضم تاريكتلا هذ .

 ظ | قي رششتلا مانأ ةذملاهذه ىف باغالا ناك املاضد أو عام الاب لطايوهو مو وركمأل نأ غدي اذهفانلق
 ' نوكتن 5 تاريبكتلا ىف بهتسملا هنعهّل ىذر ىفاشلا لاه (ىناشا اعضوملا) اهيلارعب كيلا فاش نأ
 نب هللا دمع ىورأم فاشل اة تر رركيدجأو ةغشحو أ لاقو لام لوقوهو امبانتم ىأا قنا

 ْ ١ ثالثلا دعي لوقو هنع هتلا ىضر يةاساا لاق ُحارُمك اركذهللا اوركذا ىلاءتهلوةا ىلوأ ناك ريكا ىف

 ظ ديزبال نأ بجاو ةيبلتا | ىف لاهو نس وهن هللاركذ نمدازامو لاه مث د_هلا هتتوربك اهللاو هتاال اهلا ال

 ظ نللاولاقوو دقن راسابا ىلعريبكتلاامأو توكسلان «لوأ ةدانزلان وكت مفود_حأو ةمزيكي انهو اج املا

 مثاالفنيمول ىف لد 5 نذىلاعت لوةامأ كلذ لع ءفي نأ ىتبنمف ة اصح لكعمربكين اكمالس او ةالصلاهملع

 «ه«ماع



 خنت ت0: ول العب لا و وشو تتمة سخ

1 

 ايداعتإلا هريغىف مكسلسا تدني ) صخشلا| لا دب ءانصصخ اذااَمأو صضشلا كلذ هس يف لش د موه سعلا |
 فر صو انا ىلءلدت لهذي "الا نأ ىفاوفلتخ ا لوةنفاذه تفرعاذا وأ موهعلا ىلع ن الا لد نأ إ

 ةسخ تافدروك ملا اذه فصز ىلاءت هللا َّن ال لذ ىلع ل دتالاهلا ميمصلاو الم قفانم تافصلا هذهب ظ

 انندلاب قاع امق م الكل اول هنا ىل_هقاذا نا .ضالاّنالابندل اةامللا ىف هلوقب لصاخلاءامعالا ةهجنمالا أ

 سل هنال قافنلا ىلع ل هءالرامذ الا اذه عم مالكلاف كلذ ف الذم هباقنا عم هبلق ىفام ىلع هللا دهشي هنا هيف

1 
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 || ناكنم لكىح ىفةماعةي الاهذه نأ نير سفملا نءنيةقحمل اراك أراض اوهوتبت الاف (ىناثلالوقلا) [| |
 1 ءدهىف مالكءريسغ نب وه اك رح هنأ ”ىظردلا ب عك. ند# نعل-ةنوةروك دااتافصلاهذ_مباف ودوم / ١

 || افوصومناكن ملكى ةّماعنوكست م لجزلا ىفةناالا لزنت نأ عنج الفركذ نعف تازنناوامما لاسقفةناالا ||| ١
 ا ( هلوقو مبا ل-ة< ودحا ولا لقعفمضعب ىلا ةراشا سانلا نمودل اوقنأ هلدسملا ىف ق.ةعملا و تافصلا كيت ا

 ١١ امأو عوهو ىعملانوذ ظفللا ىلا كلذ عج رينازاولسانلا نمدحاو هيدارملانا نع لديالهقاذهشنو ||
 || هوجو نموهو مومهلا ىلع ل دياماهيذ لون ل: مومعلا نم عنج الة ءانبكحح ئذلا بسلا ىل_عهلوز ||
 تافص:مهفصوواموق ىلا عت هللا مذاسأ" ةماعلاب رهشم بس انما فصولا ىلع مكلسا تترتنا (اهدحأ) |

 كف -تبافوصوم ناكن م لكنأ مزلسمف تافضل | كا:وف ةمذملا كل بحوملا نأ اناعمذلا قافصتسات حول ||
 ( لكاارحز نوكم هنال كا ذو ةذيافرثك ًامومعلا ىلع للا نأ (اهبنانأو) مدلل ايج وةسمنوكي نا تافصلا |

 |١ ىلع هن الا انلمس اذاانال ط امم الا ىلا برق اذ_هّنأ (اهثلاثو) ةموماملا قب رطلا كا: نع نيفاكملا |

 ٍْ انرهذاناف ةركنم ةلاح ىلع هذ ةلالدالاذهو هيآق ىفام ىلع هللا دهثيوهلوق (اهينانف) ةمذملا نماعون مهوأ | . ظ

 ١١ امفانم وكي نأ مزلب ىتح هتال_ثروشي هناف ديحوتلاو مالسالا أ نملوسرالهرهظيىذلا نأ ةي الا أ| |
 اضيأاذهو ماصالا اأو هوهلوق (اهئاان'و) ايثامنوكي ىتسهدضرهظبو دال ارعضؤنا دارملا لعل لب | |

 أن وكيدقادةمنوكي ىذلا لاو ايف دسفما ضرالا ف ىسىلوناذاوهلوق(اهعبارو) قافنلا بجوال | : ١

 | لكنأ اناعفقافنلا ىض:ةيالاضي أ اذهف تالا ةزعلا هيدا هقاق تاهل لءقاذاوهلوق (اهماخو) كلذك |

 || ةلالدتيتالا ف سيل نذاف فارما فاجو.ث نكي قفاسنملاىفاهتوبث نكماك بالا ةروك دما تافصل هذه ٠١
 ]| نوكي هنافقفانم لكّتال كلذو دم" الاف ل>اد نف انا !ناالااقفانمنوكين أب روك ذملا اذه نا ىلع أ
 ١١ اناس ىتمانا تشنقفاضربغة سلا تافصلا هذ. فوصوملا نوكي دق لب ةسهن تافصل هذ. مياوصوم ا

 ( هللا لوقنف دلل هذه تذرعاذاو قاره او ىقفانملا اهبف لحد ةسهللا تاف دل اهم. فوضوملا ىلع الا
 كةوري ىعملاو اندلا :امإلا ىف هلوةنلر دع هلوق (ىلو الا ةفصلا) ةسخ تافصيروك ذملا|ذهفصو ىاعت |
 ١ (امغدحأ) ناهجو همففامندلا ةامحلا ف4 وذامأو سفنلا ىف ماظعي ىذلا ب.دقلاعويذلا هنمو كلغ ىف مظ#دو |

 ١١ ملاصمباطا ماك ام دنع همالكو هلوق كر دعي ىندملاو "هللا هذهىف نالف مالك ىنيدعي لئاستلا لوقريظت هلا |
 || همالكو هلوق كبدعيال ناكن اواي دلا ذالسا ىف همالكت هلوق كب عب ربدَعلا نوكن نا (ىناشلاو) ابنالا |

 || ةنكلللا هيرتعت هناف ةرخ "الا ىامأو مالكسحلا وا- ناسأل ٠١ ىرجن وكي امندلا ىف مادامهنال ةرخ الاف[ ٠
 || هنا عملاق هبلقام لءهتتادهشيو هلوق (ةيناثلا ةفسصلا) هئانربكر وقو هللا ةسه نمافوش سانت الاو | 0

 || لمت<و نيملاو ناحل مداهشةسالا كلذ نو كي نأ لق مث هللايداوشتسالا:ءاوعدو همالك ىف هقدصر ري |

 || ةماعو اع نوكيالو هل اد اهشتسا نوكسس اذ سوف تافاك مالا نايدهشي هللا لو ةينأب كل ذنوكينأ
 1 .ىلء هقلادهشي نصح نباأ رقو هريض فام ىلع هللا دبش لئاسقل اذه ىأءاملا مضب هللا ده يو نور ةيءارقلا

 أ استاصةنوك ىلع لدن (ىلوالاةءارةلاف) هرهطأ ام فالش هبلق نم لعب هللا نا ىتدملاوءاملا فب هيلقىفام |

 مم



 دايةلا بال هللاو لسنلاو ثراا كإومو اهيف دسةءا ضرالا ىف ىسىل و اذاو ماصالا دل ا وهو هءاةىفام ظ

 ثينش ةمنالعلا نسح اةفانم ناك هناريغ هيلق ىف ام ىلع هللا ده ثيو ا.: دل ةاماس! ىف هلوق كبدعن لوب دارملا |

 ىدذعو هيعاف مل_سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غلف قي رمش نب ىلا همم ناكو سذخاتدسلا اذهل ىبسف :

 حمالاوه لوالا لولا لب هماعهلج ن الذ ملا ضرع ءىفروك دم هيلق ىنأم ىلع هللا دمشدوا.:دلاةامخلا ||

 نطس اولزنف عاج مما ثعبن كي اص ءالع نءارفنانملا ثعباف انلسأ دقانا لو هيلعهللا لسه ”ىبنلا ١
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 ناكنالصمامغ اة :رفغاا هده نا (اهئلانو) رهاظا ا يف ضرفا ا ىّدأ دق ناكنا وه هعمل بنذلا ىلع

 قسفي لو ثفري لف جن مالسا اهماعهلوق نءريملا ىف ىوراك يار هل اهتشا لاح تاروظدلا ع.ج نعامة تم

 لكلا نمد.ال هلا ىيةدتااو لااا ىفراشعا ىلا ةراشا اهانرك ذىتااهوجولا ءذهن..لوالا هولا ناملءاو

 بند ملاذا هنال ءرتغو دكا | لّدق نم هنع لا ىف قوتلا همزلي ام قنا نا هلوةب دارا اي رمبغملا ضع لاقو

 ليل دريغب قاطا اطفال دس هنا (لوالا) نيهبو نمفيهضطاذهو اط.2 ل عراصا_ءروامونأ ءراص كلذ

 دن قاحو فاطو ىر اًذاردهلا مون ىف هنال مانالاهذ_هىلبةأم ىلع لج اذاالا حمال اذهنا (فاشااو)

 اذهنانر عدم طفالا نكلا مارحالل سبل لاذ نكس مرا ىفالا دم_صل !ءاقنتا همزلب الفرامل نر لءةلات
 فاانتوهو ىل.ةة_ءلاىف مأوهذ هللا اوة:اوىلا.عت هوةامأ هجولا اذه طةسف ماءالا هذه ىقريتعمءاقنالا

 تاسب>اولا لعن نعةراسبع ىوةّدلا نا تاع دقوراركسص:ب لال ذ سلف ىذاملا هب دنرأ ىذلا قنا ناهلوقا
 ىلءثعبو ىوقتلا صال ريككمصأتوهف نورم<ع هيلا مكنا اولعاو هلوق اماؤ تامر ال رتو

 رانلاوأ ةنا ا الار ادال توملا دعب ناوةلءامسمو ةب_دا و رشح نم ديال هناروص:نمنال هفددشتلا :

 ثاد_جالانءم_هبورخءادّبا ىلع عقب سءاو هةر اامأو ىوقنلا ىلاهلىاودااىوقأ نم كاذراص

 ايش سفنل سفن كلةال مون ىلا.عت لاقاك هسفن نعاسفد د عمطةسبالو هاباالا المال ف هام

 ىلءهتاده_ثيو ايندلاةامإ-١ىفهلوق كعب نم سانا !نمو) ىلاعتهلو5 *« هللذ_ةمونممالاو

 نودهشي نيذلان نيبال قاسعت هنأ لعا (داهملا سلو ّمهج هبسف- غالابةزعلا هند أ هلل انا هل لقا د او

 ةباالا مظنن قاعتياماذن_ يف هلاعفأو هتاقص حرشو دب الا هذه ىف هركذف قفانأ ا قب ةنسح ةرخآ ال ىو ماسح
 اواعي ناو حراوملاو بولقلا لاسعفان لهراسف نسا ةقي رطلا ىلع داسسعلا تع نا كلذ لكب ضرغلاو ||

 هب الاءذهىفةروك ذملا ةفصااهذهبافوصو ٠ ناكن ملكى ىف ةماعاما لاق نم مس: هو نيمعم ماوقان ْ

 ف.لخوهو ىنةثا| قي رشنب سنالاىف تازئاهنا (ىلدالاةياورلاق) هوجو ىلءاو ماتا دةفنولوالاامأ |
 ْ وهاذهو كا ذ ىلع هتنا.فاحو هك هنأ معزو مالسالارهظأو سو هملع هنا ىلص"ىبذل |ىلا لمقا ةرهز ىن.ا ١

 كد ىلاعت هلوةبدارم ا نورخآ لاهو ىل_.فنلاو ثرعا كل مو اههف دسةما ضرال ا ىف ىسىلوناذاو هلوقب |
 امذاك كي ناف نكستشا ننا ادع نا مسهل لآقاو ردن مون عر لا ةرسهز ىلع زاشا سنشالاناوه اوت
 سانلا ف ىدوناذاف لاف تيأرام ىأرلا مناولاه دب سانألا دعسأ منك اه داص كي ناو سانل اريئاسوك انفك ا

 ىف هلوق كد! نم سانا! نمو ىلاعت هلوقو مذلا بجو :سال لهفلا اذهم هنال كالذو ف.عض لوقا! اذهنأ |

 ىلا اوةعي سب رقرافك نأ ل ادضااو ساسع نبا نع ىورامذي الاهذ_هلوزنبدسيف (ةئاشا اةباورلاو)

 ءادجشل اءالود لاح ىلع كلذباهن هللا ةاضْمءاغّس ا هسفن ىرمش نمرئ ذي دعن ند ه.قع كل ذود الا هذه

 يوي
 كلبي

 لولا
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 ىلانعت هنا لاه بورذتلايد اسيقاارمسف نبه (ةمااسلا ل ل1) ةنتفلا مكتوغسس مكلالشاوعضوالو الابخالا 1
 ثرسلاكلمول اقف لمضفتا ل هس ىلع ا.ئانا هرك ذم اهيقدسفما , وتودو لاسجالا لس ىلعالوأ ٠ رد

 اذكف لمعلا امه انو معا اموازأ ثأ ع قاس نيدلا نا !يلاه هيلا انا امداسفالار رمدذ نمو ىلنلاو
 ناسنالا الذ نمالوأ ىلا عتركذانهوف تاركتملا لعفامهنانأو تاهب_كلاامهاوأ نارهأ لطاسبلا نيدلا
 كاييدهلوقيدارااوهو تاركنملا ىلءهمادق اسنانك ذ مث اهقدسغما هلوقي دارا اوهو تاهب_كلاهلاغتلا |
 نياسملل عرزب َر ّ م سنخ الا نأ هن . الا لوزن بنس لاه نم خىفو ارم رسفتلا اذهنأ شالو ل ءفهااوش رخل[ ١

 لاف عرزلا :ءنوكنس».اموه ثرحلاو رجا كال: ىلا امو عرزلا ثر اد ارحلا لاك جا لّدقو عدزلا ف رحاقأ]
 ثرها نا لمةو تابنلا ف انصأ نه ٠عرزرو ثرعيام لكى ع عقيوحو ةنوعررت ممأأن فرتتلم مر أ قاس ْ

 ةغالا ف لسنلاو باودلالرع_بفتلا اذه ىلعوهذ لال اامأوثر < هن تدان لاو ضرالا و شوه |[

 ريعيلاريوو زث اطلا سدر لسن هنمو طقسف حج رخادال شي لسن مهاوقن منكي نأ لمت هقاقتساو اولا

 نوعرس أ نولش ممر ىلا ىلاهت هلوق هذمو هلا تطةساذا|ممدعطتْلاَو طةسف جي رخاذاراهلارعشو ظ

 لصأو مدآل سن سانلاو هطوقسر مالا نطو بالارهظ نم هجورانداولا لاو :دد حب وردا عرمسا هنال

 فيش" موق ىلع تءسنخالانأ ةيالا لوزن بسن! لاه نماَمأو جورسااوهو لولا نم فرسألا
 موق لوقو»و لاجرلاوأ مكس نرح وان ىلاعت هلوقاناوسنلا اما ثرمايذارملاف اعجب مسممهلّدقو
 لسبنلاامأو دل وتلا ضرأنوتشي نيذلا مه لارا ذا ضرال ا قب ثراا اورمسف نيذلا ني رمسفملا نم

 ا لاب ب ناويلساو تان !نالم لوزلاربسسفتلا كأول

 وو رقنالا ةيتسشتام اهفو نما ةفص الا امراص“* :نالا فوري ةرغستكللا ةغلابملا ىلع ار

 هنا ىلع ل دتوأ لسنلاو ثريطعا كالهي هن ا ىلع دن الال دفا نقناف اعاعرمو اهءاماهتءحيرخا لاهو نععالا

 ثرآساكلمو هلوقمت كلذ ىف ىس نأ ه-ضرغنا ىلع ل داهية هسة. ضرالاىف ىسةوق ناانلق كلذ دارأ

 دة ضرالا ىف ىهساذكحدي الاربد_ة:ناف كلذ عوقو ىلع دب الا لدن ل لوالا ىلع انفطعن !لنلاو

 تاندو تعقودق ءام_الا ذهن ا ىلع تادةي "الا لوزن سس ىف روك املا رايخالا تناكناو كو

 نسما ار قو ىلسفنلاو ثرعلا لعفلا نا ىلءىلنلاو ثرطسا كامو ممضغب ارق .(ةءبارلا هلمسا). دوجولا ىف ||
 (ةسم ايلا هلمملا) ل وءعفمالءاشماا ىلع ءلمو هذع ىورو ىأي ىو ةسغا ىهو كلم نم مالملا خم ا

 ةرابعة.لاواولاهداسفلا بال هاو ىلا هوب حمتايقااديرب رءال ىلا عت هللا نا ىلع ةلزك عملا تادّمدسا

 نوديرب مما كلي دارالاو ةثحانفلا هينفاو وي نيذلاّنا ىلاعت هلوق هماع ل_ادلاو ةدارالا نع |

 هزل سد د نأ كل بح اان الث مكمل ءلهركوان" الث كل بحأ هللا نا لاق هنأ مالسسلا هيلع لوسرلا ءلقئاضيأو

 :رثكو لاما ةعاضاو لاشقلاو ل _قلاءكسما هركو كهأ ةالوزم اوتكانتناو اش هءاوكرششتالو |

 اًدض ةهاركللا تناككا الاو ةدارالا نء ةراس. عة ناالولو ةسملاًةض اها ركن !ليصفملا وسلا | ظ

 لوقلااذ- ىلع ةهاركلانالههركتاو لعفلا بعين أ عمادادالاربغةسب .للا تناك ولاضدأو ةداراللا

 راجدا.سفلا سعال هللا و هلوةةةدارالا رسفن ةسغانأ َت دب اذاو اولاه ةبلانودةدارالا داضتابنا |

 ىلامةهنالىوق أه . الاهذوةلالد لب دايهالا ل ظدير هللاامو لو ةكض دا غلا ديربال هللاو ةوق رم

 عقاولا كلذ نأ ىل_ءلدف هلا ةراشاداسفا !بحال هللاو لات مثقئانملا اذه نمدانسغلا نم عقوامركذ ||
 00 ك«ال نايا ّنآل هلامقلان وكيال نأ بو داسفلا دي ريال ىلاسعت هنأ تدثاذاو يلاعت هتان

 نيهجول هنعاوباج ا باصصالاو لامعنالا اخ لكن وةدادالا ”رلشسم ىلع تلا دا , الاءذهتراصقةدارالا |

 | نال هنم مظع أ ال مظعداسف داسفلا كلذ نأ ناس دارملاف ءوج ولا عج ىلعنأ لءاو ناسيصلا هقمدارملاف

"| 

 11 لوال او كلذ عوقو ىلسءلدلوتالا نءاعطة نم د_ةبمامالكهاناعج ناو ل_بنلاو ث راسا ءال مل سو أريف ظ

 ديو بج يحل نايف هيل
 يجيفجل ا ف



 ؟؟ ؟

 اسما

 اع حل حل ص مخل مدمس - حصص دمع 3-3 معصم - سس و سس صسممل همس ممسصمسسما  همسس

 .لعفي ف ماللا غضب دايدل همم ل اقينووهح مهل هلوةكوهوا دلاموق هير ذننتو ىلاعت هللا لاق دلموقو

 ةفاضالا ذه ىف مةمداخم ا دي دشوهو ىءملا نو تح, ف ةئعاطا اوتءلت املا قدع ناعطلاو لاَمقلاك ةعحاخلا

 ةغلابملا لبس ىلعذل أ ماصلتا لعج هنا (فاثلا و) ماسإتا ىفداأرب ريدقتلاو قىههنا(امهد_أ) ناوهدو
 ؛ ةموصخ مودل دش وهو ىدملاو مضْدو م اضضو بعصو باعك م هن عج ماصالانأ (ىناثاالوةااو) ْ

 هلوق اضيأ لزن همفو ءانوس رمش ام ىلع قي رمش نب سفخالا ىف تاز الاهذه نورمسةملا لاق حاسزلا لوق اذهو ٍ

اصخلا جو عأ ىدسا لاهو ميةّ-سال بلاط هانعم مايمان اذا ا دحام ْ
 ا اهانعم مصل! ذل أ ةداتق لاهو م

 ظالل نوركنملا كت (ةيناثلا "هللا ) لمعلا لهاج نا سلا لاه هللا ةءصعم ىف د وسلا ديدشلطاسااءل دس ||

 تافص ن٠ ةمصااهذهناالولو ل دما ينادي دشهنوكب ناسنالا كااذم :ىلا_عتدنا اولاقةن الاءذبم لدااو ئ
 قواذاو ىلاعت ارق (ةءبارلا ةفصلا) يلا ىف لادح الو هلوق ىف مدة امهءاو-و كلدراسااالاو مالا إ

 كلذ لاح نمنيباس1 ىلا هنأ عا داسف!بحالدقاو لللاو ثرشسا كا مواقد سةءا ضرالا ىف ىعس

 00117 يزن مام ذل اهن!وهتاحاجتتمال قزق ق سمر ةنهناو م التكصإااول- هنا نانالا

 لئاسسمب الا قمم اهيفد سف شضراللا ىف ىسىلولا ذاو لاسةف كلذ 3 .ظىلءوطنم هبا ف ناسسالاهركذام

 ىسل دنع نمفرصنااذاو هانعم (امهدحأ) نال اوق هضىل وناذاوىلا.عتهلوق ( ىلوالاهلكلا) ْ

 3- رذاانلاومالا ف التان !نم ناك اه. (امهدحأ) نيوه-ولم_ةعداسفلا اذه مدا سلام ضرالا ىف

 مالسلا هملعل وسرالرهظاالا سنخالا نأ انمّدقام !هنمتااؤ راوركذ هولا اذه ىلعوسهنلاو قيردتلاو

 أ دلأ لد لاشي ةموصللا ديدشااذلالا (ىلوالاهلمسسملا) لئاسم هبفو ماسالا وهو ىلاعت رق

 | نم هقاقّة ا حاجزلا لاه ةموساناب ه-تبلغاذا ماللا م ذب هدا لبرلا تددإو امه ناك ا ذادلٌأو وف هنم

 لا ثو نه نم همصخ ,ذش !هجو أ قملاهو أنو ءاسب اج امهو ىداولا ىديداوءاسيفصامهو قذعلا ديد ٠ْ

 ْ ىععر د صم هنا لللاثا لوقوهو (امهدسأ) نالوق«.ةف ماس امو همصاش نم بلغ ةموهلنا باوبأ ىف

 أ اه ةظفالا هذهريسفت ف تارابع ني رسسغمال مث ع غءاشمز امه نيه« فالح لك عطقالو لوقو ةزمه لكا لوو :

 املهنااهنمو رجلا لتةو عرزلا قرحاف نملسملل عرب رم هددعن مح رخاملف نمي نا مزع ىلع هناو همت هنا ||

 م-هعرز قرحأو ميشا وم كله أو المل مهتببف ةموصّس فمقث بو هنن .ناكو 5 :رهز نان صر دن نم فرمهنا
 لاغ دان لفت. :مالسلا هملع ”ىبنلا ةرمض- نب «فارسصنالا دعب ناكم ناد اسفل اريسفتىف (ىاثلا هسولاو) :

 نءةهناكح ىلاعت لاه اداسن ىعسب عسل عملا اذهورفكلاة ب وةتىف لما حار سابو نياسملاٍي واقىف همنا ا

 ريسسف:ىنانرك ذدقو داس هلا ضرالا قرهظي ناوأ م .دل د نأ ف ام[ ىنااضي لاقو مسّتغي رم مباع ْ

 اداسف قعملا اذه ىيمامعاو هولا اذ هنمبرقدام صرالاقاوددسةن المهل ل_ءقاذاو ىلاعت هوت !

 عطقذمف ضعب نم مسه ضع ارتب نا ىلا ىدؤيو مهتلك قرغيو ساسنلا نيبفال_تالا عقول هنال ضرالاىف

 را صاذاوىلواذاو هلوقري_.ةتىف (ىااثلالوقلا) ةلامالهءاءفوطعمالربانغ«فوطفملاو لدلاو ||

 هلا معى لفظا ارهظولل قو لانلاو ثر كال الها, ضرالا فدانا! نم« لس ةالو لعق ام لعفالاو :

 'لكلسملا) داسفلاو ةنسفل |عاةدا ف هس ةسغل ادذعو ةيهلارهظدو نسل امالكل !لوةءيروضا دزعهنا

 | ' ايديها بعل دنع كموقاودربى ةصضرالاىف اود سةءلهموقو نيوشو نتافاولات ثبح نوعرفموق

 ظ رشا مكماحرا اوعطقتو ضرالا ىفاو دسفتنأ مسد ءاولن ا مدع ل وة ىلاسعت لاق“ 00000 :

 ظ | تيحوهوانظتب نمثل يو ماسدالا عطقي ضرالا قداسنلا لالا واسم 0 نءاولونناممن 1

 | ثرحلا كليو لاق ىلاعت هنال بهنلاو بدرختأ | ىلع هل ون نه ىلوأ اذه ىلعداسفلا لج نأ لعاو ثآر و :

 ظ وهو هقافن نام دود لاّنالدنأ الا مظنىلا برق ؟(لوالا لوقلاو) لسنلاو ثرلا كا مفرطقلا هلظ موش

 ظ راءةم هنكلو ةءرسس ىثملاوه ىلا ل_صأو لاتقلا عاقيا ىف دّتجا ىأ ضرالا ف ىسداوق (ةهداشلا :

 : مودازام مكبفاوجرخول ىلا.عت هنن لاه ةوملاب سي نالف لاقي هنمو سضانل !نيد بي ر مملاَو ةسدلاعاتال



 ال < ون
 ظ- سل م ال تيم ممم

 دل اذ

 عيش اكن لهال لاقف ب صامأف, هوذا _عف نوكرمثملا مهد بأ بطد و- ىلوم 200 ترالانبا

 مك.طع|انأو هنع لزنا نا هركأ انو مواكب تاللك كار س دو 1 مكتم تنك عربضإالا حاشمو لام ىو نكسا
 ب "ارت ..دملا ىلااعجار فرن افهإ_ه.ساول>و كل دن هنماو ضرذ :قيدم 2 فاشون ام |

 رادع ال عمو سهند هل لاسةف كلعس .معررهلل اةفه عدلا ىذر ركوأ ول | هيفا هب .دملا برهص لودددتعو

 ةيدملا امئاو ارندةنرذوبأو ترالا نب بايخ امأو : 0 : الا ةماعأ رقو اذ تسص كف هلال رنا لاقف كاذام | ْ

 دار امضي باذيعلا بدن اودش اق نرقانلا امأذ رباب قو تانك نب وصب تفسر ةةمسامأو | 1
 مدون ةكم لهأ بدع اولطامد- تا ن٠ هقلاىف اورج اهنيذلاوىلاعت هلوق لزن مويذواوكرتف نوكر مما | 00

 نامعالا نك وطم هلهو هوا نذل لزت نور تسل[ تح الار جالو ةهنغلاورصنا ا ةن_سح انت دا ىف 1

 مهنعهقتا ىضر سابع نباو ىلعورع نعر كه نع ء ىو فورعع سأ لحر ىف تازئابمل (ةيناثلا هنا ورلاو)

 ا مل ة ىلع تان با اط ىأ نب ”ىلع ىف تازن( ة- هلال اهياورلاو)

 ليرعسو هءلسو ددع لاك مو هسأر دنع مالسلا هيلع ليريج ماق هما رذ ىلع مانا هنأ ىدربو راغااىلا

 رثكأ | (ةيناثلاةلئسملا) هب الا تازئو دكت الا ا كي هقا ىه اي بااط ىلأ نب اان كلثم نهب عب ىداتيي
 اعمل هوعانئأ سا نمد هورمثو ىلاعت لاه ع2دبلا ءارمثلا اذ#ب دارا انا ىل_ع ني رسفملا

 اوما هلاوةالصاا٠ نم هللا ةعاط ىف اها دب هئاوه عسلا اد_هو ةرش . الا باوثي ه سفن عابفاكملا

 هقلو عت ايلاك ل ذابلاراصو ةعا سااكه سفن نه هلذ_يامناك هللا ناوث ناددسو ىلا كلذ لص وم دافللا#

 لال: ىلاعت هللا ىم-ددو ٌة 3 تلا مها نأيمهلاومأو مه سف: نينمؤملان هئرشماةقاّنا لاك كل 0 ْ

 نودع اجو هلوسرو هللا, ن ونموت سل باذع نه همكست ةر اك ىلعم كلدالهاون.؟نيذلااهي" اءلاقفةراخ | ْ ش

 مدس فا نمنأ كلدواه رغاط ىلءءاربشلا ةظفل» ارساع نكي هنا ىدنءوم كسفناووكلاو ءان هل | ىل دس ىف /

 ريدقتلا فراصف متادلا باذعا ىف عقوةرخب الا ٠ نع ضارعالاو ايندلا ذ الم عسوتل اول رمشل و رفكسلا ىلع ْ

 رفكلا كرتاذاف ىاّدعلاورانلل اق تراصو كل نع تسرق فا اورفكل !سم سف 4 تناك سبقت ناك
 تاكل اكن م ولا لاحراهفراذلاو باذعلا نم هسفن ى معا هناكر اص ةعاطا او ناعالا ىلعمدقاو ىسفااو

 نكلا دبا+سفت اممىرتشدوةدو دعماسأ شت الد نمؤا !ثلذكف هسفن مب ىرتشيو ةدو دعم مه اردلدسب

 ايندلا ىف داو سةنهل ما دامب دورعلا قرن عودي ال فاكملا اركحف ,هرد اع قرام دبع بتاكملا

 مالاسسلا| هملع هد دزل ىلاعت لاهو احتمدامةأكز لاو ةال_هلاىفاصواو مال_بأا اع ىديعلافالا

 نم ىرخشا هللا نا لاه ث.ح اررت_ُثم هسفن ل_عس ىلاعت هللان !لقنافنيقملاكد يح كيرد.عاو

 ايون ىرت#شا ع نكو يف نبرحال !نيةافانمالا ل قأبرتسممن هوملانو كمن اذهو مهلاومأو مومسفنأ نيسن هوما

 لرتىلاحاعالف ليوأتلا ما ع ىلعو انهها ذكةرتسشم اممم داو لكو عاد امتدح او لكس لءعب ١

 ناسنال ا اهلوك: ةقدم لك اذه تدق لذ دب لوةنفاذه تفر ءاذاعبم .| ىلعءارم هلا طول لو ىلا ورهاظلا

 ةتاوزاعو [همئاجرتلا لعراسفا تسهم ل ذأنلا هقزدش ةيففغاضاةنؤل ١ فنيدلا تاطق

 'بيهص لع تاك هلاعراذكحلان م هسفت ىركس دما همف لخ ديو نيل اا ارا دكيا نوف * قد ' الاهم لْشسديو

 ! اورصاك اشيح ثعب هفءهقا ىذررعن أ ىورو رثاخلا نطل !ادنع قاحاو نيداارهظي نمهمف لخ ديو ٠ َ ا

 5 محر ميكر رعلات» كلا ىلا هد ىناا مولا ضءعب ل ادق ل_ةق ىزدح يل: اًةفدساو مسد مدعتف ارمدق | 1 ١ ا

 ناسنال ا اهلم_كن ىتلا ةقشاا نأ ل- ءامت هللاةايض م ءاغّس | هسفن ىرمشد ن م سالان هو ًارقو نالفادا | ا 0 1

 ل ادرعغو هذ عرششاا فال ىلع ناكولامافةنا الا تدع هيدسي لخ دب ىت> عرمشلا نو لع ترك | 2

 ل َن و قس ءفذةبانلا نم لاستغالا دع فاتلا فااذاام يةيرالا و سفنلا» ءاسقلا بان نم كلذ دعي لد همف

 نمرلسو هيلع هللا لص هنا لودر باص أ مهحتحاو نيالا مقا رماءارور ل هان هامهشاراسأ ل00

 اب-ذغمدهسفنأ اورشو هللا نيد ىلءاول:اهرخآ اهأا هلأ عم نوعدب نيكرمش ”لااو رانيا لا

 21122117 سس سس وس وو وسوم ووو ع سوو جام هتووسمم مس جدو دوور عج ١ "اقص اج هدسصم دعس هو وو هوجو ها نسا هكا هسصمل عما
 ل ار لمقكر



“> + 

 نآائاسنا (ىناثلاو) هيظعتركذو ئثلا حدمنعةرابعةبحل الب ةدارالاريغةبغانأ (لوالا)
 اهلا ىف نيلثادلا ماللاو فلاالاّنالموه#علا دمفي ال داسفلا بحال هللأو هلوق نكلوةدارالا سفن ة-.لا
 ة-للاص هةيعادو دبءلا ةردقنأ (لوالا) ناهدو مالكلا ادهةوقم دوي ىذلا مت مومعل انا دمغيال

 ٍ حراا كلذذ جبرا عقو ناو عئاصلا ىنن مزل'ءل-علال عقونا حال_هلا ىلع دا سفلا حج رتف داما او حال_هعأ

 حالضلا يناج ىلءدا.سفلا بااسحل جج رااوه هن اصس لنا نا تدق لا ستلا مزلال او هنن نم نوكي ناوذبال
 نأ مالداسفلاعقيالن أ دارأنافداسسفلا عوقوبملاع هنأ (فئاثلاو) هديربال هنا لاسقي نأ لتعي فيكسف
 هتلاقثاهكلسقاذاوىلاعت هلوق (ةسماخلا ةقدلا) لام كلذوالهج هسف:لع باةينأ دارأ هنا لاقي
 | هدأ هللا قتاهل لءقاذ او ىلاعت هلوق ”ىدحا ولا لاه (ىلوالا 'هلكسلا) لثاسم همفو مئالايةزعلا هئذخأ

 [رمسفتلا اذهنأ لءاو لظلا ىلا ةفئالا وريكل !ءاعدذ لاعفال هذه 'لرتىلا ءاعد هللا لوسر نأ ءامعم ةزعلا
 أ هذ لوقا اذهل لءق ىتم هنا ىلعالا ةلالد هش سدا ةزعلا هنذخأ هللا قنا هل لق اذاو هلوقّنال فءعض
 الأ هماارعصملا بحوذناو ربكلذ تدثناف هسلعلالدتب الاف سدلن ل.قاموأ ل-.ةلوقلا اذهناامافةزعلا

 | ىلاعتهنأ (ةيئاثلاةلثسسملا) صيصخت ريغنم ىوفتلاىلا لكلا وعدي ناكمالسلا هيلع هنارلعن اكناو ||

 (اه.انؤف لا دلا بلاط ىف نسا مالكلا.هلاغتش (اهاقأ) ةمومذملا لاعفالا نم دلو قفامأ ا اذه نع كح
 داسلا فهمعس (اهعبارو) لطابلاتاملاو قاسالاطب يف هجاق (اهئاانكو) انانمب واذك» هللاهداهمشةسا |[

 هللا قثاهل لقاذا لوقره اطر عبقر كسسصنم لذ كا ذلكو لنلاو ثرملا ل الهاف ه.يعس (اهصاخو)
 | هلا قثا لق هناكسف لكلا ىلع لم نأ بجوة ضعب نم ىلو ارومال ا هذه ض١ ىلإ فرص نأب سدلف

 صر_لا فوانذكهللادداجشتسالا فو لطابلا جالا فو داسفااب سا افو لسلاو ثرحلاكالها ىف أ]
 ةزعلاهتذخ أ هلوق (ةئلاثلا هل لا) ضءب نمىلوأ ضعبلاىلا ىهناا عوجر سدا هن'اف اس دلا بلط ىلع
 كلذ هتمزلا ىأ اذكح لمه نانانالف تذخ أمهأوةنمذ وخ أم اذه نأ (اهدحأ) هوجو هنمنالا

 ظءاولا اذ_هىلاتافتاالا ل رتوه الا كلد ومنالا لم_ءيتانةزعلا هنذخأتب الا ريدَعَدُف هءلعهب تمكح و

 ىأركلاءذتأو هتمزاىأ ىجلا هتذشأ لاقي هتمزل ىأةزعلاهنذخأ (اهءنانثو) هبلاءانغصالا مدعو

 تاصامن ازعل اكلت ناف هملق ىف ىذلا متالام'ىلص املا ةزعل ا هتمزل هنا ىذا هل لمقاذادن الا ىنعذ كلذ مارمعا
 ةزعىف اورفكن يذلا لب ىلا هت هلوق هريظذو ىلئالدلا فرظنلا مدعو ل1 او ركل نم «بلق ىف ام بدسإ
 هتانلو هاني هتبقاعو كمسساو ك.دس اذ_ه تاءذ ل برا! لود. ماللا نعم ىفانههءاسلاو قامو

 لانك ىأ,ه ردك _سح ل اةداناذع وهلءارح موج هءفاكن ورسسفأ ا لاق مج هيسُد- ىلاعت هلوقامأ

 اهبهللا بذ_ءب ىتلا راشلل مسا ىه نيب وا رثك أو سنو لاسقذ مهجامأو هللا انبفاك ىأهللا انو

 ةبور نع ىح اهرعتد_هيلاعبةرخ الارات ت.ه«ىنرعمسا مه نورخآلافو ةمم_عأ ىهو ةرغختالا ىف
 ديهتلاوداهملانأ(لوالا) ناهجو هيففداهأا ساو هلوقامأو رعت اةدمعب ديرب مانهجة.كر لاه هنأ

 نو:كح ءا!نوئطوااىأ نودهاملا منفاهان_ثرفضرالاو ىلا عت لاه دهملا نمةلصأو ةقطوتلا

 نوششرغي ىأ نو د_هعمهسشن الف ىلا عت لاهو مولع وبدلا الو اهلها دال ةَرَمسم ةنكاس اهانلعد ىأ

 |١ لاهور ارقلا سف اهن وادب ممهج هلوةك وقدم سما ىأد اها سلو هل وقن وكيثأ(ىناثلا د)نوذكمو

 اشارذو هلا داهم كل ذ لعج هجران ىل-ءقليرانلا فب ذهملاناك انإتموثلل شارف اداهااءانعلا نع

 || ااىلاعتهنألعا (دايعلا,فورهتلاوهتلا ةاضمءاغداهسفنىرششب نم سانلا نمد) ىلاعث ةوق  ه
 ظ هلامو «سفنو هامد لذ نم لاح هيا الا هذه رك ذامندلا بلطا هيد لذي نم لاح ةمّد21/ةن”الا ف فصو

 1| (ىلوالا لشسملا) لئاسمتب الاف من هقلاةاض سم ءاغسا هسقن ىرمشي نص سماذلا نمو لاف نيدملا بلطا
 || ىلوم نانسنب بمهص ف تازن ةناالا هده نأ سابعنبانعىور (اهدحأ) تاداور لوزتلا هد ىف

 قو ناعذ- ئءهقادمع أ با. حقو ركبى أ كوم لالي قو هنأ رسا.ف و هدأ ةس.ىو را نيراع 5
 ا اييسسسما

 رع 0
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 قفاملا كل ذ ةفص ق ىلا هتهتلارك دام وهذذن ال اهده لدق امامآاغد ءداع وة الاءذهىلقاعدك انس ولا

 لاف ىلاعت هناكذ نيالا ىلا تاهبشل !ءاسقل هنمدارا! نأ اة هانرك ذامو اهيف د سقما ضرالا ىف يمهلوقىف

 ىلا .:ةهلوقوهنب الاهذهدعبامامأو نوةفانا !اهركذيىثااتامدشلا كلت او عبت“الو مكمالسا ىلعاو هود |
 تدعزادقرفكلا ا ىلع نو رمصمنو دناعمر ام كلا ءالؤه ىنعي ماسمعت ا نم لاط ىف هللا مهمته ناالا نوران لش |
 مامسُْلا نم لاظ ىف هللا مهتأب نأ لم ةرلطان رومأ ىلعالا قل نيدلا اذهب مهاوقنوغقونال مهو مهللع ]|

 هلوةوهةنالاف روك ذملاو همن لدا هللاقءال نكاو هلع مده لاّقيْئشلا فوضوملا ليقنافةكنالملاو ||
 لومة ملا ىفاهاو دب مود نأ عطس م ريغف امعاجو رخ لمة للا ىف هلنأ لعاذا رادلاىفنئاكا|نااسناق اولخدا |

 ناك اذاف اهلخ دين أسم ىنلا هلا اريغابمذ هنو كح لاس ال لاخلا ىناهمفائئاكناكناو لاحد _عبالاح |
 نايالا لاس نعنو-رذيدق ندعو أن موا وها وخ دب صوب نأ مصاهتءح رت دقىناثلاتقولا ىف |
 مالسالا ىف .لو_سملا فلوخ دل اءىلاعت هلل ا مه ىهأي نأ مذنعالف لاو> الا نم امهريغو ووهسلاو مونلاب
 نيذلا اهي "ابريدَعَلاَو ةعزانملاو ةيراححلاكرتو ملصلءانعمدن الا ف روك دملالسلا نوكي نأ (اهمسءاخو)
 اوءبدالو هنقىولبلا لا.ق-اونيدلا ةرمصن فنيعت<ونيتفاوماونوكىأ ةفاك لسا ا ىف اولدا اونمآ
 بهذتواواثفةةاوعزانةالوهلوةكوهو سانلا عمةعزاذملا اوا.ةدلا باط ىلع مكلمح نان ناطر شل تاوطخش

 مالسلاهءاعلافواوقرغتالواعرج هللا لا ومدمعاو لاو اوريص !اوذمآنيذلا اهيأان ىلاعت لاقو كحد

 هوجو هم ىدذعو ني ريفملاروهج اهركذ ليوأتلا ف هوجولا هذ هو هسفنل ىذريام همشال ىضرينمؤملا |
 اول_->داهلوقو تباقلا قيددصتااو ةفرعملا ىلا ةراشااونمآنيذلا اهيأان هلوقثأ ( اهدحأ ( رخآأ

 ىهمسي نأ مديف هلو ءرلو هلل ةغااتغ ةء_صءملان ال كلذو ىصانعملاو بوذا كرت ىلا ةراسشا ةفاك للاى فأ

 نال كلذو تارواظ لا كلرتو تاعاطا اناس: الا ىف هت نيد اق:ماونوكه:ءداراان ركيو أ لتلاناهك رت |

 مل_سلا نمدارخلان وكت نأ (اهيناثثث) رهاظ لد راناؤه و ىماعم ابلاغ الا عمقانثاسعالا ا انيددم

 || (اهتلاثو) . مظعالا هلا ب اا ضتااءاض رلا ثد دا ىف ىورام ىلع هبلق برطخي ملوام-ضاردبعلا نوك ْ

 !| فرعأان ماو وفعل اذ هلوقىفوامار كس اودموغللاءاوّرماذاو هلرق ىفاكماقتنالاكرتدارملا نوكي نأ

 ةفاك لافقا لاه (ةعبارلاهلثملا) ةيكالاءذهت البو اتءوجو ىف مالك هاذهذ نيله انا نع ضرعاو
 برطقلاه اوفاتذتالو اوةّرفتتالو ل_لا ىف مكعج اناواخ دا ىأ لوخ داير ومأملا ىلا عسرب نأ حصن

 اولخداىأ مالسالاىلا عجربنأ ليو تافاك :ونلا تدارو نيذاكو ةفاكموقلا ثيأر برعلا لو
 ماسيقلاباو هأ ممالريسفتلارهاظب قمل اذه هلا هر ىداولا لاق هع ارش لكى ىأ هلكم الالاف
 فتك لاشيو هتع:مىاءوسنءان الف تفك لاق. ةعئاملا نب اما ةغللا ىف ةفاكللا عمو اهلكاأمج
 لجرو ند با ارثاس نع اهب ىكسحب هنال فكدملا فرطا لمقو راشنثالا نع بوثلا عئم هلال صدهتتلا

 كلذو ةعماسلا لمسللا بع |تراص مث ةعن املااهان عمن اكحلاف رص نأ نءهرمصب فك ىأ ف وفكمأ]| |
 ىلا مالسالا مارش ىفاوا_ثدا ىأ ةفاك مالا وانداهلوةفذودشلاو ق رفا ند عنمع عاةجالان ال ا 1 /

 اولخدا قءلانوكيوأ هع ارشنم امش اوكرتتنأنم اوذكحنق مالسالا عئارش ىهتش ثدعح | 1
 ىسهملاف ناطءثلا تاوطخاوعيد“الو ىلاعتهلوقاما همقلخديالنأ نمادحاوا رءنتىتح مكلك |! | |
 هلوق نيبو كال نيب ىف رفالو هرثأ ىاقاناسناةنس عملا نوف لاشي نأ مالكلا | ىف فورعمو هوعبطت الآل 1: :

 لم وب ألا ةةنيممود_عمكحا هنا ىلا هل وةامأ كلذ م دقت دقو ةوطخ عجب تا وطخو هتوطخ تعبشا ا

 م-هلوق ىنعملا اذه ةرمص ىلع ديىذإ!لوقأو هريمذ نع برعي ىذلا خسلبلا تافص نم نيم نا ىناهفصآلا ا
 | هتاذ ىرتالانا عمنييم هنانناطم ثلا ف صو نك فمك ل دق ناف كلذالا انيبم هلوب ىنعبالو نيدملا تاكا
 آ] نيمو دعهنافص وب نأ حد مالا كلذ لة ءل_سنو مد ال هنو ادع نيرا ىلاعت هلق ناا:لق همالك ع مسنالو

 ناو كل نيمو دعان الفنا لاسةد نأ مب دقق د_.هبدلب ىف ل زل هنوأ دعر واب ند هلا مو دهاشد ناو
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 هللااضرمءاغتنالىأهقاةاضرهءاغتباهسفن ىرشي .(ةئلاشلا ةلئسملا) هل بيسفف اداوجوهق
 للعلا ىلعءازرح متادلا ييعنلا ىلعس هنا هتفأر نكدابعلاب فور هلناو ىلا: ةلوقاُمأ ىرتشد ئع؟ىرعبو
 اهعسوالا است فاكيال هنا هند أر نمو سلا ىلعءاشبارفكلا ةلكم_هاز وج هيشر نمو :عطقمملا لاقل
 هاطعاو باةعلا كلذ لك طقسأ ةظا ىفولو بان اذا ة:_ةنامرذكحلا ىلءرصملان اهتجرو هتفار نمو

 اسابيع ا نا كا كم عتب هلا ملاملاوهل سفنلا نأ هذا رنمو متادلاباوثلا ||
 هنأ لعا(نييمودع مكا هناناطشلا تاوطخاوعبتنال وةفاك ملا ىفاولخ دااوذم1نيذلا ام از ىلا «ةهلوق ١
 ]ا كلدداضيامب نيإسملا ع لسنا او ثرح اكلي و اهؤدسفما ضرالا ىف ىهسب هنا قفانملا نع حاس ىلاعت ||

 1 "هلة ملا) لئاسسم هيفو ةفاك لل ىفاوادا اونما نيذلااهي اءلاسقف هد ارش ىو مالسالا ىف ةّمذاوااودو :

 1 ملا ىلا اوعدتو هلؤقوملسللا وج ناو هلو ىفاذكو نيسلا تشب للا ىناسكسلاو عفانوريثك نباأ رق(قوالا .:

 ١ هذه ىف نيسل اريسكبىاسكلاو ةزجأرقو لا ىفنيسا ارم كبل -دلا شا معن بركب ىب ا ةيادر ىف مداعأر قو !
 | ةرقبلا ف ىتااءذهىف نيسلا ر سكبس اعنب ار قو للا ىلااوعدنو هلوةىف د ةروسىف ىتلاو ةرقبلا ىف ىلا |
 || لطر ل-ةمرسكلاو مفااناةغلاممما ىلا نو هاذ به ذف د ةروسىفولاسفن الا فني سلا خفبو اهدحو ||

 | لاق دارقنالا نءةملكلا هذه لصأ (ةيناشلا هلمملا) ماللاو نيسلا عشب شعالا ارقوريسجورممجو لطرو أ
 (| كرتو ملصلا ىلع للا مسا بلغو ىنعملا !ذهلامالسا ىعساسنا مالسالاو تاسا لاق لسا هير هل لاه ذ |ىلاععت هللا |

 | وبألاه هيف هعزاش,الو هيحاصاداو لكداق: لصلا دنعّيال ىعملا اذهىلا عسازاضيأ ا ذهو برها
 نيرمسفملا نما ريثك نا وهو لاكش هن الاىف ( لاما اًةهلكسملا) ملسل او مسلا و ملسلا ثالث تاغل همف وةدسع

 امال_بالاوه ناميالاو مالسالا فاولخ دااوممآنيذلا اهي اناني الارب دقتريصتف مالسالا ىلعل_بلا اوله |]

 نأ (اهدحأ) .ةياالا هذه ليوا: فاهوجو نورسفااركذ لاؤسلا اذه لج الوزي'اح ريغ ذ نأ مولعمو
 تا وطنبا وعبتتاالو مالسالا ىفمكتماكب اولش دامهتنسلاب او :ء1نيذا ام ايربدَعَا اون وقف انما ب" الايدارملا |

 1 هذهنأب هت ىلع تح 1 ليوأتلا اذهب لاه نمو قافذلا ىلع ةماهالا ىف هرورغو هني نت ران ىأناطم_ثلا

 || فصواا:ة الا هلوقك يدعي نم ساسنلا نمو هلوقوهو نيسةفانملا رك ذ نم ىذمام بءةعثدروامناذنتالا ||

 [| ةفئاطف تازتتالا هذهنأ (اهمنانثو) قافنلا ل رتو باقلا,ناميالا ىلاةمسالا هذه ىفاعدرك ذاع قاتلا |
 7 اوءافامال_سلا ه.لع ”ىبنلان اثم نيس م_مال كلذو هياعحأو مالم س نب هللا دمعك ب اكل ١ لهأ ىبسم نم ١

 || هدهلرت نولوةياواكوامنانباأو لبالا مول اوهركو تدسلا اوم-ظعف ىموم عد ارش ميظعت ىلع هدسعب
 . .[|| مهرهأو مسهتم كلذ ىلاعت هللا هرك ف اطاستح ا اهكرتن نكف ةارودل | ىف بج اوو مالسالا ىف حاب مءامسم الا

 || هلاداقتعا ةاروتلا ماكح [نم*ىشا اركح + الوةناك مالسالا علا ل ةفاك ل_سااىف اولخدينأ

 اما عفرع نادعي ةاروتلا ماكحان كسقلا فناطم_ثااتاوطخ او ءبةنالو ةةوسنم تراصاممال هبالسعو |

 اول_خدا لبق هناك ل_سلا فصو نم ةفاك هلوق اول« لوقلا اذ_مب نولئاقلاو وسم ترانصأ|

 باتكلاالهأ لعاعقاو باطلا اذهنوكي نأ (اهتلانو) العوادامةءامالسالا عنارمش ع. ىف ْ

 ةفاك للا ىفاوا_ثدامدقاملا باكل انىأ اونمانيذلا اهيأان هلوقف مال_سلا هيلع "ىنلاءاونمؤي0نيذلا |

 هيلع دمت مكتاعابا واخ دافهيتكتصوهنامأعمحا ونموت ناكل ذو ناعالا قمكةعاطا ولك اىأ

 نيدىلءرامهتقالادذع هسئيسع فناط_ثلاتاوطخاوع الو ماقلا ىلع ل_بلاى هراكو مالسسلا

 تاوعسلاتءادامتدسلاءاوكسةةاروتلا ىفءاج هنا بد د ق- هنا ىلع م-هاك اوقفتا نيد هنا ةاروتلا |

 ةعب رشااكاتءاقب نام, نوكح_ ىتلاتاهب_ثكلاناطمسشلا تاوط> نم دارملاف هلهجابو ضرالاو

 ىءاومود ىأ ةفاك ملل! ىفاولخدا ةن_تلالاءاونمآن يذلا امم اننيلسملا ىلع عفاو باطما اذه( اهعئارو)

 ناطيشا|تاوطخا وعش الو هعلا رمش نم ئش نعال وهسذع اود ردعالو :رمعأ ا نم هنوقت ًاتسنامف مالسالا

 ]| ذه لاق ليوأتلا اذهب لاق نمو ةءاوغلاو ةلالضلا با أ مكمل اهقانىتلا تاوبسشلا ىلا او ةدلئالو ىأ
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 ناكف تاكمملا عسب قعر داه ىلا هدو هناوعس هنا تنث دقو ةردقلا لاكي لص امنا كال ذو هذا ص نع عنوال

 مكح لءر دءةمهقانا اواعاف تاندمل ا مكتاحام دعب نم سال نادال اري دقت راصف قالطالا ىلعازي رع

 هعمدع الام فرذلا بو رض نم عم هلال د معولا فدي اما دهو مكتم هديربام هتوفيالف مكنع عنام هعنعالا
 قوطس هَددَو كملع نر دق لعت تنأو ىفف راع تناف ىنتياصم نا هداول دل اولا لاه ارو باهل اركذي دمعولا 1

 اناا دعولا ىلع "لةم هب الا هذهفأ ل .ةنافهريغو برضلا رك ذ نم غلبأ رحزلا ىفمالكلا اذه ن وكنفا| ١

 [مكأء ىسلاو نسل ا نم زمعناةمكل اي واللا ناف ميك هلوةب هعم ا ثم نم مناة قدمعولا ىلع هلوشم | 3

 قيل اذه لب نهلا ىلا باوثلا لاصن ا هنم نس نإ ذكف «ىبملا ىلا باذعلا لاصد ا ريكا نم نسحب
 لاهي الاهذهم ع رشلا لبقئثا بوجوالهناءلاه نم تحا (ةئناشلاةهلثسملا) .ةجرال برقأو ةمكسالاب|
 ىلعل دادهف لكلا لوانت عج طفل اندبلا ظفاو تاندبل ٠١ طرمش د.ءولاو ديدهتلا تدثأ ىلاعت هن ال ْ

 دولا لحال نأ ب جوف تاندبلا لك لص ل عرمشلا ل_.ةو تانيا لك ىسمي طورمشم دسعولانأ ظ
 ةربمملا هلو ةءاكرعالا ناكول نامل ىلع وأ لاق (ةثلاشلا "هل .لا] عرشلا ل ةبوجولار ريال أ بجوذاأ]|

 هفسلا لعف نم نال يكح هنافصو نأز احا ار فكل اوه اغار افك او٠ اهذ سل! نم ديرب ىلاعت هنا نم
 عجريف روءالا بناوه:ملاعلاو» يكل ناب بامصالا باساامكح نو ءال ءمفسلاو اهيةسناكهداراو ١

 اهلا ديرو ام الا لكل الاخ هنوكىف امر ال كل ذو تامول ملا عسم < ملاع هنا ىلإ امكح ىلاعت هنوك عم | .
 ا«سعأ اذا ناكل كلذ مزاولاول اذ هسف:ل م دار أدق ناكل هم دءللءام دارأول هن انسب امل كلذ بجون لب
 اندنعاذهو يالا يالا ا يعأ ى ثلا, مالا ناكل مزليامنااذ_هانلق هسفن ل.وتب مأ دةفهمدعلعأ]
 (ةعبارلا"ملْم_بملا) . ملعأ هن اوراس ان ددعا ذهاناق قاطبال ام فملكت مزال قل ذكن كي مول اوله ناف عو م

1 
اكنا لاهو هركف ”ىبارعا هعوسف ميسرروغغ أر قاثراعت نأ رك ئ

 5 ميكصالا اذكلوةالف هقلامالك اذه ن

 نم للظفف هقامه:أينأ الانورطم له) ىلاعةهلوق .« هلع ءارغاهناللازلا دنءتارغغلا ركذيال |
 (ىلوالا هلكملا) لئاسمدب الاف نأل-ءا (روءالا عبس رت هللا ىلإو سه الا ىضنو دك" الءاو مامغلا

 اوعج-أو ةرظانا مير ىلا ةرمضان ذئمؤن هوجو ىل اعت هاوقري.هتفروك ذمراظنلا ظفل ىف ىدةة دما مالكم |
 نورظ: له ىلا.ءثهلوق نم دارملاف نوار عسر مبةرظانف ىلا عت هللا لاه راظتنالا ىف _هع* ب هنا ىلع | !ٍ

 باهذماو* ىلا نع هزم ىلاعتو هناصس هنا ىبعءالّشعلا نم نوريتعملا عمجا (ةداشلاهلكسملا) راطدالاوه

 نع كف, ال باهذلا « ىلا م لع مدنا لكن أ لوضال ا لعىف تدئام (اهدحأ) هوجو تلعلديو ||
 باهل او ىحلا هيلع مسنام لكن أ ملف ثد و هف ثدهللا نعمل ةنالامو نان'دحت امهو نوكسلاوةدكردا |||

 لاقتتالاهيلع مديام لكن أ (اهيناثو) كلذكن وكي نأ لمتسي ميدقلاهالاو اهولذاب دن وكي نا بحي
 اماو ءالقعلا افنان طاب كل ذو ىزكتنال ىذا: هزملاك راعطاورغصا!ىفن وكب نااماق تاكم ىلا ناككم نم

 ضامدالاوءانسالا ماك نوكشرت اللارباغغم هاج دن وكف ارببك ارش نوكي لب كل دكت ركب الثأ ||
 نم دار لكو هن از 7 نم دحاو لك حت ىلا هَقَع ىف ارقتفم نوكي بكرا كلذ ناف اكسض ناك املكو |[

 عنسم يذلا هلالاو معلا, ق وم قواخم ثدحم ووذءاذكناك ام لكف دجوملاو حيرملا ىلا هدودو ىف || 1
 نوكمف ءاسمءو دو د و هذ ناكم ىلا ناكم نم لاّمنالا هملع مصيام لكنأ (اهئلاند) كياذك نوك نأ ع ش

 ردّلا كلذ هصاسةخاف صقن أو أ هنمدبز أر ادقم ىلع هعوقو لمعلا فز روك ناك هنا عمنيعم رادةعاستخم 0 ش
 لكورا تحن لءافا ال_هف ناك كلذ ك ناكام لكو ص ص. _سختو حب رم مجرتا نوكي ناو دب الزيعملا (|

 انرَوَح مانا (اهعبارو) كلذكتركينأ عنشي ىلزالا ميدل هنالاف قوام ثد<و وف كاذكن اكلم
 نء ةدهلالا ذب مك نأ اةنكمعالذ مخ املزأ اع دق اهلا ن ركينا باهذلاو ىلإ هيلع مصي ىذلائشلا ف
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 ىعملا اذ-هلاناس ى مماغانا ممااو عطقلا هنابالا ىف لصالا ناوهورخا .! همسو همق ىدنعو لااا ىفءده اشي م

 نعهةسوسو 2 ما عطقي هنأ هانعم نيمم هنانن اال اف دوق ضءعن ن « تالانق>الا ضن عطش هنأف

 مال"الالاصبا دصقي هنا بسب نوكي نأ امان اودعن اطمش !!نوك لق ناف هناوضرو هءاوثو هللاةءاط

 كلذ كس ناكو لذا لطاملوالاو باول او نيدلل نءانءنعهتسوسوب هلا بيس وأ لا ىفانما اهراكملاو ٠

 نمّتاللطاناضي وهذ ىلاشلا ناكناو كلذكس لهنامول_عمودُادثل او مأل ”الاو ضا مالا ىف انءقوال

 ىل ميحساف م يتوعد ناالا ناطلس نم مكذعىل ناك امولاكاك هسفن ىلرق نم ىأامناف ةسوسولا كل: همه لبق

 اماانعم نيهجولا نمو دع هنا( با ولامن رك ذام لاط او ةوادعلا نيمو دع هنا لاقي فيكن اذه تنئاذا

 ظ حدو ك نم مزلن سدلو كلذ نع هعم ىلاسعت هللا ناالا كا ذكوهفانملا» الملا لاصيا لوا هلأ ثمح نم

 101 وهلا موابف ةنرشولا لع مادتي ه1 تحسن ءاماو هلعارداهنوكينأ انملاررضلا لاسسبالا

 ||| مظعأ نمل ذ ناكف باوثلا نعامور<#ريصب هيو لطاسلا فناسنالا عوق ولسس كا ذلكتاهمشلااءاسقلا و
 ا لئاسمةيتالا ىف ( يكحزيزعهللاّثا اوطعاف تانيمل ا مكتءاجأم دعن ن ٠ مااز ناف)ىلاعت هلوق ةوادعلا تاهج
 لاقي(ةئ ناثلاهلملا) تالضو تالضكَن اغا امهو ىلوالا ماللا رمسكب م الز لا مسلاوبأ أرق ة(ىلوالا هل سلا)

 | ىعدو لالا هب تازاهلعناك لاحق لَز نا لاّيو نيطاا فلز هي الازلزو الولز لز,لز

 0 نتبدسامأو هوت دعتو لسا تاطخ أ ىأ َحالز ناف هلوةذ بجاولا نع لاوزال ةلزلا هب نوديرب ةلز بنذلا
 لأ فهئالاقن هو ىناثلا اذكت نمةذانملا ىف هنا لوألا ىف لاف ن ةناك للا ىفاوفلتخ ادقف هي الأود_ه

 دعد نم لبالا مو تيسلا مير ىف الز ناف سانمع نيا ن «ىورب هسءلع قاسي | س ةوىنائلا اذكف باكا

 اذه دنعف هاعن لك يكحةمقناانزب زي زعهّلل انا اواعاف هعن ارشو ل و هيلع هللا ىلبص د تانيا ا ا

 هلوسرو هقلاءاونمآ اونمنيذلا اهم اي ىلاعت هللا لزناف كبار غ با لك َنكرتنل هللا لو سراب تمنع اولاق
 افراعزوكيال نم قسى نسكامنا طورسشأ امك !ناوه ولا ؤسهمش حاز ناف هلوق( ةثلاشلا "هلكسسأا)
 هل نوكب ىلهيقدعرأو كل ذمدخىلاعتنكأو نورنا لعدق لاق لذ نع ةداتق باجأودومالا بتاو»

 ا ده ىلعو هدمت سعأ ىذإا قد رطل نع مفر مانا عب لل ناف ىلاعت هلو ة(ةعبارلا هلكسملا) هقاد ىلع ةحح

 : كلذ لكىعىلاعتدعوتف لملقلاب لح ريثكلان لص < كفار الان افراغ هااورن ”اكا١اذهىف لخ ديرب دقن

 ىف كشالفرثاكلا هله نم ناك امثال ءريثكو كلذ لملق نع نعنهْؤملازركتإ ىل جاهلا ءلاوزلا نعمهاارحز

 زارتحالا بح ذقيسو هاقصتسم بامعلا نوكن هود ال هنافرتاكلا نم هنوك لءدحلامو هنعزارت-الا بوو

 ةمعمسأاو ةلقعلا لئالدلا ع عسب# لوانتي تانيملا مكتءاجام دعب نم ىلاعت هلوق ما لا هع

 ا ويثدعبالا امو هلعدتا مدع ةردةص تلال تل اروءالا ىلع لئالدلا ىهذ ةلقعلا لئالدلا امأ
 || نعاس غاهلك تاكمملا ىلعا رداقاهاكت ام ول_ءملاناملاعزوكي عئاصلاه راَدفا وملاعلاث ردع ل-_ءلاوغ

 تاذيبلا نمل ذ لكف قدا ىلع ةزدتملا ةلال د 1 اورصسااو ةز لا نيب قرذاا معلا لممواهاك تاحاشا

 تائيبلا هذه لكف ةن_سلاب لصا+!ناسااو نآرةلانلصاأسا ناسملا ىهذ ةمعمسلا تاننبلاامأو ةيلقعلا

 لاق(ةسداسلا :هلعملا)تانمبل هذه لكل ود دنءالا لوزبال فاكملا رذعْناثمحن هدناالاىف ماا

 طرشي دنعولا ق ةاعاذا "لعل اح ازاو ناسبلا دعبالا لسمتال ينذلاب ةذْحاوملا نا ىلعتن الآ تادىذاقلا

 ةلالدلا نالو ىلوأ الص أ ل ءفلا ىلع هل ةردقال نا دءءولا لدع نأزو<ال ناسية اواوص-و تانيما ٠١ ع

 لود-ربتءملا نا ىلعةن* الا تاداضبأ لاق ةلالدلا دف عمةردقلاب عفت دقو ةردةلاولوأالا اهم عفش اند

 لالدةسالاورظناا نم نكسشملانا ىلع هي هن الا تادهحولا اذه نك فاكملان هنيشماالودسال تاشيلا

 ْ وع ءهشاناا واعافىلاعتهلوقامأ فر دو ملعن ند قهق ةخخ الن امون .لوق لطف فراعلاك د مءولا ةدل

 تانيبلا مككءاجامدعب نء حالز نافىلاعت هلوقنالوة.نألاستا (ىلوالا لمس ا) لئاسم ه.فف ميكح
 نم :رزعلاتا(با وبا) ديدوتااو رحزلا ىلع مييكحإ زي زع هلل نأ هلوق لديه ك3 مه ءرحر مهينذىلا ةراشثا



| 
١ 
١ 
1 

 لهألأساو الاب هيرشلال ساو لافو»ءابلو أ نوراحيدا ويمر سب هلرق ف العلا | ا ا ْ

 ءاطعأو ه هنلطوإ ةزنمالا برسل اووه بشن الر عو مساق هش فاشل ةعافار فاذا وش ظ ا ١

2 

 ميلان هللا هنا مهتانأالانوراظاإ ل همر دقو ضعبلا ماعم اهضعب ماع رعاك ورحو ءانلا قفط ا

* 

 0 : الا فرهضي نأ ب جودي د-هتلاوذ_.ءولاوهامئاذي هي الا نمدوصقملا ناكانإف د_عولاو د دالاس |

 ةياالامظنل قاوم نسح لو وًاناذه وةملكلاب ةهبسشلا تااز كل ذان رهضأ ىتموديدسبا درهتلاوةسهلا
 اذه مالكلا وادم وهنا هأ ىأهقئا مهنا: نأ الا نوران لهدارملا نوكم نأ لد 31 ١ىف (ىناثلا هح ولاو) ||

 هاماك لدوأتلاىلا هةر ب اولاغالا. كل ةناكناف يش ا هفاضأو لم هفوكذاذا اهل بالا | ١

 (لوالا)ناهّ+وليوأتلا اذه ةصصن ل وقلادك ؤيىذلا م هسفنب لمعلا كلذ ىو هناال كلذب رم أهلا دازملاو
 للا ةروسفاهنيعب ةعقاولا هذ فرك مث ةمامشلا لاح نءرابخ اكيرءايسو هلوقو هللا مهني اذهه هلوقنا

 هذه لكنال هياشنملا كلذل اريسفم مك اذهر است كبر ه5 قأبوأ ةكئالملا مومتأتنأالا نورطنب له لاذ
 ىضةو هدهد لاق ىلاعتت هنا (ىنا.ل ١ 9 ضعبلا ىلءاوذعب لد دعس مةددحاو هعقا وىتدروالتانآ الا

 نوكت تح كلذ ل.ةسما 1 ذىرح دقن ركبنأ ودبالفقباسلادوهعمللماللاو فاآلا ناك الو مالا |
 أ ل.قناف هللا عأ موعتأي ىأهتام_م:أب هلوقنا نم ءانرعضأ ىذلاالادلا ذام وهملا ةراشاماللاو فلالا |

 .اشيأ هلع ايتالافاضار ء أن وكتف تاومأ هنا ةلزتعملا د:ءو لام الع ناستالاف ةئدق ةفد مل ذءدقلا

 ىلا عت هللا لاه قدرطل يا يو يال ماا نامنعمهلة غلا ىف رمال ااسناق لاس
 ْ نم دوس أم ىهال هفن اريصق ع دام سعال لثملا ىف قود.ٌةربنوع رذ لأ امؤرمصبلاب ملت ةدوساوالا ان سغأ امو ْ

 وهاذهو ةئيماا تان الاراهطظاولاوهالا نمفقاوملا كاتب قلي اموهو لعفلا ىعانوه مالا لمت دو سب | ْ

 نأ (امهدح أ) ناهجو ه.فف ىوذلا ضوه ىذلا ىحالا ىلع سمالا انلوسناامأو ءانرك ذ ىذلا لوتالا ليوأتلا | |

 | قهلوقو مالا ناءئاوهكلاذف اذكو اذكب مسمأي هقاناالا ماسلا موب ىداش ايدام ءنارِدَمَدلا نوكي |
 | اذ ها دحا 2 وكب للظلا كل:لودووءاذنلا كلذ عامم ناريدّعَتلاو لاطظ عم ىأ مامغلا نم للط |

 1 !تامامالا كا:ق دهر مع ةدطقمتا اوهأل وس مامغلان ملاظ يف هنا ضأ نانا نمار 1١ نوك«نأ | ظ

 .اًشوقن قلخ ىلاعت هلا دارملا نوكيوأ و اقشلاو ةداهسلا نم هيقملي اد أ لك ىلع ىلاعت هقنامكح ىلع ل دنت[
 'دمعولاو دعولا ف فةوملا له لاح اجب فرنك كلتداوسو اهضاي ةدشا مامغلا نمللظىف ةموظنم |
 مالا نانول عي ءدنمف مولان هان ديرب انا ةرام الد ىلاصعت هنا مامغلا نم لاظلا ةدئاف نوكتو امهريغو |
 تاذعلا نمدعواغ هللا مويت أين الا نورطم له ىئعملاناليوأتا ىف (ثااشلا هولا) ب رةورضح دق |

 5 حلب ناكر كدي ملا ذاو دمءولا باف مهلع لهم ؟ناكم. أ امركذولذامماءاليو مهب ف أنام فذ باسو ا

 غزوا طش عسل ءان اهىلاعتهوق هلئمو هو لك ىف مهركف باه ذو مهراط او ماسقتال | ا

 ثءح نم مدهأنا هنال دع هللام_هاأنا أ ىعملاو نيئمؤملا ىديأو مه ديأب مهو نو رع تعزلا م-ميولقفف | |

 باذعلا,هاناوم وقوف نمفقسلا لعن دءاوقلا نم مهنا هاى اف ىلاعت هلوق كل ذكو اوبس تح ل |
 اذار ءاطاا فرعلا ىفلاقيو دعا وقلا ند مهنا .نبهللا اف ىلا هت هلوقا ريسغتلاك باذعلام ءانأوهل 1

 تراكم نإ لدو اتلاف (عبارلا هولا )رو ه ثمزامم اذهن ا كئالو هلو هروب نالفانءابس دق راس ةيالو عمن

 أ
 روعته الا ١ نمدوسةملانا(سما.1ا هجولا) كن الملا عم مامغلا ىف مهيئان ىذلا باذعل ادارملاو كت الملاو |

 ىشانقلان اكو ةمود1تاوءاضقللاو رضح اذا نيبنذملا عمم نال كلذو اهتذشو اهلوهو ةءامقل ا مون وب ةمظع |

 هروضح تقو نءدشأم ماع تقوال نود دملاءالؤهف ةبسه م هرك وا روقنيطالسلا مظعأ ةموصمتا كلف |

 . [| ىلاهت هلوق ءريطتو عزفل اةباهنو ةبنهلاةيانرب ظ1110 رغلانوكمف ةءوصخلا كل: لصف |
 راوهترغن م هدم, ,تايوطم تاووسلاو ةماةاامول هم_ظقاعجم ضرالاوءردقىد هللا اوردقامو ْ



 سءشلا ة.هلاب مكتع الذ ىلاعت هللا ىلع باهذلاو« ىف اروح نكروضاساو ةبمغلا هماعزو < مم اهمنا كوم

 هنلع لملخلا نع ىح ىلا.ءت هتان ا (اهسماخو )هلا هنا مءزيرخ دوب وم تاس.ئانمكلسا هملء بجو أ ىذل ا امو

 لوفالل ىف_همالو نيلفالاب اال هلوقب سءثلاور._ةلاو بك اوكا ةههاا ىف نعط هنا مال او ةالصا |
 بذكو مالا هملع ل.اخا لماد ىف رعط دتةىلاهت هللا ىلعروضأساو ةسْغااْروَس نكروض ساو ة  سغلا الا
 هءاع ىموم لاس. «لعىلاعت ها ةذعا نوعرف نأ (اهسداسو) كل ذىف مالساا هملع لماحللا ىد دصت ىف هللا

 | لاكش الانام وصو م اعسج ىلاءةناكولفرهواو سنحلاو ةمهاملاهنم باطو نيالا برامو لاقذ مالسلا
 أ هءلعوءوم باوج ناكفردةااو لكل اوةروسااركذبالا سدا لاو سا !ذه ن< باو ناكتاريداقةلاو

 .(|| اًذهوالط ابو أطمح برغم او قرمثملا بريل والا مكتانآ برو مكبر ضرالاوتا ومسلابر هلوقب مال-للا |

 |[  لسرأ ىذلا مكلوسر نا هلوق ىف ن وعرف بي ودتو باواا ن رك ذاسعف مال_سلا هماع ىسوم ةئطدق ىضتةي
 || نأن ع هزنمو ناكمف نوكي ناواسف-ج نوكي نأ نع ءزنم ىلاعت هنا انلعالطاب كل ذ لكن اك امو نون مكملا
 1 1 لكو ةِنا دولا ىف لماكتلا وه دحالاو دح أ هنن اوه لق لاه ىلا.هت هنا (اهعباسو) باهذلاو نش ا هرلع مدي

 | ازيصموأ اهسج نوكي نأ عنمما اد أ ىلا عث ناك الف نيئزج ىلا ةراشال او ضرغا !بس< مسقنمو وذ مسج

 . || ناكولو اش ىأ .«- هل ات له ىلا ع5 لاه اضيأو باهذلاو « ىلا هملع عنشم اازيصتمالو اهسج نكي ملامإف

 || مظعلابامتا كل ذو ةىسحلا ءارو ام لس فالت الاانا ة.عسحلا ىف ماس الل هبا ثم ناكل ١ يتم وج

 ناكولو'ئث هل دكسدل ىلا: لاه اضرأو تاذلا ىف ةرباشأ ا ل اوه ىف عدي ال كاذو تامفيكلاو تائصااب وأ

 الارثالاكر اشم ناكل اريك امسح ناكول (اهن انو) ماس الل الممناكل امج
 دزقة مسا موعىف ماس

 دكراشملا هباه ل والا ناكنافنوكال نأ اماوةصو ملا هئاذ صوصخ ىفاغا اك نوك, نأ ام اولد الكل ذ
 | تاذلا كاتاَتمَصو ذا [لال ل اع اذهو ةدولمنل هلا[ نطوسانر اغمامْسحُدن وكموهعف ةزبامملا هبامرعسغ
 | انلقنا وةفصلات ا د مسحلان ال لاحم ا هو ةذص محلا انام دق كام -ج هنوكنم موهفاان ةصوم لا

 نوكت دنهل اعسج هنوكي فود وم ريغو عج هنوك نمموجههدال ةرباغم ىه ىتاا ةصوصخملا تاذلا كلن نأن

 اماو اهسج ىلاصت هنوك ىف كل ذو هب فوصومرمغو مسا نءموهفملل ارباغم اش ىلاعتهقا تاذ

 || اهاالثمنوكي ذئنمخل ةمصو هن ىف ماس الاريئاس فلا اذه الا نسج تناكن ا د_ه.ىلاسعت هن اذ نا لقا
 لكو كلذكن هوكتن أهناذ ف بجو هن دحم ماسجالا هذه تناك ذاف هيلع مدد _ةفا يلع مصام لكو لطم | ْ

 | لوةنفاذه تفرعاذاهسلع ب اهذلاو ءىحلا ممهيال هن اوزيصع الو مسح سدل ىلاع هنا تدثف لاحم كلذ

 ||| اهطق الع لاحم ىلاسعت هللا ىلع باهذلاو « ىحللا نا ةهطاسقل | ىل'ال دلاب تيثاسا هن اال فال !بهذم
 0 دارا كل ذانمءنافرخ شكا ذدعب هدام ناو ب اهذلاو» ىحن اوهّدن الا هذه نءىلاعت هادا لمد ا

 [|| اذهو ىلا عت هتناىلا لل.صغتلا لسع ىلءذيالا عم ضي وتو ليوأتلا نءتوكسا!ىلوالاف أطمللا نمأنم
 : هحوو «لاهط دحأ هقرعتال هسحو هحرأ ةعبرأ ىلع نارقلا لزت لاه هنا سا عنءا نعىوراعدارااوه

 | انيسقتسادةلوقلاًذهوهقاالا هلعيال هوو طَتفةس رعلا لبق نم هفرعت هجوو هنورمسةيوءاإعلا هفرعي
 ليوأتلا نم دب اله نيماك ا روهمبلوةو»و (ىناشلا هجولا ) ملأ ىلاعتهلوةريبفتىف هسفلوقلا

 هقناتانآ ىأهام_متاينأ الا نو رظني له دارملا (لوالا). اهوجوهسيقاو 1 ذم ل.بهغَملا ليدس ىلع ظ

 توج نم ميظع سدح ءاجاذاكلملاءاج لاقي اك تان الا ناشا ميضفتلا ىلعةلائيحم تاي الا*ىيش لعل
 تاندبلا مكح:ءايام دعن نم َللز ناف ةمداهب الا ىف لاه ىلاعت هنا ليوأتلا ادد هرم ىلع لدي ىدلاو

 . || نورط له ةلوقب كلذ دك أ ىلا.عت هنا دي دهتلاورجزلا ضرعم ىف كال ذرك ذف ميكح زيز هللانا اولعاف

 | دذع هلالرجزلاو دي دهتللابيمهروضح درجت نكمل هللا ىلع «ىمغلا مدي نأر يد ةنبنأ مولعمو هللا مهين أي نأالا
 نوكيالدوضألا دّو شن اتدم بي رشتلانم ىصاعو زيئمؤملا سي وهفممقاعيو رافكلاا رجزباك روشحلا



 )| نع لوريضا ليمثارسا نيل سدودقملا سل هنأ لعا( ةئاشلا هل كسملا)ةيربش نوكت ناو ةيماهفتسان روك ثأ ١ : ءأأإ د

 الو ةفاكل لا ىفاولش دا اوما نيذلا ١

 هيرطا ب رع | ةغلرثك أو م هذ سال ىف ةرانتوريذما ىف لمعت سة ةر ات ىهو ماوفتسالا ف رسابنمذتل نوكسلا ىلغأ 1 اناس مع سعي

 اقع
 - حس ء حس مم

 انههروكذملا عالا ( ةثلالا هلمللا) لصحو عقو دق هناك هءوقوب مزطساو عطقلا لو هر اصف ىج ا سمفن

 لامرانلاو ةنللا نم تلزم نمفاكملا نمد أ لك لازئاو اهمابرال ف وةطازح ا وقئالإلا نيبءاضقلا لصفوه

 لديمالاىضذتوهلوق لوةافاذه تفرعاذا قطساددعو كدعو هللا نا ىهالا ىضق ا ناطم ثلا لاهو ىلاعت أ

 اللكل1) : عنام ءمكساسالو عفادهئاَسَقأ سبا ىلاعت هناف فقونريدغنم ةعفددسو ةءاسقلا لاو نا ىلو
 هنلاىلاو ىلا عت هلوقامأ دكمالملا ىلءافطع عوذرااردصا ا ىلع مالا ءاضةو ىل+بنيذاعم أرق (ةعبارلا |
 ىضمةي كلذوةءاغلا هال ىلا ةلك لاه نم ةوسحن ا نم ( ىلوالاهلثسملا) لئاسم هيففرودالا عجرتا

 ىلاعت هنا(لوالا)نيهسو نم هدعدمح وتلا لهأ باس أ ةمامقلام ول هما ىهتني ناكمىف ىلاعت هللا ن ركبشأ |

 لاما كءاوسداءلاىف مكسعلا كلام الف ةرخ الا ىلا اوراضاذاف هفاخرومأن ماريثك اين للا ىف هداس.ع نال ْ

 ىلاو ىلا هلوق هريظنو ه-ةزطذلان ص وه ناك اذا ارعمال | ىلا ان سمأ عدس رمواوةك ادهو هتتدئمونىهالاو

 راد د أ لكل مدق ىفاعت هنا موب أ لاق (ىفاثلا) هناطاسو كلم ىف ةعاسلا قالا نا عمربسملا هلا
 ِن نامعلاو باوثلاراد ىلا !ءاصوورادملا هذه ىعأ ىذقنا اذافاناهماارومأ ىول.لاو رابتخالا

 تاوطخ نءزرت<و سه أ كمل 1| ىف للخ ديو عاطبد يَ نأ لهو هذ كا ذكن اك اذاوهدسح و هلل هاكر مالا

 تعسر لاب درت وعم ىلعءادل ا مضب عبرت سداعرورعوب او ريثكن ياًأر ق( ةمناثلا”هلشلا) ىهناكناطمشلا

 هنلاىلا اودر مث رخآ عضومىفو فر ىلاَت ددرنئاورخآ عضوم ىفو ىرىلاتهبرْنماو ىلاعت لاه هتددر ىأ

 مب عجرت قاسكلاو ةزجسو صاع | رقو ىندر ىأ اه اص ىلعا ىلع نورا بر ىلا.عت لاهو قلع ا مهالوم
 هللا همر لافقلا لاه مكه سه هنا ىلاو مما امانا هل وةورومال اريصت هقناىلاالا ىلاءت هل وةكريصت ىأءاتلا :

 اةدلا انا هسف:ىلا اههجرب هلالج ىلبوهو هل الب ل هيلا عجرت اهمال براسة منيت ءارقلا ف ىهملاو
 ل هناوهرانركذ ىذاا اذه (اهددسأ )ناعم ثالثءاتلا مضرومالا عسرتهلوق ىفو لاه م ةمايقلاةماقاو
 نالف مول و:ىف برعلا به دم ىلع هنا( ىناثل او )ا مضاه و هو ىهالا ىىذقو ةيالا هده ىف لاق اما ههدسرب الس

 قالناتاوذ نأ (ثلاشلاو )هب بهذي د نكي ل ناو كب بعذب نيأ ىلا هريغل لبرلا ل وةيو هس سني بهتن |
 عجرت هلو ةف موةلاخ ىلا مهم أ نيداراوناكو نمسا نون دم نوقول مهنا مهيلعةدهاش تناك مهتافصو

 ناف ضرالاو تاوعسلا فام هق مسد لاق اموهو مسن أ ةداهشي همك ىلاو هيلادابعلا اهدرب ىأر ومالا

 تاوء-لا ىف نمدص. هللو فوق اضر أ لمح هملعو ناسالاب طم |!ب سال لاهل داو بس مدستل ا اذه

 مهنانمهفنأ ةداهشب اهركرافكلا هل دصسو اعوط نونمْؤملا هل دعس عما نا ىل قا ركو اعوط ضرالا و
 َنونمْؤاااماهملااهءوجربنوذرتعيو هنا ىلا مهر ومأن ود ربدامعلا نا لاشي نأزوءاذكصحذ شاددسع

 هللا ةمعذ ل دب نمو ةندب هنآ ءمهانبتا كلم ارسا بل س) ىلاعت هلوق « لادا ةداومش.ةرافكلا اماو لاا ابق
 تكرتف لأسا لصالا ف نأكل س (ىلوالا "هلمسملا) لئاسمةنتال ا ىف (باةءاادي دش هللاَن أه هنءاجحأم دعب ند
 اذهد_:عواهلبق ىذلا نك اسسلا ىلا اهتكرح تاةنو اغفمفات مالكلا فرو دللا ةراكسأ لفل نيعىه قا اةزنءهلا
 أ فا لم لاسي لاسور ازيد سال ارأز لثمل أسد لاس لاسة ب برطق لاهو لصولا فل نع ىغتسا فيرمهتلا
 || وف مك هلوقو لاكو لاه نزو ىلع ل ئاس لاس هاه نبا ومفانأرق ريدم اًذهبو فش لدم لس ه..ذ سال او ف اذه

 تزيو ميما تنكسوام ترصق مام عم هيو فاك ف يلام نم هنا لاقي د دعلل عوضو «نوكسل | ىلع م ميم /

 لة اميه ىهو ماهفتسال ! ىف هير كوريل ف هب بسم نم برعلا نمو ماه: سال دنع بصنل وربما دع |

 || هابا ىلاغة هنا مالعايلا وحالا كا املاه ناك مالسسلا وةالصلا هلع لوس رلا نال كل ذو اهلعتف تاناالا كات
 (.ي”ا لاق ىلاعذ هنا مالكلا اذه نا و ىلاعت هللا ل الد نع ضارعالا نء رج زل ىف ةغل ابملا هنم دوصقما لب

 لاف مرفكحلا نع ىو مالسالانمهأف ناطمشا !تاوطخ اودع.
- 

 ك0
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 (سداسلا ءبولا) لعأ هتئاو انها كسحف ىلولاب ىذا لقا هناش ةمظعاربو هتوهاغناو نبع و ”ىطو ةضرق
 تازنامناةناكا ملا ىف اولشدااوذمآنب ذلا اهي 'انىلاعت هلوق ناانركذانا فلسام لكن مىدنع عضوأ رهز

 ميكعزيزع هللانا | راغاف تاشبلا مكتءاسام د-ه:ن. ٌسللز ناف هوةفريدقتلا اذه ىل_ءودووملا قس ىف

 هنك”الل او مامغلا نم لاظ ىف هللا مويا. نأ الان ورط له ىلاعأ هلوق نوكم ذئنيسو دوويلا عم اناطخ ثوم |
 اولعف ,خا ىرتال أدكمئالالاو مامغلا نم للظىفهللا مويتاين أ الا كن د نول ةرالممنا ىدماو دوبا ١ نع ةباكس
 ءازجا عتيل دووم! لاس نع ةياك اذه ناك اذاو ةرهج هنا ىرن بح كف ندؤن را اول -ةذ كلذ لع ىو« عم
 . || اوناكو ناهذلاز«ىحناهقلا ىلع ن وزو ىاوناكو هسبشتلا بهذم ىلعا وناكدوهماانال كل ذو اهرعاط ىلع ةنآالا

 . || هيلع د« نامز ىف كالذ لم اوباطو مامغلا نم للطظ فروطلا ىلع مالسل ا هلع ىمومل ىلدت ىلاعت هنا نولوةب
 || جاتحالف هيد تل اءنيلث اقاادوويلا دةّءءمنع ةناكس مالكلا اذهنوكي رب دقتلا ! ذه ىلعو مال لاو ةالصلا

 ]| سزلو هقلا مهيتأي نأ نور ظن, اموق نا ىلع لدن. الاف لهب وز امنا ىلع طفلا لج ىلاالو ليوأتلا ىلا ئةم ١
 || ل قناف لاكش الا طةسي ريدشتل اذه ىلعو نولط م وأراطتالا كلذ ىف نوح ممن ! ىلع ةلالدةداال ىف

 . || مهدانع ىح ال ىلاعتهناهبق هجولا انلقرو مال ا عجرت هللا ىلاو ىلا هت هلوق هي قاعد فكل يوأتلا اذه ىلءف
 || دومالا عجرتهقاىلاو ل اعف دي دهتلا ىرجت ىرجام ءدعبرت ذة دسافل اطرمل | اذه ىلع نيدملا لورق ىف مهةقونو

 لافقلا ءاكسام لوو ألا ف ( عباسلا هدول ) همالكة قش لع أهللاو قيسأم لكن م ىداذعرهظ أ هجولا اذهو
 [| وهذ هلال لحق !ىلا ف اضملا اماف دكت الا ىلا فاض لاظا ىف ناسنالاّناوهو ةماعلا ىلأ نع هرهسغ:ىف

 ميئاثأالانو رطل هأ رق نمةءا رتب هنصص ىف دمت _دوريخأتلاو يدقنلا ىلع مالكلا لج ناك طةذناسالا

 عاف مامغلا نم لاظ ىف هوقاممأر كدت ليوأتلا اذه هللا همس لالا لاهتمامغلا نم للظ ىف ةكئالماو هللا

 لزئا ذاق ةمحرلا ةذلغم مامغلا نا (اهدسا) هوح ولانلق مامغلا ف باذعل !مهمتا لاو لمقناف ماهغلا نم لاظ ىف

 لءاساذاريونا نااكعلمف أو لوه أن اكس مةدال ثيح نم ءااذا سسشلا نال عظفأ ىهالا ناك ب اذءلا هسنم

 اذه نمورب هنا بةح ثدح نءرشا ا ءاساذا ف.كفرورمسلا ىفا يثار خكححأ ناك ستغ ال ثمدح نم

 || كدزنن !(اهيئاثو) نو.تحاونوكيملام هللا نممهل ادبو ةلوق ىلع هللا باك نب ركفدلا ىلع دش
 . [|| لزنو مامغلاءامسلا قةشت مويوىلا عت لاه ة.ءامقا ىف لاوهالا 3ث أن وكي امر وهلا ةمالءمامغلا
 | هنعلزنتمامغلانا (اهثلانثو) .اريسعني رفاكلاا ىلعاموب ناكو نوحرأل قاد ةموب ء0!اليزنت ةكالملا
 . || هلوفامأ روص<ريغالوزن باذها!تارطق هنع لزني مامغلا اذهاذكو ةدو دتالر ةرو هر مغ ةريثكت ارطق
 . || ةقيقملا ىلع للم نأ نكي دكئالملا نامتاو دكت الملا مويتاتورب دن او ق سام ىلع فاطع ووهنتكت الا اوىلاعت
 ةناعانسةباو مآ _ىاوموةمل نونا كلذ عمتكنالملاو هنانآو هفا صأ ا هنا ئه اراصفاملع لج بحرف ظ
 (كوالا هل ملا ) لاسم همقن مالا ىشقو ىلاهت هلوقامأ ةماسقل امون ماكس أ نمامهربغوأ بيذعتوأ

 عقد ىف عفش, الو هيوقعمهنءافرممت الو ةركع مهل لاقتال كلذ دف هنود _ءوباوناك ام غ رفهنا عملا ْ

 1 هللامهتانأالا ربدقتلاو ىهالا ىضةيوءانعم مالا ىضتو هلوق (ةيئاشلا ةلكساا) تهل مهب لزنام

 ا ا ناف ةرخ الارومأىفاصوصخو نارذلا فري تسص اذهو لمْ لا عضوم ىذاسا اعضوف سغالا ىو

 || سانلل تاق تنءأ ميره نبا ىسعايهقالاه ذا ىلاعتو هناصسسدتا لاق ىطاس اياريثكعقي اهتع رايخالا |
 | ناكدذ ةرخ الا عأ برق لعةيدتتلا (امهدحأ) نارمأزاحلا اذ فراس اى بسلاو فوذ-ا

 ١ | لكعرمت هعوقو نمذبال هناد..؟ ان ىف ةغلاسمملا (ىناشلاو) هعاقياهلاديربامعقوو تتأدق ةعاسلا



 لدافا نال لعفلاريكسسص د ند لصافب مال |ننبو ثاؤاا لعف نيب لصفاداو اورغكنيذلل لون امثدلا ْ ٠

 تار نءاببع با لاق (لوالاو .ادراقراغ اا 4 ذ(ةناثلا 1 ًاتلاعا نع 2 1

 ءاليأ اعاونأ ١ قءرشلا وز اوردغل تان ةميلسياال 6 دادس هد 8 ١

 لودعلاو هئيزاش .زم نأ ىضتغي نيز فوقّنال كا ذو فرعض ذهن أ لءاو هسفنل نيز ىذلاوهةمقب مضايف 1
 اذه ةصص ىلءل ديو ىلاسعت هللا وه ني زملا اذهنأ (ثلاف هاليوأتلا) ن نكميريغ زامل ىلا ةقيقللا نعا 0 :

 (ىناثلا) لعافالءانيلا ىلءاشدلا اسهل ااورفكن نيدالنيزأ رقنمةءارق (امهدحأ) ناهجو لب وأ كالا ٠
 اوركذل.وأتلا اذ مينولئاقلامث اللعن دس مويا مهوامنلاهل ةسلمز 5 صرالا ىلعامانلعانا ىلابعتهلوق | |

 ال“. ٠2
 هدم همس سم يسم

 هةنست منت دما مس 5 ا ل ل م

 سل هنال قمة س هل ةاسلسا ثين أننا حااسزلا لوةودو (اهنان'و ) ةدجصلا اواظ نيذلا دخلو هو نم ةظءوم ْ

 نال نزل او ماكياج ودا :لاو نسعلاو ذا .لا عم لب لو ةقانو ل جرو :ٌ سها لئمركذدنازانان اوم

 "0 مهلا نيبو نيز نمد لصف هنال تنير لقي لاسغأ ىرابت الا نب الوقوهو (اهثلاناو)“ اتيلاواندلا ةامكلا ادرغك

 رضنلاو ةظرق ب نم ممالعودو ملا ءاسؤر ىف تازن( ةيناثل اذباو رلاو) ةحازلاو منتلا فا واكرافكلا ناعمأ]]

 (ةئلاثلاةباورلاو) م-لاومأو مهرابد نءا ورشا ثمدس نير اهلا نيململاءا ياو 0

 نيرح اهملاءا رقفو نيلبسملا» افهض نمنورذكا اواكمءاضأ و ىلأ نب هللاد_ءعنيتفانملا ف تلزن لتاةملاق

 او 1 فل زتعملا ام أن زتلا اذهةمف. كى اوةلتشا ( ةثلاثلا لعمل ) موعيج ف اهلوزن نم عئامال هنآ لعاو
 ضااوصقو انندلا ىلع صرح ارافكللاوسإز سنالاو ّنْطاةاوغ عوه نيزملا قابلا لاق (اهدبشأ) اهوحو
 ىذااامأو لاق اذدلا ف مكةشيءاوصغنتالفةرخ الا أ نم لاق. املةصسال نا ومهواو مهئسعأ ىف رخالا

 ىلاعتهّها وهني ملا ناكن اف ه:سح نعريخل اوه ؟ئذلل ني زمان ال لطادو هذ كل ذ نيز ىلاسعت هنا نم ةربخا هلو
 نوكمف ا سح هلسرزام نوكي نا بجواق داص ناكَن افايذاكن وكي نااماو نيزنلا كلذ ىناقداص نكي نااماف

 انذاك ناك ا ورفكل وةلااذهو هتيصعمو ءرفك ىف بدصمرفاكل نأ ب جود كلذو ايدصمدل نس سمملا هلعاف '

 ّ , الا نمدا راانأ مصخ لافرفك اضرأ ا ذهوربخ الو لو ةبهلاعتهنم قئبالن ا كلا كلذ ىدانيبزتلا كلذ ىف ْ

 نيزىلاهت هلوقّال فدعض اذهل اوقأو هريسفتف "اسما ىلع ىنأ مالكمانمت ادهن اطمسثل اوه نيزا ااثأأ]

 ةرالرافكلا عش نيزم اونا :لصرا كسلا عد تهب نوكي نأ ىذتقياذيرافكلا عمجب لواشتب اورفكن يذلا
 نبزب ىذا نأ تدئفارو درصي ذأ نحو رح و3 نيزي ناك جنن دساو لكن لاضيآالامولاراشم تول نأ

 ءالؤع نال كلذو نسنالاو ّنطاةاوغ مه نير انا ةلوق لطمف م دينا ارياغمنوكي ناودبالراغكلا عسملتر مكلا

 ااامأو ف.عض ل.وأتلا اذهنأ تيثف يضرك ةماوزمال ب راقمل دس « دقواضي ار افكلا فنواخاد:اوغلا

 كام طوال ناب ةو صوم يزل ليضع اعتقدت دس نسوا نيزملاهلوق|

 ريس اوهئئشلل نيزملا نأ اناسنا م همالكاهةسربدقتلا اذه ىلع واني نم 'ىثلا نوكياهرايتعائثلابةمئاع |||
 تاسسظل او تاذالا نم اهيفاعرب أ ىلاععت هنادارحلاو هن. نعربخ أ ىلانعت هللا لاقي نأزودعال لف هس نع |
 نايلا اذه ىف ىلع ىنأ مالك طقشفر ةححص,سلاهقدددصتلاو بذكب سيل كلذ نعراابخالاو تاحارلاو |

 نانو وةيبرعلاو مهسفن الاولي عمنا! رفك نيذلل ن يزف لمتحيل موب وبألاه (ىناثلالب وأما 1) ةماكتلاب
 قا نوكفؤي ىفأ ةريثكلا ى الا فىلاعت هلو ىعموهو هب بهذ امه اذ نا نودي ريال كي بهذي ني مهن «دعبم
 هللاركذ نع مدالوأالو مكلاومأ مكهلتالا نتميز اهنا ايمن وشب هننك ١ أو كا ذري-غىلا نوفرمدد

 نانسن الافارهق ل عفا ! ىلعناسنالا لمص نا كلوال ناطسشلا ناكاملو بلاك ناك[ ملامويلا كلذ فاضاف |

 :بيطلاؤةراضالاو ةرهزلا نماسنالا ىف هرهظأ اعني زااوهىلا_عتنوكي نأ عنشم (لوالا) اهوجوأ] ٠
 2 ألق هلوةىلاتاوهنشلا بح سانا نيز ىلا عتهلوق هريظنوو دامعل النا كلذ لعف امناو ةذللاو

 :تائقابل ااا .,نونبلاو لاما اضيأ لاو تانج مر دنعاوقنا يذل مكصلذ نمو '

 ميس مم



 هه

 ظ

 قاذكردلر ا ىو ةأدتبملا ةزمهلا طاةسا ىلا دلصو فانئتسالا ف ضضتلا نأ قرغل اهجو زمهرغب :

 ١ نا لازناو ماهغلا لءاظتورصل اقافو مالسلا هملع ىءو«تازدق# ه.دارملا ( امهدحأ) نالوقهف ||

 ىدهل|نيستو مولع ارودلا لازناو باصسلا ع نم مالسا ا هياع ىموا ىلاءعت هللا مب اكو لما قو ىولسلاو أ ]

 فرك

 | فردي ديد نهم حرص بيلعتلا اذه نع نءمضر ,رءاناف ىأتائبلا مكن ءاجأم دعب نم ءمالز ناف

 را يتسم 53 دي الماو ماسهغلا نم لاظىف هللا مهيئأي ناال ثور ,لههلوقب دي دوتلا كلذ نيد مث مب نزع هللانا

 | ةبانتان نبأ 2 ياس رمضا1لا» "دوه لس نعي لدا كر ايل سةوقبديدعلا كلذ :

 لامن لاا مكبس مهرب روني ناكل ا ذهرك ذنمدوصقللاو هن نوم ذغتل كا قواكباذعلا :

 (ةثلاثلا لكما ) مغنلا هسو نا . اذهفبابلالا وال ةريعمهص دق ىفناك دقا لاهو راصبالا ىلو أ اءاوريمعاف ١

 ْ ال ساو زمهريغل ثا رم ١ ىبلسو مولسأر قف فانئتسالا نيبو ءافوو وب لاصتالا نيب لسفورعوب أ قرف

 قل ارقد لكل نيب اسك ىؤسوزم علا اضف نه هنئااول ا ساو نات -كحاانورة,نيذلا لثسافةيرقلا

 1 ةئال نم هلوق (هعارلاةلكساا) عجبا اهيف ةطقاس فلاالا نال فرمعملا عسب تيقوشلاو لانستالاقو

 :١ | ةالدلا هءلعده ةش ةحص نم مهام ىعملانأ (فاثلا لوقلاو) تاندت انآ كلذ لكل مهارفكلا نم

 ا لئاسسم ه-.ةثاهق ا ةم_هت لد نمو ىلاعثهلوقاَمأ ه-تعي رن ةعصو هقدصا هب لعب مالدسلاو :

 ا لاف مث كلذلوااذها ب اقعلا ديدش هنوكىلا تافةلاربيسغن هبامعلادب دم هنااقودومهناذىف هنو كس, |

 ١ اةاملا اورفكن يدا نيز لاةفمممهي رط هذه تناك هلال ىذإا بدسأ ارك ذب ىلاعت هللا هعمت ااتءاولدعوأ

 ميو ( | ريدةتااو فدا الاف له وأ لاه ةاشااهلة_سملا فيرفذتلاب لدي ع نمرئرق (ىلدالا
 ١ تسجل !هااززفكو ةنشد ب[ نم ملهاش ٠ ةلئسملا)هتاةمسعن لدين ءوهاوقرامذال اذه ىلع لدبالن |

 هللا منماسقأ لج أ نم ى مو هل ةالدو هنانادا اراانأ (امهدسأ) نالوق اميه هللا ةمعنىف ) ةثلاثلا

 ةنملاةن الأندا رملا لاق نة ناهجو اهانام ابدت ىف لوةلازه ىلع غةلالضلا نمةامخلا وىدهلابامسأ امال |

 ا دلع عاهة دان ؟نوكتلا» يطا انت هللا أهي ديني دارملا لاق مالسل ا هملع ىموم تازدعم
 لئالدنم ل. الاوذاررتلا ىفامةنيبلا ةيكالايدارملا لاق نمو مهب رمل اسجر مم دازف هلوةكمهجتالالض |

 اهلا ةمعتبدا ارا (ىناثلا لوقلا) اههفةبنكلا لاسداو هذ رت اهليد تنم دارملا لاه مالسل ا هملع دمة وين ]

 اورفك ان ةم-ةالاةمعنلا لدباىذااوهىلاث هللا وةيافكلاو نمالاو ةمصلا بايسأ نم هللا مهانآ ام ||
 تان الا كلن ” لمعلا نم ءمواع بجوامادقلا لرتوهو ممهج نءبدسهنال مهبلا ليديتاافاضا نكساو |1

 ادغب نمهلوق نمدارملا ناك ئالدإاو تان“ الاءايان ةمعتلا امرمسف ناف هن ايام دعب نم لاعت ةوقانتأتاذيبلا |

 ا ا مهو هواة عام دعب نم هنوذر < مثىلا هتهلوقك اهفرعام دعب نمو است عم ند هنكمي امد عب نمىأ هن*احام

 ةعصلا نمامن دلاقلعياع ةمعتا انرمسف ناو تمارا درع )وأ اهتفرعد نم نكس ملاذا هنال نواغب |
 |لاعاذهلف عقأر ةكلا ناكف بجو ا ركشا !نوكي باسالا هذه لوصح دنءنأ كشالذةياذكلاو نمالاو 1ْ
 أ دبعنييلوقأو 4 باقعلا ديدش ىنملاو رامضا همفو ىلاعت هللا هجر ”ىد اولا لاه باقدلا ديد هلئاّنأف ٍ

 وكاد الا نمدوصقملاّنالٌكِإْذو ىلو ارامخالا اذ هالرتنازامعالا لئالد باك ىوضلار هاقلا 1

 [|| ايدلا ةان ا اورفك نيدالنيز) ىلاعتهلوق « مرطب ةعيٍب اذ دعباسةغلاو هللا ههحر”ىدحاولا
 ١ ١ هنأ معا (باسخحرغبءاشد نمقزر هللاو ةمامقلامولمهقوف اردنا نيذلاواوم»ا نيذلا نم نوردصسدو

 ١ | ءاسنالاو لال دلاباون ذكنيذلار انكلا مهو هنءاجام دعب نم هللا ةمعن لدي نم لاح لبق نم ردا ىلاعت

 ١ اةشسزنمىافا |عججرت ف نيكرشلاوراغكلا لوقع ف عض نينمؤملا فيرعت مالكسلا اذه لو ستواسندلا ١

 | هوحول تاز ل_ةيملامغا (ىلوالا ل ث-بلا) لئاسسمةب الاىفو ةرخ "الا تاسدد نءىقابلا ىلء ايئدلا|
 / | .«"اجنفهوقكف لا ىلءذرك ذ اوال ىف ثنا ناف داو ءامحالاو ةايملا نا: :اًرفلالوقوهو (اهدحأ) |

 ةطعوم



 ةمامقا مون ةلافوهت وذمماذارآانوكم نأ (اها انتو ني رذاكال هل صاح تناك تلاد ودالاتاداعسلا ٠ ّآ

 ىأباسحريغب (اهتماثو) باسحريغن وفي لاشي هناف هملعدازاذا اماه دب افككاردق ىلَع.ديزبال ناك اذا |
 زود ةمطظتنماهل هقااءاطعو ل22 7 وح ولا هذهنأ ملسعاو لماةوهةباس اهل خدام ال اريدك ى طع 01 ١

0020 

 نءنسم ىف نونوكي نيرفاكل او ءانوسأ |نمنيملع فنووك نينم وا نال ناكلاةمقوذلاةمقؤ لا ذارألا ْ
 نالفلاةءاما لق ناف ةحرذأاو ةماركلا ىف ةمتوذاا ةءقؤفا دارا |نوكين ألق < (اهن انو) نضرالا ١

 كا: ىقرخالا نمالاسديز أ اههدح أت وكي مم ةماركت]!ىفامهت داو لكن اك اذا ةماركدا قف نالف ق را
 مهتوفاؤاكممنادارا ا انلقةما ركلا ىف هون نموا ل اة يف.كف ةماركل | نمئث 4 نسدل رفاكلاو ةمارك لا
 قو:نوكيامةرخ الات ادانعس نم نموا ىلطعب ىلاسعت هللاق ىعالا باقل رعت الا ىف مات دإ|تاداعسف |

 دل دوت ددعمميولق نءامنود ربا وناكم نا مني موا بولق ىف عقت تناك اهررافكلا تامشّتال 0 ٠

 ناىلاهت لاق ام ناط.ثلا سواسورثؤثالو تاهشلا لوزت لب كلذ نمئن ق.الفةءامقلا مونامأو ىلاعت |

 ةيرضمنأ (اهعبارو) هناالااونمانيذلا موتلاف هلوقىلانوكصضإ اونمآن يذلا نماؤناك اوءرخا نيذللا

 ىشدتهلطاءنمؤا ذاكل ةيرطم الا ندا ف نينمؤل نب رئاكل يرضع قوف ةمارقلا موي رافكأب نما
 | (كاا!لاؤلا)ةيقان هاد ىهاهتمة- عمو ةقح ةرخ الاف رفاكتلا نمؤملا ةيرخس و ةيض نم |مالطن عم

 , ةيقوفااءذ_ماوةنانيذلا صخ ىلا عت هنالوقي نا لئ اقل ناف قاسسغلا دمعوب عطقل | ىلء د الا لدن له
 1 اوناك ةيقوفلا هذه لص ملاذاو ةق وغلا هذه مهل لصدفال نأ بجو ىوةالانيفوصوم نون ركلال نيذلاق

 .اهناانب ىتا!تاموه_هلانءةلالدلا فىوقأن وكيالف موهفا انك اذه (باوحلا) راثلالهأن ها
 ' هبئمدارا!نوكي نأ ل متكف باس ريغ ءاشن نم قزرهتناو ىلا هت هوقامأ وفعا!لئالدب ةصوصتغ ||

 نم ه دسم فان_صااسئدلا ىف ىطعي امدارح ا نوكي نأ لمعو باوثل ا نم ةرخنالا ىف نيةَدملا هقلا ىلع عام

 ةرخ الا ىفءاشن ند قزرب هلا (اهدخأ) اهوجو لقا ةرخخالا قزر ىلءءانلوساذاف نير فاكللاو نيئمّؤملا |

 ةئحلان ولع : كئاوافهلوةكوفو عاطقث االو هلءا ::الادئراعماو اهزر ىأ با سحري ن ونمو ا مهو

 اها .نوكيالا هانم هفريدةلااوريصملاو باسل ا تحت لش دام لكن اف باسسح ريس غدا توقزرب

 لضغتاهضءيو باوثاهضعب ةنلسا ىف مهيلا"هلصاولا عفانملا نأ. (اهينانثو) باسم نعايبراشتةلاحمال ناك
 هدنءاه ذاغن ف انيال هنا ( اهئاانثو) اسالي هنم لضفاافهلضف نم مه ديزيو مهروس ميفوق لافاك

 ءااطع ف زوا بالف قامو ىطعيامرا دق لعمل بسام امنا ىطعملا نال هزم حج رخام باس ىلا اتصف

 قزراذبب دارأهنأ (اهعبارو) هتارو دة ةياهنال غلاء هنال باسل ىلا حاتحال هنناو هب فمجيام ىلا
 ناكا.عيجاولار دق صةناائيشىلمءا اذا مناك اذا هملاحاتكامنا بالا ال كاذو ةئاسا لهأ أ
 لضفلاو دعولا مح قكسملااوثاانوكيراصءالاورا ودالاءاضَنا دعب هناق كالذك سدل باوثلاو |[

 فام ىلا هل ةم_بنال ىطعي ىذلا نأ دارأ (اهسماخو) باوشااىلا ةتبأا باس | قرط الا ذه ىلءفادقأب ْ ّْ

 ىهانتملا وهاس مسرب غلف اةردق هن ازخ ىف ىذلاو هلا ال اه ان ن وكسص,تنولكى ىذلاّنال ةنازالا ا

 ىلا هت هقاتارو دقلة باهمال هناىلاةراشاوهو باس ريغب هلو ة نم دار او هاذ يذ ىهانم ا اريغىلا هلةبسنال ||

 .اذهو قحهيلعهلناك اذا باس نالف ىلع نالفل لاق. قام _ساريغب ىأ باس ريب ( اهسداسو)

 لسضفلا دّرعك هاطعأ دق ءاطعاام لكلب بانسح هم دال نسلاو ايش د هلع قصت -سنال هنا ىلع لدي ْ

 باساب قف ن الف لاقيدن اةكلار دق ىلء ديزي ىأ باس ريغب(اهعباسو ) قا كتسالا بوسنالن اسحالاو ا
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 نيرفاك او نينءواا نم داع ف انص أ ا. دل ىف ئطعدام ىلءتي الاانا اذا امأ لعأ هفاواولكدارملانوكينأ
 ١ وناكم منال نيمبسملاءا رق نم نورخسا واكام ارامكسلا نأ هنالا مط قيلأوهو (اهدخأ) هوحو هنت ْ :

 لد تاداعساا كالت نم نيإسملاءا رةذنامرو قولا ىلع مهنا ىلع هب ومندلا تاداعسلا ل ودع نولدت-سا|

 دعي دشس سلا

 نه يسجيرصيوبح موس هجم دخت
 | يل ار 18و



 عا

 هلالس لس هللا نا لكدلا ىف ىدملاو ةقفاوتمتانآالا هذ هفاولاهو الم اريخد اناث كرر د_:ءريس: تاملاصلا
 ىل-ءال تاووُدلا بح بو تاذللاىلا لملا عاسطلا في كسر ,ةناكتماوءالتارا دانت دلا لج

 عم جسمنا انهم | ل. ىذلا بيدصلا لبس ىلسع لب هك رت نكسسءال ىذلا ءالالا لس
 مارحلان ع اههكحرو حابملا ىلع هسفتر مدة هاوه نمؤملا ده امملو ن امال كلب ميل هنءاهّر ناكما

 ديدشلا صرملاو اهيلعلابقالا نع مهع:ءلواذ دلا ىف مواهمأ ىلاعت هن انين زلا نمدارخ انا (ىناشلا)
 ||| اهيلع هسوّي ةلزتعملا نء اهانلنىتااهوسول هذه تدل بت ا لعاو نييزتلان ىعملاوه لاهمالا اد يناهاطف

 ا رثؤم نعال ثدحلا عقو دةفالاو ث دع نم هل دب الرافكلا بولق ىف ةئ نااهذهلوصحناوهودحاو لاؤس

 ١ ظ | 8 م ةيسلا وريعسسلا باب خرلمرابكلا بوقف لسمالبا نيزتلا ذم لاحت اذحو

 ءلقىفاهاو د عمءال و هكه يلق ىف لإ زلا هده لوصح عمناسنالا لإ يا راموأةعاطلاو

 ا الأ عرهبلقف نيزتلا اذه لوصح نانانلقثناو نيزتلااذه لص- هلا ىلع لدرعلاو هنلف ىف انيزت هنوك منج اذهف
 . | لوسح عتتم الع اومسالا لاح نالراس> الا لاز دق: ةعاطل اوناميالا بنا دوما تبناح

 1 .[ عوقولا عننم حوجرملاراصاذاو عوقولا عانماب ىلوأ ناك احوج ىهنيفر املا د ةروريص لا غ نارا

 ١ مهدد ال هنا مولعمو ل اولا همسووهاذهفني_ضمقناا نءح ورخال هنا ةرورمش عوقولا بجاو ججاراراص

 || نمنيز ىلاعتهقانادارملانالبوأتلا اذهريرةتىف(ثلاشااهسولا) ةلزتعملاءالؤهاهركذ ىتااهوبولاب

 فيعضاضإأ اذهو لاكشالا طةسهسولا اذه ىلعو تاروطظلا نو دتاحامملان مناك اما دااةامللا

 دا راانوكينأ عنتمةرفاكلا هب صتخمال تاحامملا نمدزتو رافكلا نيب زتلا اذهب صخ لامست قال ةلذو

 فووللا عماهبهعتت نوكياءثدلا تام.ط نم تاحامملاب عدمت اذا ن يللا (تافاش. او تاحان مها نع ,رث نزعل اذ

 ةرح "الا هضرغراك أو صخنمر كمه ثعن ههاسو هامرثكناوو هذ ةرتش“ الا ىف باسل ع نملحولاو

 هنط ىلءابلاعنوكب امم هرورمسف هدب تاذ تلق ناو هنافرفاكا١كل ذك سدل واهلا هلمس ولاك اندلا دعيامنا و

 اضيأو تاحابما نييزتةن الا نمدارملا سبل هن امص هلاحا ذه ناكاذاو اه رمغثو ددوهةملا لاك اهنا هداةتءال :

 مهكرتفمهنم نورضتناوناك ممئانرعشم كلذواونمآن يذلا نءتورطس وهلوقبةماالا كان عستا ىلاسعت هلا
 تارواضلا ىف عقو لب تاحابم ا ىف عقو ام نيبزتلا كل ذ نا ىلع لدف ةمحاولا قاش اام-وامعو ةرواغ ل !تاذالا

 كا: اش لبءايشالا كل: ىلعةردقا اوءاشال ا ةدارا هلق ىف قا ىلاعت هناىلءنيدزتل اولوس ىرماف انياصص أ امأو

 1 دارملا ارهظ هولا اذه ىلعو هناصس هللاالا سداد ابعا | لاعفال قلالتان ا ىبعءانادهو لاود>الاو لاءفالا

 | لاه تاناورلا نماهوسو دن رضسأ اك: ةيكىفاإ وردةفاونمانيذلا نءنو رسب ىلءت فو قامأ ةيكالا نم

 ١ كلذو ىذا أ دعب لبق لا فان ةسسادع-الو ني ز ىلع فوطعءريغ ف: أس ءنورذسإو هلوق ىدحاولا

 . هذه قعمو او: مانيذلا نمنورذسنو لاقف هن هنو# ذب لفي م متعريشأ م ىذام وهو نيب مسمنعريتأ هتنا نال

 || قاشا ا نولمصت وا ماوه امابس سوادا تاذإ اوك رت نيك اسااءالؤهنول وق قاكممناةبرضسلا |
 || هذهتناكلداعملا, لوقلا لطول هناك ٌدالو لطا لوقت ةرخكالا» ل ولان ا عمةرخ : الا بالا بءانتملاو
 || ىدبالا كلملا ن نيف ضرعأ نءنال مويلع ةبلقناير زها ئاكرانعملا ةصعن ل وقلاتثولاماةمزالاب ركسلا
 1 نيا ضءب لاهل همي رضسلاب ىلو أ د_أ قاما ىف دسوب ل ةدو دعم س افنأ ىف ةريسة- تادإ بيس

 ةرخ ٠ الاب لوةلا لطن نا هناف ا ا سا . الا ىلع لابقالاواسذ دلان 3 ضار ءالا

 ا ا ذدلا نع ضا رعالا ناكح : ةرخ الإ لولا غساداوةدوانم ساق ذة شاالالا كل افلا نك

 هلوقامأ قوأ مملة نرطسلا دوعن او ”هلطا تناك : ب رذسلا كل نأ تدثفانمءتماسعأ ةرخآ الا ىلع لايقالاو

 0 ارسال 0 (لتالاداز للا تال رعبا تا وا وهن نيالاو قاعت

 || نوكيتأ (اهدحأ) هوجو4ف (باوحلا) ةمقوفلا هذ دار ام (فاشأالاؤدلا) ىزقتلا ىلع

 'دارملا

5 5 55 1 1 1 
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 ناكملو ة ةبهملاراشملا قافتالا كلذ دعب لصامللا فالتالاو هفالتخالا اذه نمدار 1نأر ةالمااو

 بهاذملانالا قرايال فصولا اذهو ىعبلا بيس لص امنا هناي ف الدخالا اذه ىلع مك عةدحناو ةمأ سانلا
 ىزذلا قافنالان أ ىلءلدباذ_هو ىتباابهدتاصحاماةلطايلا بهاذا انا ىلع , الا تادف *نلطابأا

 ةدحاو م اوناكساشا!نأ تدثف لطاسءا ا ىفال و وا ف ناك امنا فالتخالا اذهل وتضم«
 اواكلكلاف.دالو!ىفاالوسر هللا هثمبامل ماللا هلع مدان أ ( اه: ءاناد) ٠ لطام 1١ نم دا ىفال ىقاسانيذلا ىف |

 يجمل اودسألا بد ب ل . اهل اه لدقن ا ىلا نيدلا ىف فالثنا مهني اهفثدحي لو ىلاسهت هلق نيعبطم نيام |

 0 هدالوأو مدام مهو سانا اّناله_لع ةقيططمدب الاورت اوتملال_ةنلات باث ىئعملا اذ هو |

 ارقذ امد ضأن نع هللا كح ير ارو بويات رخام ىياووسا اواكحس ثانالاو |

 دلل بلا يس الا هقابرفكأاو ل: ةلاكلذن 5 لذرخ - الا نم لمعت و [ىه دس آنه ىلل.ةةةانانرق | 1

 ىو أف والاب ضرالا تقر نانا (اهعبارو) هيلعةقيطنمةناالاورتاوتملا لقنااب تباثث عملا اذهو

 اّمو.ثفرعامم ةسقا!هذهو كلذ دبا وهاتخلا مث يملا نيد وقيلبا ىلعاوناكم_واكو ةنيفسلا لهأالا
 قطا ىلعةدحاوتَمْأا وناكسانلانأتيثف كلذ دعنا وفاتنامسمناالارتاوتملا لقنلاو ةعطاقلا لئالذلاب
 كالذك ناك اذاورفكلاو لطايلا ىلع نيةيطم اوناكم منا لئالدلا نم؟ئشب ةّباا تدني لو كلذ دسعب اوفلتخا مث

 نيدا!ناوهو(اهسءاغو) ل'الدلا نم ىدب تدهد ملام ىلع له الن او لمادلاب 5 تنام ىلءاغ اظذللا لم تححو |

 نارتاس د ةملا كانو يابت دنااىلا امم لصوت تام هما تدترئالا هل يه مالر امنلاورظنلاءالا هلا ل.دسال قالا

 ةرخاالالثاب رظنلاءاهتنا بح وفنالطابامهو لملستلاو رودلام لو رخأ تامّدقمىلا ثرقتفادي را

 ىلااشدأ و م ب تام دا سترتف تايرو رضلا ىلا اهواهدن اب تام دقملانااكو تابرورمضلا ىلا |

 ىلاو لعل اةرورمضب اهتعص لعت تام دعم ىلا ةدئتسم تاررظنلا تناك اذاو لعل ةرو مطب هنت لعأ بيتر ت

 اماق 4 راخ نم بدس هل ضروب مول طاغبال ميلسلا لقعلا ناب عطقلا بججو لقعلا ةرورضي هت اعت تاسبدترت

 امو أطاناوف ضر_اأنامو باوصلاو وهنا ذلاامنأ تب طلغلا لص <ْل انيف ىسراخ بدس هل ضرع أذا
 لاق ؛ناىلوالا نأ تدئفرهظطالاوهاذه اشي نامزلا بسمو ىقاقصتسالا بس ضرعلابابم مدقأ تالا

 ليل داذهذ دس او مل |ىهو ةمحراغ بارسال كلذ دعباوفاتخا م قس نيدلا ىفةداو م ساسنلا ناك |

 مر مال نيفلتم نول الو هلو نمدارم اخ لق ناف هءااريصأ !بجوقهلوباطمنارقلا طفلو ل ودعم د

 ىلعداوتدولوم لكم السلا هماءهلوق (اهسداسو١) مهقاشم هينا لجالو ىنعملاانلقمهق شخ كلذاو كيد |

 لملك ةيلصالا هنوف سالو وقوم اونا لم تي دس لدينا ةنارصتو تاور ١ ةرطفلا |

 لوصحو كلذ ىف نيونالا يمس ىف مو ةمر اش بامسال لط ا ماا نيدملا ىلع مدقت اها هناو ”هلطامأ!نايدالا نمىوث 1

 كالَدذ ىلو اولاد م كب ربت سلا لاهل ىلا عتدننا نا (اهعباسو) د_سطاو عملا نمةدسا.هلا ضارغالا

 ' نب رمسفملا نم ةعاوبو بء كس نب ىبأ نءىو ىه لوقا اذ_هو ملا نيدلا ىلءةدحاو مَا ناك وبلا
 ىتلا ةّتسلاهوجولا ءكاةدعب لولا اذه ةرمصن ىفانب ةجاحالو :ريثك انا عا ةصقلا هذه ىف نيماكتملل ناالا

 ةمأاواكس انا !ناو» و(فاشلال اوةلاامأ) ل وقلااذه ربرقت ف مالكلا دلو اذهةهسولا اذه ىلا اهانركذ أ

 ريطاوهنأ . الابار تتح او ساسمم نياوءاطعو نسا ساكني مسا مةفئاطلوقاذهذ لطامأاني ذل ىف ةددحاو

 هملع "”يننلان ءىورام ربل اامأو كاادبالا قءابالوهو نير ذمو نب رمشمم نيمسنلا هللا ثعبف هلوقف نب , الاامأ |

 نأأاندب ام هباوجو باس | لله أ نماياقبالا مهثعبف مهمدعو موبرع ضرالا له أ ىلارظن ىلاعت 2 هان مالسلا |

 رفك ا ىلءاهاغتا قبس || قافتالا ناكوأذ ةثعبا!تيسواا فالتخال ادنعنالكلذو هدضدالاقملب الاه || |
 | ىلء افافت ناكح قافنالا كا ذ نأ انلع لانه ةثعبلا لص ل ثيحو ىلو أت تولا كاد ىف ةثمعيلا تناك
 ا ةاءو نمل ةفر ةكلا ىلعْنمَةْفَنم ساما ن 8-5 ىم هنالوقلا اذهب نولث اتا فلس ا مث لطابلا ىلءال قالا

 ظ ون اءإسم ناك نم مم سلا اولاقوالاؤمهمسفنأ اولأس ئارافك اوناكمالسلا هلع ون نامز ىلا مدآ
0 

 1 0 و ويسبب سدس تاما ووعده مجسم عام وهمس دعس صممت سس ويتم تيوس هجر ع ومس موص تس مص هرجخأ

ْ 
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 أ شم ناعتمكلذو اًئيسمو أ انسسحتو أ الطبمو أ اةحت ىلع! نوكن ءامبنم كلذ نوكي ناري_غنء*اشإ ند
 اولد:-:نارافكلا اي أمكازوي الف مال_ساا هملع بولأ ىلءاهقمضو نوراه ىلعان دلا عسو دف ةشيشما ا
 عسوب دق رفاكلا لب نيلطبم مهن وكو نيةحم مكتوكى عنيم م اءارغا هاو ه> مدعو مكلا ايندلا عام ل وعم
 ناال ولو ىلاعت لاه اذوا و ناحممالا وءالّالا ىف :دانز هماع قيضر دق نموا و 4 ردت_ءالا ىف ةدانز هماع

 قزرهتنانا ىعملانأ (اهناناو) ةضةنمافقسممتوسبا نرلابر ذكي نإ انلعطسة داو ةَمأ سانلا نوكي
 لئاس لاؤسالو ةسعستالو ةبلاطمالو هبلءدحسال نو تسسق, با د-رعغب نمو ءورفاكن مامندملا فاشن م
 || نمزل !لوةيالن او اسي دلا ىف «باععسول ل لف ىلا ىلعن مما ناكولرفاكلا لوقنال نأ هسه دو هقملاو
 الأ لك بال همك مكسحللاو ,سعأ سعالاو طق اس ض ارتعالا لو ا.ذدلا ىف هيلع عسو ملف الطب رذاكتل ا ناكنا
 ش ظ / ل د لام ءءاساذا لدسرلا ل وةك ب ستحل ثدح نه ىأ باس ريغ هل ون(اهئااناو)ن ول اسوهو لعفناع

 || نورضسيا واكناورافكلاءالوهنأ د ب الا ىعمنوكي هجولا اذه ىلعف ىلاس- ىف اذه نكي ل هرب دة ىف

 | لاف نيمؤملاب كل ذ لء في هل_هلو بستحكال ثمح نمءاسي نم قزري دق ىلا سعت هللاق م_هرغفل اونمآ يذلا ند
 فاعف دوبل "اسؤرورثب رقديدانص لاومأ نم مهءاعءافأ اع مهاسنغاف مهب ءال 3 لءذدقو هللا هسرلاغذلا

 | ةفصىفىلاعتلام دقلة ناف رص.قو ىرسكز ونك وكلم ىو هباسعتأ ىديا ىلءهناقو دعب وسر ىلع
 أ باح رم_غب هلوق لم نمامأ اناق ةمسالا هذهىفاملضقانماك كلذ ريل اءانسح ءاطع مهيلا لي امو نيالا
 ||( ىلع قاةصسالا بسحوأ اناوقوهام ىلع دعولا ب س2 قدتسملا ىلعاماسحءاطع هلوق لعسو ىل_ ضف تلا ىلع
 || كلذنا لوةيناهلذ ءوجولار اس ىلع باس ريس غب اوق لل نماممأو طتاسلاوسااه ةلزع_هملالوق وهام

 هضقس,ال و اناس اطع هل وكب فص ولنادح ولااذه نم ل ًءو تاهوالاىف هيأمششي ناكاذا ءاطعأا

 نيرش» نيدالاهللاثعبفةدحاوَدَمُأ سانا !ناك) ىلاعتهلوق ٠ باسحريغب وق عم ىفءانركذام

 هنو نيذلاالا هس فل: تاامو هسفاوفاتش ا امف سانلا نب وكمل قطان باكر امهعملزنأو نيرد نمو |
 ءاشي نم ىدجهنلاو هنذابولا نم هفاوغلتخ اا اوذمآنيذلا هللا ىدوهف مهند امغب تانبلامهتءاجام دهب نم |

 ||| مهرفكى عراةكلاءالوهرارمصا بسن ةمَدعَدما يالا هذه ىف نيبال ىلاعت هنأ لها ( ميقّمسم طارسم ىلا
 ||| ةمهاقت1!ةنمزالا ف الصاس ناكل :نامزلا اذهب صمريسغ ىئعاا اذهناذن”الا هذه ىف نيب امندلا بوه
 | د_تاضلاو ىتيلا ب سالام_يفالتشا ناك امو او غاتن ا م قلسأ ىلع ةماه ةدحاو م اوناكس انا اّنال
 .[|| لافقلا لام (ىلوالاهلكسملا) للاسءةي الاىفو مظذلا بترتىف ماكل اوهاذهذ امثدلا باط ىف عزانشلاو
 1 (ةقاثلا هلثساا) ماقثالا نمذوخ اموهو ضع مهضءبىددةي دحاولا ىذا ا ىلع نوعا موقا ا ةمالا

 . || لطابلا فم قطا ىفةد_حاوةَمأا وناكم منا ىلع ادام اهنكاو ةدحاو هما وناكس ال !نا ىلعة م" الا ثاد
 || نانءالاوهو د_او نيد يله اوناكمملا (لوالالوةلا) لاوقأ هئالثىلع هس.ةنورمسفملا ف ةخاو

 || ىلاعت ةوق هيلع ل دلا لاسةةلافقلا هركذام (لوالا) هوجو هملع لديو نية لارثك لوقاذهو قلساو
 . [|| اوفلدخ ا اهف سائلا نيب مكصل قلاب ناكسلا مهعم لزنأو نيرذ نمو نيرمشدم نيمنلا هللا ثعبق هن ال ا هذه دعب
 ' ||| ناك امو ىلا عت هلو ةباذهدك أتيو فال_:نألانيح !اوثعباتا مالسلا مهيلعءاسمن الا نا ىلعل دي اذ هذه

 || ةدساو ةَمأ سال! ناك أ رق هنأد وعسمنبا نع لةناعاض أ دحصاو اوفاتخ اف:دساو َهّمأالا سانلا

 "| ةوتفءافلالوةنفاذ_هتفرعاذا هنفاوفاتخاامف سانا نيب مكحأ وق ىلا نيسنلا هللا ثعبش اول: تاق
 . (|| تناك رفكلا ىف ةد_او م كا ذليقاوناكولو فالتضالا دعب مهئعب نوكين أ ىضتق# نيننلا هللا ثءبف
 3 نيس اوم*ينالف الطمم مهضعب واق مهضعب ناك امدنعا وشعبا مملالىلو أف الخال اذه لبق لس رااةثعب

 اذهىف نس> هللا هر لاغةا!ءركذىذا!هحولا اذ_هوىلوأ ناكرفكلا ىلع ني ره نيلاطم٠مهاكا وتاكام
 ليادلاةلالد ب اوف: تاف همخانسرذا مث ةدساو مآ سانل ناك هنانمك-ىلاسعت هنأ (اه.نانثو) عضوملا
 مهن امش تائدملا مهمءاجام دعن نم هونوأ نيذلاالا+.ؤ فانخا ام ولاف مثدوهسمنب!ةءارقس سو هءاع

 1 سم مس



 نآرةلااذهن ا ىلا.عتلاق اما نوك:نأزاجء انو ىدهنوكينأزاساذاوهنناباكب انيضرواذكبهللا ||| ٠

 نوكل باَكَلا لزنأا م ىلاعت هنا ىلءتادتي الاّنال ىلوأ قالا ىلا هعوجر نككمدقت دقاع. امهركذ ال |!

 لهو باتكلا نول مهو وذ ىلعدوهملا تسيل ىراصصنلا تاهو: ىلع ىزاسهنلا تسادورملا تااقو ْ 1

 نيدلا ىف ةعزاب | اوعفربناوا وفاتذعال نا ٍباَكلا لازنا نم ذوصملا ناكنا عم باكا اونوأ نيذلاالا |

 هلرقنا ىلع لدي وهوالصاح ىلا ىف قافتالا ناك لب ال صاح قرلس' ىف فالتخالا ناكصام مهث»ب لقنأ | |
 وهف تاشبلا ممتءاسامدعب نم ىلا عت هلوقامأ قا نيدفة:دحاوةَمأءانعمةدساوةمأ سانااناك نات | ٠

 ىلا بيس لوط اورفكلا ىلعاو ريصأ تانببلا لاك دعب مهماو باكا لهأ لاح ف صو ىلانعت هناملعاق 0|
 ءامسشالا ىف قالا ىلا مهادهو لازلا نءعميهصعهقاناف كئاو لاب فالذم ةمالاهذه لاح نانيب دسلساو 3 ٠١

 ةمامقلا موب نوةبا لا نور الا ندغ لا مالسلاو ةالصلا هيلع هلا ىو ريباكلا هايف فاتضاولا 0

 هتلاانا ده مهدعب نم ءانيتوأوانابق نم باكل ااودوأ ممناد_ ةماسيقلا موي ةناجا الود سا.لا لون تو ١ | ١
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 لعاف سانلا نيب مكحح ىلا عت هلوقامأ كلذ نمايش ىضتقيال موعمالرن باكل نوك تال ذكن كيلوا |
 طفالا|ذهىلا اهي رقاف هثالثر ومأر ذم دةندقو هرك ذ مدت: ئثىلا هدانتسا نم دب الف ىلعف مكه 5 اوت(

 لزتملا”ىنل اوأ هللا مكصأ عملا نوكمف ااه هدداو لكراسعضا ناكم رتس الذ هللا مم ثوسلاا مث تاكلا ا

 برقأهنالف باكلااما مجرتهجوب صتختالام> الا هذه نمد او لكن امباَكلاوأ هلع ||
 دبي الفروظم اوه هنالف "ىلا امو باَكَلا ال ةةمقلا ىف ,كسام اوه ناهس هنالذ هلئااّمأو تاروك ذل

 زا باكا ىلا مك! ادان_ىاف هللاوه كان !لاق. نأ بابلا فام ىعق أ ىلوأ باكا ىلعءإ- لاش. نأ |||
 باك ىضتو اذكي باكل !مكح لامي رو هش مزاحم هنأ (ل رالا) نيهج ولها نس ز احل اذه ل وةناناالا | ا

 ىلاعت هلرةاّمأ هلاح ميظعتو نآرقلا نأش ميخفتدسفيهنا .(ىناشلاو) نينمْؤملارمثدنو موقا ىه تال ىدهي
 قمل ىلااماو ٍباَحَلا ىلاامااعجار نركب نأ بحي هيفاوفلتشاامف هلوق ىفءاها|نالءاف .هفاوفلتثااهف

 موكعمللارانغمنوكي نأ ب م. امساو هملع موك +: فاتغاو كاس باك اف همضاو ةلثثا اسمف ايكاس
 باكل ىلا ةئاشلاو قالا ىلا ةءحارىلدالاءاهااف هونوأ نيذلاالا «-.ذ فام اامو ىلا ةلوقامأ هءلع
 ىراصنااودوبل اءالؤيدارملا نب رمسفملارثك 1 لاه باكل اًوو 5 نيذلا الا لسا ىف فاتخ ا اموريدةلاو
 له اي لق مكل لس بام اووأنيذلا ماعطو هلوقك ظفالا اذمنآرقلا ىف مهركذ ياها ريثكى اعت هللاو

 هلوقك اضعب م هضءءريفكتو د نوكي نأ لمت مهفالتشايدارملا غمكس وانس ءاوس ةلك ىلا اولا« باكا |

 قالا ىف فاتخاامو ىأءونوأ نيذااالا همففاتخ ا امو هلوةفم-عليدسو مهذب رت مهةالتنا نوح, نأ ||

 بحول كل وبنكل ا لازنا وءاسنالا ةئعيدعبالا دسو ملقا ىف فالتخالانا ىلع لدب اذهتألءاو

 ةلاعال ةرباغم ثاشيلاهدهن وكف تاشنلا* ىحم دعب ناك اكل مهابا ىلا عت هلل ءاستن ان وكي نأ ىذتقا]|

 تابثا ىلءىلاسعت هللا امي_هئىتلا ةملقعلا لال دلا ىوس'ىث ىلعاهاسنكعال اندم ا هذ هو باك اءانمال |||
 ةونااتايثا مميالام لك نولوةب نيماكتما نال كلذو اهتو.ثدعبالا:وساانل وقلا نكميال ىتاالودالا |

 ةدءاقعلا لثالداط امابنان مدبال لبرودلا عقوالاو ةمعمسأ الث الدلاب هناسثا نكع الكل ذف هنويثدنالا

 اما لئالدلا نا نما مهنساسغب ىلاعت هلوقامأ مهاب بتكلآ هاء ارا ىلع ةمّدقنم ا تاندبل | ىهل'الدلا هذ وذ

 ءاّمبا ىلد ةمَدَهَمملا تاثيملاب تلي دة ةباتحلا امأو تأكل !ءايا, تاصح دهن ةرعمدأ اامأ ةءاةعاماو ةمعف“

 نكي ل لو د_ءلاو ضارعءالا ل_ه>ولف ل ءالدورذع لودعلا ف قلو تانيملا تدق كلذ دنعف نأكل |

 اونوأ نيذلا قرفئامو ىلإ هت هلوقدي الا ءذهريظتو ايت دلا بلط ىلع صرخ او ىئبااود ملا بسحالا كلذ

 | دؤد_ءو دوما ادعو عت هسيفاشا سانلاوهلات ادهىذلا مويلا اذ ف هنذان ولان ءهسرف اوفلّدخاال ْ
 هلناان ١ دهذ قرماملا ىلا ىراضنا اوس دم لا تن ىلادوجلا تادف هلع فاو اتش اديز نب لاهو ىرامذلل |
 ها
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 سمس ع كك ما ابل

 أريثكل ١ ىف لماقا ايد هيالو بل اغلا مححصالساو روكلاو» ناك تااغلاناا وباجأو ' اذكر ذابأ ثدسو لس اه ء
 الاف درحلا رادو نيململا ريسغ اهيف تاكن اومالسالا رادلاقب دقو ريثكلا ملا ىف للا ريعشلاب : فقمادلا#
 :دحاو م اوناكحه سانا نا ىذاشلاو ردن قاراننتما ؤهو :(ثااشثلالوقلا) ن ناساف ناك |
 هودعأ ردو هوو لالا لاو انتتمو عئاسفلا دون زيا فارتعالا ى مر ةلقعلا عئارتشلاب ن كما

 هلرق ةضص ىلءىذاشلا تحاو اهلاشمأو ثبعلا و لهشلاو بذكلا ورلطقلاك ةلقملا عاملا هبائتدالاو
 ددشي نيربالا هللا ثعبف ونقف ىخارتلا دي ءاسفلا فرو قا رع ةدنالاو موهعلا دمفب ْن ناس: دئاا اهذل نأب |

 | | ةشعب ىلع ةمّدقتملا ةدحولا كاف ةدساو مآ س انلا نوكحس ن ونرش اتم تناك ءاسبنالا م.م ةثعبنأ

 رش نوكتنا بجوفءاسن الا ٠ نم ةداغةسمريغ ةءعيرش ىف ةدحو تركت ناو دال عنارمشلا عجب

 اذا ىلا ناسنح الاو قلاهلا ةعاطو من ارك نسحب لءلافاضيأو ةانام كل ذو لقعلا ن ه ةدافة تم
 1 طال لكل نيدبف الر تشم ثيعلاو لهااو )_املاو يذكلا عتب لعلاو لكنا نيب هي هلزتكس لف فلاو

 ١ 0 سيلا لاسقف هسفن لأسم "هةلسفنمباعسال كلذ دعبا ودلتشا 2201 لع الا لوا اوك نال نأ
 : | لق هنأب باجأو لسرلا ةثءو لبق نيفاكم سانلا تايث اهي فيك ةاببنناك هناو مالسلا هيلع مدآس انلا 0

 ْ | كلذدعب ىلامتقانا ئالوأ ةبلقعلا عا رمشلا, قتلا ىلءنيعتخاونا تسصدالوأ عم مالسأا هيلع هنأ ٠

 1 ةيلقعلا عثارمثلا» كسلا ىلا اوهسر سانلاف اسرد:م هعرشر اصذل ذدع نأ لهو هدالو أ ىلا هثعب

 /لوصالا فروهشم ه-ةمالك |او هدسشتو ىل-ةعل انيس تاسئا عمالا مديل لوقلا اذن هنأ - دعاو

 | رفكل ا ىلعوأ ناميالا ىلعاوناكم متاأهنق نشلو :هساو ةعأ ا اواكنئاثلا ق قع تلقت الانا (عبارلالوقلا) 1

 اني سيرت نه نكمل لها اهحسانلأ 3 مداراانأ (سماملالوقلا) لءادلا ىلع فوتوموهذ
 ةناكلدسلا ىفاواخدا او:ءانيذلا اهم "انهو ع نم م د_ةناسعةقلع مدن الاد هنأ انءانال كاذو مالأا |

 ىأةدحاو ةأ سانلا ناكىلاعتهلوقندوهيلا ف تازيةيتالا كلت نأ اوعز ني رسفا نم اريثكنأ انركذو
 ثعبف ي_سحلاو عا بدس اوهام تا مث مدح اوٍبهذمو دحاو نيد ىلع هدايا ا ا نبذلا ناك أ

 ىلا ةاروآلاودو ادىلاروبزلا ثءباك باكل ا مهعم ل زنأو مالسلا هملع ىمومدعن ارثاسنيذلا مهو نيس اهلنا

 كلت ىف منيملع ةك اح نكحلا كإ:نوكذل مالا هلع د ىلا نآفر نا و ىسع ىلا لالا وىدوم

 || لاكشا اف سلو اهد_ءباناو اهلبق ام قفاومو تالا مظنل قباطملوقلا اذهو اهيفاوةلتشا ىتلاءاءسثالا
 نش أ ماللاو فاالا نأ لعتكن الار ءانغلا ف الش نيدسعم م وهال داك مرافئ ص. من االا

 نيسنلا للا ثعبذ ىلاعت هلوفامأ : هب ' الاءذدمم قلعت اماذهف دهءالاذرأ نوكتدةذ قا 50

 1 اوفلتش افةدحاود3أساننا !ناكردقتلاو رامدالا٠ نءانههذرال هنأان رك ذانال_ءاق نيرد:هونب رمد

 (هبل اثلاو) نيرعشبم مهنوك(ىلوالا ةفسلا) ثالث تافصد نيدأ هلا فصو ىلاء«ت هللا أ لعاو نيد دنلا هللا ثعمف

 ىرت ةراشبل !تالراذنالا لع ةراشبلامدقامناو نيرذشمو نب رمثيمالسر ىلامعت فوق ءريظتو نيرذنم ىموكا

 الف ىناثلانودلوالاوهتاذااءدوهةا نأ كشالو صضدرماةلازاىرك ىرك راذنالاو ةدصأ |ظذ- ىرخ

 نوكي باكل لانا ل. .ةناف قلاب ناكل مهعم لزرنأو هلو ة(ةئلاثااةخملا) رك ذا ىف هعدشت بجو مرح

 مدقرذ راذنالاو ريسئدتلا لبقن نك : مهيأ! ىبنلاو سهالا لوصوو نيبفاك-ما ىلا ىيهنلاو هالا لوصو لبق

 | ناس ب لبق مسهنمدسعولاو دعولا نال ل اذ هنع ىذاقلا باحأ بتكلا لاننا ىلءراذنالاو ريدثدتلاركذ

 1 ا واب و يع اهاالرتو هللانةفر ءملا نم تاسءلش هل ان ىل هي أسعف نكي ع بلا

 انعرئرالا لولهنا فاخاذا رمسلا وزنها نييقرفلاقو قدسلا عزا لالدقراتنلا لميا ناكل

 ميدقت بجو مرحالفرادنالا وريشدتل ا دذع ل مكسحرو ىوقرامنا فوهناو باقل |ةعكسمرب ص ف وقال رت

 هعمالا نال هنا ىلع ل دب دب الا هذه رهاط ىذاسقا الاف مشرك ذلا ف باكا ١ لازن :1ىلءةراذتلاو:راشدلا

 1 ازيعم باكلا كلذ ناكو و نودي وأ اكسلا كذ نودورسق مأ باكل كلذ لاط قاعا نأ  همفلزتم باَك
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 سا ءةنلل ا اول دتنأ نو.ست مأ مها نوكتاتفأ مم موءوقءاز مسا ىلءاوريصف هذان 0

 ىأم كلمق ع نموا نيذلا لثم مكتأي :!!وىلاعتهلوق ( ةئاشلا هلة سللا) لعأ هتلاوهقا هجر لاغقلا هساناماذه |

 ةدرغممل لوةبالوامل ل وقيف نالذ مدقأ هسبح اًضالخرلا لوقن ا اهيف عقنال عض اوم ىف عقتامل نال ةدئاز |
 انأو دع ىئأب لهناهانعك ىتأبانا لافاذاو ديزثلاتأ كلما ْي قاروفديز ينتاب لئاسقلا لاهتاذادربما لاق ||

 دقناكو انلاحربلزتامل « 3 كر رنارغل-رتلا فزأ ةغانلا لاف هعقونأ ||

 0-0 كل ذنامنا نأ ىلعل دب مكليقن ه اوا_خ نيذلا لم متكتحًابالو هلوق اذه ىل م
 م-هاءررمضلا د21 ةلر د الو هيلع هلنا ىله هنا ل ورش اكس نا (ةتلاثلا هلة لا

 قدذحل اةوزغىف تازنئد لاو ةداتق لاهو مه مأ مب ميولقل ايدمطت ىلا عت هلا لزنأف لسو هملع هللا ىلص

 رحان:+لا بواةلا تغلبو ىلا .عتو ةناصش لاق اك ناكو عملا مم_با مأامنياسملا باضأ نيح

 مكشفنأ | نول: قم ىلا لسد عدلا صدت بامضال < كك سس هللادمع لافامل دأب رحىف تازن ل_قو

 اود_.عتنأنودىللوسز قيدصتو ىلناعالا درع 2 "للا اوأشدت كآنت اروبا جوس ماا الاربدقت

 ةقاةااورقفلا لامن هو رافكأ!ىذأ نم ءىتحااب نأو ه.لعريصلابمتالتباو هب كد بعتام لك هللا |

 نك موكتابتن مكلذك ناك 11 و اس سس 0

 نامغلاههو هنشااوعو لك ؛ا اوه لثملاو مكلم طق نماول_* نيذلا لم م :ًابانو هلوق نمدارااوهو نم ْئموملا

 مكب ع نم نيذلا هن لش ءردقت اند مالكلا فنا ل_عاو مظءناشاها ىتااةفصا ١ ىأ ىلعالا ىذا 0

 نزيف تالف لاقي دلو ةركتل طور دفا وفرز اعل رض نون ان مح ءاوهقءاسأملاامأ اولزلزوءارمضلاو |

 نأ ىدنءو فوملاابورمكو عاجؤالاو مال | الا نم هبلعزاذملادورو هلا هم نرقالافءارضااامأو ةدثو

 00 تريثلا تاهج حان ا نعةرابع*ارضلاو هدلع ةهفئل اورينت اهح قضت نع عةرامعءاماا |

 نعئذلالزأن م ةغالا ىف ةلزلزلا لصأ حاجسزلا لاف انازرلاو انالا !١عاوناناوكرح ىثاولزازو هلوقأمأو هن هيلع ا

 رو ا انعم ةفعاضع ءاظقل قوش ةلازالا كل تتر كنا راسواتفدتازلز تلقا ذا ١١
 اذاق هعضو٠ن مهعقرى أع ءيعلالعأر نكيكر ككواواطسو قافو رس ر سو زعل 0١ ءاف همف ترك

 نت دراطءد لد رمال ف اذغا نال كل ذوان وذ دامريغ هةةقح واونو<ءانهدا و رز موضعا رسسفو لقلق لءةدرك

 زاغانهه اولزاز نوكينأ بصف نوكسا !به ني هنالدعتملا مقا فود ا ىفالا كلذ لاةءال كلذاو هلق

 ركذ دعب ىلاعت هنا مف ودتاو عزالا نم مهول اق نورت بال ئيبرط مارت كيث زوضواو وح ارلاو |

 نيذلاو لوسرلا لوب ىتتلاقفةنحلاو سؤءلاورضالاكىلءةلالدلا ىفةياهنااوهورخ؟ اميشركذ اشالاءذه ا ٍ

 لوزن دنع سفنا!طمضوربصل او تاثلاةبات فن ووك مال !!مهياءلسرلا نال كلذو هتتارمسن ىتمهعءاوتمآ ||

 هدهىلا ةدشلا مهب تغلي ,ايإف ةّدشلا ف ىودقااةباغل اوه كلذ ناكاوصض ىتسرمس مهل قب ملا ذافءالسبلا | 1

 نأ ىلا مهلاح تناك انك . الاريدةدف ملط ىلا مهأ هن ةناحأ بد ردهنن ارمصن ناال مهل ىل_هق هع ةيطعلا ةسردلا ْ

 ةةدملاو فذالااوامتو كلذ لف اواو نادل ازمتل [2 0 دىلع'المأا لوط م ءرغب : لو هقئارصن مها

 "نآس اسدلا بس ملا هلوقل ثمنا الاءدهو بد رقتآوهام لكو تآهنال ب ركذتلا رمت تاق ولا باطق

 هنيلا اولد نأ هس مأ لاهو هنأ ن ناعيلف ىوطيق نمنيذا اانتف دقو نوني 2 مهوانمآاولوقي نا وكرت

 هءاعلوسرلا ناسا 3 داما الاءذه نمدوهةملاوني رباصلا لعب دمكنما ودها نيذلاهتلالعبامو |[
 مسج هي يمص جعل

 وح يمس

 ْ كساس ةسلاهو ةدئازامو لى ءامفاا1نا ودنا لهأ نمدوبثوكلا والخ لا لإ "ايو 1

 ٍ هللالوسراةواد_عاادووملا ترهظأو نيكرشملا ىدبأ يفمهلاو ءاومهرابد اوكرتو لامالب اوبر منال

 ْ ناعوت . الا هذه ىلاعت هللا لزنأف لّدةلاو رسالام تس ءهقنا طاساملا هبتد م ناكولو لطانلا نوجرتو

ةيمع ةصقو أ رغةلاطر اعدم لثملاناالا هءثو هيث كحص لثمو لد 0
 ٍ هلاو ىلا هدهلوق هنمو نأشاهل 

 ١ ءاننألا مهتسسم لاذ لثاا كا دنا كح فتيكف لاق الئاف ناك فان هنا ساو - ممسم هلو قو
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 | تااهراندو عتاكدوملا تلاقن يهاربا ف اوفاتناو ناض هدر وشل هتلاانا دهف مامصلا ىفاوفام تاو ةبعكلا
 اوطرفأ ىرانصألاو اوطَرذ دو ملاق ىسعف اوفا اواإسماةشح ناك هناا نلف ا.نارصن نأك ىراسصنا ١
 نا ىلع هن . الاد كدت نم باص الا نم (ىلوالاةلدساا) للاي الا ىف قيو لدعلا لوقا ابنلقو

 لعفي تاضحتب ادها !نا ىف صن هللا ىدهف هوقو ةفرعملاو لعلا ىف مهةرادولا نال لاه ىلاعت هنن قول ناعالا

 || ريغتبادهلا نا اةبانال فبعض هجولا اذه نا ل- ءاو ىلاسعت هنت قول خم ناسءالاا نا ىلع كلذ ل دف ىلاسهت هنا

 0 ناهوتامالا نع ةرابع نوكت نأ نكع الدب دولا نا ىبعامهه ل د. ىذلاوريغءا دمحالار
 رخ 1ىف لاق ىلاعت هنا (ىف دامااو) ن نامالاريسغناعالا قمفولا نام نامعالاريغناعالا ىلا هيا هأا

 راعكأ ن نم انهت الفهسفنل نذأب ناز اجالذا هنا ىدهنهلوقىلا نذالا اذه فرص ن .ركمالو هنْذابة ب الا

 < اذاو هنذاءاو هاف يلع نمهمف اوغلتخ ااملاونمنيذلا هلا ىدهفربدغتلاو همل ا نذالااًده فرمدبل

 أ قامتدقانا لمح الادمي باصصالا جحا (ةئاشلاهلكسملا) ءادتهالا ةراغمةبادهلا تن كنك

 || اوصتخامها (اهدحأ) هوجو نم هنعاوباحأ ةةزتعملاو رفاكلا ق ىف اهلعفيال تابا دوب نموا صعدت

 ْ ةءادهلا هيدارإاثا (!همئاناو) سانلل ىده لاه غنمةّدملل ىدههلوقك ةصاخ مولدبا ده لعف ءادتهالاب

 (ةثلاشلاهلسملا) فاطاالا قطاىلام هاد (اهئااند) ةئلاقيرطو باوثااىلا

 قدرطللو قيرقللا ساده أش و الاهم ىلا ىأ اولانانك نو دوعي ىلاعت ةوقك مف اوفلتش ام ىلا ىأ هن

 | مقدار ةلدخاامف قدا مهاده لقي لو هنذان قالا نمهيفاوفلتشااسأ مهادوف لاه مل ىل ةناف قدر اطلاىلاو

 سس دب دبس ف المخ الاوكذةانعلا تناك ام هثا(لالا) نيهجونم (باو+لاو) فالتخالا
 (ةعبارلاةلمملا) ةيفاوقاتخاا امها دهف ىأ بولقملا نماذهءاّرذلا لاف (فاثلا) ءاده نع
 سا تاب ماده (ىناشلا) هباعن جاستا لاق (اهدحأ) هودو همق هنذابةوق

 فقل لصح ماالابو لطابلا نعازيمتم نكي ملقا نال. كلذو نيكسلاىتءعطق لاقي اكس الانسب
 0 هادهردقةلاورامذا ن نم هسفّديال ممضعب لاق (ثااثلا) هتذا بحس ةبادهاإ

 ظ أ هحو اة ثالث نما وناجأ ةلزتعملاو مولعم هي باصصالا لالدةساف ميقةسسمطا رص ىلاءاشي نمىدبم هقلاو
 ش ظ قي رطل اةبادهااندارملا (ىاثلاو) كالذي نيذاكملا صخ ىلا عت هتاف نا.باادباد_علاندارملا (اهدحأ)

 | هلوق«ىزارلا ركب لوقوهودل له هنالءين ااصاح نوححه.وفاللا هيدار ا (ثااثلا) 4.:كاىلا

 .[| اولزازو*اريضلاوءاسأبلا مهتم مكسأب ة نم اولخ نيذلا لدم مكس" :ًايالاو ةنالا اولخ دئنأ عدس مآ) ىلاعت

 | ناهجومطنلا ىف مب رقهتنارمهنناالأ هتنارمدن ند هعماؤتمانيذلاو لوسرلا لود

 | قطا ىلا ءاشد ع نم ىدويةئادازملاو يقسم طارصنىلاءاشي نم ىدويهتناوةفلا سا ادن الا ىف لاه ىلاسعت هنا

 1 لاق نيك دش لاق الا مكسب لوزا باطلا الذ ناةي“الا هذه ىف نيبف ةنلاتلطو

 || ةفلااذيالا ىف هلا(ىناشلا) ةيأالا مككبق نماولخ نيذلا لثم مكتأياناو ةنحلا اولخدت نأ ميسح مأ
001 

 1 1 ئادشلا اوامحاديادهلا كإتدعب ا -”الاءذهىفنبب هنذانو 5 ند هدف اوةلتشا المها ده هنا نيام

4 
 1 | نعل متالانيدلاف ةليشفلا نوقسنالدج بام ع: اذكى وللا لءاورسو لا ةماناف

 ان ماهنح الد اجطسوتمماهختسا مة وقننأ انهم يزن ىألاو ثوم بوعي تح ادهش

 | اطسوتم ناك اذااماف لسرثلدنع مآ لاقينأزوالوءادت الجرذ دنءأ لج رك دنعلهلوة.نأزوعف

 ' ورشا رتل فرخ اهون انفو دل هيواكلا ذات نزكمالو اتا ماهغتنسالاغ وبسم ناكءاوسزاح

 : أل ليزنتللاهلوةكوهف ماهفةسالاناو._ءنوكيال ىذلاامأو ناطلس كل مأ اذه لعفت: لهح ن فأ ف دننال

 |ريدقتلاو لالا مسقلاريدقتف نوكي مسقلا ادهو هارتفانولوةي م نيااعاا بر نم همن بيرال باكل |

 1 ْ | قا نءه.فاوفلتش ||ماونم[نيذلا هللا ىدهنذ ب ."الاءذهريرقتاذكسف هارتفا نولوةيمأاذ_منونمؤمفأ
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 هيمي ساس | لا ع ةيستا يرسم مس يامل -- ممم محم رمصصم مم يسم تم هيما ل او مخجل محم ص
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 طنب

 ١ 7 مصب باوج ده نيا ايل ايلا فيا ايا لا

 ل اب درشا م را دا كر رمل 00 |

 هللا سمن ناالأ اولا موماع مهودغ ىلعيال هللا ناار عت مهسفنأىلا اوهسرهلتارمصن ىتءاولاه اا مهاكمهتم ا

 ٍإ ” قسد نم لك قبح ىف يجوب بير 5هلنأ :ناالأ هلوق لق نافل دعو ةقئار انانريص دقن دفق بي رق

 نكيو مالسلا مهملع ءاسن دا صاوخ نماذه نوكينأ عنتالادلق تبان كلذو اهلاوي ر نس لأ |

 : نااماو هذءصاخت نأ اماني سه دسأ نم هل ددال هناف* الب ىف ناكن هلك دا كلا ى>ىاماعلاذنوكي نأ ||

 : ند اسرق هلدحاغ اورمه. | مظعأ نم كلْذو قس عسضإالو ء سم أ ل« مال نم ىلا لصو دّقف تاماذاو ت ترعأ ا ١

 ىاتلاو نيب رقالاو نيدلاوالةريخ نم مف, املقنوةغ اذامكنولاسب) ىلاءتهلوق *» بي رقتوملا |

 نيذلا ىلا رثملأ هلوةىلا ةيآال اهذا#ه نموهو ماكح الا ناس فكل ذ دس ع رش كلذ ف لاملاو رسفتلا لذسب |

 ما الاناسو ةهسمتلاو ظءولان اود. ولا ناس نوكت نأ ثار ةأاوداه٠ نمنال مهرابد نمار و-رخ

 4 .فو هن : الا ءذهوه(لّالام ك2اف)هادكو مورخ لؤى شمام: دخاو لكنك شيلا ١ اطلت

 لاه "هثالد ىل نا لاه كلهأ ىلءام_هقفنأ لاه ني راميد ىلن الاف كاسفن ىلء هقفنا لاق» ارا ديل نالان أ

 نالام كدا رق ىلءاهة غنا لاه سه ىلن الاه كيدااو ىلع اهةفنأ لاه ةعرأ ىلن الاف ك ءداخ ىلع اهقننأ|

 نيورع ىف تاز دب الاّنا سامع نبا نع ىلكلاىورو اهتسح أو هو هلا لمس ىف اهةغنأ لاف هس
 نيآوانلا ودأ نم قنا دام لاف ميظعء لام هدنءودحأ موللّدق ىذلاو هوام رهارببك | يش ناكو ح وهبا

 جا رمال صو أ(امهدسأ) نالوقاذامفئيو عنا (ةئاشلاةلثسملا) : هب , الاءذ»تازنن اهعذن

 فاالاا وذدص لود لو مسا ةفزلعا ذ عمدت تلع امرغكن د اونذ< لا ذاهارك ذنءتنأ مي :هلوقو 1 ٍ

 هلوةكر هدف نوكي نأالاارخآن اك اذا اهةحلا ف ذ_هلاو مس الارخا نكي مالم 1
 دامرىف غزت ريزنتك »* مما ىةشي ماهام ىلع ا 1

 نعالث وفن. انعاولاس موقلان اوهولاو سنا الا ( ةثلاثلا هلّكسملا) نوقدتب ىذلاام كيولاسد |

 نأ نعادهح رخاذاووه'و 0 توب جولاقرست انوا خوان

 1 ريظنولا وسلل اةباطم باولسان وكي دن سووه د ىأ هفريصءثال او اان نولطاا نا نيعت ادا ص نوم 0

 .ناك امئاو لواذال ةرقباهما لوي هنا لاق انملع هباشتر ةءلاَنا ىهامانل ني كيراسنل عدا اولاه ىلا عثهلوق |
 ذك !مفمو امن اش ىتااةيهبلا ىه ةرقبلا نا مولعملا مناك هناللاؤسلا كلذل اةفاوم باو اذه

 0 7 اسسصيصخخسلا ل. دمع ل ا يح يسجل

 : بحي هلا نا. ىف غل أياما ىلاعتو هناصس هنا لعا ( ميل هي هللا نافريخ نم اولعفتامو لد سلا نماو نيك اسملاو

 ثء.حنوكي نأو لج الات اطب الغ ثمنوكي نأو لباعلا باط نه اضرعم نوكن نأ فلكم لك ىلع |!

 ١ مالسلاو ةالصلا هملعىنا فأل جر فتن الام ده تازرن سامع نبا نع اطع لانفصال لكل

 : فنلآلاّ ايثان ل 5س ستاذاسعنولوةي برع !!ناهسلعلادااونوةغن نايت عضوملانوكيودح او مسا ْ |

 ا نولءاستو ءهلوقن ءاسين نساك شلال يقدرها كرك أذهب مع اولا قلد او مس |ةلزئعاذ عمامناال وافام ىف 0

 ١ (ىناثلالو ةلافإ ١ يابت ادق ب رمل ها تربت اس السفر ارسم ا لادا يو :

 الار دةننوكح, ادد هىل_هنالاذلوةيىذلا اذ نهى كاذ لوةياذنءنولوةف ىدلاى فعاد . 3 '

 | لص هبا (اهدحأ) هوجو نم همع (باودجاو) اذدم م ماجأ فدك مهيلا ةقفنلا فرمصت
 |١ نم حَمفنأ ام هاوقنال كلذو دوصقملا كلذ لمكس اهب ةدابز هملا مذو لاؤسا |ن ءاءاوبسل وكت ايو 6
 رك دامل اذهلف قاقكسالا ةهح ىلا افورمه مناك اذا الا لمكي ال قاف: الاكل ذ ثا تل اؤ سلا ن مداوجشل

 لاؤلاناكناو هنا لافقلا لاه (اهنانث) نا.سللال..كصفرسمااركزيهفدرأب اود ىلاعت هلا[ |
 اولا قانا هياو سعأ ىذلا نا نيملاعاوناكمسونال ةمفيكلا| نع لاؤسلادرصقمل نالام فيا ددافأ | ْ



 "4غ

 | نذأالودوهلاونيقفاسنملاو نيكرمشملا نمءارمشلاوءاسابلا نم ميظعلا سهالا مهلا ناكمالسلاوةال_هلا
 ا لاس نيو اذ فقام ازعف ئالامسوفئلاولاوءالا باهذو حارسا نم مهلا لاستقلا ىف مهأ

 || ىفدئاقلاو ماللا هيلع ميهاربا ةصق نم هقف ارك ذو تباط تعاذا ةبدصم او كل ذك ناك يدإ | بلط ىف مهلبق ند
 || عاونأ ىلعمةرباسمف مالا مهيلعاسينال ارب اس سهأ ع نمو هيهالّدباامو السل اهملع بون أ ىهأ ن هوراثاا

 هللا لوسر لا انوك 0 ترابا سم زا بأن سق ىور ني:مؤااةولس ف كلذراصامءال لا
 لف“ البلا عاواننوب ذءداوناكم الان م مك لبق نأكع نم نا لاسةف نيكسص رسشملا نم ىقلا أم لسو هلع هللا ىله

 : ديدالا طاشمان ل حرلا ٠ ا اطار لعضو راو قسرا د نءكلذمهفرممد

 1 نيبام بكا رلاربسب تح رمالا اذه ّنَمءلهتنا أو هن دنع كلذ هفرب دامو بصعو م1 مأسن همظعلا نو دامت

 1 عفانأرق 5 (ةعبارلاةلمسملا) نولوعت مكتكلو هْمَع ىلع بنذلاو هللا الا ودة ال تو هرم ىلا» اقم

 أ امهدحأ) نيبرمذ ىلع نوكتعراضا تبصن اذا ونا ههجوو بصنلا, نوقاسلاو اللا عفرب لوقي ىق-

 || ادجودق اهدعب لصح ىذلاو ّت- لبق لص ىذلا لعفا|نوكي برعضلا اذ_هىوىلا ىدعنو تضخ: نأ
 | بصنلا هيلعوامض.و ادجودق لو دلاوريساف اهل دأ نأ ىلاىأ اهاخد أ تست رس لوق:امضمو
 || نوك«نأ (فاشلاو) اددودق لوقلاو ةلزارلاو لوسرلا لوةي نأ ىلا اولْزلْزوَربد عدلا نال الاهذهىف

 |ملوذدااورتد ودق ةءاطلاو ةنلالخد أ كىأةس ىلا لسد ىذب ها تعللأ هوةوكص3 ىقءع

 نأودبال دعب عقاولا لعذلا نا لعاف عفرلاام أو هولا اذه ىلعن وكي نأ نكعال يالا بصنو دج .
 قوهو دع نماذهو هتءمنءاذه هلوقىف لاما تدك اك تدج وى وامك 21لاملال هس ىلع وكت

 مالكا ااذهلاش, نكت قر ولا كال ذ ىف نا لبس ىلع الا مصيال اذهنالدم_م ولاب همعارذ طسان ماكو هل وق
 | رصربعبلا«ىيلوشي لانه ريضح نمنا تح تب رش ىعملاو هئط روع ر يعمل« ىعب تحلب الاّتب رمش لاقيو

 | ريسلا نال ةيفدلبلا لش دأىتس ترم. لل وقكببسملانو دودخو دسلا» ءاضقنا دنعق دصي دق اذه مث هنطب

 1 مالكلا اوهاذ_وندجوب دعي لو دااوريسا دو دق نو ص, نأ ل ة<والصواد-ودقلوخدلاو

 | اذاالا مصنال عفرلاةءار :نال بسلا اورام نيرثك الانامل ءاو عفرلا هجوو بسذلا هبوريرةنفف

 | تناك مرح الف ضرفلا اذ ىهىلا جادت ال بصنلاةءار ةواهع ديكو را ء نع ةياكس مالكل اانلعج

 ظ ظ دعو ةضعن عطاقلا لوسرلابقءلب فيك هناوهو لاكش ادن الاف (ةسماقلاةءلمسملا) ىلوأ بصنلا ةءارق
 ظ أنا (اهدحأ) هوو نءهنع(باو او هقفارمصن ىتمداعبتسالا لبس ىلع لوةي نأ ءدس.عوودهتلا

 | لاهو نولوةياعلردص قضي كنا لعن دقاو ىلاعت لاق“ ءادعالا دك نم ىذا أ نم عن :ءال 00

 | اوذكدقمما اونظو لسرلا سأستسا اذا ىت ىلامعت لاهو نين ءاوفوكيالشأ كسفن عش اب كامل لات

 ّْ || نيعام هادلاهرسسنم هن اى اعت هلئا نء عمم دق ناكو هتامس ثاقو باق اضاذاف اذه ىلعو ىفذان رمهذ مهءاج

 ا ٠ 4 بءلق باطو هعو همهلاز تقولا بره ”لعنا هنا وح هنف ارمصن وم هملف قمسض دنع لاق كل ذ ىف تقولا هل

 ْ ْ | نا لعد نرقا اركذ باومللاناك امإف سرقهتنارمهن ناالا باو ا ىف لاو هنا كل د ةدس ىلع ل د.ىذااو

 أ اًةباطم باول اذهناك املال مأرمصنلا دول ىله هنا نع عقو لاو ناكولو برقلا نع اعقاو ناك لاَؤسلا ٍ

 || منااونمانيذلاو لوسرا نعربخ أ ىلاعت هنا (ىاشلا با وااو)د ملا باو اوهاذهولاؤسا !كلذا

 ا | لكدانسابجونبي رقهلنارمدن نا الأ (ىلاثلاو) هلفارمصت ىتد ء(امهدحأ) نيمالك رك ذ الو قاولاف

 | لوسرلاو هلارصن ىتءاولاهاو:م[نيذلاف نيرو ححاللا آي دنمد>اوىلانيمالكل ني ده نم داو

 ْ د تم اوةفنآرقلاامأ رعشااوثآرقلا نمرمات اذهلو اولا بن رق هنن اريصن نا الأ لاق
 [رعشلا نمامأوراهناا ىفدإذذ نم اوغستلو ل. الا فانك سنا ىدملاوهلشف نماوختتتلو هيفاونكسنل راهلااو

 َ 1 سقلا قالو ذ

 ىلاملا فشالاو ناتعلا اهركوادإ 5 اساو ايط رريطلا بولق نا تصح

 هنأ اق
 6 رإ



 اف

 قالا والا مدقينثاهملا هذه هقفث نأ هلىلوالاف ةقفنلا بام ىف ىلاعثهقلا ىلاٍب رتل تحأن قي : ُ

1 
2 

 1م 0 ا نيدااولاب لص امة بوح ولادار انركي تأ (اهئلانو و) عوطالا هيدار زك

 قع قافنالابد رب نأ لمت (اهعبارو) ةاكز نوح ءام نيك اسماو ىناتنلا»ل_هتامفوتنافكلا
 رهاطت ةقدصال "صلت ام نيك اسملاو نال هف رصيامقو ,سرلا "هل ىلع اشعب نركمام نو رقالاو نيدلاولا

 هر ودو لافلام كاع بتك ) ىاعتهلوق (فاشلام 1 كل حسأ غن ءهوولاءذه لكل لتلك

 .(نرلعتال ع الث لعب هللاو مك ”رشوهو امش اودع نأ ىسعو م كلاري_خوجر ا شاوهر ؟نأى د ا ٠

 اف ةكبمتسافا ةةماتقلا نوذامربغنأكمالسلاو ةالأل هب لع هنا لعا (ىلوالا هلثسملا) لت انشا

 ١ فلتءاو داهلا هللا ضرف مث ةّماعنيكرشملا لاتة ىف هنذأ مث نيك ثلا نم هل اهد ع نم لات ىفهل نذر جاه

 تلا دذع فاد ناك هلا لو كش : نعءو لكلا ىلء لامها |ابوجو ىْدمَةَن امنا موةلاقنهب . الامر ه قءازعلا

 هلع لوسرلا باص ىلع لاتقل بوسو ىذتتن نأ الاءذه ن١ اأطعورم نأ نع لة:و ب>اووزغلا نأ هللا

 نيا مكملع هلوقو بوجولا ىْدَةب باك هلوق نا نيلوالا ةخاطةذ تقولا كلذ ىف مالسلاو ةالصأا
 31قيقا لل طر سن قر 3 ولولا لعبنا نء معالم كلعهلوق ى فاكتب باطالاو

 ثادعالا لءام-اون ل ىذسقي لهي , الا ارهاط لق ناف مامدلا م كاع بزكصاصقلام ماا تك |

 اي كدا ن مددساو لكى لع كأم كلع هلرقنالناسمالا ىلءاس> اون وكيت "1 ىضتقب لب انلقشم اكل قعوأ

 لمعلا ق كيو بادخال ىضتقب تك لوق نأ اطع هد ماصلا مكملع بتك صاصقلا مكدلع بتك فوقف

 هلوقنااذاقانا الا تقولا كلذ ىف نيدوجوملا با.طخلا اذه ص._هَت ىضتة مكمل هلوقو ةدحاو ىف هب
 هل هفنم ةل الدب كل ذ دعب دونم لاك هدف نيدوج ولا لاح مايصلا 5 نتكصاامقلا مكملع 5
 ادد هد ىلع ل دبا واولا# ىل_هءالا عضولا ىل قي نأ ب جوفانوه ةدرةخد لالالالا عامجالا هو

 ناالا هللا ن-هلابادوءومناك اماضر ةاعيضم دعاقلا ناكولو نسما هللا دعو الكر ىلاعتهلوقلوقلا

 هاعل ديو نئاجريغل لد هيلعل ديناربغن _مسنلا,لوقلا مازتلان اال احسن م اناث ناكض رغلا لاق

 ٍ عاسمبالاو هاني ام ىلع 00 ريغ وحساب ل 'وةلاوةفاكضتسار رغما نونمؤملا ناكامو ىلاعت ةوق اًضبأ
 لع ذة د اهلا نيم هلاف ن1 ردن زكرشلا نه نال كانانكتلا ل قرف نم هنا ىلع د قءذم مودلا
 مكللء بنك هلوق نمر هاظلا ناوهو لاك ا هيفمك لاءركوهوهلوق (ةئاثلاةلثسملا) لعاهللاو ىلا[

 58 راك اذاورفاكلا لادن ضؤدال رئاكلا نالاضيأ هيلع لدي لةءلاو نيتمْوااعمباطال اذه نأ

 نءؤملا نالزئ اج ريغ كل ذو هلكدتو هللا مك لاه راكن مولا نوكيرع هاذه ناف مكل هركوهو لاف سكت
 هكرت فو هحالص هنأ لعيو هيك وهسدعو كلذب ىشر لب هقنلاكستو ىاعتهقاا رحاوال نا

 ؛ مل_ءناو ناكملاو سفنلا ىلءافاش هنوكهرك لانمدارملانأ(لؤالا) نيهجو نم(باوحلاو) هداسف
 ةرامع ف ماك انال سفنا ١ ىلءاهاشال_.مث هنوكن ءكلد حرتغالن 5 هالصو هت هن هللا يم امنا 1

 انما قش كلذلفةاحلا ع ,طلا هلا لعام مظعأ نا مول_هملا نمو ةقشمو ةفاكهإعفىفام مازلانعاأل|
 ةرثكلو فوللا نم همفامل ضر ذي نا لق لاقل .ها ركدارملانوكنأ (ىنالا) لامقلا سفنلا ىلع

 يطرق نادمذ هنوهر 1 الثا كس رت نم م مكلربخ لاتقل نم هنوهرك ىذلا نا ىلا عت هل |نييفءادعالا ا

 |مهوهواثشا وحر . نأ ىسعو هلوق لء] دب ةهغار كلا وهف اكسلا مط كا (ةئلاثلاه 1 مكملع | 1

 ءاسنللا لوةك ٌةغلابم فصولاعضومرد_صملا عضو ىءلانوكينأ (امهدسأ) ناهجو هيف 5 1
 لود وكدا (فانلار) هلخهارك طرفا ةغارك سه: هناك « رايداولابقا ةهاماق ||

 نانو شاشلاو فمشلاكتانقلا دو فلاتر ملاةرقو مكلهؤركموهو ىأزربخلا يل ْ

 ىلا عت هلوق هنمو موملع هتةثمو هل مهتهارك ةدشا هم هءلعاوهرك 3مل راف قاد وف ءاركألا نعمت توكي

 سماك هلو يام م أ كلام تسب لانو لنعأ قلو اهرتهتعشوو اهزكنأ تلج 00



1 

 اا عك

 [| نوكينأ طرمشنو الالالام نوكي نأ طرمشب نكساو ناك ث ىأ قفنا دساف لاو -!١١ذه مهل لمق ممماكف
 أ تيبطلل لاسقف ناكماعط ىأ لك[ هريض»ال حازم ا ميعص ناسنالا ناكأ ذاام لدم ا ذهو فرمصملا ىلا افورمص

 [| قح نءمظعأ ام_عةدنا تدثف ةرهاظاا بايسالا لاعىف دوبولا ملاع ىلا هاج رخأناذللا امه نادااولاو
 1 هيقسسلاو ني رق ال !نيدلاولا دعب ىلاعترك ذمقوَةطاةءاعر ىفامهربغ ىلع امهعد7:بوأ !دهافامهريغ

 [| عجرتلاو ضعبلا ىلع ضعبلا ج رينأودياللب٠ارقفلا ع. ملاسءموقينأ هنكسحءال ناسنالان ا
 ةطلاشفاةعتاغم ةبارقلانا (اهدحأ) هود-و نم رتل اببسن وكت نأ: لص هب ارقااو جب سمن م هلدبال

 اري ةنرخآالاو انغام_هدح أ ناكسح اذاف رختالا لاح ىلع مسهنم داو لكعالطال بدةسطااخن او
 || قاضنالا ىلع لءاول!ىوخأ نم كلذو متأر-ةفلا ىلع ىنغلا عالطاو متأ ىنغلا ىلع ريةفلا عالطا ناك

 'قافنالاو ه:.ناطاىرراجنامالا ب رقنأ (اهثماو) .سفنلا نءررضللاعف دمهطاصع لفكستي
 [| ىلع قافنالا نءىلوأ تد رقلا ىلع قافنالا ناك دسلا اذ #هلف.ريسغلا ىلع قاشضنالا نم ىلوأ سلا ىلع

1 

ٍ 

 [| نيدلاولا ىلع قافنالال.موبأ لاه (اهدحأ) اهلا حسفلا قرطن ال وجو ىلع الا هذه لوس له تالا

 عمورسصسمس»

 دارملا

 ظ ١ نعت رقبلا كلةزيخت اهب تلا ةفسلبلط هنمدارملا نوكي نأ نيعنف ةرهاملا باط ىلعدل- نكمال ىجام هوت

 ]| قذاانانئءلاعاواكم مما انلعاملاتيهاذك-: لاؤسلا كلذا قياطم باول كل ذنااهلق قيرطلا | د يفاهريغ
 3 تاطلب ةهاملا باطوهسنان وةةئراذامم_هاوق نم مهداه ناب عطقي نأ بحو وهام هقافناناو نع
 || لاول اذهاولاسممئاداراانوكحي نأ ل مدع (اهئلاثو) باوللا اذ_هنسح ادهلف فرسملا

 . [| عملا انههاذكح طرشلاا ذوب نكل تائام لكى عملا ناك يتزءموملا ف لكبدبطلا لوقيف لك اذام
 ُك نك رتلاىار ىلا.عثهنامل_ءا (ةعبارلا"للثا#سملا) كلذ فرصملا نوكي نأ طرد ثدرأ ءيش ىأ قفنأ

 1| لاا ىفءاسرمت با.سالا ل اعف دوجولا ىلا مدعلا نمل حرخلاك اهمخال كل ذو نيدلاولا م تف قافنالا ىف
 11| ىلاعت لاف كلذاو هيلعام_هريغماسعتا نم مظعأ نب الا ىلعام_هماسعنا ناكنن فعضل !ةياغ ف ناك ىذلا

 1| ئثىلاعت للا قحةناعر دسهد سا هناىلا ةراشا ه«سقوان اسح |نيدلاولابو ءاناالا اويسيعت الن أ كير ىنتقو

 1 .ةقشالساف دوجولاىلا مدعلا نمناسنالاحرخأ ىذلاوهىلاهت هللا نال نيدلاولا قةباعر نءبجوأ

 5 باستك الا ىلع نورد_ةءال مهرغصل م-ملال كلدو ىنادما!نيب رقالا دهر كحسه دىلا هت هقانا مدمعدلا

 : ١ لع فرشأو بداكل اوبكلا مدعدقهوبأت ام ىذلا لفطا اف مها بستكي دح مهل سدا ناد, مهنوكأو

 5 نمرثك لسه ىلع ممردقنال ى ايلا ةجاح نم لقأءالؤه ةجاحو نيكاسملا مه دعب ىل اعترك ذ مث عامضلا |

 1 , اذهذرقفلاو جاشالا ىف عقي دقهدلب نع هعاطقنا بد س هتاف لمح سل |نب ا مهدعب ىلاعت رك ذ مح ىب اًميااةردق

 5 ْ هفدرأ ل ءاكلا نسحلا لمصفتلا اذهل صفا متقافنالا ةمف.ك ىىلاعت هللا هس رئذلا ميصعلا بدير اوه

 ًْ 1 املاع هثوك ىف ةغلابم ىيلعلاو ىلع هيهتناناف هب امع ميا نءابرهو ها ون ليز اماطو هلل ةءس- مهريغ عماماو

 01 عيضأ ال ىنا لاق ام هءاعءازذا نس أ مكيزاصقءاسعسلا ىفالو صرالا :ةرذل امم هلع نع ب ز»ال نعت

 7 ْ نءغئئئقاقنا نماواهفتامو عملاق ةءصولا اريخ ْكرتنالاهودب دشارب ا "بحل هناو لجو زعهلوةالامملا

 5 اربلاءوورئاسو قاغنالاماذه لوانتيريخ نم اواءفتامو هلوق نوك,نأو هورخا لوق همفو رثكوأ لةلاملا

 | فيعضاذهو ثيراوملاة ب اةخ وسمي الا هذه موضعي لاق (ةسداسلا"هلشسلا) ىلوأ اذهو ةعاطلاوأ

 0 كلم ا دقف دنع ممتن مزا:دقو داولا دوو دل وأانيبرتالاءدارحلاو كلم ا وبكل نءامه رودقدنعبحاو

 0 ؛مزان ةعفنلا هدهنال هلدجوال ثدراوملاهن'انةخو سماها لاق نملوةنهجولا اذه ىنعدي الاا:ايساذاو

 1) نركب نأ (اهنناثث) ةقفندنافصواالت ولا دعب لميا خاضيأو توملا دعب لصد ثاريملاو ةاملسا لاح
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 0 رفاكساا نموأ نيإسملا نمناتككس ال ئاد !!اذهنأى اوفلتخ ا(ىلوالا هلث_ساا) لئاسسمتب الاى ||

 ناكدقو لاقل هسا بتك 1 ىلا.عتهنا اولاه نيذلا (لتالا) ن ناسي رذ نيم ملا ن هناي زول لاو
 الان وكي نأ ,_هدنع دعب ل لاَمقلا نم عنملا ىف ةمرلا مافعأ مار طادصسملاو و مارا ريشا وتنال
 هللا ىلص<ىبنلا | أس ألاّ ذمه امدق ناكل اذه غو نامزلا اد هرغفف نوك,نابادشءلاتقلاب

 رهاطا هولا اذه ىلء فةنآ الا تأزف عضوملا اذه فورهش ثلا ذه يف ,هااستق ةانل لحيأ اولاسقف لو هنلع
 لاهت هيأ سامع ني ن نعءاوور ني ريسفاارثك أوس دو ( ىناشلاقيرفاا) نيلسملا ن ءةناك لاق ؤسلا اهنا | 0 ا |

 دعبوتني روش ددبلا:ةلبقه:عنباودو *”ىدسالا سحب نب هاديء ثعبلسو هيلع هقلا ىف ههقلا لوس ا ْ 1 ١

 دعب هحتشي نأ صأو هيلا هعقدوادهعواناتك هل بتكو طهر هيلا ف ةسالر دااهمدقؤم نوءارودرمشع ةعمسس ْ

 نب لزات تح ك مدت نمي ىلا ها دكرب ىلءرسسف دعب أ همف ذاق هدفا ل عبو هب ادكأ ىلع ءأرشيو نينار 00 ظ

 تيخأن نم هباصضمال لاقذ ءىمال ةءاطواعمس هللا دبع لاشق مخ هنم اندتان”نأ كلعل شي رقرعا مي دصرتف لدغ

 كس نعو لش نط غلب ىتح ىضق فاذتملف اختل سان رمال نعام اذا ته واطنمأف ةداهشلام ل

 اوقلح سو هيلعدللا ىلص قنا لوسر باص اوراق هعمهي الدو *ىرمؤأسانب هر عمل فئاطلاو ْ

 هللأ لمع عمن اكن مدح او دو“ لظنالا هقلادبع نيدقاو أ مث رابع موق مهناكلذباومهوأو م.ئمدحساو سأر

 ىلد هللا ل وسر ىلع اومدقىت> هيفا.عريعلا اوقاسو نينا اورسأو هش ”"ىمرضملا نبورع ىرو سةج نبا

 ءامدلا هس كف سف فت امنا هضن 1 رهش مار ارهشلا دجم لسا دقاولاهو شد رق تصضقلاسو هياء هللا
 مار طارهشلاف لاتقل صن صاامنفامالسلاوةالملاهلغلاتفكلذاودعشسادئاسش أر ش

 فلرمالاف بسر لالة + ىلاانر ظافانيسمأمم -"ىرضاانءاانل“ .ةانا هللا لوسرأب سعب س هللاد_ءءلاقو

 دخاقدن الاهذه تازنف ىراسالاو ربعلالسو هيلع هللا ىلص هلال وسر فق ةةوذ ىداج ىف مأ هانيصأ بج رينا

 .نيلسملا ءردمامتالاو ماا ادهن ,ارهظالافريد ق3 |!ذه ىلعو ةونغلا مالسااو ةالضلا هماع هنن لوسر |

 لبذامنأ (اهينان ) نيا ماوناكلسو هيلع هقلا ىلصهقنا لوسردنءني رضاسحلارثك أنا (اه دحأ) ءوجول ْش

 باطشوهو ةئلسا اواخ دن نأ َحدسح مأ هلوةقدب "الاهدل قاما نيالا عيب انبشاه دس 0 الاهزه

 نع كن وائسي هلوقوهو كلذ كف ذي" الاهذهدعبام امو مهن“ ةناكح نوقف اذام كنولث د لوقو ناتسملا عم

 اموقثد رام لاق هنأ ساس. عننا ن نعرعبج نيددعسىو ر. (!علانأو) :ىاتماا نءكنواءدورمسملاورهلتا ||

 نماكض: 5ىّيح ةلامسم ةرمشع ثالث نإ الة ام مانو ةللصقلا لاعتقال ١ هاري_تاوناك | ُ

 اولأساولاهرافكلا» نبت مارك ارهتكلاع نءكيولئساهنمثآر ةاقأآإ

 هلاتقاواتساو هياركسف لال هئانم 0 ارهشا!ىفلاتقلا نعمال_لاوةالداا هءلءلوسرا

 اره ثلا ف لاشق نءكنولكسي ىأ همة لاستق مارار عشا ا نع كنود دن الا هذه ىلا «3هللا لونا «-.ف
 لاشقلا كلذ نمربك أ هب نكلاو ع زغراالسملا نة انكن وريبكه مف لاشق لق مارط

 اولئاقين أل اؤسلا اذ_هنم مهضرغ نا ىلا عت نيءف فدع مكنضو ذر د - مكب واتاقي ثولازءالو

 اودّدعاف مك ط1ءىدتعا نة صا صقتامرطلاو مارطارهداان مار ارهشلا هلوق .دعب ىلاسعت لزرتأ مث نيإسملا |||
 ناهز وف (همانلا يتلا ]و ”اج عفدلا لمس ىلع لاقل نان الا هذه ىف حرم هفمكلع ىدتعا ام لئةهلع| :

 ا 1 1

 ا را ىلاعت لاق هب وث دبز ىاسو هام دي ز قرسو همالك| 1

 ب 7 رهخلاو نع داث ب ريدقتلاو ماسلا ريركش ىلع لانقاف ضل 1 ١

 ديز ىنعفنو هلعديز ىرعأ كلوةك لاّقشالا لدب ىمسادهوما رطارهشلان ملدملا ىلع ضف هدف لاستق |

 تناولت ةوقو موش ريكو دش .هف لانتقال ةلئسملا) ناَتلأسم مضارع ,كهمخلاتكلق ىلا وق

 بذلا مسي كرك سم مي مظع ىأ ربك هلوق نه دارحاوأ دّدي مهله + نسم هيذ هلوقب صنت هنأالا 50

 ل . ظ ار 0
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 بيس هع

 هسفف كل سوهو اش او حت نأ ئسهو مكلاريس وهو ائنش از هركدت نأ ىسعو ةلوقامأ فا ابفءارك 1
 ظ ' قانقت لاه ٌميسعو |عيسع همم لاسةءذ همضام قدو هعراضم جرد لعف ىسع (ىلوالا 5 لة

 لا برق هأ.ذعمو دب رماه لوقناكديز ىدع لوقتف لعغلا دعب ع فترك دسعب مالا عفتريو ميسع لوف

 ١ برقاىأ دي زمامق ىسءهريد-ة:موتين أدب زىس-ءكلوةن برق ىأ مكلف درنوكي نأ ىسعلق ىلاعت

 :؛ جناشمال بيسودو لاسحلا ىف مكلءافاسش؛ *ا ناك اع رهنادبا الا عم (ةيانلا 'هلكاسملا) دي ز ماسق

 لمة ةمعأا لوص عقوتا لالا ىفرملاءاو دلا رمش ن_س-هلجالو دضلابو لمع دسملاو# هلدلا

 ا غلا باط ىف قاسم لا لمحت نسحو لمةّتسملا(ف معبرلا ل وصح عقودا رافسالا فراطخالا لود نحو

 نوصل الا ىف دف :ناكناو د اهلا كل رتنال كلا ذو كا ذكانههو ىةهل ا ىفوايْدلا ىف ةد ا ساابزوشنل

 د لعاذاودعلا نأ اهتمراضملا نه .عاون أ همف نكساو قاغنالا نم لاسلان روصو لدقلارطخش نع سففنلا
 داماو مكلاومأو مءامد ميتسيو حصص ذخ أي نانا م كلت لواحو كد الب دصق نوكسل او ةعدلا ىلا
 ا | ١ بسن هيوهظ لوأ ىف ضل ةاوادمالرتكن وكما ذهو حالبوتل .ادادعاريغنم مولا نق ىلا وبان

 || ةقثملاو ةرفنلا كلت ف اعضا ىله 2 ىلا ارطض د“ راارعسمب ىهالا رخآىف مثءاودملا ةرا سه لست نءسغالا
 : / :موةينغلا نادجو اهتمو تقولا ةمالس عافتالان هريخ كل دو نءالا لوهاسس.لاتماانأ لصاللاو

 | يلفعلا باوثلا نمدها ملل لهعام اهنم ةريثكف نيدلا,قاعتراماماءا دعالا ىلعءالمتسالاب ميظعلارورمسلا
 مكفغتسي نأ ودع ىش هنأ اهنموهلهفامدسفي لف ةماقتسالا قي رط كلسو ةدامعو امر ةّداهلم ا لعفاذا

 مكسفن أمكلا ديو مكسدىف دج ىأراذا مك ودع نأ اهنمو نيدلا نع نو دئرته ةنحملا ىلع نوربصتالؤ

 ميظعلارجالا نيةتسم إل ذ بد سب مترمص مدي ىلءلسأ !ذاف مكي دىلا كلذ بيس لام هبلط ىف مكاو ءأو
 |ناوضر بلط سس ل ةلا لأ لمت دق ناك ىلا.عت هلق اةاضر املط لامها ىلع مدقأ ن نم نا انهو هللا دنع

 هلطان رومأ ايثدلا تاذان انو نيد_سحلارجأ ع. هزمأل ءاومتح زقاق ل ستش اندستم لتسرلا رس لام هللا

 تاداعس مظعأ نم ءال ذو ان لا ٌصغبو هنلا بح ىلءاسلدلا نان الا قراف كل ذك اك ىقهو لان ىذربال
 ْ | مولعءو ة_ضاانوريتكحربخ : وهن هللاءادعأ عم لاتقل اءركي ناكولو بطلا نأ انرك ذامبتدئف نان لا

 لاا شل! لوصح ىلءلدتال ىهذ ةعسمامم ةلك امالاه نم ممم ٠و نيد ىلاعت هللا نم ىب رهو ىلع !لء

 أ وانما هقاولمح قداس يئن ىسسعو جو للقو مح هلان اب نأ هنقا ىسعف لاه نارا ىف

 [دقدعااذاناسنالانال كلدو اهلا قريطملا يرغول اهنا :هدوهةملاو نولعتال َء منا ولعب هللاو ىلاعد

 أ ىذا ناطق هتلصمو وش هيئاجالا دبعلا مآ ايال هن اصس هيا لع مم ىلا عت هللا لع لاو هجن اع روسف

| 200 1 000 

 اودوائشاوهر كينأ ىسءو وق نمدار ااوهاد- هو ارلاوه ةع ة:مرثك الافااضراسعت ىم ني مالا نأ

 || ئذلا تدشن هيلصارءوسلا ريدا (ةثااسشلاهلئسما ا) مكلرشوهواتيشاومةنأ ىسمو مكآرمدخ

 ظ 1 ْ بدحاضصاا فك الا, ترشأ ىقح هي هلوق ه-:مو فعل ه-ةامسراذا بوذا اوم_هللا تر رمش لاسق» هتطساذا

 1 ا اكشلا مهول ىسع (ةعبارلا هلكسملا) ةراضلاءام بالا طاس اريد أ اذه ىلعفهطاسدت ال نهالازرشلاو

 1 || ىععامابانلق نااَمأ ليوأتلا ىلا حات الرب دةَتلا انج ه ىلعو مهسسملل كشا لود ىلع لدتا آالا

 ّْ أبحاوهللان هىسعل_لخلا لاق مير ردكم اهات لوناف ةدوك ذل مرسول اوه هيدخ نزاع

 0 0 كوه جادا 0 ما سم هك هم عم ا م حف

1 ١ 

 ا َك

1 

 ١ ل لعافديملا اهلا اءلاه ىلاعت هن "جف نكي لوأ عيبامللاهوركمناكءاوس 4ل امم !<. لع بجو هيىلاعت هللا ءسهأ

 7 ىرم ماقملا اذهىدنا ,' ال اهلل يذ كءءيط ىضذنقم ىلا تفلت الو ىتءاطد الدش نكس كلع كلع نم لك أ ىلعنأ

 ١ ظ مار ههروهشلا نع كيواثد) ىلاعت هلوق 2 نراعت الام ٍلءأىن انك الا !باوج ىف ىلاعت هلوق ىر#

 - بوس وخل ا اسس بات ح دم هس سس
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 ضع قااسسلاةلازا ئرثؤملا نوكي نأ اماو لاكتو هو :لةةسسم تارثؤ ءدححاولا رثالا ىلع ع تسلل 28 | 1

 اماو لاعر هو ناه اةمتسالا قنأاماق ىدبالا باّععلا قدسي هرثك د عب م ىدبالا باو ءلا هلع قتسا | 1

 رفكلا باقعو قباسس !!نامعالا ناون نا (اهثلانو) لاحوهوروداام :لئراطلا نا رطب قباسسل الاوز 07

 لام وهو جب صرعغن ءاصجرت كلذ نو كصقق م ا ضع. انو د تاو اعد نالا :

 نوام_ب اوناك م مهنع طمكس اوكرشأولو هلوقب ضراعما ذه لق ناف اطبع دلع ريسيالنأ ب وف طرمشلا || |

 امسائسمىفورخ .”الاب هقيلعت نما نام ام بتم ددساو لكب هق «تنكيلول ع هنامنائيطرمثبوطرمشي و 5 0

 امرة رراشلا ف دولاللا تح وامغ امرا لع ثوملا 104 طونحلا بم واما ةةرلاتا ىلع تل -الا نا 1( ْ

 وهم

 عادلا باذعلا بوم ساو ةرخآ الاو اّدلا ىفمهلا-عأ تطبح كءاوافرفاكو هو تمد هن. دن ع كس |

 اذاّروكذملا ماكحالا هلع ع ره اهنادا دترالانا ىضَتعبةناالا ر هاا (ةثلاثلا لكس ١ راذلاق' :

 ثحب ةنكنل اهذ_ه ىلع عّرفت دقو ماكح الا هده نمئن تشي 0ةدرلا دعب لأ | ذااَمأَر 0 ملا تام |

 رفكلاو ناعالا ةحص طرشنا اوعز نيماكتملا نسةعاج نوهت فوضالاثعلااما نورت تيرا

 رفاكللات ام اذاال ا ارفكنوكيالرفكلاو هلع نمْؤملاتاماذاالااناعا نوكءالناعالافةافاوملال وصح |

 دق ناكل ةقمقلسا ىف اناعا رهاطلا ناميالا كلذ ناك لذ هقنايذاسعلا و دترا غانم .وهثاكن منال | ولاف هملع ْ

 ئراطااو قباسلانيب'ل ماس ةافانملانا (اهدسأ) هوجوللاحماذهو قباسلا لب :رعراطلا تأ لاب نأ |
 نم لوسأ عف 5دإانال ىلوأ يناثلا ل ىئراطال اعفادوبا لانو نم ىو قب الالي نهٌىراطا!نوكسيلف |

 انالعواو قرأسلا لاوز ٌئئراطلا نارطط رمش ناك يبا سأ نمل داس تناك اذا ةاقانمل نا اه: :انثو) عفرلا

 دحاو لكان اكن نأ نأ بحوابواس:نافرخ لا نم زاده دس توكيد نيواشنألو ك,نأاماكراطلا

 دادزنان او عامجالا,لطايوهو باقءلا لهأ ن مالو باوثلا له أن ءالماكلا ق ب اخ 10 . الانام

 ضع لورد منش هءواسيأمالا لوزبال ئراطلانأب تونس زا كان انامل ار .' الا ىلع امه درسأ

 قداس أ هِلاَرا ىف 5 ةرثوم هن 6-10 "لج نوكمدت ازلا ى ةوراطلا نوكيت اما ذ تش لقأ قباسلا نا ضرغتاوأ ||

 حج ص ربع نم لم حأ] أكيمجرت هت وأن ضخم ءااكلذ صاصتخانو د ةامحو ضءءاانود ا

 ناك ام هناالا اناا هنظناكَن او قباسلا نامعالا كادر ثك مام وهناك اذا هناا ذامب تشن لاحموهو
 اهماق هماعدما الا تاذ ذلاوهاذهو ارةكرفكل اوانامعا ناعالانوكلطرش ةاقاواانار هان اناععا هللا دنع

 وهذ ىدرفلا ثحلا امأ ةّدرلا كل: ىلع رات وعنأ ماك-الا كل ةمحوم ةدرلانوك طرشنا لع تاد

 هم :اهللا هجر ةقينح ون أ لافو هياعةداعا ال هللا هر جف اش اا لاه تقولا ىف لأ مدد رام ىلصاذا لانا

 رذاكو هو تعف هيد نع كتم د رب ن مو ىلاسعت هل رث نغقاشرروفاشل اة يطال كأن ا
 اخ دتسلو انسعل زوخللا د هورف وهو تنوع نأ ل ه-عااطومحىف طرش مهلاسعأ تطبح كلو انا[

 بامنمادذ_ه سال وةنانال جاو دمقملا ىلع قلطملا لج لاقرال هلع طيسدقف نامعالاب انرغكم نمو هلوقو
 نك هجومي ادم كوت وكامل نا طرعشب هقلعو نيطرمثب كح قلع ن «نا ىلءاوعجنأ مهماف دمقماو قاطألا

 موبءاحاذا لب امهمداو لطببال ةعملباو سدا موو ءاحاذ ارح تنأ سدا مون ءاساداَر رح تنأ هدعل لاق

 قمع هلم ىف ودو ةعيلامون ءاحم ءارتنثلا غ يسلم ىف نكمرلو نسال م وءافس هعانتاكو لو ق قدع سيلا

 ةدرلا ىلع ثوم لانا ىلع تادانا الاهذه ناد . الاءذهب كل هلا نع (فائلالاؤسااو) لوالا قملعتلا

 راسل ا ىف دولا ماكحالا هداهم نمنأف هه لوشن نوتة الاءذهىف ةروك ذملا ماكالا ع ومي طرش

 لعءتوملا نا ىلع ةلالددب , الا ىف سلو لاسعالا طق فال_ةلااماو طرمشلا اذهعمالا تشب تشالكلذو أ

 نيطرششنو داو امرشب قدلعتلا تا ءالدةملاو قلطملا بابن ءاذهنا 5 (باوحلاو) هسمق طرشةدرلا ||

 ناكل تاعوالا سئننف الدصأ طوع انزال توداي مراللرلا رزنؤم قولا دز اناعببولا ١"

 "ا 461



 ا/ و ؟

 010 ننس يدرس سس مدس سمس

 | انما لرق قط ميرفت اذضو از رطل ارهشلا ف لاتكو هيك ا ممداو لكى ربك انا الع -ءانشالا ْ |
 0 (امهدسأ) نيهجول مارطارجغُدلا ىف لاتق نمربك أءاسشالا هذه نم داو لكنا اناق :اننئاو

 . || نءمريكأ انشالا ذه مدح زاك نأ دا (ىناثلاو) لتقلا نع مافعأر ةكلاورفكءاشالا هذه نم
 ! لاتقلا كلذ عوقوباعطاف ناكاموهو س<نبهللادبع نءردص ىلا لاشقلاوهو مارطارهشا'ىف لاق
 عرقر نوكين' مزا ف مارطارهشأ' ىف مهمءامثالاءذهع وةون نوعطاقر اذكلا٠الؤقر م ارطاروشلا ىف

 ىف (امهدحأ) نياوق ةنمسلا فاو رك ْددَمْف للا ن نءمريك أةنمفلاو ىلاعتهلرقامأريك ٠٠ اهشالا هذه

 | اللا وكذ مذ فقد جاجزلا لوق قع قأل نندعط ىدنعوهو نب يدعم ارثك أ لعل وقلا اذ ةورا 20

 || ءارفلالرق ةىلع مية: لد وأتلا اذه لب اراركنوكمر فكلا ىلع ةذسفلا لوف ربك أ هب هرغكو لاق ىلاعت
 ارانوب رهيولقق ثابشلا» انةلانة ران مورد نع نيملسملا نر ذتفبا وناك امىه ةانفلا نأ (قاشل'لوقااو)

 ةرابع فلا نأانركذدقو قاضما ب دهش لوق' د هورساننيرانعو بءضو لال بمولعتفك ب بيدعتلا

 || مكاو مأاغ !ىلاعت هلوق هذمو هذع شغل ليزتلا يف ه#تلخدا اذارانلاب بهذلا تنتف لاقي ناتمالا نع
 اا عبفاغنام كل ذراصفءداوف ةركمت هقلا لسى لاسملا قافنا همزلا ذا هنال كل نام ىأ ةنئن كالو أ وأو

 ١ 7 دف نونحتال ىأ نونمف.ال مهران م1اولوةينااوكرتينا سائلا بسحا لأ ىلا عت لاهو قافنالا

 ًأاذاف هتتابامنم[ل وي نم ساسنلا نمو لاهو ىول_باانناكتمالاوهانناوانوتفْلانشفو لاهو ءالبلا عاونا

 | لاف ورافكلا نمنيدلا ةهج نم هدصتىّتا ةندلا ه.دارااو هللا باذ م حسم سال! ةم: لعد هللا ف ىذوأ
 مهما: ةاوزكتمبا ب اذعلا لعيهوضرعو مهوذ 1ممنادارم او اوبومي ل ٌمتاَممْولاونيْممْؤملا اونتف نيذلا نا
 هيلع ثأاملافواو رفكن يذلا مكسفي نا حف نا ةالصا | ن ماو رمصقن نأ حان م كساع سلف لاق مهني د ىلع
 مهرد_-اولاق ونيدلاقةنعلا ىثةنشفلاءاغتساهئم ب اشتامد وعبتمف لاقو ميجا لاص وذنمالا نينه

 مول ة_:ةانلعحم ال ابر لاقواو رفا علف ةةنلا اهقالا ير لاهو كلا هللا ل زنأام ضع نءل 2

 رمددتسف لاهو مالا ورفكسسملا نم ةمف منهم مهذبعأ ىف نيزتش مهند ءاهب اوذمةي نأ ىن_هملاو نيملاافلا

 : | ةمالدكا لهأ لسن ءلود ءو ةن وهدا نم نون او نونا نوةةملا ل قنوذفملا مكئا تووضو

 5 | نال ل_تفلانمريكص أ ةذتفلا ناانلقاسغاو ناصتمالا ى مةدةفلا نأ تان الاءد مب تدثف لوةءلاىف

 | ةذئفلا نأ عصف : ةرخ . الا ىف عادلا بادعلا قام -ساىلاواست دإ ١ قريت ك1 قفل ىلا طغت يذلا ن ا

 | تلزئامل هنأ ىور ىنرضطا نبا ل_ةقودهو مدني لاما عقود دلا قبلا كلد نءالشف لدستلا نسربك 1

 ًأرهشلا ف لاّقلا نؤوكرمملا كري ءاذا ةكم ىمؤم ىلا ةيرمسلا هذه بح اص شنب هللا دمع بتك ديالا ءذه

 : ارا تيبلا نع نية مؤملا عنموةةكمن جرسو نما !قنبعملا ليمن ج ار وركب : مهوريعت ماركا

 ِ  ىذر ناوىلاه3هلرق هريطتو رهاظ ىعملاو اوءاطت_سانا مكسرد نع مو ودرب ىح - مككواتاقب نولازرالو لات

 ظ لعفي لازبالو اذك لع غيلازام (ىلوالا هلئسملا) لاسم هدقو مهتلم عت ىح ىراصفلا الو دويبلا كنع

 || ىسعول ةريسثك لا عفالا ىف هلثمو ل وعفمالو لعاف هنملاّءالو هلر ١ دمال لعذاذه ىدحاولا لاهادك

 ١ كلذ ىلعنومو دي ىأن ولازيال عمو لاعتو تاهوالاهو لهو ئئفامورذ كلذكو عراضمالور دسص »هل س د

 مادلا تودثلا ىلءالما دن وكحج.ذ ىنذلل امن: كال ذناك ام هرلع تاخدأ اذاف ىئنا ادمفي لاو نلانال ل عا

 (ةثلاشلا لع ءلا) كودربل ملا لقو ودرب نأ ىلا ىأ م 117 ءمودربىت- هلوق ( ةياشااةلثسأا)
 ' هنانوثازوهو ىلع مال ىترفظن اهدعل لجرلا لوةكسص مهتعاطتال داعبتسا اوعاطتسانا هلوق
 || لاه (ىلوالا كسلا لئاسسم ه-.فورفاكوهو تعفهنبد نع 10 رب نمو ىلاسعت لاق مث هيرفظرال
 |١ ماغدالا نم ةغللا فرثك وهو ىناشلا فرملا نوكسل مزلا عمف.هةطتاارهطأ ددترب نموهلوق ىدح-اولا
 1اعت نيا (ةيلاشااهلكملا) 0 تا ءاواق هن اوحو 3 ديرب ىلع ف معا ان مزج وه تف هلوقو

 8 | نمولاقف ةّدرلا ىلعا ديد_ثاد.عوهدعبرت د دمه دنع نوم-لا دتربنأو د" اما كلت ن ءم-هذر رغْنا

 مدح 27سم ا مو

 ددنار
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 بجحاو هنا به( اهنانثو)ءاجرلاب هقلع كل ذلف دعولا مكه لب الة غبجاو ريغ لمعلا و ناسمالا ىلءتاوثلا
 | لضاملا ناكمرجالفنةسمال ف كوك هطرمشلا اذهو كلذ دعب فكم ال نانىاعت هنككو دعولا عالة ع

 : 5 . ا او نا (اهثلاو) عطقااال ءاعراوه ديالو هللا ل_هنسيف داهطاو مهأاوناعالاوهانئهر ىتصضتملانا ماها 0-1 3 :
 || ىلع هقلع مرخالف هئالثلاهذهل هقفوام اهل هللا هنو نأ وح رب ثأ اوهو لاسءالازئاس نم 0 عم ناسئالا |

 || نوقرافي مهمات مهقصو دارملا لب ةرغفملاهذه ىفدبعلا كك هللا ناديتالا نمدارملا نسل (اهعبارؤ) ءاجرلا أ
 اوضقي لو هيداس# قحهوددعي )مهما نوريئلاعت هللا سى مهسفن أن يرصقتسمداهلساو ةردهلا عماستالا || |
 ّْ "هل-وم-ميواقواون[امنونؤد نيذا او لاه كءاسرلاو ف ودنا عم هللا ىلع نوم دةمف هس دة رمت ىف مهمزلبام | |

 ظ نلفلا وباوثلا ل[ قنيسقيلاو عطقلاءاجرلا نمدارملانأ  (ىناشلالوقاا) . نوعجاروسم رحلاممنا |

 ْ لاه مث مهيراوقالم منان ونفي نيدلا اسعت هاوقري سف: يفاهانررقهوسو هدفو هتنو ىفو همك ىف لخ داما أ ا

 | روفغ هناو حاصلا لمعلاو نامالا ىلع ادام اذا مهءاسر مها نة ىلاعتدقاناىأ ميسرروغغهتئاو ىلاهت |||

 ' رهتا نءذن ولأست) لج وزع هل وق(ثلاشلا مكسلا)ءهحر وا واعتملام ةءانضصأ و سن هللا دءءارذغ مظر

 0 رمسملاو رهلنا نع كنولأسي هل اوق نأ لعا .(امهعفن نمربك أاموماو ساشا عفانموريبك ماا ءميف لقرم داو
 ( نعءاول اسموما لمحو هتسهامو هةدقس نءاولأس مما لق< هنافاولأ سو ىأ نع ممنا ناس همأ سر
 || ص_صخت لد ةمرط ارك ذيب اجأ ل ىف اعت هناالا هتمرحو هب رم لح نءاولأس مما لمسعو هم عاف لالا لح
 | اولاق (ىلوالاهلْملا) لئا سمة يالا ىفو ةمركاو للا نءاعقاو ناكل او سلا كلذ نا ىلع باول.

 || انشنح اهررواركس هم نوذنف باش ءالاو لمدفأا تارمث نموىلاعت هلوق كعب لزنتانآع نرأر تا ف تازن |||

 ْ رولا ىفانثذأ هللا لوسراءاولاف ناصع نم ارغنواذاعمورعنا مث مهل لال ىو اهنوبرم نوم #ملا ناكو | ٍ 1

 | موقامرسشف سانا عفانموريب حسص مامن لقىلاعتهلوق هيف لزنف لام ةسلسم لقعال ةبفذءابناق ||
 ْ اهماانلق ا رقث ىلهز مهضءن ماسقفا و ركسوا ول رمق مس ماسأت فوع نع نوح رلاد_ءءاعدم نورخآ اهكرتو |

 | راصنالا نم موق عّمجا مثاهمرش نم لةف ىراكس منو ةال_هلااوبرةناللز نو ديعتامدس,ءانورفاكلا
 اراصناللءامث ه.فارعث دعس د كن أى سراعثالا اودشانتو اوركتف ا اوركساإف صاوو ىلأ نب دعس ممذو

 انلنينووللا رم لاةفلسو ه.لع هللا ىلص هللا لوس رىلااك- شذ ةدضو . ةعهش هه شفريعب ىبطب ىراس هنأ هعرمذ فا 1

 'ه«برلافقلا لاق نرانانمهت ارعلاق:نوهتنمحنأ ل هفهلوقىلارمسملاو رهان لزتفامفاشاناس ريتا ىف |١
 'ناكورهنا برشاوغلااوناكدق موقل نأ ل ءىلاعتهقانا تنترتلا اذه ىلءميرتلا عوقو ىفةمكطاو هلا |

 ١ جميزدلا اذه م رمتلا ىف ل. عسا مرحالف مبملع كلذ قل ةدحاو ةعفد مهعنم ول هنا لف اريثكك لذي مهعاهتنا ظ

 نأ وةالصلااورقنال ىلاعت هلوقلزن من الاهذبهمرسسملاوربللا م رح للان الاه نمسانا ا نمو قفرلا اذ هو
 ( ناكفركسلا عمالا ىلهدنأ ه-نكمالرهللا ب راش نالةال_صلا تقورهللا برم مرح كلذ ىضتقاف ىراكت

 سن نب عسرلا نءو ميرا | ىف: اها ىف تااكنف ةدئاملاةيآتازن مث انهض برمشلا نماعنم كلذ نم عنملا |!
 ره ير ىلعتلادتب الاءذهنأ ا دتعنألعا : (ةيئاشلا لمس ملا) ردنا رك دعب تازن هيلا هذه نأ 1
 'ناسف(لؤال اماقملاام) رنا برت مب رت ىلع لادن الا ذهن أ ناس ىلا ٌموهام رهثا نأ ناس ىلار هتف | 1

 ! بتعلاريسص ءنعةرامعرجلا ةفش-و لاهور وهفركسم بارشش لك هفا هجر ىفاشلا لاف وهامرهتانأ | 3 ٠

 ىعشلا نعهننسىفدوادونىورام (اهد_:-أ) ءوجوهلوق ىلع ىصناشلا ةحدبزلا#ف دق ىذلاديدشلا ١)

 ريعشلاو ةطنشس اورقأاو بذعلا نم ةسهن نم ىهو لزن موب ردللا مي رحت زن لاه امسمنعهنقا ىذر رغ نبت انك ١ ١
 ْ نأربخأ هنعهتاىذزرعنأ (اهدحأ) هسوأ هنالث نم هن لال ددسالا هدسو لّدعا هاش امرهلتاو ةرذلاو | 8

 | ىلع ل دياذهو رملاو بنعلا نءذختت تناكا ملا مري تل او ةطذطسا نمذ خت ىهو تمرح مويتءرحرولا | |

 | ةهلناءامشالاهذه نمذ تى هو تمرحموب رهتا تمرسلاه هنا (1هنانأو) ارخاهاك اهخومسياوناكمرنا | 3(

 3 | قطا هنعهق !ىضررعْتأ (اهئلاثثو) 'ةسهنا عاونالا ذه مي رت لوانتردلنا يرش ن أب عيرصتلاك اذهو | ١



 اب نمي ظ

 ' أ ايندلافمولا.عأ تطبحكاا وافىلاعتهلوقامأ طقاس لاو لا كا ذرب دما اذه ىلءوةّدرلا ىلع توملا
 ٠ || اهةرشب امثلبالا  كسص أ: نا طبل لصأ ةغالا لهأ لاه (ىوالا ةلثسملا) لئاسمهمفخ ةرخآالاو
 3 9 || لالا ذب لاعالا نالطب ىعبف ملوي اطبح لقي ام عب رلا تنام ناو ثيدسا فوكلبهتف اهتواطد ملغ هنأ

 || لاطراوه سل لم_علا طاب !نمدارملا (ةئامااةلمسملا) هيلعدسفملا دورو بيس ئثلا داسفك
 ا لاقذ هسيفنوماكتملا فادخا ملاحم مودعاا مادعاولازو ىذدجو اك ئث لم عل انال لمسعلا سن

 | ةيزاوملا طرسشد اما قباسسلا ناعالا با وث ليزي هن داما ةّدرلا باةءنا هنم دارها اريفكتلاو طامح الإ نوّسذملا
 1! «ىلءىلأ يبهدموهأم ىلع ةنزاوملا طرمشب الوأ ةازتسمملا نم نير أتم اروهججو مشاه بأ به ذموهام ىل

 د كاتفةدرلاب أ اذادترا ناوه هللا باك ىفدراولا طابحالا نمدارملا يعمل ادهم طام- الا نوركذملا لاهو

 : اهسعلا كلذ : تأ ل اذافاباوث هب وكتسسي لمهن اها دب فان نأ هلكت ناك ةدرلابة الث نال طم ىلعةدرلا

 هنالاقي راضملا لنعأ هديت ايام هم دسفتسدال ىذلا*ىدرلا لمعلا اذهمهلدي أو دمملا

 1 أها انركذ ىذلا اذه طايح الا نوركتملا لاهم د ”رمض م هس.ف لل ةدّاق هم سدل لط ان لعب ىفأ ىأ هلع ط. 598

 01 : |بحوه .ذ ةمءقح ناكناف ن ركسال نأ اماو طامسالا اظذأ ىف ةةقسن وكي نأ اما طامح الار ستى

 ا أ ناالا ةصي طم : ةافاوملانا"هلثسم ىف ةعطاقل !لئالدلاانرك ذانال هملاريصملا بجو ازا ناكئاو ملا
 ْ | طويحاما (ةثلاثلا هلثملا) لاحم قباسلا لعفل ارثأ ليزي ثدا.ط العدفاا رثأن ان لوقلانا ىلع
 ١ ارمصن الو ةالا وم نينم وأا نم قدس الو هو هرعظي نأ ىلإ لت ابو هب هرفظا ادنعلتقي هناوهفاث دلا ىفلاعالا

 ظ تاط.- هلوقىف ىفسعملا نوكي نأزووكو نيلملا نم ثاريملا وكس الو هنم جوز نيو اس ءانث الو

 هلك لطس مسهل دنع لاقتنالاب مت دياكسو نيل سلابرارمضالا ن هةدراا دعب هنو ديربام نا ادا فم-هلاسعأ

 ةدراادعب هنواهعباملوأتلا اذه ىلع لا.عالا نوكتق ءراصناب مالسالا هتئاز ازعالئث ىلع هتمنولصعالف
 ىذا!باوثلل مهقاةصتسا لطم ةدرلاهذهنا!:همطاحالا,نلئاقلا دنعفةزخآ الا مهلامعأ طومحامأ و

 اعفنواباوث ةدرلا كلت نمنو دمفتس سبالم -محاهانعم كلذ يل يو ةعلالا ياه اموتحتسما

 5 مهانلا باصح أكلوا هىلاعت لاقف ةرملا نا ةيفيك ن و ثراضل م طءأ اهتمنو دفة سلب ة ةرح . الاق

 | نوجر ككوأ هلال ساودهاجو اورج اهنيذلاوا ونمآنيذلانا) لحوزعهلوق » نودلاشابف

 لا ناهج واهايقامع هن الا هذه قلعت ىف (ىلوالا”ءلكسسملا) ناتلأسمةياالاىف ( مي-رروفع هللاو هللا ةحر

 1 اياوثو ارتجأ هنم عمات لف انلعفا يه انسلع بامءال هنا به هلقا لوسر ا. لاه سجن هلل دمعنأ (لوالا)

 1 ْ (ىناشلاو) ادهاع "هلال هذه بءس ناكوا رحاهءناكواذم ؤم ناك هللا دبع نالذي الاه ذه تازخف

 || عستا ديعولا 0-0 ةيرادوب هيو كلو ركوهو لاتقل, ك1 بك هلو قي ل: نمد اهلا بجوأ ا ىكلاسعت هنا

 3 ١ دامعو ب راناكالوبقا ل يفد رعاج ءاورساه يذل اواؤشمانيذل انا لاستن هبجوشب نمك ذي ناذ

 1 ئذلار سهلا نمهلصأو مهرئاشعو ممحاطوأ اوقرافىأ اورباه (ةئاشناةلثسلا) دعو ه.ةعبوالا
 ١ ] ةرخاهملاو لمعلا همف رعجيتقو :رجاهلا ور سي نأ شب دا هنال ربع بلا موكا ليبي لصرلا د ديضوش

 ا اضيأوهونيذلا اذ هبه هورجه براهالا وبابحالان ا هئمدارألا نوكب نأزاجو ةرعجهلا نمهلعافم
 نوكي نأزوو<و ةقشملا وه ىذا! دهللا نم اهلصاف ةدهالا امأ و: ةرب اهمشا ةناكق ببدل اذهب مه رعف

 هدفا لجرلا من نعةرابع دعا سلا نااكمتنا نيد ةرمهن ىفرخآ ده ىلا دوس مضر نأ ةدهاسجلا عم ٠

 ا د عدو دعلا لاق ىف ده+لا لذي ةدهاملا نمدارملان وكب نأز و<و ةوقا او دس انتل ل_.هارخ ا دعاسرلا
 ا هنمدا رااشا( (لوالا) نالوق هسفو هللا ةسرنوجرب كءلوأ ىلاعت لاق مث :ةلعافمريصتف كلذ لغم ودعلا لعف

 3 1 كالذو هللا باوتىفنوعمطد .منا عضوملا ادهىفىلاعتدار و اهعتودب ىتا | عفان ا نظن عةراسءوشو' امسرلا

 || دعولا لعج مل لق ناف ءوجزيو هعقوتي ناكل بءلعىف باوثا اوزوهل ادا ءطاق ناكام سد نب هلفا ه.ءنال
 ٍ نااننهدمنا (اهدحأ) هدجونم (باوللا) اناقتاب الارئاس ف امكحسسدي عاقب لوءاسرلاداةاعم



 ةيلسم رهن اناا لوسراءالاها ذاعمورعناوهر للامم رك بسن ةحغا نم (عبارلا عونلا) : 1 ْ ظ
 ٍ كفوف لقحلا يهاجر للا وكانا لاو درؤمقا نم ىوتفا اايلط امنا امهف همقانا نيبق لامال ة بهدم لّشعأل | م :

 لعدانعلاءلرتو فصنا نم لكوركسم لكى مكلسا اذه تورث ن دبالف كلذكن كيل ناو ارش .ركسم لكتاد || 0

 الا سابعا لاةفىفوقسا لاهو املا د ةساف عادولا ةق# ماعد ناق لاق مالسلا هملع هنأ سابع نبا ىوزام | 0

 سايعلا لاف هدرو ههجو بطقف هه فذ نمحدةبهءاف سائلا قساام لاقفانتوس ىفهدشامم 10

 ١ || ةيالثلاهذه تناكفرهلا ع رحت ىلع ةلادلا ثالثلا تان "الا هده لبق ةلزان تناك هدا الا كلنا ىلءنورمسةملا |

 كينأ ب جوف مر مرحلا مزلئسمو ةمرحلا ةمز الملا هدههل امزل.:مرهلنا برش ناك تاريدهتلا 0
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 مهعنر ةغيشح ىأ باص! ناا؟تاماقتشالاءذغ ةطساوب عدلا ئيصةوه لب نسا قلاب ةغاا 5 اذه سل

لاو» 0 وما وسمو تاهاشة_الان هنودشو ءطولاوه حاكنلا عدمنا نولوةي هللا
 3 ودشو لا. ما

 تاناالانا ىلع ةءمم ةَمالا ناركملاوهر ه1! نا ىلع ةلادلا لئالدإ ا نم (ثااشلاعونلا) تاه اعتشالاب

 (ةئلانلاو)ةدناملاةبآ (ةيئاشلاو) ذي , الاءذه (امهادحا) رجلا ظفلبا درو اتمنا هئالث رنا ىف ةدرازلا د

 : وهران ءدارملا نا ىل-«ل دياذ هو ىراكس منو ةالسلا اوبر_ةنالءلوةوهوركسصلا ىفثد |

 ٠ مك ا اذهيقرمثلاايواسم نوك,نااماوار + نوكي نااما ىنعا ااذهىفرمذألاءواسم ناكام لكن وك تأ أ ْ

 | ةوادعل ا مكس مق مقوي نأ ناط-شلا دير يزرامناىلاعت هلوقب رمدللا مرت للعهتللا نا حلا نم (سماهتا عونلا)

 | اذ هوركسلا ةلاملاامفالا هذه ذأ كشالوتالملان ءو هللاركذ نع كدصيورمسمل اورماثا ىفءاضغبلاو

 ظ عطقلا بيع نااماغت ةركسم اوكي ةللعمر مللاةمرحنأ يفاصاةنا الاء ذهن وكنت اذه ىلعن سقي ل #لعتلا | ا

 قامتءفرق (اهدسأ) هوجو نم هللا هجر ةغمن- أح بولاطملا اذه تابث ىف ةءل ةرهاظهوسولا هذه نأ ا

 قزراوركسلا ذا. انانلع ىلا عتهللا ّنمانسس>اهزرو اركس هنمنوذ كت بان عءالاو ليضلا تار مو
 ] (ةيئانلا ةحغاو) حابملاالانوكت ال ةنم ان الاس 1مم نوكي نأ بج وف نس قزرو ركس همن نامو نسا

 : بصو مهر نمءاسعاعدف هءلعءودرفحدسقلا "ىلعاو در لا نمسا رس :كملهأ لءت دف اهتلالوسا أ

 تمطقَتلا نا هيلالدّتسسالاهحوءاملاباهتنماوعطقاف ةبرشالا هذه مكءلع تاتغا اذا لاهو برعتو هءلع |
 مالا تغاكميدش بارعشلا مال_غ الو صنلاب:ذدشلا مطقل ناكءأملاب حزما تالو ديدشلانمالانوكيألا

 نوذختىلاعثهلوقّنأ (لوالانء باوملاو) ةباصتااران* ايلسملا (ةئلاثلاةخخا) هركس ريعيلا

 ظ 1 عجأ مذسنلا اذهوه نسل ا قزراور كج ا كلل ةنا لق لف تاسئالا ىف ةركت انس اهتز رواركس هنم

 معطريسغتف ةحولملا بهذتل هيفتا رقت ذيئءامناكذيينلا كلذ لعلف ثي دملااممأو اهل ةصصشو ةضءاناما |
 كلدلف مهطلا كلذ ركل  هعبط لمتد لذ ةف اللا ةياعىف نآكم السلا هملع هعبطو ةضودلا ىلا اليلقءاملا |

 / لقام لك-و ة"مل_هبانو ةحئارلاوأ ةضو ملا نصر دقتلا كلذ ةلازا ه رلءاملا بسيدارملانأك اضيأو ههسو بظق

 1 امأوزئاجرم-غفرمضلا لالدتسسالا نمردقلا اذوب اهانر كسح ذ ىتلا لئال دما كلن نع ضارعالا نأ لعب

 4 هيلع لورا ةنسو هن ابار هاظ ىلا ع وجراواهكرتسحوف 4-ضراعتم ةعفا دم ىمهف ةنابضأ اراب*آ |

 ظ رسما عل ااا الاءذهنأ نا. ف ممسرمقار رة دابا اذهفذ مالبسبلاا

 حيرت ىلع ال_ءاد نيتي . ع١ نئتاه عوض ناك ىئيلاو ئالاو .ناباسابس ربط 0000 ١
 ااا ا ربوالا نس ناقعلا هب قدك سام هيداري دقو ٍباَعلا هيدا ريدق منال نأ (ىناشلا) رسما ْ 3

 نافعرب حرص امه عفنن مريك ام هئاو لاهتىلاعتدنأ (ثلاشلا) م رمغاالا هي تاصوي نأ مصياف |
 هسفقنأ ىلع لدن لب اردنا برش نا ىلع لدتالان ١ الا ل_.قناف مي رحلا بجو كلذو بابةءااومئالا |

 ّنالائاقاما ا بلم بابا رهن برش نا سلقرلف مارح مالا كلذ نأ بهفامثا |
 مزال مالا كلذ أ دارلا ناك ا هسف أ امن نيالر+ !قلطم نعاعقاو ناكل اولا

 م ىلع
 : برشلا نو

 95 ار ٍْ ا
1 



/ 

 و و ل

 أ ل_ةدلا ماشام لكلا مسارها نأ هتاورو ةغللابامملاعناكر ع نأ ك#ثالو با ريش نم ىلةعلا عاام لك ب
 | هيلع هنا ىلص هنا لوسر لاق لاه هنع هنا ىضرريشن نن نامعنلا نع دوادوبأىور .(ةيناثلاةغا) هريغت
 | ارخريسشلا نم ناو ارخربلا نمناو ارت ل_سعلانمناو ارخر#لا نمناو اره بنعلا منا لو
 3 نوكتفرجللا مسا تحت "رلخادءامثالاهذه نأ ىف حب ردا ذه نأ (امهدحأ) نيهسو نم هي لال دةسالاو

 آن وح وفتانغللا مياعتعراشلاد وعدم سل هنا (ىناشاا و رجلا عر ىلع ةلادلاةب الا تحت لخا د

 وهرجللاهب صةخاىذلاروه_ثم أمك اوامف تدار ولنا ىف تبان امكان أناس كلذ نمهداىمنوكي

 ظ : ءاسسشالاه 3 مروا صو هللا هر ىلاطملا لاق ةبرشالا هذهىفاان'نوكي نأ ب جوف برشا !ةمرح

 | ةدووعماهنركلاصوهخ اهركذ ىرح ع اوامنامعاةسمللاءذهنمالان وكمال ر مهنا نا لال سيل ةسمحلا

 ةسالاهذ_ه مكح اهمكسف ةرصش را صعوأ تلسو اةرذ نم اها نعم ىف ناكنح ام لك نامزلا كلذ ف
 (ةثلاثااذغا) . اهريغىفابرلا مكح تورث نم عنممالانزلاربخ فرك ذل ان ةّسسلا امس الا ص_صنع نا اك

 ْ مارح ركسم لكو ر خر كسم لكم و ةيلع هنا ىلص هلل !لوسر لاق لاق مع نبا نع عفان نع اضيأدوادونأ ىور

 هئمدجوام لكل مسارمللانأ (امهدحأ) نيهجو ىلعلدرخركسم لك مالسلا هيلع هلوق اطل لاق
 |ره-لناىتسمناكو رم-هلام رحت ىلعتادااةياالانأ هتمدوصقملاو اهاك ةبرشالا نمركصولا
 | اذ هنال بس ىلعامااذ_ه ةظفالا ءذه نم ىلا عتهث اداره لوةيناعراشلا نم ن_س> موةالالوهم
 ةال_هلااىفامكح ثادحالا لمس ىلعام رشا هء١ عضينأ ل.س ىلءوأ ةس رعلاةغللا فءامسو»

 ةق.ةفرخاذههلوتثالكلذو ةمرطا فرمان اكهناءانءعمنوكسسر نار الا هجولاو |مهريغو موصلاو

 مكلا ىف ةهباشملا ىلع ازا هل بجو منش كلل ذ نا ىلع لسل دم اه ن اف اره هس: ىف هن وك د مفي طفللا اذه

 لل وسر لس تااه امنا اهنع هنن ا ىىذر شد اع نعد واد وبا ىور ( ةعبا ارلاةعا) ئذلا كال د ةمصاخ وه ىذلا

 لسع! نمد: بارش عتبلا ىاطمنا لاق مارحو يفركسا بارمث لكل اقف عتبلا نعلسو هدلع هنا ىلص هللا
 هلال حاب مركسملا نءلءاقلانالاف نم لوةادافاو ةذينالا لات باد هركذي لب ىاتلك ل اطدا همقو
 ولو اهنمريثكلاو ليلقلا هدف لش دمف سذحلا ي رمت هنعباحاف:ذمالا نم داو عون نع لس مالسلا هماع

 أ نب راج نع دوادونأ ىور (ةسماخلاةلا) هلع ورك ذاهريداتمو هعاونأ نم ىث ىف لصفت لانه ناك

 | نعاضاىور (ةسداسلاةخغلا) مارح هلءاةف» ريثكر كساام لسو هملع هقنا ىلس هللا لوسر لاه لاق هن ادمع

 ظ َ قرفغلا هئمركساامو مارتحركسم لكل وي لهو هنلع هللا ىل_ه هللا لو سبر تعمم تاهت ةثلاع نع مءاسقلا

 | عجل ءلماش ةمرط ا نانا سا |نيبا همفو الطر ريش ءةّدس عسي لاكم قرغلا”ىباطانا لاك مارح هذمفكلاءلغ

 ] | لوسد بن تلاه ةاهغأنءبشو> نب رهشنعدوادوبأاضدأىور (ةءباسلاةلا) بارشلاءازحأ
 ||| ءاضعالا فرد_كئاوروتفااثروببا رمش لكرتم !ىباطملل | لاه رتفمو ركسم لكن علو هملع هللا ىلص هللا

 ] ا وهورهو وفركسم لكن ا ىلء لا داهاك ثدداحال امذ_هفّدد رشالاعا ونأ عسل راسل اكن ثا اذتحو

 ا _ اذه لصأ ةغللا لهأ لام تاق الا كن ارهركسم لك نا ىلءلثالدلانم (فاثااعونلا) مارح

 | هك 1 اوةد_هو نم هريسغور مم“ نملار اوامر هذناو ةًارهلا سر ىطغد هنال اراهر امرنا ىىعةطغتلا فردا

 || سانا مالارغ تنعم ىرابنالانبالاق هتداهش حكي ىذلاوه سهاددناو هةيطغىأ ءانالا سأر ترو

 ْ 1 لاو 3 اذ ءادرب ءامن م اًشنه * رمثكلدتنأو هطااخاذاءادإاهىماخ لا هطلاذت ىأ لمعلا

 | ءدهفةرئادا ةازنعراصّئذلا طااخا د ائشلا نال لوالا ىلا عج ارهرك دىزلا اذ_هوهديكماةسلاسماخ

 ا اهناكو زج ىالةءلاركستامنالاركسم ت.ء-اك ةعالارتاس نوكسص,ام رمال نا ىلءةلاد تاعاتشالا

 ركلاةالركسل اوهرم1ناناىلاواص اح مجربو ةغلا.ملل هرتسادا اره دره نم ردضا ان تمعع
 ْ | لةعلا ىطغي

3 - 

منا ىلع لثالدلا يؤقأ نم تاه اقةثالاهذهذءاضعالا ىلا هون لوصو نم عمو
 ركسملاو» رمت ا ىعس

 ل وةنانالزئامرغود و سابقا ةغلل تايثا ادهلاةيالهملا: ربكحااثدداعالاتفاضنااذافم كف
 كت“

 للا

 سدأ
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 عيطلا قب مريول داق هيلع ما دقالا نمل اعنام هل ةعناك يبق لءذ ىلا هعباط م ؛ءداذان اس الا ناف ةقاس: لا

 .ىلعّرم هن اادلا ىبأ نبارك ذمولعم كلذ دعب بي رقملاو اهم عئاسملا لفعل أ نعاس ا من اببقا لف ىلا ىادإا

 ظ ءاملاو ارون مالسال ا لء- ىذلا هق دولا لوو ىذوذدمل ا ةلهك هوجو هب مسعودي يف لوبي وهدنارك

 ايام لاذ كَ ءارس ىف دير مبا رعملا برعشت لل ةياهاهسايف هل لس .ق هيا صا د ع نس سابعلانءعواروهط

 هلا 0 (اهئاند) موهفس ىسمأو موق د. مص أ نأ ىضرأالو فوج دافىدبب ىلويذشتاب

 نم ةمسمعملا هذه نا (اهشنانو) ةالسملا نعو هللارك ذنءدصلاوءاضغ.او ةرادعلاعاقبا نم ىلاعأ
 اهملع س ةذاا ةوقو نك ميأا للملا ن ا اهياههتبائاومورثك أ! مهلاغتش نك انكتاسنالا نااهصاوش 1

 كال داء« نات , اكو لمعلا كل :ىف هتغر ترتق ةدح اوت «لءفاذا ىنازل الدم ىداعملارب اسفالذ ىوتأ ||
 هطاذن ناكر ثكسصأ هءلع همادقا ناك الك هناف برسذلا ف الذع أ هنرفنورثك أه دوتف ناكر أك المعلا

 كدت ن عاضرعم ةمئدسبلا تاذللا فافرغناسنالاراص هلع نانالا بظاواذاف تأ هيف هتبغرورثكأ
 لةعلا لازاذاو ىلدعلا ليزي رمداف ناي اريفدملا هاساق هنا اوس يذلا ع نمريصي ىحداعملاوةرح . الأ

 ىضمي هنا هن مالافرسسملا امو ثامخلام ارم مالسااو ةالصلا هءاع لاه كاذاو اهرساب حئابقلا تلص- ١

 نالةوادءلا ثروب اضيأ كلذو لطاسبلابلام لك [هناو ةعزانملاو مس لان مهث* ىرحاملاضبأ ةوادعلا ىلا ١

 هلوقفةروكرملاعفانملاامأو ةالصلا نعو هللاركذ ن ءلغشي اًضياوهوا د هضغباأب اعهلامذش أ اذا همحاص

 مة ل دانك بل ومىعاو" !١نماهويلح اذا اهم نول اغا وناكم مم ءارمدا عفانخ سانلل عفانمو

 ا هنا اهتمو به لا كل ذب مهد ابر رثكتناكسف ةمركمو ”هلمضف كا نو دعبا وناكن لاى

 ةرا را سهو نوالا هدو ل- ضل نيس و نامملا ع مشب ونوز لا ىل_سيوءاسبلا ىلع نيعيو ماعطلا :

 لن ا راسل ناكر ىلع ةمسو تربل عانج نمي ةالم اايةمسر ا 0

 مة د١اولا ساما فرةاعرن اكهبنم دح اولا نا ىدقاول ارك ذو نيدج امنا ىف هقرغي ناك اسغاو دوز

 (ةسداسلا ةلئسسملا) 1 ا ا وع م بعتو دكربغ نم لام هل لصف

 0 زج ةخ تك نمةطقنماءاباا,نوقاسلاو قوف نم ةطوةاملاءاشل برب ثك ىفناسكلا اوةزجأرق
 كندي عقول نأناط.كاديربامناهوةوهو رمسملاورمللا ىفمنالا نمةري  حسساءاونأ فصوهقانا | |

 ةرشم عا و هيلع قا لصين نالواسيذ بالا ن مادادع ا _رذفرمسااورمشلاقفاضشلارا .٠ ا ا

 ماامهمف لاق هنال عفاشمال داضا اك هب 7 , الاءذه ىف الا نالواموف مالا ةرثك ىلع ديل ذو رونا به سد '
 : جس: زكح مفاعموةرثكراشمابذ لاق هناك دقتلاداصن مال ذك ةرثكدادعأ عفان تاكد عقانمو

 رئاكو منالارثاك ىلاعت هاوق هسءاعلدي اريثكهنوكبالر كلاب نوكماسنا بنذلا ميظعت ىف دغلابملا نا نيقاسبلاا

 كلذو تحك نءةطوقنملاءابل ابك أ اءهمتاو هلت ىلع اوقفن* ءأ رقاااضي أو اريبك ابوح ناكمنا هنع نو هثتأم

 تان'الا مكل هللا نيس كلدكو فعلا لق نوقف“. اذامكنولابيو) ىلاعت هلوق (عبا رلامكسعا) هاثلتامحرب |

 دعأو كا تار هركذم22:دقلاَو اولاادهناملعا ( )رخ . الاوان دلا فن وركفتت مكذدعل |

 "نؤلفا هقلسو لربه دمن ءهاسرخ ٠ ال لدرلا لوة. دق لاغشلا لاه .هكلا ارك ذي هنء بمسح افانوه

 هلومرو هلا اراراملسانلا ناكل وة نفادعتنرعاذا اذكوداع ٠ نموا ذك يهذم نم لس روه لو ةيفاذه» 0
 هللا مهلعاف هضعبو أ لاما لكوه له هباوهنكامرا دقم نع اولا هياوث ميظع ىلع نال ديو قاغنالا ىلع نا خي : 0

 ةغالا يف وفءاالصأ هقاهبر ىدحاولا لاه (ىلوالا ةلثسسملا) لئاسمب الا فو لو.ةموفعلان ا | ا 1

 لاه ددعلا نمهسيلعاوناكام ىلعاوداز ىأاوفع يت-اضيأ لاف ةدايزلا ىأوفعلاذسن:ىلاعت لاهتةدايزلا ] ١١
 نأ هبشيو رسال ”ام ىأ كل افءامدخ لاق, ةءاسفك- لو نءالضافز وح .امرمستو لسامو علال اغلا 0

 هقدض نع مك.توفعماللاو ةالصلا هيلع لاه لهم دتلاوريس تملا ىلا اعجارب سةذلا ن ءوفسعلا نوكت

 نالف ىنعأل او ق قم .ةرلاو ل- ا 21 اا سا: ف يفضتلا ءانعم مكناومأ ريثع عب راوناهف ىدقرلاو لالا
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 اهيفتيئاىلاعت هلا (اهدحأ) هوجسوب هيلع تاو رهللاة مرح ىلع لدتالة يالا هذه لاف نم وهتمو امرت

 || ىت-اهباوعنقي للفاتمرح ىلع ةيالاءذهتادول (ىاشلاف) ةعفنمه.ةنوكيأل مرعملاو سانا عقانم
 || عالا كلذ زأءاضتةذارييكاممتا!هريفنأريت أ ىلاعت هنأ (ثااثلا) ةالصلا مرت ةيآو :دئاسملاةبآ تاز
 | اهتءرحت وبني لوقلا نسولاهتمرحلابدسريبكلا' مالا كلذ ناكول: نيدو بو .ءامادامال د صا نوكريبكلا
 ناك ق مواطرفع وكم نوال مثالا ىف همق لجاعلا عفنلا لوهحنا(لزالا نءباواساو) عن ارمثلاراس ف
 نءباوطاو) ماعلا ةدصٍب بوب صاشلاق دصّنالا »ممر ن ءاعن ام امهيف عفنلا لوص نكي م كادك

 نأزوب دقو مهنء ىو صرغ هتركذ ىذلا فقودلاور هنا رحت ف تازناملا سابءنبانع انيورانا (ىناثلا
 || ةدهاشم هملع ها تاواص ميغاربا سلا اكمرحتلا ىفذراالا هذه نمدك اوهام لهزن ةباعتأا نمرابكلا باطب
 1 |نءال لاس !نعزايشارعبك مااموهفهلوق نأ (ثلاثلا نءباوذاو) هديب امطوانوكسد ادزبا نوما ءامحا

 || نيذللهد فم ناكام هنأ ل -«و نامزلا كلذ ف مهل ةد.سةمرهخلا ب رمش نأ لء ىلاصعت هللا نأ ان دنعو ىذامملا
 .[ارمسلالرقنف رسدأ ا ةقمشح ل (ةثلاثلا هلم سأا) بالا اذهىف مالكا ا مات اذوف ةّمالا هده لقا وناك

 || هوجو ىلءهق اقّش اف اولد او هترقاذا هترمسب لاقي امهلعف نم عجرملاو دع ىلاكرتم نمر دهمزامفلا
 | اوناكبعتالو دكريغ نم ةلوهسورمسب ىلبرلالاملذش أ هنالرمسلا نم هقاقتسم ا لئاقم لاه (اهدسأز

 رطاخي ةيلهاما ف لجراناك سابعنب نءومراسي بيس هنالرا بلا نمو روزا نئاسنل اورمسي نولوقب
 | هرمسنقا ىأئثلا اورسسي لاق ماستقالاوةيزمملا نمرسسمملا ةيبتقن يا لاه (اه.نانو) هلامو هلأ ىلع
 روزا مل ئزم هنال رزامملا رسايلاوة نزلا عضوم هناكف ءارحأ زج هلال ارمسم ىعست + فنروزاساف
 روزا منور لعفلا كلذ بدسد ممال نورسأب مهما روزآا ىلء نيم اقتاأوحادقلانيبراضا لاةيمث

 رساملاو بسو اذا اريسمو اريسيرم هب ئويدلا اذه ىلريست مسهاوق نم هنا ىدداولا لاه ( اهثاانثو)
 فاشكلا بح اصلا ةفرسيملا ةغصامأو ةلغغلا هذه ام:شا ىفمالكلاوهاذه حاذقلا بيس سحاولا
 ئ ماللا ازيمنكو ءانللا عشب نماحلاو برق :رلاو مأ او2اودذةاامالقالا رمالزالا ىفوحادق هي

 ظ تي هفاهتمدحاو لك. دغولاو عفسلار عبملاو سف انملاو ىلعملاو لسا اومالا!نركسوء 1 ارمسك, ىل_ قو

 جذل او خلا ىهو ةئالثالا زج ني رثعو هن انتل قو ءازجأ ةريشءامن وزو اهنورصت زونزج نم مواعم
 0008 1ْ ش رعش ىعملاا ذه ىف مهضءبل ودغولاو ||

 0 عيفسو ه دغر ني ماسأو 9 حمد نوف سدل + ماها دا ىف ىل

 مث وام هعيسىلعمأل و هس لمس إو ةيسج سو امهالو ةعب رار ماعللو هن الث بدق ةرالو ناهس مأ ودالو موس دفا

 هلجرخ نابنماح دق لجر مسان حرخمف هدي لخ ديو الط ع مل دعدي ىلع انو عضيو ةلو ركنا ىهو ةيابرلا ىف
 مرغو امش ذخ أي له بيصنال حدق جوخ نمو حدقلا كلذ هءموسوملا به هنااذخأ ءامسنالا تاوذ نم حدق

 ملنم نوم ذيو كاذب نورذتفيو امم نواك أي الوءارةسفلا ىل ءاب_هنالا كلن وهف دياوناكو هلكر وزنا نت
 ا أ مءاوهوانبدملا ارامقل كلذ مسا وهلد رسلان اىفا وغلتخا (ةعبا رلا هل سملا) مم رمأ ا هن وعدا وهذ ل د

 أ نبا نعو مهلا رسم نماههناف نيتبعكلا نيتاهو مانامل ءو هيلع هللا ىلص ىلا نعىور رامقلا عاونأ عمم

 || نع ورق ججرطشلاامأو زوما نامبسلا بعل ىتسرسسيملانموهفرطخ سن ئث لك ءاطعو ده اجو نري
 ١ | ل نادل 1 بيتشاش ا ىشر يقابل لاقؤررسلل! نس خرط جل اوادرتلا لاق هنا مالسنل اهله قع

 ظ 0 االسم نع حجراغخوهوام ارح نكي ل تامسنا !نءةالهااو نامغطلا نءناسالار ناقرلا

 : ًارفاملاو فلنا فقبسلاامأ ملعأهتادارم:هالو ارا وكي الذئاذك سل اذهو لامذ>أوأ لاما عفد
 | مثالا (ةسماخلا ل كسا) هقفاابتكنمىرلاو قيسلا باك ق روك ذم ه-رشورمسملا نم سل قافنالابف

 | فرشالاو دع ناكنملكو لةعلاو دع رجللاو هئاغص فرش أن اننالا لةءنا(اهدسأ) روهأهمضريبكلا
 | لاسقع ىرجم ىرجع هنالالقع ىعسامغنا لقعلا نا هريرقتورومالا سنارهللا بريش نوكي نأ مزلفسخ أو وف
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 د هاا ل ما يسم وب ب م يع م يامعلم هل يح مع هع همس سس

 ادايورضوات نبأ نماهب ةردأ وام اهات اوجوتاعرد تالا اوم قالا اودادعا[إ

 0 مرا ممكل باطاماوسكت اف ىتاملا ىف او سقت: لأ فش او تاب لاق

 نآنو.غرتو نيا بتك ام ْموؤنال ىفاللا١اسنلا اي ىف باكل ىف تسر اع ىل امو ّنومف مكس 2

 '| هلع هيناك هللا نافريخ نءاواهذنامو ط هلا ىف اسال اوموة:ناوناداولا ع نمنيفعضتماوٌندو

 ' 'ء نااومأ نمةيراةملاو ىتاتملا ةطل ام رشاثل رت كلذ دنعف نس أ ىهىتاانالا متل لاماوبرةنالو وق

 ٌْ اوّسو سالا ىلع كلل ة لمت سوء حسم نتا شلوى اشاعات د دل

 || تاتخامسمتءاوضرعاو مه وك ذا وديدشا ا دعوالاو دعّتسا مهلا ومآ صأاولَو ولو م>واماان نا ني ريم

 لاؤساا نأ لم ة<دةعقاولا هده نعلوسرلا اولأس مهنا لةكانهه غ كلذ دنع موقلاريكف ىاتبلاةشيعم

 !ىزرريو هن رب يب ب ا م-هاهقنا نير نااونق ممناومساق ىف ناك"

 ماعط مب 3 .لل عضول ناكى نود لك ىف مهتطل اختاو.ةدجاو ىاستملا لاو مة اولزتعا تانآالا كالت تازئاسا هنأ
 ٍ كلذم عما الرمادي تلا بساع كو دع سنت زك 1314 ءىلضفيف

 00 مان اكلالو مايالا اهنكست لز انه اناكلام هللا لوسراب ةساور نب هنن ا دمع لاف نوإتملا ةفعض ىلع |[

 ]| وسوم ةريدخ مهل حالما لقا اوق (ةيئاشلاهلمسسلا) ةيكالاءذ ده تازنف يتءلل امه دوغي انارم ل

 (| امهريغو بردأتلاو م ولام ميلا حلاصم حالص قراقنلا عمسجي مالكدااذه ىضاقلا لاق عدس

 اشي اهيل دو ةراصتاب ها حالما ههيقارثأتم اندأ عنملا اذهناللضفو بدأو لع ىلع 0

 ْ ىاتماا اولاو ىلا هت هلوق قءم اضيأ همن لس ديو دراسته ا الكم هلام حالصا ا ْ

 3 تأ نم فرش لمعلا اذه أ لتكتمل !ناح لزانتمخ ةزقج عمو بدطلاب ت ثد“ انا اولذش ديتالوم-ةااوشأ |

 ]| حالصن مدن هنأ ثمح نم يقمللريست لمدعلا اذه ىأ اضيأ يديلا لاس لوانتيو يتلا ت-فارمصةمنوكب | 1

 ا ميل حال_صالق هلوق رهاط ىل_.ةنافىل ولاو ميّدملا لاصم م4 ةعماج ةماكل اهذوف هلامحال_هوهسفت |

 || ة_..دلاب هلام حالص ىلا ىدؤيامنال كل كح سلاناق مهلام نود مهسفةنآرييدتالا لوانتيال ريد |
 | درر تح دل !لارقالا ن-تأ لوةلااذهو رهاظاا تحت هون د عنشءالف هلاسالصانوكسي ةدايزلاو |

 | ةرجاالو ضوعربغ نمموااومأ حالصا ىدبىلولا ىلا دئاعربللا لاه نملوق (اه.نا 1( عضولااذهىف |||
 | حالصالابم_مطلا نا ىئعملاو تملا ىلا ادئاعربل تا نوكي نأ (ثتلاشلاو) هلارحأ ءاتسأو كولايسش ْ !
 | ضع هص._مذق قاطم طفالاَّنال لو لالا لوةل او مهتطا اً نع ضارعالاو مهتءدرفتدلا نم مسهارمش | 1

 ْ ىلاو'ىلولاىلا ةدئانعلا تاريا ىلع دان بجوفزتاجريغو»و حب ريغ نم مرت ضعبلانودتاهالا |

 ]| ةطوب_ضدريغ ةفلتم لاصملا تاهس ندب الا نمدارملاف هلهابو لاما حالصاو سفنلاحالصا ىف ييتنلا 1

 هلام ىف يةمللو هسفنا ةرخ الاواني .. دما ىف رينا لمه ىلع ميتملا لاصا لذ كسجتالا نيعن وك نأ يشق ||

 9 0 مكنناو خام هاملت نار ىلانهن ةوقامأ ةيلكلاهتاهلساءذهل ةعماستل

 1ْ 1 ب (ةيئاثلاهلثسملا) هلةعلاو ب هيحاص لمرومالا طالتشال  ونلعا طالطلاو |

 مولانا ىءملاو مكتاوخ اف مد لاو نكسملاو با 0 و إو دارملا (اهدحأز ١
 ءاناياعت لان واه أ نكن نع هذكسءو مهسفن ب ارشن ١ اًرمشو مهسفنأ ماعطن ءهماعطاوزيم 1

 نس ىف لخ ها اذه ناف هذلو لا ؟ءرملا ل فب اكدح اولا نكسملا ف نر الج ريشلاو نيماعطلا طاشمهل || ٠١
 ١ نركينأ (اهتاثو) زئاج كلذفم-ولا رماذاجتناو ضتيالاعمهوطل انك ناو ىنعملاوةفلا زم اوةرمشعلا ١ |١

 ظ لوقلااذ_م.نولئاةااو لمعلا كلذ لثمةرحأن و وماناوءفتس نا ةطلانخلا هذي دارملا |
 | كلذتال امن ءلكأ أيل امنغ ميقلا ناك اذا لاه ن ءمسهنمو اريقفو اسمع مب مهلا ناكءاوس كل دروس نم مهنء |

  1١نوف ار “1



 ا لهشاماىأ ةوهعلاذخ ىلاصت وق“ 25200 197 1 هز لاش يالا دم 0 اذا
 ا | مع بااغلافريستلاوهوفعلا ناك اذاووفعلا "ولا ضر الإ ايو سانا قالخ أ د

 أ ظ | ىلا عجار ةدايزلاوهو فعلا لآفأ ن نءلوقد مهن وم همزلت :نموهلاءعو هسفن ىف ناسنالا ةجاحن ءلذقيامت ْ

 0 ةالصلا هيلع هيبنل ىلا.عت لاقف قامننالا ىف ساستلا بدأ ىلاعت هللا نا لد واتلاهلوبو ءانرك ذ ىذا اريس غلا

 ظ نيطام-ثلا نا وحا اوناكَنيرذبملاّْ ا اريذمترذمتالو ل.بسلا نباو نيكسملاو هقح ىرقلا اذتآو مالسلاو
 | اورتقي لو اوذرسس اوقفنأ اذذانيذلاو لاهتو طسدل لك اهطس .:الو كمن ع ىلا ةلولغم لدي ل_هحتالو لاهو

 1 ةالصلا هملع لامو اذكعو اذ كعو لودعد ن نمت سؤ ادسنلف هوت كدي دنع ناك اذا سو هيلع لنا ىلص لاهو

 | هتالوسر دنع ننام لاه هلادعنب ءرباخ نعو فاذك ىلع مالدالو ىغتقبأ امةقدصل اريخ مالسلاو
 |١] اهريغل مآ ال هلاوف ةقدصاهذخ هللا او سر امل مف بهذ نم ةضسلا| ىلع لج هءاسذ | ملسو هنلع هلا ىلص

 . أ اهيهنذح مث هتءاهذشاف ايضغماجماه لاقف هيدي نيب نم انأأ مثلو هيلع هقلا ىله هللا ل ومر هنع ض رعاف
 7 |نعةقدصلا اما سانلا ف نكت ساد ثوري _غلالعالهلاع مدس أ شع ب :أب لاق مم همعجوال هن اصأ ًاواث مع

 | ءاكمحلا لاهو ةنستوقهلهال سدح ناك هنا اسو هيلع هللا ىلص ىبنلان هو اهفاينل ةاحالف اه ذش ئغرهط
 ا ظ أوه لدعلاو رتقَتلاوهادس لءاةتلاوربدبتا اوهري حسا | قافنالافطي رغأ او طارفالا فرط نيبتةل طفلا

 | ةقيقدلا هذه ةياعر ىلع سو هيلع هللا ىلص دم عرمشر ا دموو غعلا لق ىلاعت هلوق نهدارخاوهو هلء_ظفلا

 ةيلع هللا لسم دم عرشو ةّماتلا ةحماسملا ىلع ىراصنلا عرشو ةَماملا دنوثملتا ىلعءانيمدووملا عرمشف

 وفءلاورعوبأ أرق ( ةئاشااءلكسملا) لكلا نم لك أناك كلذافرومالا هذه لك ىف طس ودم لسو
 لا.ةفنوةغل ىذلاام لاه هناكمدلصن رق و ىذلا ىععاد ل_عس عفر نك بصنلا,نوقاسبل اوواولا م ذب

 1 تناىف اوهلتحا (ةئلاقلا هلمسملا) وفعلا نوقف هاوس نوةفل .امريِدَعَدلا ناك سن نمووفعااره

 نالو:مهلف بجاولا قا ةنالاوه هناء نولثاةااامأ ع وطتلاوأ بحاول قافنالاوه ىنافنالا أذ-مبدارملا

 ْ أ امأو لاجالا لس ىلع انهد اهركذءاخل زاكرلاوه وغما !نوكينأ زوجي لس ىل؟لوق (لوالا)

 ' ١ نيوومأحاوناكس اننلافتاك دصلاة بآل وزن لبق ناك اذهنا (ىاشأا) ةنسسلافةروكذخ اهاصاف
 ظ اذه ىل_عفةاكنلاهنآ اناغو فماذهراص مث ىناءلا اوقف ممهماع ىف مب. ةكحر امم هساكم نم اوذخ اننا

 || لس ىلءقافتالاوه قافنالا اذهنمدارملانا (فاثلالوقلا) ةشوسنمةيآالا نركت ريدغتلا
 0 لب نم» )الف هرادقم ىلا عت هنا نيءلاضورفم ناك ول هنان لئاسقلا ادد يح وةقدهلاوهوعّوطتلا

 ]| لامالا ليس ىلءادش * هننا يجوب نأ دعب ال هناي هنع بيجأو ضرب سدل هنا انا بطاغ ا ىأر ىلاهض ود

 0 1 نعال م كلت ىناءامه كتان آلا مكل هللا نير, كلذ هوفامأرخ قد رطب هنامو هل.سم فترك ذيع

 || ةوقو لا وج انتام مج مكماافن اتسم ف دكني 13 راسو اخ الاموس ورم هنع ملأ ءامف

 اري دقلاوري_خاتد ميدسقت همق نسما لاق (لوالا) هوو هد ةرح ٠ الاوان داا فنوركفتت مكلعا

 / علا (ىلاننلا و) نوركحفالم كمل ةرخ الاوان دا ىف ثانآإلا مكلهقانييكاذك

 ظ وجاي قمر كهتا ذاع :رخ الافراضم دايندلا ف عفانما هيف رمسملاو رمسظانامكف رعمف تان الا
 ظ ىلاملاقافنانامكسجفرعي  (تاامثلا) اسندلا ىلعةرخالا عيجرتنمدبال هنا سلع ةرخ . الاو ان لا
 / أ نمدال هنا نولعتو ةرخ ال اوان دلا م أ ىف نوركمتنف امن دل لجال هك ايصاوةرخ . الا ل جالرمهنا هو وجو

 1 ,ضرغفنيهحولا نب ده ىف هانررف كم رهاط ىلع مالكلا» ءارجانكمأاملهنال_هاوابندلا ىلعةرخرالا عيجرت

 1( سما مكملا) زودعال هناو لل دلالره اظل اع نعالودع نوكينيسملا هاهام ىلع رخأتلاومدغنلا

 11 | نمدسةملا لعب هللاو مكناوخاف مهوطل اخت ناوربخ مه) حالصا ىلق ىاسملا ع نءكنول أ و) ىلاعتهلوق *

 1 دقا ناك ةيلهاملا لهأن ا(ىلوالا ةلكسملا) لئاسمةيآ الا ىف( ميكحزي زع هانا مكتنعال هنن اءاشولو حلصملا
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 مكتنعال هقلاءاشولو هف لاقي نأ ممئالداسفلا ىلءر دقي ملاذ ذاو داسفل | لعف هنكعال هناف حالصلا راوهااذا ْ

 0 , الامد ىفكلا مج 1(ةقلاثلا هلكدسملا) لءأهتناو ىادااو لع هلا هلم ةضراعملا هنع (باوحلاو)|

 ا ينل ام تانعالا ىلعةردقلاب هفصو عن عن اول هلال دعلا الخ ىلءر داق ىلاسعت هلا ىلع |

 هشج ىف تورثلا ةنكم ةشيشملا هذه نان جاقلف تانعال |ةثيشم ىلع قاعما ذه ناب ب شأ ماظذللو مكنت ءال ١

 ةئمؤمهمالو َنءود ىف تاكرمذمملا اود 75 :الو) ىلاعت هلوق » (سداس || مكسطا) ملعأ هنا هتياو ىلإ :

 ناملعا ( نورك دي بولت سان جايا نش و هذان ةرغغملاو ةنلساىلاوعديهقناو راسثلا قا نومدي تكد 1 مكمع أولو لرسم نمريخ نموه ددعأو اونمؤي ىدني كرش ا اومن الوم كس. ع أولو كر رسم عرب

 ما رقااهد ه ىلعو ّنهوبورتال ىأ“ اتلا مضب كر ةورفاوكسصحا ١ مصعب اوكسمتالو هاوق ريداقث نأ ًالاءره |

 هتللتناهناطتمزهو أ عرش د كل ان الاهذهّنا فاوغاتخ نيرسفا انا لع او نمو ورا

 ىلانعت هناق ادا ..أ | ةبصقي قاعه: ءوهلب ل.هونأ لاهو مرو لعام نا ىف عرمأ ءادّاهنا لعنورثك الاف |

 ابعقةراهتاا تغلب ناو ديكراتعاب راس تيوس كا يوتاكوشلا ققرخااو .منوطاعت اوناك امم وأ 1 ! كلذ ناو ىلا ىف ةبغرلا ىلع ثعييام هيلع فاطع حاكتنلا ةاا نع داراو مكناوخاف مهوطلا فق ناو لاقاملا | ا

 كلذ نوكمل غوللا دع مانيالا جب وز ىلعو ىاتملان جي وزنا | ىلع ث عن ام ىلع كال ذب ل دل اهنمذ ةبغرلا ىذتقي

 قيلاغ لن دث سمى نب دع تنم مال لاو ةالصلا هد: .لع هنا ساسمع نسا : ن< ىور (ىلدالا ذلة لا) لدا هله

 ةماهاذا ىندل للملا قانعاهل لاقي ةأ سم |هنءاج همو دق: عن أ رم اهي نيملسملا ن نماسانا ب رخأ هك ىلا عش اه

 لوسرلا نذأتسو نأ اه دعو منكلذ نم عن مالسال انااهذر هد ةوألتات مااقمالسالا دنع هنع تضرعأ

 قانءمأ ىف ىرجام هفرع مسو هيلغ نبا يضل لوس ىلا نفر ل اانان اب حورتي مل [
 اظل ىف ساتناا فانا (ةئاقلا هلكسسملا) 3 الاءده ىلا ءتدهتنا لزئاف امم حب وز زا | هل لد لهل سو ظ

 درا (اهدأ) هوجو هيلعا ودتحاو دقعلا ىف قرش هناهللا هز ىفاشلا باض ارثك ؟لاقف حاكذلا |
 ىلولا ىلع قو ااو دووشلاو ىلولا ىلع حاكسنل|فقو دومو ىلونالا حاكنال مال_تااوةال_ىاا «ءاع ٠

 لدحاةسنءداوأ لو حاكسأ 'نء دلو مالسااو ةالدلا هماع هلوق (ىاشلاو) ءطولاالدةءااوهدوهثلاو |

 ءاطواااعما حاكنا | ناك لف«طولا ىلع ل ةشم حان سلا نا مول_عمو حاخ سال لإ املاك حاكسنلا نا ىلع ثد دا |
 مد داسمع نم نيللاسل اومكئم ىئارالا ١ مكن اوىلا.عت هلوق (اهئلانو) حافسالالب اةمحاكنلا نوكعذشمال | / ا

 ىدراولا هدشنأ ىدعالالوق (اهعارد) ا كال اوسككا اغذا نا كد ثالو مابا

 .طمسفلا ىف
 ايتو نمكناف ما رح كملع « اهرسناةراح نم نب رقتالف *ةللسب ظ

 دّمعأف مر ىذلا قدر املا ىلع اهتبر انتم عي راج نب رق ةثال لاق هنالدةعلاب مالا الا لم تحال ن كنف هلوقو

 هنلعاوه>او ءاطولا ىف قش هنا ةغين- ىلأ باص آنمروههج!لاقو ءا دنلا بنتو مأتفالاو حورتو
 ةياعىلاا دعم لكلا ىف «هراغاجوز تحال ىهس دع! ن نم هلل 2 الف اهقلط ناف ىلا هلوق (اهدحأ) هوجو |
 قود ىتحال مالا او ةالعلا هلع هلوق لم ءأ دب دقعل اوه ندا ةمر لا هده هب ىهتنتىذاا حاكدتلاو حاكسألا | 1 ا

 مالسلاو ةال_ملا <. ءاءهلوق (اهينانو) ءطولاوغ هنمدار !!نوكينأ بسون كةلم_سعقوذيو هتامسع | 1

 ةغالايف حاكنلات ا (اهئلانثو) دقعلا مدععمحاكنلا تينأن وعلم ةيهبلا مك نون وعلمدتلا مكان ان

 ارفلاانسكنا لئلا فو هذمع ساعتلا مكنو اهلا لصو [ ذا صرالار املا مكن لاني ءط ولاو مضلا نع ةراسبع |
 رءاشلالافو ىذا

 ' ارشيلاهلس د ىلف تبرك 9 او *« مهءانست رهط ىلءنيكرانتلا



 اذا ْ ١
 همس 6

 2ك د نافرسرااذاهدربو ة_-اطاردنقب لك ايهنا اولاَقفا ريقف ميَقلا ناكن اامأو فورعملا,لك ايلفا ريقف ناك م و

 1 || معمل ىلو ةلزيع ىلاسع هلل ا للام نم ىف تاز | لاه هلا هذع هللا ىطرر# نءاكورو ميما نم هالك رسوم

 . []إ لك اواري_ةفذاك اذا هنادها نعو تيضق مث فور عااباض رق تلك أ ترقتناناو تففع:سا تننغتسانا
 لاومايىفاةيلالا وما اوطا# نانا الا ىعمتوكينا (ثلاسا!لوقلا) هءاعءاضق الف ففوردملاب

 ملسم أ رابساوهو ( عبا رلالولاو )ىدا ةطمغلا وةحطسملا تاه ةءاعرط رماد كربلا لمس ىلع مهسفنأ

 [| نمزعهلوقواوسكناف نامل ىفاوطسغتالا م فخ ناوهلوةوف ىلع حاك-ذل!ىفةرهاسسملا افنان دارا نا

 2ك | لوقلااذهو لاه ءاسنلا ىت ادب ىف باك | ىف مكلع ىلة ءامو نيف مكسسفي هقا لقءاسسنل ىف كنة فت سدو لاق
 | نأ (اهيئاثو) هلاذ طلخ ةكرشلاو هسفن تملا طاش لقتل اذهَنأ (اهدحأ) هوجو نم ريغ ىلع حجار
 كلذف لدي مل مسهنم تانبلا عب وزد حاكسالا ةهد نم طلخلاو ريش مهل حال_صا لق هل وقىفةلخادتكرسشلا

 ْ وه طالتاد راانأ ىلعل دب مكنا وخاف ىلاهثدل ونّذأ (اهئلاثث ) ِن رقأ هكذن] |ددع ىلء مالكا لهخ

 ||| ناكاذا ءارصتياك هلاومأ حالص ىرعتي نأ بحول نياسملادالو أن منكي لول ميتملاّنال طادنا نم عونلا! اذه
 ْ لاه ىلاعت هنا (اهعب ادد) ةشااخلا نمرخآ عون ىلا مكئاوخاف هلوقب ةراشالا نوكت نأ بج وفا سم

 || ىاتبلا يف ىهاغا اهيلابو دلما ةطااخن انا عملا ناك نمؤد ىتح تاكرشملا اوستنتالو هناالاهذه دعب

 || تاكرسشملا نم يتملا ناكناف ةفلالا دمك أتامهونكانت نا ىضش نيذلا مهفمال_سالانناوخا مكلمه نيذلا
 انا اود ناكه ةدصنولو ءا رغلا لاه مكتا وخام-وفكأ مكلا وخاف هلوق (ةثلاثلا لثب_سملا) كلداولعفتالت

 اهل لصملا نم مهل اومالد سفملا لدةف حلصملا نمدسفملا لعب هقاو هفوقامأ نوطل ان مكن اوخاف ىعملاو
 مكسفنأ نم مترهظا اذا مكتا ىنعب لصملا نم حاكما انمهلام ىف عمطل او داالا دارأ نمر" فض عي لست و
 ماع مكرتانعذ ىلء علطم هتلافرخآ اضرغ هم مدا ىه ناكل: مكءواق ىف كلذ آو ديرت لا ذاف حال_ءالا دارا
 هناك اهيع اري دح اهل سلو هسفنل ةطمغلاةياعر هنكعال تملا نا بدل او ميظع دي دوما خو مكبولذ ىلا
 ملعبهللاو ل_ءقو هول بااطملااناو لكس ا كل ذاناف «طاصع لة كححت دس هل نكي لام لاه ىلا عت

 ْ ميتيلا مآ حالصا نم ىلو ال ىذلا دسفملا عبو هلام عافت الا هيد سب هلز ودك ام ميتما | سعأ نم ىلو ىزلا جملا

 || هوقامأ مهلا مكتم حال_صاريغ نماشيش ىبتملا لام نماولو انذن”نا اوقتاف هلاععافتتالا هبيس هلزودعام
 | تنعأ لاقي قاطتال ةقشم ىلع لجا تانعالا (ىلوالا هل 5 كلا ) لئاسم همغف مكتنءال هللا ءاشولو ىلا«ت
 . [|| دوبل املظعلا تنعو هلاوسى هملعسدل اذا اًنعت هتنعتو هنم ورمل عسطت_سالاعف هعقوأ اذاانالف نالذ

 ىلاعتهلوق ء:هوادودك ةقاش تناك اذا تونءةك أو َةَقشملا ن:تنعلا لص وريلا دعب ريدكسعلا اذا
 1 وهو ىت:ءباطو ىلع ددش ىألاؤسلا ىف ىتنعالاةيو متسصهءلع قام هدلع دي دش ىأ نعام هماعزيزع

 | |٠ ءاطع لاهو انقيوم حاملا لا ومأ نم ّسيصاام لع هقاءاشول ساء نبا لاقن نورمسفملاامأورارمذالا
 5 ' حاجزلا لاف و مّتطأ انمى ,كملع سصهالا قءضا ووكسفنأ ىلع ما داك ةقشأا مكياعلخدال هللا١ا سولو

 || هلا ىلع داما لا ذاهب ال هده قامحلا متحا (ةمناثلا هلكبلا) مكماع دم يام مكفلكا هلاءاموأو

 ' | تانعالا لعفي ل ىلاعت هنا ىلع ل دمك نءال هللاءاشولو هلوقّنال هيلعر دةي الا .عدعلا فاكت ل ىلاعت

 | لعاو قيضاادسو تانعالا دس ز وات دق ناكتا هيلعديعلا ردت.ال اع افاكم ناكولو فماكتلا ىف قمضإاو

 ١ نادقشد رودي الا ءذهنانمهسفنأ اولأس مهريغءافتالئذلاءاغتنا دمفتول ةلكن لال د مالا اذه هو نأ

 |١ ىلاعت لءفيالدق ميتملا اذه<ىلوفاضبأو بسلا صو هاعال ظفالا موعبر اينعالا نايهنعاوناجأو تملا
 1 لوة»ناز ود فكس كلذكن اك اذا وحالصأالا ف الخ رات نمف مهاوت وهادشغ نال حال صال اةرده هس

 1 ميال تانءالافاضيأو لعق ىلا ل ليدسال و هءاعردةيال اج فلك هنا عم مكتنعال هللاءاشولو ةصاخ هنقىلاعت

 5 ظ ىلولا مانا د_ذعو هدف خدننال كل ذو ةدباا نكست. ال نماماف قسضيو هملع قثدفئشلا نمن كسر نمف الا
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 اذا



 ا ب فلا حو ع ا ا بي < علا وص

 ا ا

| 

 دو

 اوداه نذلاو اوئمآنيذلا ناىلاءتةلوقل ل_هفىلاسعت هناا لقامناو ل رشملا مسا ت نول ديال ناكل |

 باكلا لهآ ن + اوردكص» نيذلاّدوناماضيأ لاهو اوكرشأ نيذلاو سوحلاو نيئباصلاو ىراص:لاو

ىف نيكرش 'ااو باكر | لهأ نماور فكن يذلا نكي لاهو نيكرشملا الو
 فامعو نيعسةلا نمي لصف تان الا هذه 

 نيم أ ن نع ان ةشأذاو ىلاعت وتب لك ثءادهنا (باوحلاو) رياغتلا يسوي الدو رش يعامل

 ناف لاكممو ليربسو هل_سرو هتك المو هللاو دعنا حص نءىلاعت هلوةيدح وف ولن مو كو مهق اثم

 ةدده رهام اشيك انههنانتلقروك ذملا فصولا كاد ف ةسردلا لاك ىلءاينتكذلا رم>اتا ولأ ا

 "لةمملا هده ىفام "هج - اذهنرفكلا اذه ىف م -ردلاك ىلع املا مسالا ادم 3 الاءدهىف نانو الا 1

 موقلاف نيود ىلعاو هلت الرمال ا مما تح نوجر د#أر ىراص“ الاودووملا ناءنيلث الانا ءا م 6 ْ

 يقابل لاهو كريشلاب نولئاه ىراصنلاو دوهلانا اذن ام ةغللا ثيح نءمسماع مسالا اذه عوقو
 هءلع لوسرلان ءلقئلا راو دو هناك ذ ىلع امه او ةسعرشل اءاسعالا هل ص نم مسالا اذه ىذاقلاو 1

 اك ام ناكو الس اهلا تدثب ال نمرافكلا ف ناكد قول رمش انارفاكن اكن م لك ىهس ناك هنا مالسااوةالصلا ظ
 مرحالف هماسقااو ثءدللار كيم ةثعبلا دنع أكن مشتاك ذقوكيرمتلا دوو لاك انآ 0 ١

 اواكنم مم-ميقنانوالا نو دمعبا وناك نيذفلاو نان والان ءاثيث دمعي نأك امو فءاكدتلا وةثعمألا ركم أل

 مهم لإ نيرثكالا نا تنشف هقا دنعانئاعفشءالزه نولو ا اوناكلي لاعلارعب دترو قالا ىف هللا٠ 1 رشات

 انه توي :اذايطتوتيرشو ييدتو اعلا راس فنيسم املا فرس تودس والا و5

 ةاكرلاو ةالصلاك ةمع رشا ءامنالا نملبةنوغللا» اع«الا نم م نسأل رذاكلا ىلع رمثملا مسا عوةدنار يلع

 هلئابو للعسل اذه ىف مالكلا هلكاذهف مسالا اذه تتر فاك لكجاردنا بو كاذكنك اذاوامسهريغو
 يلامتءلوق نا اولاه نان'والاةدمعالا لوانت.ال لرش ا مس !نااولاو نذل -(ةعبازلا هل بلا) ىف يول ظ 1

 اولاو لت ردم اناا وا ياما ثول حاكننع تأ دما اوسكنتالو

- 

 3 0 اولا الا 0 اذ_مينوائاسقلا مالوأ

 ةروسف ىكاعت هوةروهجباةحن مارس ا: ناةيديزلا ةمالا دح او هو ىداولاو ةملسا نبدمحورع نبا ن ءو

 زوج ال) لمقناف طوع ىساهنمم# - :(ةّسان'اهاك ة:دئاملاةروسو ناكلا اووأنيذلا هتانعملاوةدئاملا

 لأ الو أ ىلا عت هنا 56 ل 1 _هاذلق ناك !لهأ نم ناك ا دهن ن هانم هنمداو 1١ نوكي نأ. ٍ

 نالو الا لأ نه نامالا ىلع ّنكْن مو رفكسا ادعن نهم ن مآنم هدف ل دياذهو تانمؤملا نمتانصغنأ ا

 ىؤرام كلدزاوج ىلع ل دباممو ةد-انالا لاح ىف مدولا از_ه *لوصح دفي باكا اووأ نيذلا ن.هلوق | |

 زاوملا ىلءاعاجا ادهناكف كلذ ىلع راكنا مث .دح أن ءرهظامو تابباخلاب نوب زتي فاك ةباصعلا نأ

 اللا ةذمارحاهنام ءزتأه للا نتكف اهلمدس لخ نارع هما ١ب 0 زارمصنو أذن دوميح وري ةفيدس نأ لن ا

 لهأ“ ءاسن حوزتن لبو هيلع هللا ىل_دهللا لوسرنءهنعع هنا ى ذر هلثا د_.ءنب رباح ن عو فاغآ ا[ قلو

 دوج فز نع لاس“ ةزرا و خوزو تارا خيل ناار ءاسنووسا ا :

 نا (اهاتأ) نسا زوو اخرا ئانقاا ماو اشبع: 50 ازيئاس مهءاسن حاكن نكي لولو

 ةيياكلا حاكن مرق فعب 00 كااوعكتت ”الو هلو ءانس ام ىلع ةاك ا لوانتي لرش اظفا

 كلدو ءانركةمدنك أ ان ىلع لدبامدن الا فواولا# مث هملاريصاا بجوذر هالفاا ف ال مسنأ او ص.صنت مضعتلاو || 1 !
 امسائمفصولا ناكو مكملا ب. ةءرك ذاذا فصول وراشا !ىلانوء ديك ناو أ نإ الارخ[ىف لاه ىلاعت هنال 3 ١

 "0 6 مكن ثم 1 8 هناك كيلا كذا له فص 000 هاما اه مكسعلا

 7 دسم بل سيح يي بس مس

 للا ار ,55
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 اليحلاو لهسلا كمل! ىنترثعت « "لمعي فش اهاصس مصثصلا أ

 حاكنلا لاه نمسا !نموهملع هل ب جوف دقعلا ىف هنم نأ ةرمش املا ىفعطولاو مذلا عمنا مول عمو

 قع نبا لاف اهم ج امي امَهالا اذه لامعّتسا نددت" ءطولا قو دةعلا ىف لصاح ممزهلا عمو مضل !نعةرامع

 | اذاف ساتاالا لصععال ىتح افمطا اهكرف ل امعّدسالا ف برعلا تقرف لاذ ةًارملا ركن مهلوت نع ىلعانأ تاأس

 ||| ةعمامارغ اودير ل هتسوز وأهنأ عا ممكنا رلاهاذاو اهملع دعو اهس ور هنا ١ ودارأةنالفنالف مكنا ولاه

 مااذهف ةعماجلاريغ هماكملا لة لذ دقعل ارك ذ نع ىغسسا دقف هج وزوأ هنأ عا ميكن هنارك ذاذا هنال
 .[|| نولعاو دةعتال ىأْ ب الاءذهىف او سكتت الو هلوق نم دارا نا ىلع نو رمسفملا عجسأو ثحلا نمظغال || ذه ىفأم
 . [ًأركتاف باكا له؟نمرافكل ا لوانتي له رششملا ظفاناىفاوهلتخا (ةثلاشلاءلشسسلا) حاكتنلا دقع
 الا رات ةاوهو باكا لهأ نمرافكلا ه_مف جرد ل رمشملا ظفل نا ىلعءا علا نمنورثك الاو كلذ مهضعا
 لاه مث هلا نبا ممسملا ىراصنلاتااهو هللا نباريزءدوبباا تاهو ىلاعت هلوق (اهدحأ) هوو هلع ل ديو

 دقلرمشل! ىوسام نا ىلع#» الا هذه تادءاثد نا كلذ نو دامرغغرو هل رمش: نر غغب ال هللا نا ىلاسعت هلوق
 هرغغي نأ مالا هذه ئضتق؟ بحول لرمشب سل ىنارمصنل او ىذووماار ةكن اك ولف هلل ا ىف ىلاعتهللا هرغغإ
 نااولاق نيد رفك دةاىلاعقهلوة( ال انو )رمش امهر فكنا اناعالط ا كلل ذ ناك سو هله ا ىف ىلاسعت هنا
 تاودد ودحو مهدامةءالوأ هنالد تافصد وحر مهد اةدءال ن ركب نأاماثملثتاا اكون هثالث ثلاث هللا

 ميسم لحب نأ ةامملا مونقأ ىفاوز وو ىسع ىف لدعنأ ةماكا امونة أ ىفاوز ب مهن اف كلذاو هل ةّسم ةعدق
 تادىلا تادنم ل 5 اهيلعاوزوج ام اهسفناب ةمئاه تاوذ مين اهالانمهدنع ةامسملاءامشالا دهن االولو

 نكرشما واكف ة4ل الا تاتا ل وقو لرشاذهو ةمازأ ةعدق سفنلاب ةمتاقتاوذ تايثانن واثاه مهملا تدثف

 (اهعابو) قرفلا:لئاقال هنا ةرورمذ كال ذكى دو مبا !نوكي نأ بجو كل رمدملا سما تء مهلوخد تدئاذاو

 1 ناف مالسالا ىلا م-وع داف نيكرمشملا نم اده# تدق اذا لاهو ارعمأ ىعأ م الىلاوةالصأ اهيلع هنا ىورأم

 || نم ىع«مونع فكو مهنم ى,ةافل وناسأ ,هناف ةّمذلا دعو هب زا اىلا مود دافا ولأن اوم-م:هل.قاف ا ولجأ

 : مهالاركبوبأ هب تح اام(!مسماو )ل رمشملان ىعست يذلا نا ىلع ل دف 31 هّمدلا دعو هزيطا هثم لقد

 . [|| ةردق نع ةسراغ تناكهدي ىلع تره ىف تازعقملا كلنا ثمح نم رم هوهف هنل اسر د نملك لاق

 نولوق.ا وناكم مال نيظامشلا وناسا ىلا امنوفمشناوناك لب ىلاعت هقا نعاهرود_صني ركتماوناكو رمثدلا

 || كلذركتأ اذاامأ اكريشم ناك ىلاعتهقلا ريغىلاهفاضأ اذا كلذ د:عفرشدلا ةردقنع ةسرا41نارومالا نم
 5 تبدسل رشم نوكي نأ مزليل هيلعد ايعلار د ةدام سب نم لسو هيلع هللا لصد # دب ىلءرهطام نام_عزو

 ||| رشلارو د_ةمنع ةسراش تازعملا كل :نا هرارقابرايةعاال هنا( باو1ساو) ىلا.عتهقارعغىلا كلذ ةفاضا
 1 اكزمشم ناك ىل اع هننا ريع ىلإ كل بسن ند رمش ردقنعح راخزملا كال ذن ىلع لبل دان رايشعالاافاال مأ

 4 كالفالا ىلا تامئااونا و. ناش دنسأ مث رمشنلارو دّقم سنس نم ةامطاو مسحلا قلخ نالاهولاهاسا ناك

 . ]|| مما تح نال_خ دب ىفارمستلاو ىدوبيل انا ىلع لديام عو#اذهف انوه اذكناكر يشم ناكبك اوكلاو
 | لهأ نا ىلع لديك لذو رك ذأ فن كرما نيبو ٍباَكَلا لهأ نيب ل هذ ىلاعت هللا نانهانأ نم تحاول رسشملا

 بتارججلا |

3 

 د دو



 ٍإ
 ا
 ا

 الو

 ل دس ؟لكدتءءاسثالا ف رش نيدلانالو اءئ دلا نءرمخ نيدلاو امندلابقاعتم بسنلاو لانو لاملا ذزلف ها
 . ةالوالاو لاومالا اظفحو ةعاطلاو للا نماثدلا مفانم لمكسج 25 ةسلا ل مكن نيذلا ىف قفاوتلادتعف

 ,دارملام جذع لاهو ذأ را كلذ نما دلا عف امم ن نم رخ ل الفتيل لست الزي دلا فال ا

 ظفللا نا (امهدحأ) نيهجوأ ربدَعَدلا ادهىلا ةجاحال هنا ل -عاو :هكرشم ةرح ئ مرش ةئم را ءالو |

 ا اهلاموأ اهتسص كبت عآولو ربدمَما!نال ةي ريكا ةفص ىلع لدي مكتب أولو هلوقنا (ىنا“ هلاو) ق ْ

 اةقازشيا "الانا املا لاه (ةثلاشثلا ةلئسملا) مكتسع اواو دل ركتنع لشاداتل لكن اجةفوأْا جا | را

 ٍ اتاد# هب , الانال كلدو ةفينح ىلأ بهذ موهأم ىلعةمالاب حوزتلاهلزو < ةر 11 لوط ىلع دداقلانا ىلع |[

 | هلا عال نوكدكرشملا ةرطا لوطا دح اولا نكت ةمالا,حوزتلا هاو "كرش ار ط1لوااداولانا ىلع[

 ةيهأ ىف هللا حاتم !لاملار دعب توافد النامعالاورفكلا فتو اه | تيس نال ةاسملا 5 را لوطاا داو

 هذه فيطالال دسا 0 هزوح ةلسملا را لولا د اولا نوكي نأ اعلق مزأ :حاكنا١ ظ

 حاكن ة هيم رح ئطنشب بأكرم بأ اركشالو ةرا ناو هو لاكش اهنا الاى (ةعبارلا ةهلكسلا) "ا

 ركراشأا ىذتةتلءفأ ةظفاشال مكرم ان جوزتلازاو ىطد مع نءريخ ةئمؤم ةمالو هل وق "دكرشملا

 عفاشم ىلع لقسم ةمموملا حاكحسعتو اين دلا عف ام ىلع لوشم< هكرمشملا حاكت القد زم امه دح الوةةصدااىف

 هللاو لاؤساا عف دناف ىمظما ادي زااهلرخ الا عف:ناالااعفن 1ءمموكىلصأ ىف ناكرتشي ناعفتلاو ةرثكالا

 لال ة:ءؤملاناو لكدااهيدارأان اان يهفالخ الفا ونمؤد ىح نيكس مدل ركن ال وهل وقامأ لعأ

 ىلع هيف مالكدااف لرمشمنمرمخ نمؤم دبعلو هلوقو ةرفكلا عاونأ فالخ | ىلع ةدمأ ارفاكسا انءاهعوزت

 هلوقرياق هن الاءذه ) ىلوالا "هل 5_ل1) ناتل سس هذ .ةفراشلا ىلا نوءدب كئلوأ هلوقامأ مدة امو

 الس رانلااو موي لامرورانلا ىلا نوع ديفيكدف لة نافرا: || ىلا ىنوعدتو :ةاصضلاىلا كو عدأ ىلاف ْ

 توعدب مسه (اهدحأ) اهودوب الاءذه ليوأت فاورك د مم اهباو -و اهلا نوعدي ىف.كحصت

 ةقفاوملا بجو ئالذ لكو ةّدوملاو ةبلاو ةفاالا :تانمةسج وزلا نا رهاظلا نافزاسنلا ىلا ىّدْؤِد ام ىلا
 ىلل_.قنأف هندمح ةَقْفاوم بدا ١ مالسالا للا لاقت ىلا كلذ ىَدْؤيامعوو ضارغالاو تلاطملا ىف

 ريصي نأ اضيأ لمتح ةبحلاو ةفلالا بهسبار ذاكر .لارعصد نأ له ةحص اهكسف نيم الس ع نه لصاخ ةرهلالا.ةحا

 نااتاتزاولالصأ قيضاطن است نأ بجو نالاة-الا ضراعتاذاو ةيحلاو ةةلالا بيبا مر داكلا
 ريدقميو ةحرذوب اوثدي نه هي للا بجو سب هرفكن ع رفاكللا لقتف نأريدقتي تال يناذل اذهل نارا ١

 دي زم مل نأ نيبرثا دلمعلا اذه ىلع مادقالاو ةمظعلاهبوةعلا بجو ب همالسا نعمل دما لَقَدْ ن
 هلأ حجر ب للا لها -بهاةررذأا ع نءرارتحالا < ةرودصأاه ذه ل؛م ىفو مظعررمض «-ةطإ نأ نيبو عفن

 رانلا ىلا نوعدي كئاوأ هلوق لنم سانا فنا (ىناسلا ليوأتلا) قالطالا بنايس ىلع عن املا بنا ىلاسعت

 لئاعقلا اذه ضرغوناد_هلاورامااق قاتم بوجاس«أ ولاتزال دو يب

 روظف ل املا ىلع اهسوز لمستال ةممذلا ناف اهريغنميو ةممألا يبهر ف اذه ل_ءج نأ ليوأتلا اذه نم

 راماالهأ ن ءدلولارع همر كلا ىلارفاكلا هاعداعر ثدح ىذلاداولا نا (ثلاشااليواتلا) قرفلا

 ىل_هأ نماملمداولانو كو تح ةملسملا قزتي اف ىهأ ثمح ةنلسا ىلا وعدي هللاو راشا ىلا ةوعدلاوه اذذ
 ءاساوأو ىئعملانا (لدالالوقلا) نالوق هرفف هنذابةرفغملاو ةنلسا ىلاوعديهتئاو ىلا سعت هلوقامأ ةنالا ||
 مرح الف ةرغغملاو هنا ىلا نوع دي هللا الو ًاوراشلا ىلا نوع دي هللاءا دعأ لق هن ةةئللاىلانوعدي هللا 0

 ند مناف تابنمؤملا مكي ناو ىلاعت هللاءاد_ءأَن»قاوالا تاكرشملالو>رو ديال نأ لقاسعلا ىلعبي ||
 وءديلاهاهذطعب مرحواهضعب حانأو ماكس ال هذ هنيبانا هناصس هلا (ىناثلاو) ةرغغملاو ةئلسا ىلا نعد دنا

 لوعال هق.فوو هللارب ب بيد ب ىعملاق هنذام هلوقام أ | :رشقااو ة لا ىقحسا ممل مَعَ هن الةرهغل او ةبماط اىلا

 نأ سيفك ناك اموهلوذو هللا ن ذاءالا ن رندا ل نات را وقهريلتو : 8 ردغملاو ةللاد ويس د

 راش الا تاتا ات تت تتتت7صكتت-2222



 د

 كي

*”5 

 ا ْ ضراعتالف ةمرلا عاضدالا ىف لصالا نالالدتسالا هوو لءاتأ اةنآو م ر مهأاةنآ الكف "هلم سلا هده ن 5

 1| نيب عمجأ نع ناةءلةسال قنر طاا اذ لم الام ل ءاقب بون اطقاست هر ا ىل_ادو لسا ىل_ءاد

 "| | اذكف ءانرك دىذلا ببسللمب رملاب كلذ دنع م مك.ك هنا امهتم رسويآاموتا- أ لاف نيملا كلم ىف نَْالا
 0 ءاسنلا ف ا:دصأ مير 2 سامع نتا ن *يستلاف را ربح نب دم كح مل (ةئلاشلاةغا) انيه

 86 | هناىفتدت زرااعست تاكتذكنا اذا ودلع طيح دقق ناسيالابر 5 ٠ نمو ىلاعت هل ودب جحاو تانم ولالا

 ' بطخفةنارصتة في دوو ةي دو م كن ةيلط نا كح رعرئابل بقلا (ةعبارلا ةحخغا) اهلمدقملا دار ازوال

 أ قن نوق الط لح نا لاةفبضغن الف ننءمل ارهمأ ان قلطن نذالاقفا د. دشام_ضغامماع هنع هللا ىةررع

 ل لخ ديالىفارصنلاو ىدو ملا لاه نم ناءىلو الا ةط ا نعنولرتالا باسأ مك نوعزتنا نكلو نو اكن ل-
 ) 00 وو أ نيذأ نم تانمخلاو ىلا« هلوةنا لاه كلذ لسن مو طقاسهنء لاكش الاف ارماملا مسا تحت
 |١ ناو اًضعانتا:_صخغاو هلوقانلهح تلاز مث تتش ةمر + اءذه نأةياورلا تدص نافيا الامد نمد

 ىلا لدسال ناك ا هناالا ىلصالا فالح ص.سختلا وزحسنلا نا بالا ىفام هل ءانلعس تدشن
 , اهنال ناك امنا ةينث ولا حاك-نمب رت نا انام" هلوقامأ هملا ريسصملا بجو 2 رطل اذ هبال نيني الانيب ق.فوتاا

 | | لعل ةيصانااو ةفلاخن اب ةره اطتمةكرشملا نا امهتانبق رغلاانلق ةناكلا ىف ماه ىف ؤءملااذهو راما! ىلاوعدت

 ' ]|| ةلذلا ةضارةرووقمامنال ةيمذل ا ىف دوج ومريغ عملا اهو نياسملا عم ”هلئاقملا ىلع لمع امنا غاب حولا
 ظ 00 اال .اتكلاو مب رحتااديآ نا اثلام'هلوق ةامثأ لئاقملا ىلا حاكسنا كلذ لوط ىضغن الف ةنكس او

 نيتي الاف ال اذهو ع رخل انآ ىلع ةمّدقتمنوكتنأ بجو عاجالاب ةرخأتمو ةصاخ لمادتلاة بآن 4

 0 اقل نما نم صخ نهتم. ال اكشن ن مة ذعار لك تالنيملا كلم ىف نيالا نيب عسب اف
 | هلوق صان [ناكلا اونو نيذلا نم تان او لوقانهع امه #. ف عجرتلا بيس لسع لذرخآ هدو

 هلعطبدقف ىلا ءنهلوديك قا امو مجرتلا لود> بجوفاًةللطعمن مون يس تاس رشا ااودكلت هن اذأو

 مكحلا اذهىفاشيأ امش قرفل ازودال لفةريثك ماكس أ ىف ةدئرألا نيبو ةماَكلا نيب انقر ةاملاتا (هباوخل)

 ملعأ هللاو لال د سالا طقس ضراءلا ل_هحاذاو مارع سيل لاق هنا هنعانلةندقف عراك _.قلاامأو
 مالسالا ماكح أ مازتلاو ةداهشلايدار الا تود ىتخ هلو نمدارملا نا ىلع لكلا ىفتا (ةسمافلا هلم سملا)

 ىلا«تهللا نا اولاهورارقال ادّر #2 نع ةرايعنامتالا نا ىلع الاهدل ةءماركت !تعتحا اذ_هدنعو
 ةرامع عرسشا افرع ىفناعالاّنأ تدثفر ارقالاانهه ميركل ةبافوه ىذلاو مرح اةيامئانوه ناميالا لعج

 0 هلوقري سف: ىف :ريثكلا لئال دلاب انسانا (اهدحأ) هوجو بهذملااذهداسف ىلءانباحصأ جاو رار ةالا نع

 1 لود نمسانذلا نمو ىلاع5هلوق (اهانأو) باقلاؤي دصتأ ا ن نع ةرابعنامالاّْن اسفل: ثونموي يذلا

 : مهأمو ىلاعت هلوق ن ناككارا رقالادّر نع ةرابعناميالا نأكى لو نيس: وكم هامورخ الا موملايو هللانا٠آ

 0 ةرتالانرعد ء ةرامعن اعالا ناكولو اونمؤن)ل لقانمآبار و ادد تح نينمؤمعا

 1 نكمال بالا ىف ىذلا قيدصتا انا: هب ؛ الاوذ_مموكسمن ع اوباأ ماد تح اوذمؤن ل لق هلوق ناكحا

 0 نسملان عل: (ةسداسلا هل ةسسملا) باقلا ا,قودنسصتلا م اق-ناسسللاب رارقالا قاف هيلععالطالا
 0 لوزن ل_.ةممو كح ىذاةلا لاف ن تاك للا حو نت نم هل ءاوناك اا ةضعان هن هي 1 ل لاه ةنأل

 ١ عكا عرمالا لق نما ةداعلا لس ىلع ناك نا تا 3 حاكن ىل-ع نيم م 93 ها را ذل

 تا ا رع : خوسملاو مسالا نأ هققفلا ل وصأ ىف تت 5 كا ف امن أم هن , الا ءله فىضو

 ك0 ماشابه .”الاءذه لوزن لمة دكرشملا حاكنزا 1 زا كار 5

 لاق (ىوالا هلة سملا) ل اسم همفقم ا .عأولو دكر ردم ن هريخ ممم .ةمالو ىلاهت هلوقامأ اننا الا

 | نسما عفنلاوهريذلا (ةئاشلاةلعسلا) مسقلا مال هب ثةدمكو لا ةدافاىف ةمالو ةرقىف ماللا ل هوبأ

 | قاعتم ناعالان ال امتمرتسم ةئمْو ا ةمالاف بسنلاو لاسللاو لاس ا ىف ةتنان*تناكول هكرمشا نأ ىئهملاو



 : '] ها ظ
 [١ :ازودف كا ذزاجاذاو ىذأ هنوكب فوصوم ضمان هنمدارملا اولوةءناودرالو ضرعلا سغ:نوكيال ْ

 ضد.ااوه لوالا ضمنا نمدارا انوكي تأويل لاضيأو ىذأو ذ عسضوملا كلذ نا دارا لوقن نااضبأ

 اذهىف ىدنءام ادبهذ لاكشالا .متركذاملوزيريدَقَتلا ادد ىءو صضملا عضوم ىنانثلا ضل 39

 ١ ةغااىف ىذالانأ لعاو رذقىأىتسلاوةدانقوءاطعلاق:ىذأود لق هلوةاَمأ ق.فوتلا هلئانو ب ١

 و هما دكا الا لاتمالا ضيمغا ف ابننا !!يلزتعاي اوفو يب لك

 مدض.11مدّنال ه هضوقأ هربغ "هزعلا الق معلا هذه تضدحدقف بح اورهخ ةضاصتسمال ا ١ أر ارع

 مدلاكلذفةأر ااتَض را الضفل كات تبستساولو محرلا قيرط نم ةأر | ةعسط اهعف دن لصق نءدلودشاف | ١

 أع يمر كلدكا ىيلقةضاخسإلامدامأا ردقو كنا ناكمطئاشلاوول ٠٠ ا ٍ 1

 رهاط صلت اهررةو ةديطةدعاقوهو بارا اذهىف ىدنعاما ذه ىذأ نو كح الو ماعلا 3

 1 هءلع عرفتو ةمققح تاغصر فوصو ءض.ملامدنأ لعا(ةعارلا هللا :دارع لعاهقاو نعل |نمنآرقلا | ا 5

 | ىلاعت لاف محرلا نم حرخ مد ضم مدو عبنلا(امهدحأ)نا هاف ةتيشلساتاغصااامأ ةدعرس ماكسأ | ٠١
 ةطاصسألا هدانا لجأ ضحلا هنم دارملا هريسفت ىف دق ّنهماحرا ىف هلا لام ن نكي نأ نها ل<بالو | ا :

 ا

 قرع مد هنأ ةضاعتسالا مد ةفص مالسلا هيلع لاق, -رلا مف ىف عطةئث قورع نم «نكا م-رلا نم حب رحال هاف | ْ 207

 ا ضرحلامدتافصنم(ىناشلاعونلاو)نآر المع نءعضقنلا عفدفءانرذام ديزي مالكأااةهوربل ||

 | نيخ هنأ(ىناُح ءااو)دوسأ ةا(اهدحانزاب شيلا دلوع طدتالماقا لور 1

 | هلنا ادا )انالمس ل مسنالو قرير هنا( ةهدارلا)هنرارتست دش نم قرتحما وهو مدح هنا (ثلاثلاو) |

 | وهوىفارح هنا( ةسداسلا) ةعسااااهعف دت يتلا تالضفلا نم هنالك ا ذوءام دل اريئاس فال ةبيرك ةدكئاز |||

 ا .سانثلا نم ةيقيقملا تافصلا ىمتافصلا هذهف رصلا» اجهايمشن ةرودكه يقل سمته
 أامو ضدملا مدوهف تاذصلا هذ ممانوصوم ناك مد لك_ذ ةضاحتسالا مد نع زيتي ضدخسا مد لاق نم

 | ضراء ا نوكيامنااهلاوزو فدلاكسلا» اعي لصالاف همف سهالا هبتث امو ضيح مدنوكيال كلذك نوكيإل

 | ذهلاقن مصانا٠ نمو ناك ام ىلع ةبجاو تناك لا ف.لاكتلترةب دو بولا مولععمريغ ناك ذاف ضيا ْ

 1 'عراشلاف ةةثموارم دع ىضذتقب تافصا !ك:ىوءام دلا كات ىف لّمأَدلا باع ام فاكملا ىلع هيت دقتءاغصلا

 || تاصح مو ءامدملا تلد تناك فيك ضرما مك اهمكح ناكهيفءامدلا تاصح ىتماط و. ءاتقور دق

 / دوسلا وشد بادو موصااو ةالصاا نم عما أ ىه ض .ءلاةمعرمشلا ماكحالا نا فاكلا نع قدما | اريسعلاطاقسا اذهن دو سقملاو ءامدلا كنة فص تناك فدك ضمملا م كح اهمكح نكي ل تقولا كلذ جرا |

 هنو اج: در

 | عاج اراغ-وهاغا نآرقلا صني ضرعلا تراسل مكاو ةغااب هن ةأرملاريصتو نآرقل اةءارقو فدضتملا سيمو |

 ىفاشلا لاقف ضءملا:ذمىف سانلا فتش ا (ةسءاحلاةلثسملا) هيلع الا ةلالدةيفبك اننب ام ىلع
 حاير ىنأ نباءاطعو بلاط نأ نب“ ىلعلوتاذدوامون ريثءةسجاهراكأو :للءاو موناهلقأ ىلاعت هللا هجر

 2ع صق:ناف نومل ا ءاو ماأ ةنالث هلق ىر ودااو فن وأ لاهو م-منء هللا ىذر ود« او دجسأو يازوالاو
 ءاطعلوةب لوقي ةفين- وأ ناك دقو نأ رقلا ماكس أ ىف زارا ركبوبأ لاه مانأةرمثعهرثك اوداسف مدوهف :

 ةرثكلاو هللا ىف كلذاريدقت كالاملاقو هكرت م امول ر شع: + هرثكسصأو "هلو مون ض.ءأسا لقأ نا ْ

 داسق ىلع نأ رقلا ماك ىف ىرارلا ردوا حار كلذكتف امانأ دو نأو ضء-وهف ةعاسدسو نا /

 1 ارملا ن نءدوجوملا مدلاو» ضبا نوكي نأ بجولريثكلاو لبلقلا ىفاطقاسرا دةالا ناكول ل اةف كلام لوقا 0

 عاجب ان لطا, كلذو يهذلم اذه ىلعاضدح نركب مدل !ياذ لكنال ةضاحتسم اندلا ىف دج ونال نأ مزلي تاكتف ||
 1 ايضيأ ورهطأ الذ ضار _سأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلد ىنالل تلاق شسدج ىلأ ثني ةمطاف نا ىور هنال و ةمالا]

 ل ار ١01



١1 

 4 رفغملاو ىأ عفرلاب هنذان رفغملا ونسساأ رق وهللان ذاالا دحأ نم هينيراضب مهأمو هلوق وهلا ن ذانالات وع

 || نهوناف نرهطن ا ذاف نرهطي ق- نه ورقنالو ضم ىفءا فكل !اولزتعاف ىذا وه لقرضم | نع كن ولآ وز

 هنألعا (ىلالا'هلكسملا) لئاسمةيكالا ىف (نب رهطتملا بو نيباوتلا بحي هانا هللا كسه ثمح نم
 واولاب ةريخالا الث اركذوو اول اريغب ىلو الئ الثا ارك :لئسالا نم ةتس غضوملا اذه ىف عجب ىلاسعت
 لكّرال فامءا فر اهيةتّوي ل ةقرفتم لاوحأ ىف عقول والا ثداوملا كل:نعم-هااوسنأ بيسلاو
 مه افر<* ىف داو تقوىفةريخالا هثالثلا لئاسملا نعاول اسوأ ديم لاؤس تال اؤس |“ :نم دحاو

 لواهوراشبلو اهواكاؤي ل ةأراا تضاحاذا اوناك ةيلهاخلا لهأ ناو ضم اء نولانالو نم وعما

 لن

 ||| اذهاولاه كلذ دوهلا عم-الف مجاعالا لعفك توسا!نمّنهارخاب كهآملو نضحاذا َنهمءماحم اولزتعت

 ىل مهنا لوسر ىلاريض-نب ديسأو رهشب سدا ءا مم هيفانغلاالانىمأ نمائيش عديال نأ ديرب لجرلا
 هلفا ىلص هللا لوسر هبوريغدف ضرما ىف نكن الفأ هللالوسراءالاهو كلذيءاري خاف ملسو هيلع هللا

 اهسهبلا لبو هيلع هللا ىلص ىلا لسراف نبل نمي ده هنءافس اماةفام ماع بضغ هنا اةنط تح سو هملع
 ضاسلاقيل.سسلاة غلاف ضيا لصأ (ةئاثلاةلثلا) امهلعبضغب ل هنأانعف امه اقسف
 ترعلا وهلا لمسسي ىأ هيلا ض2 ء«املاّنال صود ضوعلا ل_قهئمو ىرهزالا لاف ضافو لما

 دقءانبا اذهنا لوقنفاذ_هترعاذا دحاو سنس نمامممالواولا ىلعءاسملاوءاما ا ىلءواولا لدن
 تارواثمجمءاجو اضحك تضاس لاقي ردصملا ماضي أ« تردقو ب.غملاو لمقملاو تيمملاك عضومال# كني

 لاكسوغ ثالث اتاوذ نم لعفلاناك اذا تءكسلا نبا نع طء_سلاىف”ىدحاولا يكسو اتدمم
 هلم اذهوالام لام كلذ نم حوتفمردصم اورو كحص.هنم الاناث ههابسثاو ضدي ضاحو لدكي
 برءاالوة:زاذ سسالاو ردصا ا ىف وه ريسكوأ اعيساموكف ولوردصملا ىلا فلا و مسالا ىلا رمسكلاب بهذي

 اا اضأ وهو ضرما عض ومىف ةقرقح ضد. اال نأ تدثأ ريس اوراسملاو بمغملاو باغملاو ريدعملاو شاعملا

 ضل ا انهض. ادار ا أوعز ءايدالا نمي رمسفم ارك نأ لءاف اذه تيثاذاو ض.للا سفنا سا

 هانعم ضءا ىقءاسنلا اولزت_ءاف هلوق ناكل ضل | امهه ض2 ايدا رملاناكولذاءالذك سدل هنأ ىدنعو

 عاّمسالا نماعنامهرهاطظ نوكف ضمحلانامز ىفءاسنل !اولزةعافداراانوكيو ضملسا ىفءاسنلا اولزتعاف '
 ىلا ص._مخقأ ١ واحلا ق رطب لوقلا مزل تيانثريسغ عنملا اذه ناكأسا وةسكرا نودو: رمسلاقوذاسعف |ب

 اولزت_عافةناالا نعم ناك ضحلا عضوم ىلع ضمنا الا ذا اما لصالا فال كا نأ مولعمو ددآالا
 ىلا قرط الرب دةَمل اذه ىلعو ءاسسنا !نم ضملا عضوم اولزتءاف ىنعملا نوكيو ضمالا عضوم قءاسسنلا

 جوي امه دد-أ ىلعول + ناكو نيننعم نيباكرتشم ناك اذا ظفالا تأ مول_هملا نمو ص.صختالو خسنةيالا
 اذا اذه ىلواروذ هلا ب ونآل ىذا | ىئعملا ىلع ظفالا ل نافرود_2 اكالذ ب واال رخ الا ىلعو ارودحم

 رهشاورثك ٌاعض وأاىف اهغلل اذه لام عسا نأ لعنانا عمر دصملا نيبو عضوملا نيب رتشم ضيا ظفل نأ ازإس

 ناك ولو ىذأ ضحملاىأ ىذأ وهلاه هنا ضل ضردلا نمدارملانا ىلع لءادإا لمقناف ردصأ ىف هزم

 ضيحلاف ضان ع ةراسع ضمنا نوكي نا ريدتسانا3 فضولا اذه مصاما عضوملا ضيحنلانمدارملا
 ماو ضرعوهو ةصو ست فيكى ذالاو صوصخلا مدلا نع ةرامع ض.س نال ىذان سيل« سفن ىف

 ل

 || ىلا متهلوق ه (عباسلامكسلسا) رهاظانعنو رك ذي مهلعا سانال هنانآ نيو هلوقامأ هريس ”ه)_هاح

 هلكسلا) اذكنءلاؤسااو اذكنءلاؤ-ااورسسملاور هللا نع لاو سلا نيبكل ن وعمد لسق هناك كاذا

 1 اواكئراسئلاواهضنح لاح ةأرسملا نعد_ءا.لا ىف نوغلاباوناك سوحناودوهماا نأ ىور (ةناثلا

 ا : رهاطب نولسملا نخ أةن الاهذهتلزنادإف سون او دوما لفك تدىف اهونك اس )وشرف ىلع اهوا دع

 ظ : ّنهانرث 'ناف هلءلق باشا او دي د_ثدريلا هللا لوسرأن بارعالا ننء سان ل ادد نه وس نم دوس رخافةنا الا

 || نآ ىككرم ابغا مالسسااو ةالصلا هءلءلاقف رض .طا تكله اه انرث سا ناو ثيبلا له ًرئاس كله باشا

 ري د ف

 فانسويعا . هني نبا لب



 فيو

 ناك ةأراا كالت ضمح لعل ليق ناف لصّلو لستغتا مرهم نمو دقل اكل ذةالصلاكرتدلفرهشلا نم ضد

 ىلءلدف اقلطم كلا اذه. اهيا مكح لب اهض.حر دق نعاهاً سام مالسل | هءاع هنااناقرا دةملا كذب ادم

 عدن ةضاحصتسملا تباين ىدع ثي دس ىف لافاضبأو مانالا اهذا هلع قلطتإ اعرَدقم اقلطم ضيا نا
 خو. نم قابلا اهرك ذةحىهو (ةسماقاةحغا) ءاسنلا عسجبف ماع كلذو اهضمح مانأ ةالسملا :
 اهب لعلك رتامميوجو ىلعةلادلا تاموم_ءال نيم مزالةالصلاو موصلا ضرذ نا لافهريسفتىفةلزتعملا ||
 نودامفنال كلذو ةريشعلا قوذو ثالثا نودامذ لصالا ىلءاهؤاقي سجوفةرشعلا ىلاةثالثلا ىف
 ءانلعلا فالتخا اضيأ هففد رشعلا ىلءدازامو اضءح هلع لفة ث ثر وافءالعلا فالتكا لص كئالثلا | 9

 مالك ةصالخ اذهفاضمح هانلعأ هلع قفتم وهفةرشعلا ىلا ةثالثلا نمامافاضم هلع لفةهبسش ثرواف || ٠
 نمزفف عاجلا ةمرح ىلع نولملا تا (ةسداسلا هلم لا) قدفوتلا هللابو هلّمسملا هذه ىفءاهةغنلا آ
 عاتمسألا زوي له هنا يف اوفاتخاو ةيكرلا نودو ةرسلا قوفاع ةأ رمان عاتقسالا لد ىلعاوةفتاو ضيا |

 ىلع ةلا دي الا تناك ءانرت_تاام ىلع ضدملا عض وع ضرخحلا ان رس نال وةنفةيكرلا قوذو ةرسلان وداع ظ ا 1

 لعل ديرك ذا ان ؟ىدلا ص._هذنا لوةد نم ل؛هءاروام جر ىلءافال داجبف نوكم الف طقذ عاملا مي رحت | 1 ش

 ضيلملاب ضءحل اريسفي نمامأ عاملا ىوسام لح ىلع لدن هناالا هذهنا لوتتي هفاله هادعامعق مك-ط انا 1

 ةرسلا قوذاعف هناالاءذمم لمعلا ل رتلوةي مث ض.لانامز ىفءاسنلا اولزتءافهدنعاب الارب دة” ناك ||
 ثرهطد د نهوبرة:الو ىلامت هلوقامأ فولا هللاو ةمركا ىلءقاسبلا قسسنأ بوف ةبك رلانودو ْ

 ل--رلا برقلاقبّنه وعما الو ىأ ند وبرةةالو هلوقنا ل_ءاف هللا مكرهأ ثءح نم نوافذ رهطتاذاف ||
 هلوقو مدلا عضوم ىفةرمشا ملا نعام ضمنا فءاسنلا اولزتءاف هلوقن وكس, نأ ضو ةديد د هلماجا] ةدئاف ىلع اهلجاضيأ نكعو ضءحلافءاسنلا اولزتع اف ىلاعتدل وةلدسك ًاتلاك ازهو اهعماسا ذا هنأ سا
 نباًرق(ىلوالا ”هلمسملا) اسمن "الا فو عضوملا كلذ نم برةياسجذادنلالا نعام منن وكب نهونرقنالو

 ًارقو ةراهطل ا نم فد نرهطي ىت- مصاع نعركبوبأو رضا ا بوةءبو ماع نباوورعوأو عقانوريشكا]
 ترهط نم نرهطينال مدلا لاوزوهف فش نخ مصاع نع ص كال ذكو ديدشنلابنرهطي فا سكنلااو ةزجح ظ
 دي د تلي نر هطي ارث نمو مدلا نهنع لوزي ىت- ند وبرةئال ىندملاف ض للا عطقنا اذا نال ذو اضوس نع ةأرملا |
 "هلك-سملا) قمفوتلا هتانورث داو لمزتملا ىأرث ذا اهي انو لءزما اما هلوةكمغداف نرهطتن ىعم ىلعو«ذ ,

 لستغت نأ دعبالا تعم ا حوزال ل< الاهضم-عطقنا اذاةأرملانا ىلعراصمالاءاهةنراكصأ(ةئاشلا| ١
 رهطلاتأر نا اهناة فن -ىفأ نعروهثملاو ىروثلاو فاشل او ىازوالاو كلام لوقا د_هو ضم | نم 6

 نيهبو نم ىبفاشلا ةحلاستغالا ليقاهبرقي نأزاج مانأ ةريشعل هنأر ناو اهسوزاهبر شد ممانأةرسشعت هذ ]
 امين عجلا نكمأو ناترتاوتمنانءارق تلص-اذاف عاج الا, ةجحةرتاوملاةءارقلانا (ىلوالاةخعا) |! | ١

 نع ةدابع فيفخضلاننرهطدو لمقُمتلابو فرفذقلا نرهطي ىت- ئرقلرةنفاذه تنئاذاامهن عيلبابجو |
 ىلع الا هذه ةلالد بوت نكح م نيرعالا نيب عجب اوءاسا ابر وطتا | نعةراسيع ل.ةثشلابومدلاعاطشنا ل

 (ةيئاشلاةلا) نيرعالال اود-دنعالا ةمركاءذ» ىهتنتالنأ ب سو كاذكناك اذاونيرهالاب وسو (]
 ىلءقاءملاو ةغللا ف طرمثلل اذا ةلكو اذا ةملكب رهطتلا ىلع نا.:الا قاع نهوهاف نرهطتاذافىلاعتةلوقنا |

 هلوق هللا هجر ةفينح ىلأ ةحروهطتل ام دع نع نامتال ازوءعالنأ بود طرعشلامدعدنع مدع طرشلا | 1 5
 92 ود عطقت ىععنرهطي نأ ىهتل كلذ باغ ل_هجو نمنانرق نع ىبهخثروطي تح نهوب رةنالو ىلاعت | 3 ا

 / ىضاقل|باجأضرلا عاطقن ادنع ىهنلا اذه قال ن أ بجو ىهنا| اذهل باغ ضحلا عاطقناناكاذاوأ 00
 ْ عومجلا راص نرهاطت اذان 4 اوقهساا مذاملاماأم رالم 3 ام ناكلو رهطب ىدهلوق ىلءرصتقا ول هنايهنع | 6 "1

 اممسسيمسلا 012 2ذتذ#ذآذ#آذ ذأ 2222222 2

 هماكف لوخدلا دعب هسفن تداطا ذافرادلا لح ٍدن ىتح انالف ماك-:ال لسرلا لوّةب نأ ةلزنع كل ذو يات او 7
 دةفرهطتا ند ضرحلا عاطقن ادعي دنال هنا تدثاذاو اعرج ني رهالاب هم الك ةسانا قاعي نأ بع هنأ ْ م
 0 . .٠ . -_- انا |



 ضرب
 مسمي مسنع سلا

 ِ | لئاقاثال ةفيعض ةيلا هذه نا لعاو لعأ قاد لوقا اذه لطبف ةض اخساوهأم هنمو ضد -وشام هنمنأ

 ! _ مدل اسسو هيلع هللا ىل_م هللا لوسر اه رك ذ تأ |تافصا اب ةضاختسالا مد ع نع ضمها مدزيجامنا لوقي نأ

 || ناك نيرمهالا ىفانددرئاذاو ض ملا مدعب انمكح اهم دعانلعاذ او ضدحلاب انمكح اهتويث انلعا ذاف ضرما
 ا مكحم رس الث مولعملا ضراعيال ل وكتمماو مواعم ل هالاوه ىذلا فءاكشلاءاقيو الو وش ضم نان رط
 | فلوو. 1 ناز سلا لدبف )ناو ةامتسإلا نع ضحلازيع قد رطل اذهف ةبلصالا فيلاكتلا «ارب
 ظ دوسالاو» ض.1لا مد هلوقب هتفصو ضلا مد ةمالعنيب لسو هيلع هنن ىلص ىبنا انا (لوالا)' ناه-و ند

 ' | ]| ءاسنا ا اولزتعاف ىلاعت هلوق تدت لخ ديفال ءاح ضخما ناك ةمغطلا هذ #مجافو. هوم مدلا ناك نة مدستملا

 ْ | (ةنانلاةا) ةالصاا دف ةضمللا تلبقأ اذا سعب ىلأ تأ ةمطاغل مالسلا هملع هأوق تحتو ضحلاىف

 "لعل اناس ب ضرعم ىف ىذأ هلوكف صورك ذ ضمح ا ىفءاسنلا اولزتءاف ىذ أوه ضمالا مد ف لاق ىلاعت هنأ

 || ناكاذاودن و همف تلاد هوةلاةءلاو دساغا|ثوالاو 4. .ةىَبا ةركناا ةحن ارال ىذأ ناكامناو لازتعالا بو بول
 || || باك افقواوك ملا 'هلعلاب العز ارت الا سو ىناعملا هده لو هس دذعف ىناعملا هذ ممالإهملازتعالا بوو

 لهو ةفانح نأ ىلع حاف” ةاشااامأ اذس ىوق كلام لوةنا ىدنعو حبب رمصلا لدس ىلع ىلاعتهنلا

 ظ | مدفصو مالسلا هيلع هنا لما دب ةرمشعلا ىلع دنازلا ىفو هتلماب موما | ىف ضماأسا مددجو هنا (ىلوالا ةخغا)

 ىف ءانلا اولزتعاف ىلاءتهلوقموع تت لخ دف ض.ملا ىل هس دةذ كلذ دسو اذاف مد دوسأ هنا ض.1لا

 ىلأ نيبو دب قاتل امام ول رمش اسم نمركك الاىف و'هل لو مول نم لقالا ف لمادلا اذم لمعلا امرت ص ل |

 هللا لذ هنا ىورامةدانزلا بتاج ىف ىناشلا (ةيئاثلا ةحخغا) ةدااهدحىف هءالومعمق نأ بجو هش

 ىلءل دي اذهو ىلستالاهر عرطش نم دحا د تك لاه نايك رم دف نيدلا نا هقنيناونلا ف سوا لسو < 1ع

 ضر ا نوكسضاموب ريثع ةخاضيأروطاا نوكيريدقتلا اذه ىلءنالامؤل رمشع ةسخ نوكي دق ضمانا
 نءهنع ىزارلار كوب اج اهر م فصن ىلصتاال أسما تددجو اس كل ذ نم لق ضد 11 ناكولواه رع ضن

 اضثاح نركتة أ ىماابن داا ىف دجوبال هنا( ىناثلاو) ن مءلاوه لب ف هئلاوه سارطشلا نا( لوالا) نيوجو

 فصل هصذلاو ُه رطشلان الوالا نع (باو طاوز اه رع نموه غوأمل | للبقاهر © نم ىذءام نال اهرع فس

 هلوق نا ىفامثلا نعو هفهن ىأ رطل ابلج بلج !لثملا ىف لاقبو نيف هتلعس ىأئذا !تراطش لاش
 نامزالا لوا: يال كل دو همق ىلس هذ ى هأنامز لوانت , اغا ىلهتالاهر ع رطش نم دحاث كمت مال_سلا هملع

 نع ةمامأ ىأ ن نع ىورام (قوالاة خا هوجو نه ةةفحى نأ لوق ىلءىزارلار كيونأ جح>او غول |

 ثيدحلا اذه متل ناقركم اع ايأ ةرشع هرثك أوما ثول سلع لأ لاما رسو هن هلا لس ىنلا
 الاهام_ما لاق نصافلان[نينانعو كامن سنأنءىورام (ةئاثلاةلطا) دحال هنعلدعمالذ
 (امهدحأ) نيهجو نم هيلال دّتسالاو ةضاحتساو يفد ازامو مانأ :رمشعىلا مانأ ةعبرأو مانأ ةئالث ضخ
 لةعلاىلا لسالا م ريدلا نا (ىناشلاو) اعاجاناكدسأ هفا ان ل وىباصعلا نع رهظاذا لوقا نا

 هيلعةلوق (ةئلاشلاةخغا) مل_سو هءلع هللا ىل_صلوسرلان مهععم هنأ رهاظلاف احصل نعىور ىتددنلا

 لس نوك نآءاضتقءر شلك ف ءا | ضيحت اك اعبسوأ اهلل لع ىف ىطيحت شب تاب هني مالسلا

 لصالا ىبعءادعام ق.ف ةرمثعلا ىلاهثالثل ا فرهاظلا !ذهانفلاث ردقلا اذه رمش لك ىف ءاسنلا عمج
 ىوذلوةعلبلغأ نيدو ل-ةعتاصقأن نءتًارامءاستلاو ف مال_دلا هماع هلوق (ةعبارلا همخا)

 نا ىلع لديربتا ادهو ىل_هتالىلاءللاو مانالا ني دس ثك.ة لاه نوير دنا هقنام لمّقف نه باسلالا

 نينثالاو دح اولا ق لاس ةيال هنال ةرمشع اهرثك أو هثالث اق او ىلا لاو مايالا م .اهسيلع عقبام ضد كال

 مايأ ايف لاقبف ةرمشعلا ىلا ثالث ل اامأ امو رمشع دحأ ل اهي لد مارال للعدل لاك الر ماللا ظل

 هتالثلاب صن مامالا ظفلو كئارقا مانأ ةال_صلا ىد شعب ىلأ تأب .ةمطافل لو هلع هققا ىلس لاف اضبأو
 تناك ىأامانالاو ىلاءالاددعر اطظذ تالاقف مدلا قر امنا هتل اسي ا: رملا ىف ةلس مأ ثد د ىو ةرمشغل ا ىلا

 و ا دسم



 فقر

 نأ ركنتراصنالا تناك(اهئلان وذي الا هده ىلانعت هللا لزناف هنم كلذ عوقو 1 و تكله هال وسي رب لاقذ |

 رادنالا تركناف كلذ لعفتش يرق تناكودوهيلا نم كلذ او ذخ أ اوناكو اهلبق ىفاهزبد نم ةأرملا لبرلا اي |
 جرقف هشنتلا لس ىلعاذهوداوال تدنمو عر م ىأ مكل ث رح (ةيئاثلا ةلثسملا) ةيتالا تازنف هلع كلذ

 ىلا ناكف ثرحلادحو اًدهاوردصمثرحلا وج راخللا تانااكدا ولاور د لاك ةينطئلاو ضرالاكءأ رميا |

 لبس ىلع ىلا سءانئبشلا عضوم ىمعسي دقاضياو فاض ف ذفس داولا نو رحت ْن مفهكل ثرحتاوذ 5ك دل

 كلذكتءاهتشمىأ نالف# :وهشاذهوهرومامىأهتنا يعأ اذه لاتدو رايداو لابقاىهامافهوةك ةغلابلا ١

 نم اهبتأينانيبريخم لجرلاَن أه الا نمد ارملا نا ىف ءاقعلا رثكأ بهذ( ةثلاثلاهلئملا)هثرحم لج رلاثرحأ |

 ناك هنارم نبا نع عفان لةنو كلذ ىلع كوم َمْنُد ىلا وقفا ولمق ىفاهرب د ءاهيتأب نأ نيبف اهليقىفاولبق أ 1

 لوقاذهوةياورلامذ_هىفاعنان اوي ذكسانلارئاسو نه رايدا فءاسنلا ناستازيو تهب الا نمدارملا لوي |
 نمو هنع هللا ىذر قداصلا دم نيرغع نعماور ىطترملاوةعشلا نم ىضترادمسا اراسماو كلام |

 ىذأوه لق ضم اديآ ىف لاه ىلاعت هنن انا (ىلوالا ةغا) هوجو نمّنهرايدايفءاسنلا نات ازومعال هنا لاق
 ىذأتيامالا ىذالل نعمالو ىذالا عضو نامتا ةمرك"لءىذالا ماسق ل_هس ضمحملا ىفءاسسنلااولزتعاف |
 تناك اذافرهظا عازنلا لم ىف هلءلا هذه لو .هسو مدلا كلذ ماو رنتني ناسنالا ىذ اتي انههو هنمنانالا |
 رهاطو هلا كسعأ ثيس نءنهوناف ىلاعت وق( ةيناثل اةلا) ةمراا لوص- بجو انوه ةمئاهتهلعلا كان ||

 هنمدارملان ا ىلع هلببجوذ بج اوريغ لل ذ نال ن مارتا بوجو دمفي ةنا لاقي نأ نكعالو بوجولل مالا
 كل د الربدللا ىلع لومتري_غاذه مث هي ىلاعت هللا هأ ىذلا عضوملا كلذ ىف اهيتأب نأ بجو ةًرملا فن منا ||
 تبان'نب ةءزخ ىور(ةمااثل اة ا) بواطا اوه كل ذو لقا | ىلءالوغ ن وكي نأ نيهتف بحا وريغ عاج الاب ١

 لال لبو هيلع هلا ىلص<ىهنلا لاف نهر ابدا ىفءاسنلاناسن نع لسو هيلع هللا ىلص <ىنلا لاس الجر نأ

 تباع مضافا ب تضف

 ءاسنلا اونانالق لا نم سيال هللا ن اال اه ريدفاه ريد نمأ مسنف البق ىف اهريد نءأ منف اهات ىف |
 اههقْدب قتلا ةمقثلا ىهةزركلاو اهب بقثلا هشة دازم ا ةورع درا لص و اهكل ماه رع دارأو نهرايدا ف
 ةوجوز اولا. لاه نم ةحهتزرخاذا داللا تفصخ م-هلوق نم ةفصملا اذ حصر أملا نع هيك ز اوال

 لاف :ًارمالاعما ثريا لعس ىلاعتهنا (لوالا) نيسهبونمةن”الاهذمب كسقلا .(ىلوالا ةخعا)
 مْْدَفا مكترحاواهمد_هنلافاملانيعملا عضومللالة رمال ماش رانا ىلع دياذهذ كل ث رح واسسز

 عازنلا ل_# هيف ل خ دنقهوج ولا م.« ىلع ّنمنايتا ىفاهالطا ادهن وكشف حش فاك ءابناوافدا را ناك

 كل نبأ نمر دقتلاو هلئا دنع نموه تااهت اذه لل ىلا ىلاعت هنا لاعتْني اهانهم ىنا ةلكشا (ىناسشلا هحولا)
 تئشنيا سلا لاسقي ةنكمالا ددد#ت ىلع لدن ْمْدْمْنا ةلكو منيا مك” رحاو افذي"الاريدةئراسف اذه ا

 اهلبق ف اهليق نم نامنالا ىلء دن الا لو نكمال هنارهظ لوقنف اذه تءثاذا ةنكمالا نيب اريم ع اذه نوكيو
1 

 ا انهن 0 انيذ

 قئاللا ظفالاو ناستالا قي رطيف عقوامنادادعتلاودح او ناك اريدةَلا اذه ىلءنالاهايت ىفاهربدنفوأ ||| | ٠
 . ٠ ا

 ىلا ةظفل نأ تمثو ىنا ةلغذل لب فرع ةلفنل انههروك ذملا نكي لاذ منش فيكمملا اورهذا لاقي ناب
 مومعب مقا (مهلةئاثلا ةحلا) هانرك ذامليمت رك دام دارا سبل هنأ ثنث ةنكمالا نعي رضتأ ا ةرعشم

 نأب جوف عاجالاةلالداروك ذلا قس ىف هبله علك رتم_مئاعا تكل مامو أ مه اوزأ ىلءال ا ىلاسعت هلو
 قالطلا ىونو مارح"ىلءْلرب در ملل لاف ول هنا ىلعا:ةفاون( ةئااسثلا ةلا) ناونلا ق-ىف هبالوهعم قدي
 اولا ةفنولوالا باج !بابلااذهىف موقتلا مالكعو جي اذههلالال- اهربدنوكى ْضدمياذهوات الط نوكي هنأ |
 نأ (لوالا) 71 وجو ىاملاريغى ءاسسنلا ناستا هي "الاه ذه نمدا ران وك تاز وعمال هنا ىلع ل دي ىذلا

 منا قالا عنسماف هئارءالاعضوم تسل اهئازجأ عم ةأراا نا مول_عمو نارا عضوا مما ثرخخلا

 اذه لمع ااًمكرئانا الا ذر اتاذ ىلع ثرحلا ظفل قاطبالن ا ل_لدلا اذه ىضتقيو ةأرما تاذ ىلع ترا

 نك ار 14 | ه

 ظ

 ظ اهايق نمأ نيتفسملا ىأ فو ؟نيتزردلا ىأ ىف وأنيترخلا ىأ ىف تلق فنك لاف ءاعد ل_-زلا ىلو انف

:: 3 

 جي ا م ا بيب: اياب ضي سي صيت بر باب باباس يييميممبي يم بس يييّيّييييييييي7يبُين7ُبب7ُنْلللل

 ا

| 



 اا

 لافو عضوملا لغوهم عضعب لاقو لاسةءالاوه*٠ اهقفلارثك أ او فاش !١لاقةرهطتلا كل ذىف اوفلتخا
 انا هانا (لزالا) نيهجوللرالاو» جيمصااوأض مو عضوملا ل_سغتن وه سواطوءاطع

 اهندب ضاعب نم ض»:ىفال اهندب لك فرهلتلا اذهل _هعنأب جوف :ًأرملا تاذ ىلا داع مكس نرهامت

 ةطاصسالا ف تشي ىذلارهطتلا ن٠ىلوأ هبوب وب ض.للا ص:ةعىذلارهطتلا ىلع هل»ثا (ىناثلاو)
 ظ عج دقف كل ذرذعت ناوءاملادوج و نكجمأ اذالاستغالا دارا اناس ون اذ هف صال فهنوثك
 10 لاتسفالا ماقمج ااا تاشم وقي ممتلانا ىلعلا يا روج ن دلئانقلا

 أ ةدانقو يهارباودهاجمو سايعنبا لوقودد (لالا) ا 0

 ظ فأهلا مكره ثيح نم هاوقو ىأ اري غ ىف ندودؤنالو هن هللا ع ىذلاوه هناف أملا ف ندوااف م ركعو

 ( ىأ حايسزلاو مسصالا لاق (ىناشلا) ةعببا م وب ىف ىأ ةعجلا مول ن«ةالصال ىدون اذا هلوةكهلفا كسهأ ثمحىف
 اوهو(ىناشثلا) تامر الو تافكتعمالو تامتاصن نكيال ناب كلذو نون امسئغم كلا لت ثمدح نم ند هوا
 ةقمش- ثدح ةظفلنال لوالا لوةااودبرق الاوروءغأا نود لالا ىلق نم نه قا شلل ناد لوف

 | ىلاعتهللا ةبحمريسفتىف مالكلافني رهطتلا بحونيباَو لا س< هللا نا هلوقامأ هريغ فراك ناكملا ف

 ا اذ_هلاق,دقوة بون ىعسنام لعفن ناكل اوه نار3 الوشنان؟ الامد عن الذ مدقتدق ةيوتلارسم: ل ىفو

 اهاطم ةبوتلا م ب هنا ىلع لدين الا رهاط لةناف هب ولا لورق ىفرثكب ثدح نم ىلاعت هللا مس

 (باوحلاو) ةوتل| هنن نداستال نأ نو اندم نكي نة بنذاالا قيانالة ب وتلا نا ىلع ديلقعأاو
 ! زوما ريسصقتلا كلذلا_ عند ةيودااهمزلتف ريسصمتلان ههّنماا نمانال فاكملانا (لدالا) نيهو نم

 ىلاعتهللا ىلا دعا اعوسرو عودرلا نع ةراس٠ ,ءةغللاىفةبوتلا ىناهغصالا ل_سموبأ لاق (ىلاغلا)

 عوجرلان ع ةرابعةغللا ل_صأ ىف تناكناو ةيوتلانأب هسيلع ىذاسقلا ضرتعادو# لاودالا لك ىف

 نأ ىلع مرسحلاو رضا ىف ٌلرتلاو ىذاملا ف لءئام ىلع مدان نءةراننءعرمشلا فر ءىف امناالا

 ب.< نأ ل_هيالو ىوغالا موهغملا نود ىرمشلا ى_هملا اذه ىلعءلو بجوف لمة سلا ىف هلم لعفال
 ظ ظفللا مد دقق ةبعرمأللا هبوتلا ىلع ظفلا | لس نكح هآتاهناب اولا اذ 0 نمىدارس لوةءف هسماع

 ظ لاوسااو نءظااه- وب ال_؛اةماصألا ةغالا بس ةبوثلا ىلعهتكج كلذرد_«تناو لاو ذر نعمل سو

 ظ ىداعملاو بوبزلا نءهبزتتلا هم دارأا (اهدحأ) هوو «بفقني روطتملا بجو ىلاعتهلوقامأ

 : ًاغذللاو نوسقلا نيذهل ثلاث الو هدعاهزين لع فام ىذا اوحرهطنملاو كرت لف ىذل اوه بئاسل نال كا ذو

 ْ ظ اذ_مبو ةءناحورةراهط نوكيهكرتف سف نوكرمثم ا امنا لاك كلذاو ةثئاسور ةس اخ بنذلا نال كلذا لة
 ا ظ ليدلا رهاط نالف لاقيو حتابقل او بو. عاا نعاهزم هنوك ثمن هرهاعمر ءاط هنابىلاعت هللا فصول عما

 ١ ثمح نم مند واف لاقام ىلعى أمل اريغ ىف ام :ايالناو ضم! نامز فاجن ايالدار نأ ( ىلاشل!لوقلاو)

 ١ ا طولا موق ن نعةاكس لاه ىلا عت هنالودن الا ل_بقامي ىءلأ هنالىلوأ ادهلاهلوقلا اذملافن هو هللا كرعأ

 || لوقلاو) رادالا فنامتالا كل رتني رهطتملا بحو هلوق ناكن نو رهطتي سان امهم مكتيرق نءمدوجرخا
 | ني رهط! بو لا ةفرهطتملا حدم مرحالف نرهطتاداف هلوق ىف رهطتلاءان سهأ ام ىلامعت هنا (ثلا ١

 ا فلافل رهطملا بح هللاواو رهط :نانوم< لاسر ىلاعت لاه دقو ء«اانرهطتلا هنمدارحاو

 مكترعاواقمكدثرح واس ىلاهتهلوق(نماثلامكلسا) مهلعهتلا ئافءاملا,نوكنم سرا واكمهنا
 'هللا)لثاسمادن الاى (نينمؤم ارمشرو هودالمم 5 ا ا م منسى ل

 ْ نء اهلبق ىف هنأ سها عماج نم ءاولاهدوملانأىور (اهدحأ) اهو-و لوزن !سسىفاوركذ (ىلوالا

 1 لاقت ملسو هملء هللا ىل_م هللا لوسرا كا ذرك ذة ةارودلا فكل ذ نأ اوعزوالم * لوح ًااهدإو ناك اهريد

 ملسو هياع هللا لص ”ىبنلا ىلا ءاجرع نآ ساسمعنبا ءىور(اهنانو) هن الاهذه تارثودوما|تدذك



#6 

 ىلع لادن الاهذه لبقامنأ تدنف ىهتشم ذيذلئث نع ىسلاب ةق وكم ناك ااالا اح كح قدنإل
 | بهذامة يأ الا هذهريسنت ىف معلا نهذملاَنآر هظف هع رخت ىلءلاداشيأ اهدعتامو لمعلا ذه را
 دقىوقتلا ىف مالك اّنأ لاف : وقالممكن :ااواعاؤهلااوقتاو ىلاع:ةوقامأ نيدرتخاروهدسلا |
 ىلاعت هنألعاو مهبروقالممهم!نونظي يذلا هلوق ىفمّدقئدق ىلاعنهقلاءاقاربسغتف مالكلاو مددت

 (اهانثو) تاعاطلالعف «فتمدارملاومكج #فنالاومدقو (امهلوأ) ةئالئاازومالاهذهرت نا
 امنا ىنا ىلا ةراششا همفو هوقالم مكسنااولعاو هلوق (اهثلاثد) تاروظحمالرت هنمدار ااوهقااوةئاوهلوق 1

 الواذ باسسلاو دوشنلاو ثءبلا مون لال تاروطلالَرتو تاعاطلا ل_هف ف همس ا لمستب مكتفاك|]| |
 ريشدو لاهم ف ةرتلا ده نع اهون اذص تارولنمل الرو تاعاملا لمفريف ةفشملا لصف ناكل مولا كلذ |[

 نين زم ارمشبو ىعملاوادعو دعو لكعم ملمع نا وهو نا رّدلا فريدعملا بيترتا !هناعر هنمدارملاو نينمؤملا | 0

 الضفه |نم مهان أب نْئمْوملارشرو هل 8 اصف مولع اك ام ملاامملامهركذ فذخ ةماركلاو با وثلاب ةصاخ|]]

 نيباوطدةواوةتتواوريتنامكناميالةضرء قا اوا_هالو) ىلامتهلوق ه(عسانلامكملا) انيك

 (لوالا)  ناهجوهو 0 وح ودب الا هذه ىف مالكلا نم اورثك [نورمسفملا (ميلع عمقا سانا ||| ْ
 ةءارلا نه ىمم مكن اعال ةضرعهتنا اولعجت الو هل وق نا نسحالاوهو ىناهفصالا لسمو وأ ءركذ ىذلاوهو | ا

 لجرلا لوب هلةضرع هلم دقن ىنامعملا نم عم ىف يشرك ذرغكسصأ نمّتالكيذو هيفاللاةرثكيهتلا ىلع || ٠١
 رثك !نمىلاعت هاء ذدقو 5 محاولة ضر ء بلغت الو 5 رعاسشا | لاهو كمر ةشارلا قماعس دق : 1

 ناسنالا نود دءاوناكبرولاو مكناعااوظفح او لات لافو نيهم فال لحس عامتالو هلوقب فاما 1

 ريثك لاه مفلس ا نم لالقالاب ١

 َت )7 ةملالا هم تقسو 0 2 اطهذاسانالالا لل

 نيملل و الو كاذب ناس نانا هقابر نكس ل.ل ةلك ف فلس نم نامل لقت الا ةمكألاو
 نآكانك اضيأو نيدلا ف ىصالا ضرغلا وعام ل_تضف  ةيذاكلانيسعلا ىلع همادقا نمْؤبالف عقو هبلق ف

 ىلعأو لجأ ىلاعت هتناركذ نوكيثا ميظعتلا لاك موةيدومعلا ىف لك ناك هلاعت هللا هظعترثك ؟ناسنالا ك
 اذهل'لع وهذ او ريق نا كلذ دع لاعتهوامأو" قه رو دا ضارغالا نم ض رغ قاب دشن نأ موو 1 ١

 | ىوقتلاوربلا نم كلذ قون نااملاذ_ه نع مك ملامنا ىنعملاواوربتن ا ةدارا ىأ اوربت نا هلوقف ىسهنلا
 نم ملي فك لاق ناف نيدنفمربخ ضرالا ىف نيلسم اتا ةدزإن ب تؤم ارم [كالؤكل :حالصالاو 0 ا

 ظ ل ؟ىلابعت هنت نا هدة عال ىلا كرت نم نال !نلقسانلا نيب حالصالا وىوقتااورياالوص- فال ال رتا |
 مظعأن م اذهنأ كد الف فلا يلاطم ساس س واس دا تااطمق ميظعلا هاند مدس مظعأو

 ية سانلا نيدحالصالا امو هقلا يلتدت ل امهتمر دصي نأ قا هتازهاظف ىوقتلا ع ءاننأو" ريل اباونأ

 لنوأتلا) ةطسوس .لصلا لصصيف هوة نوار ةبف ةدسافلا ضارغالا نع ءدسعبو نجهل قدص او ةقثعا
 نى ضرعذاذكل عفت در ألاقد هنا ةغللا هذه ةضص ىلع لل داو عنا نعةراسعة ذر علااولاه (ىلاشاا
 قيرطلا ضرع ىف عضو ىذلائشلا نماهقاقّسما وهنءؤءنخ لل :ىاك ىأ ضرتسعاو اذكحرمأ ١

 مالك اضراءم هم الكل عجو نالف م الكىلع نالف ضرتعا لاسةيورورملاو كولا ن مسانالا بعث امريصنف | ٠

 ةضء .ةلاكلوعفملا دع "نلدفدع رعلاف قاةةالا لصأ تنر ءاذا همالك تنشأ نم هعنعامرك ذىأرخا | ١

 0 عئاملان « ةراصدض رهلا نا تشق هنماعناموئودا!نوداضر همو_جياملامسانوكيف ةفرغلاو | ْ

 نم مكلاسعا سنسر اعثأم هقااركذاواعمتالو دنس الار دقن :لوة:فاذه تفر ءاذا لل هةللوهتم امال ةوتف | 3 ْ ١

 0 الا لو بنوا ولاق هرووطظ بس هلا ةجاملا مدعلر افرح طقساف اوربت نأ ف وأ اوريتثأأ] ١(

 هتاسعدأ دح أ ىلا ناسحاوأ نيبلاتاذحالصاوأ م تلال دن تارا كلر ري ىلء فا عيناك ا 0
 هله تدسا اعنام هتنارك ذاول مع ال لءةف هلسع ففربلا ةداراربل كرت دع ىفث نأ نأ هللا فاخأ لوشب

 ا ]



 ظ لال غ
 تا ١

 | انين[ رأاتاد ىلع ثرحلا انذا قال طابانوه حارس ىامتدهتئاثال مك ثرح م وا فن هلوق ىف لسلالا ْ

 قو || بجونمكترحاو اف لوقق ةدر فم ةرودلا هدو هرج مس اهنوذلا لك ة جنت نم روهشمل زامل ىلتاذ

 || ءاسنلانامتا ىلعالا اهينةلالد الأب "الا ءذه نأ تشن نيسعتلا ىلع ئارطسأ عض وم ىلءاننهه ثرظا لج
 ا ليقامن أ انس املذو رك ذام ىلء اللا دن وكستحن نأ نكم الن لا هذه نأ ناساف (قاثلاةسولا قاملاىف

 || هوت (فاثلاو) ىذأوهلهرق (ام_هدحأ) نيهجو نم ءوركذام عنملا ىلع لدي ةيءالاءذه
 رتل ىلء ل ديام نيد اعج كل ذن اكحازب ومها | ىلع ةناالا هذه تادولف هنفا كرهأ ثمحح نم نهولاف

 ةروهشملا تاءاورلا (ثااشااهجولا) روع اله ' لس لاودعناو عشوم قلل ىلع ل ديانيو

 ٍ 8 , الا لور بدسو اهلمق ىفاهربد نم امناستازو له هنأ ىف مسهفالتخ اذي , الاءذ_هلوزت سس ن اى

 1 ذه ىلع اهانلج ى مو ةروما هذا ةلوانتم ةناالا نوكحص بحوف ةيكالا نع اًيراَح نوكمال
 | ءوركذام سلي الا نم دارملاناهوج ب د رغالا وتلا لة اهلا عانس لك وسلا
 1 أمكترح اوافدلوقناانيدقف (لوالا هجولاامأ) لمست ا ىلءاهبا 8 ىقتااءوسولا نع ثصناذه دعو

 أ نيعملا عضوا كلذ كتر حاوناف فوقف ثرح ادار ناك املهناف (ىناثلاامأو) ثراعا عضوا .اونافءانعم |
 ١ ِْ رعضمف حوش ىلا نم دارملا نوكي نأ ىهو ةداب از همفرهضي ذه دنعو ناكملا ىف ريسْتملا ىلو كش فا لح نكي ١
 ىلع تر اظذا لس نمل ًاراممذ الا اذه مازتلاو هنةمقس ىلع ثرحلا اظفل لمح سدا لاسةيال نم ةافأ همقا

 ةمرطاعاضرالا ف لصالانال ىلوأ اذه لب لوة:انالرامضالا اذه انزاءال ىتدزامملا لمس ىلع ةأر 1
 مدعم صاشناو ةداخ اناثالدو ماعم ماعا تكلمامو أ «-اوزأ ىلغالا هلوقنا هءاوفس (تلاشلااماو)

 000 فوت نأ مانا ارح"ىلءالربدهلوقنا هءاوذل (عبارلاامأو) مانعلا ىلع

 تورسفملا فاد خا (ةعبارلا" : للا لع اهقاو قلاطال يلوفك كل ذراصف ةمجاضااو ةسمالم للا

 اهامهىل اهربد نمو اهل.قىف اهات نءاجت اب نأ جوزالزوح هناءانركذامروهشملاو منش اهلوق رع راسسفاهف

 امئاحو هع ماير ادن طولا مدل :-أ ع نكت ملاذا نهي للا تاوأ نم مدد تقو ىأى ىهملانا(ىاشلاو)

 (مارلا) حج رغلا فثوكي نأ دعب ةعمطخموأ دكرايوأ ةمعاهاهسكش نأ لحرالزوح هنا (ثلاشااو)
 من يقم (س< احلتا) بدسأا نب دعس نءلوة:موهو لعل“ اشناو لزءءاشن اى رج دج هم

 : وهب , الاهده لوزن تناوب رمسفملا نعروظدقانل ل واقالا هذه نمر انها هغ لق نافدابنو أ لل نم

 مهلوق يي ذكتا اذهىلا.هتدهقالّرناف لو ًاداولا ءاس اهل قف اهربد نم ةًارملا نأ ن منرلوةياوناكد 0
 : ىناو ىتم عب نوكحوي ىنانال با || اذه ىف اها لش دمالن تاعوالاامأو هملع ظفالا لمسىلوالا ناكتف

 || ل هجوالف كل, فاتال عاسمللا لاس نال ىف تت ل ديالف هفال-و ل رصلاامآو:شك قمع نوكن
 ْ هريظتو هما ركلاو ةنطلا هينويسو:_ىتاماولعفاءانعف مكسفنال ا ومدقو هلوقامانلقام ىلعالا مالكا

 1 | مدقتلا اظغارملفثو ىوقتلادازلاريش نافاو دورتو هلو ةكوهو اس اصالع كك سفنل مدة هريغل لج رلا لوةي نأ
 || سئيفانل رقم نأ مححب امس هال يذ :ألب اولاق هلوقوهورانلا لهن هقب رن : نع ىلا هت هللا ىحام

 || عاتب ادع ة نمل ءاتفم لاهل ساس نم لقناتتغ لف امي مالكلا اذهقاعت ه.كلةنافرارقلا

 | ةناكمط ولا ةحانا بيس ىلع هسبنتلا ىرجراب مكث رح كٌواسن هلوق نا هس ىدنع ىذلاو دعبلاةناعقوهو
 | داوتنالابببىأ مكل ثرح نهخا لال مكل نمو ةسحاداب عرشلا مكحاممناناوسنلا ءال وه لست
 10 رطالوصح مكل اهتطو ةحانا ىف بدسلا ناك امل ىأ مش اركتراؤاف دمعات اممداولا

 ا١أ| عضولا كلذ فن ذالا ىلءالملذ مكتثرحاّوناف هلوق ناكنف ثردلا عضوم ريغ اوأتالو ركترساواف
 3 مرحالرخ الا عضوملا نع عامل اونيعضو ا دحأىنذالا ىلع الا تل الف عضوملا كلذريسغن م عذملاو

 . || ىلاعت هنامث ةعاطلا يدةتدةىف اون اونوكلب:ومشا!١اضق دق ىف اونركن ال ىأ !مكح ةنالاومدقولاف

 م جما مكنأ اولعاو هل روع اشااع ان هدك مف اوقناو هلو كلذ دك أ

 حو بحل 2 2 - لذ سوا صيد بص صمم تروج. توما تيمسماب وج سس نب ا ال 2 كصسم

 ل



 اي ال ا

 3 5 ل سللل7ابج؟ بتتببب

 ىلعال مالكا ةاتعالا لد ىلع ف ل1 انورثكي نيذل الو ه لاح مكن اسعال ةضرع هللا اوله تال وهلوق
 ىذش مهيلع ةرافكسلاو ةذخ املا باجي! نال ةراغك الو ميلة ذخ امال هنا نيبو فاخسا ىلا دسقتا لبس ْ

 ايوغالاريف:نأرهظف نيدلا فن رحامهالكو ةرافك ةلغط لكى م-همزليوأ مالكا |نعاو نتي ناىلااما
 ناكسف دي *الا ليقام بسان..ال هناف هنع هللا ىضر ةفسشحوب أ لاقت ىذلا مافن الا ل يقام بسام اوه ءانركذ |

 ن.هرلسو هيلع هللا ىلص هلو (ىوالاة غ١ هوجو ن «هنعهللا ىضر فش ىلأ ةج ىلوأ ىفاشلاليزألا

 ندي لدن وشامل :ر وكحصو امري توه ىذلاتأملذ ابن ءاريش اهريغ ىأرف نمع ىلع فان :

 :مسفل [هةحليال ىءمنيملا نا (ةئاثااةخغا) لزاهااو دنا نيب هنري غن ءاقلطه ثناخا ىلع 7

 هتاو ىلبهقاوال سال لوقف ةرافكلا نابجبويناتطلاناناهفقاندلاوقالطلاكدسقلا هريتعالف || 3 ١

 ةفيشحوأ هلا انعوريسفت بصو فاش ١ لاقت هرع سقت نكيالوغال انا ىلع لدي ىذلا مث نِلا لص اذا | 1

 رعاشل !لاه وقل ع نءةرابعةغللا ف نيملا نأ

 :نيعل ان هن اوع اه اشان .# ' دل تن رةاراماذا ا

 عض موملا ىف لع_ةءامتا اذهو نيعل ا بيس ثنلا بناج ىلعرب رباا بناج بوق نيعلا ن هدوصتملاو : ةوةاانكأ | ظ َ ا :ه
 ىلءننمأا عقو اذااماف لية: لا ىف لعف ىلع نمملا عقو اذا نوكسص» ءاعا اذهوتيوةتللالبانوكيىذلا | ا 1 ٍ

 اهنءةيواطملاةدئافلان ءةمااغخ نوكح:ىنانلا ىلع نيمأا اذه ىلع هتبا اذن وتلا ل.ةيال كلذف ىذاسملا ظ ا ا

 لداقو 5 لرقتسملا ىلءنيعلاامُأو : ىضاملا ىلءعْزيهلاوهوغللا نا تدافاوغان وكي بولطملا نعىلائاو || ١١
 وغللانييريسفتىف(ثااثلالوةلا)اوغانوككا الف اهتم بولطملا ضرغل ا نع ةيلا يملا هذه نكمل ذيول ا 01
 اوعمساذاوىلاعت لاه ةمصهملاوهووغال انيعوهادذ-هف ةيسصع٠ل_ءفوأ ةءاطالرت ىلعفااذا هناوه | 1

 ىأ مكب ,وأق تاك اهك دا ود نكلاو لاه مثنامعالاهذهكركبدخا ٌوِيال ىلاعت هنانيبف هنعاوض مرعأ وغللا ظ 1 ١

 هيلع هلوقل ف ا:ملوواتلا اذهو اولاو ةمصعملا لعفو ةعاطلا لرت ن4 .اع مفلس ىذل كل ذىلءمككم اها | 1

 نم فيعض ليوا |١ ذهورذ ترا مريخ وه ىذلا تابلف اهنءاريش اهريغ ىأر ةنيع ىلع فاح نممالسلا ١

 نك او ىلاعتهلوةي ةداملاةنآ ىف ةمسغمتراص , الاءذه فةروك دا ةذخاؤااناود(لو الا) نيه -و

 ةيساوت رافكذا انهدوةرافكداا بامحياةذْساواأيدار !١1ناك انو هترافكس ناعالا مت دقعابع 0 دْحِاَوِي ا
 نكمالو بلقلا ب سكوهو غالب انما لعج ىلاعت هلا (فاثا ) ةروصا!هذه وه سل ناالانمداراانأانلع | |

 ديد لعقف غور شلابرعشم بلقلا ب ك تال سل ءاوفلج ىذلاى هلا ىلءرارصالان .هركذ اع هريس ْ 5

 ةردكملانيهلا اهناوغالا نيعري سفن ىف (عيارلا لوةلا) بلقلا سكى مسي دال لذ: ناكام ىلءرارقسالااماف | |
 'لاصخلا لوقاذهو ترذك اذاوغالا هللا ك دخ اًوراللبق هناك مثالا تامةسأ ةرابفكل نال اوغل تدعم ظ 1

 دعب ىلاهتهلوقه.اع ل _.ا الا و هما دو هةمريغاووس عقبام هيدار م١1 نا ىذاسقلالوقودو(سماخلا لوقلا) | 8 ٍ ١

 وهلاوهدمعلل لب املا نأ مولعمو تدمعتاذا داوي ءأ مكسج ولة تد كام يذشاؤينكلوكلذ || ١
 لاق سوهغاانيملا ىفةزافكأا بوجو ىلع الاءذهبهنء هللا ىذر ىىفاشلا حا (ةئاغلا ةلئسملا)| 00
 متدقءام عذشاؤين او :دئاملا آف لام كسرات نك اه خاوي نكلو ابنيه ركذ ىلاعت هنا ئ 1

 (لفلحلا اشي ىالادقعلا هدار 1!نوكينالو هب بالا دع همءدا راانوكينال لة نيملا دقعو نامالا | ا ْ

 ة:ذخاّواركذا ضيأو باقلا دةءوه دّعلا كلذ نمدارا !ناانلع متكحرولة ثيادك اع هوقانىهرك ذأ |[ ظ

 هنرافكت نامالا دعاك تاون نكد ومرت 01 لا عامة ذ>اؤملا كلت نأ نمد لو نم ظ
 لكترا.سذرخآ هو نم ة: دم هسو نم هل نعت .”الانيتاه نمداو لك ةزافكلا ىهدذخ اونا نأ نيمق ْ ١)

 دلال سس ىلعرك نيب لكنأ أهدت ةدحاو لك. نمل _ددحو هسو نم ى رخالاد رمضاني 0

 ىلاعن هل اوةام انة او ةرافكلا تءاكف كل ذ كسص سو. نما اواهيذةءساوةرافكلاافبلقلا طرو] ٠
 للسان العاق مب لام اهّيوقع طاقساق و بوذا ارثس ىف :غاا. ضروفغلا نات د يار

 3 ع 1 قي ببي سمس سمسم مبسم يسيسا] |
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 اههفةدئافال نكلو رغ تانكفاولوط دقو نورمسفملا هرك ذامدوح ا ذ#هىوةةتلاوربلا ل_هذ نع ناسمالا

 أ ةناالاف (ميلس روغغهفاو مكيواقتيسك ابك هسخاؤب نكلو مكناعافوغالابهقاك دخاؤنال)

 وغالا اوما داو ىلاعت هلوة فن" الام ةناورااوربسال او هن , الا هملع لد.ف مالكا !ىف ةاغفالا هده

 | دال هلوقو همفاوغااو نآرقلا اذهل اوءمستال هلوقو امن ًانالو اوغلاهبننوعم-دالهلوقو هنءاوضر ءا

 ظ | نوكي ىذا مالكلاءاو ماذاو دارا نوكي نأ ل:كفاماركاو موغالاداو ساذاو هلوقاممأ ةءالابي

 : ريرعلا»
 داع هدد هريس 0

 جاهلا لافو

 ماك-:لاثةرواسغللا ن م + ملظك ع ب باريسابرو

 اهوسواورك ذدةذنو رسله ةغلاعز راع اماذ_ه:توغالردصموغللاو ت.غاردصماغالا ءاّرغلا لاف
 رطخعالو مهم الكم نو دك باممهقاو ىلو هتئاوال برعلا لوق هنا ه تع ها ىشر ناشلا لات (لوالا)

 هلفاوال لاهل ءلو كال ذركمتال ةّرمف] مارا | دصسملا ىف فات مولا كاع مهتءد اول لل .قولو فئاخا مهلابب
 نايم ناكمنا دّةدعن “ وى * ىلع فاح ناوهوغللا نأ هع هلا ىضر ةغدنس ىل ل وقوهو (ىناثلاو) 50

 هتاوال لبرلالوقىف ةرافكتا ا بج وبال ىيفاشلا نأ فالةخالا اده:دئافو وغالاو»اذهف نكي ملهنأ
 كلد٠ نم دضاأ مكحي ةفيلسو أو نكم م هنا نأن مناك من ادعي : ىلع فلس اذاامف اهبجولو هلفاو ىلو

 | دهاجمو نسلاو سابع نبالوقوه ةفشح ىنأ لوقو ةمركعو ”ىعشااو ةثثاع لوةوه ”ىذاشل !بهذمو
 || هوو هلوق ىلع هنع هللا ىذر "فاشلة لوعحم هوىدسلاو ةداتقوراسسي نبناملسو ىره لاو -ىمخااو

 وغالاناعا تالاف امنا ة شن اع نءوةبوةعالو اف ةرافك الوغا ةامرلا ناميالكل و هلع قا ىلص لاسقف هللا

 هدصقي ىذااوهمكبولق تىدكا_؛هلوق نمدازملا نكل باقل بسكب وس ل هاما داضا | لباقااكن علا
 ” رك نأ اهقاكوهىذلاوغالا نوك,نأ تجو كلذك نك اذاو هب هلق ارو دلما ىلع ناسسنال ا

 ىلإ هللاوال مالكا ف دوعملا لمدس ىلع ساناالودوهكلذو هب هراق اسبربالو داي ناسسنالا هديصتةالام

 قيدسص”نيعلا كال ذي ناسسذالا دق دف نكي ل هنارهظ الصاح نأكل ادا ايئث ىلع فاح اذا اماف هقاو

 هنا(ةثلاثلاةخحلا) باقلاي بكي الصاح كِل :ناكل ب ةئباا اوغاٌكاذ نك ؛لذ كاذب هبلق طدرو هبسغت لوق

 نييلاو لاذ ةرثك نع ىبمنلا انعم ن ارك ذ دقو مكتاسٍال ةضرعهقلا اواعح الون الا هده لد ةرك ذ هناحس

 تقع ىلا.عترك ذف فلسا نورثكمإ مهن اال هققاو ىلبو هق اوالد ان الا لسس ىلءنوأو.ةب ننذلا» الؤهو

 الأ نءءفالالج او هقاطظعت فنا ع مكر ناو عم فلنا ىأ ميلع عجم هللاو ديال ارك ىف لاق مناهاكرتف
 ا | ىلاعت وق 4 يكشمنو مكب ولت فات لاع يلع عفان اعلا نضارعالا ىف لا ديلا عسا

 لأ دورواما هريغو أ امالكن اك ءاوسهي3 هبال ىذلا طقاسسلا وغللا ( ىلوالاهلمثلا) ناشلكسم

 1[ أ لاهن ملسو هملع هقا ىل_ص هلوةف ربنا امأو اوغانوكيىذلا لعفا باو ساذاو هاراانوكي ناواوغا

 1 وغلو توما ذااوةلوغايرتاطل|اغل لاقيفةياوراامأو احمل دقن بط مامالاو هص هيساصأ ةعيللا مون

 | ايبالا دالوأن ندب :عبالا لاقي هئاوهف مالكتحا اريبغىف اظفالا اذهدوروامأو هي وصترئاطأا

 1 لأ همالكفلحرلا ل وقنيملاوغل لاق هن ألو هملع هللا ىلص "ىلا نعاسهتءهتنا ىضر ةثثاعتورام (لؤالا)

 ا كيرف هاصعأ ع ن*ىلل--رهعمو نول هندي موز سهيل مق لسع آىورو هتاوالو هللاو ىلنو هتناو الك

 37 لوسراب لبرلا ثذ- سو هيلع هللا ىلص”ىون ١١ عم ىذلا لاه مث ألخ أمه او تدصا لاسةف موقلا نم م ىل»ر

 ١ ةحغا) ةج هللامالكرب فتى فاعل ارثأو باقلا العد ةءيالىلا ةموصلتاوءارملاو لولا ف ناكام
 7 ولنا لعل ديركيىلق تددك انعك ذجخ اوي نكملو مكناعاىفوغالاهقا كد خاؤرالهلوقنا (ةداغلا
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 ةسلتما ات 7 ل ا ات قع "ل عع 0

 1 إال مهالد توف وأ لقوهنعمتا ىشد: هعيضخ ىلألوقوهو ىذلاءاليا ع هل (كوالا) ْ |

 موهعلا ادهورهش [ةعبرأ صرت مهئاسن نمنولؤدنيدلل ”ىامت لوقا قاتملاو قالب مسودلاهت ّْ

 ةيرخل او قرلافاتتالءاليالاةةمهنعهتناىضر ىناشلا لاه (ىاشلا مكملا) لسملاو رذاكنا !لوانت
 ةغش- ىأ د دعو اةدقررخ الاوا رحناك امهدحأو أ نءقروأ ني رح ناحورلا ناكءاوسرهشأ ةعرأ 4

 1 الاف اكلرلا قرب كلام دنعو ةأرملا قربفصنتت ةغشح ىأدنءنأالا قرلا,فصنت" امس.نءدقلا ىضو كلام

 نال رهاطلا ف الخ صمسسخملاو لكمل !لوانتي موت اسن ع نمنولود نيدلل ىلاعتهلوقر ماظتنا اذا قالطلا

 هش ىوةسف حولا ةقرافم ىلعريصلا '4ةوهو عبطلاو ةلبحا ىلا عري قمم جالك ائاةدلاءذهريل 2

 || يضفلاوءاضرلا لاس ىفءاليالا مدن (ثلاشلا مكَحلا) ةنعااةّدمو عاضرا ةّدمو ضاق مقرلاوّرسا /
 ءاوسقأرملانم٠اليالا مد - رامكسللا) ةنالامثه رهاظانل ب شغلا لاسفالا مصيال كلام لاقو |
 لل ديت ا سن نم انآ اهياع قداصب ةدعج رلا نا لم أدب ةمعجر نت ءاط ةَقاطم تئاكوأ ؟حاكشا!باصضىف تناك

 ا نبدأ هلوق رهاظا هن هب ذل اهي تليسذمل اسن نماهما تيئاذاو اهيلعقالطلا عقو قلاوطىاسن لاقل هلا ١ : ٌ ١

 ْ ناك همفو هؤالبا مصبال عافولا هنمرو هبال نم ناوجو ةم ةضقااوده سكجسءامأ مهماسستنمنولؤي | ْ | ١

 || رثأال كلذو لازنالا هّمح ف دوةغملاامنا لسفلا عما اك عمان نال يمص ىملا«الي (لؤالا مكلا) ا
 ||| ناو هاليا عصب عماج نأ هنكعيام هنم قنا بوبحا (ىناثلا مكسأسآ) ةياالام وع تت لخادهنالو هل |

 هنا(ىناشلاو) هنع هللا ىضر ةفينح ىفأ لوةوهو هؤاليا مدنال هنا (امهدحأ) نالوق هيف لولا ظ

 ٍ لامواذا-وز نوكسي, نأ (ىناثل ا دمقلا) هنم لصح دق نول ايةراضملا دصق نال الاهذه مومبعل ممل 1

 : روشأ ةعبرأ صدرت مسهءاسن نم نولْؤي نيذلل ىلاصن هلوقّنال اماوم نكيمل اهسكن مكمماج ا الهقناو ةييثال | ا

 : هيف وللا (مهم ءاملا'لّمسملا) مرغلال كل ىأ نيد ىلو مكيدم كل هلوقك مهرغلال مها مكس اذهَتأدغي | ا 1

 || لهوءاليالا نعح رخءاليال ا: كم ىف اه عما نا متاسل 00 اننريغيو أ هئاءنوكيتااما فاطاو 1
 نيملا هيا بد هناهنع هللا ىذرةفين> ىلأ ل اوقو خد-الاوه و ديددلسا نال اوق همف نيعل ا ةرافك بحي ْ

 || ةيسوملا لثالدل انا ديدحلا ل اولا يع هملع ةرافك الفةدملا لالخ ىف وأ: دل ىضم دعب ءاف اذا هنا يدسقلا و
 ليش اسلام ةأال هللاو لود نأ نيب قرف ىأو ةم اعىلا-عت للان نيل ىف ثنا دنع ةراسغكملل إ

 نم هيلالدتسالاو ميحرروفغهتلاناف واف ناف ىلاهتهلوق ميدقل لوقل | ة-> د اهماكي م كلك الهشاوأ| ||
 رهخ اتواهتفرعم ىلا ةعادانهه ةداملا نالانههدقنا اهركذل جاو تناول ةراكلا نا (امهدحأ) نيهحو ا ]

 || ناف ةوةءاهطوةس ىلع هنةرافكلا بووك ذي اكىلامتهنا (ىناشلاو) ز زوميال ةجاخلا تقو نع نايبلا ْ
 1 ةرافكلا رامتا اول وقف اوس نأ نلواللو هذ اوما رت يجون نارغغلاو مر روفغهتللاناف اواف

 ٍ م روف عهلوقامأ عضاوملارب اسف لسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر ناسا ىلع و نأ رقلا ىف اهنا ىلا.عت هنال ا: يذ ٌْ

 3 باقعال لءقااوانّرلا نع بئالا نا اك لعفلا بوو ىف اًرال ب اّمعلا مدع ن نكل باقل ذي ل 01

 1| لد :ةطو نا لاف اذا ايمن اريسغبءالوالا ىف فان ١ناكناامأو صاصقولاو دلا هماع بح كا عمو هلع '

 ةقدصو أ ةءةر قدع”ىلع هللذ كائطو نا لاف ةّمذلا ىف م مزلأ و قا اطك ترسو قااط تنأوا رسئدبعف |
 الوم نوكيالميد_ةلاىفلاف نالوق هيف هنع هللا ىضر ”ىفاشالاماومنوكي لهفة ال صوأ وأ موصوأ ا ا

 باي م || ده ىف اهاطاد ووعم نأ تدي دق ع ةمله املا ىف د وهعمءالتالانأهلءادةباورلار هاظفدجأ لاف ديو 1

 ا” ري ات واط هللا. فالق فالح ن نءلاكلسو هيلع قنا ىلص هنأ ى رراضدأو هللاتفلملا 9 ْ

 ءالرالا ظفاّنالاملومن وكيهنا هلامهجرءالعلا ةعاجسو كلام و ةفذح ىألوةود» وديدلا لاق مهللاب | ||

 ناو قاعملا كلذ عقب اهئطو اذاف اهتال_طو أ اقدع هب قلع دق ناكن اف ةدةعنم هنسعف نبل ولا ىلعو لكلا ل اوايشقي |

 : (ىاقلاو) نيعلاةرافكه يلعن ا اهصضهأ لا ارقافو حاملا رقتفام هن ةجالا ب رتمانتلادبتلل 1

 ناانانياوةلانيدهةدثافو ىمءامعءاف ولان يبونيِمااةرافك نيب ريخني هنا (ثلاثلاو) ىنسامب ءافولا هلع || |"
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 ا للا هن موريس !ىةدؤتاه دشأ ىلع ىأ لاولا لحأ نك حدوهلا عضل وهب نوكسلاو ةءانالا برعلا مالك ىف ٌ

 1| ةيوةعرخؤو» لب ةبوقعلاب ليال ىذلاهتا ةءضصىف ميال عمو ىئدع هلاةلحو نوكسلالاس ىف ىرب هنال

 [| نافرهشأ ةعبرأ صيرت مهئاسأ نمنولؤي نيذلل ) ىناعت هلوق « (رمناعل ا مكسحلا) راعنلاورافكلا
 ْ 3 نر ةتطسللا] لثاسمدب . الاى( ميلع ع.دم هلق |ناق قالطاااومز ءناو مي- روف هنت انافاواف

 ] ةولا ةددسعوب ىو ديد ثنلابامه الك ولو ةيلأ هذ مس لاو ءالتثا ىل: أي ىلتئاوامل ان ىلا ىلأتوءالءاىلاون ٠

 ثردحط ا قو دس أو ىدعم ن نءتارايع هاك فللاو نمااو سةااو هم ةلالاق لله او تاغل ثالث ةولاو ةولاو

 ريثك لاقو ني ردا فالح لعفأ تمل كاعت هللا ن رعةناكمس | ا

 5 َُت ربةملالا همت قيس ناف * هنمعلظةاسانال الا لسلق :

 ملا هقاو لاه اذاءطولا كرت ل ءقبدلاو وف عرمشلا فرعفامتا ةغللا لأ بسحي ظفللا ئسعموه اذه |
 ١ اولزتعي نأ نولؤي نيذال هريدش:ف ذحة نأ الا ىف لاه ٠ نم نب رمسفملا هركررقأالو ٌكِءضانأ الو 0 0

 لا ىلعءاليالاائفل انلماذا هملا جاتا ارامذالا اذهل اوقأ ناو هماع ق املا ةلالدل ف ذح هناا مهما سنن ١
 || ىور(ةيئاشلاةلثسملا) راعذالا ذه نءانينغتسا عرمشلا ف فراعتملا ىلع ءاناج- اذا ام ىوغللا دوهعملا ا
 3 هريغاه- ورتب نأ بالو : رااديربال ل-رلان بدسم انب دعس ل أو اقالط ناك ةيله اا ىفءاليالا نا 1

 ٍإ | مالسالا لهأ نامت رااةراضم هنم ضرعلاو لعب تاذالواعأال كاذب اهكرتن اكف اجب رقال نأ ف ادت ْ

 ”لرتىفةدلسملاىارناف لمأتيو ىورت ىتح ةدم حوزال لهمأو كلذ ىلاهذ هللا لاز اف اضد أ كل 3 نولعف» اوناك ؛

 اولآهنن ادمعأرق (ةئااث ةلاةهلمدسملا) اهقراف ةأرأا نع ةقراغملا ف ةملصملا ىأرناو اهلعف ةراضملا هد م ا ٍْ

 لاق هنا وهولاو اوس هضن محاسن ن 2 وقامأ م تاس نم نوهس## امنع هللا ىطر سابع نباًارقو مه أسن نم '

 ند (باوخلاو) نم ةطفانأت 4 ىلع ةلغفا تا دبأ لذ اذك ىلع ىلآو أ اذك ىلعنالف فلس لاقي نأ فراعنملا

 نهشدنا(فاتلاو) اذك كنمىللاةءاكروشأ ةصرأ صررت,-ماسنممهلذاربنأ (لقالا) نيو+و
 رهشا ةعيرأ صد رت ىلا تدل قام 1 ناعستموأن اوممهماسن نم نو دعب ىلق هناكذ دعبلا عم مسقل ادهرف |

 ثدلت ىأ ةصرر ىعالا !ذ#ه ىلءىلام لاةدواهدرتءئشلا تصدرت لا ةءراظتنالاو ثِءاَدلا صب رتلانامل_ءاف |
 هلثمو مول ىف ةريسم ىأ موب ةريسم امد. هلوةكفرظلا ىلاردصملا ٌةفاضارهشأ ةعبرأ ىلا صدرت ةفاضاو

 ليقاذهاو لبق نم هملع ناك امىلا ثلا عوسروهةغللا فءىنلاواوعبرناف ءانعماافناف هلوقامأ ريثك |[
 أ هنالىشعلاء ناك ام“ ىنلااولاةف لظااو ٠ ىناا نيب ةس رعلا ا لظاا نم سمشلا هضستاملا ظ
 ا ا اه سمثال هنالء ىف اف ن دلو لا ةنللا ىفو معلا هنت ل هئالذادغلابناك املظااو سعءشلا هتك ىذا ذلا |

 ْ اودثن أو دو دع لظو ىلاعت هنا لاه

 : قودب ىذعلا درب نم ىفلاالو 5 0 ظ
 ! ْ ةاملاىلا ىذغلا ن نع عوجرلا عد 1 رمءاكأ برهأا نعءاَر -ذلاامف أاكح لم ءااق* ىف ١/ عد رمم ن نالفلقو

 ٠ 1 هلوقف موبلا عجر وما ناك نام نكرم 01 لام نم نيلسملا ىلع هللاهةرامل لمقو ةمّدقتلا

 هناك هنأ يمان هرارعذا ع ا رسوبسس جاب جوا ما ١

 ىلع باقلا دع مزعلا نا ل_عاف ميلع عسم» هللاّناف قالطلا اومزع ناو هلوقامأ نيم انلا لكتا يدر روفغ ظ

 تةلطرد_ىم قالاأاو تمسقأ ىأ نلءفتل كءلع تمزعو ةمز ٠ءءوام' زعمزعب :وذلا لع مزع لاقي كا

 دوجأ قال_طلا نم ماللا مذب تةاط فأر ءالا نبا لاقت ومالا مضي تقلط ثيللا لاهو اهتال_ط قاطأ ةأرملا
 ةرايع قالطااف باهذااودو قالطنال نم ءاصأو ع رتل لال وكمام حاكيلا دع لج وهقالطاا عمو

 ||| هيلعدي الا تادام ضعب انههرك ذنو ةريثك ماكح ال اامأ ةي“”ال اظفارم فب قلعتي ام اذهذ ةأرا ا قالطن | نع
 ءاليالا هل محصن هنأف عرشلا اربد تف اكو و عافولا نمرود و زلك( كوالا هلثس ىلا لئا سف ظ

 ,ماكحأ هلع عرفتيو ءؤالبا مص كان كح ناكنم لكناوهفدرطلا امأاكعوادرطربتعمد سة !!ذهو
 مدييس للا

 (لوالا) '



 الم

 1 ع ل اموملأو هل نمرود ع 1 قطان قيد ن ارسلوا 03 |

 5 ةلطا نأ م ءاو :دعا بو -و قالطمال ( لال 00-0 قالطلل ةريثك اماكح عضوا ذه ركذيل 0 َة ءاو ةدعلان ويح ١ , - ل اعن| ١

 قالطلا عقدا دان يحال نال ربو هع :- أن دوكت نا اما اما هو اوي وراسل ااا |

 هللا لاقاهلعةدعلا بيغ ماهال وح دم نكت 0 نافن وكت ال ا وخدمن ركنا ية ركشملاامأو ||
 تناكنااماواهنو دعت :دءنم َنيلع مكلاف نهو مت نا لبق نءنهوةقلط من تانمؤا مك اذاكلاعت] ظ

 ىلا. عت قا لاه ءارقالاال لها عضوب (ج ة_هقالما تناك نانالماسوأ الئاسن وكتنااما ىهفامالوشدم |
 ًالوأ اهت-ىناكمت ض.خلا نوكي ناامافالئاح تناك ناامأو نول نعضدنأَن لحأ لاجالاتالوأو 0

 هننالأق ءارقالابالر هن الاناهتةع تناك رفا اربكساوأ طرغملارغصالاما اهةس ىف ض محلا عنشماناف نوكي
 ةرعن امور نوكلدااقثكاهنساف اان اذا ضيفا سوك ىءاللاو ىلاعت 1

 لوخدلا دعب ةقلطمتنكو ةسوك-مةًرملا تناك اذااماةثال_ثبالنيأر شي اب ةعتناكة ةءقرشناكتاف || ١
 ةيثالثلاءارمألا اهنتع تناك ت افصل اءذه عاقجا دنعف دس ثناكو ضم تاوذنتناكوالئاعتنالل ||

 | اذاهصيصخ نسحاماماعلا (لوالالاؤبسلا) تالاؤستن الاودي الاءذه ىفاه .كس هللا نيبام ىلعأ]]
 بوما ىف لاقي با اغلا ىلع لكلا ظفا قالطاب ةداعلا ترج هنا ثدح ن ل [صم_صخعلا دعب قابلا ناك 1
 ناكَو ضاربلا هءاع بلاغا! ناك اذاامأ ل لق ضاس هم لص و داوسلا هبله بااغلا ناك اًذادوسا هلا | ا

 قاملان رك نص »ود ماعلا نوك ىف ط رمثلاناتدثق ذك هما د وسالا ظدلق الطنا ناك الملق داوسلا |
 ادم اوامدقوك رتوماسقأة هاهموع نم مح رخأم تام ادك تلال الا ءذهورثك !صصختلا دعب | 1

 ةجرافل ةيدنجالا ام (با والاو) ىلاعت هلا ةمكححمم دلال عضوملا اذه لثم ىف ماعلا اظفاقالطاف]
 نءدو.هةلانالاهسرخت سب متاناعل اوخدملاريغامأو ةقلطم اهنا مف لاشد ال ةبدنجالا ناف ظفللا نع ||

 نادحراخ ا هأ ةسد ”"الاو لما اامأو لغشلا قس دنعالا له هتال ةءاربلا ىلا ةجاسطلاو محلا ةءارب ةذعلا ١ ا

 ءا رقالا لصق ل نا. مسقلا ناذهوءا ارثالا لد ثدح نوكرامنا ١ رقالابددادهعءالا باح انال اعفللا نع ْ

 ا مودعلااذه تحت قا بلغالا الان أ تيفردانلا اهو ةق ةققراامأو امهة-ىف د ٍ

 نم (با اوحلاو) ريوللا طمغلت هال أ ن نءريسبعتلا ىف ةدئاغلا اق مالا هتمداو [اوربخ هناك شال نسررتي هلوق | ا

 0 تثع سشاذاالادوصقملا ل_معال هنا هوب كل د ناكل ىهالا ظلي هرث دولىلاهتهنا (لوالا) نايدو ظ ٍْإ

 نوكيالت أس بوةدعلا تفنى كاذإأ رم لعتالو جوزلا تامد وافر دق دقتل ا اذه ىلءوراشحالاو دهان | 0 ظ

 فيلكتلاءادآت د_هقاذاالاةد-هعلا نعح رست ل كلذبةر ومأم تناك امم اهنال دوصقملا ف ام اسناك كلذ ]7
 لصح ةّدعلاءذه تضقن امهم هنا فرعو مهولا كل ذ لازربفلا طظفلب فدلكتلا اذه ىلاعت هللار تفس الانا ْ ا

 بحاص لاق (ىاشلا) بشغلابوأ“ ءاضرلا, تعا ىف تءرش ءاوسو لهن لوأ كلذ تاع اوسدوصقملا | ْ ّ

 يلا ةعراس اب قلعتي نأ حام هن اياراعشا مالا دك أتدبغيربقلا ةغصن صالا نعريسعتا!فاشكلا ||| ٠
 جرخأ هللا كر ءاعدلا ف مهلوقءريظتو ادوجوم هنعرب وهف صب تلا سهالا نام هاند "كف هلاثتما | ||

 تاقلطملا صرتي لافول (ثلالالاؤسلا) ابتعربخت وهف ةمحرلا تدجو اهناك ةباجحالا هع رخلاةروضىفأ]
 دانسا نصيرتب هر: م ادتبمتاقلطاا لعحو كل دلرتىن :ءوكحح ١ لءافو لعق نم "لو كل ذناككا ْ

 فار ارهاقلاديءزمشاا لاه (باوطا) دتباا كلذ نءاربخ "له ذه لع مثلعافلا ىلا لعفلا لإ
 كل لا وفااودنك الا نمدمفي اذهف ل_ف ديز تاقف مسالا تءدقا ذا كناز اعالا لئالد باك ىف |
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 اماوم نوكسح» الاثلقناو قاطنوأ» ىقيىتح هءاعسالا قضي رهشأ ةعبرأ ىذه د عيف أ. ءاوم نوتكم هنا انلق

 نيالوق (لوالاف) لاوقأ ىلءءاليالاةدمرادقمىفاوغلتخا (ةثلاثلا هل ْىلا) مالا هءلع قيضيال
 ئأناقاحعاو ىرمصيلا نس!الوق(ىناثلاو) اديأاه أطنالثا ىلءفاحي ىتحاساو نوكيال هنا صايع

 ةفشح ىأ لوق (ثااثلاو) دءابتث اذياعف نايعذملا ناذهوامون تناكناو اءلو ناك اهيلءفلح ةّدم

 ىذاشلال وق (عنارلاو) دازامفوأر هم أ ةعبر أ اه ًأطيالن ا ىلء فاك ىت-اماوم نوكيأل هناىروثلاو

 ةف.ن-ىلأنيبفالللاة دئافو رهشأ ةعبرأ ىلع: دا. اديزتىت-املومنوكمال هلا مهنءهللا ىذر كلامو دجسأو

 اهيل: تل! هذ ةوروهم أ ةسر الحار بشأ ةطزأ ن مرتك ابن كاد هلااسنءهقلا ضر "يمفاسللاو

 ا ددعو هلع مكاخل اهقلط امسبن جوزلا عنمتم انافقالطلابوأ ةئمفلاب خي وزلا ةأر | بااطت تض ءاذاف حب وزال

 0 ّْ ءاملا نأ (يلوالا ةغا) هودحو نم ”ىةاشلا ةحهسفني قالطأ | عقب ريشا رضا ةغمن ىفأ

 نيمكلسا نيذ_هنوكى تق مياع عمته انافقالطلا اومز «ناو مي-رروهغ هللا اف اواه ناف هلوتف

 |قالطا|اومزءناواؤاف نافهلوقّنال عونم هوّترتذام لق نافرجسشأ ةعيرالا» ءاضتنا نءامخ أركه نيءورمُمم

 ا رهشاا اذه كدنعلزناانا لوقتامكح ل هفملابةءبلمصنتلا و مهماسسن نم نووي نيذلل ةوتللءهفت
 هذه صدرت ممماسن نم نول نيذلل هلوق نال فمهضاذها لق مكن ء تاسرتالاو مكعم ثدقب فوق هرك ا ناف
 البالا بضعاعورمشم مكحلااذه نوكيا مهر ذ بيةعدرو اوف ناذ ةوت افلاونيرعالا لعل ديةذملا

 فوةهرك أ ناف كدءلزتأاناهلوةودو هركذ ىذلا لاثالا فال دا ءذهىف صررتلا لوص- ب.ّعو
 ركذوءاليال ارك ذ ب.ةعةروك ذمءافلاف::ههامأ لوزنل كلذ نءرخ ًاممءافلا كانه نال تارتالاو تمقب

 (ةيئانلاةجلا) رهاط مالك اذهو نيرهال يده بمةعاعقا وهيلعءافلا لشدامنوك,نأو ديالف صررتاا

 عاشبانوكح ا ناقالطا اع وقوّنأ ف خب سد قالطل | اومزعنا و هلوقَّنأ هنع هنا ىذر ”ىجفالل

 ءاليالا ل_.قناف حب وزلا عاةرامال املا <ىضع قالطلا عد هءهللا ىذ رةفماح ىف ل اوت ىلعو حوزلا

 اومزعناو هلوقنال د_ءءراذهانلق م دقَتملاءالب الا ال_ذطملا اومزءناو هلوقنهدارحلاف هسفنف قالا

 ْن نوكين نأ ىذ:ةءاذهوامزاعىل ربا لعخ قالط !نولؤي نيذلا مزءناو هانعم نو كسح, نأو دب ال قالطلا
 رخام قالطلا اذاف مزعلا نعرش أ ءمزعلا ىاءتءدمزعلا قاع ءوهف قالطل اامأو اهّمجادق مزعلاو ءالبالا
 3 ؛ الا هذه ىف قالطاا نان عطقلادمةباذهو ام 3ةةموأ مزعالانر اتم نوكي نأ اما ءالبالاو ةهاعغال مزعلان 0

 ميا عم« هللاَناف قالطلا اومزءناو ىلاهتدل اوقّنأ( ةثلاثلا ةحلا) رهاظ مالك اذهو ءالبالا كلذا باغ

 | اوتاطوقالطا!اومزعنافدن الا رد: لوتث نأالالاذامواعوعممن وك'وثحوزلا نمر دين أ ىذتشب

 ْ اذه اناقءاليالا كلذاعبعم هللانادارما نوكي نأ زوال ل ل ةناف مهبولق ىف ميلع مهم الكل عرس هلل اّنأف

 "||| يَ هريغ مالكو هو الد الا دعب لص ْئش ىلع لصحاسغنا ليءالءالا سفن ىلع له < ل ديد,تلا اذه نال دعبب
 : ند ريبضلاهرهاظا اومزع ناو اواف ناف ىلاعتدل اوقّنا( ةعبا رلاةخغا) هماعادب د مياععسم»“ هلل اضاف ن وكف

 ةجخا) كِل ذك ىهالا سبل ة-ف.:- ىلأ لوت ىلءو ادحاو .متو مث تقونوكين أ ىذخةب كالذو نيرهالا

 عرمشلا ناالا ةضوص 2 دم عامل ن «عانمم الا ىلع فاسو ه لب قالطب سل هسفن ىفءاليال انا( ةسداخلا

 ةراسملا بد دال نامزللا نم ده ةًأرا ا عاج لرتي دق لحرلاّن ال كا ذو نامزلا نمامولعءارأ لق م كاف ذأ برعض
 اءلوةتراضملادصقدنعالا نوكسصر :الفاليوطانامز عاما كرت اماقاريصق نامزلا ناك اذان وكيامغاذهو

 لودح دنءذ لي وطل اوريصةلا نيب الصاف اد ىلاعتنييطومضمريغا ىهأ بابل |اذهىرمهقااو لوادل انك
 :تاضملادصةروهط دنع عرمشلا ةمكح قئاللا لب قالطاا عوقو هّتبلا بجونال كاذو ةراضملا دصقن يمت هذه

 ىفلجالا ب ريض ىفانلقاكعرمشا !ىفريتعمىندملا اذهوءاليالادمق نماه صاخبة ةراضملا كرت اما صوب هلا

 عيمصلا(ب اولاو)ّن مفازاف نافأر ةدوعسم نب هللا دبءنأ هنع هللا ىضر ةفينس ىف أ ةجوريغو نينعل ادم

 هنأ انعطقرتاوتاا.تدثي [ثرغرئاو:لاب تدثب نأ جوان رق ناك املك نال: دو دره ةذاشا | ةءارقل نأ
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 !يل| كا نس ارم باب ضشا ناب ريغ ةدعلا نامز ن وكن نأ بح وق هنع ىهنم ضرحلا نامز ىف قالاعلا

 || رخدالا لوقلانوذ هئالثلاءارقالا لوك نيلوقل دس أى ناك اذاف ار قكل ذب دمعت رهطلا رخآىفاهةلطاذا || 1

 انو

 مالكلا اذه لوقأو ثالئلالمقم دم ديرب مرهشلا نم نيتي ثالثل ل اوةنأك ّنهتتعل تالمتشمسم قءعلاقف
 عورمشلا عدي نامزل ءانعمره#شأ أن نءنيشب ثالثا لت اقل |لوق نال هنع هللا ىذر عفان ١١ لالدت_ساى

 هيمقع ةدعلا ىف عو رمدشلا لص ثمدق ن هوةلط انعم نهمدعل نهوةلطف هك اوقانههاذكف هسقع ثالثلاى

 قيلطتلا نامز بقع ل #ماخلا رهطلا نوكي نأ بجورهطا !نام ز عمجب ىف قملطتل امال صاح سهالا ناك 1
 ءأ ارقالا نور دله تااق اهنةاهنءهقلا ىضر ةشماعن ءىورام(ةّتاثلاةذخغلا) بولطااوهكلذو ةّدعا

 (ةثلاثلا ةدعا) اسنلادب ىلدياماادهنالمعا اذهبءاسنلاو هنع هللا ىذر ىمذاسشلا لاه متراهطالاءارق

 موثاك نورع لوقه مو طقادإو اهجحر ىف تءحام ىأ طقال ف ةقانلا تآرقام لاقي عجلان ءةرابع»

 ىممو ةسضمح ىلع اهجر تعذامىأ د ةضح تارقاملاةيب شفخالا لاو « اننحأ رة نوللا نا ١
 'عاتتجالاب ارق نارقلا ىسو بورغلل تعتجا اذا مولا تأرقا وءاملا هيف عمستج هلالثأ رةمضومل
 انهت .ث اذا ضعيىلا اهضعب فورشسا عجب ىأ ئراتلا أرقو هدف ةريثكلا مولعلا عامتجالو هنالك هقيإب

 زوال لقناف ندسبلا ىفنامزلا كلذ ىف عمم مدلانالر مابلانامزوهان ا مبلا امس تقولو ١

 | ءامدلا اناق محلا ف نامزلا اذهىف عمت مدلا نال مسالا ادع لوأ ضدحلا نامزل:لاةنآ .

 ا عانقجالا ىعمناكفندبلاىف عن © لكلاةرهطلا تقو انما ةرطةةرطق لص ةنتلبةتبلا م-رلا ىف عم_:ال ا

 اءاقحامسرلا لاوس راحت حابةجالا ىلع دام رقلاممانا هيفريوقتلا مانقو تأ رهطلاتقوهفأ]]
 عاقجالا قذخ اررهطلا لوثأ ني راطلا ىلا تلاسال ضال كاذب ىل:ةمولذارهطلا رخآمدلا ىلعالاشاو | ٠

 نيب مالك اذهو قيقا ىفءرةلاوه رهطاارخ؟ناكف عابتجالا لاك لاحوهرخ" الاو ءرخآ [ىلادايدزالاو |

 نم عنملاو سبلسا قد نيفلكملاءالقءلا نم دسأ ىلءد>ال نو حصص ال نأ لصالا نا (ةثلاشلا ةجغار |
 دادتعالا نالراهطالا ىهو ثالثلاءارقالاب مسام لقأ وهو هلع لل دلا مابق دنع هي لمعلا كررتتافرصتلا | ْ ا

 ان رطوشن الا هذه. لمسعلا ةرورض لالا اذن ا كاذكن اك انف ضيحلايدادتعالان ءانامز لق راهطالاب |

 (ةعبارلا ةجلا) عذملاو سدا ةردق هريخ ىلع دال نوكيال نأ ل صالان ىلع ةلادلا لئال داما رثك الا

 ءا رقأ ىعستءاشأ هنالثب تددعا اذااهما ىذتةد ورق هنالث نه فناب نمسدرتي تاتلطم او ىلاعتهلوقرهناط نا ظ

 نع :ًارملا جر نأ بجوذ ة مسالا اذ مب هس ضل نمورهطلا نمدساو لكو ةدسهغلا نءحرذتنأ |
 اذه ىلعف ضرحلابةدعلا ةّدم نم لقأر اهطالابةدعلا :دم ناني اناال اربمضتأ لبس ىلع ناك امهيابةدهعلا |
 هلزتت نأ نم هيك تناك كل ذك ناك ا ذاو دما را: ثاابوأ ةصقانلا ملا 3:عتنأ نيب ةريخمت ًارماش ركنا
 7 رغراهطالا دم ىلعدئازلاردقلابدا دتعالا نذافابجاو نكي كلذك ناك ام لكو ل ديلا الدئازلا ردا | 0

 ْ هنع هللا ىضر ةغمتح ىلأ ةج ولالا اوهوابجاو ضيحلا :دعداد_:ءالانوكيال نأ ىضتغي كلذو باو |

 بلغ عرشلا ف ناالا ضل اور اهطالا نيب دكر ننس اودغالاى ف ءارقالان ا (لوالا) هوجو نم |

 1 ناكادهتدثاذاو كت ارقل انآ ةالصملا دافئا لسو هيلع هلق ا ىلس ينل ن نع ىوراملض ملا ىفاهاامعّدسا | 0

 | هعما نكي ضمحءارقالا نال وقلا نا( ةيناسثلا ةلعا) ىلوأ ضما ىلا نآر ةلاىفةروكذملا» ءارقالا فرص | ْ

 نعحر مامغاو ضد. ثالث نضر اهمزلن ه ةلطملا نا لوشب ل” : اهلا اذ_هنالاهلاب* ءا ارقاةنالت افيثسا ا 0

 اهدنم نال ثااسثلا ضب و نب أر قب ةدعل !نم ةسرا اهلعوه رهط هنا لاه ن ءوةئلاشلا ةطملسالاوزب دهدلا |

 تامولعم رهشأ يلا لاقهقنانابنلذ نع هسنعهقلا ىضر ىفاشلا باسر هاظلاءىل أل والا لوشلا ناك ||
 ئ ةقعاكذ ضءبوةده_ةااوذو لاوشود كلدو ضءدو نب رهش لعهد .. ها نلمعاي مم هيالث زقأو عسي شالاو

 فه ةلزتعملاخ ومنه ىابإا باجأ رهط رضءدو نب رهط ىلع:هثالثلا هذه لمع نأ زاحانههاذكفذ |

 || رم-غنمانه» رخال كرت نأ ن٠ داير ل الغي الا 1 :ىفرهاظلا اًمرئانا (لوتالا) نيهبجو نم بأ ملا



1 

 كالذي لعاغلا كاذ ص.صخلن وكينأ (امهدسأ) نيرعأ ىف لوعتس لهفديز كلوت نال كاذو ديز لعن ظ

 ىططعي وه م-هاوةك لعفلا كلذ تاءئال اذكثيدحم ه:ءثدحلارك ذميدقتنا دوعةملال ب كل ذدوصملا ْ

 نمنوعدتنيذلاو ىلاعتهلوقرلثمو هب أد لي زاساءاطعا نا عمانسلا دنع ققحي نأ لب رمصأسا ديربال لب زا
 دقوانمآ ا ولاه كراج اذاو ىلاعت هلوتو ةمقواذفا صم هع دارأا سدا ن وذاك مهو اًممشن وةلعال هليانود

 رعاشلا لوقو هياوجرتدق مهو رفكلاءاواد

 امهالكهماءاعاطسا أم ناعم » ةسانسح ادا ن اسلي امه

 رانبخالا ديرت كنا ترعشا دةف هنن ا دمءتاقا ذا كنا دما اركذ مي دقت دنع عملا اذهلوص-ىق سحسلاو
 نوكمف هقوث عا قشاعلا لوبق ل ةعلا ل .ةريذنا كلذ ترك ذا ذاف كلذ ةفر_عم ىلا قوش ل علا فىلهدف هزع ١

 نفكتتسيام همف نال ثعب ةدايزو صدرت ىلعّن ها يمت سفنال اركذ ىف (باولسا) سغنال اركذ ىف ةدئانلا امو
ف لاجرلا ىلا عاوطءاسنلا سفن أ نال كاذو نصرك. نا ىلع ّرهلمخف هع

 3 اهنيلغيو ّنِهةنأ نعمةينادارا

 | نوعستيممنا .(باولساو). :هلدلق ىهوةئالثلاورقلا هذه دارملا نا عم ةرثكلا عمرك ذ لف ةرث حض عجل

 0 نوكيال نأ (ىلاما !)دارغنالا ناسنالا ىوعددارملا ون | امل سا ا ىلا ىل الغلا يلا ىف بتكآ نأ كالو ةك ل عفا

 3 ره أ ةعبرأ صب رت لق كو رق ثالث نسصبرتب ىلءقاله ( عبارلا لاؤسلا) ةهبشلا ىننو قيقعتلا غاب كلذ

 . | رثك !تناكءورغل ا لعلوأ ةيعبلبا قعم ىف امهك ارتثالرخ الا ناكم نيم نمدحاو لكن وامعت سن كلذ ىف
 (باواا) ضدح ثالثلاقاكتورق ثالث لقي لل (سداسلالاؤسلا) ءارقالا نمءرق عجب ال امعشسسأ
 هدهىمالكلا نءقيودن ال اءذه ىف تال و اان قله اماذ مذ رذمعو تلا ظفاو ظفلل اريك دن عسا هال ْئ

 | ضرحلا ىلع عقيءرقلا مما نأ فالخالوءرقوءرق عجبءورقلا لوقنف «ورقل ا ةةيقح ىف داو لكس .ةيالا
 ما ق فشل اكح امرين ةقءقح هناروهشما او برعلا مالك  دادضالا نمءارقالاة:دسعونأ لاتروطلاو ْ

 لاهو هالا سكع نم م_.ممورهطا | ىفز اح ضر ىف ةقمق- هنانورخ لاهو اعدم ضاسسا او ةرمسعلل
 || ىلعاوفلتخالوقلا اد_مبنولث اما اورهطااو ضمحلا نيب رتشم داو ىنعم ة#ئ.# عوضو.. هنانولئاق

 .[|| رهطلا تقدفومرلا ىف مدلا عمة ضيا تةوف مثعاةجالاوهءرتلانا (لوالاف) لاوقأةنالث
 ١ لوةوهو (فاشاالوقلاو) قاسكلاوءارهلاو فخالاو ىع“”الالوقوهو ندسلاىف مدلا عمدت

 : ءرقلاناءالعلانبرعى لأ لوقو»و (ثااشلالوقااو) ةلا- ىلا هل نمل اةّن الا نع هر اع هنا دسعىلأ

 ' | اودشنأو او.ه تقول حابرلائراه اذهلاشيو تلفاذا تأرقأو تعلط اذا مون |تأرقأ لاسةي تقول اود ظ
 " || لكل نالرهطااو ضد اهمف لخ د تقولاوهءرقلانأ تيئاذاو *« حاررلا ممرات تيهاذا. * ىلذهلل
 . ||(  تدتعااذا اهنا ىنةةيرهاظلاوءورقةثالثب نعت نأ ةقلطملا هأ ىلاعت هنأ لعاو !نمعماستقو امهخءدحاو ٠
 . [|| لب كلذ ىكيال هنا ىلعاوعجس أ ءالعلا ناالا فلكتل اةدهعنع حرت نا ءارقاةهثالث ىمست ءامثاةثالثب |

 . ا راهطالا اهنا هلع هللاىضر ىناشلا بهذخ هسفاوفلاة او نيسناا دحأ نمءارقا هن الثب دةعننا اهملع

 1 لاهو ةياورىف مسمع هللا ىذردجأو ةعبرو كلامو ةعيسااءاهقفلاو ةشْاعو ديزو رعبا نع كلذ ىدر 1

 ةمريث نب او ىلل ىلأ نباو يازوالاو ىروثلاو ةفشح ىبألوةوهو ضءاساىه دوعسمنباورعو ىلع

 تضتناةثلاشا اة. طا ىف تءرشاذاف لال 1ىف ه4ىقع تضاحن اوأرق رهطا | ةسدقد بست رهطلا لاح ىف
 ةضءط نمو رهطاا لاح يف قالطا | ناك ا ةئلاثلاةضمحلا نءرهطت لام هنع هللا ىذر ةفم:سىلأ دنعو اهتدع

 لدقاهمدعىضقنت ضم ارث حال نرهطاذا لاه مث هت عءاضة:انوك< ال ض.لسا لاح ىفتاكّنا ةعبارلا
 تقو اهيلع ىذعوأ ءاملامدعد نع منتو أ لستغت ىتساست3ع ضقت ل ضءاسا لقال نرهطناو ىل_بغلا
 نكل نمد تقوىفهانعمو نت دعل ّندوةلطف ىلاعت هلو (لوالاةجلا) هوحو نم ىذاشلا ةختالص

 قالطلا
 < .- مسح مج م اج + وو دسسيس سس سس صسوسسسسبيصم سسوس مر مس سس دل مح حسم م صح دحرجحجحرررجب 7

 أ اهقاطول ىّت-لوطأ مه دنءورممقأ ىذاشلا دن ةدعلا دم نأ فالللا ةدئافو .-:ءهقا ىضر قاح»او



 وب مو
 همهم

 مع هستفكف الؤأ تضاحاذا اهمال تاموالا ضءي ىف ض.للا ضءناةكسحبالا كلذ اهلميالو هسسرا] ١
 تد»وةئلاثلاةشملاناتقك اذاوةّدعااتاوط دقفاهضمح لو كلذ نا ةئاثااةضماسادنعتروطأا| ٠

 لهل ناقكىفئاضرغاهل ناك هنا تدتف اهبوز ىلع ةدجرلا تهاعق دف قاباهض.-نا تقك اذاو له هكف
 ىبلاوهدارملانأ (ىاثاالوقلا) نيرمالاعوجم ىلءىهنلا ل + بحوف ض.ااناقكىكلذكت
 م احرالا ف كرو ه:ىذلاوه ىلا.عت هلوق (اهدحأ) هوجوب «لعارجحاو اعقذ للا نامكح نع

 هلوقلح نأ (اهئلان) مسرلاف قول هناالمرلانعج راح ضدملانأ (اهزانو) ءانينحكصأا
 هبات ىف ندوه ىذلا ضم ىلع هل ننمىلو أ فيرس رهو و هىذلاداولا ىلع وماسراىهتناقاتامىل اهنا
 ىتاالاوحالاهذه* امس نعاهعنم دو هقملا ناك امل هنال ةفعض وحول هذه نأ لعاو رذسقا او ةساسأل

 لول )١ لكدا| ىلء افلا لو بوق حاكنلا ىف لاو ةمرخ لاو - أ[ فاتح ايدو اهيل اهريغل عالطا ال ||
 رك ذ مدقتي لو ءارقالاركذ ب .ةءتدروتن"الا ذهّنال ضدلاناقكن ءىهتااوهدارلانأ (ثلاثلا|||

 هسفنب لقةسم فن اسم مالك وماحر ىف هللا قاحام نك نأ ّن وا لكيالو هلوقنال فعضاضي أ اذهو لجلا ||
 هقاننءؤب نكس نا ىلا ءتهلوقام أ م_رلا ىف قلذع ام لك ىلعد)_:- بيف م 3ةرام ىلا فاضي نأرغ نم ||

 تنكتاملظي ىذلا ل-رال لوةناك اذهل ةئمومامنوكيطو ريثم ىهذل ا كل 3نادارملا سلف رخاالا موملاو
 ءانلا ىلع ديد ثدي د اذه نا كالو ىلظ نع كنامعا كل هذعنأ ىنيننف اممم تنكناديرت لن الفاس هوم

 هدناما نقثا ىذلا دو لفاسش ءوكضعب ندأ ناف لاهو هلق مآ هناف اهةكحح» نم وةداهشلا ف لافاكوهو
 ىلاعت هلوق « ديدشهقادنءءسعاف هف نافذ ىف انما لعن نم لكنا ىلع ةلا دب .الاو هير هللا قّدسأو
 ا هحرد ن ماع لاجراو فو رعملانوملع ىذلا لم ّنهاو |سالصاا ودارأن اك لذ ىف نهد رب قتحأ نتا را

 (امهدحأ) نالوق هل وهلا ىفو ةع-رلا وهو قالطا ىفاثلا مكسسلا اوهاذهنا معا يكمن رففأف '

 1 والو ةعابملا ثدنأتل :دك ٌومةدئازءاهلاءذهوةموم_ءلاوةدود1اوةروك ذااوتل اوسقلاكل ع عج هنا ََ
 ' مسا ناملعاو ةب الكاك الو ةبوعكب عك ىف لاي الف برعأ | نع ةغألا لهأ اورام لب عج لك اهااشسدا ||

 صفى حوزو تاغالا نري مدح ىف ةحوزاها ل اةداك "لهب: رمال ل اقف ناسوزلا همفلرتشي امم لعبلا
 لاسقياك ةقانلاهذه لع نملاشب ل.قامف كلاما دما لعبلا لص وناوز املاك تالعبامهفتاغللا |||

 (ىاشلالوقاا) ددولاب نوجاوزأ نوءديءاسنلا ناك دقوامر هنو ذختن اوناك مص مسا ليو اهم نم ١

 ثيدحلافراههماجافا هنأ ها للا لءايوالعبراصاذاةلوعب لعب لحرلا لعب لامير دهم ةلوعبلانا |||
 | اذا لعيلا ةذسسح ةأ ساو لاعبو برشو لك ؟ مانأ اهنا قد رمشتل امانأ ىف لاق لو هملع هللا ىلص ىثلا نأ 1

 ! قءمنأكهجولا اذه ىلعو نكجا وزال ءدنتنسسج ا اذا ثيدحلا هنموا هوز :رمثع نق تناك 0

 اذههو صررتلا كلذ ة3مىف :نمتعسرب قو ىب_هملاف كلذ ف نهدرب ىسأ ةوقامأو َنمتوعب ل_هاودنا الا |!
 نيهجو نم(باوكلا) كلذ ىف وزلاربغل قد-ال هنا عم قسأهوقةدئافام (لوالالاؤلا) تالاؤس 5:

 م الكلارب دقن اكنهماسرأ ىف هلا قل ام نك نأ نهل لكالوةي'الا هذه ىل_,قلاه ىلاعت هنا (لوالا)
 تي هنالكلذو ّنهدرب وأ لوتالا ب وزلا ناك كل 3 ناعف اذاف رآح وز نهم جقزتي نأ لجال نقك نا نوناف

 هفالح لع م اهتارقاءاضقنا تعدا اذا اذكو هنموحأ لوالا حج وزلاناني_.ةرهاطاا ىف نس ىناشلاحوزال 1

 عاطقنا قد ةدعلا ىضمىفاهلف ةدّمعم تناك اذا(ىناشلا) :دعااىفرخ الاح وزلا نمقحأل والا وزلاف ا
 0 ُ 2 ند
 م

3 
 نأ ث ح نم قحأ نهتلوعبو لوقب نأزاج حوزلا قس لاطب !نمذتي ىذلا لسا اذهنهل ناك لف حاكسنلا || 0
 هنددرلاقي(باولا )درلا عمام (ىاشلا لاؤسلا) ةّدماا نم هملع نهام ةعجرلا بيس اواطءدنأمهل |
 (ثلاثلالاؤلا) تءسرنلورخآعضوم فو ىبرىلاتددرنئاو عضو مى ىلاصت لاه هتعجر ىأ | !

 ةعجرلاوّدرلا(ناباوللا) تناك اكمتِموز ىهذةّدعلا ىف تمادام ىهو ةمعجرلا ةشلطملا ىف درلا ىعءأم
 حيوزلا قص لاطبا ىف ةبراس تناك هناك ة علا فت مادام ىهف ةَدَدلا ف ىرحتلاو صررغلا ل اطبا نتن
 مسا

. 0 
2 5 
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 هيف سيل هنال يلسارهشأ كلذكس يلو هئالثلاءافيتسا نم ديالفالسة ءاسيرتةدعلا فنا . (ىناشلاو) لياد
 هذه نع انياصعأ نم نورخ انملاب اجو قار غتسالا لمدس ىلعال يلا تقو روشالا هذه لبق هناكست لهدم لعف
 ضدلا ىلعءامخل ةئالثلا نعناصقنلا ب جوي راهطالا ىلءءارقالا لح نااك .(لونالا) نيهسو نمةحخلا
 ةدايزلا لصف ةدعلإنم بو < ريغر هاما !نمقبام ناكر وهطل !ءانئأ ىف اهةلطاذا هنال ةدابزلا بحول

 رخآ ى قالاطا اب هان سعال ضيا ىف قالطل ازاجول هنال ةرورعضا | لجال اهام_ نمديال هذه نأ هن« مهر ذعو ظ
 نف ةرورمضال لم_تم:دانزلا كل:تراصرهاطلا,قالطلا صتمخا اذاو"هلءاكراهطا دعت ىح ضمملا
 ةيكالاريد_ةراصرهطلا ىف قال_طلانان سم ىلاعت هلا ور اهطالا,ةريسفمءار_قالا تراصام لوقن اضرأ
 عانتجالل مساءرقلا نا انسانا باول ىف(ىناسثلاهجولاو) همف قالطل ار وطداهطا الث نمسفتان ديرتي
 ناسصقنلا لوخد مزاي لرب د_ةثاا اذه ىلعو امان ار قر_هطا ارخآ ىف ل ماا عانقجالا لامكسصو
 ئاللاو لاقف ض.ملامدعد_:ءروهشلاىلال_ةنىلاعت هناوسهل (ةسئلاشلا ةنغا) ءرقلانءئشف
 راهطالا نود ض.+لا ماقءرهشالا ماه افرهشأ هن الث نهم دعف ميترانا مكس: اسن نم ضيا نم ند

 تبحواهماّانمديالرهشالا ناف اهمات رمتعي لدسلاوءارقالا نعالدب تءرشر مثالا ناك ام اضيأو

 راهطالا ام ضم ىه ”هلماكلاءارقالانو كس”نأو ديالف لد_ملا ىفارب تهم لاك نوكي نأ ضيأ
 امتموناتقءلطتةمالا قالط لسو هملع هللا ىلصهلوقمهل .(ةعبارلا ةخطا) ضعبو ناءرق اهيف بجاولاف
 دجا) ضرحلا ىهذّرلا :3-ءنوكتنأ بجوفةّرلا ةذءعفصن ةمالا ةذعنا ىلءاوعجأو ناس طيح
 تالة ضل وكت ةدعلا | ذكف ةضرحطلابن وكب ىراوطساءارش قءاريت_سالانا ىلع انعمسأ (ةسماخلا
 .ءاريتسا ةذعلا ىف ىلصالا ص رغلا ثاموأ (ةسداسلاة سخلا) دحاو؛يئةّدعااوءاريت_سالا نمدوهةملا

 نوذ ض.طاوهرب_ةءملانو حصر نأ نجوف رهطلا نود ماحرالا هنأربمسست ىذا اوه ض.للاو ملا

 ةقلطملا نالّةم ريا بنا بلغتو طاشسا ضمللا ىش» و رعلا نابل وقلانا مهل (ةعباسلا ةحغا) رهطأا

 هيلع هللا ىل_مهلوقل ةياعرلادىفو أ م رختاا بناسو اهم حب قزم اريغلل لك 3ذ-ةنمفس ارهطءرقل انلعجس ناو أب

 ادهىهوجولا لاذ هند ربالامىلا كب ربام عدم بو هيلع هللا ىلم هل اوما ىلوأ ناكف طاش-الاىلا

 ىدأام لك ا قسى هللا مكح نوكيو تاحجرتلا فهضتهوجولا هذه ضراعت د:ءنأ ل-عاو بالا

 كلذ نك :ةمىفاهترقءا.ضقنا تعّدا اذااهلوقلوقلا لعسو ةّدعلا ف ةنممأ ةأراا تاعسارذ عم «لاحرأا

 هنالث لوصحي اهتتعتطةنادقف مالا تأر ئام ول رمش سه ثرهط عاهإ-ءاوامول ى رخأ ةّرم تضاح مث

 (لوالا)لاوقأ هثالثنوءاحرأ ىفهللا ولام هلوق فني رسغمللنالعاو اهتامأ لصأ ىلعاهمالاهاوق
 هسفاهضرغناف لبا ناقك' اما اممناسةك ىف ةرشكضارغأ اهل را نال كلذو اعم ضملاو ل_بملا هنا
 حورتف اه دعةدمترمصق لمملا تك اذاف لولا عضو اهم تعءاض نا نمانأم زلقأءورقلاءامةعءاضتنانا

 جوزلااهدلو قتلي نأ تح وارخآح وزب جوزتل !تم أ اعرو لوتالا جوزلا ةعس ا ىم تهرك ارو ةعرمد

 جول اهقلطا ذا ةأرملاناه.فاهطرغف ضخا ناتك امو للا مح: ضارغالا هذ_هلف ىناثلا
 لطبتلامةعريسةت بحت دقو لوالا جوزلا اهعجارب كل اهتّدعلي وطن بحت دقف ءارقالا تاوذنءىهو

 مع
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 || جرزتلاريغلل مرح دمك ض.ط اوهءرقل !انلعس ناف ةئااث ا ةض طا ىف تئعطوروطلا ةس.قب اهماعّرماذا

 | ترقأ اذ_هنالو ةمرحلا عاضنالا ىف لصالا نالو لالا ما رخلا ٍباغوالالالأاو ماركا عقجا امل ءوأ

 [|| ناك ال ةّدعلا٠اًضعن|ن ا لعاف نهماسر أ ىف هنا قاخام نةكي نأ نهل لدعالو ىلا عن هلوقامأ هلا هداهتجا
 1 كلذ إ_عىلا لوصولا ناكو لما | قوس ىف ل١4 عضو ىلعو“ ارقالا تاو ذقد-ىف ء«رّداا١ءاذةنا ىلع امنمم

 : تقلطاهملا ىلء لم اه سأ نال ةعاسواموبنوثالثو نانثا «_:ء هتنا ىضر ىمناسشل !بهذم ىلعوهو اه.ذ

 ل[ رهظلا لف هوامورمشع ةسه ترهط م ضمحلا لقأو هو تهل ءاوامون تضاح مة عاس دعي تضاف ةرهاط

 ظ لولا ناكتطتسأ اهنا تءّداف الماس تناك اذا كل ذكو اهاوقل.قاذهنمرثك وأ اذه تءّداىتةراهطا



 ال 1
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 ناوعالار نكت ءاو باسنالا لات او: او ةفلالاو ن كس ا ةيحوزلا نم دوص ملا نال نيالا

 نامئرئوأ اهيف ةأرما بيهن نا لاقي نأ نكمي لب زممناهسا نيب كرم_تم كلذ لكو ةذنلا لوص-و. با.-الاو
 اهعامواهط اعماق اواهنع بذللاو ةَمفنلاو رهملا مالا ىو ةحوزا قوق ع نم عاوفا,ضتشابوزلا |||

 لاف ماذهوةدئازلا قوقل اءذهاةناعرانوخو دك 1لحرلا ةمدخم ا رملامايق ناكسذ تاف الا عما ومنع |

 ىسالانعو م-هلاومأ نماوقفن ابو ضعب ىلع مهشمب هللا ل ضذامجءاسننا ىلع نوما وة لاسرلا ىلاعت | |

 قامت اهجوزلدوصسأاب ةأرما ت صال هقاريسغا دو هساايا د_- أت صول لسو لع هللا ىلس |
 همك اوث.علا لاما اهمااقرطتال هلامفأو ا ىف بيهم عنعال باع ىأ يك زيزعهقااو |

 ود ادهناملعا (ناسحال خب رستوأ فور هع لاسم اه نان هى و الطاا) ىلاعت لوق «٠ لطاءلاو طلغلاو |

 مكاو لئاسسم هن الاىفو ةهجرلا «بف تش ىذلا قالطا اوهو قالطا ماكس ن "5 ثااثلا مكملا |

 ةر١فلا اهةلطولو بمر اوباما رب مس هنأ سحا قالب ةيلعايس اق ل رلاناكسم (ىلوالا

 ااهتشباهوزدا تكشف اهنء هللا ىضر ة كن اءىلا أما تءافس 4 ةان'ةعساوملا ىلعةردقلات ناك
 ىلا عت هلو لزنت لو هءلع هننا ىل_ه هنا لوسرا كل ذ اهنء ها ىذر ةشن اءثرك دف كا باع ابا همتبا رو

 هليقاعقاهتموهوأ أديم مكح مالكلا اذه نا ىف نو رسفملافاْشا (ةئاشلاةلشسسملا) نان ةءقالطلا

 نود قيرفتلا ىلع ةملطت دهب ةقماط:نوكب نأ ب ىع رشلا قيلت نا ءانعمو أدت مكس ل ونلاق

 ىءودلا ديزونأم هءزو مارح ثالثلا نيب عما لاقت ٠لوتوهرمسفتلا اذ_هو ةدحاو ةمندلاسرالاو عابأ

 رع نب هللا دعو ساسع نب هقاد.ءودوع_صنب هنا دمعو ىلعو نامعورعلوةوه اذهنارارسالا ىف
 ند الاريسفتيف (ىناثلا ل وقلاو) ةفيدحوءادردلا ىنأو”ى رعشالا د وم ىلأو نيصاسانب نارعو

 اذهو ثالشااددب ةع-رالو نانّرم يجرلا قالطل نأ ىعملاو لنقامع قاعتموه لب مالكء ادا س دل اذه

 نألوالا لوةلاءنياثاقلا هع هنعهنن !ىذرد ”ىناشاا به دودو ثالثلا نيب عجب از و جن هلوقوهرعسفتلا

 ل هن الارب دمر اصف قا رغتسالاا دافأدووءمالانوكي لاذ اماللاو فلالا نال قا رغتسالا دمفي قالطلا ظل

 نزفتذسالا ثوككال تارملاّ ال قّرمَدم عورمشملا قالطلا نأ دافالا ذكه لاهتولو ةنلامث:َرمو نانّرم قالطلا

 سل اذ اق نون_مال حامم عجبا ىد مءونو:_لا قالطلا نابت درو بأ الاد ه لق نافأ عاجسالاب

 ناالاريذتا طفل هلغذا ناكن او مالكا | اذ#ه لاه مث قالطلا لصالارعسفُ ناك لب ةن-سلا ةفص ناس هب الا ىف

 3 دالارللا اهذأ ىلا ىعالا افا نءلودعلا عقواسن او نيذعف دي نيتَرماوةلط ى أمال وه هانعمأا

 رتب مالا لعةلادآنا الا ءذ_هنأت ثف مالا عمدمك أ أت دسفيرجذلا ظفاب ىهالا نعرمنعمل نأ مدة

 اع (لوالا)ن وق ىلعءاوذم>١ل وقلااذبي نولئاما!مهمض ةغلابملاو حالا كلذ ىف ديدشتلا ىلءو تاقةاطلا

 نينا والدم هقالاود لوقا! اذهو ةداولاالا عَ ةءالاث الثوأ نينث ا اهةلطول هنا نيدلا ءالع نمريثكراسسخ |

 هناو 0 منا لاقسشا ىلء لدي

 ناك ناو هنا «:ء هللا ىضرةف.ن- ىنأ لوقوهو (ىناثلا لوةلاو)"عوقولا مدعب مك نأ بجوفزت' ب رعغ
 نأتي الا ءذهريس:ىف (ثلاشلا لوقلا) داسقلا ىلع ل ديال ىلا نا ىلع ءانبهنماذهو عقيهئاالاامر 2.

 ل 1 قح نأ ل والاه“ الا ىف زيب ىلا_ث هنال كا ذو اهايقاس؟ ةقلعتم هلأ دتمامالك تلامال وآنا ٠
 نيمملا ىلارةم ملا لملاك كلذ ناكسف ةمعمةياغملاو ا اد تيانثق ةطاكلذنأ رحكس ذءلوحوز 4 تدان 2 ٠

 5 ناوهةعح رلا ق- جوزال هم تدثىذلا قالطا كلذ نأ الا هده ىف نم. صدخن اىلا ارقتفملا ماعلاكوأ 0

 دوهعملل قالطل اهلوقىفماللاو فلالاف ةعجرلا قحةدبلا تدأد ءالف نيتقلطا ا دعبامأو طةةنامةلط د بولا |

 قياطم نس ريسةتادهف نيت دجو ناوه هعجرلا تورث هد لا ىذلاق اللا كلذ نعد قنايسلا :

 ناك ناّنهدريقح ناو عبو هلوقّنأ( لوال )هوجو ىلو أ ريسفتلا اذه ن را ىلع ديىذلاو ةي“الامظنما
 تدم دنع ىذلا طرمشا نا همق سدل هنال لج وهفام أع ن نكي ل ناو صصخلا ىلارةةةمو هذ, لاو الا لكا

 ئثث222222 2222 ل لل

 دم تح جا

 0 تي م يح رو و م يم وسو مل
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 0 ا ل يي يبي يبت تب ب ب ب ب تب تثتتثآ

 اهم عاتفسالا مرد هنا هنع هللا ىضر ىهف الا به ذمو امهسال ادرةعسرلا تءعب مرح الف لال ذ ىلاعمن ةعسر لاهو

 ةمراا نءاهّدر( ىناثا|) هن الخ ىلا صررتلا ن.ءاه در( اههدأ)ن امش هره ذم ىلعدرلا فةعدرلادعبالا

 ىذلا تقولا ىف تدثياهغاذرلا قسنأ( باول ) كلذ ىف ىلاعت وق ىف دن اذلاام ( عبارلا لاو سا ) ىلاسا ىلا

 قهلافاس الص ااودا ارآناىلاءت هلوةامأ ةم-رلاودرلا قدح لطب دف تفولا كاد ودنا داف صدرتلا تقوود

 ءاسسنلا َمةلطاذاو هوقهريظتو ةراذملا اودارأامو حال مالا اودارأ نا ةهحارملا هذ-مقحأحجاوزالانا

 كلذ لعسغ»: نمو او دمع ارارض نهوكس الو فور ن هو رسوأ فور ندوكماف نها بأ نغابف
 نويدارضالا كلذبنو ديربو تاقملاما ١ نوعجاربا ناك ة ماها! ناد الا هه ىف بدل او هسفن لظ دف

 ةعغس ارا لح ىف طرمشلا لعجو كلذ نعاو منة هثداح ةدع دّدعت ناىلا ةأرملا اد  ىت- ةءسرلا دعب نهو ةلام.ا
 : دنع مكملا ءافَذا ىضَمَتن طرششااو طرمشال نا ةلك نا لمةنافاسالءااودارأن ا هلوةوهو حالصالا ةدارا

 1 (|/ ةئللاب ةفص ةدارالا نا (باوملاو) ةءجرلا ق-تيثيال نأ حال_ءالا:دارادجوبملاذا مزلف هياغتنا
 هذلاهىلع فوتوم هللازببو هنءامثاهزاوس لب املاء ةعسارااةمص ف قوي لع رشا اف اماعانل عالطاال
 . || امل ىلاعت هنا لءاف نويلع ىذلا لم نولو ىلا عت وقامأمنالا قدس ةراضملا دة اههجارول هنا ىت- ةدارالا

 نمد_-او لكنا نيو املاررمضا!لاسداالاهاأس حال_صا ههبج اراانمدوهةملان وكي نأ بحي هن انعب

 قحاسعا ىف اممئمدحاو لكناكاذاالا ميال ةموزلا نمدوصقاانالهاو رختالا ىلء اة نيج وزلا
 ىارلاو ريمالاك حج ورلا نا (اهدحاف) اهذعب ىلاريشن ندكو ةريث تصح هكر رمدا١قوةللاك:ورخالا

 بجو اهللاسمواهق موة,نأ ايعارو اريمأ هنوكب دس حولا ىلع بصق ةءرلاورومأ اك ةسوزلاو
 نب رتال ىنا لاهت هنا ساء ءنب | نع ىور (اهناند) حوزال ةعاطلارداةنالاراهطا كال دلي ا ةم ىف امملع

 ةدارا نم حبوزلا ىلع نولو (اهثااند) نواع ىدذلا لم نهولرىلاهت هلوقل ىلزي زتناك نأ سعال

 ةناالاة م21 قفو أ, اذهو نهماحرأ ىف هللا ول اوف ناقكلا كرت نم نوماعام لدم ةعجارملا دنع حالصالا
 وهو :ّوَدلا ىأ هل رلازعب جر لاقي (ىلوالا "هلم سملا) نادلثم ه.فف ةجرد نوياع لاحرالو ىلاعت هوقامأ

 مالكلا لترار ىلا ىلع هنود فورعم لجرلاو ىلا ىلع ىوق لبر سرفو امه اونأ ىأ نيلرلا برأ
 اهلصأو ةلزنملا ىوذ ةحردلاامأو هوامض ىوقراهنلا لجرتو ة يورو :ركسف ىلا همذ ةجاسرمغ نم هما ى وقى
 مهنا ءانعمو اونذ ىأن رق دعبانرقموقلا حددو هتيوطاذااسارداهت-ردًاراسرد هسردأ* وذا! تحرد نه

 لزائم ن.ةلزتملاةجردلاو لزتم دعب الزخم ى :وطت اهمال د رطل ا ةعراه ةحر دملاو امدشف امش مه رعادوط

 ناالا مولع ىعأةأرما ىلع لجرلا لضفناملعا (ةينانثلا هلْمسملا) اهمف قتريىتا !ةحردلا هتمو قي راحلا

 (اهدحأ) رومى ءاسنلا نم هل ضفاف ديزل برلا نا (لوالا) نيهجو له_ةحب انوهءر كس ذ
 ءاضقلاو ةمامالا ةم-الصيف (عازلاو ) ثيراوملا ف (ثااشلاو) ةندلا ىف ( ىناشااو) لقعلا |

 جذزلا عم الذ ل«_غتنأاهل سلو اهلعىرستينأو اهيلعحوزتينأهل ( سماخلاو) ةداهسثلاو
 رداهجوزلانا (عباسلاو)هنمثاريملاىفاهبه هت نمرثك اهتم شاربلا فج وزاابيصتنا (سداملاو)
 حوزلا نملطت ىلعر دة: الفةأرماامأ تدأ مأ ةأرملاتءاش اهتعس ا سه ىلءرداه وهذ اهةلطاذاو اهةملطت ىلع

 نأ (نءاثلاو) ةعجارملانمجوزلا عن نأ ىلءاشب اردقنالو جوزلا ةعجا سم ىلءر دقتالق الطلا دعبو
 نارهظ رومالا ءذهىف :أرملا ىلع برلا لضفتيثاذاو ةأراا بي هنن ءرثك [ةمنغل ا مهسىف لجرلا بدصن
 مدفع ن.نافاريشءاسنااناوصو سس! لو هماع هلقا ىل_ لاه اذهلو لجرلا دي فزجابعل اريسالاك ةأرملا
 لاحرلل هللا ل_هجام لحال هناء الا ىئهمناكو أ رملاو ميتا انيغمعطلا ىف هتئااوةنارخآريخ ىو ناوع
 ديدتلأك لل ذرك ذ ناكسفرثك أ ّنهقوة- نءاوذوب نأ ىلا نيبو دم اوناكرا ذستق الا ىف نوماع ةسجردلا نم
 هنءبن ذل ارو دص ناكر ثك أهملع هللا مذ تناكنم لكن ال كل ذو نوما ذياو نوم راضم ىلع مادنالا ىف لابسراا
 ا نيب رتشةذللاو عفانملا ل اوه ذأر انو ححر نأ (ىناشااهجولاو) ت ا رحزلل هقاقصتساو عنأ

- 

 ند اها
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 (نوااطلا مسه واق دودح دم نواعو دنا هلادودح كان يدنا اف ا.سبلع حانجالا كَ

 حب سس انوكي «نأ أ | ىلاعت هنأ لع ءاو عللتا ناي وهو قالطاا ماكس أن م عبارلا م كلا وغاذع نأ لعا
 اهاطع ا ىذلا ن اشيش اهنمذخ يأ عقل ناذنا ناسالا" هل نم نهب , الا هذه نييناس>الانانورقم

 روح الو اهاطعءاام ”هلباقم ىف ام عتمساو اهعض كلم هنالكلذو اهماع هب ىل_.طةةامرب اسوبا ااورهملان ٠

 الوءاسنلا ةروسىف لاف امءاد_ةذالا ىلا اهتحلء ل املع قضي نأ ى هم ااذهىف ل-خديو ايش 5 ١

 ْ نأالا لانه هلومكوههتلادود-اهتءال نأ افا ناالاانيدهلوقو ندون# [ام ضءب او.ءذتل ندواضعتا

 || ىلا هلوةءريطاو قالت اءوسوءاديلاننوكي دقة ذسملا ةشحافلا نامثالا نأ تدئفةذ ديم ةثح افي نيتأ

 ءاذيلاةنيمملا ةثافلا نمدا رملا ل قف ةئدبم ةشحاشب نينأي نأالا نح برذالو نع وس نم ّنهوج رحال
 دهن كل ذ نم 1 اهقانسام زانت هىتشا:اعيشد تناونح انالئاتتر ا لاا و اهماجأ ىلع

 || ناف هلوقه_ةباطيل جاوزالل ناكناف او دخان تأم تحتجا لحلو هلوقىف باطلا نا ىل_.ةناف ءاضئال ْ

 نازياح نا سال | الو اعيش ّنم«نوذانالءالؤهف ماكسللاو مالا تاق ناو هنن ادو د قي الأ فخ 0

 نأ رقلاىف ب رغريغلالذو ,اكحلاو هَ ءاللااطخامهرجاو جاوزالا ااطخ دب . الا لو أ نركين أنو"

 8 فا رتلا دنع ءاتنال | وذ الاب نو سمان نيذلام مومنال ءاكرلساو ةسمالا هاك باطاتان ركع نأز وو

 ٍ هنأ ل_ءاق هتفاد ودا ءتيالن افا نأالا ىلاعت هلوقامأ نوبؤملاو نود "الامه هوب_ماكف مما

 || علما هلة_سىهوةروصلاهذ- هىئتسا ايش قالطلا دنع هنأ سا نمت اننا لا ع ةسامللا

 اهسوزىفو ”ىلأ نب هلل دمع تأب "يل. ىف تاز الاءذهنأ ىور (ىلوالا هلك -ل1) ل" ا  الاىقو 08

 || هللا لص هلا لوسر تناف يلا تأ اهي ناكو ضضغبلا أه ضغت تناكو ساهش نب رسق نب تيان[ |
 مهرمهقاناكفم اوقاف حب كر ةءأم لن | فرط تءفر دعلوهضغ أ ىناو هانز قدب .قرذ تلاهتو لسو هملع ّ

 "ىلءدرتلفاه هلال وسرأن تدان [م لاق مالسالا دعبر فكلا 7 1ناواذاوم مهدشأو اهسو مهدقأو ةماها| 7

 . لاق مث طف هنقي دحال ملسو هياعهلنا ىل_هلاقفهديزأو من تلاه نيلوقتاماهل لاف اهتيطعا ا ةقيدخلا 3

 1 *أرملا نادو اد ىبأنئسىفو مالسالا ىف عل لأ تلد ناك لعن اهلدس لو اهتامعاام اهتهدش تبانل 0

 | وهافاننأالاىلاعت وقف اوفلتخا (ةناشلاةلث_ملا) ةيراصنالا لهم تنبةصقس تناك
 زو اولاه نيد_حلارثك أ نا ىف هو ةمهقت ذلم -ءفرهلظت فالانا اذه ةدئافو عطقتموأ للهةمءانثتسا 1

 نمفواللاو بضغل ادنعالا علنا حا الدو ادو بنا ىرهزلا لاقو بضغلاو فول ةلاحري_غف علف أَ
 اا رو ال هنا ىف ةدع رصانن" اللا تلا هدو فم تا ةوناف هادو رد امقبال نأ ا ا

 : دودحا ءةءالنأافاخناالال اًءذدص وصخ لاح هللا يدم :ىاغائرش اهقالطدنعتأ ارا م ذخانأ حيوزلل 1

 ١ زباج علل  اولاةفنيد ارو وامأو فوالاةلاسريغ ىف د تالا زوال هناىف ةدك رمصةن الا تلاتة دولا 1

 : اين هواكف اسمن هنمئث نعمكسحا نبط ناف ىلاعت ةلوق هملع لما دلاو فود ةلاسريغ ىو فوالا ةلاسف اا 0

 : ريس 3 ىذلا علل ا ىف كل ذ ناكل ذيامءا زابائيش اهسفنل لص نأ ريغنما» رهمتجج نأ اها زاحاد افا سه

 : نأ ن نموا ناكامو ىلانعت هلوق ىف اكعطقنماءانةت_سالا ىلعةلو# ىن نيذالا ةلكامآو ىلو اهسشنل ةكاامد دس

 | هدهقروك دملافوللا (ةقلاثلا ةلكسلا) هل*أ ىلا ةلسمتر دف ًأاهش ناك نا نكءل ىأ أطّسالا اًممٌّوَم لتقي

 فوه اّنال كلذو ناملا ىلع ها نكمو هعوقو ءركءا م قاذشالاوهو فورعملا فودا ىلع هس نك ةناالا

 || هلعلا ىلع لولغم ا مسا قالطاو ىل.ةّةملا ىف هوركمث دحس هنا ّنظاهلوص- بدسو ةصوص# ةناسفت ةلاح
 : 00جبةدهتإ ل جرا لوقيدتتروه هن زا ةدجو فوانا مما نال اذه ىلءقاطا مرج الفرو مش مزات

 ْ ءاّرفاادشنأو هتمهودو هدنئط :ى*م ىلع كلذ تغب د لوةنق كن داري يك هالغ

 اهقورعىومدعب اظعىورت «' ةمركب هج ىلا فداف تماذا

  اهتوذاالنا تماماذا ف اخأ « ىنام ةالفلا ف قنندنالو
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 عمالصاح نمصغلا ناك اهلبقاسع ةقلعتم ينال ادي الا املعج ذاق ناسبلا ىلا ارةّدغمنوكمف ةعجرلا ق- 1
 تتقون عناساا رخأتّنال كلذكتوككالن أن ءىلوأ كلذو لها عمالصاح ناسلا ناكوأ ص ودا ماعلا

 4 وقناك أدتبم مالكلا اذ_هانلغج اذا (ةئاشلا ةحلا) رخأتالنأح رالاتأالا ارئاح تاكنا وباطاتا

 ةنلاشل ا ةقلطا ارك ذ ىلا عت هنا لاةءال عاج الاد ل طانوهو ندر ا ىف قالطلا لكرمص- ىذتقي نار م قالطلا
 ناسا رسستوأ هلوثّتالوةنانال ةّرْمو ناتّرمقالطلاة بالا ريد ةنراصف ناسس- ا عيرستو أ هلوتودو
 قالطلاب «بفراعشاال ناس الاب عب رستلا ظفذان الو نانّرمقالطلاهلوةبال فور عمل اسماق هلوةب قاعمم
 (ةثلاثلاذغا) زئاجريغهلاوةعباز ةقاط اهةلط نافهلوق ناكل ةثااثا !ةقاطل اوه عب رستلانلعسولامالو
 اهسوزنأ اهنع هللا ىذر ةشقاعىلا تكش:أ سما بيس تازئامنا اهنا ةن الا هده لوز بيسي اًميورام

 . [|| نءاجراخ نركين أ زوجي الة بالا لوزن بسن ا ىلع اومن أ دقو ةراضملا بدس اريك !هءجاربو اهةلطن
 ||| هلوقامأ دع ىنس ارخآمكحصح ىلءاهليزنت نم ىلوأ ىفعملا اذه ىلعتن"الا هذ#هليزنت ناك الا موع
 ف قالطالا فالخ لا مالا (ىلوالا هلّدسلا) لئاسم هسضقن اسحاب جب رستوأ فور هءلا.سماف ىلاعت

 .[|| لاسعسل هنا لاقي ءارفلا لاه ال_يناك اذا كا سمودك وذل هنا لاقي هتمنام«اكسملاو كاسساو
 ضعب نمهضعب كص لتر عشلا عع رمستو لاسرالاو وف حب رسنلا امو ةوق ىأريج نمدكا م همفو هناملع
 هيفانمكح ىذإ!قالطلا كلذدي الاريدقت  (ةئاشلالمسسلا) ىرئاهاسر أ اذااسرمم ةم_املاح رم-و

 حي رمستوأ ف ورع لا سمااما نيَرملا نيتاه د_عب بجاولا منار هدجوب ناوه حب وزال ةعجرلا توي
 عافنالاو حالصالا دصق ىلع لب ةراضملا دق ىلعال اههدساربن اود فورم لاي لان سم الا ىعمو ناسحاب

 قال_طااىلاعتهلوق لزنام هنآ ىور ةلاثلاةقلطلا املععقوننا (امهدحأ) ناهجودن الا عمو
 (ىناثااو) ناسحابيرستوأ هلوقوه لسو هملع هللا لص ل اَعفةنثا اذل نياق لسو هلع هللا ىلص هل لق نانّرع
 هجولااذهنألعاو ىداوْ لا فلا نعىو موهو ةدعلا٠ اضقناب نيد ىّت ةعجارملا كرت ناهانعمنأ

 معي رمستلا كلذ نعةرخ أتم ةقاطا |عوقو ىضتش:اهةلطناف هلو ىفءاغاانأ (اهدحأ) هوجول برقالاوه
 انا (اهينانثو) زوال هناو ةعبارةقاط اهةلطناف هلوةناكل ةثل امل | ةقلطا اوه عب رستل يدار ا نأكى لف
 نااماةساشلا ةقلطلا هد هنال لاو>الا عمو ةلو انما الا تناك ةعجا را رت ىلع حعررمستا انا ول

 ةنونبلا لهو :ذعلا ىضطقات ىت> اهكرتي لب اهعمج اريالو آف ور_مبْلاسماف هلو ةيدارملاوهو اهعجارب
 نا ىلع هلة هدر الا تناكفاهملط نأف هل وقيدا رماه واهقلطد وأن اسوان ب ردنوأ هلوشدا رمل وهو

 رك ذى ربر كلا مْزلو ثالثلا ماسقالا د كرتمزلرخ[اه الطن اسحالاب مي زستلا انلعجولاما ماسقالا لك.
 ةعجارملا كرت ىلع ظفللا لمآ لااههالاو لاسرالاوه عرس لارهاظ نأ (اهثل ان'و) زيئاجريغ هناوقالطلا
 امش وبن اق اوذخ أنتن أ مكسا لدعالو عب رمينلارك ذدعي لاه هنا ( اهعبارو ) قملطتلا ىلعهل نمو

 ىذلارب1نا تدشي لول ةرهاظ هوجولا هذ_هفةهثالثلا اهقلط ناد عد عادلا مصب ال هنأ مول_عمو علا هيدارالاو

 اوكرئاذا هناوه نا الا نمداراانأ لعاو هءلعدي مالف رينا كلذ مص ناف لوقا اكلد مم ىفءاسور

 ةمكطا (ةئلاشلاةلّمسملا) اهنعساناارفن.الوءوسب ةقرافملا دعب اهرك ديالو ةبلاسملااهقوةحابيلا ىدأ
 الوأ هدقرافغم هملع قش ل_ ههنا ىرديال هبحاص عمنوكي مادام ناسنالا نا ةسعجرلا قس تايثاف
 ناسنال ا ىلع ةة.ثملاتمظءا عوسرلا نم ةءذامةدحاولا ةَقلطا ا هننا ل عجول _ةرهظي كلذ د_.:عف هقراف اذاف
 ق>-ىلاعت تدثا مرحالفةدحاولا ةرملاب ل_دعالدب رحتلا لاكناك اا مث ةقرافما دعب ةمحن ارهظت نارب د مَ

 كلذ ف «باق لاس فرءو ةقرافا!كل:ىف ه_ه:ناسنالا برحدق لال ذ دنمو نيئّرم ةقرافا ادعب ةعجارملا
 ىل_ءاهدرساهد رمت أ ملصالا نكن او فو رغما اهكسماو اهعد اراهك نم ١ ص ال ناك ناف بالا

 ل_«الو) ىلاعتهلوق »« هديعب هنهأرو هتجر لاك ىلع لدي ب رتلاو عي ردتلا اذهو هودولانسحأ

 هللادود_اءقيالنأ حدح نافهتلادو دحا_مهبال نأافانع نأالا ائيمَندر هنن امم او ذ>أت نا مكسججا

 جاو
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 هزه اركو هضغب ترهافا ثمح حوزلا»ف افخضءالا ترهظا دقو اه سالريثكل الذيل اءالا ةعل املا دنع ىذربالا

 تبفاو ور عاهذ_تافاه مأ:زيئانذأ ها هلا تعفرهنعهللاىذررعنأىورااذهدك أت و. دا

 اهطرقبولو اهعلش ار عل اذ نيستلالا نيتاهنمبيطأ تبام تلاقف كلاس فك اها لاف م نيتلمل لمزلا | ٠
 اهيلع بون لكبد ئ: ل تصب اه بوز نم تعلن ا دق :أ سها هءاجح هنارعنبا نعو اهطرق ىت-اهعلش ادارمل 1

 نسحلاودوهسم نب او ناقعو ىلع لوقوهو ةنئاب ةقلطن علخلا (ةعباسلا هلكسملا) اهيلعرك لذ اهعردالا 10

 نايفسو ةفينح لأ لوقوهو”ىرهزلاو لوءكمو دهاجتو مج رشو بسلا نياوءاطعو ىىذملاو ىعشلاو
 ةتعارسم هنأ مسبنع هللا ىذردم ركعو سواطو ساب« نب ١ لاهو مس ء هللا ىذر ىمذ اثلاىل |وق دا وهو

 | مسق هنا ىلع ةعج ةّمالا نا قالط هنا لاه ن٠ خعرونوبأو قاصءاو دج-أ لاق هيو فاشل ىفاثل لوةااؤهو ١
 ٌْ ىلع ةدايزلاب مدا اسف ناكول هلال مسفب سل هنا اهلق او قالط هنأ تدناض سف هنوك لطباذافقالطوأ

 ظ رسهأ ا املع بح نأ سور اركذن لوا وعلا ا ذاق اضسف علال ناكولاضيأو عسبلا ىفلاق لاك هما ها ١

 ١١ هنأ تدن كلذ لطاذاو حسفب سبل علختا نأ تنثكلذكن كي لام و رك دي ]ناو ءّدر سينما ناو ةلاوتالاك |

 1 الف هللادو دحام ةيال نأ عفش ناف لاك ىلاسعتهنا ( ىلوال ا ةخلع از هوجو قالطب سدا هنا لاه نم ةدج 1

 || ناك واف هريغاجوز ركنت ىتح دعب نم هل لت الف اهقلط ناف لاقف قالطل اركذ غدي تدتفااسعفامملع حان ||
 || ةحغا) سانبعنبا نعنخ لا لاع باك ىف:ىباطللا لقن لالدتسالااذهو اعبرأ ق الطلا ناكتلاهالط علللا | 1

 || قالطلا نا عم هنأ سعا ةعلا م ىف ساس نب سدق نب تباثل ن ذأ ل_سو هءلع هللا ىله”ىنلاناودو (ةئاثلا

 ] مسد هياعدقا لس ىبنلا ىلع بج ناكل انالط عدن: نايولف عارض عام سمره يفر
 [|| ةغا) . قالطب سدل علما نأ ىلع ل داةلطم علذ ناب ءسهأ لب ف شكت ملال كلذ ىف لالا شكت تا |
 || لع هنم تءلتش !املسق نب تان“: أ سما نأ س امع نبا نعم ركع نع هننسىف دواد وأ ىور (ةكااثاا ظ

 || هللانال قالطب سياوؤعسف علذن انا ىلعئ:لدأ اذهو ىباطغنا لاق ةضزح اهتدع لسو هيلع هللا ىلص”ىنل |

 هلوقامأ دخاو ءرق ىلع اهارمصتقي ل ةشلط ءهذه تناك ولف ءورق ثالث نو سهن ان نصدرتي تالطملاو لاه ىلاعت

 ىأ اهود_:ءتالذعالناو ةعسرلاو قالطلا ماك أ ن .هركسس ذم 3 ةنام نأ ىندملاف هلنادو دس كت ىلاعت
 همفو نوماظاا مهكئاواف هادو دس دعب نمو لامذ دمءولاب هعبتا دكؤملا ىبنا اذه دعب مث اهتعاوزواحت الف

 لوص» ىلءابسنتانهملظل ارك ذفنيملاظلا ىلع هللا ةنعلالا تان الارث اس ىف رك دىلاعت هنا (اه دحأ) هوحو
 هلا (اهالاثثو) دمعولا ىرجتانراس نوكت مس.الا اذه عوقوةريقدعو مذ مساملاطلانأ (اهءنانثن) نعلا

 || ناريدق>ريخا اًضيأ لظو ةبصحملا ىلع مدقا ثدح هسفن ىلع نانالا نم ل_طهنا ىلعايدنت اغلا ظفل قلطا |

 1 ناس>-الاب مب رمستلاو فو رع ان لاسمالا رت لج رلاوأ اهجر ف قاخ ا مانيش تقكوأ اهم ةأرملا نال

 (|| قاطو افري_غللا ماظ نوكي عضاوملا هذه لكى ذةأرم ا ةهجنءزوشن بي سبإلاثيشاهان امل بنمذخ أ وأ
 لأ لحالذ اهتاطناف) ىلاعت هلوق .ه« تاديدهتلا مافعأ همفوءريغلاملاظو هسفنلال اظهنوكىلعلدولاظلا طظغاأأ |

 الو هلا دود امقي نأ انطظ نااعج ارتي نا امهيلع حان بالؤ اهةلط نأف هريغاموز مسح ىو دعب نمهل | ظ

 || ةقلطا ا نأن اس وهو قالطلا ماكس أ نمسمالا مك. اوهاذهنألعا ( نولعتموقلاهنسهتنادود- '
 ةراشاناسحانحرستوأ هوةنااولاهنيذلا (ىلوالاةلكسلا) لئاسم هيفو ةعجرلا قل ةعطاق ةثلاثلا
 نأانياناالاد هام لوقاذ_هو نا. سان, رست هلوةلريسف:اهةلط نافهلوةناااولاهت ةمااشلا ةقاطلا ىلا َ
 ةقلطلا دعب أ رااعمح وزان ال كلذو ةئلاشل ا ةقاطل !ناسح ان ب رست هلوق نم دارملا ن ركبالناىلوالا | ظ

 انساربالنأ (ىناثلاو)ف ورعب لاسماؤهل وةب دارا اوهو اهعجارينأ (اه دحأ) ةثالئالاوحأةداشلا 7

 أ| اهقلطي دا(ثلااثلاو) ناسحاب عب رمستوأ هلوةب دارا وهو ةنونبلا لص و ةذعلا ىضةنت ىتح اهكرتي ىلإ
 بجو هئ الث اظاسفل ارك ذىلانعت هللاو ثالث ماسسقالا تناك اذاف اهقاطناف هلوقب دار اودو ةسئاام ةقاط |

 أ| ناسح اني رسثوأ هلوقانا+بنا ام فن الثلا ىف اما نم ىعم ىلع ثالثا ا ظاسغلالا نم دححاو لك ليزنت

 ب



94٠ 

 | نأ انظنااعحا رثي نأ اهوياعح انس الذ | يةاط ناقة الا هذه دوز اعف ىلاعت هل اوقلءواتلااذ» دك وب ىذلا مث

 فواآثالوص-وه طرشاانا ىلءل ديدي الاهذهرهاطظنألعا (ةهدارلا هلثسلا) هللا دو دس امي
 .اذهنوك,نااما هنال ةعبرأ بايلا اذه ىف ةنكملا ماسقال !لو.ةنف ثدي نه نمانه»عتبالو :ًأر مالو لجرلل
 نوكيو أ امهنم دح او لبق نمفوخل! لصعالوأ طغف جوزا ال. نموأ طقن ةأرأا لق نم ال.صاس فوه

 [| ةأرا البق نمالصاح فودللا اذهنو تسحب ناوهو (لوالا مسةااامأ) اعمامهليقنم الصاس فوملا
 هانيورامهلعلءادلاو اهتملاملاذخ أ جوزال لصعا: وهذ حج وزال ةضغبم:زمشان ةأرما نوكت ناكل ذو
 مذخالا تباثاو علف اهلملسو هياء هللا يلم هقا لوسرزوف-ضغبلاترهاظأ اهخال ثبات عم "لمح ثد د ند

 | انلق طقفاهتم فول الود ىنكي هنا علة فيكن اعمام_هفوخ تب الا هذه ىف ىلاعت طرش قف لبق نا
 || نال جوزلا لبق نم لصاس1لافودللا هلع سترتيدق هناالاةأرملا ةهج نمو ناكناو فوذنا اذه بس
 ' | اهرواهتشيوارمرضي هنافهعطن لاذ | اهنا ف اك وهو ج وزلا سعأ ىف هللا ن امصع نما سفن ىلع فات ةأرم ا
 0 ودعوح وررلاب قلعت سالاهتم بسلا كا ذنوكي دقن اعجب امهل الصاع ف ولا ناكف بحا ولاردق ىل< داز

 ]| ةًأاراا نوكتريدقتلا اذه ىلعو هئمرفنم ضراوأ ههجو مقاوأ ءرذقل جوزلا كلذ ةبحاسص ءةأرملا هركسنا
 ٠ [ًاريصقت هنم عقين أن ءىل اعن ها ةيصعم نم اهغنئ اش حوزا!نوكيو جوزلا ع-.طنال نأ ىف هللا ةمص »م نم ةغئا
 || مزتلتى> اهذؤيو اهمرمضي نانطقف حوزلا لق نم فود: !نوكينا (ىناثلامسقلا) اهقوت- ضءعبف
 هاوقىلا اويهذتل ّنممواضعتالو هلوةك تان الاريئاس لمل ديوب الا هده ل وأ لءادبمارحلاملا اذهتةيدقلا

 !نوكيالزا (ثااشلامسقلا) لاملاكلذذخأ مير ىف ةيظعةغاايماذهوانيبماسعاو انانمب هنوذشاتا
 | علما اذ_هنانيد متل ارثك ألوق َنانركذ دقو ةسوزلا لق نمالو حب هزلا لدةنمالصاح فوالا اذه

 ش اعماموهلمق نمال صاح فوالانوك.نا (عبارلا مسقلا) مارح هناموق لاهو لالس دوما لام او زيااح :

 , نمالصاس بسلا ناك اذا لاملا للد ديسأ ةمرح ىلءل دتاهانول: ىتااتان الا نالاضي أ مارح لاس ا اذهذ

 مسقلا اذهل درفا ىلا.عت هللا نالوال مأ كل ذ| بيس ةأرملا بناج نم نوكي نادمةي ديمقن سف سدلو حج وزلا لبق

 اماسسسملا | مدمصحا

 7 32 دعت رص

 ظ حرش دوف لاملاذخ الح ىلاعت هءفر حصص ذي لود الامن قاقش مح ناوىلاعت هلوقودو ىرخ أ هب
 | هلانييونيفاكملانيبامفوهامغاماسقالا هذه نمءانلق ىذلا اذ_هنألسعاو ةعبرالا ماسقالا هذه .
 | ءايلامنب افاخ نأالا ةزسأرق (ةسماخلاهلثملا) ءاهتفلالوقوداذهزئاسو هفره اظل ىفاماف ىلاسعت
 "لدين موهوريعذلا فل نم امقيالنا لا ديا ةزه ةءارق هسوف ان كسصلا اص لاو اهدتفن نوقابااو

 1[ ةوقيواوف اعنا الا هلادمع ة: ارقيدك ام ىئءملا اذ هو هتنادو دح ةءاقادكرت ديز فمش كلو ةك لاهشالا

 : ظ انام ىلعاه-مماا فوحلاا ةفاضاة اعلا ة:ارق هحو ا.ه ريقل فوم لذا اع لقي و فخ ناف ىلاسعت

 ا 1 (ةسداسلا لمس ملا) اهبلع ىد_تعي هعطتلنااها ف فاو زلاو اه سفن ىلع ةنمذلا فات ةًاراانأ
 زوال سواطوءاطعو ”ىرمصيل ١ نس او ىرهزلاو ىعشلا لاشقذ هن عادلا عوقوزو عامر دقىفاوقاشخ ا

 ١ نوداملب بيسملا نيد عسلاه «فعهقا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع لوقوه راهاطعافرثكسأذهأب نأ
 || مثحاو ىواسملاو لقالاوديزالابة لاخلا وزو مملافءاهةفلارئاساُم أو هلل ذل انوكي ساه اطعام :

 . (| اشننهوقن امماوذخ أتنأ مكل ل<الو ىلاعت لوقف نآرتلا امم ساسقلا وربه او نآرقااءنولوالا
 ' كاذك ناكاذاو اهانامىلا اعجاراذ_هنوكي نأ ب ونهب تدتفا اذا ملع حانس الف كلذ دعب لاه مث
 ظ درتناءإ. نم بلطاملاّنان' نأ ا ورافربللا امو رهملا نماهان [امردقالا ىلا عت هللا ةسايافلخدي+ا

 0 .زاجاملازئاج دن ازلاب علذنا ناكولو طقف هّمّدي دال لسو هيلع هللا ىللاقنهديزاو هلم تااقف تقي دس هماع |

 ا اهلاعفداممديزأ اهن.ذش ولف اهعضب حابتسا هناوهف ساما اأو. هنماهعنعنأ لسسو هيلع هللا ىلص”ىبنلا
 , هضواعم دمع علخل | اولاه مناف ٠ اهةفل اريئاساماوزئاسرمغ هناو اهم ررمضالاهت اطاو ارا بناحاش اجا كلذ ناكل

 ١ ناحوزالاذ كفريثكل!قادصااءالا حاكنلا دنع ىضرتال نا أ رمال ن اكن نيع راد قعدة النأ بجو



 «©كؤ” :
 0س

 ديدح جاكت لوالا ىلا تداع م اماضاورخ اسوز تدعكن مث 31 نيتنثوأ ةدحخاو هتجوز قلط اذا ىفاشلا لاه ا ا 0

 انثالث اهملع كاع لب ةفت ولأ اكو ,كفالا تاقلطلا نهال تسقي ىتلا ىف هو ةد_تاوةقلطالااهبباعهنكيملا] 0

 انلفامعا ةطظملغلاة م راسا ىل هد نأ وف ان ةتاطمذهنأ ىذاشلا ةحثالثلا دعاس وز تعكنولاك ش

 نأف ىلاعت هلوقا ةلغدغلا ةمرعلا ةينوم ةثلاثلا ةقلطلا ونيةةلطلا دعب تدو ةَملط اهمال ةثلانث ةقلطامملا
 ريخو أ ءريغ اك اهو دم ةئلاثلا ةقلطلا اهقلطي نأ نم ّحءأاهقلط نا لوقو يآ الا هع نذهل < الذ اهقلط ْ

 حي وزئا ذا هنع هللا ىضر ىذاشلا ب هدم (ةعبارلا لع سلا ٍيضالخاد لكلا ناك هريغ حاكشب وبسم 00

 وغو لوهم لدا ةنغدم حاكت اذهقامهني حاكنالف اهباص أ نأب لواللاهلح أذا ها ىلءريغلل ان'الث ةقلطملان |]
 مصن(ىناثلاو رحيل (امهدحأ) نالوق همفف لوالل اهلحأ اذا اهةلطنال نأ طرمشب اهحوزت رولو لطم |

 كلذ» ها مج -اككلاو اهةاطاهلجأ اذا هنابا دةّدعم اعلم اهح رتوأو ةفمنحوبأ لاه هيو طرمُلا لابو

 هطول ىهتذت ةءر_-ا نا ىلع لدهن . الان أ انليلد لا حاكتنلا اذه دجأو ىرونلاو كلام لاقو هيأ ئ
 هن عقي له اهتطون وذ حاكنلا داسفب انمكح ث ثدحو هم هردساءانهد ال وهل ابدوف -وذ تد>-و دقو دهمان قوم اس

 قاشلا جوزلا اهقلط نا ىعملاق اوةلط ناف قله رتاا لبلختلا بعت هال هلا مصالاو نالوق ل بلختلا |
 ىأامسيلع حانجالف ءريسغاجوز مكنت ىتهلوقيهر كس دك لاعت هنا ةثلاشل ةقلطلا دعب اوس ئاعألا 0
 ةسيجوزلا نال عتجارتل اظفلي حاكم لا ظفلركذ ف دي دج اكسر اعجارتي نأ ل والا حوزلاو ةقلطأ 5 ةأرملا ىلع 0

 يالا ىف قدئوما عجا رتاذ هذ حاكتلا نم هسلءاناكام ملا اهجا ردقفاع ناذاق كل 3لبقامجس لصاس تناكأ]

 حب وزلل ةعحار مالك ىناشلا حوزلا اهةاطيام دنعَنأ ىضتقي يا الارهاط (ىلوالا هلكسملا) نايلثيبها |١

 ءاريشسا دعا | نهدومةلانالءورق هنالن ىو سفنان نصرتن ٌتاةلطملاو ىلا عت هلوةب صوص هناالا لالا

 دقعلاد ردع لص للحل |نأ ىف بيسمل ني دمعس هماع ل وعئذلاوهاذهو انوه لصاح ىئهاااذهو محلا
 حائجالف هلوقىفءافلاّنال: دع اطوةس ىلع دنت الاهذهو ةبجاو ةّدعلا تناكتاربتع.ناكول ءطولاّت ال | ٠

 انمدقامب اولا نأالا يناثلا حب ولا ق الط بة لصاح ةسعج ارا لحن أ ىلء ل دنت اع ارتي نأ اه_مماع
 اف ارثي نأ ىف هري دقت ضف اذار اعشاب ٌضْفَح اعجارتب نأ عض مو.قاسكلاو ليلختا لاهت (ةيئاثلا ةهلمسملا)
 هلكسملا) نائلُك_ص هيفث هللادو دح دما 0! ةرازاس ةرئاا سئادح ماوس هير 0

 فاصض لوقا اد هوهقفادو دس نامي امهاانقي اوال عن ا ىأانظ ناني رمسفملا نمريشكلاق (ىوالا

 كك (ىناثلاو) دبز موقد هنأ تاع نكسحواو ديز موق نأ تل لوةتالذنا (اهدسجأ) هودخو نه

 ناكل ذىفّنه درب قس أن هتاوعءبو ىلا عت هلوق ةلزتع هنأ (ثلاثلاو) هنظياغاوردقلا ىنامملهيال ناس نالا ||] ١

 لض- ىتم ع أ ّنفلا سفن هنمدارملاف لوقا اذه لطباذاو انههاذكّنلغا!كلانهربتءانافاسالصا اودارأ || 1
 افاخو ّنظلا اذه لص ل ىتمو ةعجار 1اهده تنسج هلنادو د ةمايث | ىلع مزعلا امها لصحو َناذلا اذه

 | ناعم او طرمشال ةغالا ىف نا ةلك( ةيئاثلا هلَمملا) مرت ةعبارملاف هنمرارضاو ا اه:ءزوشن نم ةعجا را دنع ||
 ةعحارملازاوح لص لّنامأ | !ذ_ه لص ل ىءهنا ىضتقي هنا الارهاظف طرمدلا مدسع دذع مدع طرمشلاب ا ||

 دارا سل لوةناناالا لى« لو أّنظلا اذهل صءاوستران' ةعسارم ازاو>ناف كلذك الا سل هنكا|] ||
 ىلا هتهقلا قوة ةياعزدي دما خاكنلاب ةعجارملادنع مههمزلي هلا هنمدارملا لإ ةعجارم أ ةصأ طرش اذه نأ 09 ١

 لئاسم همقو نول غي موقل اه هللادو دح كاتو كل ذ دعب لاه خا هصاوأو هتنادود 1 ةمافإلا نباتا اا

 ىلا ةراشا انس لوقو فيلاكسلا نءاهنءامىلا ةراش ا هقادودسح كلنو ىلاسعت ل اوق . (ىلوالا :لئملا) |
 ا لا ل : ىلا ص ومئااةذِيهَّنأ ىدعو ضان م ماوه عسا او لاب ة دال |

 هذه نأ لأ هقاو دارملا ناكتف ةنسلاب تفر ءامنا تاس ملا كإترثك ًاونرثك تاصصتغاملاق رطب

 مو هيلع ها ىلا ص هيد ناسا ىلع اممل لاك ىلانعت فاه: .د.سسو هلق ادو د ىه تمدقتىتلا ماكحالا
 َن رون ىه ونواب اهتسن نابأ هب اور ىف مصاعأر ة(ةيناثلا ةلعسملا) مهلا ل زئام سانال نينمأ نلاعتةلوةكوهو
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1*4 

 | اةيلايدملا سيفا ءوهاورار كلا لابس ىلع دس او ىن«مىلا نيافذلا مم دقاك ةشااثلا ةقاللان ءةرا أ 1

 78 يب الا ممظنو ىبنجالا ىنلاك نقر الا نيئاهنيباسو علاش ةبآعوتو نأ لعا و لوأ لؤالانأ مواسعمو
 0 هذا ود كلاسعلا ن نم 4ىل_الف اهةلط نأف ناس سان ب رمستوأآ فو ر_عع لان سماق نار م قالا
 رطل , الا نيتاه نيباعف علخل هنآ ع اشيا ف بيلا اما دهوه بمعلا ملال ناك اذا لبق ناف ملا

 ثلا اذهلف كلذ نمءوذ ق.الفاه دءرامأ ةئلاشل ا ةقلطلا لدقالا ناصعنال عاذناو عج ران أن يسلاانلق ١
 ماكح الا عن هب :ةالئاك اهمال ةثلاثلا ةقلطلا م كح لكي اد عركذ مثعلذنامكحي هعبلا معلا يك هللا مذ
 كنار اللاب ةقاطملا نأ دهتناروهجب بهدم( :املا ةلئملا) لءأمتناو باسبلا اذ»ىف ةريسعملا

 ل ا ل ع ضي نام | ديعسوريبج نب دعس لاهو هنم دعت ماه ةلطب مث اهاطرو ىناشأل دقعتو هتمدتءتطنا * سمؤغالاحبوزل ا

 0ذ111ذذخذذذ#ذذ#ذزذ كذ ]1 1 ١#]

كما اذوف هتيسوز نالف مكن ل بقاذاف أ
 | را تس اكل اذه هت بوند لصاس ىمأ حا

 ةحوزلاف ةمجوزلاب ةفوصوم اوك طرمشب تاذل | كلما اهسا لو اهتاذ سس ةأر ١1كيتل اهما تسد ةحوزلا مث ١

 حكتاناقاذا لوةنف اذه تدثا ذا بكرملا ىلءةلاسئال مدة مدرغملاو ةمجوزلا ن مهو تاذلاَن 24 طير عما ْ

 ةحوزاملا ثم نم ةحوزل | ىلع ةم قمم ةمجوزلاو ةمسوزلا نم موهفملا ن رو انا نان ةنعوز نالت ْ

 هلؤق ناكاذهتث اذا ةس.جوزل اريغحاكسنلا كل ذ نام عطقلا مز كل ذكناك اذاو بك رأا ىلءدرد ةملامدقت :

 تدثفءطولا هنا لاه كل ذب لاه ع نم لك: ةمدوزااريغحاكمن 1 كلذ نوك انآ رم هري-غاحوز 00 ٍ

 نءلوقامأو د_ةعاا لعل داحوزهلوقو ءاولا ىلع لدي كنت هو فءطولا ن ديال هنا ىلء تلاد الا نأ ْ

 ادود_مللا 10 « الانال فرعذق ةدسلاب ءطولا تدثاغاو ءطولا ىلعالا درتغشي الانالوقدأا

 ( لوصح ددعةم .رطاءاهتنا ب وسو ىلعةلا داب الا تاكل دّةعلا نع ةرايبب اكسل ناكولف حاكتلا ل رس
 00 ءطولا ىلعحاكنلا نلجاذا اما ارب ”احريغهناو دحاولارب آر ةالاط ربل ااهعذر ناكفدقعلا

 م | كلم سعقوذيو هةلمسع قوذت ىتح ًالةعافر ىلا ىدسرت نأ نيديرتا لاسقذ لسو هماع هللا لص هالو

 | سو هلعهللا ل_دهتنا لوسر ىلا ثداع متنا ءاش أم تلف لسعل ن4. ذةذالا هيث عاجلا 'ءلمسسعلاندار او

 ىذم ىتد تئيلذ هلا ىدرتاللاقذ ثداتسافر انآ تناف لسو هيلع هللا ىلصءن ا لوسر ضب ىتح تابلذ | .

 حودزالا_زطرشلا ادد ىلعل ولا لوصح فيقول نمدو صقلانالف سايق ام أءريغاسوز مكنت تدعي نم

 لعل !له آضغب لاك ىعملااذهلورخآ |لحر+ة-وز شرفي نأر 8-2 د حي ورا ن نأ بلاغلا نال قالطلا نع
 فقر لص<امنارجزا!نأمولعمو ةصاصغاا ن م هيف أسأ هزاع ن كش نأ“ ىنلاءاسن ىلع ىلاعت قنا مرحامنا :

 . لآ

 5 | قاهفمالا موب لاه ٍباكلابوأ ةمسسلاب٠ طولا طرش نأ ى ءاملهلا فلتش او دّدعلا درعت ىلا بدسملا نبا
 5 نامعلاف ةمّدقم ىلع هسسنتلان مريال لءلدلا ىف صول! ليثوراست خلاوهاذهو ٍباَكَمأاننامواعم نا رهالا
 |١ اودارأةنالفنالث كلا :اولاع ا ذاف لا عت «تسالاب برعلا تقر :لاتفنأ رملا مكن مهي اوق نع ىلعانأ تاأس جاوا
 5 | مالكىءوبأ هلاق ىَدَلااذهلوفأو ةعماجما هياودارأ هتوزو أ هنأ سما مكسصن اولاكاذاو اهيلعدسقع ها

 || نفاضا نمد اولكتاذاةراغمنيئيشا نيب ةلصاسللا ةفاضالا نال ةملقفلا نيناوةلا بسحم ققحم |

 1 | دنع ةمرح اءاهتنا مز ف ف هنو» د ءمكحالا اه ابك ولاد باع ناك امو . هوةبأع ىلا ْ

 1 ا

 ١ ىظرا!ندرلا دمع تنبةمقت نأ ىوراذ ةنسلا فروه ثالاربداامأو لاكشالا اذه مزاب : َُ/دقعلا ىلءاجوز ْ

 1 أرييزلا نين جرلاد#ب «عت-وزتئاب' الثاهةلطفاهع نا ىظرقلا كسع نب ب هون ةءافر تت تأ احتج

 ( ظ هدعب تجوز الط ترف ىةلطف ةعافر تحت تا 1 تلافو ٍلسو هلع هللا ىل_-ص" ىذ :11تا ىلظر ةاا|'

 1 ا مستو ىمم نب اىلا عجرافأ ىتسعنا لق ىنقتلط هلاو نا و ال تا زل سرا

 الا رخالا فكةدصأ ناذ لوالا ف تيذكل اهو ل سو هماع هللا لص هنئا لوسر اهب ذكف ىىسم جوز نا تااقو

 ْ هلل الذ اهقلط ناف هلوق لزن ةءافردهصق ىو نجر ال هملا تعجر نما لقد تنذأ: تساقرعت هاف لسا |

 1 هينا 4 رم لا ١ ارحا ازواعنام هع هلاذو :رفن هد ايز همذ 5 داو دةعلاد راما لوخ دا ع لولا



»41١ 

 ا ركوهضغبت رهافا ثيح حوزلا,ف افضتمنالا ن روطظا دقوامسال ريثكلا ل ذي اءالا ةمل ان 5 0

اوسحورعاهذ_> افاه ىهأ ةزمث انة سها هسا تعفرهنءهقاىذررعنأىوراسعاذه دك أو
 تن ىف

 اهطرقبؤلو اهعلخ ار علاقة ني#الرالا نيناهنمبيط أ تيام تلاةذ كلاح فدك اهلا لاق مث نيتلمل ليلا
 اهيلعب ول لكبد ىو: ل تحب اه بوز نم تعلم ا دق أ سها هءامس هنارعنا نعو اهطرق ىت-اهعلخا دارااو
 نسحلاودوهمنءاو نامعو ىلءلوق وهر ةنئان ةملطت علذلا (ةعباسلا هلّكسملا) اهيلع رك مذاهع ودالا

 نايفسو ةفشح ىلأ لوقوهو”ىرهزلاو لوعبكمو دهاجتو حجيرشو بدسلا نياوءاطعو ذكلاو ىءشا|

 دقعلل مس هنا منع هللا ىذر ةمركعو سواطو ساء نب لاهو من« هللا ىذر مذ امنلاقوقشا

 ظ محسف هلا ىلع ةمجج ةّمالا نا قالط هنا لاه ن٠ ص رو وأ وةاصءاو دم لاه هيو ىناشلل ىفاثل !لوتااؤ»

 | ىلع ةدايزلاب مدا اًضسق ناك ول هلال زسفب سل هنا اهلق ااو قالط هنأ ته اضدسق هل وك لطباذاقق السطر

 ارسل ااهيلع بح نأ ب سور هملا ركذي لو اه علا اذاف اضسف علا ناكولاضي أو عسلا ىف لاق الاكى هدملا ره |

 ١ هنأ تدثكلدلطاذاو مسفب سبل علبللا نأ تدث كل ذكن كي لاو رت ذي[ناو هدر بنل ناو ةلاهتالاك !١

 ْ الف هللا دو دا ةيال نأ مدس ناف لاق ىلاسعت هنا( ىلوالا ةحغ ا) هوجو قالطب سدل هنا لاه نم ة<قالط | 3

 ْ ناك واف هرب غاجوز :: ىتد دعب نم هل ل تالف اهةاط ناف لاةف قالطا ا ركذ دب تدتفااعفامرملعحاشجا ا
 || ةحلا) ساسعنبا نعنئدلا لاع٠ باك ىف"ىباطللا لةنلالدتسالا اذهو اعب رأق الطلا ناكناهالط علنا

 ١١ قالطلا نا عمدت سها علام ىف ساس نب سيق نب تباثا ن ذأ لسو هلع هللا ىل”ىنلاناوهو () اعلا |

 || لسو هيلع هلفا ىلص ىبنلا ىلع بجي ناك'اهتالط علم ناكولف مارتسهمف عابمبا لصحرهط ىفو ضيا نامز ىف
 أ ةحغا) قالط سدل عللشا نأ ىلع ل دامةلطم عاذناو ءسهأ لب فسكت ملاذ كلذ ىف لالا ف دكس نا

 || لعج هنم تءلتش ا املس يق ني تيان": سما نأ س ابعنب نع ةمرك«نع هننسف دوادونأى ور (ةشااثاا |
 || هللانال ق الطب ساو سف علذن انا ىلعئثلدأاذهو ”ىباطخلا لاف ةضزح ابتدع لسو هيلع هللا ىلص:ىنلا

 هلوقامأ دخاوءرق ىلع اهلرمصتقي ل ةتاط ءهذه تناك ولف ءورق ثالث نه سفن ان نصدرتي تاقلطملاو لاه ىلاعت

 ىأاه ود_ةءئالق عاذتاو ةعس رااو قالطلا ماكس نهد ركجصذمدةنامزأ ىنءاق هلادود كت ىلاعت

 همفو نوم اظاا مه ءاواف هلتادو دس دعب نمو لاَعف دمءولاب هعمشا دكؤمملا ىبنا اذه دعب ئاهتعاوزواحت الف

 لوصح ىلءاهيبثتانهملظل ارك ذفنيملاظلا ىلع هللا ةنعلالا تان الارئاس ىف رك ذىلاعت هنا (اه دحأ) هوجو
 هنأ (اهتلانو) د.ءولا ىرجتانراج نوكت م.الا اذه عوقوةريقعو مد مساملاطفلانأ (اهينانثف) نعل |[

 ناريد بغا اًضبأ لظو ةيسصعملا ىلع مدقا ثدح هسفن ىلع نانالا نم ملط هنا ىلعاهدنت افلا طفل قلطا |||

 |١ ناس الانمي رستلاو فورعاايلاسمالا رتل رلاو أ اهجر ىف قاخامم ايش تقكوأ اهتدع ةأرملا مالا
 || قاط اوافري_غللا اظن وكنا عضا اوااهذه لك ىفخةأرااةهجنمزو تن بي سنإلائ شاهان املج نمد وأ

 ٍ لحت الف اهةاط ناف) ىلاسعت هلوق «تاديدهتلا ماظعأ همفوهريغلاملاظو هسفنلال اظهنوكىلءلدولاظلا اظفا

 كلو هنا دودامقي نأ انظنااعجارتي نا امهياع حام بالف اهةلطن أف هريغاموز مسحت ىدس دعب نمل

 |١ ةقلطا!نأن اس وهو قالطلا ماك أن مسما1 لايك طاوهاذهنألعا ( نولعموةلامسهتلادود- | ١

 ٠ | ةراشا ناسا را يطوف ولا نيالا "اسمو ادي دامك ةئلاثلا ْ
 نأاذياناالا دهام ل وقاذدهو ناس ان رسندل وةلريسف:اهقاط نادل وقثاا ولاه ةئااشلا ةقلطلاىلا | 1 ا

 | | ةقلطاا دعب ةأرملا عمح وزان ال كلذو ةئااثلا ةقاطا ناس اي رستهلوق نمدارملان ركبالناىلوالا
 ارمجاربالن أ (ىناثلاو) ورعب لاسمامهل وةب دارا اوهو اهعجاربنأ (اهدأ) . هثالثالا وحأةداشلا
 | ١ |١ ا اهقلطي دا(ثلاثلاو) ناسحاب مب رستوأ هلوةبدارااوهوةنوذببلا لص ةوةّدعلا ىضةنتىتحاهكرتب ل

 | بجو الث اظاسفل ارك ذىلاسعت هللا وثالث مانسقالا تناك اذاف اهقاطناف كوب دارملا ودو ةئااث ةقاط

 ناسسح ان رسسثوأ هلوقاناهبنا ام فن الثلا ىن اع | نم ىنعم ىلع هن الثا ! ظاسفلالا نم دححاو لكك لب زنا ||
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 نأ انظ نا اعحارتي نأ اممماعحانجالذا يتاط نافذا الا ءذه دءبا.عفىلاعت هلوق ليواتل اذه دك وب ىذلا مث | 0

 ١ فوالالوص-وه طرشاا نا ىلء لدين الاءذه رهاطظنألسعا (ةهدارلا هلثسسملا) هللا دودسامب

 | اذهنوك.نااما هنال ةعيرأ ب املا اذه ىف ةنكمملا ماسقال !لوةنف ث< دب نه نمانه» بالو :ًارمالو لجرال
 || نوكيو أ امهنم دس او لبق نمفوخن! لص الوأ طغف جوزا لبق نموأ طقذةأراا ل مقنم ال.صاس فولت
 | ةأرما لبق نمالصاحفودلا اذهنو تسحب ناوهو (لوالا مسقناامأ) اعمامولبقنم الصاح فومللا
 هانيورامهلعللدلاو اهتملاملاذخ أ جوزال لسا: وهذ حج وزال ةضغبم:زمثان ةأرملا نوكتن ان كلذو
 فشلا ب تباثاو علذلا اهل سو هما ء هللا ىلمهقالوسرزوفم ضغماترهطأ اهنال تبان'عم اهلج ثد دس نم

 | الق طقفاتم فولمللا لو هح ىتكي هنا ةف.كناهمام-هفوخانا الا ده ىف ىلاعت طرش د ةذ لستناف

 | نال حوزلا لبق نم لصاس لا فول لعب رتيدق هناا ًأرملا ةهج نمد أ ناكناو فولللا اذه سبس
 .اهرواهتشيواهيرضي هاقدعطت لاذ اانا !فان وهو جوزلا عأ ىف هلف ان امص ن ناهس لعب فانا 1

 دوو ج وزلا, قلعت مالا هنم بدسلا كلا ذنوكب دقف اعمج امهل الصاح فودلل ا ناكف بحاول ار دق ىلءداز
 | ةأراا نوكتريدقتلا اذه ىلعو هنمرفنم ضراوأ ههجو مقاوأ هرقفا حوزلا كلذ ةبحاصهةأرملا هركستن
 . [أاريصقت هنم عقب نأ ن مىل اعن هللا ةيصعم نم افئاش حوزا!نوكيو جوزلا م-.طثال نأ ىف هللا ةمص»م نم ةغئاش

 .[| مالت ىح اهدويو همر ضي نانطقف حوزلا لبق نم فود نوكينا (فئاثلامسقلا) اهقوت- ضعف
 هاوقىلا اوهذدل ّىمواضعتالو هل اوقكت ان الارياسلمل ديون الاءذه ل وأ لملدي ما رحلاملا اذهنةيدفلا ظ

 !نوكيالنا (ثلاشلا مسقلا) لاملا كل ذذخأ م رد ىف ةيظع ةغاابما ذهوانيماعاو انانهب هنودشاتا
 ! علها اذ_هنانيدبمتملارثك ألوق نأ انرك.ذ دقو ةسوزلا لسق نمالو حب 0!لم نام اهببقوملا اذه

 , اعمامهلبق نمالصاح فوانا نوك. نا (عبارلا مسقلا) مارح هنا موق لاهو لالسذ وخلا لاملاو زيئاح
 ١ نمالصاح بسلا ناكأذا لاملا كلذ ذأ ةمرح ىلءل دتاهانول:ىّتااتان الانالاضي أ مارح لاس اذهف

 . مسقلا اذهل درفا اعتقل انالوالمأ كلذا بيس أ رهلا بناح نمنوك نادمةيديشته ف سدلو حبوا لق

 حرش اذهف لالا ذ> ال ىلاهت همضر حصص ذي لودي ١ الاامه» .قاقش مف ناو ىلاعت هلوةودو ىرخ أ دبآ

 هقانيو نيكل نياستو هاما ماقالا ذه نمءانظىذل د نأ سعءاو ةعبرالا ماسسقالا هذه .

 ءايلا مطب اناخي نأالا ةزسأرق (ةسماخلاهلثلا) ءاهتفلالوقودا ذه اس هفره اظل ىفاماف ىلاسعت

 ظ لدين موهوريوضلا فاأ نم امي النا لاديأ ةزس ةءارق هسوف ا ثكحجلا ىحاص لاو اههفن نوكامااو

 .ةوقيواوفايناالا هللادمع ة١ارقبدك امم ىئءلااذهو هتلادو د- ةماقا هكر ديز فخ كلو تك لاش الا

 5 .انييام ىلعامسهيلا فول ةفاضا ةئاعلا» '١ارق هحو اههري_هل فوللا له اخ لةي لو عفش نافىلاسعت

 0 .(ةسداسلاةلثسسملا) اهلع ىد_تعي هعطت لنا اهنا ف فتح وزلاو اه سفن ىلع ةنسنل افاد : راانأ

 || زوال سواطوءاطعو ىرمدتلا نسطلاو ىرهزلاو ”ىبعشلالاقف هب علذل' عوقوزو امر دقىفاوقلتخا
 1 نوداملب بيسملانيددعس لاه «نعهقلا ىضر بلاط ىنأ نب ”ىنعلوق ةوهر اه اطعاامربكحسس اذه أ, نأ
 ع امحاو كىواسملاو لقالاو ديزالاب عاف اوزَو ب مهناف» اهقدلارب "سامو هل لذة !نوكي اد اطعاام |

 || اشثن دوه ااماودخأتنأ مكل ل< الو ىلاعت هلوةفنآرتلاامأ ساسقل وربه ناو نآرقااءنولوالا

 0! ْ . كاذك ناكاذاو اهانامىلا اعجاراذ_هنوكب نأ بوب تدتناامذاملع حانج الف كاذ دي لاف

 ,درتنا" هل. نم بلطاملاسانأ نآانورافربلتاامأو رهملان ماها "امر دق الا ىلاعت هللا ةساباىف لخ ديما

 اجامل زا دارا علنا ناكولو طف هنتي دحال لسو هملع هلنا ىلم لاذ ديزاو "للموبتلاقف هني دس هماع |

 ! | اهلا عفداممديزأ اهتءذخ ًاولف اهعضب حابتسا هن :اوهف ساهل اامأو هتماهعنعنأ ملسو هماع هلفا ىلص ”ىنلل

 | هضواعم دقع علخلا اولاف مناف“ اهةفلارن اسامأوزئاج ريغ هناو اهم ررضالاه اطاوتأر 11 بناججام اجا كلذ ناكل

 ْ ناحوزالاذ ؟قريثكل!قادصلارالا حاكننلا دنع ىضرتالنا ةأرمالن اكن نيع ٠ .رادقعدقالنأ بوت
 0 2 عسسل

 ا ا مع

 ال م رت فاس »سو جح



 ديدح جاكت لوالا ىلا تداع ماه اضاورخ اسوزن تكن "عا نيتثوأ ةدخاو هتنوز قلط اذا ىقاشأا لاك ْ 20

 ناكلذىفّنه درب قس أ نهتاوعبو ىلاعت هلوق ةلزخع هنا (ثلاثلاو) هئظياغاوردقلا ام ليال ناس فال ا

 ةعحارملازاوح لص منال اذه لص مل ىتءهنا ىضتقي هن الاره اظف طرملا مدسع ددع مدع ط رمشلاب َآَ ا ظ

 * 4م

 بسسس رإ

 اناالثاهلع كل لب ةفت>وبأ لاو ىلؤالا تاقلطلا نهد تمشي تلا ىهو ةدخاوةقلطالا الع ل نكيملا|]
 انلقامنا ةظملغلا ةضرللا ل هت نأ جوف ةثااةتاطمذهنأ ىذاشلاةحثالثلا دعاس وز تسكنولاك || ١

 نق لامه وع ةلغملغلاةنم را وم ةئلانلا ةقلطلاو نيتقاطلا دعب تدو ةقلط اهنال ةملا ةقلطامملا

 ريغوأ هريغحاكنباه وبسم ةثلاثلا ةقلطلا اهقلطن نأ نم ّيءأ اقلط ناف لوقو يآ الادع ندهل ]2 الفاهتلط |
 حي وزئا ذا هنع هنا ىضر ىذاشلا ب هذم (ةعبارلا لش سملا) .هضالخ اذ لكلا ناك هربغ حاكتي قويا ١

 وغو لوهم لدا نغم حكت اذهقامهني حاكن الف هيا أ نأب لوالل هلة اذاهنا ىلءريغا ان'الث ةقلطالاب

 عصي( ىناثلاور حمال (امهدحأ) نالوق هنفف لوالل اهلحأ اذا اهةلطدال نأ طرمشد اههيرترلو لا

 كلذورك 11 مج ءاكلاو اهةاطاهلجأ اذا هنابا دةّدعم اًقلطم اهحر زوو ةفمنحوأ لاه هو طرمشلا لطاو

 ءاعو) ىهتنب م 11نا ىلع لدتهب . الان نليلد لطايحاكتنلا ذه دجأو ىرونلاو كلام لاو هينأبو

 هن عقي له !هءطوذ حاكتلاداسفب انمكح ثدحو ةمردلا» ءاهتانلوةلابجوذتدجو دقودقه:قومس »أ

 قاشلاحوزلا اهقلطن ا عملاق اوةلط ناف ىلاسعتهلوقامأ لبلخلا هب عقبال هنا مصالاو نال وق لبطقلا |
 ىأامسهيلع حانجالف ءريسغاجوز مكنت ى> هلوقب هركحص ددق ىلاعت هن ال ةئلاشلاةقلطلا دعي هجرت ىذلا 1

 ةبسحوزلا نال عد >ارتل اظفلب حاكما ظفلركذف دي دج اكن اعجارتب نأ لوتالا وزل او ةقلطملا ةأرملا ىلع
 3 لاف قيدكوفل جارت ذو حاكتان ءهنلءاناكام ىلا اجا رتدقفاع نتا ذاق كل ذ لبق امهتد :هلصاح تناك ||
 حوزلاةعحار 1! لق ىناشلا حوزل ا اهةاطبام دنت ىضتقيد ا الارهاظ (ىلوالا لعل نالكتسا

 ءاريشسا ة دعا | نمهدومةلانالءورق ثالث وسفنان نصيرتي تاسقلطملاو ىلا عت هلوةب صوص هناالا لالا ||| 1

 دقعلاد ردم لص للحل |نأ ىف بيسمل نب دمعس هملع ل وعىذلاوهاذهوا:ههلصاس ىيءاااذهومحرلا |
 حائج الف هلوقىفءافاا نال دع طوس ىلع ل نام الا هذهو ةبجاو ةّدعلا تناكتلارمتع ناكل اول ال 0[

 انمّدقام ب اولا نأالا ىف اثلاح وزلا ق الط بّةء لصاح ةسعج ارملا لح نأ ىلع ل دنت اعج ارتي نأ اهمملع 000

 اعجارتي نأ ىف هري دقت ضفاخاراعضان صفح اعجارتب نأ عضو «قاسكلاو ليلا لاه (ةيئاثلا ةهلثسملا)
 ”هلكملا) ناتلثص هيفف هادو دح امتي نأ انظن |ىلاعت هلوقامأ ضفاس1تا عزب بصن هعضومءاّرهلا لاقو ||

 اعط لوعنا ان هوهقلادو دس نامقي امهناانقي ا واللعن ا ى أ نظن ني رسفما نمريدنكل اع (كوالا

 نأ ., (ىناثلاو) دبز موةي هلأ تاع نكساو ديز موي نأ تاع لو ةتالذنا (اهدسحأ) هوحو نما[

 1 تو ب

 لضح ىتمىأ نقلا سفن هنمدارملاف لوقلا اذه لطباذاو انههاذككَن لاذ انهربت علا نافاسالصا اودارأ|] ١
 افاخو ّنظلااده لص ل ىتمو ةعجار 1اهده تنسج هتئادو د ةماهت | ىلع مزعلا امهأ لسصحو َناذلا اذه ا

 ١ قلم او طرمشلل ةغالا ىف نا ةلك( ةيئاثلا هلمملا) مرت ةهارملاف هئمرارمذاو أ اهتءزو شن نم ةعحارملا دنع

 دارملاس دلو ةناناالال ضع لو َنظلا اذه لص ءاوست ران“ ةعجارملازاوجناف كلذك الا سل هنكا ||| (| ٠
 ىلا عت هقنا قوقح ةياعزدي دلسا خاكنلاب ةعجارملا دنع مهمزاب هنا هنمدارملا لب ةعجارم أ ةضصأ طرش اذهنأ || (|+

 لئاسم هنقو نوعي موقا هنن هللادو دسح كاتو كل ذ دعب لاه عا ه«ماوأو هلئادو د1 .ةماهالا قو ||| |

 ىلا راش اهنسيهلوقو فيلاكتلا ع نماهنيامىلاةراث[هقآدودسح كانو ىلاسعت هلوق ..(ىلوالا "هلئسسملا) |
 ةماءاعرتكس تمد قت ىلا نضوصنلا ذهن ىددنعو ضان مهامه عسل او لاب ةةسسالا |

 هذهنأل_ءأهقاودا ران اكن ةمدسلاب تف رعاما تامل كإةرثك ًاوزرثك تاصمصتغاملا وطني

 لست هيلع هللا لص هنن اسسل ىلعنارسلا لاكىلاعتهقااه.د د.سسو هلل اذو د ىه تمدقتىَتا ماكحالا
 يل نابأ ةباورن ف مصاعأر ة(ةيناثا هللا مهلا لزنام سانال نبيل ىلا سعت هلو سبأ

 ل 5200 1



 لوصح د: ءةمرالا اهلابوحو ىلع لادا الا ناكل دّوعلا ٠ نءثر ايعحاكسلان اك ولف حاكتلا لود ١
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 ثااسثلا مسقااذاءهاورار شل | لدمج ىلعدس او ىن«مىلا نياففلامف سمدقاك ةفلاثلا ةقلطل أ ف ةراع أ

 7 , الا مدلظاو ىبتججالا لاك نيتي الا نيئاه نيام علا اةيآ عوتو نأ ل_عا و لوأ لؤالانأ مواسعمو ١

 : ” ىودج كاسعلا خ نم 4ىل_كالف اهةلط ناف ناس سحاب متر رستوأ فور_ععلان سماق نار 3م قالطلا

 ني. الا نيتاهنيرامف علف اةنآعاشيا ىف بيلا اماذهوه يعلا ىللظنا !ناكا ذاق لبق ناف 0
 كسلا اذهلف كلذ نمءوذ *قع الذاه دام ةئلاثل ةقاطلا لمخالا ناصعيال عادشاو ةعجرلا نأ بيس انلق

 ماك الا عجب: ةامناكاهن ال ةثااثلا ةقلطلا مكح لكيلا دعي ركذ مثعللنا مكب هعبلا مدع يكح هنن اركذ
 اذار غال ثالسلابةقاطمل نأ نيد عمار روهج بهذم(ةزاثلا ل: لم) لعأ هللاو بابا اذهىف ةريثعملا
 كيعسوريبج نب دعس لاقو هذ مددعت ماقلطب مث اهاطوىناثلل دقعتو هنمدتعت طذا *سه#عالاحوزلا

 قاهفضالا لصوت وأ لاه تاكلاب ابوأ ةمسسلاب“ طولا طرش نأ ى ءاملعلا فات اودّةعلاد رجب ل بدسملا نبا

 نامعلاف ةمّدقم ىلعهسنتلا ن رمديال ل لدلا ىف ضومللا لمهوراست خلاوهاذهو بامان نامواعم نا هالا

 اودارأ دن الف نالذ ,اولاه اذاف لا .عتسالاب برعلا تقر ”لاتختا رملا مكن مهاوق ن نع ىلءانأتلأس حنا

 مالكى ءوبأ هلاق ىذا اذه لوقأو ةعمامجما هياو دارأ تجوزوأ هنأ ما عكسصحن اولاهاذاواهلعدةع هنا

 نفاسضملا نمدسح ا ولكتاذاةراغمنيئدشا انيبهلصاسألا ةفاضالا نال لفل نيناوةلا بسحم حت
 ةتدوزاو ةرباغم حاكنلا اذسهذ هتسوز نيو هند لصاح سا ةحاكننااذهف هتسوز نالف مك 5 ىل-.ةاذاف

 ةحوزلاف ةمجوزلاب ةفوصوم امنوك طرمشب تاذا | كما امسا لو اهتاذ ستر ١1كِلتل اوما كسل ةجيوزلا م

 جكنانلقاذال وقنفاذهكثدثا ذا بكرملا ىلع تلاه ال مّدةمدرغملاو ةمسوزلا نمو تاذلا نم 00
 ةحوزاما ثم نم ةجوزلا ىلعةمَّدَمَدم ةمجوزلاو ةمجوزلا نهم ريدان د انااق هّحوُز نالذ
 ١ ٠١ رفتلافاةجرزل رت لكنا كمان علا زل ذك اذاو بكر ما ىلءدرفلامدقت

 تثق ءطولا هنا لاق كلد لاه ع نم لك" ةيصوز ااريغ حاكم ا كلذ نوك : نأ ىضنقت هري_غاجوز مكن تح

 نملوقامأو دعا ىلعل داحوز هوقو اولا ىلع لدي كت هلوةفءطولا نءديال هنا ىلع ةلاد هن الانأ

 ادود_م للا ىفنىذتق: هن الاّنال فدعذف ة:_ساايءطولا تيثاغاو ءطولا ىلعالا درتغتم الانا لوي
 دذعةمرط اءاهتنا مزل.ف ف هنو“ .ةدنع مكسمالاءاهتنا بت ئذلاةياغ ناك مو 1 هم هوةنأع ىلا

 مضت تضطر رة ا

 هلوقانلبو ءطولا لعحاكنلا اا اذاامااًرئاسرمغدناو دحاول اري نآرقال افريل اءاهعفر ناكفدقعلا
 | ىظرتا!ندرلا دمع تنبةمت نأ ىوراذ ةنسلا فروهثارب1 ل اامأو لاكشالا اذه مزلب ملدقعلا ىلءاحوز

 ' ريدزلا نب نوحرلا د. «ات-وزتئاب' الثاهةلطفاهعنا ىظرقلا كس نب بهو ةعءافر تحت تأ اح

 ١ ٠ هدبعب ت-وزتف الط تدف ىةلطف ةعافر تت تا 3 تلاقو لسو هلع هللا ىل 1 ىذ :1 تاق ىطظرقلا

 ا مستو ىممنباىلا عجرافأ ىتسعنالبق ىقلط هلاو راي وه ل حلم نال زئانب نمر القنا

 ْ كلم سعقوذيو هةلمسع قو ذى يس لة عافر ىلا ىجرت نأ نيديرتا لاس لسو هماع هللا ص هللا لوس

 | سو هيلع هللا ىل_سدتنا لوسر ىلا ثداع م هقناءاش 1 ل لف لعل أن <. .ذةذللا هيث عاجلا ةلمسسعلابدا رااو

 رخ الا ىف كةدصأ نلذ لوالا ف تدذكلاق و ل سو هياع هللا ىلص هنا لوس ناس قسم و نناتااك 9

 || ىدم ىح تنيلف هملا ىجرتال لاقذ تندا:سافركبانأ تتافلسو هملع هللا ىلص هللا لوسر صم ىّتآتايلذ

 هلل الذاهةلط ناف هلوق لزن ةغاقردصأ ىو نير السلا تمير نتا امن: دات -ساقرع تتاق هلسسأ

 حيوزالارحزطرم نا اذه ىلع لالا لوح فر قوت نمدو صقلانالف سارا امأهريغاجوز كنتى دعت نم

 معلا لهأ ضغب لاه ىعملا|ذهلورخآلحرهةوز شرتفي نأ اركسنس حوزلاَنأ بلاغلا نال قالطلا نع

 ْ فقر لصامنارجزا!نأ مولعمو ةصاصغاا ن م هب أس هربع ع نعني نأ ”ىبنلاءاسن ىلءىلاعت هنا مرحاا

 | (ةهيناثلا لة سملا) ارجازواعئام هلعج حدا فر ُةنهدايز هم ةسلةدةعلادّرءاماق لوشخدلا ىلسع لما

 تم همس م



94 

 تشثيال ةدملاءاضتناداءوةذملاءاضتنا نعةرابع لدالا غولبو ةعجارملا و - ىلجالاغولب دنع تينا ||

 سفتالغوابلاةفراشملجالاغوابي دارا .(امهدحأ) :نيهجو نه (باوئاو) ةهجارملاو تح |] |
 براق اذا ل-رلا لوةكوهو را ححالا ىلع لكلا مسا هنق قلطي ىذإ ازال بابن هاذه هلوب اير غولسلا |[ ٍْ

 عاسقيا نك«نامزرخآوه ىذلا نامزلا ىلعءلء تف نازل مسالجالانا (ىناثلا) انغلبدق دلبلا ||
 راما ىلا ةاسالفملإ وألا اذ_ه ىلعو ةعدرا : تح مه دعت قم الئافاذاث مع هسف ةههحرلا|| ك

 نأنيب قرفأل لوةب نأ ل :اةل (فوالاةلكسسملا) احا سمهقت ارا رش رهركالالافقارلا | 5 ١

 ةدئافلا اك هدض نعى لان سهالان ال ارارضنةوإ -ةالودل ونزيد فورعع رهركسأ: لودي 0
 لك لواثني هناف ىهنلا ام تاهوالا لك لوانتيالذ ةدساو :ّرءالاد شيال رهالا (باولساو) راركتلا ف ||

 ىلا هت لاق الف لقّد1!نامزلا ىفاهراضي نأ هبلق ف نكحسحاو لال ىف فورءباهكسعنءلفتاهوالا || ١
 وهرارشلالافقلا لاق (ةناشااةلثسملا) تالاقحالاتلازوتاثاا تعفدنا اراض نهوكمتالدأ| ٠١

 هانغمو نينمؤملا اوراضال ارارضامصنملا اوذذصا ىأارارض!دهسماو كش انيذلاو ىلاءتلاهةراضاأ || ٠
 اذهريسف:ىف نورسفملاركذو : ةرفنلاتامحو مو ةد>ولا عاشراو ةفئاالاتلا زاوةوادعلا ةران'ا ىلا عجار 1

 ثلاكاا» .ءااءرقلاءاضقنا براغ ذاف اهعدب من ةأر !قاطد ناكل ران اىورام (اهدحأ) اهو-ورارم هل |[

 ءوسرارع رارعملا ريسفتىف (ىناشلاو) رث تصأرأ رهمخأ ةعستةدعلا ىف قمت ى> ام لءفي .اذكد»و اهعجارإا ا ِ ظ

 مانع نأ“ اسر لاعالا ءذهرثك 1 راه الا ىف نولعذت اوناكم من العاو ةقفنلا ديضت (ثاانث او) ةريكملا| 0

 ندعم اونوكتو : نفرراضت الدار ا (كوالا) ناه -و هسففاو دعا ىلاعت هوتامأ اهلا عه:ءةأرملا 1

 0 ةلآهطقتلاف هلوةكوهو كلذ كرعأ ةبقاعنوكتل ؛قدد ١

 هلل ةاصءنوريست دمنبخ نوياعءا ددعالا دصق ىلع ن هوراضنال ىلا نوك نأ (فاشلاو) ةيقاعاامال ا 1

 لقت ع ن.وىلاعت ةلوقامأ ىضاسغملا عاونأ م اغءأ اده نا كشالو ةيسمعملا كلا نيدصأه نيدمع“ ه«نوفوكتو 3

 هسفنلاظ (اهتاناو) هللاباذ_ءا اهضد رعش هسسقت لا (اهدجأ) هوجو هسفق سفن لظدتف اذ 4

 ةيبقلا هل ءاعملا دهب ساسالانيباهفر تسلا اذا هتاقاب دلا عفانمامأ نيدلاو است دلا عفانمهءاعت وة نان ||
 لهالا هل و لصا١1باو.لاق نيدلا عفان امأو دحأ هتلماعم ىفال وهن ج وزنا ف بغربال

 هضفاوز» هما تانآ اود : الو ىلاعت هلوقامأ هدلاك دو ىلاعت هللا ماك الدا .قئالا عل ماس باوثلاو|أ :

 1. رهتسا هنأ همف ل اشد مالا كل ذ عسمطلا ن نم ب صم هسفن بصت نا دعب لذي لذ ىدسا نه نأ (لوالا) هءو-دأ]

 هذش همأ ات تاصو مث هلوسر ةعاطو هلا ةعاط هملع بق هنا: سعأ نم ل كس اذه ىلهذ هيبعليو مالا ادب 1

 اذهوأوب ئزهت_ماكَن اك اهما دالرهشني الف ةراضا ا رتو علطلاو ءبرلاو:دعلا ىفاهرك ذمدقتىتلافمااكتا ||
 نركيامف عاستباك هللا فءاك:ىفاوحم اسة”الودارملا (اهناثو) ةالصلالهأ ىمةا هلل يطع ديد
 انأو تايلط لوةيو ةسلهاملا ىف قلطب لجرلا ناكم ءادردإاوبأ لاه (ثااشلاو) ثوعلاو لزولا بابن«

 لافو لو هيلع هللا ىلص هللا لوسراه رنة ال | هذه ىلاعت هنن لزناف كالذ لم لوةو 21 ق تدي اتايال

 اذا بذلا نم رفغتس ملا نا ينعملاءاطعلاه . (عارلاو) دحوهف بعال هناوعزف مك :واررحو أ قلطن
 اوذختنالو هلوةنال لوالا هجولاوه برقالاو ىلاعن هقنا ثان اير تساكناكهلثم ىلعو أ هماعا يعل 01
 رخو : ىلءالاهكرت ىلءا دي دجتدي دوتلا كا ذ ناك ف لاكن ارك ذ دعبركذ اذا ديدهتل اودي د.ت اوه هلا تانآ 0 5

 عارف أمه ركذنابامتادأ ىفاضي أ مهغرديدهتلا نمرك ذا فءااكتلاءادأ ىفمربغراملىلاعتهلالعاو اهرعغإ| 0
 هللا معن لك لوانب ذهو مكلعمللاةمسع اور ذاوراقف لاعجالا لبس لءاهوك ذا ًاديقمماعةمعل ٍ 1

 ايدلا مع نم نم لجأ امنال ارك ذلاءاه هحامنا منيدلا من اذهدعب ركذ ىلاعت هنا منيدلا واش دلا ف دمغلا ىلع

 هيكلفت ةمكحملاو ٍباَلا لزنأامغاهنا ىدملاو بم كافي ةمكسطاو باكل ان هربكملع لور زل لاقل

 || ىلاعت هلوق «٠ ملع ئئلكبهللانا | اكاي هبه اون ءوغانقالواوطكرماوأ  ىأدق وقاد لاق



 “«5+غ

 ظ نانسسلااذهبءاناعلا صخامن '( هم اثلا'هلمملا) ىلا هلفا ضنما ىلع عج رب هنا ىلعء الامن روقابلاو ماظعَلا

 نيةثمأل ىده هلوةكوهو هيد: ءدالنمةلزنعمهريس + :تاناالاءن وعني نيذلا مهممنا(اهدسأ) هوبول
 ب رعلا هب نعي. (ثلاثلاو): . لاكمو يرجو هل مرو هتكالمو هلوتكرك ذلانمسهض هلا (ىاثلار)
 القاعالا فاكرال هنادوصتتااونوملاهلا الا اها ةءيامو هلوقكلعو لع هلم ديرب (عبارلاو) نأ سل انمواعل
 ىنعب هللادو دس كال: هلوق نأ (سمايختاو) فاك ارذع عب زا دن كال ذ تح نات ىر هنال هفاكر امباملاع

 اوهتذيوء غاب اوامعنا لوسرلا ثءيو باْكَلا لزأ هقانا ملعب نا هلل | اهن.دب ماكدالا نم هرك ذ مدت ام

 ا نهو- 0/0 نغيرسد زم وكسمافَنواحأن غاقءاسنلا مق معةاطاذاو) ىلامتهلو5 « هع اوماع

 اوْرَه هلل تانآاود_د الو هسفن ملط لهن كلذ ل .هفي نمو او د-2.كلارارضن هو تحف الو فورعع

 لك هلا نااولعاو هلل اوقتاو هءمكظمي ةءكحلاو باكل !نهمك اعل زنأامو مكيلع هلا تم_هناورك ذاو ورك ذاو

 لوي نأ لئاةأ ندب الا ءذهىف هعدتت ة: بدع أم لوأ ( ىلوالا "هل بلا) ردا سمن الاىف نأ لعا (ميلعئم ( يلعْئن

 هذه: داعانو كمت: نا حان رسستو أف ورعمتلاسءاف نانز رهقالطااهلوق نيبو هن" الا هده نيب قر هال

 /(باوحلاو) دوال هناو :دئافرع-غن هدساو عضوم ىف داو مالكسأ ان الا كاتو دعت الا

 نا ىلع ناسسحاب 5 ركز أر يدان رم قالطلا هلوقأ وأو نذل ماسهف هه ىف ىلأ بامحأ امأ

 نام ىف "الا كلغ نال منع طقاسلاو سلا اذهفقدرفما اود عورمش م اامتاو عو رمش مريغتاقاطلا نيب عبلا

 مهو هللا مهجر ا ةعجرلا ةمف.كسح ناس ىفدب الاهذهو قي رغتلاو عهلبا ةفك
 لواذت, امرك ذ نما اولوةينأمها دمهيلعدراولاؤ لا اًذهقةعجرلا ةمفيك ىلع الا كلتا ولو نيذلا

 "ل: ماعلا م ك1 كلذدعي دعب نأ دعم ل معهأر وهلا كل: ضعب ىف مكمل كلذ تاسيلا أكو ةرع رثكا رود

 | انههو اهريغىف سدلام ماقغ الان ءةروصأ| كل: ىف نا ىلءرب ركل اكل لد#ا ىرخأ : رم ةصاخن اةروصلا

 هدعلاةدءىف ديال هنا نا «مف ناسا عب سنو فررهع لا سماق نان ٌرءقالطااهلوقن ال كل ذو كلدك

 ةناعد نم دبال لا وزلأ ىلعةّدملا ةفراشم دفعنا ناس هسففةناالا هذه ىفامأ و ني صال ا نيده دو نم

 بو>ولاءىفوأ:3ا1لاوز ةذراشم دنع نب مالا نيد هدأ ةياعرّن ا مولا ن 10

 رخادنءنينّرماهءجار م اهةاطب نأ“ اذيالاعاونأم ظءأنال كلذو تقولا اذه لقى َّجاا تاهوالار "اس

 هذه كس هللا درع نأ حبشي ل ةراشا ا عاونأ لق ءااذه ناك الف ربشأ ةعسن ةذملا ف قا ا

 "لشسملا) اهنء فاكملاز 2 نعال او راش مالا روهلام انءأ ةروصا !هذه نا ىل لعءاهسأت ةروهلا

 ىفاشلا لاقف ةعجارملا ةمفبك ىفءاملءلا نقتل او ةءارما ىلا ةراش انور وم كسمانةول (ةئاشلا

 ىذر ىررُدلاو ةفن وأ لاهو مالكبالا ةمسرلا ن 0م الكب ال | قالطالو حاكد نكم ملال هنع هللا ىذر

 ةحالفالاو َه ةهسز ا *طولاب ةعجرلا ىون نا هنع هللا ىضر كلام لاهو طولا ةعسرلا خدتاه_منعمتتا

 افالون لان ضدئاح ىغو كوز ىلطال ه:ءهتاىذررع نبا نا ىورام هنع هللا ىضر فاشاا |

 ىلصص ىنلا د هأ ل اما رع يبل ول دع نع ملو هيلع هللا ىلم

 ! | نامزق ةعحا رااناندذأآمناك هنا لوةثف زا : اولا مالا تار د لق واقاطءة عا راان لو هيلع هللا

 | ىذدر ةفيشح ىلأ ةجحو ةدسرءطولا نركح النأ مل .ةضرحلا نامز ىفءطولارانو ذأ ناك امو ضدملا

 فحوف ايس تاع اهتسواذاو لا هال اد رعت صا فورعب نهوكسماف لاه ىلاعت هلا هنعهنلا

 ىلعداهثالا ناه.هذمرعاطف مالكلا نم ديال هنا لاه امل هاف هنعهلا ىضر ىفاشلاامأ فاك نوكينأ
 راسخ اوغإ) بح اووهءالمالا ف لاهو امهتعهننا ىشر ة -وب اوكلاملا# هبو بالو بحسم ةهحرلا

 انعم ورغلاةقرعاذاال اور عم نوكيالو ف ورع تدك مان للاعت ةوقه- دة او ىربطلارب رح نب دع

 | دارا اناينولوالا باسو امخاو دهاشلا نافرعن ركح,نأب جوة دهاشلاريغ ناف رع بدال هنا ىلع
 | | .مءالردي التان (ةفاانلاةلثملا) مترك ذامالر نا لاص» و ةاعاز اوه قورعملا

 تدب
9 
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 نهي>اوزأ ن مكححن نأ نهولضعتال ىلا«: لاه دقفاضيأو ةدئافريغنماراركت ناك ى_عملا كلذ لكم | 01
 د_بالاحاكناان ىذارتلا ل_هدعالو ىذارتلا لود لاح ل_ذعأا نع ىهن فورعملاب ممم اوضارتاذل 0 ْ

 حاكنلاةدةءاومزعتالو ىلا.:لاهة:تعلاءاضةناد_هلالا ةمطاتا م رصتلازوحالو ةيطختا عب رمصتاا ا

 لضء ىلعةردفجوزلل سد علا ءاضقنا دعب نال لطاءاضرأ (ىناشلاو) هلأ باتكحاا غاي يح

 ىلع هم دن 3ث ثم نو كححي, دق لدرلا نأ هذع ب احن نأ ن نكميو همل اىهذلا اذه فرمميفدكف ةأرملا ل

 ناناما هريغاه كش د نأ نءاهاضءيدماح دا سا راذاةريغلا هقطتو مت ةعءاضقن دعب ةأرملا ةقرافم | 1

 اهي لوتتلا*ىسيو أ د.عولاو دي دتلابامطنع نم ىلا س ديو ةدهلا ىفاهعج ار ناك هنا درو أقالطل ادت 0

 َتامهذر ءولاعفالاهذ_ هه نعحا دزالا ىن ىلاعت هللاف اذ ةمغرلا ن ءل-رلار ةةةرومأ ىلااهش نانا ذو

 0 ن.كجني نأ ىلاعت هلوقاولاه (مها ةثلاشلا ةجغا) مان“ الا ساد نمروطأوم ولى زألاعفالا هذهئكرت
 اذاالا مظاش.المالكلا اذهو كلذ لة نهااجاوز أ اوناك نيذل | نكس نأ نءنهون :ةالو ءانعم نهجاوزأ 1
 اذااماف كلذ لس نهلاجاوزأ اوناك نيذلا ىلا دوعلا نم نمو عنءاوناكم_ملالءاسإو الا ااطخ هن الاانا 0!

 نم نه-ادزأن 5 :هلوق قعم نان هذع باح نأ ن نكميو مدال مالكلا| ادهف جاوزالااباطخ هن . ال انلعج 3

 مالكا ' لاذ _هفهملا لوؤيام م-انئثل!ىعسندق برها اواحاوز أن ونوكمف نعوجفرتينأ تودي | ِ
 قوريغب عاكنل نأ ناس ىف هن الاهذم هنعهللا ىذر ”ىجفاسشا كت (ةعبارلاهلثسملا) بابلا اذهىف |!
 نوكينأ تحواذه تءئاذاو لاق» ءالوالا عم هن هم الا ءذه ىف باطللا نا ىلعلالدتسالا كلذ و زوال |

 ناك ال اهرب نملك رك ل رسهأل ناك ول هنالءاسنلا ىلا ال ءاسلو الا ىلا عي وزتلا | 00
 ثءحو لّصعلا ن نع ل وزءهتلاءا- ماا لضعلا اذه ىلءىلول ار دق لولو حاكذل ان ءاهاضء ىلعارداق ىلولا | ١

 دك ارنا ال نأ بجو ل_ضعلا ىلعار داع ىلولا ناك اذاو 0
 متثح ابملا نم همفاممّدةتدقو ءاملوالا عم باطلا ااذه نأ ىلعءاي لالدّالا اذهنأ لءاو حاكسنلا نم

 نال كلذو كا ذ ىفاهي ارو لذي نأ ن هواش ءتالو هلوقب دارملا نوكي نزو<نالل نكلا ةمدقملا هذه نسا |
 نده'ىرشلانانتسالا نان نإ وحاكشلا بان ىفءاس- اوالا ىأر ىلا نكرب نأ ىنانالا ءاسنا!ىف بلاست

 ىذا !نوكمف نهد وز نم م منكك نوعمن مندكممنولوكيذ هدئاحو مارد مهرب دل تةنكيتاو |

 هنال عذنمم ىلولا قد ىف ل ضل !تو..فاضد أو هب الارع سف: ىف سادعنبا نع لوةنموهو هجولا اذه ىلءالومت |
 تهت ىنر فس كش هرسمم رع تلقوا ود دست جول اذه لمو ماشا ا

 ةفاضا اهبل حاكسنلا ف اضأ ىلاعت هنا لاق وز اح ىو ا لءّنو-اوزأنحتش ناىلاعتهلوةبا] ٠

 املاد_ساف فرمهثلا كلذ نأكو لو كاذ نءاهع:منءىلولا ىهنو هرمخاس.هىلا فرمهتلاو هل_ءاف ىلا لعفلا
 1 اولاق هماهعمم نع ىلولا مم

 ررعملاب لذ ودك نماهسفن اهوزتو فورعملا نو فنأ ىف نلعفامف كماع حانجالف نولجأ
 1 ةتمؤمذأ ص او ىلاعت هاوقاضيأو بطاخلان ودرس“ امها ىلعةفاضالاهذل- ههقيقخو خم دنأآب-وذ ْ

 انياصم أ باجأو هتبا | ىلو ل انهرض < مل هنا عم حضاو ىلا داوعكذنس: نأ "ىذا ادارأ نا ”ىبذلل اههسفن تبهو
 ادعو اورام دبر ذو ارادريمالا لاق :بدنملا ىلاضيأ فاضي دقرماملاىلا فاضراك لعفلا نا

 (ةسماالا هل #5سملا) حاكنلا اذه نالطب ىلع ثيداحالا|ةلالدا همل اريضملا بجي هناالاازاحم ناكتاو
 ايسلو ةسسع هللا ىجر "يفاشلال اف ةد_علاع ءاضقنا ىلع دن الا هذه ىف لوم َنولجأ نغامق ىلاعت هلو

 ناس نغلبف ةسقياسسلاة ا الا ىف لاف ىلاعت هنأ مالكلا !اذ_ه ىزعمو نيغوليلا قارتفا ىلع نءالكحلا |

 نو عة هركحس دما: لامان تضع دفا تع توا فورد عوسارسوا فور.ععّنا تشافأ ْ

 9 فلا ءاضقنا دبا مال فورععّنهو-رسوأ لاف نوزو حالة ةهلاءاضقنا دعباهكاسم | نال

 حوزتلا نءٌْنهلضء نعى ىلاعت هللاف اف نن تلاَدن الا هذ هام اواو رست ىلا ةحاعالف ةرمدنم '
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 ظءوب كلذ فورعملابمهنياوضارتاذا نوح اوزأن سس نأ ٠ نهولضذعت الف ن ولجأ نأ فءاسسنا | م َجاطاذاو) |

 وهاذه ناللعا (نولعت ال منو لعيوتناو رهطأو مكس ىك زامكادرخا الاموملاو هللاب ن- ءؤد مك:م نأكن م هب

 لعسملا) لثاسمةناالا فوةدعلاءاضقنا دعب ةقاطملا:أرما مكح وهو قالطلا ماكسأ نم سداساامكسلا

 نبهقادبعنب لج هتخأ جدزراسي نب ل ةعمن أ ىو (لزالا) ناهجو هن الا لور ببس ىف (ىلوالا '

 لة ءماهالاسقف كلذ ةأرملا ثضرو هسفنل امطخع٠ اخ مدن م اهتدع تضقنا ىت-اهكرت غاهقلطف مداع

 لوسراعدفةن الا هذه ىلاعتهقلا لأ هيتعج ارنا مارح جون « ىيهجو هّتسدجا هني ديرت مك ةلط هلا
 تيضر مهالا ىر مال ىئنأ مغر لدعم لاسقف : 7 ؛ الا هذه هيلعالتو راسي نب ىلّقعم لو هلع هلا ىل_صدللا

 هل تناك هللادمع نب مرباجْن أ ىَد لاو دهاسمم نعىو رب (فاشلاو) اهجوز هنأ مك او'لممال نإسو

 ٠ قهرا ناوت الا هذ ىلا تقلا لززافرباج ىف :3.ءل ادسعب اهتعجر دارأو اهسوز اهةللأ + تنب

 7002و يرزلا نماوعنم ذادج نالف لضع لاقي عملا لضعل ا( ةيناثلا هلعسلا) هنا الهدد تاز“ #8

 سفخالادكنأو اهريسكيو داضلا ضب اهلضعبو
 حاكنلا نعناضعد مارك 8 قمنا صاف كل ىدتامصتناو

 تلضعو ةاشلا تاضع كلذكو اهنطيىفداولاس ثنا دا ةأرملا تاضع لاي قمسضاا ةغال ىف لضعلا لصأو
 رجح نب سوأ لاه مترك مهم تقاضاذا شيا انضرالا

 مصرع شحم انمالضعم ه٠ ةضيصءاضناءانم ضرالا ىرت ظ
 ءاد لاقي و اهنماهأث نم دكرحلا ىوقلا نال :للضع 'هلضعلا تدسو مه اعأى أ ءامطالا ضررا لضعأو

 سوأ لوقهنمو دَنْسااذاممالل لاضع

 البةمْكءسضرو ىلوناك هذي ىذلاد_وعلامتادلا لوح آسلو
 الضعأ سهآلا اذا ىندالا كمحاصو ه انما[ كاذاىانلا هنكحواو

 باطخمي !نورثكال ا لاّةف نا باط> َّندهواضءتالف هلوق نأ فن ورمسةملا فلتشا (ةئثلاثلالشسملا)
 مقلط ذاو ىلامعت هلوقن أ هسيلع ل دب ىذزااوراة غاوهاذهو حاوزالا باط> هن !مهضعب لاو ءاسملوالل

 ءاسننلا مقلظاذاو هلوق طرشلاف*ازيو طرمش نم ةبكس ع :دمحاو ل ّنهواضعتالف نول أن غلبف ءاسنلا
 | جاوزال !عمباطخءاسنلا ملط اذاو هلوقوهوطرمذل!نأ كّشالو نهواضت الفهلوقءازلاو ّنهلجأن غلب

 8 ٠ الا ريد_ةتراصا كال دكن نكي لولذااضي ؟ مهعماب اطش ّنهول_ضعت الذ هلوقودوءازلانوك,ن أب جوف

 ةيسسانمءازما نيبو طرشلانينر كب الذئن.وءايادال !١يأ نموا ٍضعتالف حاوزال ا هيا ءابنلا مقلط اذا
 اذهربرقت فنيه "”ىوق مالك اًذهذ بحاو هلم: نع هنن مالكميزنتو مالكا م طأ كاكفت ب جود كلَدو الصأ

 باطما ناكعضوملا اذ_هىلا قالطا | ىفةدآل وٌ نم نأ (لوالا) نيرخآنيهبودك انهن لوقلا

 ملظنلا نول ءاسلوالا ىلا باطملا اذه فرص ناكنركذءاسيلوالل ىرجام ةتبلاو جاوزالا عم هلك

 اذاهددعلا“ "ينازل ءاسنلا عم مهملماسعم ةيش مك ىفحاوزالا عم باطخ هب . الا هذه لبقام (ىناشلا)

 بيئرتلا اولا ا ءاضقنادعب ءاسنلا عم مهلمابعم ةيفيكا ىمهلاناطخةأ الا هذه !:لعح

 ؛تاطللا ف ةرص ناك فيطالا نسا بت لا اذهل ثم ف لدا ءاملو الل اناطش هانلعج اذا امأ اهقتسم
 تاباو رلانا ىربكلا مدع وهو (لوالا) 1 وجو ءاسلو الل ناطحة الا لاه نم ةنح ىلو أ حاوزالااىللا

 تأ نكجءوحاوزالا عمالءاملوالا عم بابطخشب ”الاءذ هنا ىلعتلا دة الا لوزن بيس ةروهشم ا
 ىلوأ اهان ركذىتااةط تناك اهانرك ذىت اهلا نم بو ةبط ا هذه نيب ضرامتلا عقوامل هنا هنعبا<
 / ةضراعتمتاءاورا نالفاضيأو دحاول اربخ ىلع ةظةاحلا نم ىلوأ مالكل ا مسظن ىلع ةظفاصحن اّنال اع رلا
 اياطخ نوكتن أ امتاتناكل حاوزال ١عم اياطخ تناكول هيآالا هذهنال اوةد ناك هنا لهم نعىورغ
 ' ىلع الاه هانل ولف دي : 'الا نمد انس كلذ نال لطاي لالا و اهءاضقنا عموأ ةدسعلا ءاضق لبق

 لص

 ا

1 
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 ا ىلع لدي ىذلاو اولا تاقلاطملا تادلاولا هئمدارملا (ىاثلا لوقلاو) هموع ىلعهكرتبج وذ ض.هاهأا

 تناكف قالا انآ ب مقعد الاموز_ه ركص ذىلاعت هللانأ (امهدحأ) ناهحو كلد دا رااثا ا

 : لم ةقرفلا تصح اذا هنأ اهلبقام نيرو الا هده نبي قدلعتلا بسوارهاظت ان الا دناالاهذه 1 0

 داولاءازيانأ (امهدحأ) نيهجو نمداولا* انالعتاز الم كلذو ىدا.عتلاو ضغاستلا ||
 لامها ىلع اهمادقا ىنذقي كل ذورخآ ح هزبح قزتلا ف تبغرامر اهنا (ىاشلاو) قلطملايوزلاءاذيانوضتنا] ٠
 بنا ةءاعر ىلا تاةاطملا تادااولا هنن بدن مرحال امعام لامحالا اذ_هناحكح الف لفطلا أ ا 1
 : (مهواةناشا|ة ا تاقلطمادا ارملاو ند دالو أن عضرب تادلاولاو لاقف م: أشب ماقهالاو لافطالا 0

 ْ نوتزر ها دولوملا ىلع وذا الا هذ _ه دعب لاف ىلا_عت هنا نال تاقلطم ا تادإ اولان ذارا لاه ىّد سلا هواقاخ 1
 بيسي لذ وزلا ىلع بجول ة.قاب ةسمجوزلا تناكولو ٌنموسكو 1

 ١ . هنأ لءاو عاضرلا ل_جالال ةيجوزلا

 : نءواهلبقا_عاوةلعت بك لذ هسفنب لة سمم كح ىلع لشمال الاءذهنأ ىلوالا ةخعا نع باواان ع 1

 ا ةافانمال هناف عاضرلا ناك رخآار دقو ةمجوزأ |! ناكمللالا نماردق ارا قست نأ دعرال ةيئاثلا ةحلا 1
 | اجسلا“ انقب لاح ىف تاجوزلا ىلع لمع نأ ىلوالا طمسدلا ىف ىدجاولا لاو (ثااثأ ل وتل )نب سحالا نيب ا

 |١ قمتم ىهن ةقان ةمحو زاا تناك اذا ليقف رحالا قوه ا اود ورسكصلا قال ةةلطألا نال 0 0|

 أ عاضزالاقاقستسالا اذهقملعت هجواف عضرتلوأداولا تعضراءاوسحاكنا!بيسةوسكلاو ةقفنلا || ٠
 خوزلاةمدخنتر غفت عاضرألاو تنال َتغما اذاف نيكسقلا لاق مىف ناب ةوبكلاو ةقفتلا تلق |
 ْ باح انم_هولا كلذ هنقا عل طقف حجورلا ةمدش ىف مقاولا لاطأاطت اهي كو اهتقفن نأ مهوتم مهواسعرذ 1

 : ا ا ا ا عاضرالاب ةًأرااتلغبثاناو ةوسكلاوقزرلا |

 صعأ ىندملا ف هناالا اري اظفالا فئاكت او مالكلا اذه (ىلوالا هلك_سملا) ناتلمس همةفّهدالوا ||
 || هناالاهمحو أ ىذلا هللا مكس ىف ند دالوأن هضري ثادل اولاودن الارب دق: (لوالا) نيوجول كل ةزاجاسناو
 فرصتلل كل ذفدح هناالان هطرمأ ن نعضرب ىنعم نوكسنص, نأ (ىناثلاو) هءلعمالكلا ةلالدإ فدع

 . ذأ (لوالا) ناهجو هملعلديو باع سعأ سدارهالا اذه (ةيراتلا وكلا) ماهيالالاوز عم مالكلا ىف |
 | (قاشا) ةرجالا تةصتسا ال عاضرلا اهملع بحوولو نهروج أَن دو اف م كلن عضرا ناف ىلاسعث هلوق

 بوسولا قت :ىف كسك نم يمر رس سلا وجو ير[ فوضت ف رسا متناول دنسلا 00 !ك
 ا كفوا لا ٌنهموسكو نية زرهلدوأوملا ىلعو ىلاعت ةزكا لع 0

 |( ىذا! ثلا هقو كاذ بجواملا عاءاسجاو عاضرالا ناك واذ عاضرالا نيسالا دلاولا ىلع
 : اسس رت نأ ثددح خ نم ندا للون شالا ادذ مالا لع ب>اوريغعاضرالا نت يئاذا ءانندك

 اذهاهريغ ةقْفش نم متأ هلءّمالا قف نأ ث دس نمو ناسبلالا راسن مهن ملأ مالا نيلب لسفطلا ١
 ْ اهيلعبجا وذاهنمالا لفطلا عض ربالوأ مالاري غد ونال نانرا اراطضالا د ىلا داولا ىفلانملا غليل اذا
 هسمفف "نؤمأك نيلو> ىلا عت هلو قام ماعطل ىف امض ا ةاساو. هدأ لكىل عب امهعضرتنأ كلذ دنع
 قرا نم فةنملوحلاف تلقنا اذال و<ءىشلا لاح نم لولا لصأ (ىلوالا يلعسلا) لئاسسم
 | نيو اذك ناك ناله ماق أ مهلوق لم ىلع هنا نممهوتل ا عذرا ل اكل ار كت ذامناو ىناثلا ىلا لالا
 رف وح ا اب الا ضعيوالو ماه امتاونب رهشوأ

 (لقالا) ناهجو هيلع ديو باعا ديد نيلو1ايديدعتاا سب هنألعا (ةيناشلاةهلمملا) رخآالا ||
 6 اخإلا اذ هنأ تيثانت دارا مامتالا اذ_هقاءانف ةءاضرلا ب :نأدارأ نا كلذ دعب لاه ىلاعت هنأ |
 ' سل هنأ تنثف امهماع حان حالف رواش نو امن ضارت نعالاسذ ادارأ ناف لاق ىلاعت هنأ( نامل ا) بساو |

 [ يس وزساانئآ رشالا وهو (لوالا) هوجو همق ليرا دقملا اذه باع ا ديدحتأا اًذهرك ذ نءدوضتللا

 عوقود ءهملااعجرب د نيلوملاب كلذ هللارد_ةف عاضرلا :ةمىف اعزانت اذانيسوزلا نيب عزاشما | عطق
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 دعب نوكمامناكلذو جاوزالابهسفجوزتن نأ مكه: ىذلا تقولا ىف نسب امناىهنلا اذهو جاوزالاب

 نيغوليلا قارتفا ىلع نيمالكل !قاءس لد هنعهق ا ىضر ”ىجفاشاا لوقنمدارملا وهاذ-هنةّدعلاءاضقنا
 (امهدأ) ناهجو ىضارتل ىف (كوالا هلكسما) لئاسمهيفف فورعملاب مهني اوضارئاذا ىلا ءنهلوقامأ

 هركص ذامداضرام هنمدارملانأ (اهدان و) لودعدو وة وز ازهر لال دمع نم عرسشلاقفاوأم

 اذهوذ همزلامامهنهدحاو لك ىضرينأةي الا قعمنوكمفاودتعتل ارارمضّنةوكستالو ىلاعت هلوقفف
 فيرعملابىغارتلا مهضعي لأ (ةيناثلا ةلكسملا) ةغاالا مودتو تلهب اةيععلا لص ىت ّج- هيحاصا دةعلا

 اناصقن اهلثمرهم نع تصقنو اهسفن تدوزاذا اهنا ىهو ةسهقف هل دسم هسلءاوءرفو لا رهموه
 (أفدو وأ لافو رهملا نعناصقنا!بدساملعضرته.نأىل طولاو ةقن- ىبأ د ء مص حاكتا افا اف

 فو نم لمسه اوضارتاذا ىلا هد وقوه الا هذه ىف هلق ا هجر ةفءنس ىبأ ة> كل :ىلو لل سل تو
 ”يل_ةينوري»ي مهمال كل بنور رمي ءاملو ال اثال“ اسلوالا:نيشلا قالا تدار نانصقنلا اذهب امنا اضرأو

 ءاسن نافاضيأو ءايرريثكلارهملا نورهظيواسح لسلقلا ريا نرككلاذ واعر نور[ وروملا

 رهملا اذ_مب كلذ نورب_غمف نهضعبل لئااروم باح ا ىلا ة- احلا تعةواعر هر ال كالدب نرمي ةريسعلا

 فيلكتلا| ةمكح نيباسا ىلاسعت هنا مث ةريشعلا ءاسسنن ع اونو كاذ نءاهوعنعنأءاماوالا موجالف لل. اهلا

 نمضي نأ ظعولا نحن منال كاذورخ الا موملاو هللانن هؤد مكنم ناكن مهب ظعول كِل 3 لاذ دي دهتلاب هنرك
 نالاؤستب الاىفو هجولا اذه ن نما ديد هنأ ."الا تناكف ةعفاوملا ف برغرتلا نوضتن ام ةفلاذغلا ن هريدصملا

 ةغالاقزئاجاده(باوللاو) ةعاج ب طانعيهناعم كال د ىلاعت هلوقففاكلا دحوم (لوالالاؤسلا)

 همف ىاتمل ىذلا َنكلذف لاهو ىبر عام كسا ذ ىلاهت لاه اعجب نيشغلل اب لزن تآر ةلاو ةزيئحاضبأ 5 ءلقحلاو

 مهريغ نود نينمْؤملاب ظعولا اذه صصخ ل (ىناثلا لاؤسلا)ةرصنشلا كلت نع ءاكينا ملا لاق هب ظعوت لاهو
 ىدهوهو نيقّدمال ىده هلوقكمب هص.صخق نسح هي عفن اوه نمو انأك اما (اهدح أ )ءوجول(باولطسا)
 اميركالارذنم ناكمنا عمرك ذل ا عبستلا نمرذنتامغااه اش نمرذنم تن امنا لاهو ساذال ىده لاف (كلكلا

 ١ لاق نيدلا عورفبنييطاخحاو .ارافكل انا ىلع ' الاه ذب مهضعب حا (اهذ ذاناو)اريذن نيم اعلل نوكتل لاق

 ىلع لد ني_:موم ابل ذ صمخ املا ماكحالا نام نمهرك د مدع امىلاةراشا كلذ هلوق نأ هساع لا دلاو

 لاق ماع ايلا كلذ نأ تدث هنال فمعضا دهو نين «مؤوملا قوس ىالا لصاحريغ عت! ارمثلا عفرفب فلكل نا

 كلذن دوك الا نيغاكملا ق- ىفام اعناكناو ماكحال ناس (اهثلاثثو) تببلا جسانلا ىلء هتتولاعت
 مزلملاره اهل ل.ل دل اداه ايثالمبس ىلعر افكلا ىلع بجو امنا فل اكل | هذه نال نيدو ان ص اظءو ناسا
 ىزأ مكلذ لاه مريدخلاو هيبنتلا لبس ىلعهلحرمشتو هلركذ تاما اهئافاهتستكر ةيىذلانمّؤحلا اما #ملا

 مراسإ رهطا ةوتد مالا ةياوثلا قاتصتما ىلاةر ا مكى زاهلوقنامناذا عرز ١ ىكر لاش رهطاو مكل |

 ىنعملاو نولعتال منو لعيهلاو لاف غباء! لو هه اببسا هاوس ن روكي ىتا ىداعملاو بوذا ةلازا ىلا

 رخرومالاء ذه فلي صغتتلاناالا :ءلدبا ىنعشلاكتلا هذه ىف حالسصلا هجو لهي ناكناو فاك نأ

 ىلاعت هنالرب ذ#ةَّدل اب سو عقا ولا بس ةيفيكلاو ةممكلاب ىهنو هأ املك ىفملاعىلاعت هللاو مولعم

 هلباو هيداربن زوو نولعتال منو لهي هللاو لوةي نأ مص كل ذكناك ايلف تامول علا نم هلةياهنالاسع لع

 رنر-ة:تان الا نمدوصقم اق هوجولا عبو ىلعو ام لج_هذال نمو فااكتل ا هذه ىفو ىلع له عب نم لعد

 نهدالونءضربتادااولاؤ) ىلا هتهلوق « عاضرلا (رشا.علامكملا) ذ_.عولاو دءولاة قب رط

 || اهعسوالا سفن فلكت ال فورعملانن ومو كوّن يةزرهلدولوم ا ىلءو ةعاضرلا مي نأ دارأ نا نيلماك نيلوح

 رواشتو امدهنم ض ارت نءالاصف ادارأ ناف كلذ ل_.:م ثراولا ىعوهداوب هدول و مالو اهداوب ةدلاور اضتال
 رهاظرعشاام هنمدارملانأ (لوالا) لاوقأ هثالث تادااولاو ىلاعت هلوقىفنأللعا (ا.هبلغحانجالف
 لبلد ماقامو ماع ظفالا نأ هلع ل.ءادلاو تاقلط ءوأ تارت م ّنك ءاومستادلاولا مجم ووجو هب ظفألا

 نع دضلا



 نعضرب تادلاولاو ىلا هلوق ىف لغاطلا ناب اعرن مالا ىصواكىلاعت هل (ةيناثلا 221 كدلع

 «صهاف لفطلا ةلدهةراعر ىلع ةرداف نوكححص: ىو مالا بناج ةياعرب ب الا ىدو نيلماكن ياو ّن خالل

 دود_<رغنوك,دقودّقعو طرمشبادو د2 نركي دق بام | اذه ىف فورءملاو فور هل انا موسكو اهقزرب ٠ ١
 هاف ةرجالا ربدقن نع ىغتسا دقف موسكو اهماسعط ىن ينكح امبماقاذا هلال فرعلا ةهدن ءالاأا

 رلثسملا) داولاىلاىدهّتي اهررضذ ىرعلاو ع وللا نمررضاهةلةيافكلاردقنءلقأ ا ذناكتأ]
 حامس» انا ىلع لاذ مو انانث هب اعرب بال ىصو مالو لفطلا ةياعرب مالا ىصو ىلاعت هنأ (ةئلاشلا ا 0

 امأ ةتبااةطساو مالا هءاعر نيبو لفطلا نيب نم لهن ال بالا هءاعر ىلا ه> اس | نم دس مالا ةباعر ىلا لفطلا 0

 كلذو ةوسكلاو ةَقفلاب هد انو عاشر العنا مارح أ: سي هتاف ةطساوب لفطلا ىلا لصتا-ءاف بال ةياعر :

 فاكنال يلاعت لاه م ةروهثمةر ذكى دملا اذهل ةقب اطملار امش الااو بالا قدح -نمرثك !مالا ونا ىلعل دب ٠
 لبقو فاكو فاكشف هال هناك لاقي مازلالا فاك لا (ىلوالا هلم 1) لئاسمهنذو اهعسوالا سقت 007

 هفاكو هرثأ همف نين نأ دتجاىهالا فاكت ىنعةداوسلانمهجولا ىلءرئالاوهو فاكللانم هلسصأ نا

 هنعزدقل قاضولو ضرءلاىأ ل ||م|ةعسنءهذت أ هقط ف ناسنالاعسرام عسولاوهرثأه:ةرهظبامهمزلأ || ٠
 اذهب نان الا نمدارملا (ةيئاشاا لة لا) ةقاطلا قوق عس رلال لق اذ واذ ةردملاةلزخجةعسااو

 نين وةردّقا اهل عستن ام ةسغالا ىف عسولاَنالءنر دقدل عسنن 4 ىلع و ه«بلعقافنالا فاكب ءالىيصلا ||

 نهرو>أ نه ون اقم 51 نعضرأناف قالطا ةروسف هلوق يظن وهو كا ذالا بالا مزايا هلأ نيبو اهقار هيك ١
 نء ةعسو دقفنسل هلو ل اناكماردق لعام منا قفا | ىف نيب مث ىرتسأ هل عضرت_.ف مترسساعت ناو لاف مت ْ 5 ْ

 ةلزتعملا (ه ةدلاقلا هلكسملا) اها آامالاا سفن هللا فاكن ال هللا هانا 11م قةةمافمقزر هملعردق نمو هتعس | 0

 اد فلكيال هناريتأ هنال هملع نور دقيامال اداب هلابك ال ىلاعت هللاّنا ىلعذي الاءذ_ماوكصظ ||
 ةردقالام هفاكيال نأبق هتردق ف عسنت الام ىلا.عت هللا هفلكم ملا ذاق ةعاطل |قوف عسولاو هنر دق هل عشت" امالا (ٍ

 نع ةبيتقوورعوب ا وريثك نباًارق (ىلوالا هلّءسأا) لئاسم ه.فواهدلو ةدلاوراضث ال لاق مث ىلوأ هءلعدل !

 لاق فزكتال هل وءّلَع قنا ءا رفلاو فاسكتلا لاذ عفرلاامأ فلاي نوقاسبلاو عفرلايراضتال فاسسكلا

 ١ رعال ادبر تب رضو#ن لوالا «-.ف لشدام ىلاشلا جارخ اوه امناالوئسناانال طلغ اذه ىسيع نب ىلع ْ

 نابت .سالا ىلء عوق ىه هنا باوصلاىلإ !ق.سنلا ىلءزتاجريسغوهةورع د_هقدال دير موق لا. نأ اّماف 1

 لوالا ءاراتمءداف رراضثال لصالاو ىهنلا ىلهف صال اموار عىل ةنالديز برمذد اللايك ىهمااق ا

 فيعضتلا ةماكلاا لصأ نال كلذو ا ديز لجررر اي ل اي نينك آس ااا هال ةلاشلا تدمفو ةنئاشلا ىف ]

 قالت لا حفلامدرتال لوف مسغدن عددرتال ل اوةناكراتالراصفىرخالا ف نيا رلاكد-١تغدافا]
 مداعن ءنانأأ رقو ةغللا قر بوهورسكلابراضتال خلا 8 رقو هند نع يكتم ذئاب نا اوءمآنيذلا اع ١

 نيهجو لمت راشتال لوقا (ةيناشلا هلكسملا) اهل لعفلانا ىلع ةروضتسصمءازاة ريا | 0

 نوكينأ نأ (امهدجأ) راصتىف عقاولاماغدالال اخ ارظننيهجولا ل متاامناوة غلا فزيئاساههالك ||
 نأ (فانلاو) رارضالهلءافلا ىهدأ رما نو تست هجوله ىلعو ىلدالا«ارلارم كبر اضتال ا صأ

 لوالاه_-ولاىنءو رارضا|!مب لوعفأ أ يه ةأراانوكحت: ىلوالاءارلا عب رراضتال هل-مأنوك

 نم ةأرملا عينت ناب كلذو داولا ىلا رضا لاصيابدس بالادرارمضا! مالا لعمال ىنتسعملا نوت ||
 نال و بلع داولا تلتف ةوس كلاو قزرلا ع نمةقفْنل ىف الع عنشما امبالا ناعم «عاضرا] ٠

 هلوقوهلا,تءث ةدشواهك أسماىفاهتمغر عم اهنمداولا عز 7 .فمالا را رضا بالا لعفيال أ رراضنال انعم |

 دحاو ئئىلا ناعجرب ناءنعملاو هءاعداولا قاتنان بالابرارنضلا مالا لعفتالو ىأهداوب هلدولو مالو | ١
 نا(اهدحأ) هوجول انلق دح اول لعفل اور اضن لاقت ل لق نافدلولا بد هبح اصام_هدأ اظ.ةينآوهو |

 ناءببالاومالااراضاال (ىناثلاو) كيذؤيال نمءاذبانمىوقأ كيذودن ءءاذنا نافةشلال ا هانم

 ل ل لا



 ٠م

 سكع ىلءناكول كلذكو كلذ هل نكي ل مالا ضرت لو نياولا لبق هماعغ, نأ بالا دارأن اف امن عزانملا
 نم دوصةملاف (ىلاشلاهجولا) كاذا.هلفنيلولسا مامت ليقداولا طف, نأ ىلع اع ا اذا امأف اذه
 مردعام عاضرلا نم مر لسو هيلع هللا ىلص هلوةوهو ةعب رششلا ىلا ص اناس عاضر ا ناوهديدحتأ |! ذه

 [/| اذه دفيال نامزلا اذه عقيملام عاضترالانأن اس ديدحتلا اذه ركسصذ نمدوهةملاف بسنا نم
 همةلعو رع نءاو سابع نباودوءسمنباو ىلع لوةوهو هذع هللا ىذر ”ىجقاسشلا بهدموه اذه مكلا

 يفاشلاةحاربش نوثالث عاضرلا ةّدم هنع هللا ىذر ةةشحولأ لاهو ,.:ء هللا ىضر ىرهزا او متلو

 مامااوه ةعاضرلا مب نأ دارأ ناهلوقن هدو.ههملا سدا هنا (ىلوالا + -خغعا) هودحو نم هنع هللا ىضر

 أد_ةننلوملا مات لة نالا نع ىغتي امكح ىلا نأ مواعما نم ذا ل1 ذ ىلا ىصلا ةجاح بس

 ماقلادار !!نوك نأز رج لاذاوكل ذىف نودو امتي لافطالا نال هسكرت ىف فعشل زياوطس ا دعب هملا حام

 ةلادانا الاريصتري دَمَدلا اذه ىلعو عاضرلاب قا« صوصخما, ا وهدا ارملان ولت نأ بجو عملا اذ_ه

 ىلءنءىور (ةيناثلاةخغا) دلما هنو اجر ألا كر دتغالا تحال حاضرا مكتبتي نأ ىلع

 ١ ( ةمااشلا ةغا) نيماعى هلاصفو ىلاعت لاهو لاق دعب عاضرال لاق لسو هساع هللا ىلص هنأ هذعهّننا ىذر

 ل «اولاىف ناك امالا عاضرلا نم م مرحبا لاف لاسبو هب هملع هلل | ىل_ص هنأ هذع هللا ىذر سامع نبا ىورام

 عضرت ا مل سن يا لاق أنساب نباىورام ديدحتلا اذه نم دوصآملا ىف (ثااثاادجولاو)

 دل اوهنالولانورخا :!لاهو ا ارهشني رم ةلثالث تءضرأ رهش أ ةعمسسل تءضو نافنياماكن يلوح أ :

 هديه ناذا ارهشنوالث هلاصفو هلوخو لاه ىلاء هنأ اهم هللا ىضر سابع نبا ةحودولوم لكعاضرىف ا

 نم صا نيتل الا ىدحاة3مىف دادز كف نامزلا ن مردقلا ادهوهنيتلاملا نيت اهنامزنا ىلع الا : ْ

 000 يعل -ىلءىلاءاج الدر نأ ىور ا ا ىرخالا لال ١م ظ

 ارهمت هو لدا لامه ولو شالا هذءهللا ىذر "ىلع لاةذرهش أ ةّم-سل تدأو مث يرام تد ًاراموار ١

 يح هنارعنعولداو داولا سو ةةسسلجلاف نياءأك نياو ّنهدالوأ ن نءعذر تادلاولاو انستا ْ

 نيتاهركذ م مكيمصخ هللا باكي م كنمداغ نا سابع نب الاسقف اهجر فروا تفر ا( ةييسا نطو ةأ'هان ا

 نامل دسم همقث ةعاضرلا م :نأدارأ ع نا ىلاعت هلوقامأ رهشأ ةدس للا لقأ نأ امهنمحب رختساو ن نس الأ |

 ارك ناضرا ور ةماسضرا كي نأ اهمءهلتلاىذر ساسعنءاًارق (ىلوالاةلعسملا) ْ
 3 هاهي : الارب د نأ (لوالا) ناهح واهلي قاعه ' الاهذه لاصت| ةفغمك ىف (ةيناثلا هلة سس 9

 دارأ نالاتةفيفنتلاورسسلالزنأ ع نيلمأك نياود هنا لزنأ ةد اتق ن نعو ةعاض)ا مامتادادأن امكحلا ْ

 هلوقب ةقاعتم ماللا نأ (ىلاثلاو) ٠ هب . الا هذهر كس زين اسقنل از ىلا عتهنأ ىعملاو ةعاضرلا م دثأ|

 4 و و ر بالانالءان الا ن ءعاضرالا َج ميت أ دارأ ناني -- نءضرب ىأ هدلو نالغا هن الف تءضرا ل ةناكن هاو
 0 ا وكرر ةدرلرملا سو قاع ةونامأأ“ اذبنانل مالا نودداولا عاضرا هملع يع :

 بحاصلاق (لوالا) هو>ول مالا اذ هنعريعامت اودااول اود هلدولوملا (ىلوالا هللا لثاسم

 تاهّمالاىلاال مهيأ !نومسش كلذاوءانأ .”الادالوألا نداواهغنا تادلاولا نأ معينا هيف بيس نا فاشكلا ١

 دشرلانءنوءأمالدشنأو

 ءانيأءان”اللو تاعدوتسسم « ةيعوأ سانلاتاهتمأاغاو
 هيلعهتاىل_ص لاف ام ىلعةما ار ىلع ا دولوم هنوكَ دلاولاب قلي امنا داولا نا ىلءهيبنن اذهنأ (ىناثلا) |
 هللا ةءاعر هلع ب>و هشارذ ىلءو ل_رلاداولا ةًأ را تداو اذا لاه هنأ حححذ شارذال داولا رسو |

 دارملا نأ أ نياابهل وقريسفت ىف لق هنأ (ثلاثلا) ردقلا اذه دّر< قاعللاو بسنلا بسنأ ىلع هن اذهف |[
 0 ولا رذانههاذكف ةةفثلا ريك ذنجالا ركذ م ض وغلا ناك ذاولا 1 ظ

--- 
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 خدع محي امم همي

 | لوقلا ةححو اهتذنل وخلا انت ليك ءاطفااز زاو ىلعةلاددن "لا رذغ تانب كلذ كتل ناكاذا ونيلودا |

 | نولوالات باجأو نيا وذا لبق كلذ رضي اكهممطف هيرمضدو عاضزلا ىلا اتصف امعض نوكي ذة داولا نا نات /|

 لودلا) ملأ هقاو بجاو دوهعملا ىلع مالكلا لجورداننياولجا ذ_ب ماطنلا ىف: ريذملا ل ودا

 نوكينأ وهورخآ ىعم ل متو لاق لوالا لوةاارك ذا ل مانأناوهو لاصفل اريسسغ:ىف (ىفاشلا |
 | بيس عجربلو كلذ ىف رواشتلاو ىذارتلا ل_صحاذاداولاو مالا نيب ةرلصاسغملا عاشب ا لاصفلا نمدارألا
 ا نرالا ادعو ىأرلا عام_كساةغللا فرواشتلا (ةياشلا'ةلثسسملا) داولا ىلادرمذ كلذ

 اهيرج أ ىلاهترشأوةبادلا ترش ديزوبأ لاهو هتر عسا لدعلا ترو هنو هملاكا هسنم ”لءفمةروثملاو

0 

 ا
 ا

  ةعهةراش ااوه اخ ىأروشتف هتروشاولاهو طنا الرهظر هنال تنبلا عا.تمراوشلاو اهيرح حار اسال

 ' قطنلا,طاشملا ءراهلظاو ْكة:ىفام جارخاةراشالاو هش ) نمو دو هب نم هروهظدام هنال ل >رلا

 نيدااولاءاضر دءالازووعالنا 2 نءلقأ ىف ماطفا نا ىلع . الاتاد(ةئاشلا هلكسملا) هريخاو |

 لودقاضيأ5 بالاو ماطغلا لو احكتذ عاضرالاا نمرقدتمالانالثلذوبراجتلابازأ عمارواتلا ٠ ا ظ

 داولابرارمؤالا ىلع ناعذاو القاه منك كلذااعفد ماطفل!لو اح د_ةفعاضرالا ىلع ةرحالاءاطعإ نم ا ا 0

 ىلع لكلا ةةذاوم لص نأ دعبي كل ذ دنعو امه ريغ عم ةرواش اريّدعاام_هةفاورب دقت مث سفنلا ضرغلا | 1

 ثانعاىلا رظناف ةدمااهرضدال نءاولع | ل .ةماطفلا نا لعل دب لكس | قافت ادن ءفداولانرارم ذاه.قنوكيام ||| :

 : لكع محا دنع م هنءراضملل اهذد طذ ارم م نمهماطفزاوح ىف طرس“ مريغصل ا لفظلا اد م.ىلاعت هللا ا 1

]| 

 ا

 ا يا وا كو انتالا نا لع ل هئاذ هو مكساعحانجال لاق لب نذالان حمصي ل طنا كادوا

 ١ مكللع حاشج الف مدالو أ اوعضرخستنأ متدرأ ناو ىلاسعت لوق « 3ث[ هب هني انعورثك أ هعمهقلا ةحر تناك 1

 | امناومالامكح نيبام ىلا هت هلا لعا (يص نول متاع للان اا راعاو هللا اوقتاو فورءء لاند !ام جلسافا | ١
 ْ (ىلوالا للا تامة الا ىف تاهربغى لا مالانعباسلا اذه قف لودعلازو < هنا ا

 ] هيدعتف ىصلا اهعضرتساو سدا |ةأراا تعضرأ لاشي عذرأ نم لوةنء عض مرتسا فاشكلا بحاصلاق

 |١ دح ف ذخ مدالوأ عضاراا اوعضرت 3 نأ ىندملاو ةجاسا| هتسيآساو ةجارلا خا ل رق وعقم ىلا ||
 ٍ نك , نيل وعم لكمكس كلذكو هتسيفتسا ند ءرك ذتالو ةجاخلا تميفتسا لقاك هنعءانغت_ الانا وعفملا |

 1 ةلالدب٠ازتجا ماللا ف ذو مدالوال ىأ كدالوأ اوعضرتست نأ ىدحاولا لاهو لوألا ن ء ةرايءامهرخآ | 0

 (.:اقام فال_ءائوم سبيلت هنال ديزل ديرت تن اه اديز توعدز والو دالو الل الا نوكيال هنال عاضرتسالا | 1 ١

 ا 'هلعسملا) مهلاونزووأمهلاولاكأ م هونزووأم_هولك اذاو ىلاعتهلوقماللا فذ ريظتو عاضرتسالا ف ||

 : اغتال ام لودفلا زر قفل نم منار دان اماق ءاطرالا حمالات اني دقانالعا(ةناشلا

 : د_ةئلوالاحوزلا اهةلطادا هنااهنمو عاضرلا ن نع اهعنعحوزلاكلذ ق 2 اهماسةذ رخآ : ورئاذا اماما

 ْ | نآاهموهلاشاحاو قاطملا حوزال“ اًدياداولا لو.قةأرااىفأ: نأ اه: هورخآح وزامب حج زن ي> عاضر لامرركت"ا 4

 || نع لودحلاز اح اهتمل لفطلا ل_قو ى رخأ ةعض صاندجو اذا هوجولا هذه د أ دنعف اهنبا ع ضرع ||
 : بحاو عاضرالا انههف اهئمأ لقي ال لغطل نكح كاواشان دحووأ ىرخأ ةعض ص رف ملاذااما هريغىلا مالأ 7

 ٍ يت أامهدحوريثكن ار 1 هاج سم هيفف فور دما ماا ماساذا ىلاعت هلوقامأ مالا ىلع

 1 هءاتناتدرأ ىأ ةارملا هود ' ام هريدةنف ذلا امأ فاالاةدو دب عت ؟امنوقاملاو فال ةرودةمأل

 : كادي إ- هلال ودل قاشاا ىف هب ةظفا فذسو لوال اق نالوعفملا فذة هن مي ٠ أاممريدقترصةلاامأو أ

 || اوتفناو ىلاعت هلوق هريدظلو ةرحالا 1-0 مان ( اما مدن دام مداع ن ءناسد ىوروأ 1

 أ قوالا ىلا بدنوهامتاو ةدعااوزأو عللاطرمش مياستاا سدا (ةيئاثلا هلع سملا) . ه.فنيفلطت م قف
 ١ ' حالضا امس كل ذرمصمف ٌة.ضار سفنلا ةدمط نوكتى حدس ادي ةعضرالا ىلا رجالا ماستنأ هنمدوصتملاو

 | هلانأاو اولعاو هللا اوَتاو لاقي ذس كلا الا مخ ىلأعتدنا ته ااصم ق طاشحالاو ءيبدصلا لاح
 ا بحسب ٍ
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 رارضاداولارارضانامهتمدحاو لكل دوصةملا نا (ثااشلاو) اهتههعزتيو بالا اهعنع وأ مالا عضرتال

 اري. ناك ناواهداوبةدااوراضتال#وق (ةئااشلا'ةلكسملا) ةراضمةققملا ى كلة ناكسذ رختالا

 هلوقو ظذااو دهعتااكرتو عاضرلا كرتن داول ىلا اهتءاسالوائتيوهو ىهبلاهتطدار ١ نكسحا رهالظلا ىف

 قم-ضي نان نوكيدقو فأرأهب هو هعضرت نأ :دااولا عنم نايل ذو ةراضا ا لكل وانتي هداون هل دواو مالو
 نجي لخاد كلذ لكسف داولاداهرارمذ | ىلع ل ذا هامدعت ةرسشعل | اهل( ئسيناروأةوسكلاو ةقفنلا اهيلع

 تادلاول!ركذو داولاركذودلاولا ركذ م ةقتامل هنا لعاف كلذ لثمت راولا ىلعو ىلا عت هلو قامأ لعأهئئاو ىهنلا
 لاهوالا هي لوقا ن نكعاه>واوعدب مل ايعااوءالؤه نمدحاو لك ىلا افاضءن وكت نأ ثراولا ىف لق-ا

 هلوقنال ٌكلذو بالا ثراودارملان ااههثءهللا ىذر ساسءنءا نءلوةنهوه و(لوالال وتااف) مهضعن هب

 . || ضارتعاام_هّتبامو فورعملا نهتو كو نوةزر هلدوأوملا ىلعو هلوق ىلع فوطءم كال ذ لم ثراولا ىلءو '

 ْ تامنا ىنعيةوكلاو قزرلان ء هلع بجو ام لكم هثراو ىلعذتامنا هلدولوما نا داو فورعملا ناسا

 بنو فورعملاةباعروهو روك ذملاط ذاااهوسكيواهتزرب تأ ىف هسماقمموةينأ هثراو مزاهلدولوملا
 هنراواضيأ داولاودلاولا ثراو ىلع افذالا انام اذ اانال يعض لولا اذهىناهذصالا لموبأ لامر ارمؤلا

 أذا" ىبصلا ناب هنع باجي نأن كى وز اجريغا ذه ناو هنم قس لام هلام لاح هريغ ىلع هنن بوو ىلا ىذأ

 هذهو هنعرا رمضل اعف ديو فورعملابهملع للملا كلذ قفسرو هد هع موقت ع نءىلا جاتحي هئافالام هسأ ن هثرو
 لكبالا توم دنع هءاع ببالاثراودا راانا(ىفاشاالوقلا) بالا ثراو ىلعاهب اكن نكمءامشالا

 اوفاد>الوقلا اذ_مب نولئاشلا م ىضاشلاو لسم ىنأ او ةداتقو ن-!!لوقاذهو بالا ىلعامحا اونا

 ءاطعو دهاجحتو نسل اورع لوقوهو مالا ع نءةوخالاو مالا نودتأب معلا اوهل.ةفوهثراو 7

 ةداتقلوقوهو ثاريلا نم سعالاردق ىلعءاسنااو لاحرلا ن ءىبصلاثر اووه لدقو مهارباو ناسفسو

 ماا نب نم مهريغنود مر محراذنأكن م ثراولا ل_.قو ثارياردق ىلع ةّفنلا اولاق ىلءاىبنأ نبا و

 ىلاعت هنال ثزاوو ثراو نيب لضالن ا ىْذت ةنمالك || رهاظن ا لءاو ل

 تجرخ مالا ناالولو لاجرلاكءا_:لاو بي رلاكه عما !نااكمسرلا ىذةلزنع مسرلا ىذ ريغت ظفالا

 "ىلا! ثراو نوكتدقاممالمالكلا تئاهاوخ داضرأ حصا اهل قطا بامان اهركذ وم ثء ع 00 نم
 ىأائمثراولا هلء>اوروهشملا اعدلا فءاحو نيوالان مقام !!ثراولان 8ك ارأا(ثااملالوقاا)اهريغك

 هناف فوملا هب ثراووه ىذلا هسفن "ىبصلا ثزاولايدارأ (مبارلا لوقلا) ةعاجونامضفس لوقو»و قابلا

 ”ىردلا هقف: ىلءرييالو هعاضرا ىل لع همَآ تريح لام هل نكي )ناو هلام ىف ةعاضرلار بأ سو لام هلناكّنا

 نم لبقو ميهاربا نع ةوسكلاو عقلا نملمقذ كلذ لم ىلاءتهلوقاما ىيذاشااو كلام لوقوهو نادلاولاالا
 الا هذا دارأ ن اف ىلاعتهلوق ام لعا !لهأ رثث !نءامهم لقول اصخااو ىرهزلاو عدل نعرا رمضالاالرت

 نالوةلاسذلا ىف (ىلوالا ”هلثساا) لاسم , الاىفنارلءاف امرملع حانص الفرو اثتو امهم ضارت نع

 ل-هفل ..داولا نال لاصغاانماطغلا ى ءءاماوا ره نوثالثهلاصفو لجو ىلاعت هلوتا ماطفاا هنا (لوالا)

 اه-ممكرق ةو الاصنو الصف مالا ن ءداولا ل_هذلااةد دريملا لاق تاوقالأن مهريغملا هَمأنلبءادتغالا نع

 لاَ ةااوخ لاصف امهننسق هنم تاصفن ا دّعف هش نع لصقفنا اذا هنال نب !لاصفا اوهلاسفوءل-و هلوقىف

 ىلا عت لاه هةرافو هنعح رخاذا دلملا نم نصفل ايو هّمأ نع لريصغم هنالالمدف لمصفلا عمو بارمذلاو
 ىناعت هنالعاو ني رمسةاارثك ألوقوه ماطفلا ىلعانوهلادفا!ىلسنالعاو دوما انتولاط لصفاسإف
 رار ا مزاببال د لإ ةرع_غ ىلع الاءذ #ه لج بجو عاضرلا:ةم ماتو هنيلم اكن !نياواس ا َنأ نيباسأ

 نا ىنع ل دئاهنا لاق نم مهنمو زيا زيا البق ماطفل ناب الا هذهنمدارملا لاف نءمهنت اوفاتخ امش
 لولا هحامهتع هللا ىذرسا.عنبا نعىوملوتلا اذ_هوزئاحاضيأ دعب وزئاسنيل ولسا لبق ماطفأ |

 ىلءةدانزلازا وج ىلعال_ءاداضيأ ناك نما وا مانت دنع ماطفلازاوج ىلع لداء الا لب قام نالوالا ظ

 نلوحلا 1١



 نارا ىلا.عت هلوةذنآر ةااامأةد-سلاو نأ رقلا هيلع للدلاو نيلجالادعبأ صيرتت م السلا هيلع ىلع ٠

 | نيدلاو ىلاعت هلوق موهسعل ةص مغ , الا هله لعح نم سامأ ! ع ندد نول نعشي نأ نياحأ لامجالا | ا '

 ْ ندي : الا نيءاه نم ةدحاو لكنأ (لوالا) نيجول كل دن لقي ل ناش ااداحادزأ نورذيو مكتمنوذوتب

 ىتلانااك ف وّدال دقو اهحوزاهتعىفوتب دق ل ءاخلا نال هحو نمابنم صخأو هجو نم ىرخالا نموسعأ || ||

 ايدام تريطءابا خوك ست (هنيوز اود ثارت ل1 ىهو عادؤلا ةسىفاننع ءفودذ ةلوخ ندعم ُ

 ىلا دب نا حوزتلان ىف هاف ىلج تعضو نمح تال- دق ىنأب ىناتفأف كلذ نع ءملسو هملع هللا ىلص *ىتلاتلا

 سامع نب!لاقو ةريبككاو ةريغ ل اني .ةافولا ةذعق قرذال (لوالا) عب درافت انههذ لصالا ادهتفرعاذا ا

 نماهتدام ىو تسب دع ىدضحال لام لانا سلال نءاهتداعرت لناو امد ع تضقنا ارم .عورهشأ

 هرم هرومشأ ةعبرأ لكف ضدحت نأ هت داعتناكن او ناتضم> اهملعف ةّرمنير هش لكف ض.ة نأ اه داعتناك |

 بجوفردقلا اذه ىلعدز لو:دملا هذه اهجوزا معى وتل |عأ ىلاعت هنا ىلع تلد هب هنن الأ ءذهنأ قادوا

 اهجزلا 0 10 رخءاوستيلهالايذخؤي عبارلاو ثلاثل او ىفناثلا روشاف مايأ نسبت ار
 رعستع !مانأ ةريشع نم لقا رهشلا نم قب دقو تام ناو مادأ ةرمثعاهملا مضت مث اموب نيث الث سماسان اء ل والا
 هذه نأ ىلءءاهقفلا عجا(ةعياسلا ل سملا)سداسلارهشلا ن مريشعلا نكو :لهالا,كلذدعب : ريتا ةسأ

 سياذا لوزنلا ىف رخأتلا عيال واللا ىف مّدقتلاو ىلاعتهقلاءاشن ادنعب نم همالكرك ذنسو است ىلا

 اهجوزةاف و لعتملاممهضعب لذ ةافولانلءلاوأ ةافولا اهبسةدملا هذهنأىل اوفلتخا (ةئماثلا ةلّةسسملا)
 د هتدصقاذاالا لمدالو نومسفن أن ن_صدرتد لاه ىلاعت هناءاوكح او ةدعلا ىف مانالا ءاضةنانةنعت دعنا

 :دملا تضةناوذ توااوه بدلا اولاف نورثك الاو كلذ أعلا عمالا لال صا رتلاقادصقلاو صدرتلا

 اهل ملعال ىتلا ةريغسا نأ هءلعىل_لدلا واولاه ىضذةن اا دتعتنأ محو حوزلاةافو وي اهغلب مماهرثك وأ

 هنال لم_كاك ا ذالا اذهو نيزتأ | نءعاشتمالاو ه. ةاهحوز ىفونىذلا لزنلا نم حب ورنا ن 0 ءعانسالاو اا َِ

 نأ ةصفدو ةشناع نءىورال تح اووهفنيزتلا ل رئامأو ةحاااو ةددرضاادنءالاب اوف لزشار ا

 ثالث قوذ تمم ىلء دة نأرخآ الاموملاو هللا .زتاأ مال رحال لان و لعالم ظ

 لل ىذنةي ثي دا !نال بجاوريغوه ىعشلاو نسا لافو ١ رشعور مشأ ةدعبرأ جوز ىلءالا لاس

 ١ قيم هاا رسر لادا دع تأ مان ترابارجلاو لعأ هلاو 0

 < حجت هيه فج جيا حو جيجي ميدضي يبو بمص هوم بسسس ممم صم سسملا سما

 53 رن ١ ل

مناذكسهالا ناك الو نوكتال دقو الءاسنوكت دقاهجوزابهنءىفؤو | ا
 ْ ةصص# نكي الإ ىدا لعج عنس

 ْ تاسقلطملارك ذ برقع دروامنا نول نعضي نا ّنهلح  لاسجحالا تالوأو هلوق نأ (ىناشلاو) ىرخالا

 ىلع ب ايلا ىف ىفاشلا لوعي نيس. | نيدهلفاه-وز اهتع ولا ىفالد ةلطملاىف ىه لئاق ل وقراع

 | تت تناك ة _رإسالا ثراخلا تنب ةعسوسن اه دانهابدو ادون أ ىؤرام يهد ةنسلا لعل وعامتادتآرقلا | 1

 3 ةعيس تاق رسشعورهشأ ة-عرأ كلءرق قد تائب تنأامسانلا ضعب اها لاقف باطغلا تمت || 3 ظ

 لوخدلا لم قاهماعةدعال
(قاثلامكعاز لكل اق -ىف ةماعتب ا

 1 ةمدرأتعاذا 

 ٍإ داو سيح عير نال د7 قاياتتزب هرهش لك ىف ضدحت نااهت دا تناك ناالثم مانالا كلت ف ش دكا 1

 ١ ىفاثل|ةحرورشلا انك لن ن6 هرم ةسج لك ضمت نأ اهتذاعتناكّناو ةدودساو ةضرح اهيلعف |

 نإ ءا 0 يلا نياوت رفحا !تباتران امنا ىيفاشلا لاقرمايفاكردقلا اذه توك نأ

 ' هنأف ناهذمالا زل قأرشتوالبتلا فة بدع تلك اول واننا دنالا ن ءاهد_عباما ةضانشن الا

 1 _ ىلاعت هلل ' سمان ليري < تثراو» فحاصملا ىف ةوال_تلا بثرتامتاو لوزا تتكلم ْ

 1 حاكشلاأن نععانتم الا اهئ اهصبرت نمدار 11( ةعسانلا هلم ا) ةذملا هده ءاضقنا اتتعءاضقنا ف ىنك | َك

 | جوراللا نءعاشتمالاامثأو هيلع مي حاكتلان ء عانشمالا لوقناناالائث ىأ ىف صررتناهنا ناس هيف سفا |||



 د يو بتم مر حتا ةاضات 7 زب --

 نورذيو مك:منوفوتب نيذلاو )ىلاعت هلوق ةاقولاة دع (ريشءىدالا ,تسصملا) ريصب نولم_هتام

 نوسفنأ ف نامناعمف مكءاع حانس ال نولحأ نغلداذافا رشسعو رهمث أ ةع رآ ني سفن َ نسس) راسا وزأ

 نويويماع٠نوفوتب (ىرالا هل ك_سملا) لئابصهيقو ( ريش نولم_ت امي هتلاو فور_ملا
 تام نو الماك امذاو ئثااذ_> اونا ا ل_مأو اهتومنيس سفنالا فود هللا ىلاعت هتتا لاق نوضمةدو

 لاه نموذدْخاو ضدق ءائعم ناكىف ولافنكتاماذاف وون الف ولاشي والماك امفاو هرع ددسو دقق

 هلرقامأو ءابلا د نوفو مالسلا هلع ىلع ةءارق هيلعو هرعو هاك أ قو>_ساودإ+أ فول هانعمنأك ىفون

 عدي هلمو اكرثل رتب هذعءازغة سار د_كااالو ىذاملا هنملمعت:_سالو نوكرتد ءانعمنورذبف

 رذيواذكعدبن الذ لاين ادوسومامهممىهالاو راغلانالءفلاناذهذ هيسضأمو هر دص» ضفر

 لحرلا مست برعلاوءانسنل| امو» حاوزالاو امهنمنيدوجومريغفردصملاو ىضاملاامأ هردوهعدلاةدو

 ندبرتي مكح:ءنونودينيذلا جاوزاوربدقّدلاو فو ذم فاض انأ (لوالا) لاوقأ ىلعهريس> ىف

 ناوثم نوسلا هلو ةكح هروهافا طقسا هنأ ال مه دعب نص رثيرب دع اسسفخالالوةودو (ىلاشلاو)

 نوذو:ينيدااودربمملا لوقودو (ثلاشااو) رومالا مزءنأ كلذ ن ارذءوربسص نمل و ىلاسعت هلوقو مهر دب

 ةريشب مكشبن أفا لق ىلاعت لاه بي رغب سدل أ دبه ارامضاو لاق نرتب مهاوزأ احاوزأنورذيو مكتف
 اةشكلذ سدلو افاضءأ دتبم انه» مترعضأ من لبق ناف لم جريصن هلوقورانلا وه ىعيرانلا متحاذ نم

 اضيأدرو دقف درفملا أ دتمارامض ا درو ام اناق داو ءىناهيفرمهملا مترك ىلا هلثمالاو نائسش لب ادحاو

 ليلق عادم موماقت ىئعلاو لدلق عاّمم دالمل ىف ور فك يذلا باق: كن رغب ال ىلات لاق فاضملا ا دّسما رافضا
 ريغ ضرغلاناال أ دبم محصنم نونو 2,نيذلاو ىلاعت هلوقَّنأءارغااو فاسكل !لوقوهو (عدارلا)
 رك اوربخ أدب اكل ذا رك ذي ل مرجالف مهجاوز أ ىلا دئاعمكح نا.دب لب ميلا دئاع مكح ناسب انهه ىلعتم
 صرتلا نعم مدةنامفانيدق (ةثلاثلا'لكدملا) لاعربللانو دبأدتباا* ىحنال اذ جاجزلاو درجملا

 ةدئافلا نمو رمال اوه هتمدودقةملاناالا ارب ناك ن اواذهن انو ّنهسفنايداوق ىف :دئاسفل انو

 ناعمثدنأتلا ظفلي روك ذمارمشءو هلوق (ةعبارلا هلع لا) ربا طظفا ىلا ىهالا ظفا نع لودعلا ىف
 ءاد_تانأ كلذو مادالا ىلعىلابللا بلغت (لوالا) اهوجو ه:ءرذ_هلافاوركذو مانأ ةرمثعدارملا
 ني١لاه ىناوثلا نءىوق ال ئاوالانال تءلغلثاوالا ىف ىلامألا تناك الف لالا نمنو كح رهشلا
 مانالا اورهظا اذاف مايالا اوركذي مذا مادالا ىلع ىلا-لللا نولغمفرهشلا نءا هان هدنولوقي تبكسلا

 ىلع ىلاسللاب ىعسست مانالا هذه لثموهو ركملاونزطسامانأ مايالاءهده نأ (ىاشلا) مانآ :_هسانمداولاق
 هناودو دربللاهرث د (ثااشلاو) حا !ةراماىلاماانثجو نسما! ىلا لانج رخ مول وةكةراه:_سالا ىل.دس
 بهذ (عدارلا) ةهلماو مولاهم ةدم لكددملا كلود دمرمثءو هانعم ةّدملا هيدارملا نال راعلاثنااغا |

 رمشعلا لو اتمف جاوزالل تلس لاءلرمشعورهشأ ةعيرأ اها ىذقن | اذا لاسقف دن الارهاظىلا٠ اهتغلا ضع
 هنادس تلا نا ةمااعل | ىلأ نع ىور (ةسماخلا ل لا) مهالاركبوبأو ىازوالا بهذ هبل او ىلاسللاب

 نسسملا نءلوة:ءاضد أو دو ة-ءهرالادع رمدعاا ىف حورلا همف ئةارداولا نالر دقلا اذه ةدعلادسامتا

 نيترودىالااهحوزاهتءتام ةأ ىما لك ىفةيحاو ةّدءلا هذه نأ لعا (ةسداسا هلك سأا) ى رمل

 ةدعامتدع مدالاركبوبأ لاهو ةّرطا :دع فمن ءاهقذلارثك أ دنع 3: هتامماف ةمأ نوك:نا (امهادحا)
 عضو مثة كلا هده نعال دب لءاسإ | نس ىف ل4 | عضو لعج ىلا عت هللا اضي أو دن الاره اظب ل _ةورب احلا

 اولاهءاهقفلا رئاسو هفاك راشب نأ ب ةذملا هذ_مدادتعالا ازكجذ ةقدقرلاو ةرملا هم ل رت ملجم

 نادارا!نوكينأ (ةمناشلاةر ودلا)  قرغلارهانذنكمرغلجلا عضو فو نكمم: دا هذه ىف فصلا
 نءوةعاسس: حوزلاةافو د_هبناكن او تا له ات عضو ا دام لج! عضوب ىضن::اهتدء نافال ءاح تناك

 1 1 1 ا ا ييجيعتع



 م١٠ ا/

 ب تي

 ' تناكامعرذ ةهاركلا .ىلعاضي أل ديال هنكل ءاض رلا ىلع لدي ل ناو توكسلاناكلام لوقو يد _ةلاودو
 (ىناثاا مسةلا) ةبغرلانمودقلا كالذل هلي نه ةيناسلا ةبط1ن اهذهريص:ةهوجولا ضع نمتءلداس ةيغرلا |
 ايست راصاميراهان اهّتيطش تالريغلا ةحوكتم تااكاذاامىهواضي رعتالواك رمصتالاهتماطشزرمتال ىلا ||

 ةيدأ نءعانم.الا ىلع دال ذ اهلج اعرف بطاخلا ةيغر تاعاذا اما ثمح نهاهبوز ىلع صالاشسوشتلا

 اهراهانؤاهقالط محي هنا ليل دب ةح وكنا ا مك- ىف اهناف ةيعج رلاادكو ما رحادهىلا سسنلا وحوزلا قوة

 مع رممتااو ضي رعتل نيب اهقس ىف لفي نأ .(ثااشاا مسقلأ)ناثراوتو ةافولا دع هم ةةعتو اهنابعلو |
 اهتيطشزو مف ةافولا:3ءىف نوكت ىلا (لوتالا مسقلا)ماةأ هئالث ىلعاضيأ ىهوةمعجرااريغةدتعملا هوا

 ءاسنلا ةيطخ نم هب مضر ءاسمف مكس !ءحاذجالىلاعت هلوةلف ضي رءتاازاوج امأ ادب رسمتالاضب رعتأأا
 لافي رصتاازومحال هناامأ هب الا كالت بمقعةر وك دمي الادده نالاهد وزامتءقوتمال هناهرهاظو ||

 وهو كلذدك ؤي ىفدملامث هفالذي حيرت نوكي نأ بجو حان امد عب ضد رعتلا ص_هشال فاشل ||
 ةدعلا ءاضقنا نعرابخ الا ىلع حاكسنلا ىلع صر ا اهلمح نأ نمو الذ حاكنا اريغللم_ة<العي رمهتاا نا ١

 (ىناشلا مسقلا) بذكحلا ىلا كلذاهوعديالف كلذريغل متع هناف ضي رعتلا ف الا مئاوأ لبق ٠
 نهؤيةافولا نع: دعا !نأوه عاملا هجو ةافولا نع:ٌذمعملا توب أف حاكنلا ف تسلا مالزو<.ءالمالاو 1 مدسقا! ىف لاقو اهتيطلن ضي رعتاا بحأالو مالا فهلا همسر ىيذاشلا لاه ثالث قالطلا نعت تعملا || ٠

 الفءارتالا:اهتءىضةثت انه امأرهشالاب ىضقذت اتد_ءناف: دسعلا أ ىف ةناسخلا ةسيطلنا بيساملع | ١
 ىضتت نأ لبق اهتّدعءاضقن ابربخت نأ ىهدناسلل ا ةيفيكو بطالنا اذ_هىفاهتبغر بيسة ناسا اهءاع نمْؤدأ]]
 ةنعو أ ب .هراهح اكن حسن | ىتلاو ةعلتملا ضو ابتدع ف اه-اكمن اهسوزل ل< ىثلا نئاسبلا(ثلاسثلا سسقلا) :

 امأو ىلوأ ب رمصتلاف:ّدعاا ىف اهحاكن هل ناك ام هنال خيرمهتلاو ضد رعتلااهحوزلامووذةقفن راسعاوأ ١
 اهنع قودااكسجم ل<(ام_هدأ) نال وق ضا رعملا ىف دم رصتلا هل لع ال هنا ىف ْكْثالف حب وزلا ره

 لذ اهتدءىف اهدكني نأ جوزلل لح ته ءاهنال لال هنا مد الاوهو (ىناشلاو )ان الث هةلطأ او اهحوز

 نلف بغاردبر هل وةكودو ريثك ضررعتلاو ىذاثلالاه (ةالاشلاةلئاملا) ةيعح رلاك اها:نضد رعتلا
 كناو"ه.هب كنا ضي رعتلا طال نم نب رمسغفاارب اسرك ذو ىيرداف تال>اذا اوميأب تسا وأكل مدح نموأ
 نالعاف مكة: ىف مننك أوأ ىلاعت هلوقامأ بغار لذ ىناو حررت نأ ىزعنم ناو ةعفاانا كناو ةحاصا ْ ا
 نكلا ىف هتن: تصأو هتننكن اغا هنرتس ىأ 'ئشلا تناك أ ىف برعلاءاّرذا!لاهرت_سلاوءافشالا ناكالا ||
 ىتح هتئص ا ذاءوشلا تننك اول اذ امنه موق قرذو نوذكم ضب و مهرودص نكئاموهنمو ىنهعسفنلا فو ||

 امأ 2 رحدتلا نع نودمن وكم ضب ودب وذكمةرراج ون ونكمر د لا ار ودسم نكي ناو ةذآ هيدستال

 تنلعأذض وهو هريغ نعهرتسيو نان ال اهي ىذلا ئذلا ىف كلذ له عمسسدو ت رعضأ هانعك تان حصأ
 نمل جرلا هرب امفالو ةافولا:3ءف ةأرمال ضي رعمل ىف رحال هنا هب الا نمدوصةملاو ت رهظأو
 زاوج م3 هاف اء شرك ديالو اهلا هبلق لمع نأ نمالاح مساع ةبطخلا» ضب رمل نا لق ناف اهيف ةبغرلا

 دارملا سداابئلق تاصخاولا حاضي ا ىردتاب راج مك سف: ف منك أوأ كاؤ دعب هل وقناك ةءاعللاب ضي رعتاا | ١
 دا رااو مكسفن أ ىف منك اوأ لاه مث لالا ىف عي ريصتلا مّرحو ضي رعملاحانأ هنا هئمدارملا لب مترك دام |
 حبب رمصتلل مي رو لالا ىف ضد رعت ةمسابا ىلوالاةهب الاف لب قَم ملا ىف كلذب حّرم همس هلأ لعهيلقدةهيهنا |

 ىلاعتهب ا مدل نامز ءاضقن اد عب كل ذب حمصي س هنا ىلء هبلق دقعي نال ةح ايا ةئاشل ادي الاو لاهل ىف 0 ْ
 باف تاضحاذا سنا اةوهش نال ندرك دنس مكسعنا هقالعلاةذ اذ حانأ هلجال ىذلا هجولا رك 00(

 هثعىلات طقس قا ثلا عشا اكرط احلا اذهعفدناك امان يتلا و مزعل ا نم ىيهمسم ا كل ذولذم داكب ال حاكتنلا |
 (لوالالاؤدلا ١)٠نالاوس همقوارس نهودع اوال نكحااو ىلا هن لاه كلذ هلحانأو ج رطا اذه
 هرب دن هملع نونورك دس الدإ فو دن ه (باوخلا) ارس نهودع اوال نكلو ىلا. هلوةب كر دانيا
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 عورفب نيبطانخ او ارافكلا نا لاق نم يح (ةريثاعلا هلّمسملا) تئشام نصا ثانثالث ىئاتوملسو
 هذهيباطونا نا ىلع دنينمؤملا عم باطن م تسب نمل وةذمكتم نوفوتي نيذلاو ىلا هت هلق ع ارمذلا ْ
 هلوةكركح» ذاان,هصخ كاذب نيلماعا امها وناك | ني_ئمْؤملا نأ هياوجو طقف نيد ديلان صنم عو رقلا|

 اذافىلا.ءت هلوقاّمأو .اريذننمملاعلل نوكما ىلاعت هلوقا لكل ارذئم ناك هنا عماها شع نمر متن أ غنا
 ءاياوالا عم باطما لق مكي« حانحالذ ةّدعلا لجأ ىه ىتااةدا هذه تضنا اذا ىعملاف ّنولح أ نغلب

 :تعلاةّدمىف نجوزتنا نحال كا ذو نيسملااهلصو ماكل عم باطش ل_.ةو دةعاانولو ب نيالا مال
 نالكالدو ناطل لا نيعتسينأ هملع بوز ع ناف عذملا ىلعر دق نا نا ذ نع ّنهعنم د او لك ىل بو
 || هلاوهو ثاامث هون الا فو لالا اهجوزءام ىلع اهجرف لامس نمؤيال هنأ ةد_لا هذهنءدوصقملا
 . || القع نس ام ىأ فورهملا نه سفنأ ىف ناعفامف لاه مث مكملعو ءاسنل | ىل+حاذجال ءري دن مك ع حانجال
 0 | من عةصعلا طثارشلا_همكسم ناك اذاحيوزتلا نملالط اوه كا ذو نسال ىذلاركناادض هنالاعرمشو
 3 بودجوىف مهضعب كسع (ىلوالا هلم ملا) لثاسمفب الا ىف قيرتمخ نولمعتامع هللاو لاذ دب دممااندن الا

 لأ ةًرملا درفنتام هنمدارملا ن وكي نأ ىض قي هرهاط ناف ّنمسفن أ, ىف نلءذاسعف ىلاعت هلوقب ةأرملا ىلع دادحالا |
 الأ نيزتلا نماهدصو ةآ ران ميام ىلع كلذ له نأ بج وفريغلا عمالا سيال هناق كلدك سدل حاكسنل وهل عذب

 امنااولاه ىلوريغب حاكنلارا وجدي الاءذم ةفشع ىأ ناعمصأ كسق(ةبل املا هلمسلالامهريغو بمطتلاو ا

 أ لعفلا ةفاضأو ّنوهسغن اف نلعف اهف مكملع حانج الو ىل عت هلو ازئئاس كل ذ نوكي نأ بجو اهمسفن تجوز اذا
 نأىت هنع هللا ىذر ىىذاسشلا باص كو اظغالا ىف ةةيقالا اوهادهنال ةرمماسملا ىلع لو لءاغلا ىلا

 نمالا عديالد معلا اذهنأ الولو٠املوالا عمباطخ مكماع حانجال هلوةن 1ىلولا نءالا مدئالحاكنل ا اذه
 ىلا .هتلاهءاسنلا ةيطخ (رسشعىفاثلا مكدللا) قمفوتاا هللابو مك لءحانجال هلو ةب ايطار اصاملالاو ىلولا

 نكسلو نهنورك ذتس مك أ هللا لع مكسفن أى جنتك أوأ ءاسنل |ةيطت نم هب مضر عاوق مكسعلء حان الو) |

 حميرصتلا دض ةغللا ف ضدرعلا (ىلوالا هل -11) لثاسم همذر (افور«مالوقاولوةتنأ الا ارسنهو دعاوب ال.

 بناني هراعثا نأ الا دوق ري ىلءةلالدلل ملهإو هدوهّقم ىلع لال دلل صيام همالك نعذ2نأ هانعمو

 جاما لوةينأةريطتو هرهظرالو هلو موي هناك« ناحوهو ئدلا ضرعنمهلصأو حرأو متأ دوصتملا
 * ايضاقت م ميلستلا.كادئسو « اولاف كلذلو مير كلا كهبو ىلارظنالو كماع ل سال كش + هبا بات سحاا

 || ثا ارك ذتنأ هياكل ا نا ضد رعتلاو ةداتكسلا نيب قرغل او هديربام هنم حولي هنال اكول ىعسي دق ضي رعتلاو
 . ]|| لمحو لدوهقم لم-ة<ام الكر كذتنأ ضب رغتااودامراريثكداكأ ا لي وطن الذ كلو ةكهمزاول ركذب
 1 ةلزخع ردصم ةيطألاءاّرذلا لاقف ةدطالا امأو كلدوصتم ىقلعالجدك وتدل وحأ نا رق ناالا لدو هةمرغ

 21|| (لزالا) ناهجو هق قدا فو سواملاو دوعقا اديرتة سل اوةدعقل!ن لهنا كلو ل مودو بطلا
 | انأثواسمأاهلاسىأةنالفنالف بطش مسهاوةفكن ا شام ىأ كيطخام لاقي نأ لاو ىهالاوه باعلتا نا
 || دقع ىف بطاخ هنال ةبطخ ةأرملا بط> لاقي مالك اوه ىذلا باطخنا ن.ةبطانا لصأ(ىفاشأا) اهسفنفف
 ٠ || ريثك باطخ ىلا هف جات هلال ييافعلا هالا بطخلاو ظعولاورجزلاببطاش ىأ ةبطخ بطخو حاكنلا
 - [| اع رصتواضي رعئاهتبطخ زوق ىتلا (اهدحأ) ماسقأ ثالث ىلع ةبطحلا مك ىفءاسنلا(ةئاشلا "هلم سلا )

 | قثتسي لب ارتيطخز وهال ف دكت ةل السا هذه ىف اه-اكنزاج امل هنالد دعلاو جاوز الا ن< ةملاخ نوكتىتل| ىهو
 لاق هنا و هملع هلا ىلص ىلا نعزع نيا نع عفان نع تاعك قئاشل اورام وة داو ةروص هُمع

 (ىلوالا ةلاخلا) لاوحأ ثالث هسف نكل اقلام درو ناو ثي دحلا اذه مث همخأ ةبطخ ىلع مدس أ نيطحال
 دحواذا(ةءناثلاةلاخا) ثيدا اذ_علاهمط#نأ هريغا ل < الام هه اكرمص هما بمجاف ةٌأ ما باش اذا
 | خيرصمال وةهباحالا عب رصد وملاذا(ةثلاثلاة لالا )امبطذع نأ ءريغل ل<انهوذةباجالا نعءانالا حب رص

 (ىاشلاو) ءاضرلا ىلع لديال توكل انالاهتبطخري_غللز وجهنا( امه دحأ )نالوقانههىهناشالدرلا |
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 ردو



 هلوة كح ضرفلا نعم ىفهسفن باكل نوكينأ (فاشلاو) ةيضةنمتراصواهرخآةضورفملاة دعلا ْ 0 ١

 اولعاو لاةفديدوتلابةي الا مخ ىلا.عت هنا غهلاوز ىضتق:نأرظعلا تب رضاذاةناسغلا قسنمنال مدعم ]| ٠
 1 لكي رذفلا نوت اعل ورم لال اعنا امل ىلاععت هلا ىلع هدثتوهو هورذ اف مكسفنأ املي ّشانا ||
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 ام لش ادقعباك دقعتاهنال ادوقع ىعس ةعكنال اودوههلاو 3. كلا دةعلا لأ نالعاف ح امعنلا :دّقع

 انت ىف ىسعملاو بوتكملا هنمدار 1 (لوالا) ناه-وباكلا قاد باكل غلي قح ىلاعت هلوق. :

 ضر ىعم نءربعي نأ نبساساو هني اهنوهرخآف يلكدلا اذه غاي تح قدا انوكمف مامصلا كدلع بدك 0

 رظااعافترادسي نأ نم دب الف ةباعو» ىت -هلوقو دك أو تبثأ هنا صوغناا ىف عقب بتكي منال بت ا ذ

 ثااثلا مككلا) يل روغغ هللا نااوأعاو لاق دعولا دمعولا دعيركذ مة العلاورممل | قنا سن ال اهل عمد أم

 نهلاوضرفتوأ نهو ملامءاسنلا سةلط نا مكملع حانسال) ىلاسعت هلوق ه ل وخدلا ل.ةةقاطاا مك (رسشع

 سيخ“ رز

 ماسقأ ن العا ( نينا ىلءاقح فورعملاباعاتمهر دقرشملا ىلعو هر دق عسوملا ىلعز هوعنمو ةضدرف

 ا مّدقتامف ىلا.عت هللاركذ دقو امالوخ د مواهلاضورغمنوكتىتااةقلطملا (اهدحأ) ةعبرأتاقلطملا || ٠
 ناورهملا لاكن هل ن ارب_خأ خللا لس ىلءئ قارفلا ىلع نهنهذخؤيال هلا وهو مسقلا اذه ماككسأ 0
 هرك ذىذلاودو اهم الوخدمالو اهااضورفم نوكيالام تاتلطملا نم م(ىناشلا مس ةلاو)ءورقةثالث ن مدع 2

 .تاقلطملا نم (ثااثلا مسقلاو) ف ورعملابةعئم ا اوأناوروم اهل سل هنا وو ذودي الا هذهىف ىل_عثهللا |||
 هلوقىهو دن الاءذه د_تعب ىتااذن الاف ةروك ذملا يضوا مالو نوما كلرايلاتز رغم نوكن ىتلا

 ىلاعت هنالعاو ٌمطر فام فداف ةضد رف نول مص طرفدقو ندوة نأ لبق نم ّندوةةلط ناو ىلاععنو هناك

 تائمّؤلا معك اذالافَتبلا هيلع: ّدعال هنا بازح الا ةروس فرك ذو اه. لو دملاريغةدعمكح نب |

 تاّملطمألا نم (عدارلا مسقلا) ندوعدك اهو دعت دع نم نبماعم كلاخّن هو نأ لبق نءنهوهتلط تأ ]

 هب مهدق»اا ف ىلاعتةلوق فروك ذم مسَقلا اذه مكح راه اكو رس رو زكلو اهبالوخ دم نوكتىتلا |
 اهلدمشلا5 ءوامولا نأ ىلع ةعم ةمألا نال كلذو هبلع اد لأسا ساسقلا اضبأو نهر وحأّن دو "افنمنءأ

 نأ نكون الاو هده نم دوصق أ | ىلع همدنل ميسم ةَلااده مكللا اذهب ىلدأ ميدص حاكسب ةءوطوملاف لئااره# ٌْ

 نوكي نأ اما لدبلا كلذ ملاح لك ىلعال ديب حو حاكسنلا دقعن | لامن ىرخ أ ةرامعب ميسةتلا | ذه نعربعت |
 ىلاتاقلطملا مكوه اذهو هلكر مسا لودلا لص-نافاروك ةمل دنا ناكناندوت مرش ارد ٠

 تاتاطملا مك راهو ياللا روك ذل تسل ات: لوض دل لكس دارت هد الا هذه ىلهق ىلاعت هللا ّندركذ ١

 لوخدلا ل ص< /نافادوك ذم ل ديلا نكي ناهي الا هذه بقع« ىمت ىنلاهن , الا ىف لاعت هلأ ندرك ذىتلا |

 اهل هملع بحي :واهملع ةدعالو اهأر ارهمال هنا اهمكحو دنا الا هذه ىف اه .ك- ىلاعت هقنارك ذ تا ةقلطا امه وهف ٍ

 ظ ابل ولان ا ىلءاوقفتاممناالاتانآالا هذه ىفروك ذ.٠ريغاوماكف لو دلا لص ناو ةعّدملا ظ
 ١ ا ةئاااده ىلعامومااو لثملا

 مارح سيل ثالثل ا نمي مهب نانا ىف . الاءذ_مبنوكر اًءادعأ ند ارثكن ا لغاو زئاج قالطلانا ف ْ
 ثالثلاءانةتسا حصي هنا ليل دب تاقدلاطتلا عا أعل: .< لوا ّيءاس ذا مقاطنام كماع حانجال هلوقنالاولاف ْ

 اولاق حان للا تدشب , لا :هناف تامةلط ثالث ن هوةعلطا ذاإلاءا.نا | ملط نا م كملع حان ال لاقيقاهنم ا ||

 عاوفأ ع-. هلواشتي .اسنلا ةاتط ام كيلع حاسم ال هلوقن ا تدثف لخ دا هالولام جارخا ءازائسالا و ا

 ىلع هلاددب , الا نال كل ذو فبعض يدش 1 1نتيسالا اةهو ميا لاسزدارقالا لا_قعأ تاق ![. ١

 ناانلقاذهاو ةدح اوةّرمدوحولا ىف هلاخدا هلم_هلاىف ىنكيودوجول ا ىف ةهاسملا هذه ل هع ؤنذالا
 ىلعنيملا تدقعتا قلاط تنأأ رادإاتلش دنا هنأ سال لاق اذا هناانلقاذهاوراركتلا د.ةيال قاطما مالا
 اده لك-ثد لوقف 0 هور دىذلا“ ءأب ةسالا اأو عملا لاس لوانةيال ظفنلا اذه نا تين اطقف ةدحاولا رم

 مدوفالفلا تقولا ىفالا لص لاقي نأ مصب هنا عم نيَعَمَْلا نم قا: الابرار هبل ديفنال هناق سصعالاب
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 (باوملاو) رمسلا ىعمام ( ىناثا !لاؤ#ا) ندو دءاونال نكلو نهوركذاف نهنورك لاسم دا هللا ل دع ا

 ةدعاومنهو دءاوالو عم ىلعةدعاوملا ةفصا:ههرسلا نوك نأ لمتحننالعالاورهل اةضرمللا نا أ
 | ىصواق ودومن ورك, ىذا! ئثلااننه ودعاوالو ىوعم ىلعهءد وءودال ةذفصن اوك نأ لهو م ١

 هحو ىلع ةًرملا نيبو ل-جرلا نيب ةعقاولا ةدعاوم فني ريدقتلارهظأوهو لؤالاردقَدلا ىلءامأ ارسهنوك أإ
 اهدعاوب نأ (لوالا) تالا.ة-اانههو تاركتملا نمئثبةدعاومنوكتنأ نءارهاظ كفنتالرسسلا |
 معي رصتلا نع عنم هيلا رخاو ةيطاناب ضي رعتلا فن ذا الا لوأ نا ملا نوكسسه.ةحاك:!ايرسا ىف ١|

 |١ لافزتاجروسغ ةسنجالاو ىنجالا نيب لال ذركذّنال ثفرلاو عاج ارك ذباهدعاوننأ (ىفاشلا) ةبطاخاب ||
 ىذلا عم_طدف ادت ثذرلا هن م ناقتال ىأ لولا نعضةتالف ل_سو هملع هقلا لص ىبنلا حاوزال ىلاعت |
 ٍ َّنالافو هسولااذ_هىف ىذاسقلا نعطانّرلاب ارم نهو دءاونال نكلو نسا لاق (ثااشلا) رض سه هساق ىف ||

 |١ نسحلاىور(باو+ اوى أ ةّدعل ا لاح بطاخنا هء صتةعام ىلع مالكلا لم قالطالاب ةمرت ةدعاوملا

 ٠٠١8م

 ل ومصمم ني سس يس <

 ترهظأك تدع تماذاف كما أ عداها لوة.ف حاكنااب صرءد وهو ةأره ا ىلع لخ ديناك لج رلا نا
 5 نال ةمسنحال ا ةًأرا !لحرلار اسي نأ ن عامه كل ذنوكي نأ (عبارلا ) كلذ نع ى- من ىلا.عت هلناف كح اكن ْ
 « ىلاثمأ ”رشلادبشبالزأو ٠ سقااؤممالاق عاملا رسماا (لوالا) هوجو هيف ةهيدوعوملا | للعرس كااناج اذاامأ اهاوسا د[ حب قزتيال ناياهدهاعينا (سماسلا) اهفةد عوثرو كلذ '؛

 قدزرفاالامو ١

 هفغثاارو.غلا نظام نذاختو 03 اهلها نمالارارسالل عئاوم

 دارملاامهء هللا ىضر ساس.ع نبا لاق نهجاوزأ نمالا عاجلا نعنع فثافعّن مما ىعد نم 0 '

 نال كلاذو حاكسنلا<رسسلانمدارملاتوكينأ (ىناشلا ) ةسهتاو ةعبرالا كت [لوةفاهاه سفن فصيال |
 : هيففافورعمالوقاواوة:نأالا ىلا.عت هلوقام از يئاج هبدس مسام !ةرهسو هينس حاك لاو ارمد ىعست ءطولا

 ضي رعتلاب هي الا لوأ ىف نذأ ل ىلاهتهلا هياوبوءانئةسسالا اذه قلعئث ”ىأب ىلاعت هناوهو لاوس
 1 اهدعد ناكلذو فورعملالوةلاباهررا.سد نأ هنء ىثتبساةسغلاو ةيرالاعقداهعم ةراسسملا نع ىسم مت

 | ادححؤ.'ل.هلاءاشالا.ذهركذريسب يداه امعلفكتلا واه أشي ماقهال او املأ ناسحالاب رمملاى |

 نا اولعاو هل-بأ باكلا غلب ى> حاكذل ةدةءاومزعتالو) ىلا.عتهلو5 « ملءأ هلتاو ضيرعتلا كالذا

 هنا (لوالا) اهوحو مزعلا ظفلىف نا لعا ( مياس رروهغهشاناا واعاو هو ردد اف مك سفن ى ام معي هللا

 نوكيامنامزعاا ناملعاو هللا ىلع لكوتف تمزءاذاف ىلاعت لاهل اعفالا نم ىلعذ ىلع باقلا دع نع ةرامع ْ

 مزءن الف لاّةمف ىلع فر< لعفل | ىلا ىذعرامنا ظفالا اذهو لعذ راد نمد الا دب الف ىلعفلا ىلءامزع
 ءامشالا هذه ىف فذحلاو هيوسس لاه حاكنا !ًةدّةع ىلءاوءزعنالو هنكالاريد_ة:ناك اذهثيئاذا اذك ىلع :

 ْ هنمدودقملاو ل- باكل غل اهو ردة: نأ حاكسنلا ةدةعاومزءتالودب الارب دةتاذه ىلعف ساقيال :

 مزعلا نع ىهنلا درواذ اق هملع موزعملا ىلعم دة: مزعلاناف :دعلا نامز ىف حاك-:ل ! نعى هذا! ىف ةغلاسملا

ذأ) ىلو أن اكهملع موز عملا ىلءما دقالا نعادكا اةمىهناان وكي نالف
 ا ظ ةراسع مزعلا ن وكيت أ(ىناشلا ل او

 ْ لاهو صخر ابان نمال متازعلا بان نماده لاشيو مكءلع تيسو أ ىأ مكملع تءزع لاقي باحالا نع :

 | كلذاو هقازع قْؤتْنأ ب اكهصخر قؤت نأ بح هقانا لاهو ابر تامزعنمةءزعمالسأاو ةالصلا هملع
 بسياعالا لوة:ةاذ_هتفرعا دازو< ال لوالا هولابو ىلاعت هللا ىلعزي' ب ىئ-هملا اذه مزعلاناف

0 

 ا

ةعاومزءتالو هلوّدف أ ده ىلعو دو>ولا ىف مزععلا طفل داةمسس نأ دعس الفارهاطظدوجولا
 0 ىأحاكتنلا ةد

 نيةةملارثك ًارايث اوه لولا اذهو لأ باك! غاس ىت-العف هنماوغرفتالو هوئشنتالو كلذ او ةقحتال
 نويلع اومزعتال ىعملانال حاكنل ا: دةع ىلعاومزعتالو لقب لامناهقا هجر لاغتا!لاه (ثلاشلا لوقلا)

 ع



 ' لوشدلا لمق قلم د تاقاظملا "5 هلكسملا) قئاست الاىفو 00 ا 1

 أه , الاهذ_مبةعئا الفقر هماوأ ضرفن .ركسص,/نارط لو دلا لبق ةةلطأ ام لوخدلادءب ةقلطمو | 8 ظ
 ' وطيور مل !كسناهتسأل نع رق نشتاق نال تلا فال لك قر 35ناكح ناواهق نُذ ىلا ْ ١

 رهملا فصن سل امي لح دي مداها ضرف ىااالا ةعنم ةقاطم لكأر عنا لاهو اهزكذا ةمحاو تئاكولو ه هللا 1 ٠

 ْ بجو ناف امجاو نكيملاذا ناسحا لعفلا اذه لاقي امغاو ناسسح الا بان هاذه لعفل ني:سحلا ىلع ٍ

 هرك نق نينسلا ىلءاق- لاك ىلاعت هنال انلوق ىلع لدتا هوة ركذ ىتل اة الانأ (هنءباوملاو) نوخولا ||

 هعببوأ ل ايو هلاح تعسن و هلامرثكأذ ا لجرلا عس وأ لاقي هانغن نه ةعسو نوكب ىذلا ىنغلا عسوملا قفآلا 2 َ ١

 وأود رعونأو عفانوريثكى اأ رق(ةشاثلاهلمسملا) رقيه اذارتق اوريق فلا لها اوهو هرشف نم قمدض ىف ىذلا 1

 ردق لا. قير دقلا يناعم عمج ىف نابتغل امهور ادلا خب هر دق نوذابيا اول ادلا نوكسب ءردق مصاع نع ءركب /

 هردقيومر دمي قزرلا هلار دقو قبطت امر دق كسأر ىلع لج او ا ذهر دق اذ هواردق هنور دق ا 1

 ردبقب ءانقلخ ع لك انا نإ : تصحو ازيا ناكل لرحولو هر دق دس هللا اوم 7 لاهو اهردقب ْ

 مق: 1

 ْ لزنالابا قالا لافاد لاسر حمل اريغب حاكتتلا دقع نا ىلع لدن ةب الاء # حارلاو مدالار كونا

 لأ اعورمشمقالطا نكي ل ايدت# ن نكي لول هنالف ةضلا ىلعاهتلالدناسامأ ةسصلا ىلع لدئاعكلزا ولأ ىلع
 ظ نامز فق الطاا نا ل_دك دز اودلسا ةدععلا نم ملي ال هنالذ زاولا عل دتالا ما امو ةءزال ةعمما نكتولو |

 ْ 03 ا هيف سلا هدأ رااناىلءاوةفنا (ةعبارلا 0 ميدصو عقاو كلذ عمو مارح ضيا | 1 ش

 1 امافلالا نرش 1قدابغللا . دأت ةعماسملا نع ن هوس ةوقب ات ك اول سو لاك لوءدلا | 2 |

 ]| هبجولرهملا نم ارا دةغاهلر دقي ىعملا ةضي رف نهل اوضرفتو أ ىلا عل رقامأ لع هللاو هيث و.طاختامفاا
 ١ ا 0 يصبو را 0 0 دو ين دسم 0 هسفن ىلع ١ ا

 الا لاف هبو دبل ف لاق نالوةهبف هل! قيتتست لوف رشي لوول ضرف ءاوسلوخدلادسعب قالا اغأ9 ّْ

 أل| وهو :ءتملاا هل لب ديد ىف لاو لوخ لا ل. ةضرغتلا دعب ةةاطا كرها ىدتست اهمالاهل ةعّممال ة ةفشدولأ
 ظ عانتم تاقاطملاو ابتدأ وق هملع ل #لدلاو رع نباو ىلع ني نسما ومالسل ا هلع بااط ىبأ نب ىلع ل وق
 || ةقاطااكس بلو لسو هيلع هللا ىلص -ىبنلا نبل خدءاسنف كلذ ناكو نعم  نيلا تف ىلاعت لاو فورعا ا

 ظ دعب ةَقلطملاو ةعاملا نكست لف ضوءةحاينسا ”هلب اًمِعال قادصأ امن هسا سما لب عل ا

 (ةيلاثلا هل ياملا) قا رغلاب شالا ةعّمأ ا اها بكف عّصيل ا ةدايتسا لياقَع قادصلا تةكسا لوخدلا |

 ١ ءاهةقأا نع ىورو ىرعنلاو ىبعشلاو حي رمش لوقو>و ة.باو ةعتملانأ ةفيشح ىلأو ىفانشلا ب 00

 صالارهاظو ّندوعتمو ىلاعتهلوق انا كلام لوةوهو ةبجاو اهتوربالا وناك مهنا ةنيردملا لهأ ن هةعمسلا

 الأ اس . ال ارخآ ىف لاك ىلاعت هنا كلام ة>و كاملا نعم ىفو أ َنهلاك امله عاستم تاقلطمالو لاهو بامالل

 ٍ مدع ىلع لدي اذهو لبس نم ني:_سحلا ىلع ام ىلاعت لاه اضرأ و نسسحأ هنا لاقيال ءادأف نيد ءاداهلع

 ١ ( هناا أ الشسلا) بوجولا لب ب دنلا هنم مهي ل نالف ىلع وح اذه لمقاذا هنالو بوح ول ى هو ىلءةماكب

 ددلالا نمسو عاتماندلا لاقي اذ هاو بي رقع اذ بيل يقام افا« عيش امعاتملاو ةعدأا لصأ

 "هلعسملا) لك 1 ميشلاو كارا قطو ردك سول ليلا هلوقامأ ثمل ًهلقو ةعرمس هسعاطقنالاعدع

 رثةملاو فاضا|فذخ هدقاطو 0 لا اوىلاعتهلوق 8ك ًااذك

 كب رخل اهينزو < اذه لكسح ةردق هماءرذقا مالا ىلع تر دقو أر دقءر دق اش ثان دا تردةواردق

 ةيدوأ تأ [فلامتدقالاماذكردتيو اذ كردشب هتندخوردقلاوردشلا ف نوم صام هل |ةي نيكسنل و



 4٠م
 3 سسوس سس سرروببع سس

 ١ 1 ”ةزخأزق 0 (نفاصالا لش -ملا) ناماك_بم هنفقن» وت لامىلاعت هلوتامأ لعأهللاو ىنالفلا موملاىفالا

 . ةزج ةمح فار يغب نهو بت نوقالاو بازحخالا ىف كد كو "هل ءافملا ىلع فاالانن هوسات دامكلاو

 نأ لمن 7 ىلا.ءتهلوق كلذ ىلء لدي اضيأو اعيج ناسا. رو هيحاص ندب رعداو لكني نأ قاسكلاو

 ٠اس ىعملا ادهىف طا ةاالارثك آنالورعب ىسدسع لوهلوق ىلع مهعاس ا نيقاسلا ة صو عابصاو هو "انا

 ”نللاقع هنمدارملا اًضوأو نهل»أ نذام ن هوسكتاف هلوةكو نهثمطي لهلوك ل عاف نود لع+غب ى قوعملا ىلع

 راهظلا ف ءاحامامأو نام غلا س ااأذده مدا رمان أ ىلع ةيناثلا بأ الا ىف ل ديو لد-رلا ل«: كاذو نايشغلا

 رقن« ضءبور اهلا ىف مارح ىهو عام اررسغىه ىااةسامملاهيدار اافاءاع نأ لق نم ىلابعت لو نم ا

 اريثكوه»و صالا تيقاعو لعنلاتتراطهو وكل فذ هيداريدسق لعاف نال هوست ىععهنا لاق ندوسات

 ملع) طورمّم قملاعلا نع جانا ىفننايرعشم هب الارهاظ لوق»ن أل ثاقل ) ةناشلا ل51
 ا سدسأ |

 ا ىلع ءةلادذب الانا ) لوؤالا ( هودحو نمهباوحو سدس اع اضيأ هلع حان ال هناف كالذكس داو

 ادعي قالطأ ا لال هنأف سدسملا لعد تدأن" رغعؤالطالا اذهو اًقاطم سدسملالهةق الاملا ةحابا

 باوااىف (ىناثااه -ولا) ظفالا رخال مص نب سلا ماسك طرم بالا تيئيال قالطالا ىلع ق اللا

 ١ ندوة قاللاءاسنأا حاط نام كيلعح انجال ريدقتلاو ىذل ا ىنعب ندوة ملامهل وتقام نام هضعب لاك ١ ١

 | لازفاطرشام ظفانوكيالريدقتل اذه ىلعو ددعلا الو بارعالا همف نيبيالو فرسمتيال دماج سءاامناالا ||
 اناودو ةوفاام ىلا حبر ريل هاحو هللا هجر لاغةلاةلو-رو دبام باو ىف (ثلاسثاهجولا) لاؤسلا|
 | اوضرغتوأ نهومت لامءاسناا َمَتاط نا مك اءر مالي الارب دقتةروملأموزكدي.الا هذه ىف حاملا نم دارملا ||
 ا ارداظ.مالك اذهو رهملا ب ملا. ه-| د مذا ذاف نب مال |نئذه دأب :الارهملا بريال هع ةضيرف نول ْ

 | هيلعل دل بلدلاو ل_ةحترهملا ىلعح انما ظفا قال طالوةنذر عمال انعم حانح الل وقّثأن اس . ىلا حا |

 | تااماذا ةنيفسلا تدنجا لاقي لق ل وه هَل اىفحانملا لس آن اوهذلامت>الا ناسامأو هءلاريدملا بوف (َ

 ناتيثاذامهلاةئأ عمالاقثأو مهلاقثأن لمدأ وىلاعت لاه لةئ11ن ه هيفا اح انج ىعس بتنذلاو اهاَهدل ١

 وه هنا ىلعل دل ادلا نا انلق اءاو هل لمح ظذللا نأ تن“ :ةأح اند ناكف لقت لاملاءادأ موزلو ىلةئلاوهحانملا ١

 لود دذع حاندلا كلذ تشي نأٍب جوفريدةّدلاو ضرفااوأ سدسالا اما ىضو هب اعىلاادود# حاملا ىفذ

 نابعطقلا بج وفر ه1 !موزاوه نيىهالا نيذه دس أدع تشي ىذلا حان املا ند 0 اقفل :

 دعبو سسملا لبقنوكي ىذلا(ىاثلاو) هن الاءذهىفروك ذم اودورهملارب دق: ىلبقو سدسملا مق رك :

 .مضرف دقو ن»و سنا لبق نم نهر مَءلط ناو هلوق ى مو . الاءذه دعب ىتااةنأ الاف روكذ م اوهورهملار د ٍ

 نوكي نأ مزابف مس لا كلذ ىلب اقااكسسقلا اذهو ضورفاا فن بجوأ مس ةلا اذهىف هنا ةذي رف نها

 وهئلانه قل لان لاش تأ ب ورهملا موزلوه اذهد تدثما ناكالف فاك وه تنم وهلانه ىئنااحانملا

 0 ؛ الاهذهو ةءبرأ تاقلطملا ماسق ناذي الاهذهري فت لأ ىنانرك ذ دقانا م .عءاو مل-ءأهلاورهملاموزل

 ةسوسغ توكتىت ها دوور راو الاهل ورم الو ةسوم نوكمال ىئاذا: هذماق رعربدقما

 هذهنوكتفرهملا امههدحاو لكتاب ة_بوسم نوكتالو اهل اضورغمنوكتىتااو اهل اني ماخوكلالو

 مير ةووكسصت ىتلاىهو (عب :ارلا مةناامأو) ةهئالثلا ماسقالا.ذه مكح ناس ىلع لش مةيكالا
 : ىلع ء'يلةشم تان 0 اذه ىلعو مدة تأب . الاقروك دم همكح ناسف اهل اضورفذمو

 ع

 1 سدس

 ١ ا لسوقالطالا ىلع قالطلا لد الافرو ى<ْنملا ناك الف «ب.ةاهعماس ىلا ارهطلا ىفالو ضيا نامز ىف

 ْ ةضيرف نها 1218 ندوسء مام“ ءاس سلا َدلط نام كمل ءحانجال لاك ىلاعت هنا(لوالا) نيهسولدار 0 ]

 أ ىذلا(امه د أ) نيعسق ىلعسيسملا ليقءاسنلا قءلطتن ا (ىناثلا )رهملاموزلوه هي الا لوتأ ىف ىننملا حاملا ||

 ْ دئعوأ سيسملادتعالار عمال الاربدةةراصامل هنال اهتم ماسق أ هثالث م ص. ناب ىلع "لقشمنوكت

 | (ةئلاثلا لسا كلذ ىلعهقدجلاو تاماكل افتاطل نم اذهو ماقأابةعبرالا ماسقالا هذه مك- -ناس



 : نرسل بلاك مالا يو تبل نبال ةد الا فروك ذملاح اك اف“ اناايرو دال يام

 ا تاصقق هن . الا عمنا لاه ن موي نال وحول اذ هقانمهةةساامعاو ىلوأ ايو ننارتما

 || ياليدلا لدلد ثدي نمالارخ الاف صنلاطو ةسق تلاديال بوجولاءقعنلا صصخق راباو جضرفام ١
 (ةيناث !اةمدقمان ا 2( لاؤ لا اذه عف دءاصةةسالا ادهن دا نع نأكف ةعح سبل ةفينح ىلأ دنءوهو 0 5 ٠

 ْ نع هياكل عجو ذسءلان س مية اماسي ايداراا نأوه سملا ل بةقالألا د_توانههتناىهو هل

 حوز ناكم جوز لا دتسامتدرأ ناو عت لو ةفين بأ جو نالالادجو دف ناك ا بأو عام ولا 3 :

 : نيهجو نم هيل نأ اهو ضءدىلام ص :: ىذفادقو هوق ىلا امش هنما وذخأ: الفاراطنق ّنها دا مناد | 1
 ْ سخ ا لعامل قااناالا قالطلا مد بعو قالاطلا نيب لصذي ل درهااذ> أ نعى م ىلاث هناوه ) لالا ||

 1 ذأ نع سم ىلاتعت هانا (ىناشااو) نادماا هسملعد اميه ص. يذلا عدا٠ نموةولللا]ل.ةقالطلا ||

 ل ني يلا < هوءانئفالا "هلع لذعورهملا '

 || ىلع مم ص اختاو ةصاش ا ماتكست ىتااذي الاو ةءاعارباوكست ىتلاهن الا نأ كل :ئنءاش ا وسو رهلا |||
 ْ ردددناو نخوتتفم لوتس لاح ةشدرف نام صرف دقو هلوق . (ةمناثلا "هلة #سملا ) لعأهظاو ماعلا ها

 : هلةسلا ) نات هسقف توذعو ناالا ىلا ل اونامأ ة هسضد رق نه مط رفام لاح ّن هو_قءلط 0 1 ش

 ءانلا لهم نومعي نال لا هفالل ةبصاسنلا نأ هلع تاخذ ناو نوفعن نءثونلاطةسالامنا (ىلوالا |

 ا د ادن_صلءفلاناكسح اذان وفعي ىف نونلاو مزلاو بصنااو عف ةرلا هم ىوتساف 1

 : | عج ريع ى م ىلا نوذلا طة مل كاذلف عنرلا ةمالع نو.نلاف لاسرلا ىلا 1: لعق انك ذولا :

 ١ مال ىه ىتااواولا لاسرال لعفلا نأك ذا نوؤء.ىف طقاسلاو رك ذملا عجريمىه ىت اواولاطق ل امثن وأ :وال

 ١ نءتاقلطاانوةعيناالا ىءملا(ةيناثلا ةهلثسملا) ملعأ هاو عمل اري_هذ ىه ىقلاواولا الن ا

 | ائيث نمذخ فرك ؤىعتةشاالو هئم دخالو ىف آرام ةأرملا لوةنورهملا ف صني مهتبلاطي الفّنهاوزأ
 || (لوالا) نالوق "الا ف (ىوالا "هل 511 ) ناتلثسم هيضف حاكتنل ةدقعه دس ىذلاوفءنوأ ىلاعت لوقامثأ | 201

 لوةوهو نيءداتل اوي اعيصأ ان ءريثكو بيسملا نب دمعسو مالبلا هملعبل اط ىلأ نبا "ىلع لوةوهو ح ولا هلا ا

 : ع "يقاس ل با ص لوةوهو ةءةلعو دهامتو نسل لوقوهو "ىلولا هنأ (ىاشلا لوقلاو) ةةءذح ىلأ (

 .؟ال ا هه لج نكي الف ةرعب وأ تااكءريغص هتيلو مرهم به نأ ىلولل سبل هنأ(لوالا) هوجو لالا لوقلا |[ 1

 ىلع لدي "هلع ٠٠ اني نال ةدقعلا تلمح دقعا ذافحاكنلا دةعوه ىلولا د ىذلا نأ (ىاشلا) لولا ىلع : |[

 دقعلادعب“ءاصانلا ةدقعلان ا مول_ملا نم ئوَمللا ولك الاكم ةملافردصا اامأو ةمّمالاو ةلك الاكل وعملا ١

 ْ حاكرنة دة هدر ىذا انعم حاكنلا ةدقع مدس ى ذااىلاعت هلوق نأ (ثاانل او) ىلولا دي فالح وزلا دي ف | '

 ْ تباثلايوهلانع ىيقنلا نع نأ فرألاو مةنللان اف ىوهلا نع سفنلا ىبمو هلوق ناك هريغلالهل تبان ْ ١
 لءةاهةاطفذأ سماح عزت هنأ مطم نبريدس ن 2 ) عنارا) ءاوأم نوكتف هل ةمبانثةنلسا تناكمريغلالدل 1

 ٍ وفعلا الا نما نهتم ضان ا لدن انيهررطسا تسال! لانو نادل لكل ا )ْ

 ْ اهطمينأوه ح هزل ن .مردا ىلانأ (لوالا) هوحولولاو هدا ارا لاه ن هرم ةنبس ج حوزلا نمرداصلا ْ ل

 نإك هنأ ( اه دس آ هو>ث نم مارر_ه نءنولوالا باحأ اوغع سال مهلاو ذه نوكت كا ذورهلا لك 5

 | كرااذافاهلاقاسام نصت اهلاطي نأ ىصسا اهتاطاذاف حورتلادنعاببلارهملاقوسينآمهدنع بااغلا ||| 1
 | لمهرستلا هب هيداريدق وةعلا نا( اهئاانو) ةلكاش ا قد رط ىلبءاوفع ءاسؤس( اه نأناو و)اونعافعدتف هةبلاطملا| 1 ا

 ظ هرخأن م هل ىنع نا ىلا عت هلوقريتفتىف لوقلا اذ بف هس وانس دقو اوذصاوفعلاملا دو نالف لاقي 1
 لولاوهدار 11 نان:ولثاةلاهباحأ ةلوهيلاهحو ىلع قادما لكاهيلا ثعب نأ لج رلا وفعاذه ىلع وز 0

 أ تاو تاريذقملا ضعب ىلعالا لحال هجولا كلذ ىلعجوزلا نعوفءلارودسه نان لالا لاؤسلا نع
 وفعل' نأ ناثلالاوسلا نعاوباسأو ىللءالا فال خدم ىلع قلطملا لجواةلطموغجااىلاب دن ىلاعت ا | ٠

١ 
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 ريدقتنا ىلع لدي هر دقرتقملا ىلءوهردق عسوملا ىلءىلا.عت هلوقن | (ةثلاقلا هلك م( زاح فغخوأو

 رتقالا فلاضع عسوملا نأ نيبو تاسوزال ىلاسهت هللا اهب وأ ىقلا ةقفالاك امالو داهتالا ىلا صوم ةعملا
 ىور ةعاقمرت_هملا ىلءو امهردنونإلث طسؤو.لا ىلسعو مداح عسسوملا ىلع سهتسسملا فام الاهو

 زا ىدأرد_ةىأو ةه:ةءاهلقأو مداخ ةعتملا رن حكسصأ لاه هنأ امهنع هللا ىذر سامع نبا نع
 5 رسملا لاح نال لاق لك ارهمفصن ىل_ءدازتال ةعملا ةسفمح وبأ لاق و :ل-ةلاو ةرثكلا ىناح ْى

 ل_قاهةلطاذا ىم-ملا فصأ ىلعةدابز اهل تحولا غاهل هس مل ىتلا لاح ند نسسح ًارهما اهل ىعس ىتاا
 أ نال ثسم هدفف فو رءملاناع امى اع هلوف ام ٍلعأ هلق او ىلوأ لثملارهم فدن ىلع ةداز بع الن الف لوخدللا
 نع مهماوفلت> !مئرقفلاو غلا فحوزلا لاح ردق ىلعنوكي نأ ب < هنا الا نعم ( ىلوالا :هلمسملا)
 ريتعب ةعتملا ف هللا هجر ىزارلار كر ونأ لاه طقف حب وزلا لاسريتعي نم مهنءو ىضاَقل !لوقوهو هوااح ربعي

 ىضاقلا تحاو هردق عسوملا ىلءوهلوقي ركبوبأ تح او ةقفنلا ف كاذكو اهلاح لثملاره»ىفو لبرلا لاح
 ةمسسضولاو ةفقد مثلا نيب ىوسي ن ]فو رعملا نم دل هنال ا هسه أأح ىلع ل دي كل ذ ناف فو رسعم اب هلوشب

 ان واعاتم ىأ عاما ةفصاةحو فو رعااناعست ند وعدم ىعد ن١ وعم دك ًاناعاتم 6 اثلاةلكملا)

 لو فراغلا هبق لءاسعلاو ةذرعم هنالهر دق نم لاخلا ىلع بصن ل.قو 0 ام كلذ قحوأ مملع

 ىذااوهنسلانأ (اهدحأ) هوجورك ذلان همت بدس ىف نيمسحلا ىلع هلوتامأو عطقلا ىلع بد
 | نمنوكين أ دارأن ءنأ ىعملالسموبأ لاه (ىناثلاو) اهاشخع نءر ذم تنأاماهلوةكناسلا اذبم عفش
 نينمْؤملاقيرطودترك ذاهب لمعلا نا ىدملان وكف نمو اود ن_سحناو هد رطو هنأثثا ذهف نيمسحلا

 ناو) ىلاعتهلوق » ىلاعت هللا ةعاطلا ةعراسلا ىف مس: ىلا نينسمحمن ا ىلعاةس (ثلاشلا)
 هدب ىذااوةءيو نوفعبنا الا م ضرفام فطن ةضي رف نول ٌم-ضرفدقو نحوس نأ لمق نم ّندوَةَلْط

 ااىلاعتهنألعا (ريم,نوامعتاعهتتاثامكش لضفا!اوسنتالو ىوةدلل برقأ اوفعتن او حاكسنلا ةدقع ظ

 أ رهماها ضرك دق ناك اذا ةسوسمملاريغ ةقلطلا ىف ماكئرهماها ضرفي ملاذا ةس و -هملاربغ ةقلطا ا مكح 25

 ةودعلا ةولذنا ةفنوبأ لافو رهم اررقتالة:واذنا نأ ىفاشلا به ذم (ىلوالا هلم ملا ) لئاسمة يالا ىفو
 | نرةلاو قترلاو ف ىسملاف ىرشالو ىسح عئامْ انه سداو اهءوا_ذعنأ ةهيحص !ةواذان عبو ره اررقت
 ٍ ةالصو ضرفلامودو ساسفنلاو ض.طاوذ ىرم لاو امان ناكحنناو ثان" اهه«هنوكيوأ ضدرملاو

 | فصن طوقسب ول رمدسلا لبق قالطا نأ ىمنامشأ | ةحالفنو أ اضرف ناكءاو م قاطملا مارحالاو ضرفلا
 ىلاسعت هلوت (ىلو الا ةم 3 !ناسإ) رهما فصن طوةس لولا بجو سدسملا لق قالطلا دسو انهدورهملا

 سبل ٌمظرفام فصنف هلوةف مضرذام فصنف ةضيرفّنهل مِضرفدقف نوت نأ ل بقنم َندوَهَتلَط ناو
 | مضر فام هاف رعظإو أ طقاس ٌمضرفام فد:ةرعضن نااماف مالكلا مل رخآراعذ | نهدبال لب امانامالك
 | مدعدنعمدعناةملك.ئ ثلا ىلع قلع انأ(اهذأ)هوبولحوب رم ىف كاودوصةماود لوالاو تان

 | ىلع ءاناولام او .ق ى:مرمغ هلال قءلعتلا ةمضقب لمعل اانكرت بوجولا ىل_ ها قلئارهاظئثلا كلذ
 || ىذتقي ةضي رفّنولمضرذدقو ىلاعنهلوةنأ (اهيئنانأو ) هلبق فئه هنال قيلعتلا ةمضّتب انلع طوق سلا

 اا ىلا ةجاملا نكت لفدوقعلاباوفوأ ىلا«:هلوةل لكلا هسةزار ملا لكم زم اانا هن ال ه.لعرهملا لك بوسو

 هلا جالا امافص الا بوجولاضيأ ض٠3 لكل ابو جول ىذتةملانالة اق فدنلا توبث ناس |
 ناكجف لكلا بوجو وه رهاظا ناك لكلا بو+ول ىضتقملاماسق دع نال فدنلا طوقس ناس
 | ىلءاهاج نم ىلوأ طوقا !ناسس ىلعدن الا لح ناكف ناسل ىلا جاستن اوه ماقملا اذ يف ضعبا | طوقس
 || نآمكل لالو هلوةكت .ةقتادقر ملا لكءاتيابوجو ىلعةلادلاة بالا نأ ( اهثانثف ) بوج ولا ناس
 الأ فصال !ابوجو ىلع اهاج نء ىلوأ فصلا طوس ىل_ءان الاهذ_ه له امش ّندوقن” اماو سخان
 ' بسام سد ملا ل قاعقاو قالط/ | نوكو'سسااليةقالغا وهب الافروك ذا اناودو (اهءبارو)

: 
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 .  1ما ١

 ماغي نأ نم دعبأ ناكهنر ىلا ا أ رقت صرعم هلو»و هةع م٠ نم نال ةةيقاا ف ئؤتةااوه ىذلا ل- اها هلا /!

 كلذ نال ناسا! نع ءاوهزلا تدار م١ سداو مكس لضفلا اوتنئالو ىلاعت لاف ثق < ه4سياامدخ أ هريغ ٌْ

 اذا ل-رلانال كالذو مكتبات لاضنالاو لضفلا ١ وكر تن الو ىلا- هد لاةفلرعلا هئمدا رأالنا ولا ىف رسل .ء 0

 نأ لجرلا فاك اذااضيأو هنماهم ذأ هتلذراص سد لا لبق اهةلطاذاف هياببلق ىاعن قف ةأرملا ور : ١

 لفن ىلا ام ب دعأو لال ادت امتمديذأتلابسلل ةراصةتبلا اهب عفتنا ناري غنمارهماهل لذي ِ 1

 ىلا: رأا بدو ةيلكلاان اها ارهأ أ لسن ناناهبلق بمطد نأ ىلا ح وزلا ب دنئفرخ . الا ىلق نءىذأتلا كلذ لن: ر ١

 نوامءتاعهللانا لاذ ةمولعملا ةدامعل | ىلع دي دهملا ىرخ < ىرو اعدت الا َ مْ ىلاعت هنا من ةدلكلاب رهاا رت ْ

 ىطسولاةالصااو تاواصلا ىلءاواغفاح) ىلاعتهلوق ه د (صشع عبارلا مكسلا ١ ريسصأا ٠

 3 ١ سن نم مسهل خضوأو هل دم أعم ع نم نيب ام نيفاك ال نيب امل ىلاعتو هناص#س هنا لعا (نيناه هلل ١ وموتو

 :ا رقاانم اهيفانأ ةالصاانا (اهدحأ) هودول كل ذو تاول.ل | ىلع ةظذاحملا كلذ دعب مهمآ هعرش

 دّوَعْلا لاوزو ىلاسعت هلل | ةمسه ع نمباقااراس كادت عوشبإلاو عوضاناودوصسلاو عوكر لاو ماسقلاو !

 ءا.ثمقلا نع اا همهانم نعءاهتنالاو ىلا.عت ها اوال دامقنالا لوصحو عبطلا نع 1

 د_:هقتاقعااو باوثلا مأوةيدوعلاةلذو ةبب وررلاةلالج دسبعلا رك تةالصل انا (ىناشلاو) ركشاا ْ

 نم ءمّدقنام لكنا (ثااشلاد) ةةاسلار رسل اوس ا ناعل كالذإو ةعاطلل دامقن الا هملع لمس كلذ 1

 ةرخ الا ملاسص ٠نم ىه ىلا ةالصلا كذب كلذ عا ايندلا ماصم لاغت م اةّدعلا و ىالطلاو  حاكشتلا ناسا ١
 نم ىنااةنأ الاءذهو ةسعس ةضورفملا# الصلا نا ىلع نواب سملا عجسأ (ىلوالا هل شسلا) لئاسمتباالاىفو |

 نا 1 هلال عمللا لقأ نان تب رد نمت ٠ اللا ىلع ل ديتاواصلا ىلع اراء اس وفوق نال تال ةلاداهري_سفتىف

 نأ عذسم دنازلا كلذمم همدعلصالاورا ركسلا مزلالاو هن الثلا ن مديزأ( ىش ىلع ل دب ىطدولا ةال_دااو هلوق

 كلذلق ًاوطسو عوم يحال هب لمح رخآ ددعهئالثلا كا: ىلا مضت نأو ةبالف ىلمسو اهارسدلفالاو ةعيرأ نوكي

 امنالالد:نالا اذهنالعاو قي رطلا اذه ةسمللاتاولسلا بوجو ىلءةلادئب الاذهذ ةسهنوكي نأ
 كلذ نيدو هليضفلا به ىطسو نو تح:امالد دعلا ىف ى 7 اهسولا نمدارملان ااندباذا مي

 اف ىلع لذتالابكل 00 . ”اءدحناالافاعبالا 00ا ءادلاب

 د اد نعح هل إلا ادن مت فلا ١ ا

 الص نورهطتنعحو رم هعل الص هب هيدارأ امد ُعو ميسا ةال_هدارأ نوت زيسوءاشعلاو برغملا

 هلرق (هئلاشلا هبا | 81 مج .عأا ةالص دار رجلا نآ رهو لاق مءاشعلاو برغملاو رصعلاورهظااةالص هبق أ

 لسخ دفاهلاوز هقول دلامدارأ لال ىسغىلا سعشأ كولد: الصلا متادلو" (ةيئاشلا هناالا) رولا

 لاه نم سال | ع هل اطأو يبس سف لمللا“ ان ؟نمو اهبورغ ل ةو سمنلا عولط لبق كير ده ميسم :
 1 كلاما مورغليقوأسمشلا عولطل بت نوكي أ ام نامرلا نال سها تاواصلا ىلع لني" الاءد_ه

 للمال ن نم افازوراهناا قرط ةالصاا قأو ىلاعتهلوق .(ةسارلاةب الا) ني_ءظفالا نيتاه فن الخ ادرابنلاو

 بو>ويىف هبل مهضء:ناكوءاشعلاو برغملا لمللا نماغازو لوقو رمصعلاو مصل راهلا فرطب دا ارااق | :
 اكوا ا رع ةيئاخا هرمالانالسعا (ةتاسشلا:هلئسملا) ةئالسثلا هلتان عجافاز طذا نالرتولا 03

 لامة ساو ةروعأا ل ةظذابماو ناكمم او بوُثل او ندبلا ةراهط ىنءأ اهطذ ارم عد -.ج ىلع ةطااسملا» 1 ِ

 كلذ ناكما وسةالصلا نالطبم عسسجب نع زارت-الا ىلعةظة ال او ةالصا | ناكرأ عجب طة و لقا ا
 ىهاهناف ةمنااةءاعرةالدا!ىفرومالامءأر حرار ملا لاعأ ن.و أ ناسالا لاسعأ ل ءاآ
 ىلع اظفام ن تيسولااذه لع الملا كتان ةىركدا ةالدلا م ةأو ىلا.عتلاه الها! نم ىلصالا دولا

 || نم (باوجلاو) انوه ىنعملا فمكسف هل: اقملاو ةمس اخ كني .* نيالا نوكلأل ةاقاخل لمقنافالذالاوةالصلا [
 مما - - - ا دس



 دضتتم

 د فدك ةبواا ضخم لجرلا نءرداصل !امأ هشة! ىفوذءاذهوءاربالاوه ةأرأا نع رداصلا | كيف.
 لاقي امينا ذ| ىلع لهسنملكناكل لمبمستلاوهوفعلا ناكل هنا ثااشل ا لاؤسلا نع اوباجأو .اوذع
 مدقتدقحب هزلاركذ ناو ىلولاوهذارما ناءزيلت الل (ةناثلاة كا ) كلذكس با هنأ م واعمو هئعافع هللا
 حاكمنل ا ةدقعمدبب ىذااوفعيوأ وق دارملا ناك ءىستنأ ل-.ةن ءَندوجئلط ناو لجوزع هود

 هم دارملا نأ انلعةباغملا اظفلب هنعريسع لب كلذ لعفي لاف ةيطاخلا ل_هسىلع اوةعتوأ لاقا جوزلاوه
 هلأ ن«ىذلا ىنءملا ىلع هيدا ةسغاا ىلا باطاما ن ءلود علا بيسناب هنعنولوتالا باسأو جو: زلاريغ

 جاوزالا نءاه-اكن ةدةعكلءناناه.سح ىذلا جو زااوخعيو أن وفعي ناالا ىئءملاو وفعلا ف جوزلا بغرب ١

 اهل لهكيو اهرسهم نم ءاهص ةنرالن ابا مقح ناكم ربالفوزلا اهقراهامناو قارفلا ف يبساهت» نكي م
 لبةنالكلاذوحاكنااةدقعةتبااهدس رسلح وزلاناود ىلولاوه هنايزيلثاتال (ةثااثلا ةغا) اهقادص'

 ىلعةردقهلنوك.الفءوحولان هو اهي فرممتلا ىلعهةردتالوةأر | نءاس:أ جب ورلا ناك حاكسنلا

 ْ ةلازا ىل_ءةردقدللب دوسوللا داسيا ىلء ةر دقالو حاكنلا ل-ه- دةذحاكذلا د هامأو ةتيلااعساكنا
 1 ْ ىلع ةردقالو ديهل سل جوزلا نأ تيثاإف حاكذلا ةدةع هترذق ىو هدب ف ناوخعا تيثأ ىلاعت هتئاوح .اكيلا ُ

 ىولاو هذي الا نمدارملا ناكف اه-اكنا ىلعةردق#:ىلولا اهي وزلاوه دارا سدل هنأ تنثحاكذلا دقع
 لعفلان اف (ىوالا ةحااما) حب هزلاوهدارحلا لاق نم ل الد نءاوباجأ لولا اذهب ني ءاسقاا نا منح وزلأ ال

 رهاظااواراش . دبرضوارادرعءالا ب لاتي بيسلا دنءىرخلأو ةرشاسمملا دنع ةران لعافلاىلا فا ةددق

 صاب قلعت ام لكن أره اظلاوءاماوالا لاوقأ ىلا ّنطاص. ةفرعمىفو ّن ماهم ىف ن«برباسا* انها

 0 لول تركي يدم هلا اذه ىلعو ىلولا ىأر ىلا د كلان هضوفت لب هذ ضونال أ اراانافحيوزتلا

 ىلولاد-ىذا!مهاوق ىهو ة: امة اامأو)'اءاوالا ىلا وفعلا ف. .ضأ بسلا اذواف همع بو ىلولار امس

 ةدقعل ا نأانلساكتلا :دّمعا وءزعتال ةلاعوا دقعل !اهيدارب دقة دقعل انا حاكنلا ةدةعال حاكك ادم

 ءاد_تاىلولادب فخاكسناادةعناكو دقعل اةطشاون تاوكتو تاص امنا ةدوةءملا كال: نكلةدوةعملا ىه
 هلوق ىهو ةثلاثلا ةط ا امو ران نمودقملا جنات نمابنوكاطما وباضي أ ىلولا ديف حاكتل ا ةدّوع تناككف

 نالقلءقاذا هنال طظذفالا هم ,ضقبال د قتلا اذهنأ اوك هسفناحاكل 1ةدقعد دس ىدذلاةنأ الا ٠ نمدا رانا

 هايف نأدا رأا لد. هن ىنثو هسسفن ع أهدي ف ىذلا نأ هيداريال_ذ ضةلشاو عقرلاو ىهلاو سهالا ديف

 حاكلازوممال هنأ ناس قنا / الاءده ك سعر نأ ىفاشال(ةناثلا لك لا) انههاذكسأهريغىبنو هريغهأ

 جو رلاامما حاكتلا دمع هدب ىذلا وفعيدأ هلوقنمدارأا نا ىلءاوهأ ني رمسفماروهجّنال ءاذو ىلولاءالا

 ىولا ىلعول_ بح وق :ا دمع ىلعةتماا هلةردقالح وزلانأ انامل وزلا ىلع هل لطإ وى ولااماو
 د1 ىنبنااورهالا هد ليقاذا هنالر موا دقي اذه حاكشا اةد_ةءودس هلوقلوةئفاذه تدل هاذا

 ناك اذاوهريغد- .الحاكتاةدةعىلولا دس ا:يهاذكف كريغلالك أ مكشردم كل ىلا هت لا هريغدس ال دس

 ترقأا اوفعت ناو ىلاسعت لوق لأ هقئاو بولا وهذاذو عاكس ا ةدقعأ اان كا سرت ْ
 اوءعقجااذاروك ذالةيلغلا نال | !عمصءاسنإاو لاهرال باطخ اذه (قدالا لش م11) لئاسم هش ىوقتال

 لوقت :كنالف اظل ىفامأ ىن-ملا ىفو ظذالا ف عرف ثدن امااو لصأ ةروك ذلا نأ ب براغتاا تيسو ثانالا عم |

 1 هسيلع عرف ثؤاا ىل_ءلادلاو ىل_هالا ودرك ذا ىل_ءلادملا ظفالاف مما لوشن ثدنأ“ ااديرتمتمعه ْ

 ثثدب :ًانلاو ريكذ د_هلاعمجا قم بدلا اذهلف ثانالا ناد ةنلاوروركج ذا لاكل ان الف ىدملاىفامآو
 0-1 :ًاوفءلاوربدقتلاوءادتبالا عفر نا عضوم (ةئاشنا هلّث_سملا) اءاغمريك ذتلا بناجناك ظ

 0 ىلا برت ضد نع ءمكض ءوفعن اهب الا نعم( ةثلاثلا هلل لا) ىلا ندع مالفاو |

 اولا قس هقفانس# ناك ٠ نون سوف «ةحالرتب همن هنا(لوالا) 00

 ىلا وعدي عنسدلا اذهنا(ىاسلاو) هلازأو باةغاا ن٠ هنودوهام باوثا!كلذب نأ باو اا قدما ءو
 سس

 كر



 م تسمو يس رم بدلا ةالسام ودان ا درثلل اذكر ناش دنع تتار 2 ||
 ّْ هللا هجحر لافةلا لاق امهثد السوء ربقلا تقوراداراتقو“ اشعلاو برغملا تةووادحاو اًمقورمصعلاو 2 1

 1 ادرغنم ناك نيمهذن اد ىلا لعحلاذا طسو نال نوأوةب سانل انا ىلا عر حاصت>الا اذه قمةدعو ||

 دا رات ىئا خلاب تثدقوا دوهثم ناكر دف فلا نآرد نا ىلا ه3 هلوق (سماخلا) لعأهلتاو امسمنعدسفنب |

 يوتا دوبتترجاذار امل اد اعطوبا ٠ بارع تزل ءال ادوهشماهاعجاقاورعفلا ةالص همم ا

 ديم ىلع اذه ل درك ذاانرجقل | ةالمص درقأ ىلاعث هل انا ٍ(امهدحأ) نمو نمن الا هذهب لال دتسالا |[
 اهنا,ترثال رمشلاةالسعت ا نانا ىلع بلغ. ديكسصأللا دي زء؟ىطسولاةالصلا صخ ىلاعت هن امث اهلضف

 بقاع ةكرالملانا(اثلاوتت .الاءذهقروك ذاادك أ انلادار 1 ضنوكت نأ بحوه دا الاكل لضنأ |.

 رعفأ امالصنا تيئفردقل اًةال_صيىفالا دساو تقو راهنا اكمال و لدللا هك الم عمت الذ ةراهعلا وىلدللاب ٍ

 ظ "ديلا نادل ءا(سدام لا)ط وذل ثلاكتناكبف هج ولا اذه نمر اهنلاو ىل.ءللا فرطب تذل دق 1

 حاومعلار ابخالاب تدث ةالص ع رسل ا ف سدأو ّت تودع اركذ دب ةالصلا هذه ن رقن شاه هَل اوموقو ىلمسولا ةالصاا

 امغاىلاعت هناك شال (عباسلا) م بصل !ةالص ىف ِه ىطسولا ةالصا يدا رملانالعلدةميصلاالا ايس

 قشأ هالصل اف يا ذادك نى تاولعلا جوس أ بعل ةالم نا ةئالودبك أنا لب الركذلاب اهدرفأ |

 ةليسعلار عقلا مونوم اوواكح برسعلا ناىح مونلا تافوأ ذا ىفسانلا ىنلءبجتاهالاهتم |
 1 ورقلاو درابلاءاملالامهدساىلا لو دعلاو تقولا كلذ ىف بطل ادي ذالا موذا !كرتنا كذالواهتذال |

 ىهدا ىطسولا ٌةالصلاهدارملا ىف نو كح: نأ بصق سفئل ا ىلع بعص قاش المال بهأتلا و دهسا 0

 0 اف كلذكناك اذاو تاولسلا لضفأ مصل اةالصن ا( نماشلا) درك أتلاىلا ةجاحتاولصلا | 0
 / ىلايعت هلوق (اهدحأ) موج ول تاواملا لف أ !هئاانئلقامغا مهلا ةالص ىط ولا ةالصلانمدارملا |

 مسمتادامعو دف ستا مس اعط > لعذر اصمالاي ني رغُت_سااو ىلاعت هلوق ىلا نيقداصا او نيرباصل | ٍ

 هلودل ضرفا !ءادوهراغخ" سالا عاونأ مظعأ نركب نأ ب جي مراصمالاب ني رفغتسم موكل كذي'هلماكلا ا

 ضف لا 0 م لا وب َرَهَدملا ىلا برين! ىلاعت هير ناك اح مال او ةالصلا هماع
 ةءاا عما مدالا ري كلا نا اهيف ىورام(اهناث د) م .ملا الم وهناميالا دعب تاعاطل ا لضْفأ نا 0
 ةّرم نترم ناذالا ةمو دع مصل لص حا يملا ايش الت يدل (اهثلان 2( اهفامواذدلا ن هريخ ّّ

 اورهشت واوموةب ىت- سانا ظاقباىلوالا ةرما نم دوصةملائال تلذو هدعب ىرخ أ ةرمو رجفلا عولط لبق 8
 لق نمروناا ف لاهورعقلانآر ةو لش ارم .ا يف لاقفءا مس أب اهامءيىلاعت هانا (اهعبامد) ءوطولل

 رمز داس وضتاارطصاز هلوق نمدا را باطلا نب رع لاهو نو عدن نيحو مورلا ف لاقو رعقا اةالص 1

 ناسالا نارصعأ ار ىلا هته اوت اده نضر اعيالو ربع لاسمأو ردغلاو لاسقف هن مسقأ ىلاعت هلا (امباعم) 1

 قرط العلام ةأهلوقوهو د.؟ تر جفلا الم ىف نكل رمدعلا ةالصإ مسقلا هنمدارحلانا انابساذ نق رمسخ ىنأ
 نأوهو ريتعم علا ناذأ فب وثتلانا(اهمداسو) رسمعلاق دج ون لديك ألا اذه ناس دقو راهتاا |
 تاولصل راس ىف لصاسريغددك ألا ادهلثمو نيت رم مونلا نمريخ ةالصل ا نيدلعمللا نم غار غلادعب لوشن 1

 ايحرابم ماتيس ناكوأ ادوبومراصئامو دعمنأك .هناكن همانمن ءماهاذا ناسنالانا (اهعباسو)
 الا اذه اودهاشو ,-همانم نماوماه اذافءامحأ اوراسؤاناومأ مواكل لا ىفا وناك قافتاّنإك لب 0

 || :ريحلاو زمن اًةلظو يف غلاو م وذا ةلظو للا ةلظ منع لازأ ثيح هتسرو ىلا عقلا ةردق لاكن م ميظعلا | 7
 ناش الف ةفرعملاو مهفلاو لة-علاوةاسلساذ وقنمنادب الاورونلا نم لابعلا الخناسحالا لكلا لديأو ]| ٠١
 نش ةنكحمرلا مالذااد ع وان اراهظاو ةيدوبعلا٠ادأب دمعلا لفتشي نأب تاه والا قيلأتقولااذ#ه | 000

 ا ديراع (عساشلا) ند أ اهاع ا اس ير

 ناين ,'نعوربلا امنا رت لاقف ى مرا نب لاسم ا عتاسا هلخ بلاط ىلأ نب ”ىلءن*



 .نوكتنأ (قاشاا) كاعد هللا امدح اثر دا ىفو كرك ذأ ىنورك ذا هلوةك اذهو ةالصلا بل سم أ ىذلا
 ىلع ىل ملا ةالمصلا امد نا لعاو ةالصلا كاف د: السلا طذد | لق هناكف ةالصلاو ىلصما نيب ةظفاخا

 نك ركلملاو١ اش هلا نع ىهنتةالصلانا ىلا عت لاه ى داما نع هظنع ةالسلانا(لوالا) هج وز قاف

 ىلا.عت لاه ندملاو انالملا نم طفت ةالصلا نا (ىفاسشلاو) ءاثسفلا نع ةال_فلا هئظفس ةال_ملا ظفس
 مكعب ىف هاشعمو زاك لاَ مدنآو ةالصل ا مق نا مكعم ىنا هنا لاهو ىلاعت لاهو ةالمااوربصل اوسع ساو

 عفشنو ام امانفحت ةالصلانا (ثلاشااو) : 0 ماو ةالصلا مها ءنكحنا انذار ةرمصتلا

 ةالءاانالو هللا دنعهو دري نم مكسفنال | 0 ١! اون اوةالسلا اوعقأو ىلا تلاه !ماصا

 | ال1 هنعلداتوراقلا باذبمع ام ددهتملا نءفرعهتْكل !ةروسربخلا ىفاضيأو ناعفشيو نا د مشدف

 ارفنخا 6 ا الع 2 هل ة_سملا) لعأهللاو هءاعلل لدسالر الل لوةّدو همم دق د_دع طارم هلاىؤ فقتو

 اهناانل ني لوا اع ةطظذا خلاب ىعأ ىلع 3 هللا نا (لواللوغااف) هاذ م ةعدس ىلع ى طسولا ةالصاا ىف

 نوكي نأ نكسس«الورئاومريخوأ عط اهرخآ اقدر طرأ 5 , الاءذو, نوكي نأ اما هناس نال لطانلوالاو

 كلذك ناك اذاو امرخآو اهاوالرك دان الا ىف ساو سي تاولصل اد دعنال د“ الاه هىف الصاع تالا

 ىرخأ هنآ ىف ل_ه هنأس لاقينأام اوى طولا ىإ ءاغعا لاش ن نأ تاول_صلا كال نم ةدوأو دلك فن أ

 | 0 اص اتا ىد- اولاريخوهو ىاظاا قيرطلابهتاسامأو دوةغمكلذورتاوةمرب_خىفوأ

 ىهام ىاعسولا السلا نا نم... ل ىلاسعت هللا نا تدشن كل دكت سل 15 1 !ءدهد ثان ءاوعلا ىفريتعمّن طالد فما

 نازي ةالص لك 0 < ما د ا

 0 و ءامحالا حس اطظءالا عما قخأو 00 ها

 هلالا كلذ ةذل_ ىذا انفال لبق هناكبرلاو دبعلا نيب وكت ة قالا ءذهنا اء هدحأ) نيدو |

 : ناتءامم امهناكنار عل اوةر ةملاع ىين هناربدتا فو عفشم عفاش وهو هر اق عفشي نار ةااووءا رقلااهق

 اذهو تاموالا لك ىفةنوتلاءامثآن ركش تافوالا لك ىتوملانمافثاغ فاكملا نوكما تاهوالا ىف توم لا
 طداح لاف ىطسولاةالمماان رع ثرانأ ندير لاس الحر ثا ريس نب دش لاف ءايلعلا ٠ نءعجمراتخا لوقلا

 لاق نهراسل اعيسض ءواهلاظفاحم تنكل اهتنعن اهتاعول عم رلا لاق مث ىطسولا ىلع طاش نكم لكل | ىلع
 تاولصاا عومي ىه(ىفناشثا!لوقلا) ىطسولا ىلع تظفاح دقف نوبلع تطةاحناف عسرلا لاهال لئاساا

 اهالعأ ةحرد نوع.سو عن ناسعالا نا هريرة :وتاعاطلا ن م ىطسولا ىه ةسهللا هذه نال كلذو سهلا

 ةطاماقوفو ناعالانودتابوتكملاتاولصلاو قدر اما! نع ىذالاء ط ام ا اهاندأو هتئا ال اهلا ال نأ :داومش

 || ظفاخ نن.ةدحاو ىلعسولا م« نياايل اقف اهنعدححاوهلس هنا مسخ نب عييررلا نعو اهبصناهلكت اولصلا ىلع

 0 - ىلع لوق ب ارحل | غ نءلوقةلااذهو مهلا: الصامل (ثااشاالوقلا) نبذ رطل نيب ةطسأو ىهيذ ىذالا

 ءاطعو سواط لوقنيسءباستلان مو ىلهاءا!ةماماىنأو هللا دبعنيرباسو سايعنئاورمعو مالسلا هلع

 (هذهنأ (لوالا) هوجو لوقلا اذه ةعص ىنء لدي ىذلاو هللا هحر ىجذاش |١بهذموهو دهاجتو ةمر و

 راهلاةالص تبشانءوضلا ىف عقب اهرخآو للا ةالص ترب أف ماللغلا ىف عقيب اها أف س الغلا ىف لص: ةال_لا

 "؟ هوكنالنأم ويدخل دكر 000 0 (فينلا)

 لالا ىنالص ن نع يوتلاك بسلا ةالصوءاشعلاو برخملا نا الص ل.للا ىفورمصعلاورهظلا نان الصماتلا

 ةالص لت : اضف ةرثكب برغملا ىلع ملا: ةالص رئاباانلق برغملا: الصف هل ءاح اعمل اهذهذ لق نافراهنأاو

 قاسفتالاب ةفرعب ناعمه رصعلاو رولا نا (عبارلا) ىلابهت هللاءاشنا هناي أيس.ام ىلع ميسا

 206 تت تت اتا تك
 تفر

 ا و امدوأ ىعطق قدر اهب اهب ىلاسعت هن ا لاسةي نأامنا ناكل نأ دنمب ول هلال نمي ل هنا القا او ىه الص ىأ
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 ادهو لبللا داوسورابتلا ض اس نيباهخا (لوتالا) نيهجو نم هين ةطاو بيو ذ نب هديقو ىف لا دي ْ

 لقأو عبسهلا ىفاكنيةءكرلا نمديزأ هناوهورخآ جون ري برغم ا ناال ا ميسصلا ىف الص اس ناكَنا و علا

 رهظا!ةالصنأ : (ةيناشلاةغا) ريصقلاو لوطلا ىف طسو ىهفءاشعلاو رصعلاو رهظاافاكعيرالانءأأإ ٠
 نكت اوا_ىلا لور هظاا ناكاذاو اهينةمامالانءالسلا هيلع ليريجأ د !كلذاو ىلوالاةال_صلان ىعست | ٠

 نا ارم ع تنال نيت الص نم ةطس ودماهمالا ولاه ءاشعلا ةال_سص املا (عباساا ل وهلا ةلاحمال ب رغملا ىف ىمسولا ْ

 ءاشعلا ىلص نم لاق هنأ لسو هيلع هلا لص ىلا نع هنعدلا ىضرتاضءنينامثعنعو عبصلاو برذملا || ٠
 جرت تكرتدقو هل ل !هذهىف مهل اوقأو سانللئالد عومي اذهف لما فصن ماهقكن كة عاف ةونتالا || ٠

 سدلرتولا نأ ىلعدي الاءذهبىيةاشلا جحا (ةعبارلا هلمسملا) لعأهتئاوامظعال» وطتىدتسر هناف اهضعب ا

 هنالا وىطسواها لسا كلذكناك ولو 2. ةبجا ولا تاولصلا تءاكلامحا وناكولرتولا لات باو 0

 ع ونعادذ_هو ددعلا ف ىلطسولاوه دارا ا ناك اذا مانا لال دة ءالا لءق نافاهأ ىامس ولا ل وض> ىلع تادا[ 1

 .مهطسو لاق ىلا ءت لاهو الو دعىأاطسو مآ انله كل دكو ىلا.عت لاه ”هلمضغا !ىلعسولا نمدارملا لب 0

 زوال لاضيأو اطسو ةقأ كانا كلذكو ىلا.عتهلوقريسفتىف قاَمتْمالا اذهانمكس دقو مهادعأىأأ| ٠
 اضدأو عبرالا نيرو نيالا نبي طسودم وهو تاعكر ثالث هناق برغا كرا دق ا ىف ىلعسولادا را توك تأ || ٠

 ةيامتالو ةللظل | هب اغيب سل تقو ىف عشت اماف مصل ةالص وهو ةهدا! ىف ىلمسولا'دارملا ن ركن نأ زوج اللا
 هنا ثدح نم لب لضاف قلح هبا ثم نمال اا سو ىجسنا:!لضافلا قاطانأ (با وا )١ ءوضااىف 1

 ةلسو ٠ ىهو لضاف قلخ اماق ةءاوشلا لثم طد رفتااو طارفالا افرطامهني-ةايذرْنساطسوتم توك | ٠
 قالا از او ددعاا بس المو نوكي امذ ةَقدة- طسولا اها نأ ىلا سغالا لصاح عج ريفروهتلاو نيس أ نيب ْ ْ

 ىلع ظذالا لجو امهانرك ذ نذالا نيؤراطلا نيب الط سوم وكن ثا هنأت نءنا ثم نم ن سلا لعذااو نسا

 رهظا١نأ (هباوذن) روظلاو»ونامزلا فاظ»و نوكيام ىلع ل4 هلوقامأ زاجملا عدل نم ىلوأ ةقمقلسا |
 ( نوكلا ميضلا ىلعدإ.- هلوقامتأو طسول!لاز دق ل اًمهو لاوزلا د_هىدؤت اهمال ةقسق | ىف طس ول تس ٍإ

 | ةءررالاو نثالا نباط_وتماهد دع نوكأ ىرغملا ىلعواروذلا تقو نيو ةاظلا تقو نيداطسو هودسو تقو ||
 أ( لال دةسالا هجووهاذ_هف لكلا ىلع قالا لج بجوةلقحماضيأ ءانركذامو لقا ذهنأ (هياوفمإ) |||
 هوو همغف نيدناه هلل اوم وذو ىلا هت هل اونامأ لدعأ هللا وناكه.ءالا يسعد لا هذولا ءذهىف ْ
 هلوتنأ (لوالا) نيه وب هءاع مجحاو رك ذااوءاعدا اوه ت ونَمْلا نأ ساسع نبا لوقودو (اه دحأ) 1

 || رت ذلا نم ةالصلا فام لك ىلءتو:نلا لمح نأ بوف لعفلا نمةالصا افا هأتاولصلا ىلعاوطفاسأ]| ٠
 ءاعذا اوركذااوهتونقلا نمموهفملانأ (ىناثلاو) هملا نيعطة:منيعادنيرك اذهل اوموقو ةنكالا نعش |
 وهورتولاو مص !ةال_صىفتوذقااب ىدملاوهوامتاهوا داس للملا ءان تناقوهنمأ ىلاعتهلوق لمادي

 لوةوهونيعطم ىأن يداه (ىلاثلالوتلاو) هملعءاعدلاهبدارملان الن الذ ىلعتنق مهلوقنءموهفملا |||

 ْ ناهسو هلع ل_هلدلاو لتاق مول اضغلاو ةداشقو سو اطوريبج نيدمعسو ىبعشلاو نّساساو ساسع نبا

 ( هلوق (ىاشلا) ةعاطلا وهف تآرقلا ف توذق لكل اه هنأ لسو هءلع هللا ىلص ”ىنلا نع ىورام (لوالا) ||
 | تاحلاضاافءاسنلا لك ىف لاهو هاو سرو هت نكح :متنقن نمو لسو هملع هنا لص لوسرلا ياوزأ ىف ىلابعت
 | اهنتسو اهناكراىف للانا عاشيانعزارتالاو اهمامتاو ةسءاطلا لاك !نع ةرابع تونغلاف تاستناف

 ىلا هلل ةحاح ال هنا ىلا بهذو ّىز_ام ىلءرمهتقاو فةذن ىل صر .كص لاب نارحزوهواممادآو | 0

 كلذكف اند امع ن هرتستكلا ىلا ياتتالاك لاس هنالاسأر ىل هدالنأ بحول لاو اكن اك ولودامعلا ةالص |
 | اورسهظ اواولاطاف ملاصأ ا فاسلاو لسرلاو لسو هيلع هللا ل« لوسرلا ىلصدقو ل_.لةلاىلا جاتحيال
 لوقودونيتكاسنيتاه (ثلاشلالوقلا) لاه+لاءالؤه نم هقبانلعأا وناكو ةناكتسالا وعوشملا

 || ممل ًاسيو هسملعنودريف لسجرلا )سف ةال_هلآ ىف ماك اك م_قرأ ني ديز لاق مقرأ نب ديزو دوعس »نبا
 . امحصسسل< سيق مع
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 رئاسنم دك ؟مههلانئسنا (ريشاسعلا) ىطسولا ةالصلا ىغهذه لاق مث مثعبصل اةالص ىلم هنا مبنع هللا ىضر
 هيلدتسإم "لجاذ هن ىلو أ اهياا دمك تلا فريصق ضورغلار ياس ن مىوقأ نوكي نأ ب اهضرغة نسل
 اذه ىورورولاةالصاهنالاهنءلوق (عنارلالوقلا) ميسصأ !ةالص ىلع" ىطسولا ءالل_هلا نا ىلع

 هاصعأو ةقيمدح ىألوةو»و منع هللا ىذر 1 روما د

 فرم فرخ اةَدو ةلول.قاا تقو ىف هعوقولم_ملعاه اشسنأكر رهظاانا (لوالا) هوجو «.اءاوصحاو

 تاولسلا لق: تناكو :زغايلا ومب نك رهو ةبلعتلا قو 21نآ:تداع "نب ديذ نءو لو أ هملا ةغاامملا |

 لعقرحأ نأ تهدمهدتامالسلا وةالصا هيلع لاقذ ناسا وفدااالاهءارو نكي لاعرإ و هب اصأ ىلعأ

 سدلو راهنلا طسو ع ةدرهطا اة الص (نانلاو ) : . الاءق تازاقم-مور.ةالسلا نو دهتيال موق

 رجفلا نيرا منبت ل امنا (ثااثلاو) اه ريةراهنلاو أ ليللا اطدو ىف عقتة الص تارودتتحملا ف
 عمتيلم ةيلاعلاووأ لاه (سماخلا) ىثعلاد ربو ةادغل ادربنيدربلا نيب الصاج (عبا ارلا) رسدحلاو
 (سداسلا) اهتم - ىبلا اولاقت ىلطسولا ةالهلان م ماأساوغ رفا رهطظلا لسو هيلع هلثا ىلص ىلا باعتأ

 هسورممصعلاةالصو لطسولا :السلاو تاواضلا ىءاوطتاسأرغت تناك امنا اوتعدق أشر ةشنأط نع ئور ٍْ

 ردع ا ىلءة ىبا او فوامعا البق «_.لعءفوطعملاو ىطسولا ةالصلا ىلءرمصعلا ةالص تفطع اهنالال ددمالا

 نءهول أ سو ديز نب ةماسألا اولسراف تا” ديزد_:ءاوناك اموقنا كور: ( عباسلا ( رواظااىه ْ

 ةيععلا ثيداحالاىف ىور (نماثلا) : ةرساهاا ىف ماة:تناكرهظا |ةال_ص ىف لاو ىطسولا ةالدلا

 تاولصاا ةقرخأ امنا ىلع اذه لد ةرهظل ا ةال ىف تناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ليرجج ةيءاما لأنا

 رهظااة الص ىو تاولصا !فرشأأ ىل مه4ةالصنأ 22 سانعلا) ىلوأ اهيا ا دسك تلا فرص ناك ا

 نءىوىه ةبانمعلا نءوهورصعاا ةالصامما لاف نملوق(سماخلا لوقلا ) ىلوأ اهماا ةغلابملاف مدت
 ىورعوحو :لاصضلاو ةدانتقو ىذا ءاهةذلا نمو ةرير# ىبأو سابعنباودوعسم نب او مالسلا هسرلع "ىلع

 هملع هللا ىلص ىلا نا مال-بلا هيلع ”ىلعن عىررأم .( كمالا) هوجو هماع او كح او ةناةدشس ىلأ نع
 ىراذمأا» اورثيدحلا اذهوارانمهرودقو متو هللا" الم ىلعسولا ةالصلا ع نءانولغش قدد1لا موب لاه سو :

 | ضو اريبطعلا!ةالاضا رلعسولا :الضلا ع نءانولغش ل سم ميممص ىفو ل2 .ل1 ىف عقولا مافءوهو ةالارثاسو لسمو ْ

 ناسطسو نأت ال_صانوهف نآ ردا! ىف ةروك ذا ىت#ض ءان كلو طسورسدعلا ل اعف هسنع باسأ نمءاهققلا

 مرحو تآرقلابةكم مرج نامرح مران اا يتلا ”الاونآر هان تند امهد_حاورصعلاو مهلا

 ملامدمك أتلانمرصعلاةال_صىفىرراولا# (فاشلا) ادن تاكتس تاو اذهو ةئسلاب ةسئيدملا |[
 ىلاعتهللا مسقأ اضيأو هلامو هله أ رتوامناكسةرمدعلةالص هتاف نمالسلاو ةالصلا هملع لاهت اهريسغ ىف ورنأأ|
 رصعلان ا (ثلانثلا) ىلاعت هللا ىلا تاعاسلا بح ما ىلع ل دفر مخ ىنا ناسنالا ارم هءلاول ادا ظ

 1 رمعل ا ةالص ىلع ةلقفاسلا نم لوسأو فخأ: دلسلا تافر او ئاس ىلع ةظقاصلا نات هن ءىلوأ دك 3 ١

 1 00 فلا ةالصلوخ دنال تاهؤالا ىخرصعلا ةالطتقونا(امهد-أ )نا سصعأ هف تفز '

 0 رغب ءاشملا لو دو صرقلا بورغي برغملا لو دولاوزلادو اخ رهظا !لودو ءوضروطت- 2

 هلو ا تان لطأا لاح ىف مياغء لّمأتو قرقدرظْ الا اهتقو لودر هاب الف 00000
 ناكف تامه امنءاغتش ءنولوك. رضعل اذنع نما كلارك أنا (ىاسلا) رراك أ اهيفهلمضفلا تناكمرجال قشأ ||
 ىهىاسولاناىف (ةعبا رلاةغا) ىلوأ ةالصلا هذه ىلإ دمك اتلاف 0 ا

 ةالص نيبو عفش ىهةالص نيب ةاطسوةماملا ( اهدحأ ٠٠) هوجولىطسولا ةالصلاب هبشارمهغلانارمدعلا
 اه د عبورتو ىهو برغم هلة نال كا ذك امي ا ءاسشغلا ناالا نرغم اق رتولا امأورهطظااف ضنا امآرتو .ح
 (اهن ”و) برذملا ضوةدللاو رهظلاىهوذير[مةالصنيبةطسوتءرصعلا (اهيناثو) عقتوهو عبصلا
 ىلألوةوهو برغملا اله اها (سداسسلالوةاا9) راسل نينالضو ل دبل اينيالسزو شمل نأ
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 لاح لديتيال هنال طق سال كاذو ةسئلاودو باقا !للعف (اهدسأ) ةالثرومأ ع ودعك متاعا ةالصاا
 نأا ضي هلز والو فوللا دنع طةسنال ىهو ةءارقلا ىهو ناسالا لعف (ىناشلاو) :كلذنيسيفولتا |

 ما.قلاامأ لوةنفحرا ولا لاعأ(ثااثلاو)اهملا ةرورمّض ال تاكد: أي 0 الاماكن | 0

 مئاق“ اعالافدوددااو عوكرلاامأو هاش ام ىلعطقا ف لامقتسال انتأوةلاححال نع ناطقا دوا او.

 ردقلااذهنال عوكر رلا نعبئانلاءاعالا نمضفخ ا دوكسلان ءبئائا!ءاعالا لمع نأ بكف امهماقم 1

 دو اذا هناىف فالكل امنا بارتلاوأ“ انايرعهطتلا هنكي هنا فود ل الز نقف ةراهطل الراس نك 0 ٠
 زوجي هنا حدالاو هب وكر لاحهنم نكسس# ىذلا رابغلا مه: نأ هلز وح له هب ىضرتلا هملععنش ءاوءاسملا ||| ٠

 ل وقليصفت اذهذ ال ذ ىف صخ رثنأ وس فنلا ىلع فوالاف م#تلا صرب ريطءلا فوت ناك اذاهنال

 |١ هزماوأت“ ءئذدمكت هاا ذا مالسا او ةالصل | هملع هلوق ىلع بابل د هىفهداقعاف :لوابو هللادحر فاشل |
 1 ناو ل اواضي كا ذايلع بجو قدنما مويةالصلاخأ ماسلا ءداع هل ةفمنحوأ جححاو ٌمعطخس دااعا 1

 1 هب ١ الاوذهنوك ان |عف ةالصلارخأ لو هيلع هللا ىلص هناف كلذ عمو تاسا اذهف وللا غل 0قدنالا موهنأ 0

 لوه ناطبشاا قر رامز بمر مده دره ف 11 قرات ف اوفس حسا تأ دلع لا ) لعقلا كلذا ضان 0

 |( باو لاق نوكينااماف لاتقل ف فون اامأ لا ةلاري-غىوألادتلا ف نوكسص,نا اما فوالا ||
 1١ تا زن هفو فول اةالصىف ل صالاوهورافكملا عملات اكوهفياولالاتةااامآروظ وأ حاسءوأ ||

 ْ لاف دقذ حابملا لاّمقلا امو هللا هأ ىلاء نهى - ىتد ىتاااولت اة ىلاعت لاه ىجلا لهأ ل اقدر قدك وذا الا

 ّْ اذا ام ف الد بح اوريغ حامم ه سفن ن نءنادنالا عفدنارممتخلاح رمش باك ىربطلا نسا اووأ ىضاققا 0

 عفدلا ف لاقل امل وةنف اذه تذر ءاذامالسالا قع الالخ انوكم الثا عفدلا بحي هناف سةنرفاكللا دصق ْ 0 ١

 ْ هلا فالتاوأ هلامذخأ دصت اذاأم أف وللا الص همفز وي هناف مرتد ناوم لكن ء عفدلا فو سفنل |نع 0

 نءمالسأاا هءلع هلوقب فاش ثلا جحاوزو < هنا مدالا ن وقد فوطاةةثتال لس

 ةمرح نالزودعال ( ىناذ او) يفعل انزع عفدلاكل املا نع 'رااتاق عاد لدفد بيشو ل

 || ىداعلاوةناعاةصخرلاو ةصخراذهنالفوللاةالصه_ذزوختال هنافرواظللا لاثةلاامأ ماظعأ حورلا |||
 |١ بااطملا اذكحو عبمااوقرغااو قرإلا نمبر اهلاكل ادم! ىفال لها! فولتا ام ةناعالا وت سال 1

 أ ناوىلاءتهاوقتالةالدلا هذه اولضينأ موافراسعالا ةند نءارح أع رم ديلسا ع نهافتاحا رم دعم ناك اذاني دلاب

 || لتاقأا لاح و دعلا نمفوألا هئمدارملا نا ىلء ل ديان اكروأ الاجرت :هلوق ل ةناف لكلا لوانس قاطع َجفْح|

 |١ اعورسشمم ك2 كلذ وكي نأ مح وف انهه تاق عملا اذهوررمذلل اعف دل انه تدثامل هن اال كل ذكدنا بهاذاق

 : مكحربد تأ ل ىلع هللا صرف لاه هنا هنع هللا ىذر ساسبع نبا ن ءىور (ةعباس اليل لعأهقاو :

 : عمأ رضا ىف ب>اولانا ىلءروهمباو ةءتكصرفوالاىف ونيتعكررذسلا ىف واعير ار مذا ىفةالصلا |

 : م1 ءأاذاف قام هلوتامأ لورعم ساس.ءنءالوقناو نكي ملوأ فواللا ىف ناكءاوسخا ا ةسملاىقو

 ا ىتءعاورك ذاف (لوالا) نالوق هيفو مكلعاك هللا اوركذاف ةصخرلا بددوه ىذلا فوالثا لاوزب ىنعملاف

 | هطو سب هنيب اكو نياق هلل ١ اوموقو ىطسولاةالصااوتاؤادلا لعاوطفاح هلوةيوكلعاك ةالصلا !ولعذاف

 |١ ىلا.عت هلوتل | 8 ىهعمتدقةالسصلاو لق ندا ا رسول داع اعلا رلاسستالهلكرأو || ٠

 || نعط نمالاب م تحعدلع هماعنا لجال ءوركسش اف ىأ هللا اوركذاف (ىاثاالوقلاو) هتلاركذ ىلااوعسأق ||

 فوذلا دعب نمالا لوص-وهو صومص# طرمث:اةلعمناك ااركذلا اذهنالاهولوقلا اذهىف ىذا(
 : عم مزلب اكركشلا مزلب فون عمّنأ مولعمو داو د ىلع امج نمالاو فود عم مزاب دىلعن »فعمل

 أ ب>اولافىلا«3 هّده- نمالرافكلا ةه> نءانهه فواناو لصتم ات هللا ةمءزنيلاسا الك ىفنالنمالا ٠

 اور ذاق لوق تحت لدتا (ثلاشلا لوقلاو) هلال ذهب صتخركذ ىلع هللا اوركداتكاختالا :

 هلوقامأ اهماق دأ ىف ةالصا | لعف عم هلءف مزلب :ددعر كحجذلا بيس نمالان ال اعمج -رك_كااوةال_دا' هللا ظ
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 نس دس سا

 . الأ مالكلا نءانممو ترك لانان اف نياق هتاوموقو ىلاعت ةوق لزنف باَحَسلا لدأ لعفك لص م
 الا لرتو فارطالانوكسو حا:للا ضفخو عوشملا نءةرانبعتو:ةاادها لوةوهو (عبارلا لوقلا) :

 ىمخلاىلقيالو تفتليالف هير باهي ةال_صل ىلا ماه اذا مده دس أ ناكو ىلاعت هللا ةبمهنمتافنلالا |
 : مامقااوهتونقلا(سماخلا لوةلا) فرمصم وح امن دلا نم ئثب هفن ث دح الو هد سج نم ئب ثبعبالو :

 ” )أ دير تونقلا لوط لاه لضفأ ةالصلا ىأ لسو هءلع هللا لص ىلا لكس لاق رباه ثري دعه لع اودكحاو ظ
 ( ا[اوموق ولاقيناالا م 1نيءاه هتاوم رقودب الارب دةةراصالاو فيعض ىدنع لرقلا اذهو ماي.ةلا لوط ٍ

 «ىلعراسخ اوهو (سداسا|لوقلا) مايقلاءالةمادالاءارمسفم تومَعأ اريصي 3ك ماسقلا كل نإ نيمي دم هل ١

 اهةكراصة عب رشا ىفوهو هل ةمزالملاو مءلءربصا اوئذلا ىلع ماودلا نعةراسعءت وتلا نأ ىىسءنسا |
 هلافتام عسج هيف لخ ديريدقتلا اذه ىلعو ىلا عت هللا ةم د ىلع ةبظاوملاو ىلاعت هللا ةعاط ىلءةموادملاب |

 ىلاعت هللاو هنا .تسأو هن ,بو تاهو أ ىف مامقلا كلذ ىلءنيعدم هللاوموقو دارا 'نوكي نأ لة<و نو رسفملا

 هنالعا (نواعت ونوك# مام مك-!ء اك هللا اورك ذاف سنس ا ذافان كرو | الاجرف سفح ناق ) ىلاعت هلوق « ملعأ ظ

 ةلذاع اءذه نأ دعب نءنيباهطورم'و ا ماكر ابا مادأ ىلع مامقلاو تاولملا ىلع ةظفاحنابجوأ اما ىلاسعت |
 'لشلا)لاسسمالب الا فواناكروأ الاجرف م ناف لاذ فوخلا نود نمالا عمالا بتال لا اذه ىلع
 ىعم هللا هر ىدحاولا لاق (ةناثلالثلا)ال>رو ديدشت اءالاجرو ءارلا مضا الاحرف ىورب (ىلوالا

 ودع نميف وخ مك ناكن اف فاشكلا بحاصلاو وهب ملعلا ةطاحال ل وعفاف فدحلا ودع مهْح نافةياالا

 ةريغنموأ و دعلانمفومنا ناكءاوسفوانا لو دن تبان'مك-ااذهنال مد لولا اذهو هريغوأ
 .اولصفمكب رحنءاوغرغت ناىلاةالصاامترخأ نا تقولاتاوذ ّمفْسْنأف عملا ناوهوثاان*لوق هدو

 هيلع ةطفاسلا ل_جال صرتي ىتح تقولا ضرف دك أ: ىلءلدتذب الاربدقتلا اذه ىلءوان اكرو الاجر
 لجار عج الاسر (!هددحأ) نالوقلاجرلا ف م الا هلكلا) دوصسلاو عوكرلاو ماسقل كرت

 لجار عجب لاقي وافقاووأ ناك ايسئامهلر ىلءنئاكا اوه لجارلاو بح اصو باعصو رجانتورات لدم
 عج نرك نأزر< هنار»و لاذةلا هركحذام (ىناثاا لوقااو) لاجرو لاعرو ةلاحرو ةلاحرو ل-ر ١

 لاه سرافوناسرفلشم بك ار عجب ناك رلاو لاجر ىلع لجر عمس< مث لبر ىلء عمي الجار نال عملا
 لءأ هللاو سراف هل لاةباممناف سرف ىلع ناك نماماف لدس ىل_ءناكنا بك ارلاةياسما هنا لاشيولاسهةلا
 هلقسملا) اناكروأ الاجر اولصفرب دّةمااو فوذ# ه.:للماعااو لاا ىلع بصنالاحر (ةعبارلاةهلثسملا)

 (ىناثلاو)هب الاهذهي دار اوهو لاقل لاح ىف نوككنأ (امهدسأ) ناسمسق فول :الص (ةسماخلا

 ةفثاط مقتاذ ةالصلا مها تقافمهف تنك اذاوىلاعت هلوةىفءاسنلاةروس روك ذملاوهو لاَمَعلا لاح ريغ

 ُل رتنكع لولانقلا مهلااذال وةنفاذ_ه ٌتذرعاذا نيلوقلا فال: تانا نيب الا قامسىف و كح ء مانت

 'هليةلا ىلا مهمادقا ىل_عةاشمو م-مباو د ىلع اناكر نول_هيم.ماهتلاهىر ىفاشلابهذخ دال لاقل

 تارهصلا نءنوزرتحيو عوكر ا نم ضنخ دوصسا!نواءعو دودهدأاو عوك رلا,نوءوب "هل ةلاربغىلاو ||
 نمي الاهذ_مبهتتاهجر ىيفاشلا تحاورخ وو لب ىبئاملا ىل_صيال ةفمنحوبأ لاقو اهنا !ةرورمذال هنال
 نبا ىرأال عفان لاق اهيليةّسسمريغوأ لقا ىل.ةةسءىنعياناكرو أ الاجر فر عنيا لاق (لوالا) نيهجو

 هبعمزو<ىذا!فولناناوهو (ىناثلا هحولا) لسوه.لعهتتا ل_ههقالوسزنءالا ٌكلذرك رع
 هلوقراهف لاب ةة#الا ىلع ةظفاسحلا هعمنكمتال ضكرلاو بو كسلا عمو ىنملاو لجرغلا عمالذصلا
 ىلادوكسسلاو عوك رلا كل رتىف صخرتلا ىلا ل دياضي أو هجوتلا كرت ىف صخرتلاا ىلءلدي اناكروأ الاحرف ظ

 عوك را نم نك بال هناكم ىف فقو نا هدسفن ىلع لجرلا نءايالق د_ءلانءديدنلا وانا عمتالءاعالا

 امبالا, افك الازاوج ىلسعو لايقتسالاكرتز او ىل_ءاناكروأالاجرةلالدانركذاع حف دوصسلاو |

 نان ال لوقف طقسالامفو هسذع طق سامف اك تافازه تدئادا دوءسلااو عوكجزراف ا

 ت1 2 ل للا ب تت ا ا1ةه129ه2ه0101 ااا: اما 3
 ةالدأا
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 ب

 اوناكمماسدسلاو لاق ةمزالريغة .مولا هذ ب َنوتماعتا نال عيعص اكن ىأ ف ورعم نه نونا ناعفا|
 هقلا ني نق لوم ايداذشعالا ةرملا لع بص ناكر الماك الو نكد !او ةةفئاان نوصوب داما نامزف

 (اعدنعأ) هوو هلوق نع حساو لت انوع لا اذه ىلعو بحاوريغكلذ نانا الا.ذو ىف ىلاعت

 نعا رخأتمحءانتلا ركن نأ نأ (ىناشلاو) ناكمالار دقي همدءىلاريصمابجوذ ل مالا فال ئعسنلا نا || ٠ ظ

 نالاضي أ ةوالتلا ىف هنعارخ أت ءنوكي نأ ن سحالا ناكل وزنلا ىف هنعارخأ مناك اذا ولوزئلافتوسملا|
 نم دعي هناالا "ه4 |ىفاز ”اجناكن او وهتةواللافخ ودنا ىلعزسانلامٌةةتامافناسحأبيترتلا اذه

 كل نع جرن مان ' الاوذ_ه تناكصالو ناكمالار دّقب بجاو هنع ىلاعت هللا مالك هيزاتو بيئرتلا“ ني 1 0

 هناهقفلا ل اوم لء ىف تنث هناوهو (كاثلا هج ولا) كل ةو نم !منوكبم كيال نأ ىلوالا ناك ةوالثلا ىف 2007
 نيتلاط انش .الا نيتاه انصصخ نا انوهو ىلوأ صمهذأ ا ناك مر و مسنأ |نيب ض راعتلا عقو يد ا
 ىقءامأو لل درب غنم عيدنلا مازتلا نم ىلوأ ده اجت لو ىلاريصالا ناكنف عسنلا عقدا دهاجم لوقو»ام ىلع او 00

 مواودولا رم قب سل لاري دقت تولوا كال رهظأ مالكلاف مسالا 1

 نمّدبال ناك اذاو جوزلا ىلا مالكلا انهت يروا فاعلا يارس ان ا ظ ا

 ىلازمستلا قرطت مزاد . مرك ذامراعضالا نوكي نأ ريدة ىلءمهراسعضا نمىلوأ كرام ذا سلافرامذالا

 هلمازتلا حسنلا اه مازتلا ناو كراعضان مىلوأ لمى رامذ ا نأب م لاس لةءلك دهشد اذه دعوتي الا

 مالك اذهو هنع ىلاعت هللا مالكهيزخت بو ىذلا بدترتلا» ّك نممسناااذ ديب لوقلاىفام عمل سلول 1 ١
 ١ هوو 4ه بط رماة لوح و ل نركتاهرتت قايل مد , الاهذهلوةنفاذه تفر ءاذاو مضاو ا

 رمش هلك اذوف جارح اب غ لوما ىلااماتم مسه اوزال ةسصواج اوزأ نود يومك نوذوتينيدلاو

 0 لسا لوقرب رقت اذ_هذ فورعم نم نهسف:أ ىف نلعناعف مكملعحانح الف نرخ ناف هلوقوهءازطاو |||

 م-نعهقلا ىطر سابع اورباج نعواالماح تناك اذا ةقفنلا اهل نارع نباو مالسلا هباع ىلع نءاكودو ١

 ودو ىكسلا قوكسسنال (امهدحأ) نالوق هبف ىكساا قكست لهو ثاريملا اهبسح اها ةَمءنالالا هام منا |
 ودو قست ”(قاشلاو) قزم رايتخاوةفينس بأ بهذ مو ةشئاعو سابع نبا مالد أاهملع "ىلع لود ْ

 ريخ ىلع نيلوقلا“ انبودجاو يروثلاو كلام لاه هيو مهن«هقا ىذر ةلس مو دوعسم نب او ناّمءعو رع لوق ا

 عجرأ ىف لسو هيلعهقلا ىلصهق!لوسر تلأ ذ تاافاهجوز لق ىرددنا درع نأ نأ كلام تنب ةعبرف ا

 بح ول لبق ثيداللا اذهليزنتىفاوفادخاو لجأ باكا غلبي ىح كس ىف كما لاقف ىناعد ةرغافوأ
 لءال نايحتسالا ل. .دس ىلعا م اهتدب ىف ثكد اياه م ليقوان .وسنم لوالاراصت بحوأ مث ءادّنالا ىف

 عطقن ا كلما نال اها ةقفنال هنا ىلعانع- أ لا ةفاهأ ى ىنكسال نا ىلع هللا هجر ىفزملا تحاو توجو العا ْ

 تاق لحر ىلعداوو دااو نم ىكسو هش هل بحو نم نا ىلعا اوعجبأ مهما ل.ل دب كسلا كلذكة توملاب ْ

 ساسيقن تمل اولا باصالا با انههاذكفثروانامثا مرام لامن يقام سو مهمة فن تعط |
 نالوىل ىزاا دنع اهمسفنل ةقفناا قوصسست الو لاح لكب كس 1 قدس ثالؤلا ةةاطما نال َهَعْهْمأ | ىلع ىي كلا

 ود راجعا است تيسوف كسل اامأو انوه نكسعال دو عاتق سالا ءنيكستلا هلياقمىف تمحو ةقفألا ||

 بي مواوق فاتني نوت الة و سنم هب , الاهذه نأ. :نولئاقلالوةنفاذه تةرعاذااهرتفافانههدوسوم

 بوح وامأ و اوس: ءراصدقق ةقفنلا بوسوامأ ىنكسلاو ةقفنلا بجو دن الاهزهن الا ذو "لما هَذه

 شرا نيه ناب تلت انقلا (ةعبارلا هلكسملا) هانزك دام ه.ضمالكدااوأل ماو سن هراصل و ىف كلا

 نط عرسال وكن اعتاكلا يرش قلاذت ا( نه هادف حبلا ةمصو نقلا كا ل سق نحر ناق

 | الئاسو أ تناك الماحةو سك الواوا ةقفنالةافولا ةقرف نع ةددعملا . (ةئلاشلاهلّمملا) ةصعأاةءاعىفوهو

 1 روسملا ف تنكس اذا تح تفرممناف من مال_سلا هيلع ل فدك ج لزنم ىف ىنكرتام ىبوز ناف ىلهأ ىلا

 إ
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 845 ؟

 ١ ىلا لكم هيا دهالولو ىلاعت همسعن نم كلذناو في رعدلاو يلعتلانانبلع هماعتا ناسف مك.لعاك ىلاعت |

 هلوقو فاطاالا لعذو لثال دلا عضوب هو رف ةلزتملاو للا قدا ميلعتلا اذ_هاورس فانا أ نا كلذ

 "لالخ اوةلاو1ا نامز نمملسو هاء هللا ىلص دن ةئعل ل-يقامىلا ةراشانراعت اووكجن لأم ىلاعت

 اعاتمموجاوزال ة .بصواجاورأنورذيو مكس نونو. نيذلاو) ىلاعتهلوق ( رمثع سءاخلا مكملا)

 هيف ) 0١ واقوم نوح نممسفنأ ىف ناعف اعف مكملع حان الق ن نجرح ناف حارخ اريغ لوا ىلا

 ثوقاسملاو عفرلاب ة 0000 مم هاعنع ءركبوازاق انكلاو مانو رك نااأرغ (قوالا هل لت 1اس

 | 1لالانسدحورع مو> اوزال لوقو أ دتبمةمصو هلوقنا (لو الا) لاوقأ «.ذف عفرلاامأ بصنلاب

 نوكي نأ( ىنا“ !او) كيدي نيب ريخو مكماع مالس هاوق ند اكعضوملا صمصخَت بوس ةصدخم [ملال ةركنلاب

 5 ذامهمصطدأو هلوقهريظنو موج اوزال ةءصو مماعفرب دعما اوريخ هلر هذي وادم مموج اوزال ةمص وهلوق

 ةدص وامك او ضورغملاوأ ة.صوىهالاةن الريد: (ثااشااو) مانأ هن الثمامسصفةسهدردف |

 أ ءريدقت( سماهاو) هء_صو مك ملع ب كا الارب دقت ) عباراو) ادتمحا ان رض أ هحولا اذه ىلعو

 هذه لكو لوما ىلا ةيصو م كتم توفوتب نيذلا ةمصوو نا الاردقت (سداسأل م١ ةيصو كتم نوكمأ

 (ىاثلاد) ةصواوصويلذهب ؛ الار د7 0 هوجو امفذ بدلا ةءار ءامار هني احدو>ولا

 نيذلا مزلأ اهريدقت (ثلاشاا) ديربل ارهعسرم  ىأ ديربلا ريس تن امنا كالوةكةمسصو نود ونا هرب دقت

 | ..اقاءات نهوعتم نعل لع دوكتتأ (لَوالا) هوجو هيففاعاتم ىلاعت لوتامأو ةمصو نوذ وش

 ' نالاعاتم كل 3 نها هننا لعح ربدقتلا نوكي نأ (ىناشلا) اعامندوعتد وة .ىونول اودويلقريدقتلا

 (لوالا) نالوق هضذ حارخ اريغهلوقامأ لالا ىلع ب ضن هلا (ثااشلا) اه ىلع ل دي م الكل ليقام

 | ضفاسحللا عنب بصتنا (ىناثلاو) : تاجرةريغتامقم ند وعتم لاق هناك ل اذا عقو ءهنع وقولي هأ هلا

 روهجراستخا وهو (لوالا) لا امال الاه (ةيئاشلاهلَّدملا) حجارخاريسغن انآ

 ْئَش هنا وم نم هنأ سعال نكمل لدعرلا تاماذا هنا مالسالاءادّتن ا ىف كساس ناكاولاه ةخ 0 راتيفملا
 | ناةتع'نأف ةرم تناك مكاو جوزتل! نءربصا!ىفاهيلع ةعزع لول! ناكو ةنس ىكسلاو ةقفنا الا

 "هذه ىفام لج اذه اهتتفنتطقس تدرخ ىتءاهنكل لولا لبق تجرخ تءاشناو جوزلا تدىف تءاش
  ىنعو ةمصواو هوءاذ ىف ملا ناكب صال اءاهانأ رقناو ةمصو مماهف ىنءملا نأكعف ةرلا ةمصوان ارق ناانالةن الا

 اتلاو اللا (اههدحأ) نيزتابجر طناوزاس مولا بفقد عابجاو ة.صولاهذه نيتءار ها

 , هذهّنأ تيثن كلذ ىف مكملع حانج الف نج رخنا نأ ىلاعت لزنأ م لوألا ىلا ىنكسلا (ىناشلاو) لوطا
 .دادتعالا بوجو (ىناثلاو) ةنسحوزلا لامن د مارة عس برو (انهدسا) نع بعل الا

 | نامتةنسلا هذهىف رخآح وزب جوزتلا نم عن ابجول ةنس تملا لام نءةقفنااو قالا ترسو قال ةنع
 , ةمسلاو اهل ثاريا !توءث ىلع لد نآرقلا نالف ىكسلاو فلانة مول امني دكا نيذه نحت ىلاعت هللا

 لوح اف ىكسلاو ةقفنلاب ةوزال ةيسصوللاطمان ةنسلاو نآر ةاا عوج ر اصف ثراول ةمصوال هنأ ىلع تاد

  ىذلاودلوةلااذهفا ارمثءوربشأ ةعرأ نهسغنأب ندرتي هلوةبخ وس: ءوهفلوملا فة3ءلابوسومأو

  لزنأ ىلاعت هلل هللانادهاجم لوقوهو (ىناش !لوقلا)ني رمسفملا نم ني رخأت او نيمدت ا ارثكأ | هلع قفنا

 5 رمش و رممأ ةسعبرأ نه سفن أب ن نسب رتبهلوةوهو مدةنام(اءهادح )نيت: [اهبوزاهتءىفوللا ةدعىف

 رادو نكح ساارتذت لنا اما لوةنذ نيتااح ىلع نيتي" الانيتاه ليز بح وفن . الاه ذد (ىرخالاو)

 ةمدسقتاا هنا الا كل: ىفام لكسز رشا درا اهذاوغ فراك هش وز لامر 0 :ااذخ ًاتلواهبوز

 ىلع نم الا ليزتتو لاك لو !ىه اهبتتءذهتكر تو هلام نمذخ الاو اه-وزرادىف ىنكسا ترا اناامأو

 ' ىناهفصالا ل -مىبأ لوقو هو(ثااثلالوقلا) هءالوهءمامهنم داو لكن وي ى- ىلوأ نيد ةّمل نيد

 | لوألا ىنكسو لوما ةقفي موجاوزال ةمصصواوصو دقوا اوزأنورذيد مكشمىفو:نءةن الا نع٠تا

 ثأق



 ًّق :١ © -

 م-ميقركشتو
 ماطعلا اهني“ دان هيلا ها ىو أ مالنلا تقى ضهإ ىلا اهضعبزيطي ماذنعلا تاعف ميت نأكل أي

 تا دم امس دع م-ودرقملا اوءجر مث تنأالاهلاالال دم#عو اير كن اصسس نولوتي اوناكواو ماء

 يي ما 0 لاس 00 تيس بيدا

 رطقن م عرثكن ءاوز فمه ١ وجفت وماما 0 غاب اوذفت أ ل ىتح مانأ ةنامتاوشو ا ظ
 اوربا انهرلا» مدالوأ ىف كلذ قد و نك: !!كلذ نم“ ميبكىبو ةناقلادعبملا مهامح أقر اطهانامملع

 0 00001 6 ؟ادجيعستع اعنا دولا ادييدتللايلا

 دالداع بسن ىر حملا ودود 0 00 "كراش ترا رد ارزق مدعو أيوا

 هماع هنا ثت وملام_ملع هللا ل سر أ: كضيف نعدؤحر هال ممغاو هب ىلع مهدت منه فنأ ىف انيك 0
 نالوق هدف فولأ مهوىلا عن هلوق امأ ىلا هلا م هامحأذ ىرخ“* 5 ةّرماعدف متوء بد بءردض قاضمالساا | ْ 1

 فولالانال فالك |! ةرمش ع ندي أ مهد دع نوكين أ ظفالا ثرح نم هول اوافاأ ن يعبس قوذالو فالآ

 سولو دءاهودوعمكف ١ عجبف ةولالاّنأ(ىناثلا لوةلاو) قول أ اهنوداف ةرمشع ىف ل امال ةرثكلا عجب ||
 ةرثكم هو مهل توملا دوروّتال لو ل تالا هجؤلا ىطاسقل لافت بولقل ا ىئاتؤماوناكم مشا ىنعللاو رمااجف | أ

 |ىظعار امتعاد مشب : هعوقو قةتيال ةدحاو ةعذد ىلغع عج توم نال مهلاحر ابدع ادي حد شي ةمظع | ٍ

 رابسعالاهبوتأق فآل_:ذام_ميو.دوروكح ةمد<و فالدتا مسه موق ىل_ ع توملادوروامأن | أ

 هناسحلاشا آم خمدحا ولك نوكدار 1ث لاؤسلا اذه. نع نضر تصتو ا ريغتال |

 تومانم موصغنال ءاملا ىلعناسنالا صرخ ا لعمل مهكلهأو ىلانعت هما محام اهم مهفلاوةادلل مخ |

 كارما سدل هنأ مّدقَت دو نوكمف نك هلللوذ:نأ هان درأاذا“ ىذلاناوقاعا هلوقىرجراج هنا (لوالا) ناهحوأ

 ةغللا فروهشمفرعاده ل موريخ أنو عئري_غنم عقو كل خد ارأ ىته ىلاعت هنادارملال:لوق تاىثا هته

 ىلاعت هنأ (ىاثاالوقااو) ةنامالا ىف كوةلا اذكف ل كوةلاءء اسال حصا ذا مهام غهلوق هملع ل ديو ْ

 مالا ”هلسملا) "لاسم هشسفف مهابحا غىلاتعت د ]وقام قمةستلاىلا برق لوالالوقةلاو كلذ لات كاملا ظ
 نع ريخأ ق داصلا وز امح ه.سغ: ىف هنأل كا ذو هن ن عطل | بدح وفا ونام نا دعب مهامحأ ىلاعت هنا ىلعةللا دنا الا |

 قداضا!نااماو ناكم الا ثدث دة اذه تن ىتموالوأدخواملالاو نكممتاسلل ءازحعالا كلت ل لاق اواالوأ

 هراهظ[ىلا.هثهتنا زوج ال اذه: لثءو ةداعال قر اخ ىلهذ ثدحلا ءاسحا ةلزمملا تااقك 6 ةيناثلاةهلكسسملا)

 دنع امأو ةوينلا ىلع هتلالد تاطبل "يا: ردم ثوكيتأ ل جالالءروهظزاجولا «ىنلةز عمن وكيامدنعالا ١
 0 ب ل يع

 لل ْ ار ؟ ٠ ال

 ! ناعم م مه ا مة مح ىلع ساسنلا صرحأ متداو هتف: كات لامام ىلا هما عب فانتالا ذهل بع ظ

 | رذهل قلل و عمم هنالبوَضأ :هوهف توملارذح هلوقامأ دعا دنامعْف نسدل هجولا ا ده ىلع لولا اذنه ظ

 ا ةعقاولا كلن ف ناك توملابسنأ لعرك ذلاد ذلان عضوملا اذه صخاس|ف تواارذ عد ألك نأ مول_عموثوملا 1

 : هللا لاقرم_2:قفاونو م هللا مهل لاف لاش ةكاا "لبا ةملاب حالا لسالوأ نوع اطلا ةيلغ ل الاما 0-1 ٌ

 1 هللاذاماشن .ااهأدان هرمز اب آأف.ك كيد نأ ديرتأ هملا ىلا: هللا حوا

 ' اقرا صاف تءاقذ وقت نأكل م أب هانا ئدان مئامدو اهل ثرانصنام دواس ىبدنكت نأ لأن هنتانا

 ْ (ةئاشلاةباقرلا) م-هااحآب سحب لل ذ دب انام ناىلا اوقيمموهوسوففةر هاطاون امم تال 7
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ددعلات ا 4 مدا: رانا (لوالا) |
ولا لاق مهددع غل. ةفاوفاتشاو 

الثتوداونوكي لو هللا هجر ىدح ا
 ْ هئ

 لأ نانمءان راما لهو فد لا نع ءانورامءامحإلادنءلوقي ناواونوممهل لوةينأ لوسرلاهأ |

 ْ دنوأملالاو نكت ضو مشل لكلا ىلء*ازبالا بكر نالقناكمالاامأ ءسوقوي مالا بجوذهعوقو || | م ٍ

 ' هنعطقلا بحو هعوقو ناكما لثعلا ىف تدثام عوقو نع قذأصل ارش أى مون الا هذه ىتن هنع ريش أدق



 ىدوب فيكس ة.مولابهأ م ةافول ارك ذىلاعت هللا اولاقفال اود مه #فنأ ىلعا 3ةزؤأ ةدطناو تناك ظ
 اهملع ف ارمش الا نع ةراسمعةافولاف اذهاىلعذي نأ خش : :افولا نوير قي نيالاو غم انأب هنعاولاسأو وتلا

 ةيصو لق هناكه فيلكو هسأ ىنهةىلاعت هث اىلا ةفاضء نوكتنأزو< ةمصولا هذ هناوهورخآباوجو

 هلوقامأ عفرلا ؟زق نزار : ىلع ىعم ا اذهن_سحامناو كد اوأ ىف هن اوكمم ول هلوشكموجا دزال هللا ٠

 مادقالا نمو نيزتلا نم نو فنى ناعفاسمف تيملاءاسساو يمك ع حانجال ىلا مكملع حانج الف ىلاسعتا
 لوا ءاضةنا لبق رحرش اذا ع نونع ةقفنلا طق ف حانجال(امه د أ) تاهو جان دكا عؤر فو حاكنلا ىلع

 هنانآ مكل هللا نيب كل دك َنيَدملا ىلعاقس فورعملاب عام متاةاطمللو ) ىلا«ت هلوق « (رمث ءس داس 1| مكلا)

 قاهان ركذدق هللا هدهو سنس ا اهة ىقدجو لورهماها ضرف ىتلا ةةلاملا الا ةقاطم لك ] هللاهجر

 دقاهرتذ نا عم هعّدأ اركذ انيذ ددعأ ملل ةنافهردد ركقاا ىلع وهرذق عس وما ىلع ندوعمموىلاعت هو قرع سف

 اماعاكحرك ذاذعهو اضاخاك رك ذالا:دانلت هردقرتقالا ىلعوهردق عسوملا لعن دوعمدو هلوقىف مد

 ىلارت ىلارت 01) ىلا.عت هلوق #2 ملأ هللاو ماكس الا ىلعةلادلا تانآ الارشا : يدو ىلو أكاد زاك ه رار يلا

 ساناا ىلع لضفوذإ هللا نا مه امس عاولو ء هللا مهل لاذ توملار د فول مهو مهراند نم او-رخنيذإا

 صصقلا ماكحالا نا د ددعب ركذ نأ نأ رقلا ىف ىلاعت هن داعن العا .( نوركشيال سال ارثك آنكلو

 اش .انقفدامقنالاو 0011 يو داجملاو 327197 لقر اسعالا 3/3 ملمتو عما كار اعالا دس

 ةيؤر نعم« ىبع دق ةيؤرلا نا لعا ( ىلوالا للمس ا)لئاسم همفقرت لأ هوت ام أمهر ادن نهاو-رخ نيذلاىلا

 هللا لارأاع سان | نيدم كاف لاف و انطع مان عماكس ا:ماير او هل رقك لعاا ىلا عم -اوكلدو باقلاو ةريدبلا

 م مغل لجرلا لوي دقن كلذكن وكيل اهفو هن لعل ا ب كانت طبل رش حا ظفالا!ذهنا مث كلعىأ

 ىنلا نوكت نازك د هىلعف هدر ءعنءاددا اذه نوكأ .ةنالف ىلع ىرج ام ىلارت م ءادّ ادهش رمدير

 هذه لوزن ىعاقباساهيوا-علا ناكل ون تأذو يون الاءذ مالا ةصقل هذه فرعي ل لسو هيلع قا ىلص

 عم ٍباطخ هرهاظ مالكلا اذه(ةدانلا 'هلكسأا) ملعلاكل ةقفو ىلع الا هذه لزنأ ىلاعت هللا امثاهنأ الا

 هلوةكمعم باطل ا,ءادّدنالا عقو هناال ا هّءأو وه دار !!نوكي نأد عيال هناالا مل سو هلع هللا ىل- ىنل |!

 أقامت ةوقىفىلا ةظفل وخد( ةثلاثثلا لكسملا) نمد ّنهوقلطفءاسنلا مقلط ذأ ىلا اهيعان ىلاعتا
 لع نكنالذىلا نالف نم كلوقك ءاهت الل فرح م_هدةءىلا نا لال نو تحي, نأ لة نيذلاىلارتلأ

 : املع بح او سد اهحور تدب قالوح اهمانقمنالعيورللا ند نهعنمْلرت ىف مكلءحامجال (ىناشا وز

 اق هلوقىلا نهوهّةمو ىلاعت هلوق لزنأ ا ىلا سعت هللا نال تازئامناة يالا هذ نأ ىورب (نواقعتمكذعل

 |١ عاتم تاقلطملاو ىلاهت لاذ ل_.ءقألدرأ ل ناو تاعف تدر نا نيمملا نم لجو لاق" ني_سحما ىلع
 رفكلاا: نءامةمناكن ملك قع قب ناشما (قءاقح فورعم اب

 : نالوق هيفانهد عاملا نمدارأا نا لعاو

 || كسق نم سانلا نأ تاقاطملا لكس ةعاملا هذه بوحو ىضَمَقيةَب الاهذهرهاظف ةعتملاوههنا (امهدحأ)
 : ىذاشاا لاق ىرخز ءلاو ةبلاسعل ا ىلأو ريب ني ديعس لوقوهو تاقتلطملا عمم ةعتملا بجو اودي الا هدد رهاطب

 ' عفدنا ةَقمدلا ىلع عاتملا| ده انج اذ اواعاتم ىعست دو ةقفتلاو ةَمفنلا ةعئاادهمدار أنا (ىناثا!لوقااو)

 ش1 فرح لوخدهحولا ذهنه نسكسهملا هاهنأو مولعملا كلذ ىلا مهتما كلذ لصو أ للا كلذ ناك ملهم مي اعب

 | هيهق مهرأند نم او+رخ ني ذا! ىلا هلوقامأ لظا اذ مف.كحص كي ريلارت مآ ىلا عت هلوق هرعظتو < ىلا

 مهرثك !ثاماوة,نيذلاو اهلهأ ةماغبرهو نوعاطلا مف 5عقو هب رق تناكى ذل لاف /اهدحأ) تاناور

 نم ق!ن لاذ نيملاس ساوبره ْنيَذْلا عحر نوعاطا او ضرملا عافترا دعب مثءالمااو ضرما ىف مهثم موق قبو

 ىداولا ل سأن مم مهاذانىداولا كل ذنماوجرخالفاسغا أنوثالثو ةعضرم_هواوبرهو عقوذ اندرخ

 مولع فقو مهاراإف ل_.ةزح هلل اة.“ ىل مهم رد ملتوماسجأ تدليو نازك لهتاواوم نأ ةلعأ ٠ نمرخاو

 هةهبيسعسع

 اناث نوعاطلا عقو ن_لوت اق الاو ضا ىهالا نمانوتمل اوع:_دامانعت_صولا:ءسرحأ ءالؤد ىضرملا



 ||| ان_حاضرتهللاضرقيىذلااذنم) ىلاعتهلوق اندلا ل_جاعلو أ نيدلا ص رغل داهللا كلذ ناو ْ

 ْ هنأ (ىلوالا هل لا) لئاسملا الا ىف (نوعجر هيلاو طسبو ضرةيهتلاو ةريثك افاعضا هل هفع اضف

 | نور.سفملا فاحا انسحاضرقهننا سرق ىذلا اذنع اوةب هف درأ م هللا لرمس ىف لاقل ان سم ىلاسعت

 : اعلا ب دئف ةصاخ د اهلا ىف ضرقلا اهنمدارملاو اهافامع ماعم هن الاءذه نأ (لوالا) نياوق ىلء هم 01

 | قيرط ىف ه_سفن ىلع قف نأ داهتلا ىلءرداةلا ىعأو د اها ىلعر داتا اري_ةغلا ىلع قفا نأ داهلا نع

 ||| ىلا هت هللا لف ىلءهداسقعا نأكك لذ لع نم نال ذو ط-دبد ض.ةو هللا وهلوةب كلل ذ ىلا عت دك امداهلا
 ٍ .قافنالا كلذي للان ءرارتحالاو هللا لسس ف لاما قانا ىلا هوع ديك ذو هلام ىلعهداقتعا نمرثك ١

 || لاف نمم-_مفاوذاتخال وقلاا ذب نولئاملا مدلبق ؟هلقلعتال ادترم مالكل ا اذه نأ (ىناشلال وقلاد)

 لاوأ ةنالثمسهل لاملاقافنا هناينولت لاو مريخ هالات نم مهنمو لاملاق اضفنا ضرقلا اذه ن هدار ْ

 ْ (لوالا) نيهجوب هيلع ٍجحاو مصالا لوقودو ةقددلا نم بجاون سدأمهبأ الا سس دارملا نأ (لتالاز| 1

 الا سابع نيالا الالوزنبس (ةيئاشااةحخلا) اعربتالا نوك«' «ال ضرلاو ض رقاانءام-ىلابعت هنا ]|
 ْ ىللهفام_هادح ان تق دست ناف نقي دح ىل نا هقلا ل اوسرا لاق حا ددلا ىلأ قي الا تازرن همنع هللا ىذد | ١
 أ ل_ضئاقدصتف معن لاف يم ةبصلاو لاق من لاه تم حادحدلا مو لاق ممنلاق 6 :ااىف اهالثم ْ ا

 ْ ماققا بق تست ىنلا ةقيدحلا فاوناكو هله أ ىلا حاد داون أ عجرف لاه ةمنمتلسا ىف منت تراك سلا 0

 اهولسو امتءاوبر غن تيرا هف ذل هقلا كلاب حاددلا مأ ثااقف هنأ سعال كل ذرك ذو ةقي د1 1 بأ ىلع
 ١ بست درعاذا حادح اا ىالة نا ىف اهتو رعى دن حادر "لدغ ند هك لوب ملسو هيلع هللا ىل.سناكذ

 ضر اًدهنم دارملانأ (ىناثلا لوشلا) ابجاوالاعريت ناك ام ضرةلااذم دار 8 رهطتي الا هذه لوزن
 نوع رهلاو هن . الارخا ىف رك ديلاسعت هنام هلوق ىلع ل" اهلا اذه َجحاو هنا لسسىف بجاولا قامننالا ْ

 ْ هنا|ك نيمسقل ا الكهمف لس ديهلا برقالاو»و (ثلاشل!لوقلاو) بجاولانقدليامنا اوهو راك كلذو أ[
 ةالذزه. نمدارملا الاه نان منا ةمد لد كهللا لمس ىف مولا اوهآنوةغ نيذا!لثم هلق تءلخاد

 : هتتدولاو هتلاناكسلجرلالوةوجو دوع نبا ب ادصأ صعب نءىورام لام اق افنا ىوسئُس ص ماا

 : لاف مث غلا فرعي هيلع عقبال ضار ةالا اغا نال د.عراذهو ىذاشا !لاقريحسصأهللاو هلياالا هلاالو

 ناك ول هنا هلق ىف ناك اذااءث كلءال ىذلاريس ذا !لوة:ناالا ةدعلا ل ءلوقلا اذهل نكعالو
 : سو هيلع هللا ىلص هئعىوردقو قافثالا ماقم م : ةمداا لال: نوك :دئامفل ىطءاو قةنالارداق |

 اوفلتخا (ةيئاشلاءلةسملا) ةقد_مهلهناف دوولا نءلملف هيو ةصتامهدنء نكح, 0 نملاق هنأ
 ا َش ضر_ةاانال كالذو ةةرقح هناحازلا لاهز ات وأ ةةمةح قاسفنالا اده ىلع ضرلا ظذاقال-طاتناىف

 ٍإ هرلع ى رابغ ىذلا لهل اهتمدا رماو سو نس نصر 5 ىدنعكل د رعلا لود: هلع ىزاكل ليام لكود

 ْ تاصااىنانب ةمدأ لاف

 اناذ ىذلاكات .دموائيسوآ « انس هطرقىزم ف زعم ْ
 اوكلهاذاموةا!ضرئاو ضا رثتأ | هذمو عطقل ا ةغللا ىف لص ٌض رقلا نأ هانرك ذام صرَعلا نا ىلع ل دياسغو

 ْ اظغانأ (ىاشلا لول او) الع ىزاجي ةعطق هلعوأ هلام نءةل عطقدار اق ضرقااذاف م ٠ رثآ عاطش'ال كلذو ا
 || اناهقالسسف قفنملا اهو هلثم هلا عجرب رلائشناسنالا طءيناودضرةلانال ل ذوزاانههضرتلا ]| ٠

 ضرقلا نأ (اهدحأ) هوجو نم ضرتلا نيبو قافنالا ذهني فالتخالا لع هنااا دب هيلا عجول قي 1

 ْ داشعملا سرا ىف لدبا نأ (اودنانو) لام ىلا هت هللا قس ىف كل ذو رفا هنل حبات < نم هدخ ًاياسنا

 نوكت ال ضر كايد «ىذلا لاملانأ ' (اهثلان 9 فءتلازعا تقال( دهقو لئلا الان وكمال

 هاما هيفةمكملاواضر تراجم رفلاهذ_هلوص د عم غدت كم ذوخنأ ا لانا اذه ذو هلاكتلم
 ماوثلا اذحصصن بلال خالازو الو هوادأ ب عي ضرسقلا ناكر فهقلادفع عسب_يال ثا نا ىلع

ُ 



 مك

 ال_طاب رصاما اذ_هناكن صا تءالارلا داو"ىلولاةماركاتاداعلا قر اوخراوظازو هناف اءاضصأ

 قةحادمو هناعد كرمي مالسأ ا هما ىلا ل. ةزنامز ىف عقواسن ا ءاسالا اذه نأ ىور دقو ةلزمعملا تاه مث

 ئعءاممناو لفكلاو ذوهن لمزس لمقو مالا مهيلع» ابنالا ةزمنوكملالا دب وال اذه لم نأ نم 00

 لّدقلا ند مهاععاو امس نم نعم ..هنأشب لفكت هنال كالدب
 ادركت. ليف توما هومر ممالسأا هلع هبا لمو

 ا

 ٍْإ هللا مه ارح اف مث اقف كال هن ءامحالا كل د تاعسو مويس تدرأن اهلا لاعت هللا ىجسوأو ايهم

 : توملا 0 لوقا داني ةيؤ ورش دست نيفاكمل ا ف راعي لا 0 ا ا هت ملا هئاعدي لاعتا

 اوباعممالاقينااما واخال مهامسأ ع هتنا مممامأ نيذلا٠ الؤهندناد دل اولاوهالا هس انيس

 ٠ هنباليلاو»الال:ن ءاثشاود_هاشاماماوةيرورمد دم_عفراعمتراصاوع.ىتاالاوحالاو لاوهالا

 هام امد_تعف لالا وه قط !ناكناف ةئباا لا ودالا ةدهاثمريغن «ثداخلا م مرا هالات
 / زوال ةيظعلا لاو-الانالل علا ةرو رمضن مد هباوذرعاماو و لاو هال ا ك5 اون مما لاقي نأ عنم :

 ْ فراعملا كلتءاقيو ءامدالا دعب م ىعمةيرورمضلا فر اءملا لال: قمت نأ بع ناك لّةعا لاك عب 5 0

 جالا 0000 ا ايا داعدع 0 تيرا

 ْ . 11 فلكل | ايظا نول اك نا بساموتيرو تاعدس مهتدام صن

 ١ مهلاجآ ةمقي اوفومسيل م هامس | امن اةداتق لاه (ةعبارلا هلكسملا) دوءالاوث اة لعأ هللاوت ومان هبرّلا ٌْ

 هوجو همفق سانل ا ىلع ل ضذوذل هللا نا ىلاعتهلوقامأ لد وطث ورب“ كمالكهبف لوقلا اذهو
 : (اهدحأ)

 ْ وهف ةيصعملا ىلعايندلا نم اوجرخمهمال كلذو مهاسحا هنا بي دبمامأ ن يذلا ماوقالا كاوا ىلع لعفت هنا ١

 اوناكداها نورك ا وناكن يذلا ب ٍبرعلانأ(اهيناناو) فال ةااوةيوتلا نم مون ته هوان دلا ىلا مهداعأ ىلاعت

 20 مهل ةمول_عمتناك ى وا ةعقاولا هذه ىلعدووملا ىلاعت هللا هسا روءالا هريثك ىدوماالوذب نيكسق»

 : ا ا رك كقاواضأ رمال دابا بركب لا 2

 0 والسطلايعش هتان 0 ءالؤره دس قاناسحاو ىلاعت قا 0 ةماعلا 2

 ليزتو ناكف كى لاعت هللا ةعاط ىلع مادقالا ىلع ناسنالا عصشت ةصقااهدهفدمف ال توملانمرذل انا 0 ١

 زوفي ام ىتاا ةعاطلا نم هيرقو ةمصعملا نعدهلا دعا انس ةدَمل اهذهرك ذ ن اكذ توملا نم فوم هملق نه

 ا د1 نكلو لاق مه دسع ىلعىلاعت هللا نمانام- اوال ضف تا هذه ركسج ذناكفذ ياما با وثلاب

 . || اوثعاوهتالدسىئاولتاهو) ىلاعتهلوق ٠ اروغكالاس ان لارثك أىبافهلوةكوهو نو ركتيالسانلا

 0 مهىهأ ممهامحالاصضلا لاه و. نبدا باطخ اذهنأ (لوالا) نالوقهشض ( ميلع عم هلبا نا

 راتمدانالا خيال لوغلا اذهنالعاو داو1ااوهركنا بدسب مهتامأ اف !ىلاعت هنالداهلاىلااويهذي ناب

 أ

 3 8 رخ يذلا رك ذ لاسةقااننهالا ىلع مدنق هدحرو هفطاب هناصتس هناالاد اهلا ىهالا نمط نب , رضاعلل

 قيال لاشقلا كرمي هنأ دح لكل عملو توملا ف وخ يشب ةايلسا بح هللا هأ نع صك. الثا مهرارد يأ
 ٠ ْ 2 او لتةااوأ توملا نم مترزفنا رارغلا م تحج فلل ن نالق لوقف لاهاك توملا نم ةمال_ىلا

 | لح الافوأودعلا ىلعدوهلغلا لجاعلا ىفام انيبنسلا ىدححا دعو هب ىذلا لاقل ىلءمهعصشنال قالا
 1 وع لالا اهنا لح سف ىلاعتهلوقامأنيعال ذا و سغنال ا ىتبتشتامىلا لوصولاو ميعنا ا ىف دواختانزوفلا

 ْ نأم واغمو أم هللاىلا لصوتيو اكلي ناسنالا نا ثمح ن ءىل الاهل هللا ىلا السس تادابعا| تمه«و قير امأا

 ىأ يلع عم هللا ثا ولعاو لاق مهنا لبس ىفالتاقم ده اجلا ناكم رجالق ةعاط ناك نيدالدي و داهملا

 شضا رغالاو ثءاوبلانم كرو دص ىفابع سلعو هنءرمغلا ريماتىف قو داهملا ىفريغلا بنغرت ىف مكءالكم م دوه |

 14 باطخ فا ةساادهنانيتةغارو عصرا خا اوهو (ىناشلالوقلاو) اوتو »مهل لمقوهرب دة:فوذم
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 هاوقىلءوهف ةءالم الع لرلا الممول وق نم هملاحاتحاعبواقلانؤاع مهمال كل ذياو مس ءاسؤرلا "الملا |

 ْ هناثدح نماهليقاعتن الاوذه ىاعت(ىلوالا هلأبسملا ل اسمان الاىفاثاثعبا مهل ىنلاولاه ذا ىلاعت ْ

 | لاشةلاندارملا لاف رثأتلا نمهلاسا هم قاهننالاءان أ مث هللا ليسا واتاهو هلوةي لاتقل | ضرفا ل ىلاعت د

 ميسو هماعىلاغتهنامهمذفا اوفل اغواوثكت لا ةلاباو عأ المهنا ىهو لءارمسا ىف ةصقرك دا
 ماطق ا ىلا

 لاقل! ىفني رةتماونوكي ناو فل اخللا ىلعةّمالا هذه نم لاش اءنورومأل لام دقي النا هنمد وصقالاو |

 ىنلاذل ذناانلعءا وس ىللصاح هانرك د ىذلاد وصقملا نأ شال (ةتانلا هلكسملا) ىلا.دت هللا ءادعأ عما :

 داهلا بالف بيغرتلاوهدوهقملا نال كلذ نماء .ث لعن )وأ اوناكنم الماك كلو ناو كتلوأ نم ناكنم ْ
 هنا دع اولارخامأو دوةغءوهورتاوما اريسحلاب الملا كاذ نمو ىنلا كلذ نم ملءباسغاو فاتخال كلدو |

 ىءومدعب نم ىلاه:هلوق هملع لءل دا او فسوب نب مسارها نب نون نب عشول هنا لق نم مهتمو ّنظأا الا دمفي ال |
 ناك لاف نمم-هنمو نامز دعب نملوصملا لق <لاصنالا لها ىمومدعب نم هاوةّنال فرعضاذهو |
 وهىد_بلالافونيراكسعالا لوةوهو لعام“ !ةسرعلابهمساو نور اه بن ملي وها ”ئبثلا كلذ مسا |[

 ىنهينوعمم هتمسف اهءاعد ىلاعت هللا ب احتساو ادلو اهقز رب نأ ىلا عت هللا تعدت ال كِل هم هتعس نوعم“
 (ةثلاشلا لئسسملا) مالسلا همعب وقعد نس ىوالدإو نموه و ةيناريعلاءاشش ريصت نيسل 1 مهيقاهءاع دعم

 اريثكى ب مهلو دع مهيلع بلغ حمه تم. اياطخللاو ليم ارسا بف ترثك ىمداعملا نا ىتكااو بهو لاق ْ

 بلغت لرقو مهو دعداهج ف مهلاس ميسي مهسعأ هب عمت عو منك هيملظةنئاكلم موي اولاسف مهيرارذ نم أ
 يأ وماكحالا ى رعوءادعالا دهاع هيلعن وعم الع ل” اريسا جما اوقناكو لبسكا رساى ىلع تولاح |

 |لت امن رق هنأ ملعاف هللا لمدس ىف لاقت هل |وقاَمأ مهردنع نمريطابمهمتأب و مه. د سخأ مقيوكلللا هسعمطإ

 | ليقهناك ف انئتساوأ لاتقل !نب ردة ماذا هدعبا ىأ لاح هنأ ىلع مفرلابو نوذلابو باوملا ىلعمز+اونوناان |||

 ْ لاق هلوقاَمأ اكلم هلوقل ةفص هنا ىلع عفرلابو باوحلا ىلع مز اوءاماانئرقو لتاةناولاهت كاملا نوعتصتام
 رسكب ْمديسع هدو عفانأرق (ىلوالا "ل5 لا) لاسم هيففاولتاشتالنا لاقل امك بتكن ا تيسعلهأ|
 ىلا عال |نب | هاك ام عفان ةءارقهجو واهكتفةروهشلا ةغالاو سو هملع هللا لص دن زر وس وانههنيسلا ||

 نعطو عصى رح لثم اذكب ىىسعنا ىرتال نيس ارماكد ٌمدسع ىوةباذهو اذك,”ىسعوهنولوةيممنا

 (لؤالا ) نيهجونم هنع مفان باص أ باجأ مكي ىسعز ال كال ذزاجول لاذ ةءارقلا هذه ىف ةدسع وأ

 1 منال كالذك ىسع نمءاسسلا تسد و ةقشمو ةفاك ع ولام طال ىف لصح اهلبقأم فنا وتنكساذاءاملا نأ ١

 لصاف طرمشل او اولئاّق:النا هلوقوه مي لفرح (ةيئانلا لكما 6 وم ىقىرخالا و عض وع

 عقوتم وهاسع امهفنش سم له لخداف لاتةلا نع مكح ع وب أ ىعع اولت اةنالنأ م راق لف ىعملاو امهننب ْ

 : ىلإ له ىلاعت هل أوك هعتون ىف بئاص هناو نئاكع ق وهلا نأ تننو 2 رمد ماهفتسسالاب دارأ اون وذطم وهدا ْ

 لمس ىف ل :اةنالنا اذا امو اولاه مول نأ ر كسه ذ ىلا هن هنا حرب رقتلاءانعمرهدلا نمنيح ناسال ا ىلع
 دقو, ياو”وهو كلة ىفددثنل !بحوةبوق هلع كلداوءئاواصو ه ىوق نام ىلع لدي اذهوهّنا

 هرقدسع مق ىف داهتجالاىعأ نمرهاطنل اف غلبملا اهو دسعل ا هن غلب نمنال انئانب او انراي دن مان رشا
 مكلامىلاعت لاف اذك لعفتناكلاملاةءالواذححص لءةتكالام لان هناروهشا لا ل.ةناف هتلتاةمو |
 دربال وةوهو (لوالا) ناهسو نم (باوهلاو)هتاننونمؤتالمكل امولاقو اراهو هلا نوح رئال 5

 || هحولا) لاؤسل لوزن قد رطلا ادله ىلع ولاشعلا كرتتانلام لاه هناك ماغتسا ال دحتم الاءذهىفامنأ | ا
 ْ سفخالا لاف (لوالا) هوجو لولا اذه ىلع ماهفتسالا ىنعع انههامنأ ٍل_سنا ( ىناشلا ا

 || فال هقا مالكحس ف ةدانزلا توثب لوقلا نال .هضاذهو لتاسقن الانا ام ىنعملاو ةدئاز انههنأ
 الأ لاتعت لئاةثال كلام كلو قَّنال عملا لعلوم انه»مالكحلا ءاّر_ةهلا لاه :(ىناشاا ) لالا ||
 نا وج د 325 7 - 7 د ٍِ - نيا

 ل بس ل : 2 0 لل ار 4 5 مم
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 نادووبلا تااف هب الاه د .هتاززناا هنأ ىوربو ةلامغال ىلكما ىلال_صاو قافنالا اذه ىلع بح اولا

 هبا هلع بااغلا نال مهقدسو مهله قال مالك !ااذهو ضرقا امم بلطي وهذءامنغأ نك وربةف هللا |
 هب نأ هنم دعمدس اللول اذه لثمهدو,عمفلوشب نمىذاةا الاف د 1-0 ”.هدوبعمنانولوةءو ْ

 قدرط ىلع مالكلا ى رح ةد:اف ىالوام_باضرقهلنا ض رم ره ىدلا اذ نمىلاهت هلوق ىعماخرءقناف رةعلاب

 هضنانئسح اضرقىلاعت هلوقامأ مالارهاط نم ب رقأ لعفا ىلا ءاعدلا ىف سمع تلا كلذ نا انف ماهفسالا ْ
 كلذ نأكلاردصء ناكو لور دال م كَ , الا هذه ىف ضر ىدج اولا لاه (ىلوالا "للكل )ناتلعسم

 هب .ااتذضالاصاا خلال هيدارأ (اهدحأ) اهو-و لمان س- ضر !نوك (ةيناثلا "لةبلا) اضارقا

 انماذنالا كلذ ع. .:النأ (اه 9( لحل عامر داجبإلا عمو طالتخالا عمي ةيبشلا عمّتال مار كل |
 باوثلا هب ىهسنال ةعم«وءابر ل ءغبام نال ىلا عت هللا ىلا برقآلا ةيث ىلع هلعفد نأ (اهةلاو) دال

 (اهدحأ) تآارق غرأ هةعاضمف هلوقىف (ىلوالاهلكسسللا) نان: اسم همفف هلدغع اضمذ ىلا. هتتدل وقامأ

 قالب هتعاض. مماعأر 3 (ىناشلاو) مف ةرلاو فاالاب «ةءاض.ة قاس 2 ةزمسو عفانو وريعوبأ أرق :

 | هفعضمف صاعنباأرغ (عبارلاو) ناأالب منزاوديدحلايسنمتظرنكراأرق (ثااشلا) بصنلاو |
 ْ هوو ضرَد ىلع فاعلا عفرلا هجوو ناس" ا ديدشتلاب ظ

 ْ همق نال عفرلار امسح الاو هفعا خيفاضر ةنوكب ىعملاّنال ظفاملا ىلعال ءللا ىلع مالك! لمعت ؛ سفن ظ

 ةفءاضماو فاعضالاو ف,هذتلا (ةيلانثلا"للثسملا) اعفرالان وكيل ءاقلابءا زملا باوجو ءازملا عم

 هوناّمأ هءاوث فءاضتةريدقدلاو فذح هنا الاف ورثك وأ نيلثم غا ىت> - 'ىثلا لص أ ىلع: دانزااوهودحاو

 لثمىلاع7ةوق روك دملاردقل اهلا هدف لا شيامدوج أو انمعماردق هفرك ذ نم همه ١ ةريثك اماعضذا ىلا هت

 اًماكنال رمسفملا ىلع لا لمع لاس ةمفلب امس عمدس تذيلا ةمح لك هللا لسيف مهلاومأن وة نيذللا |||

 هدعب لاه لب ديد علا ىلع ذي الا هذه فرصة ل ىلا.عت هنان دع باح نأ نكمو قاسف:ال !فانادرو ني الا ١

 وهام د> ًلءيال فرعذتلا اذه نا ىذا اراشخا وعدالاوهو (ىاثلا لوقلاو)» ام تامل 1

 هللاو ىلا .هتهلوقامأ دود :هاركذنمئوقأ بسغرتلا باه م,ملارك ذّنال كل ىلاعت ىمباامغناووه كو

 ضِاَعلا وه ناك اى ىل اعتدنا عملا نأ (اهدحأ )هوجو مّدقَتام بسان فيك ذهّتأ نا ىنقطسبو ضبقب ٍْ

 قلو ةفناع اوس هناق هللا لم دس لا | قءةملفر هذا لاما قام ى مة زل" ذعر دةتناكن اخ ايمانا ْ

 ديلا طسبو ةعسلاو غلا الاهل سيلف قي وأ قفناءاوس هناف قفتملف غلا ريدقتناكنا ورقم
 اهلا وض,ةلانأ ل_غاذاناسسنالا نأ( 42 "و و) ىو هللا لمد لامملا قاسفن ا نوكينب مااا ْ

 هناا لدسيف لالا قافنا هسلع ل مسن د نة مقن ا ىلع هداةعا قو انثدلا لام نع هرظأ عطققنا هللا هلبان

 لدن الكا مكحرلع عسواعهلعاواد" الفرتةدو هداسع ىلع ع سول ىلا هتهنا (اوُلانأ 3( نس ّْ

 مهكمال هنأريخ اهيلع مهثحو ةقد صان مد ىعأ 1 ىلا ثهنأ ' (اهعبارو) قءشلاب كل لصاطساةعسلا |
 ةعاطااءد_ه ىلع مدةنال ىتح بولس! صممي فهد طسبو ص هقاول اقف هتاعاوهقفوحالا كلذ [

 ربد_ءالو اسال ثمح ىلا هيدارالاو نوعجرت هلو لاه م ةعاطا هذه ىلءمدقي ىتساهضعب طسبو ]|

 ل ءارمسا نم الملا ىلارتلأ) لحوزعهوق » تولاطة مق (ةئاشااةصقلا) معأ هللاو ءاوس |

 || لادقلا مكءلع بتكنا يسع له لاق هللا لمس ىف ل: ةناكلم امنا ث با مول ”ىبااولاهذا ىءمومد_ءب نم |

 لالا مولع بتك اع انب“ انياوان راند ن مارح دقو هللا لسس ىف لتاسة: الن اا :لامواولاماواتاقالثا ||

 شدلباو طهرلاو موقلاكة عاملا سمازوهو سانلا نم فارشش الا "الملا (نيملاظ'ان يلع هقاوممتالدلقالا اولون

 رعاشلال اه «الماهعمسو

 اهديدس لايخرلا لدواقتاريشو +« رسشعم لكن مءال مالا اهل كاهن

 جاجزلا لاعنو اوربضح اذا ناكملا ن ولع نبذلا مه لتقوءاوروةدمهنونعلانؤلعنيذلايهو* لم ا نم اهلدأو
 1 مس ل سس

 الاا

 5-0 0ك



 مم
 0 ا م ته ل

 هذه (هقلاثلا هلعسملا) قطصاملاهنان لوسرلا ىصوور اء الا نوفطصاملا مهما همهغصوو لسرلا ىاعصا هنأب ْ

 ْ مهكلمنوكي نا اوركا ل“ ارمما ينال كل ذو هنوروم ةمامالا نا لود ن نم لوقةنالاط ىلع لدتهب ال

 1 زورا نامل اع ن هكالذإ قدسملاو مقاس اذه نأ ىلاعت هللا مهاعافدكلمملا تد نمنوكدال نم

 1 ىلاعت هلوق ةمشأ | هده ع نءباوملاىف(ىناثلاهجولا) ءاشن وم كل عوتتوءانشن نمثل قوت وق

 هنأ (امهد-أ) نب سعاد كل ل هق اة دس | ىف وذعط مما ب اولا ادهرب رقثو مسللاو للعلا ف ةطسهدازوأ ْ

 : نائءصو هل ل صح هنابكل ذررقو كلملا له هنأ نيب ىلاعت هنن اورهقف هنا ( ىناشلا ( كلا تب لأ نم سنن ا

 نيلوالا نيغصولا نم كاملا ىاقصسال ةبسائمّدشأن افصولا ناذهو ةردقلا (ىناثااو) للعلا (امهدحأ) ْ 1
 ١١

 . كلذك ابسبل» اكلاولاللاو همس 3 هللا تال كسا | بان ع نءةردةلاو لعل نأ (اهدأ) هوحو ند هناسو ْ ْ 0

 ا نال عفيم نارغ ا ءاطماو لانا اون اسنالا سفر هود ”لصاحلا تالاكلا نمةردقل او لعل انآ (ىناشلاو) ْ

 : نءاهوملس ندع كعهاملاو لاملاوناسنالا نء امهبلسنكمال ةردغلاول_علا نأ (ثلاثلا) ناسنالاّتادنَع 0

 ' ةيلسم نفح ىف هي عاضتالا وكب ةيراحملا ىلع دي دش !اىوقااو بو را ماي لاعلا نأ ( عدارلاو) ناسنالا | ا

 ىلع ةردقو مل اصملا طيضن لع هن نكيلاذا ىغلا بيستلا لجرلاب عافتتالا نب مثأ «ادعالا رمت عضد فو دليلا

 لثاسمءانهه مث ىنغلا به سلا ىلا هدانسأ نم ىلد رداقلا ماعلا ىلا كم دانسان انرك ذاب تيثفءادعالا عفد |

 1 0 مسللاو لعلا ف ةطسن هدازو هلوةب لامجالاق 0 "هلك سم ىقانباأ تح ل (!ىلوالا هلكدسما) ْ

 أ تاكا ةفاشالا هذه ةلزتمملا تاتو ءدامصاو كلاس: هللا تدني تاصحاغعا ماس مسا ١

 ْ نود ةرشاملا ةفاضالا ىف لالا نان بامعتالا باجأو لال دا بصنو لمعلا ىطءدىذااوه ىلاعت هنال 1

 . | هساربسانلاق وفين اكو ةماقلا ل اوط مسجلا ف ةلعسرلا دارا مهضءءلاه (ةيئاثل !هلمسلا) بيستلا ||
 | ليك ارمما نب لجأ ناكو لاهلتا سسملا ىف ةط دا نم دارا لسقو هلوطل تولاط ىهب« امناو هبكستمو |
 1 لودطلاال :ذ_هاو ةوقلاوهمادعالا جف دف هب عمتنملا نال مص ى دنع لوقا اذ_هوةؤةاادارلال قو | ٍ

 : ل هملول مت اد 0 ا 3 00

 0 1 علاق كل نأ ءررقتوءاشين لن

 0 .هججولا) -هقوف هرلعدحال ض ارتسءالذ دكلم ىف فرصت اذاكلالا نال لهن ىف هلع دال ضارتعءاالو

 1 للا كاي ناعو 0 00 وقار لاست ةوئاساولل) ع دارا

 ا ةعسااو قزرلا باب هملع ني ىلاعت اللا الا ىلع 3 هللا كلما ضوفاذاف ةمحرلاو 1

 ْ ىلع هل. اع هقلعتو همسعأ نم * اشد نم ىلع عسو) ئأ عسوم ىعج عساو هنا (ىناشاالوقلاو ) لاملاى ف

 : تا أ فار ةدعا لوقت اذكر 3ءانعدو لغألا ىف عدو د يد لاقل (ثلاشااو) هانركذام :

 1 هرلاحات<تامرب داع ملاعريقفلا* ءانعا ىل_ءهبر دق عم ىلا عت هنا يلع هلوةب نيب مث بصأو ذ بصان مهو ىضر

 : هه اق ىف هت سموهامبقاوعلا عمم هللعلر ادا لة ملاورمض الا ىف كلما كل ذ ل ام ملاعو كا ارب دنت ىف

 ْ .ةيشومركبر نم ةنيكءهيقتوانل امكن اي نادكلم هنآ نا مدمن مهل لاقو) ىلاعتهلوق » كالملا عا

 تولاط ل_صذاإف نيس مؤ مّمنك نايكلذي الل ذ فتاك الملا امك نوراهل آو ىءوهلا كرئاممإا

 هدب ةفرغ ف رتغا نمالا ىئم هناق هءعطب ل نءو ىف« سلف هسام برش نذر وب مكءادبم هللا نا لاه دو نكاد ْ 1

 ظ نيذلا لاه هد ونحو تولاحي مودلا :]ةقاطالاولاف هعماو:آنيذااووههزواج اس1 ةمممال_لقالا هنا ول رمش | 1

 31 , الا رهاط نأ ل- ءا (نيرباسلا عدهشلاو هللان ذا ةريثك هم تمل اهلا هنن نم م مك هلا وقال منا نوني

 | ذا, .مءةباكس ىلاعت هلوقّال مريف ناكىذلا "ىلا رنين يةماوناكعاوقالا ع ءاوأ نا ىلعل دي ةمدقتملا ا

 ' دنع ع نم ثوع.مهنابنيرقمو وبلا كلذ ةودب نفرتمماوك ما رهالاك اكذما :|ثعبا سول "ىذا اولاف أ
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 لاهو دوست نأ كعمءام للاعت لاه همفنا لاح دا٠ نس بوس ما عم ىلا تهذاناف لت امنا ع: عام هانئعم

 الت ىفانا' يش ”ىأ ل تاقنالن اايلاماو ىتعم قاس لالا (ثااثلا) نيدجاسلا عم نوكتالنا كلام

 لوق ىلع الا ذو لاه ءاّرةاا لوق ىلع فاسكلا لوق ىسراسفا | ىلع ونأ جيرو ىف ةلك تطقس مث لاستنتلا
 لعّرللا فرحرانعذان هدبالنأك اذاو لتات:ثان ءانءنعامربدقتلاو راسا فرح رامعضا ن ءاتبال ءاّدفلا

 | قي الءار سلا لوق ىل_ءوهرهاط ىلع رامذالا اذه عمافذالا قي اسكسحا!لوق ىل_ءمننماوقلا
 مالك“ !اىف نأ ل_ءافاولو ون لاثقلا مهاعبتك الفهلوقامأ ى وذو ىوأةلاعال قا سكلا ل وتناكسذ

 الءاقالا هلوقامأ اولودف لاتقل ام_ملع بتكحواكلم مهل ثعبذ كا ذ ىلاسعت هللا لأ فءريدسقتا قود

 له أ ددع لعرمثعهثالثو ةئاقاث لملقلا اذهددع ناكل دقو مهرك ذة أم سوربلا اوريع نيذلا مهف ممم

 |لديئذلاوداذ_هو هير نلقاه ف لو هير فل اخ نيس هسفنل_طنعلاعو» ىأ نيملاطل اد يلع هللاور دب

 رك ذ نان كلذ ب وجو د تسع ىلاعت هناكتف هلق لم._-ىفاولت اهو كلذ لبق هلو تال امه ه قاعت ىلع
 اذ_هو ملاظلا هق عسا لعأ قاوم اظوهفهلثم ىلع مدقي نم ناكل ذ بةعو داهل ا ىف لب تارا قا ةسف
 كلذ ماسقلا ىلع ملسملكرشسين ا وداهلا ىلءاثعب هنوك ىفو ليقت_سملا كلذ لثم نءارجز ةنوك فب

 الع ل1 !هل نوكي ىنااولافاكل«تولاطبكل ثعيدق هللا نام دن مهل لاهو ) ىلاعتهلوخ « ملأ هقاو

 هللاو مسللاو 00 0 او لو هنم كالمل ام وحأ ن ..مو

 نييفاولون مما اول اسامىملا مهباجأ هنا ىلوالا يآ الا ىف نيب اا هنأ عا )مب ءعساو هللاوء اشد نم م كللمىلود

 خم اج اف اكلم مهل نيعد نأ هلل أ نم باطب نأ مدن نءاوءلط مال ل ذو تول اط ة سها م هراكنا اولووامل وأ نأ

 نم ماسمااغاو دوادو تولاكىمعأ مساتولاط ف اكل بحاص لافاكل متولاط مها ثعب دق هللا ناب

 نم ناك نا هنزوو مسا ىف ةطسلا ن نههبفمصوامللوطأ | نم هنا را ل 0 2 أ

 قفاو ىفارب_ع مسا وهات نأالا هسنمن وكي نا عفدي هفرمم عانمءاناالاتولوط دل أو تولعذ لواملا
 ىلا.عتهللانا ئامناريسع هنوكلا ةمععلا هدسد- أنوكحورر دَمَدلا |اذ_ه ىلعو ةطنح ةطسقفاواك اد رع
 هنوكىنا اولاهو ةمكح ن ءضاربءالاوه_ةءاطنءىلوتلا اورهظا مهاكلمنوكحو. نال هئمعام

 تناكةو.نا!ن أ داعيتسالا اذه بيسو نورمسفملا لاق مهءاعاكاموهن 2 ادساودعتتسا وانملع كالا

 طيسو نور اهو ىموم هنمو ب وة هان ىوال طب_سوهو لا ريما ب طا مسسأ نمنيعم طيس ةصوصت# 1
 داو نم ناكل ؛نيطسسا | نيه د3 نم ناك ام تولاطن او ناملسو دو اده_مو ادووي طبت ءكاولبملا

 ةمشلاءذه اودك أمها مث هنم كلا أ قحأ مها اوِعَز ومهلاكسلم هن روكجحاوركناسسلا اذهلف يما

 اغئامد ناكبح ولاقفاوفلت> اوريقذ هنا ىلا ةراشا ءالذو لاما نم ةعست ود لو مهلوف ىهو ى 01 هيا

 ةيكقل عا هو هلوق ىف نيواولا نمب قرغل ام لمقن اف ءاةسناكنورخالاهو اراك نكىكد لاالوو

 هنالاطل او انسلع كل فك ىنملاوالاح ةعقاولا هللا ىلع لبا فاععل ةناثلاو لاسلل ىلوالا انلق تورلو

 مهب ن ء باح ىلاععت هنا مث هي دضتعي لام ن نم كلمال دب الورم ف هناو كل ان و-اوه نم دوجول ٌكَمْلا قه سال

 كلاب هصخ ىلاسعت هناذن "الا عم (ىلوالا لع ل1) لئاسم همقؤ مكمل عءافطصا هن |ناهل وق (لونالا) هوجو
 حا ل ءهرامت ناك“ ىداكلذة وش نب ؟ةءاوناك اماموقلانالعاو ةرهالاو

 قوقولا عفترب ذئن.ك مالا !يلعءاسبنالا ىلع ب ذكلازرح ننال 211 توبثى ةءطاهةسمسياع ِ

 كاان هدخ ىلاعت هللا ناتدثريلا قدص تءناذاو مهتلاسرو موسم تو.ىفحدةيكاذو م-واوق نه :

 كقطصاهلوق (ةيناثأاةلئسلا) ةانقاستاضا رتعالا تناكو ةعاطلا بح اواكلم ناك ك اذ تئاذاو
 ه.فخااصأاخ ' ئذلاذخ أين اوهو ص الذكسالا عج ءاغصتساو ءافطصاوهلامخاص هريغن هىلملا بش ى]

 داصل ادعد اهم قطنلا لهسل» ءاطع ءاستلا تل داق“ املا نم ماه لصالاوةوفصا | نم ذو امهنا حاسزلا لاهو

 ه.سفن ىلا مع: فصو هولا | ده ىلءو ةرهالاو كإلللاب 4م ىلاسعت هنا هنت ذام دارلاو قا: شالا نأك امفكو

 هن اد
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 را ا“
 : «دقتكتتم هد

 ئ 0 رييرسلا ره لصربأك انجب يعل سطع روت ال ةماركل نا ةزمعملا وتم ركيلا ا

 هةر عم هنوكع مو نامل كلذ 'ىنل ةزممم لالة نو كين أ دعبال(باولساو) تام اركسلا سنج نم نوكيأل أ

 ةنيكسلا(ىل والا "ءلعسملا) لث اسم همفف مكير نم ةنمكس همق ىلاعت هلوق اما كلم تو.”ىف ةعطاق د نآن اك هناف |
 هلمسملا) ”ةعزعلاو ةمقيلاو ةيسضقلاوخ مسالا عقؤم عقوو دصم ىحوتكردلا دْسوعَو نوكشلا نإ ةهلمعق ]|
 || الصاع ا ثناكمنا لات, نااما ةنبكسلادا رمل لوقن نا ايف لاوقالا طيضو ةديكسلا ىفاوغلتشا (ةيناثثا | ْ
 مكيتاب نأوكبلمسنآن ا لاق هناف مصالاركب أ ل اوقوه (ىناثلا مسقلاو) كيكو ل ولاتلاىف | 0

 مسه اج ىم منال هلع م 38 رن لوو كاملا نورتو هثسجن دنع نونكسن ىأ مكبر نم ةليكس هسيق توبانلا | "ا

 مقل اامأو) ةءاكسل اب مهترفن لوز تو هملا مهبول ن كت نأو ةبالفتلالا كلئاوده اشوءامسلا مت توباتلا 0

 (لوالا) لاوقأ هسضفاذه ىلعوتوانلا فاعوضوم ناك و: ةنبكجم ١١ نم دارملا ناوهو ( لوالا ظ 0

 امهدعي نمو نوراهو ىموم ىلع زنا ىلاعت هللا مبتكن هتاراش توباشلا ىف ناك هنالمىنأ ل ووهو ' ا

 لوقو»و (ىلام 1١ مونع ودعلا فوخ ليزيو هدوذجو تولاطرمصن  هللانأب مالسلا مهيلع ءاسنالا نم | ا 1 ُ

 ىكر سارع نالوق. (كااشلاو) ةفاقع عب راهل ناكو نانالا هجوكمجواهل ناك مالسلا هيلع“ىلع ا

 هبهذرهولا حاسبك تحاصاذاف هرم ذك ف ذورهلا سر كس راها توةايوأ دجربز نمةروص ىل هام معهلنا 1 ْ ٠

 تورعلرقوهو (مدارلا لوقلاو) هينا و هاو توبانتلا 00

 وهو نءالاو تاشلا نعةراسع ةنيكج لا نالعاو ملعيالئ:توناستلا ف تناك ىلا ةنيكسلا نادسع
 رز كساب خللا يتفرلاذكم ناسإل لو ة وب ١ هتليكس هللا لزنًافراغلا ةصقىفهلوةك

 هبفهوق نا (لقالا) نهج وبث توبانلا ىف لسم- هنأب ؛نولثاسقلا تحاو نوكسااو نمالاهانعم |

 / لائلرتام ةس.قيوهلوق هلع ف طع هناوهو (ىناشلاو) ةنيكسالاف رطتوباتلان اوك ىلع لدي ةنيكس | ظ

 اك ىفةلكت !(لوالان عيبا ردباو) ةنييكسلا افرطت رة شب الافرط ناكتوباتلا ناكف ىسبوم |
 سخيف لاهو ليالا نمةئام ةنمْؤملا سفنلا ىف ماللاو ةالصا!هملع لاه ةس.سلا نوكتد مف ةمارظا نوكت |

 (فاشلان نءباوجلاو) ةئيكس || لص هييسي ىأةنمكس يقال الا هذه ىف هلوتف هبيس ىأءاَش ليالا نم

 ادهيمسن ا ىمملاو هع رمّلاو نيدلا نم نوراهل 1 او ىمومل ؟كرتامم ةيقيدار !١ نوكي نأ دءيال
 اعوضوم ناك ؟ئىنةيقيلايداراا نأبنولئاقلاامأو امهمعي ريشو امهم. د نم نيام مأمظتنت وباستلا ١

 ناك ىذلا تما سزعفقوةادوتلان ىو هبايثو ييموماصءو حاولالا لص ايضَر ىه همةَنَعِيلا اولاقةتوباتااىف

 || .دارملا تركي نأ لهي ني رمسغملا ضد لاق( لوقالا) نال وق هيفف نوراه لل آو ىس وهل وقامأ مهيلغ لزني

 ِ ينال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع لل دلاو ام بو فن نوراهو ىموموه» نور اه لآ !امىدوم لآ اند

 دواد لآن مدحال نكي م هنال سف: دواد ميدارأودواد لآريمازمنمارامز ماده وأ دما ىرعشالا ىموه |

 | كل دوم ضاا اهللا هر لاغقا لاق (فاثلا لوةلاو) مالرسلا هءلعدو ادا ن أك ام لهم نسا توصل | نم

 تونا! رفامو تولاط تقو ىلا امهدءب نورقلا هلوادت دقتوبالا كل ذنال نوراه لآ او ىءومل اىلا

 5 رعرفلا [ اول دأ ىلاعت لاف عامتالا مهل الا نوكمف نوراهو ىموم عانت نمءايلعلا امراون ءامسشأ
 نينصؤوم دكت ا مكملة نال كل حف نادل ورام وهفل ولا مدة دقفتكلالملا لمد هلوقامأو بادعلا 8

 أ لنالف ىلاعت دوق عدملا قدص ىلع ةزهمل الدب نسوي نع منك ةرهاب زيهم الا ءذيهّن ا ىنعملاو 1 2

 فوذ ردم رهظياهلبقاعمي الا هذه اصناهجوّت العا( ىلوالاةلشسملا) نال م هنفد والا تولاط | 0
 | لصفا لف هّبارتكريسملا ىلا | واجأوهلاونعذأ توباماهب انمهان ان هناردغتلازمالكلا قاهبلعلاب ْ

 | لطابلاو قا نيب عطقي ناك اذال سف لوق لاقي عطقلا لصفلا عمو هنع عطقناو هدلب دس موب قراف ىأممب | ظ ظ
 1ن ُح ع لمت هنال ل اصف م اطال ل اهقنوال اص هنأ سه او كد 72 *لجرلا ل_صاقو الصف مانعلا ن ءمعلاا تادقو ْ
 1 لست اوةفاشكلا بحاص لاهريملا تاصنا لو هل وق هنمو هنع ةزواسحت ب هعطق ناكملا ن ءلسهذو عاضرلا |:
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 0 ولاطن وك ىف اعطاه اليل داذه ناكاكلمت ولاط يكل ثعيدق هللا نا لاهاي ىلا كلذ نا ميلا عنق

 كلذ ىف اه داص ”ىنل كلذ نوك ىلع ل ديرتخ المل د لل دل كلذ ىلا مض يتلا هنشمسر لاركل ىلاعت هن من اكلف

 هناك لوزا ىلاعت هللا نم لث ال دإ اراماكسص او لال هلل ىلا بعت هلل هللا همسن تولاطن ا ىلعاضد أ ل دبو مالكلا

 نا كلمة نانا مهين مسهل لاق وىلاعت لاق اذ هاف مالسل اا هلع دجتو مال سا | هسلع + .ومتازدم ت 2

 ||| اهراغخنوكي هو ىلع عقي ناو دبال توباملا كل ذءىجينا (ىلوالا "هلمسملا) لئاسمه.يذوتوناتلا مكتأي
 ىلاعت هلتانارابخالا باصصأ لاق مث ىوعدلا لإ: ق دص ىلع هاد هللا دع ن.ءةبآ ن وكي نا مدن تح ةداعلل

 | بوةءدىلا لصون ا ىلا مدآدالوأ هثراوتقهدالو أن مءاساالاروص ه.فاتوبان مال_لا هملع مدآىل عل زنا
 هومدقلامَقلا اوريض-اذاو مهب مكسج و ماك ئنىفاو ماتحا اذا اوناكف لل“ ارسا ا فبىديأ ف قب

 اوهعساذافود علا نول اي مهوركسعلا ق وذ هلع ةكتالملا تناكو مهو دع ىلع هنن وكف سس مهم ديأ نيد

 توانلا ىلع ىهريلغف ةقلامعلامهلعدقلا طلساودسفو اوسءالف ةرمصتلابا ونة نسا ةصحص تواتلان ٠

 هرادىف توباثل نود م 3 اكلمةنآنا ”ىنلا كلذ لاف تول اط كإ ه ىلع همدمل أمامه اولأسانلف هوملسو

 كلذ ف ميملع ىنلااعدفا طق اغلاو لوبلا عض ومىفهولمس دقاوناكت وباتلا كلذا 2 اةطلاد
 ريساويلابىلاعتءللاءالثبا طوغت راهدنعلابن لكنا |ىتح ءالمل ار افكسلا كءاوأ ىلع هللا طلسف تق

 ناري ناروثلا لقأت نيرون ىلعهوعضوو هوبرخاف توباسلاب مهذ اهذخسسا لجال كل نأ ا

 توباتلاا وأر ”ىبنلا كلذم وقنامث تولاط لزغءاونأ ىتح امهنوقوسدةةكن الملا ن نم ةعرأ امهم ىلاعت هللا لكوو

 توناتلام كنا ين انك امهات |ىلاعت وقوه كلذف مولاكمل« هن وك ى عل يلد كلذ نأاو اعف تول اط دنع
 - ةراصتلات ةيجديسا ردلا تر لاق أك اعس ولهمأ|بسنف وهنأ مو هى هنالز ام اذه ىلع ناننالاو

 | وناكو بشخ نم ناكو همضةار ودلا يدان ىمومناك قودنص توباتلا نا (ةيئانثلاةيآو ورلاو)
 كلد ىنلام مث لي اراقب ىلع هطغسأ مال_ىلا هيلع ىموم ضبقام دعب هعفر ىلا عت هللانأ مث هن هنوفرعد

 ض1 لْزنل:ناروثلاالو دكتالملا لمحت لتوااتلان ا خامسا نمتوبانلا مكتبنا تولاط كلمديآن ا موقلا

 اد_هو تولاط دذع لزن ىتح بلا نورت .اوناكءوةلاو هنوظفح اوناك كن الااو صزال ا ىلا ءاوسأ | نم

 نيلوقلا ىف ةكئبالا ىلا لا فمضأو توباتلا ىفةقمقنامنالا اذه ىلعو امهتءهنتا ىذر سامعنء!لوق

 تالثاشلال وبال لنا ودول كلذ ل هنان فد ولنأ ًازاح قد رطااىفاّديش طذح نمزال اعجب

 ةزهجم ت وباتلا نامت لعج ىلاسعت هنأ ل- ءاو هريغ لس ملا ناك اووي رطل ىف اهظذس اذ اديزىلا علا

 نوكمالنأ (ىناثلاو) ءانرّرةىذلا اوهكالدواز عم توراتاا* ىحمنوك نا (اههدحأ)نالاقا همق مث

 . مرسالو همشب ىثلا لاذ نا غاناغتوانلا اودهاشي نادل ذوزعملاوههس .ةامنوكي لبازمعمتواتلا

 باب اوهفاذاف انسءقاو ىبعل ديام هاف قلاش ىلا عت هللا نا ىع دي" ىذ لانا ممتبلااو ةلغبو تن ىف موقلا

 مها دعأ ىلعم هريمنسهللا نا ىلءو تولاطلا رهميكلمنا ىلء لدياناكهفاوأ رتوباسلاىفاو رظنو تلا

 هيقتواقاام تأ ًأيهاوقّنالاذه لة <نآرقلا ظفاو ىلاعتهتنا دنع نم هنا ىلعالا داعطاه از هم نوكي اذهف
 مهاقرار 0 يجو عذار هلا اذهت واتا! ىفنو دي منا همءدارملان وك نأ ل قع مكر نم ةنمكس

 نوكينااما توباشلا نزو فاكلا باص لاق (ةيناغلا لع لا) لفتت وفم هضنأ نانو

 و دحاو سذح نم همالو هؤاف ن وك طذا برعلا مالك ىف ل_ةيهنالحوج م ىناشل اوال و ءافوأ انواعف

 نم تولعف هناوهو لوالا نيعت مسقلا ادهد ف اذاو لمن ام ىلع اساس.ق تان نمتوب ان“ لاستي الف قاقو ساس

 هبحاصو هذمح رذعام هلا عسر لازب الف هم عدوبو ءاددالا همق عضون فرط هنالع وجرلاوهو بوتلا

 تاني ديزو<ىلأ أرقوءاتاانتونادلا لكس اً رق( ةثلاثلا "هلم لا) هناع دوم نم هسملحباتحياسمف هلا عسر

 ىلاعت هنالاسبن ناك ت ولاط نا لاه ند سال !ئ )هَ عبارلاةهلملا) راصنالا دعا ىهوءاهلانةوباتلا

 ا املوالاتاهاركن مناك ا ذه نا لل اةيالواسن ناك كلذكت أكن هنا ةزتهاارهطأ



 همعطو هقااذهنا هيلع قدسي هناقم_غلان ءهجرخأ غدي ضعت هخ ف٠ املال-ه>ن مّنأ (ىناقلاو) |

 نمو لام املامأ برغُدلا ىلع اروصتم عملا ناك ىن م هنأق هيرمشز ل نمو لاق و أذ هيرشش هنا هلع قد ضرالو

 ءاملا برش نم عونما ناو أ فلك ااذه نا مولعمو ةضءخملا فو برسل ىفال صاح عنملا ناكه مغطي 1

 يم سدلف هدم برم نه , الا لو أ ىف لاك ىلاعت هلا (هم ةمااثلا "هل ىلا ةحارو ةذْش عون دجو هب ضمت اذا | 1

 كر هناالا اهاوال امي اطمن , الارخآ ن وكمل هنم معطي ل نمو لاقي نأ ىضبش ناكو ملط راو هدعن لاق مث 1

 ثني فكرا ادي ن نم برمشدال فاح ن نارا سيسر مو ةدئاسفلا ذهريشاو طفالا كلذ 1
 نالكدحال ةعرجم *و رونا كال ذ نم ءامز وكلا فرتغاول حر منل نم عرك اذاالا ثنا ةسفدئدوبأ لاق 10

 رهغلا نم برعشي نأ :الا ل_عهال اذهوئذلا كلذ ال_صتم هن رثءادن انوكي نأ وهئشلا نم برشلا ْ

 ١ ىلعاروصةمىهتا!نوكي نأ هره اظ ىنم سدلف هنم برش نكهلوقّت ا لوةنةاذه تفرعاذارو م: فررعم ||| 0|

 را هناالا ازاحت ناكناو كلذ تال ثني هيزمشو ره كلذ نمزوكلا,ءاملا فرتغل اذ! نقال لاكتو

 امئاف لابتحالا اذهناك الف ىهنلاتةالخادنوكيال هيرشوزوكلانءذخاؤل ىت> رهتلان ءبرعشلا |
 برشلاو مطل! ف اضأ نم هناف همعطي ل نمولاقفماهمالا اذهلينيامىناسثلا طفلا فرك ذل تالا ظفالا فأ] ١
 ارق ة(ىلوالا هلم دملا) لتاسم همففم د ةفرغفرتغان مالادل رقاقأ ع امبالا الذل ةلازارهغا اىلاالا ءاملا ىلا 0
 اا قاسكلاو ةزحو صاعنباو مصاعأر ةوفلشو بوق هب كل ذكو نيغلا تب ةذ رغورعوأو عف دايو ريثك نبا ٍ 0

 اوهولعفلا فلة فر ءااو ىوتححت ١١ قفل« ىذلا لس اقل ؟لامداابةفر لالا له لام مشا ٠

 مهدذع تاك اموةداح او ةلك أر اهنا ف لك أي نالف لانني ةلكالاو ةلك الا لش وةديدساوأج فارتغالا َ

 مبا تزين ةريبسلا ةعطقلل مذ طاانم للا نءةزاا لاقيو ةمةالاك السلق اًميسش ىأ مدملا ةلك اال |

 ةزموطذم نأ ةواطلاو نيم د #ة١ انيوامرادةم مطل انةواملتاوةوطملا هوو :ددال ه4. ةعطقفكأ 5 هرج | ٌ

 فكيلا» :لممج مضاانةفر غااو هريثكحو هد. ىفامل#ل# ىلع عقير دسم فلاب فر غدربملا لاووةددحاو ا

 ||| هذهو قمسلف هنمبرش نخدلوق نمءانثتسافرتغانمالاهلوق .(ةزاشلا لمس ملا ) هيفرتغااموأ |
 ظ سا.ء نبا لاق ( ة ةمااشلاةلكسملا) ةرانعلل ارك دلا ف تم داما الا »انة #سالاب :لمالا كج ف هللا |

 له: مالكلا اد هلوقأو اهنم لمع هموشو هياودووه ابين برش فر اا تناك امهمءهللاىذر ٍ

 ناك ث رحم ةدحاو ةفرغي ةدحاوُةَر مهءاشامءاملا نمد أب نأ انو ذ أم ناك ملا (امهدسحأ ) ناهحوأ

 لئلقاادخأي ناك هنا (ىلاث ءااو) هسفن عم ليض نالوسابخو ابر هتفكيت دل 0 راف ذوخألا |

 ناك ىلاعت هناك نامزلا كالذ ”ى ل ةزمعم ناك ا ذهوءالؤه لكل ىنكب ىناي قد ه_فكرلا لع ىلا :هللاثاالا ||
 الءاقالا هتماوبرسشف ىلا.هت لوقأم !مالسلاوةالنملا هيلع د نامز ىف لسلق !«امملان* ميظولاو واللا ىورب

 مولمم بسب اذهو ف اشكل بحاص لاهل دلقالا سشعالاو يأ أرق (ىلوالاةهلكسملا) لئاسم هسيفق مهتم |
 | هوعم طرق ةلمق هناكهملع لعب مزخالمو يطوف عم ف هنماوب رشا هلوقنال طفالا نع مهضارعاو قعملا ىلا ْ

 قد ديلا نءقيدصا ازهر نآءالالا اذهنمدوصقملاّناانركذدق (ةيئاقلا هلاسلا) ممم للقالا ا

 نمو درمشر ال نيذلا مده لاس هلا اذ_واالعأن ونوكي نيذلا نا ىلاسعت هللا ركذالف فلانا نعقفاولاو |

 كلذ نم ةديدش ةرقتمولق يف ناكر لاتتلا!:هفانونأع نوكححر د ال هناق همم برم ع «ن“ ملكناور هاا اذه ا

 تولاط باص أ نا ىو ربو قدعلا ن عقيد هلاو فإما نعقفاوملازيقذبرعشاا ىنعاومدقأ مرج اللام || ٠
 صأ مهثم ليلق م وقعاطأو ِت رتل اب ياام اعقودي دش شس مامعدعب رهن اىلع اومهاملا]

 نيطعلا مشو بس حافش ثدوسافدقارمأ وفلاخو اوبر ش نيذلا امأو .فارتالا عار ايزي لذ ةىلاعتهقلا | 2

 م 'ة ىوقذىلا.عتهلا ىهأ ًااوءاطأنيزلاامأو ودعلاءاقل» نءاوذيسورهلا مث ىل_ءاوةيواووربلو 1 1

 فال 1ة_ءبرأ هنا ل_.ق برمشي ل يذلا لبلةلا (ةئلاشأا هل بملا): نيملاسربغلا اوريعوممناجيا سدو |
 هملع ل ءلدلاو نوما امهورمشع ةعضنوةناملثر دي له أد دع ىلعا وفاكم مس ا!نسللالؤتؤهورومماو 1

 دسسسا



1“ . 
 0 وسو اس و سو يس و سس م م سس سوس سوو وو

 مكح قراص ىّت- لوعفملا اود لامءّدالا ىف ةرثكلا لحال مه سفن لذ لصأ ادكح عغوم نو

 اهنا ةريثكسلا دار دلل لاقي ةدح عدن قافللا ن ءفنص لك ددج عجب دونملاو ىلهغن الاقي اك ىد تااربغ
 تولاطك ا ىور (ةئاشلاةلكسلا) هيما 1 تيب دااهملعتهلوةهئمو هللا دونج

 | ةأسعانح قزتمالو ةراكتاان لغت_ثمرح اناالو هنم غ رغب ل* اب ىدب ل.سر سمح رك نأ جميل هموقل لاق

 هنلانا لاق ىلاعت وقام افا نؤناممر اما نم هملا عقجاف غزاسفلا ط.شنلا باشلاالا ىجبأ الو !ماعنيسإل |
 نورثك الا لاّءو ناك ٠ نملداةلا!ذ#هناىف اوةانح ا!(ىلوالا هلكسملا) لثاسم هسفةرهأ مكس لام

 وهقياماروك ذااوقباسروك ذمىلا اد:_تمنوكي نأو دال هلوةنالرهظالاوهاذ#و تولاطوه هنا أ
 مري الري د ةَدلا اذه ىلعو ثقولا ىن نمل هت هنكلا تول اط نص لوقا !نواكي نأ لم: اذه ىلء مثتولاط
 تالا سانا ضافي ل ذودير نع انأ ىحو نمد: الذ هسفن لمقن م”نوك نأ لهو استولاط نوكي نأ

 ات تولاط لصفانأف ربدةنلاودنتالا لوى روك ذملا ىنلاوهل وقلا اذه لئاهّنا(ىناشا !لوقلاو) اس ناك

 | ةمكح ىف (ةيئاثلا هلكسملا) مالسلا هملعلب هوما اوهتةولا كا ذ ىتور هنن مكس هللا مود مهل لاه دوما
 عمل ولا اوءانالا نوفلا ف مهنا لم ارسءا ب نمار ريت اكو ذاقلا لاه (لوالا) ناو ءالّمالا اذه

 رع هذال نمن بزاملا ىلءربسي نم هزمت ودعلاع ءامقالءق :مالعرا يطا ىلاع :هللادار ان ءاييلاتانآ الاروع ْ

 ”هلتاقمل_ءةحال_كااوه اذ هناك انفو دعلاءاقل لاحم رثادكص رؤرالودعلاءاقا لبق عوجرلانال

 دئادشلا ىلعرب_دلا اودوعما هال اىلاعت هنا (ىناثلا) رهن مك ايم هللا ن الاه مرحالودعلا
 ْ (ىفاثااو)نيط فو ندرالا نيب رهنهنا عسرلاو ةداسشق لوقوهو (اهدمح أ ) ل اوقأربنا ىف ( ةثلاشلا هلم لا)

 ىلادان نمد نعمل رهنا تانيا ةلانيب قءفودلاو ىذانقلا لاف نيطسلف زمهناىد_ءلاو سا.يعنتالوقوهو

 |ناك تقولاّنا فاثك- !!تحاضءاور ىذلا وهو ( ثااسشا!لوقلا) نيداملاد - أ ىلا فاضي دقدلد

 ةهلكسسملا) رهنلا نمموةحرتقا ام مكلتيم هانا لا قفار مهل هللا ىرعنأا ايلين اساور كلمانق

 هءلثب'جاشمأ ةغطن ن هناسنالا[: لانا لااك د علا ناصتما زكتضت# ىأر 4م 7-5 هلوق ) ةعنارلا

 امنا هلع ىلع بقاسدالو بدثيال ىلاعت هللانا تنثو ؛ :ردلارووهللا نوكيامما ساسنلانيبءال تالا ناك انو

 لا م ا و لاءالا ل سال كل دو ساسنل نيب لاعفال اروهامد كلذ ل عشت

 رعاشلا لاه ىلب ىلءاووا_الب

 بدأت دومالافكدةلو *« ىفاشتدئاوكتولب دقاو
 مشرع هو حن "الث لكو نان ةلاهكي رو ءاهاانيكستترممورمم (ةسمانللاةلئسملا ) نيتغالاءاخ
 ,رعاشلالاهور<ور اولاين عوز اقوزاهسو ضو ”اوةكريذ» ىلعء وج هناف قلل نفور

 لعئدنااو هب دب نيب سدلق # رخ < نموافك تةلخ ام 3

 ' لابهفك فىربنأ ةناخت «٠ رح قوّربف معلا ىرب
 سلذ هلوق 10 لد اسم هسفذ م هلاف ةمعطب مل نمو ىد م سدأف همم برم“ نةىلاعت هلو'امأ

 0 ضب ءاةلوأ موس +!تانموملاو نون وااو ىلاعت هلوق ءزيلظتو ىتءاطو ب د لهأ نم سد أ ىعي ريزلاك

 0 ثو نأ ضعب نم م-هضعنتاةفانملاو نو ةذانملا اذنه لءق لاه ثركملا نعنو عمرو فورعماب نوىهأي
 ىأ انريبك روب لوانريغم م-ر لن مام سل لو هيلع هلل ىف هلوق ريت اضيلأو فور عملا ن نع وون ورك

 متل !نموهو هذيل ىأ همه ) ةغالا له لاق (ةيئاشلا هلكت مخ واج يرانا د قع نعل
 ةداثفلا.٠ نءنيوه>ول ظذللا اذ رد اننا ى دع راجل ل هايم! ذ نارا ار ءاغطل | ىلع عن ةر وشو

 اذه الاه ذللاو بدطاا ءانأا كلذ ىصردار اوءاناا بزمش * ما دس ئذطعاذاناسالان ا )ا .فدحأ)

 ا هلاناخقن همدسظإ ]نمو هلوةفةذيدالا موعاملاب همس و لسع هناكو ن السا هناكءاملا

 هيرتشرال نأو هةعرازرتلالا هع بع تانكلدللا اطل هدحر قو زاك ق الل ان نركب خ - ا

 3 |(مس : . محعست» 3

 (ىلانلا وز



 وذو ملم

 || نوكيالو ةيعمسلاوءابرلا نمئشب هنو قار هلال ةعاطءإ عا ىذا !لمعل !اذهناناعطاف نوكي نأ هنكعال ||

 سالالاو ةعاطلا تء ىلع هنأ هنأ نظر نا همف نكمم ا امناةعاطل علا نوكمالذ نش ةسصااشةش'أ| 1|!
 ىلع ةنبكساادا رملاثا مكبر نم ةنيكس همن توبا مكست أب نأ ىل عت هلوقري سفن ىنانرك دانا (عبا رلاهجولا) 1 أ

 || مصنلا لوصح ىلعالا ديم قتلا ءاينالا ىلسعةلزان ة_.هلابتكت ولالا ناك هناي رسفما ضعبالوق | |١
 اهددسروأ ىلوال ارا يف ل_هعرفظااورمدنلا نأ ب تكلا كاف ناك امهنكلوءدونجو تولاطا رغاظلاو أ |

 ا: هل عح ائاورفطااورصنلاب مهانا هللا دعووقالم ما نون: نيذلا ىءد هللاوةالم مهنا نونظي نيذإ اهون

 ّنظلا نبسح لميس ىلعالا ناك ام ىلوالا را ىف هل وه ناالا [هطقناكت اولها ىفهل اوص-نالانمتي ال[

 نوذق ونو نواعي مما هللا وقالم مهنا نواب هلوةيدارا نب رمق ا نمرتسشك لاه (سدالا+_سولا) |

 داقتعإلا دوسض [:ىفةهماشملا نمْنيَعملاَو رغظاا نيب الز اجا لدس ىلع نمقمل ا ىلع ّناعا | غن قاطا هناالا |

 نيذلا بولق د ءوعت هنمدارملا(ىلوالا "هلم ملا) لئاسم هسؤف هنا ن فاه ةريثكة يف تبلغ لق ةخ نه كمل وقامت
 رهنلاو ىهلالا دام انةريعلا اق اددعلا راك ةريعال هنا ىءملاو هدو: جو تول اج م ولا اناةقاطال .اولاعت | 1 | |

 ١ || :تملاودد_ىلا ةرثك ف ةعفنمالف ةنناتءاساذاوئلذلاو هللا ىفةرمضمالذةلودلتءاجا ذا ىواعتلا ||
 مهأ اوق نمةيفلا ىلصأ حاجزلا لاهو ةعامحا اوراصُم ضحد ىلا ءاف دق مهضءدنال عاجلا عدلا )ل اعلا هل ىلا) ْ ْ ا ا ظ

 ءاَرغلا لاق( ةثلاثلا'هلشسملا) مهن .ةءطق اهناكسانلا نمةقرفلا ةئةلاف تعطق اذا تدأفو ف.سلايهسأد توأف
 وه هدعبام بص د دبع ةزغع متالف بمال امأ ضفلاو يمزلاو 0 فرلاة-::ىفزاحاس: هه نم تيغلااول

 تيلغ مكليق هناك عملا عدمت ىلعف عفرلا امو هملءنم فرح لوخ درب دقةيذ ضفلل اما والسر نترمثعأ| |
 نيذللالوقا ذة هنوكي نا لمت مةرسمنلاو ةئوعملا دارا نا ةبب_الف ني رباصلا عم هللاو هلوقامأوو يف
 ىامتهوق ٠ رسهطأ ل والا ناك ناو ىلاءتهقانمالوق نو تصعب نأ لو_:يو لق ةسقأ نم 1 اولا

 (نيرفاكلا مولا ىلعانريصناو انمادقأ تيثواريسط انيلعغ رفا اءراولاه هدونجو تولاخل اوزرئاساو)
 لاتقلا تقو هبحاصل مه:مدحاو لكزربب نا ىه بورا ىفةزرابملا ( ىنوالا هل سما ) لئئاسمهسف
 دحاو لكلوه- نعةرايعزوربلا ناكيفزاربلا اهل لاسقي اية باجحال ىتلاءاّضفلا ضرالا نا[ ريف لصالاو
 |( هلئسسملا ) هيحاص عري ثيم ا-هتمد ياو لكن وكسور ناوهوز اريل ايزايعسملا ضرالا ىفام_مث»
 تبلغ ل _ءاقةمف نم مك هناءافعضلاو ماوعلا عماوررقاتولاط ركسءنء*انوقالا وءالعلا نا (ةاسنأ اما

 تولاط ركسءزرال مرحال هللاةهناعاالا نال_سدعال ةرصنا او فلا نا اروصدواو هان ذا ة ريكس هيف ٌْ ظ

 عترضمل او ءاعدلااول غلا مرجال مبهو د سع بناج ىف ةرثكلل او مس هبناج فلل ااوأر وت ولاجركسعىلا

 نكون ملا عمءاشتلالا نيحاولاه مهنا نيرخآ موق نع هللا ىسحام هريطتو اربسهانملع غرفااًيراولاسةف 1

 تو انآ ىفانفارسع او اوف ذاملرغغا ان را ولام ناالامهل وق ناك اموهل وق ىلاريمك نو رهعم يلام ىئنع

 نطاوملا لك قلسو هملع هللا ىل_ص هللا لوسر ل عفن ناك اذكهو نب رفاكلا موق !ىبعاتر ممن اوانمادقا

 .ىفا مهلا لاف اودع قل يتم ناكو هدعو هللا نمزجفتسيو ىلسد لزي ل مالسل | هيلع هنأ ردي ةصق ىف هفءىورو

 ) مل اهلا هلعسسملا) لوح أ كب ولوصأ كد مهلا لوي ناكو مهر و ىكالعجاو ,هرورمش نمي د وعأ

 لاخ هناءام_عم غرافنالسف لاقي غارفلا نمو صو ه_ءفام تيدصاذاءانالا تغرفا لاش بضلا غارفالا 5 7

 'غرتا وق لوق:ة اذه تفرعاذا هبفام لكيصبوا_ةيامناو هسفانمءانالاءالخا غا رفالاو هلغشبا#

 لك بسب نوكبكلذو والخ اوهءانالا غارفانأ (ىناثلاو ) دك أتلا ىلع ل دياذهو هنءلوزرالشي |||
 دزعترواطمازومالا نأ لعا (ةءبارلاهلءملا) هغاياو بص متأ انماع بدصا أ اريصائملع غرذ | ىنعُو همفاه | 1

 ؟نئاهلارومالاو فران دعاشم ىلعارريصناسنالانوكبثا (اهاتأف) ةئالثروءأعوجت ةيزاحنلا |
 ٍِل ار 51



 م5

 || زاحاموروتا| اوزيعنيح تولاط ب اصأ ةذع ىلع مودل ّسن أرد مون هباصص ال لاه لسو هيلع هنا لص ىذلا نا
 اونمانيذلاووه هزالاجالف هلوذامأ السر رمثعة ثالث و ةناةلث ذةمون اكو بزاع نيءاربلا لاكن مؤ ءالا هعم
 | نيرمسفملا نث افالخال (ىلوالا هل كملا) ناتلئسم همففهدونسو تولع مو.لا انا ةقاطال اولا هعم
 | ىلاعتهتتاعاط أن ءالادعلا٠اةل ىلا هعم هسوت ملومهداب ىلا اوهسرربنلا نماونرمثو هللا اوصءنيذلاّن ا
 نال اوقهسنوهدعبوأ ارهاار وبع لبق ناكمهدلب ىلا مهع وحر نا ىفاوذاثخاامتاورهنا | نهبرم ل! بادى
 ءزواجا اف لاه ىلاعت هانا (لوالا) ر ومأب لئاسقلا اذه ماو عيلطملاالا هعمربعأم هنا (لوالا)
 لك ىلاعتهتاركذا لف ةعاطلا كلت ىف هوةفاونيذلا هعماونم يذلا هلوقبدار_لاف هعماو:مآنيذااووه
 ش هنالا (ةئاشلا ةحلا) نوعملاالا دح أر هئلاريعام هناانلعرينلا اوربعمسمنًاينيعيطملا صخ ركسعلا

 . || لجرلاك ىرغس ىف ىناوتص أ نم نسدل ىأ ىتم سدلف هنم برعش نذ تولاط نء هناك ىلا-عتهلوق ىهو ةم دقت
 || كلذو عوجرلا ىلا هءاويدستيل ىأ هئماوب ريش ىنعمو لاقت مالا اذه ىفانم تن تساوريغل لوب ىذلا

 ش دّرقملاو ىصايعلا نععسطملازبق نأءالبالا|اذهنمدوصقملانا (ةثااشلاةخغا) م-هملقو مهني دداسفل

 سلءالثبالا اذهنمدوصةملاناك اذاوودعلاروض- دنءاو درب نأ لبق مهّدربو هسفن نعمهذرسهب ىت-
 || (ىناثلالوقاا) ربثلا روبع ىف مهل ن ذأ امو تقولا كل ذ ىف هسفن نع مهفرمص هنارهاط ا ناك ىئعملا اذهالا

 تول اطموق نع ةناكح ىلا هلوق ىلع لوقلا ادهتاثاىف اودةعاورما اربع مهاكو هدونح لكي مص ةسا هنا

 ردصبالل ب هبر مالداةنا أ نموا قيليال مالكلا ادهَنامواعموهدونسو تولامي م وءااانل ةقاطالاولاف

 نا لاقينأ لهّتسح (اهدحأ) هوجو نماهفعض ناو عض ةخلاهذهو ىسافلاوأ قفانملا نعالا

 ازا ةقاطال هنا فاختلا اذه ىفانر ذعن انو ءلضتملارك دنورثك الا فاتعو هنا !ةزواسجت ىلع مزعاسل تولاط

 الظهلرقىفءافل انا لاقي نأ بال اىفام ىدقأ فاخملا اذهىف نوروذعم ندذف هدودحوت ولام مويلا

 لاقي نأ ل متي لوةئاناالا ةزوامجما دعب عقوامنا تولادع مويلاانل ةقاطال مهلوق نوك, نأ يذم ةنهزواس
 كلذاورك ذنفاكل | بيس نعمهلًاسءدزواج امو اوةلخت مولا او ا رورهنااوزواينالل نيئمؤماو تولاطن ا |

 ىلعو ةزواحملال |ود-برقةزواجياءدارا !نوكي نأ ل مّدستنو ةملاكملا نم عنع ثدح ماه لا ىف رجا! ناك امو
 اور_ءنيذا!نونمؤملا لاق.,نأ ل ه-ةحهلا (ىناثلا باوحلاو) لئازاشدأ لاك الاف ريدعتلا اذه

 ناكنم مهنمو هعبط ىلءاسبل اع زلجاو فوخنا ناكو توملا ءركيوةاماسا بحي نم مهضءبنيشب رذاوناكرهلا
 مودال ةقاطال اوناهنيذلامد (لوالامسقلاف) ىلاعت هنن ةءاط ىف توا ان ىلا ال باقل! ىوقاعا“

 نألق< (ثلانلا باوجلاو) ةريثك ةءذ تءلغتهلءلق ةئف نم ممهلوقباوناجأ نيذلامه (ىناشلا مسقلاو)
 ٌديالفهدومحو تولا موءلاانل هقاطال ا ولام م_هرك سعءالقاو دهاشاا نينمؤما نم لؤوالا مسقلا لاقي

 لبانسسشنأنطونال اولام(ىئاشلا سقلا وا هللا ىهأ نمر ارغأ | ىلا لسسال هنال لّدَملا ىلعا:سفن أنطون نأ
 . |( ىفاثلا قي رفلا ضرغو ةن+اءزوغا اوةدامشاا ف بدغرتلا نيلوتالا ضرغناكف رفا او فلا هلا نمورن
 || لكس ا)رخكالا ضق ام. امنيلوقل ا نمدحاو ىف نوكيالربد قتلا اذه ىلعوةرمصالاو حف! بلطف بغرتلا
 .(|| ةعاطلا سمالاو ةعاطا عاطأ اهلثمو ةقاطو ةقاطاةئىشلا تقطا لاقي ةقاطالا ةلزئجر دصءةقاطلا ( ةماشلا
 ّْ ايا ود ىأ ةباجءاسأف اهعسءاسأ لثملا ىو ياهلا سسالاو ةباحا بم باجأو ةراغلا مسالاو ةرامئارب_ةيرامأ و

 . [|| نيمزاج مهلمح لو نيناظ مهل مج ل ىلا عت هنا وهو لاوس هفف هظاوقالم ممن نوني نيذلا لاق ىلا عت هلوقامأ
 01 ماللاو ةالساا هملعلاه توما هللاءاقل نم دار ان اةداتق لوةوهو (لوالا) دومأ همف ب:سا|نا هءاودو

 ىلعمهسفنأ او:طوا1 نوئموملاءالؤدو .ءاسقل هللا رك هلل ا؟اسقا ركن م وهءاسقادلتابحأ هللاءاسقل بح أ نم

 هقاوقالهممانونطي مما مهتفصىف لءق مرحال توما نمنوصلا الم دمام مونط ىلع باغو ىلاتقلاا

 ةيقاعملعيال ادحأ نال كل ذو ةعاطلا هذهبيسب هنا باوثوق الم ىأ هقناوق الم مهنا نوني نيذلا (ىناسثلا)
 ىنأل وقاذ_هو هىغأ ةيقاعن هلناريخأ نءالا ىهالا غل أ ةعاطلا ىف غاب ناوامجاران اظن رك تأديب الفهم

 ا

- 
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 ناقفراحأ هئالثب ّرمتولامخ ىلا جرت نايدواد ىهاملا هند الحا فراعتولاطناكو ىرلا فدسالاو بئالا|
 ندب كوك رخل ذعر ردم لذ اسأل ردو كا رحال مثتولاح :ةيءانيفف كعمانتشدوادابأأ ١

 ا هنكل نم هجرخأو تولاط هد سف تولابس دوا دلدقو ثولاج دون هللا عزوفاريسثك اانا

 :ويمااو كلما لل رس ابق عم_دح ملوةرو.شا هلع تامسودوادشلدو لتقناىلا هبال هاذق ملغ ١

 0 نمناك تولاحر كس 6 زهنا ىلع لدي نولاجدواد قو هللا نذ مهو ءزهف هلوقنأ مل ءاونلالا ||

 تولاج ل55 لبق ناكركسعلام ازها نا ىلعره ازهااىفةلالدالودواد نءالا ناكا امتولاح ل ةةناك ناو أ

 (ىلوالا هلك ) لثا اسم همفف ةمكسمللاو كلا هللا هان [وىلا_ءتهلوقامأ بث :هرخآ ا دست ال واولا نالهد<عوأ |[ 1

 ىلاعتدنا عم هللا ل.دس ىف سفن ليو ةمطعلا ةعاطلا نم لعفام ىلع ءازحسةوينلاو تلاها هانم تلاع

 مهان 0 و ىلا عت لاه ت اعازملا ىلع ءازح اهلعج عذشمال ةوينلا هةزيلارعألقل استانا عنا ا ا

 0 م رهاظو هنالا سر لع ثدح ملعأ هقا لاهو نيم ءالب همام تأنأ الا نم ءيشأند د : او نيل اعلا ىلع لع ىل# ا

 ةمك_ط اوك لما هللا هأن اوهدعن لاف تولاح ىل- دق هنادو اد ن نع ىكح ال ىلاعت هنال كلذ ىلءاضيأ لدين الا 1

 كالت لال ماعن الا كلذ ناّن طا | ىلع بلغي ةقاش ةمدخ اوماف نيذل هدام ضعب ىلع منا اذاتاطاسلاو | 8
 ماءئالاو لضفَتلا ض# كلذ لب لاعالا ىل_ءءازحا اعجز ود ال ةونلا نا نو را الا لاهو ةمدالا | ١

 ناىلعل ديدي ,.الار هاط مونعب لأ (ةيانإلا 2 ل ناقل ردو زادرالا الملا م ىنامصي هللا ىلانعت لاه َ 1

 دواد وتقل هركذ بمقعةزينلاو كم ءاّيارك ذىلاعت هنالٌكلْذو ةَو قرشا كلما هلا ان 1تولاج لشق نيح دواد |[ ٠

 ةمالس انما ناس و يكملا كالدإ لع ىصولا كلذ نوكم و قنا مناقل نسال وا يكفل نيت تؤ ثول | 1

 هعم راخالا تةلعث دقو اهسالاز زعم كلل ذ ناكرخلا و عالقملابميظعلا مصختا كلذ لم ل ةالمالسلا هيلع هئاأإ]

 هزماودهاش امل مولا نالف كزااامأو ةونلا ىلع دب رخل اروهطتات تولاس ل ةةيكانانانط 0

 كلا لوصح يذهب كلذو هيلا لت سوغنلا نأ كشالذ لءلقلا لمعلا كل ذي بسهملا مظلاودعلا كل ذرهق | أ

 ءكاصخلا هلاهام ىلء نين هعناس د تقولا كلذ ن ءرخ أهل: قسااو كل | لوص>- نانورثك الالاقوا رهاظلا ْ

 أد كالا نعدل زعي نأ _عمسف كاءال تولاط نيسع دق ناكى انعت هللا ال اولاه كل د, تدرو تاناورااو اولاق | ْ

 كالا كل ذناكناك-امم-ملع كالعن كو أسم هبف ثعدي ناكملد اناليا رسأ ىلا وحأىفر وهّدملا و هنامج

 لو : وععا قولالف تولاط نامزلا كال ذ كل مولد و مث انامزا كا ذ"ىتناكسهدقو "ىلا كل ذرومأ ذهن | ْ

 هسف ةّوينلاو كلما عمجأف دوادإ كلا ىلا عتهللا ىلمءاثولاط تاماناو دوادإ ودل !ىلاعت هللا ىلععا |

 لماما ىنعملا اذه لاو حالصااوباوسلا ىلءاهعضاوهرومالا عضو ىه ةمكساسا (ةئااثلا ةلعسملا) | ا
 نم هللا م_هان'آام ىلع سانل !نو دس مأ ىلاههت لاه ةَوبنلا انوه ةمكطاندا رأا نوكي نأ دعب الف ةيملاب | د ا

 مالا هلع هند هن ه,تءبامت لاو ( ىظعاكلمم هاثنا و ةمكحلملاو باكلا مي هاربا ل انت [دنف لضنا| 3

 ناعم ةمكسملا ىلعكأملا مدقإلف زرللا ةمكملا نما رملاناكماذاف ل. ناف ةيكلسا وباكلا مسواعيو ْ

 تثنا ملا ىلا مالا هيلع وادق ةرتةضك هَ . الا هده ىف نيب ىلابعت هلل نال اما وبلا نمالاع نود[

 هاوقاَمأ ةمشر مط والاح ىلعأ نأك ركذلاىفا ضانرك انناك اهلك ةرلا ةيفبك ىف ماكتملا ماكاذاو ةيلاعلا
 مكس كل سوبا ةعتط نعول وقى ءركذام هيدارا نأ (اهدحأ) هوديوهيففءاشياممهلعوللاعت 1

 ١ ارذلاو ريشلا مالكدار اانأ (اهد انق) درعا !فردتو تاغباس لعانا ديد1 -|هلانلاو لاهو سام ٠

 ثرو ام هناف كاملا طمضو امن دلا لاصق اعت.ام هيدارملا نأ ( اهملابأف )ريطلا قطه انلع هذعةباكتس ىلاعت لاق | ظ
 كلدواروزدوادان» 1و ىلاعت لاه نيدلا لع (اهعبارو) ةاعراوناكلا ءاكواما وناك م مهنالهئانآن م 0 1

 ةبمطلاناذلالا (اهسماخو) ءاضقلاو يي واس هلا ا ا
 ٍ ّرينلا ةمكحل ادار ١١ ناكو ةمكسلسا» هناك ذاسا ىلاسعت هنا لق ناف لكلا ىلعانذالا ل دعبتالو 1 ١

 للا نال قدسنا ىلع همدو مقل شيام هو هدرة دلذيفل لالا 0

 | وصتعم ءصصسب

١ 
1 0 

| 

 ع
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 ا دحودق نوكينا( اهءنانو) الصادوصقم ه:هلصالان امس نأك اذا هناق براسمأل ىلءالا نكرلاوهازدو 3

 (اهثاانو) را رذلا ىلا الم ريصيالو تدمي فقد نأ هكعان# ةندسطلاتاعافنالا وتاودالاو تال الا نم ظ

 انرمصناو هلوّقب دارملا ىه (ةثلاثل او)اننما دقأ تدثو هلوقي دارا ىه (ةبل انلاو) اريصانماع غ رفاهلوق نم

 هلوّدب ىلاعت هلل ةن وام دامعلا ل اعفأ نا ىلءبادعصالا مح ١ (ةسماخلا هل سا ١ ْئ رذاكل اموقلا ىلع ل

 | نركحلا الا تاثا ئعمالو تالا ىلعدصقلا الارب_هلل ىءءال هنال كلذو اريصانماءغرئااسر
 اريسصا! ماع غ رفا هلوةوهو ىلاعت هللا نمري علان ىمملا دصتلا كال ذنا ىلع ةلاد "هب الاءذهو رارقتسالاو

 7 انمادقأ تثو هلوةودو ىلا عت هللا لعفب اضن دصقا !كلذد دع صال انوكح ل اوتاشلا نأ ىلءو

 . [لاريسصلانم دارها نان هنع ىضاقلا باجأ ىلاسعت هللا نا يو دسبعلا لسعف نم ةدارالا نأ ىف خب رصاذ#هو

 1 : مهيلع نيلسملا :ءارط دسم ذرب صمق بارطضالا مهنم كل 3 بيس عقرف مهنمنيلساو بعرلا مسا دعأ بولق ىف 3
 7 5 ةفرعمىف مها دعأ ضع فاطاد نا (اهدامو ( مازهمالا ل رثو لامها ىلءريصأ | ىلا مولاسمعا درخكس هنو

 ثدح نا (1هناانو) مهملع نيذم وااةءاردابدس ل دريصيو قّرفتلاو فالتخالا مه عقمف هبلع مهام الطب ظ

 نوغرغتالو مهسفنان مولاغتشالا,دنوكياموءابولاو توملا لم مءالولا نم مومااهأو مهرامد فو ممخ ىلاعت ا

 ميو مهمعي فعضو ضرعموظينا (اهعبارو ) مهيلءنيطسملاةءارطا سك ذرب_ه.ذةيراسحلا عن
 نالامحومو مهيواقةوقل ايس كل ذرب صمف كال ذن ونمو ا فر عبق مه سعأرب دب نمو مستر ترعوأ مهرثك ا ١

 ريسصلانأ اانا (لوالا) نيهجونمهنع (باوطاو) ىاقاامالكاذهتا.ثلاو ريصلا مها لص#:
 هءدارعو درعلا ةدارا نا ىلعتي ال !هذه تادذنوكسلا نءةرايعتاشااو نوكسل ا ىلا د_صقلا نع ةر اع ٍإ ْ

 تاسيثوربصلا باب_سأ ىلع هنوام_تو هرهاط نع مااكلا نوفرصصت مو مكءوق لط. كل ذو ىلاعت هلا نم
 ىلا بابسالاهذهنأ باول ىف (ىناثلا هجولا) زوال لل درعغرهاظلا كل رتنأ مولعءمو مادقال "|

 .اهل نكي ناو هيفرث أ اهل سلو أ ىعادملا مجرتىرثأ ال لهف تدجوو تاص- ١ ذا ىلاعت هللا لعب املا ملح |
 لص هّقلا نه ةجرما با.سالا هذه رو دص دزعف عج رتلا ىف رثأ اهل ناكن او ةدئاف هنا نءاهماطا نكي ملف را

 ىرط نع حجورخال هنال حارلا فرطأ| لوصس بعفح وجرملا فرطلا عسب ناجرلا وص دذعو نادرلا |

 . (|| ةمكطاو كلملا هللا ءاناو تولاج دو ادلّقو هللا ن دا مهومزوذ) ىلا عتهلوق ملعأ هللاو بولطااوهو ض.ةنلا |

 لأ عملا (نيماعلا ىلع لضفوذ قت ان ك-او ضرالا تد هل ضعي موذعب سانلا هنثا عفدالولو ٠ شيام هلعو |
 تولاجنب رذاكلا مولا ىلعمهرمصنو مهمادقأ تدثو م-ماعربسلا غ رفاو مسهءاعد باحتسسا ىلاعت لنا نا :

 ١" || هتان ذانمهوضزهو هللا ن ذاب ةريثك شف تيلغ ةلملق سقف نم كلاه نمّنظ تح روءاذ فب قةحو هدونسو
 .ةمزولاو مزه ةبصقلاوأ ملغعلا تمزهو ف افج عم قةشنا ذا مزونماقسلاسقي رمسكلا ةغالا ىف مزهملا لصأو :

 املا جرفن إبر اهمزه ديرب ليرو_ ةمزه ىه م هز ىف دبع نين اةسلاه ةرطصلا فوأ للا ىفةرقث |
 ؛همزهو عرمذفلا مزهورطا ان قةشتز هنالع ز» بادعسلا لاقيو قةثنهبف توص هناكدعرلا ةءهزه تععلاقبو |

 هتناعاالول هاو مريستو هقمفوبو هّتناعانو هللا نذاب تناك ةعزولا كال: نأ ىلاعت ريس ه.نم رييكتتام |

 |ناكمالسلا هملعدوادنا هنعدقتا ىضر ساب عنب لاه تولادواد ليتقو لاه ةستبلا لصحامل هريستو ١
 ًايضاتأخ ريخي هبتأ.لا ميلا دواد هبا لسرا اشيا موأ ىلعدت وتاريخ اطبا الف تولاط ع5 وناةعي سالو انعار
 متلكول ل ”ارسسا جال اةفدحسأ هلا حرت لذ زاربلا ىلا داعموق نم ناكورا.فا تولاجرديو فاصملا ف .دو أ

 ةمحانىلا يهذناوتكسفىنقالا اذهىلا جب رت نم مكيفاماهنوشالدو اد للاسقف مكس ءبىنزراسل ق- ىلع
 فاقالا اذه لة نعنوعنصتامدو ادد لاق: س الا ضر وهو تولاط هير هوا اهبف رسل فصلا نع ١

 عالة التقي نأ هنداعناكو هلا حراشاناف دو اذ ل اة كمل هفدن ه-.طعأو قنا همن [تولاط لاسةف |

 / ديمي عج
 بددإا
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 هملع لاق اذهل وكل نلعب رمشلا ذمغنت ىف بال كل ذكف ةعيرسشلا نم تاعزاانملاو تاموصللا عمطقفتبالا ||
 هلريمأ الاخ سراح ناطلسل اوريم 5 مالسالا اشي لاهو نام تاوخ أ نالسلاومالسالامزللاوالما | أ

 عضو تدس اس'دلارورمش عاونأ نيإسملا نءىلاسعت هللا عفدي ا د- وأو ع اضوهذه4 سراحالامو مزهخ» .زمموهف | د

 بغل ىأضرالا تدسغا هلوقريس فتى لاق لوقلا ادهبلاه نمو مهتءوةنو لولا بصن بدسو عد ةارمشلا |[

 تمل هلياو ىلسنلاو ثره ا كامو ىلا.ءث هللا لاه اداسف مسي كاذو ىماهملاولقلا ضرألا لأ لع

 5 وكت نأدن رتامو ضرالا ىفارامح نوكت نأ الا ديرتنا سمالاباسفن تلتقاك ىناتقتن أ ديرتألاهتو داسفلا | ٍْ
 هموقو ى-ومر ذأ, لافودا هلا ضرالا ىريظ نأوأ كج. دلد_نأف اأىنالاقو نيلسملا نم أ |

 هلدهثي لبوأتلا اذهو سابنلا ىديأ تى كسا رصلاوتيلا ىفداسفلار < لاو ضرالا فاو د غنا ||
 د_حابدمو تاول_صو عسو عماوصتمدوأ ضعبب مسهضعد سال !هللا عقدالولو ييلسا ةروسف هلوق | ا أ

 نع تكلهاو ضرالا ت د_ةلرادفلاور افكلا نعراربالا ونين ءؤملاب هللا عفدال ولو (عبا رلالانقحالا) 1 ظ

 نك نت نعو ىلهدال نع ىتَمأ نم ىلب نم مفدي لاق لسو هملعهقلا له ىنا نأ ىورام اذهقيدصتو اف ش ٠

 هدهلرت ىلعاو هوحاوأو ده اك ال نع ده اك ع ند الزم جير ودنا موسي يقبل د ٠

 اره مص ىلع ل دنامو ةياالاهذه لسو هءلعهللا لص هللا لوسرال: حْنِمع فر اعلن | مه رظنأ ام ءام- ْ

 مهوب أناكو ام_جلزاكه نحت ناكو ةلردم ىف نيوتن نيمالغل ناكفرا دولا امأو ىلامعت هلوقنآرقلان 2 ا
 اءاذعمهنما ورذكس نبذل انيذعل اوليزتول هلوقىلا تائموءءاسنو نو:موملاسرالولو ىلاه:لاكواطاص ||

 ىأضرالاّت د_سفادهل اوقريسفت ىف لاق لل اوقعلا اذ-ملاهن نمو مسميف تن أو مهذعبل هللا ناكأسو لاهتو املأ |

 نيبثال لكلا ىلع الو طاللانوكي : نأ ( سماسخلا لاسقحالاو )ةامصعل اورافكلا ةرثكل اهلهأ هنتا كالدال |

 ا مهاوق ىلعن وكبالنأ بو ضرالا تدسغل ضءبم_عضعب سانا هللا عفدالولو ىلا دل خي نأ عم |

 هلعفيال نأ بدس مقيالاا داسغا !مهلوق ىلعنأل كل ذو داسغلا لاو زفر ات ضءس مهضعب سانلا عافدا
 اذاقداسفلا عوق ةوباملاعناكا اهاىلاعتهللانا (باوملاو) ضانلا ىلا: عجرت سهالال هقلذالو ىلا عت هقلا|

 دوحول جملعلا نيدو داس ماع نيب عمججي نأ دبعل | نم مهد هنا ىنعمل ناك دا سف! لفي الأ معلا كلذ عم مص ا
 ىلع لضفو د هللا ن نكسحلو وقاسأ لاحشوهو تانثألاو ىلا ني عما ىلع رداع ا

 ىلع . الامذ_ماش امصأ جح داو مهلكس املا | عب :ماعتا قد رطلا اذه.داسغلاعفدنا هنم دو هةللاقييملاعلا 1

 الضف نيلطبملا - نيشحلاقد نكي ىلا هنهقاشدس معلا لعذ نك. ملول اولاةف ىلاعت هللا ءاطب لكلا نا

 هلي نكيلو هرايتحابو هسقتلبقنمدبعلاوهناك اذا عفدلا كذا كوتا نالاينالا لهأ ىلع ىلاعت هللا نم

 ىل اعت هلوق نك-ا عف دللا كلذ بيس لضف ني اعلا ىلع ىلاهد هنن نكسب ملةدملا الص رثأ فدل كال ذ ىف ىلا-

 ىلع لضفو ذ ىلاعت هنا ىلء لدي ضع مهضعب سال اهلل اعف دالولو هلوق بقع نيمااسعلا ىلع لضفوذ هللا نكلو
 هرب دن نمو ىلا هت هللا قاس نمو» ا لدن عخالا كاد تبسي نيلئاعلا

 هنملصح لورا اوراغكلا ىح ىف مئاق كلذ لكانلق رمال او دا.شرالاو ناسا ىلع اذه لمع اولاهن اف 5

 5 ل-ءأهتاواناوت بجو:كلذو ناس باحشستل < |

 ىلا صمهةلاىلا ةراشا كالت هلوقن العا (نيلسرملا نا كناو ناب ك لع اهول لنا تانآك لت ) ىلاعن هلوق.

 نمت والا لوز وا :ىه ىتلا هب الاراهظاو تولاط كِدَمو مما اومهتناماو ف ولالا ثر دس نماه 2# دا

 ةردق ناك ىلعتلا د ةرهانت انآ لاوحالا هذه ناك شالو قف ”ىبدوهودواددي ىلءةربايللا باغوءانمدلا | ْ 1

 هال بتال لا ايراخ الن اعيمزه للا 0 كالت لانا ةناف هتسرو هتمك-وىلاعت هللا |
 مموج / ممم ناججس ل 7 موو رجال حام ل ومب ا جدهم سلب د مح جممج تي ل 2 تعوم حض تح بيسي ضطج- 2ج

 هناللعاو مالسلاوهيلع“ اسنالا ةثعب بدس انداارو رش عاون أنيمْؤملان م عف ديىلاعت هان ار عطف ”هل.ءاس ْ

 |ةهلشسملا) هيفاه ل ماسقالا تل د هءلع ظلما انلجا ذاق ةدسفملا عند وهواكرت تءاردقماسقالا هذه |

 | يكف هقلخ نمداس هلا تاكاذا هنالربولا نالاظن ىلع ل دبام ىوقأ ن مدن الاهذ# ىضاقلا لاه (ةثلاشاا |
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 ْ || لاه ما اعىفندز بر لقو لسو هملع هللا ىلص دش لاه بدسلا اذواو نكي وأ امدناك ءاوسول »ما! نع ىغتسي ٍ
 ١ َ عفا ولاد اسفلاّنأ نيبال ىلاعت هنا عا ضرالا ت د_سفل ض»بمعضعب ساذا| هلا عفدال لو ىلاغت
 1 ظ لشن لج كل ذ بةعنمب تولاج لق نم دوا د نم ناكامبو هدوذبو ول اط نم ناكامب لاز هدو دجو تول اح ظ

 ١ ١ عقدال ولو ل اق ضرال اد اسةنال ىلا ضرب مهذعب سائلا عددي ىلامعت هناوهو بايلا اذهيف لمصغت لك
 اال ولوورم وأو ريثك نناأ ارذ(ى والا هلكسملا) لداسسم ا:ي»و ضرالا تد.سا ض: م4 طب سائلا هللا

 فاأري-غب اونمآ نيذلا نع عف ديهلانااعمجرآرقو هللا عف دالولو بأسا ةروسىف كاذكو فلا ريدغب هللا عفد
 3 نععف'ديهتانااو أرق مهناالا ف.ًريغب هللا عقد ىل' ىبددلا ماع نباو ىفاسكلاو ةزجو مداع امهقفاوو
 1 ١ نءامأ لوق:ذ تاءاورلا هذه تفرعاذا فاالا عذ ادي هللا ناو هللا عاف دالولو عفان ارو فاالاد ايلا نيذلا

 أ هجوفاوتمانيذاا نع عفا دي هللا نا هنا عاف دالولوأر ن.ءامأورهاط هه وذ عف ديهللا نا هللا مذ دالول رأرق

 ]| نءهاعنامز همس اصلاعفاد نعف ادملا نمدناو لكن وكن عةرامعىهو'هلءافم ةعفادملا نأ هس.ف لاكشالا

 ١ هنا (امههدحأ) نيل وق عافد اظذل ىف ةغالا ل١" الثأ هبا وجو لاحم ىلاعت هللا ق- ىف درعلا نم كل ذو هلعت

 | نم قالثللاردس .ئبعاريثك لاعفو ولاه اكو اينك هتيتكل وقتك اعافدو اعند هةعفد لود: عفدل ردص»
 9 هلوقناكس لروأتاا اذه ىلءوام امق تو ءامقل هدم لوقو احاوط روطو اهامج- يس لوقت للءذو لعف

 3 هناك بسور | ىءملاق عفاد نم عاف د ىلعس نهلوق (فاشلالوقلاو) هللا عفدالولو هاذعم هللا عافدالولو

 || نيقحناك-_ةاوأ نيب عقيناكو هئيدةمعأو هلسرو هيامبنأ ىدبأ ىلعني-ئمْوملا ل نءةاصعلاو ةملغلا فكيآسما

 هلوسرو هان وبر ادع لاه م ةعفادملا اهءلب ه«تعرامش الا نة تاخلاكمو تاع ادم نيلطملا كئاوأو
 هذه ىفرك د ىلاعت هنأ عا. ( ةيئاثلاهلمملا) ىلعأ هقلاو ةريثكمرئاطنو هللا مهلتاه لافاكو هللااوقاثو
 ةراشا ضع. هلوق وع وف دااىلاةراشا م_هضعب سائلا هللا عفدال وأو هلوةث هب عوذ داو عوفدملا ةنالا

 نيداافرورمالا هنع عوذدملانوكينأ ل مدفةنآالا ىفروك ذمريسغت هنءعوفدملاامأت ه ع وذدملاىلا
 . ||| ناوهولوالا مستا اامأ امهعونوكي نأ ل_ة<واذ دلا ف رورمثلا ه#تععوقدملا ن وكب نأ ل_ة<و

 01 امهيلاوأ قسفلا ىلاوأ ركل ىلا اهب عج رلانوكي نااما رورمُملا كلة نيدلا قرورملا «#نع عوذد لانو

 . | رفكلانعسانلا ضعب هللا عفدالولو ئعلانوكيتا ( لوالا لامق>الا ) تالاقحالاذ_هركذنلذ
 ع سانلانوعنءنيذلاممخاق ىدهلا ةماوءاسنالامهنوعفادااقربد_تةتلا ا ىل-ءو ضعنلا تنس

 نم ساحب رخل كلا هامازنا باك ىلا هن لاه تاشمااو نيهاربلاو لئالداار الابر فكل !ىف عوقولا

 | ىصاصملا نعسانتلا ضءنهللا عسدالول وداراانوكينا ( فاثلالاق>الاو ) روسلاىلا تالا
 الأ ركماا نعى هنلاو فورعلاب سه الان وُءاقلا مهنوعئادلافريدقتلا اذه ىلعو ضءبلا بس ثتاركسملاو
 بابلا اذه ىف لخ ديوركتملا نعن و هنتو فورهملان نو ع: س انل] ت+رخا مأرب ينك ىلامعت لاق أم ىلع
 عفدا ىلاعت هلوةمروطتو مالسالاراعشر اهظاو دو دعا ةماقا لال ىلاسعت هللا لبق نءنوبودنملا ةسمنالا
 هللاعفدالولو (ثااثلالاقحالا) ةئيسلاةنسكلا نر ديورخآعضوم ىفو ةّئيسل |نسسحأ ىه ىتلاب

 77 و يمت

 20002  دحخ ير ا ا د

 راي لا ا لا

 ْ مهردقتلااذه لع نيعفادلا نأ لعاو ٍضعبلا بي سان دلا ىف نئفلاةرامثاو جرااو جرهلا نع سان |ضعب

 / 1 ا سعب نأ هنكعال دح اولاناسنالاناهربرةتو مهعل ارشنءنولاذإ!'لولااو مالا مثماللاءماعءاسنالا
 نا

 0 نانالاةمهلصم ةئالاذها لاذ يسشالولاذااذه ىدبالوادهلاا ذنءطئالو ألا ذأ | دهزيتع ملام هنال هءاحو

 ا عابةجالا نام عبطلاي ىف دم نانسنالا لقا ذهلف داو عضوم ىف عج عام جا دنعالا مالو دخاولا

 نلللا نب ةمدرمث عضو نم ةءهلالا ةمكسطا ىف دب الفايثاب“ هلت املا والو آ ةمداخل | ىلا ةيضغملا ةعزانملا هس

 | عتارشلا هذومهتلا دنع نماونأنيذلا مال اممملعءاسبنالاف تاعيزانملاو تاموصخلل ةعطاه ةعب رمثلانوكتل

 1 عفا رمشلان نيكس نوة.ءاوءادام.قاحنا ناف قانا نع تاف'الا مهتدد رش بدسو مهءدسإ هلل عقد نيدملا مه

 أ لا هملاو:هلئاز نكفلا تناك عنارششلا هذه. نو .اوناك قم ةالاو لول اف عازئالو ماس مين عيال

 دس

 رك ع 8



 سرت

 ريحة
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 4غ ع

 0 أ املس صقل هذهفاضيأو اذهو هذه ىد ىلا عجربكلذو كان نأ هذ بي رال باكل كلذ هلوقريس فت ىف انا |

 || كاثو اه ليوأتلا اذ هلف بئاغلا مكس ىفتناكف ىذمو ىطقن ا ىذلائ داكار ٌددبع َتَراصْد رد د |

 || أ ةوالت ملل هيلع ليربج ةو الل عج ىلاعت هنككك يلع مالا هيلع ليربج اهولتي ىعغياهو ل ىلاغت هلوقامأ

 ٍ .[| قلاب ةوتامأ هقلانوعبا ناك وعبابي نيذلا ناهاوةكوهو مالسا | هملع لب ءركب مظع ف رمشتا طهو هسفنا

 ا (ام ريدعت ورليهلاعسلع هللا كبس د اهي ريضين أ نمصتلا هذه رة نم دارملانا (امدسأ) ةوجو همضذ
 04 تاما قلاب (اهيناثؤ) .ةم3_ةزملا مالا فنوئمؤملا اهل ة>١(مداهلا يفدئاذشا!لاقحا ىف دم
 7 تاناالا ةذهانتا زن انا (اهثلاند) الصأ تو افئريغ نمل ذكمهبتك ىنهنال باكل !لهأ همف كيال ىذلا

 1 5 وان هلا تانآكلأ (اهعبارو) ةغاللاو ةح اصفلا نم امفام هس كون ىلع ةلادن روكا هبجو ىلع

 : | نيطامسشلا ءاقلا بنسب سيلو ىلاعت هقلا لبق نمل بلع تانآ الا ءدده لوزن نأ لء.نأ بع ىأ قطا. ك لع

 ٍِغ و أ مدس نام ٍب.ةءاذ_هركذا.غاو نيلسرما نإ كناو لاه مت ةرصسلاو ةنوكسصلا في رحت ببسالو

 | مال الو السلا هملع هللا ىلع لدي كال ذو ةساردالو لءةرمغ نم ص.هاهالا هذه نع تريخأ كنا (اهدحأ)
 . ٠ع يربامتات الا دهم تفرع دة كنا (اهبأ اناد) .ىل اعت هنن | ع نمىحولا ب باهةرعواهزكذ امنا

 0 00 ءانجالا

 . :كثعبامما وم بهاشم كدالث .اع فلاح نم ف الشو كب ,رذكن د رفكج كدلع

 1 0 : ىلعال عوطا اور استحال لس ىلع سهالا لااتتمالو ةلاسرلاةيدأتل لكلا

 1 1 كلذ ىف لابول او مهرغكو مهفالخ ىف كرلع بع الذم اركآلا لدد هد

 ْ : : ملسو هيلع هلا لص لوسرلل ةءاستنوكذ موباع عرب

 ْ هلوت نوكيون.ةفاناورافكلا نم .رهظياعف

 00 كلذ ىلع همنا اكنيلسرملا نك كناو
 1 | ْ : دج أند ىلو هللا ىلصو ٍ

 1 هةيسصرخا د ظ

208 ! : 

 أ ىزاجلا نايدلاةسرهيلع ىذارلا رذفلا ماهالل بيغلا عتافم ىمسملاريبحسحل رم فنلا نم لوتاا زمام
 ' لسرلا كا: ىفاشلاءزملاهيلبو

5 

1 

 00 ' ةلرمكلا صااخ ءزإلا اه
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