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 « 1١ سل 0 :
 لضخ ءابدنالا ضعي نأ نا قوءاس' الا لشف سو هيلعدقلا لصوبلا نأاي قةعنارلا راما 7 1 ١

 صعد نم ِ
 ىءمركلا | تيك نئاضن ناس ف ىدالاالم ا 1 ٠

 ماعلا مسالا وهموم” ا نأ لعتلادلا ل الدلان اب ىةياثلا هللا ١١ نيورع
 ةصقل اكلت لمصفت نا فوةبرق ة ىلع رم ىذا اكو[ ىلاعت هلو دار 1 نءهنا .ىف هبل اثاا"لّدسلا ؟© ١ 0 مهقسلا 2

 قوما كت فرك فرب راه ثدح مالسلا هيلع ميهاربا لاوس بيست ابى ةثلاثلا 'هلّدسملا 2» 0 07 / . ١
 هّدع 4: رج ل سفتنإ قدا ردنا دنع طابحالاب لولا لمدف:ناسب ىف ىلوالا هل #ملا ل 2 راك سلا ِ

 072 ههه زد ور
 ةمكطا ىعمن اد قيىلوالا هذاا 4 ' عمال ع 3

 لاعتقال ديلا لهق نأ ىسةنسسل لهأ جات اناث للا 0 ًُس م

 ةينالعلا مأ تسلا عّوطتلا ةقدصءاطع | ىف لضفالا نأ ناس ىف هسماكلا هلتدسملا 6١ ا ايعيو لاو 0 2

 ةفصلالهأ ن هني رع اهملاءارقف تافص ناس ىف ةيناثلا لكلا 6 اكل

 ار فر

 مسبق لك مكح لءسفتد هماسق ار ابرلا قس ناس ىف ه هماائلاةلكملا هم 1

 اناا ر 2 بيسنامب ىف ةعبارلا "هلم 511 ْ

 تاقدصلا# ايداوانرلا قع نع نا انامل ملا

 ا ترها ابذ يافا الا ناك د كمن هدم ترا ا
 ظ ئش لل ا لل لا لد اعل لو لاا م(
 هلسرو هييتكو هتكئال و هللا, اجالا ىهوناعالا تايم نمدارا نا ىفةمناثلا لئلا , َ

 ' 1 (ةيناالا لئاسملااهيفو نارعل ؟ةروس )إ هكا
 7 ْ ' اعرشو ةغلهباشتملاومكحللاعم ناس ىفةيناثلاهلٌكملا | 8 ٠١

 ١ هياشتملاو مكسحما ىف سانا لا اوقأةياكح ناس ةئلاثلا لعلا ندخل
 اهباشةمهضعب و كح نآرقلا سس لءجاهلجال ىلا دئاوذا!ناس ىفةعبارلا هلّكملا ٠١7 ؛

 ا يل رهان وجو قاسفلا دعو عطقلا ىلءةلزتءملا جاحتحا ناس ىف ةثلامشنا همس ملا 0 ١1
 ّْ كالا كلام يللا لقلت اوذ ىف كاملا نعم ناس ىف ةعباارلا للا اكد

 اه-هنمل 1 فا قار ناك رخو باكل ىلا تاهولذحلا مي متناسق رالاهلّمملا ١91
 ةداعوراا او ةينامسللا ى وقلاف مهريغان وفلاخءاسن لاننا ةئاثلا لت عه

 ءاملوالا ةءا اركي لول ىلع ةنسلا لهأ حاصتتحا ناس ىف ةيئاث ل #5سم ا (ه.

 هنع نيماكتملا با وجو دهملا ىف مالسلا هيلع ىسيع م اكن ىراصنلاراكنا ناس يفةعبارلا هلمثملا 118 |
 مزرا ل طانمناس ف ىلدالاةلعسملا 00 |
 ملسو هءلع هللا ىلص *ىنلا اونمؤ»نأ.“ ايبنالا ىلع قاتم اذخأ ةفيكى لولا ا و4 ْ

 ما ارا تدبلاةلمضف هوجو ناس ىف ةقااثلا "هلع سلا فلذا ١

 ةيمكلا“ ءامسأ ناس ىفةئااثا|ةهلّمملا ؟ 1 ١

 هذعقنلا لهأ باج و لعفلا لدق ةعاطتسالا نأ ىلع دلزتجمل اجاصتحا ناس ىف ةسماخلا لعملا ؟ عىل
 هئءباوطاو هاو ىلع سامقلاةاف:لالد_سانا_ ف ةيئاثلاةهلكسلا 7 ٍ
 اكن اوراس فاك ار دع .ولوق ىلع ةنسسلا لعأ حاصتح ناسي فنا كاذلئسلا م1



 هنءباوملاو نابقلا نما ثدي نيربال هللا نأ ىلع ةلزتعملا اضم ناب ىف ةيناثاا”هلم ملا <"
 ىلاءتهتلا و :ازع داسعلا لامذ 5 نأ ىلع ةئسلا لهأ جات اناس. ف ةئلابثلا هلشسملا 6
 مهاوق ىلعئذا وااننيلئاقلا جاصتحا ناس ىف ةئااشلا دلعملا ىو

 دس ةعقاو نمت دن نأ 5 هيلا !"هلَدسللا ©ه ٠

 ملسو هيلع ا ىلص هقالشأ نسح ن مةذِن ناس ىفىلوالاهلم_ملا 41
 مّ وم دعب ءادومشلل له يلا املا نمدار 11 ناس ىف ةيناشثلا لثسلا "+
 ردقلاوءاضقلا "ولم ىلع ةذسلا لهأ حاحا ناسنإ ود مانكلا "لكلا "7
 بك اوكلاوكالذالاو ولان هلاصس هللا نأ ىلءمالسالا“ مح جاحت> اناس ىف ةسماشتاةهلئسا 04
 عنا وااو نعوَع سل ةلصلا لأن «ةريبكلا ١] بحاصنا ةلزتعملا ل اوقناس ىف ةثلاثلا :هلملا م

 1 راثلا لح ديال رع كلا بح اص نأب مهاوق ىلع ةئج رااجاحح اناس ىف ةعبارلا نامل
 لودحو هيو! نو ديوذعلا لود ىلع ةئ_ساالدأ حامتح اناس ىف ةئلاثلاو ةيناثلا هلك ملا

 ٍْ راك ! !لدال ىنأ اةعافش

 ْ 4 ”ال|لئاسملا اهيفوءاسنلا ةروس ])
 سن نم مك-ةل ىذلا 4 قت و مكبراوقتا ىلاعت هلوقنيب ةبسسانملا ناسي ةنلاثلا 0

 ةدحاو

 ال مأ ميتملا لامع عفش نأ ىصولا زوبع له أناس ف ةعباس ا هن ءد للا
 ةيلهاجلا لهأ ثراو ةمفمك ناب ىفىلو الا هل عسا
 ءط ولا ف ما دقعلا ىف ةقمق- وه له حاكنلا افا نأن اس ىف ةئئاثلا :لعسملا
 حاكنلا ىف ريتخالا نيب عسا رود ناسي ىفةيناثلا ماشا
 ةعئملا حاكتن م كس ناس ىف ةئلاثلاةلكسملا
 رئاكلاب وبذلا في ر ه:ىفلاوقالا ل "مفتت شو الا لعل
 تاذاعسأا يتاهناس ىف ةقثآل "١١ ا
 كلما ماسقأ نا فو ناعم اللخب ١ وكلما نأ نا ىف ةئلاثلا ”هلمسملا
 لمعل ريغ ناميالا نأ ناسي قرىلوالا ةلعدلا

 ْ نيعدطملا باول حرم“ ياا
 سفلا عمو قاما عمو هللا عم -لماعملا فاس منمدبال ةنامالاةياعر نأ ناس ىف ةيناك 1
 ةئالثلا ماسقالاروص ناس فو

 ةةفاوموأ الا ةتذاوم هع ااا | نأ ىلع ةلزتعملا وةئاسسلا لهأ جات انا ىف ىلوالا هلسملا
 :دارالا

 ليسوا نمر ملال مال نأ ناس ىف ةعباسسلا هلم ملا 45 ظ ا.ةاطم سا.قلا ىلع نام 1م ةنسلاو ناكل نأ ناسإ قةسمامتاة لع ملا 8 هج َهَمالا عاجا نأ ىلع لدي مكننم صالا ىلوأو ىلا.عت هلو نأنا ىف ٌودلاثلا هلّيوهسلا 25
 0 ردلا فرعفروفااورار 9 هم ماني نأ نايف ةجسانلانفكملا 1

 مكر قرين هَ > املا هلع سملا 451/
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 نيالا اوءادهشلاو نيب دصأ نم دارا ناس ىف ةعئارلا ”لء اا

 اهماسقأ حرش ىفو فوك ةالص مفك ناس ىف ةيناثلا 0 بألا ١

 هنعةنساا لهأ باوسو هللا قا سدا دا رثاكتا ارفكن أ ىلع ةلزتعملا جاكت اناس ىف ةعدارلا "هلك ملا

 هللا ةدارانالا *دجوال هنأ ىلعةن_لا لها لالدت_-اناس ىف هئاادلا هل ىلا

 نوموصعم مالسلاوةالسلا ملعب الا نأ ىلع لال دء_الا ناس ىف ةسمانلا هاك

 1 ” سادقلاب عن اسر هدررجال هلأ ناس ىف ةعباس ا١ لد ملا

 مالسلا اوةالصاا هيلع د قدص ىلعنارقلا ةلالدنا ىف ةيناثل هلع لا

 عرشلاف هرعىفةح ساما! نأ ىلع لال ددسالا ناس ىف ةعبا رلالك ا

 ٠ مالسلا هل ضف ىلع لال دّتسالا ناس ىف ةمئاثل الم لا

 انهبقمل بال ىلاعضاو اناس .فرمشع ةسدا !١تهلّئلا

 .هئعةئسلا لها با وو ث دهم هلا مالك نأ ىلع دل اغلا لالدشسا نام ىف ةعباح 11 تهل لا
 1 ر هلا نت ناي تانادتبلا
 رانلاف مادو ناسا دعو عقلا ىلع ديعولا لال دس ناب ىف فلوالا لع ملا

 ه:ءباوألاو

 ظ ل را هيون نأ ىف ف الفلا ناس ىف ةعيارلا "هلم ىلا

 هنء باو اوركي ىلأ نم لف املعنأ ىلع ةعبشلا لالدةسا ناس ىف ةثلاثلا هللا

 هنعةثسلا له ؟باوسول.لانالا لامس ال ةنحلا معن نأ ىلع ةلزتعملا لال دّسا نا ىفةعبارلا هلأ ملا

 باوحو ىلاعَت هللا ىلءباوثلابح 0 مل الك

 هنعةنسلا لهأ

سضريثكورفسلا ل .اقنأ ىلعر هاظاا لهأ حاحا ناس ىف ةسماملا ل تملا
 .ةمخرلازاوج ءاو

 هتعراولاو

 0 اوس صقل و- نأ ىلءر هاطااى ملل !!هل_ىلا

 هنعةنسلا لدأ باوبو ءاسدنالا ةمدعىف ننع اطل لال دّمسا ناس ىف ةثلاثلا يلع لا

 ةحعاملالا نأ ىلع لالد سال ناس فى والا لئلا

هيلع هللا لص لوسرلا ةعصع بودجو ىلع لالدةسالا نا ىفةئاثلاةلك ملا
 ملسو 

 .ةداهشلاب ىعالا ىلع طس ةلانمامقلاب سهالا ميدةمكح نا ف ةعدارلا "هلم لا

لاو ةدانزلا نالقب ناعال اورفكل ا نأ ىلع لالد تسال !نابب ىف ةئلاثلا هلع ا
 : ناصقن

 ْ . (ةيئتالا لئاسلا برة مثالا و

 لسرلا. نم هرثذ ىلع لسو هيلع هنن | ىلص دمت ةئعب ىف:دئافا ناس ىف ةءبارلا هل ملا

 ف.اكشلا عمار صح نام «ى ةيناثلا لعمل

 را ملا لكنأ ىكعجراوذما لالدتسا ناس ىفةسناثلا هللا

 ايندلاو نيدلا لاسم ىعاربال هقلانأ ىلع ةنسلا لهأ لال دّسا ناس ىف ةمئاثلا ل ملا
١ 



 /ٍ 1 / 8 1 0 را رح 0

 ِي 0 7 و 78 ل ا
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 يي 7

 نوتشملاببغلا متاذم باتكحص نمىناثلاءزملا

 ركن د ىزارلارخفأ ا ماماللرييكل اريسفتلاب
 رعنيداا ءامض ةمالعلا نبا نيدلا

 ة:ىرلا د طةعرجتذشمملا

 ناسملا هيهللا : ١
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 تانيماا ميم نب ىسع اند آو تاجر د مهذطعب عذرو هللا ءاكنم مهنم ضعن ىلعم-_ عض هد اماضف ل_هرلا كلت (

 مط - - .٠ . - ٠

 اوةلمح !نكلو تاندبلا همت ءاجام دهب . نمم-ه دعب ن 3 هنيذإا لّدتقاام هللا ءاشولو سدّقلاحورب هأب دبأو

 0 ا

 ( دي ريام لءفي هللا نكاواولدنق ةثقاام هنا ءاشولورغك ْن *م.نمو ندا نم "مم

 ىلا بهذ هنال ل_-رلا كءاوا لقد لو كا: لاهاسغاو ءادعا(كلت) « (لوالا ةلأ- بلا) © لئاسمتب الا ىف

 .ضعب ىلءمهضعب اناضف ءادتالاري_نو كإلَدل ةةص هنال عقرلا, لسرلا ةعاسللا كلت لدق هن أاته ةعاجلا

 ءاس الا نم مهرك ذ مدمن م هنمدارملا نااه دحأ # لامار رار «( ةئاثلاتلأسملا) 0

 ا ىلا او » مويلءهتلاتاولص م_هريغو ىمومو بوقعرو ىصتاو ليعم-او يهارباكن آر ةلافمالسلا مهيلع

 لوقااو 5 أنسب هلع نم لوق ىلءتولاطودوادو لي وهاك ذي الاءذهىف ,هرك ذمدقتن ههنمدا اراانا

 نلاعت هلوقب ةراشالا مهبل نيذلاد اسفل عفا هللا مهل رأ نيذلا لسرلا كات م-الالوةوهو )املا أ

 اهلقاعتي الاهده قلعت هحو « ( ةئلاثلاذل ًاسملا) #4 سر الا تدل صع موضعي اناا هقا عقدالولو

 مدا مهعوت عم نيم 36 ارابخا نم سو هيلع هللا ىل_صا دمج أب :ًاىلاعت هنأو هول سءوبأ هرك ذام

 قوملاع اما هئماو دهاش نأ دعب ىسدع مودكو ةها مهلا اهلااما لعج امهلوقو ةرهج هللاانرأ ىدو»

 || قدرفو دولا يهوي رفكلا ىلع نب رذ ماه ًامءل_ةقاومارو هونذك ةهللان ذاب صربالاو هك الاءارباو

 ظ لءئارس أ ىب نم را ل لا امهءلصو هل نمدوولا ىلع تعداو هوأ ءاوأء-مأاوعز

 د ادا ةرشر هللا ىزعف رولا عن ير هلأ 0 00 اوعفدو 0

 ىلع نزكتالف ملم لوسر تاو ثا ازهملا ةدهاشم دعب ءانرك دا نمل دق عاقل تن

 ”هلبجابو عقاوو هف هر قامو نئاكوهف هللا ىذقام ن نكأو كئلوأو ما اوفا: لهللاءا ولف ٌكموق نماىرتام

 « (ةعبارلاةلاسملا) . ةلهموقءاذيأ ىلع ل-.و هيلع هللا هلوسة بت مداككل اذه نمدودقملاه

 لدبو لكل ا ن نم لضفأ لسو هملع هللا ىلصا د نأ ىلعو صعد ن ملدنأ ءامأ الا ضء:نا ىلءةّمالا تءجحأ

 ْن ركنأ ْ زانيملاعلا لكل ةمسرن أك اماهنيملاعال ةجرالاْلانارأامو ىقامعت هلرقاهدحأ ه ه هوجو هلع



 داو ناسا هنا عم كلذي هسف: تدعسا لق هناف هيدوب و هشسو اري هيلا غايو ادمسو مويلا هلا بهذاق: م

 وف
 - همس

 كف هرك ذب د هعرك ذ نرقهنال همف لمقف "لركن كلل اًمعفرو ىلاعت هلو نانا اةءطعا نب نيملاعلا لكنم لأ ا
 اأ هنأ ديهللان وعيا بانا كتر غب اننيذل ا نال 3 هطعمللب همعدو هلا |عاطأ دّمذ لوسرلا عطب نم لاعذ هتعاطب هتعاط نر ىلاعت هنا ةثلاشلا حا ه كاذكءامبنالاريئاسرك ذنكلودهشتاا فو ناذالافوةداسمثشلا |

 2 احاوهوضربناقأ هلوسرو هتلاو لاقت ها. طرب هاضرو هلو راو ةزعلا هلو لاذ هنزعب هتزعو مم ديأ قوت

 || ىدح نأبا دم أ ىلاعت هتلاّنأ ةعبارلا ةتعا# لوسرالو هللا ودصسا اونا نيذلا اهي اب لاف هتناجان
 هنتا اكو تانآث الث ىهو رروكلاةروسرو-اارمدتأو هلم نه ةر وساو أف لاف نآرقا!نمةروس لكس |
 نارقا از عم نو كمال نأ مزاةبآ اذكو دب فال! ةتسن ارقا لكن اك امملو نارقلا نم تان ثالث لكسب مها دع

 لضفأ اناوسر ةز شم نا ةسماخلا ذا » ىلو ناك ةريثكلا تان'الا دهب دن في رمثتا ! لص نالف تام»

 دنع مرك !ميحاص ناكف رشأ تناك انك ةعلللاناىناثااناب تادوج وملاف مد اكمالكلا ف نآرقلا
 0 ضارء!ىهو تاو ءالاو فورذا سدح نم ىهو ارق ىه مالسلا هيلع هز عم نأ ةسداسلا خا« كالا

 لاو“ ىعام دعب ىلاعت هنا ةعباسلا ةخخا » ةضقنم ٌهنافءادالارثاس تاز عهورهدلا خا ىلا ةءقانرأس و
 ءادتتقالاب لسو ةيلع هللا ىل_صاد# هاف ءددق امها ده هللا ىدهنيذلا كثلو الاف مالدنأا ميا ءابينالا
 نيدلا عورف وأ دمة: هنالزئ اج ريغوهو نيدلا لوصأ ىفمع ءادتقالا ارومامناك هلالاق» نااماق هلق نع
 | هناصس هن اكف قالخالا ن سام دارملان وكينأالا ىف عئارشلارئاس حد هعرم تالزئاجري_خوغو
 ا!اد_هو اهاك ىف مهبايدتق م نكو اهنسح اواهدوج أسهم تن ارت اف معريسو مهل اود ىلع لا :ءلط امنا لاق
 ةئماثااهخا ه مهتم لضف أ نوكي نأ ببوف مهيفاقر هدم ناك ام ةءضرلا لاصخلا نم هيف عمجا هنأ ىذخ#ي

 هنااّمأ لف ن وك نأ بدر حصهأ -ةشمن وكت نأ ىضةةءكلذ و قالا لك ىلا ثءب مالسا اهيلع هنا|
 رثك اهّمَمْثمنوكت نأ ىذَتَم كلذ نأ اًمأو سانلل ةفاك الكا اسر امو ىلاعتهل وهاد قالا لك ىلا ثدد
 رانص نورفاكل ا اسهيئان نيملاعلا عسب لاق اذاف راصن ا وناوءاالو لامري-عنمادرق اناس ناكمنالذ

 ثدبامل مالسلا هماع ىموم َناف كل ذكو ىلع م شما تناكف لكلا نءاغت اسري هن ددامسو هلءادعا لكلا:
 اواك لكلا مالسسلا هءلعدتامأو هموقدن وعرف نءالااد_- أف اخ ناك امو هذ ل ارسال
 || حالسو :ؤقو ذ دحاو لس ر هم قرفرلاو قيدسلا نع ىلا ا دليلا اذهل ل .ةولاناسنا ناكل ذنينيهلءادعا

 | رابخالا نماذكو اذك ديدابلا بح اصلا غابو قي دصالو سين سويف سول ةديعب يدان ىلا بهذا هلل .ةولو

 هراهنو هلما لوط بهذي نب اروم ام ناك هناف لس و هماعهلا ىلص ىنلا امأ ناسنالا ىلع كل شا ةشوملا
 هن وو ساو هندذوبو هنو داعب مما مهئمداشعملا لب مبدل دهعال نيدإا سنال اوّنا ىلا هرغ لكضصص ىف

 له هنأ ىذتةءاذهف اع.طمار_عماس هملا ع راسل اكل لو هلاط هذه نم "لع /مالسلا هيلع هلا ا

 مولعمو لثاكو فلا ليق نم قذنأ نم مكس ىوت_سرال ىلاعت لاف ادهلو قاشملامظعا هللا نيدراهظا ىف
 كنطاخ ةّدْشل كلت بيسي املا ل_ضف مظعا ذاق سو هبلع هللا له لو.سرلا ىلء ناك ءالملا كلذ نا
 هاعهلوةا هريغ لطف نمرثك اهل ضف نوكي نأ بجو هريَغ ةّقدم نءمظعأ هنةئمناتدناذاو لوسرلان

 || نوي نأ مزلمف نادالا لضف أمالسلا هيلع دم نيدن ا ةعساتلا ةسخلإ # اه زج أ تاداعلا لضنأ مالسلا
 بم ععانلاو ناندالا ارياسا اان عالسالا لب ىلاعت هنأ ل والان اس ءاسنالا لضنأ مل و هيلع هلفا ىلص دش
 || الف ةمايقلا مويىلا هيلع نم راو اهرحأ هلذ ةن_سح ةنسّنس نم مالسااهماءهلوقل لضف أ نوكي نأ

 د_#م نوك نأ مزلمف نادال ارئانس ىضاو نداناوثراك أ هعضاو ناك اداونرثك أو لضف أ نيدلا اذهناك
 . همم
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 ظ09ا 5 نو ع

 1 0 نأ بيو مالا لضنأ سو هيلعهتنا صدمت هما ةسئاعلا ةلا« ءامبئالارث ين لشنأ
 تااناما ةّمالاَه ذهناىفاثلاناسإ سانال تب رخأ ةماربخ ع منك ىلاعتهلوق لالا نان ,ءاسالا ل ضفأ
 ْ "لمضفو هللا مكب فوعتافدقلا نوبت تكتل ىلاعت لاك لد هياعشا لموعشمب 1 ةل-ضفلا هذه
 ْ ْ سنالاو ناسا ىلا ثوعبم هنالاباورثك أ ألو هيلع هللا لص ادد نااضيأو عوت ىلا ةليشق بجو عباد ||
 0 ءلع هنا ةرشع ةيدان1لا ها « عودتملا نأ ولع ىفارث أ نيسحتسملا ةرثكل نال رك اهءاوث توك نأ ن حوت

 ِْ ا ااًدخخا د“ لوّدعملا ىف عبق لوضفم اب لضاسفلا حن ّنال لضف ن وكي نأ بجو لسرلا تا مالا
 : | مسهق دص لعالادو م ىواا تار ار_هعملا ةرثك اهتم رومال نوكي ضب ىلع ءابنالا ضعب لسضفت ناةرثعا

 ْ | ماسقأ ىلع "يللا ىمو فال هن الث ىلع لذ ةي ام مال سلا هيلع اس قد ىف لص دقو مهفي دبل ةصوفو |

 قاعتام امو ليلقلا ءاملا نمم-مماوراو ليلقا ماعطأ | ن نميثكلا قانا عابستاك ةردقلا قاع اماهتف
 ا انوفرشأ فوكو هم ل' اضفلاب هنا ذ ىف هص اص: تااهمو تأ رثااةحاصقو بومغلان ءرابخ الاكمولعلاب

 | وره-عل هنع هللا ىذر قعد راع دع لاق زا وري دا عقلا نا ف ناك اطيل برها فار نأ نم

 ] تردقعل نئاجىفانأو بناج ىف ةسلب .دملا له لك ناكولا مو لاق ”ىلء ابك سف: تدحو فيك دونا

 ْ هقلخ فاهنمو رومشمو>وهرخ ىلا ثري دا كلتاةي ىذىداولا اذه نه حب رع هناق يهأت لاقف مهياع

 ةرشثع ةئااثا اها باواالاهد- هلمدتتا ةَعطان ثد هد كلاب دكو م

 | هدالو أ لكمو مدآن نمل ضف هنا ىلع لدي كلذو ةماقلا موي ىءاول تحت هنود نو مدآمالسلا هيلع هلو
 .اهلخدأ ىتنيسنلا نمدحأ ةنحلا لخ ديال مالسلا هيلع لاهو رذنالو مدادا ودمسانأ مالسا هلع لاق 2
 .احورخ سان للان لسو هيلع هللا ىنص لاه سن أ ىورو ىتتنأ اهل د دت ىت- مالا هدد ااهاخ زالوانأ
 قرع متاداو ع اانآو ىدس د ملا ءاول اوسأاذامهرمشدمانأو اودنواذا هساطخلان أ و اوئعاذا

 مهني دح لسو هيلع هللا ىلصهنئا لوسر عمسف نورك ذي ةباصلان م س أن س الاه سامع نب | ن نعءو رخالو
 رخ لاكو . |جاك-ت هلك ىءوم مالكنم بع أب اذامزخ 1لاقو الان يءاراذكا هللا نابع امع مهضعب ل اتذ
 اك دكار مو هيل هللا ىلص هللا لوسر حرقت هللا ءافطص ! مدار ل ىسعف
 كالذكودو هللا حور ىسعو كا ذكودو هللا ىبغ ىءومو كا ذكوهو هللا لا ميهاربا نأ مكتحو مكمالك
 ْ انأو رذنالو ةمايقلا مولدجلا» اوللم انا رق يس دل كا 3وعو كل هامش ءاقلطم عدو
 0 ىمواهلش دأف ىل عفيف ةنملا ةقل- كر نم لوأانأو رلالو ةءامقلام ول عفش لوتأ انأو عفاشلوأ
 0 اًضذىف قوسلاىور ةرمشءةعبارلا ةغا دم رفمالو ني رش الاو نياوالا مرك اانا هرفنالو ئنمؤملاءارقذ
 تاقيدلا ةشئاع تااستذ برعلا ديس اذه مالسل ا هيلع اسقف دمعي نم بااط ىلأ نب ”ىلءرهظ هنا ةياصعأ
 0-0 ةحاد مالسا !موماع ءاسنالا لضفأ هنا ىلع ل دياذهو بر هلال دوو نيااسعلا هيناتا قف برعل ادم

 : | نوطعي ل اس تءطعأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سايعنب ان ءدهاش ىور ةرمئءة سمانا نإ

 ادعم ضرالا ىل تاعحو هموق ىلا ثعي ىل_.ق <ىئااناكودوسالاورج الا ىلا تعد ردن الو ىلبق دحأ ا
 | ةعانفشلا تيطعأو ىلبق دال ن نكست لو عانفلا ىفتل- أور ون ةربسسم ىامأ بعرلا,ترمصنو ارووطو

 ا هّللاّنأ حميرم سهلا لال دسسالا هو ا. ثهتلانلريشالو 1ىلا.عت هللا ءاش نا هل انىهف مال امرخداف

 "ىذدمزرتلا مكحلااى عنب دهم لاق ةريشع ةسداسل اها دع هريغ ىلعل# اضفلا هذ مب هلذف ىلاعتاا|

 0 رة ىلءهنرامانوكت ىذا اريمالاف عر هلال عدو تركت هتاثويمأ لك نا ها اده رقت ْ
 .ةيرزلا كن م[ ناوطمأن مرثك أر احذو لاوءأ ىلا حاحا برغل او قرمشل اكلم نمو دي رلا كلر دق, هنلوم ْ

 ١ ةلاسرلا ن نو له امر دق لعدن رجملاو ءاوجود.حوتلارونك نم ىطءأف هءوقىلاثءدلوسر لك كلذكنف

 وا كدر را هم ىظعبامن ا ضرالا نم صو. فرط ىف هموق ىلا ل#در اق

 | .عسمرش نأ كاملة ءملان لعين أبل 00 اين ساد او

 2 روما 1



 | لروسرلا ارم ان ”ىتلااع 0 ءادانهناق مالسلا هلع <ىنلاامأو كيراناىلا نوما ميهارباان نأ |

 قتل ؟مالسلا هملعميسهارباّن او كإ د حصص مالسلا هب .اعد#© ناك امو ةكتالمالادو مص ناكمال#لا هم ءأ
 || دعو ةيظعلا تاز ردملا كلو مالا هم ع ىمومنأو هلعان اع رواحو رت 1 اق ةيظعلا نارينلا ف ١

 8 ني رسم حاب رلاو سَ ولاورتطلاو سنالاو نا ناث .ناملسو هديىف ديدخل اهل نالدوا دو [هلثم ل ناك ام ظ
 ْ قوملاءامسا ىلءهردقأو ةماوفطلاىفهتلا هقطن أ ىسعو ملسو هيلع هللأ له دس مال صاح كلذ ناك امو 0
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 ا١ءا. ا "الار "اسوم ىلا لسو هيلع هللا ىلص د وبل ةيسن تناك كل دك ناكاذاو برغلاو قربُشا !له ًارودأب

 ْ زونكنم سارح دكت «ييوك ياا ا

 يجر ايمانك دامو رقاد تن ل١ 0 أبا لي يضولا

 ردا اونا ناك هللا هحر ”ىدمرتلا مي مك-ط١ نب د ىور ةرمثع ةعداس ١ ها 0 مالا ربت ةراعو

 ْ داو ام ىءوموالا لش يحارب ذا ىلاصت هتلانا لاق هنالسو هيلع ها ىلص "ىلا ن نع ةزيره كأ نع

 أ ني_يعصأ ىف ةرشع ةنماثا دخلا 5 ىو ىلو !> ىلع ىبيمح نرثوال ىلالجو فز ءو لاق مث اب ايدمح
 ىلمق ن نمءايبنال ا لم مو ىلثم لو هس لع هللا ىل_ص هللا لوسر لاك لاك ةرب ره فأن ع هيقطر اقطع ءاأ

 ١ سانلا لذ اهاباوز ن..ةيواز نءةئبا عضومال اهلك أداهلجأو اهينجأت انو ىدالدر لك

 ةئمألا كالتانا ت :تص د#* لاةفكل وان ” سف ةئبل اذهه تءضوالاأ نولوةشن اسما |مبدعلو هننوةواطا

 ا هاش داو نكسام دا ان ا هم١انم اداننارقلا ىفاسسن ىدان املك ىلاعت هللانا ةرمع ةع_ساتل احا 2#

 ا مدان اف هنا هد نم همظعأ تناك ءا. ءامر الا تازدتمن ا لوالا د هءوجوب فاذا جحاو لضفا د. فد كلذو

 | ىلاعت هنا هنا الاه ها 5 ملسو هيلع هللا ىلص د#ل ال ءاح كل ذناك امو سدربالاو همكمالا* ارباو

 ا لك سرمد ماكو مالسلا هيلع ى -ومفلاقوالءلخ مي هارباهتادت او لاقنال. .1خ هياّكىف ميهاربا ىب جس
 5 هالناس د هديل كلذ نم ءىثو 1 مالسلا هبلع ىسعف لاقو

 : ءاسنالا نيب اورمذت ال لسو هيلع هللا لص لافو ىمهنب سنول ىلع ىنولذفنال مال اهماعهلوق ةثلاثااة خلا

 || لوطاح وانك ذف ءايبنالا لضف ركاذت دمسملا فاك لاه ساءعنبانعىور ةسهباراة با
 مهنم لضف أ هللا ل وسرانلتو ءامعدلا ىلا هعقرب ىىسعو هانا ىلاعت هللا ىياكشب ىب ومو دلي يهارباو هتدابع
 نأ يف لامتذ هللا لوسرلخدف ءاسأ لسور دوا هم دةئامهلر ةعو ةفاكس اذلا ىلا ثع

 || د اهبمماو طن هس لهي لهنا كلذ رج , ع نم اريخ نوك« نأ دال يش اللاتن لا

 مالسلا هماعد_ نملضف أن وكي نأ بح وبال ةكتئالمل ادوهسم مالسلا هيلعمدآن وكت اباوذاو
 نيطل اوءاس انين م داواس تنك لاهو ةمامشلا مون ىءاول تدك هنود نمو مدآ ملسو هرلع هللا ىلص هلوق لدلدب
 هنااضياو دولا نم مظعأ اذ- هو حار عملا هلم ءامالساا هملع ده باكرب ذخ أمالسا | هملعلد ربح نا ىلقنو

 0 اللادوع«ن ملضف أ كلذو هيلع ةالصلاب نيدمؤملاو كت اللا عأو دوغ ىل_ءهنسفنب ىل ىلا

 ١ لص دم ىلع ةالدلاب مهم اواني أت مدآ دود ةكذ اللا سعأ ىلاسعت هنا لوالا * هو-وه_ءاعلديو

 ْ دو*-امأو ةمايقاا مونىلا ةقاد مالا | هملع د ىلع ةالصلا نا ىبلاشلاو + ا رقت _سوهيلع هللا

 . دكمتالا ا هالوامنا مد“ الدودصسلا نأ ثلاشلاو #2 ةد>-اوّرءالا ناك اممال سلا ةملع مد ١ الكت الملا |

 ركتاللان ا عبارلاو د ل الخلا اهم سهأ مث نئااعلابر هالوامتاف د# ىلع جالفلا امه

 لاقفللابمدأ صخ امتنا قنا مدا ةبب> ىف مال. ماا هيلع رون نا لجال مد ١ الدو-!اباو نهأ

 ْ لدعوو لاهو ناءالاالو تاكلاام ىردتت دك ام هدى لا قذد_ةءامآاو انوا ءامعالا مدآ معو

 مالسلا هلعلد ريج مالسلا هيلع دهم لعموءاعسالا مدآ لعولاق ىلا :هتناوه م دآلهفاضبأو ىدهفالاط

 ناكو ملعت نكت لام كاع و ملسو هيلع هللا ىلسص د#تلءىف لاق ىلاعت هنا باوملاو .ىوقلادي دش هلع هلوقا
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 هلع نكون رقلا لع نجرلا ىلاعت لاو ىبدأتن انمالخ ا"ىرئذأ ردا ماسلا لغلاعتر امام كاع هنا لاش 1 0

 هاعىلاعت هلوقننبو هن نى موباامأو اناع دوا بر لقو د ىلابعت لاو ىهاك ٠ انش ألان( لو ةياعؤا كل 1

 لاه مث توملا كلم مك اوي لق لاه ىلاعت هنأ اك ىلاسعت هللا نك ملعتلاامآو يقلل بظل اذذ ىوقل ا ديد ١

 ىلاعتهّتا لافو نيمو ادراطدان امو مالسلا هملء حوت لاق لة ناف امتومنيح س .ةنالا قوش هللا ىلاتعت

 انا لاف ىلاسعت هنااءلق ٠ ن_-سح !حون لش نأ ىلع لدياذ هو مهبر نوع ديْنيدلا درطثالو مالا هيلعد ل

 1 د_#ثءامأو تاذءلاءسهأ لرتأ ناكسذ ملأ باذعمهيتأ اي نأ لم ن نم كموةر ذنأن أ هموق ىلا احون انلسرأ

 ميحرفؤرهلوقىلا مكسفنأن ,هلوسر مءاج دعا نيماعلل ةجرالا ا '1-ءراامو' همقل.قذ مالسلا هيلع ْ

 ةعافشلام السلا هءاعد < هءقاعو اراد نيرفاكلان هضرالا ىلءر ذتال سر لاف نا حول ةبقاع تاكسف

 دحاو لك "باقم ف ةؤينلا ل: الد تك ى رك ة د قف تاز هارب“ اامأو ادو#ن ام اة مكر كعس نأ ىبدع

 هلوقامأو « معأهللاو ءانرك ذا مرثك أ لقحيال بالا اذهو لو هملع هللا ىلص د هلل اهنم لضفأ ةزدث* | ممم

 ' اريثك فذ ءاهلاو ىلاعت هللا هلكت ههئمدا رمل (ىلدالاةلآ لا لت | سم هيف ( هللا ماكنه مم) ىلاعت

 | ةءارقلاو تصنلاب هنا راك ىرق » (ةئاثلاةلأملا) « نيعالا داو سفنالا هت ام اهم ىلاسعت هلوقك
 | فرمشلا امنا هيو حانم ىلصحلا مالسلا هيلع لاقتام ىلع هللا اكل نمؤم لك نال ل_ذفأا لعل دى والا

 | ةلأسملا) « هلاكم قدعهللا ماك مهاوق هب د ارا نمدتنا لاك ىلاملا أر ةو ىلاعت هللا هماكس نا ىف

  تودالو فرع سداىذلا ”ىلزالا عدلا مالكا ود عومسملاف هللا هلك نءنافاوةامحا « (ةثلاثلا ْ

 سل نكد سلام هب ور عدشم ملام هناف كلل ذود عومملا هعاسبلا او ”ىرع-_ثالال اعف هريغ مأ 1

 | توضااو فرطاوهع عومدملا اتا و لاحم مالكلا كلذ عام ”ىدي رئاملالافو فيكم سلام عاست»
 | اولاه هللا لك نمم مخ ىلا عت هوب دارص مال_ساا هملع ىدومن ا ىلءاوةهنا 8( دارا هل ملا ) <

 ْ نبعيس هموق ىموم راخاو هلوقب هللا م_هدارأ نيذلا مهو نورا 2 نوعمسدأا ىءرع عوق نم عم« دقو

 ١ هد.عىلاحوأ اف هلوق لل دب مذ لاف نم 1 احا عملا هل .1ل دو هيلع هللا لص دهن دعم لو الجر

 1 هلل الان ءاوا د. ٍةنَمهياعن ا . هم دودقملا هنا ءاك نع مم ىلاسعت هل و3 نا للة نأف ىحوأام

 ١ نآرقلا ىفءاج عاماكت ىو م هلأ م اكو لاه مولا هل يدوم تو ال لاا ماو قاف هنا

 ١ موأ_هملاتقولا مولىلا ني رظاملان ل كلنا لا نوع مول ىلا فرظأ لاق ثم سداد | نيب و هلل نيب ةملاكم

 0 كلذ ناك َن اف سدلب نيدو هللا نيب ةريثك" ةااكم لعل ديان الا هزه رهاطو تان الاه هرخ ىلا

 0 اا رسشنلا ضر عمى د راسو بال ل_د- فيك: فرشلا هاه أ

 ْ | لاق ىلاغعت هنا ىلسعل ديام اهم سيل سلبا ةصق ناب اوللاو اماكف ى.وم هللا ملكو لاق ثمح مالسلا هيلع

 ْ (ثاجرد مهضعب عقرو) ىلاعت هلزقاخأ ةدو>ومات' :اكةطساولا لعلف ةطساوريسغن 4 هعمتاناوأا كلت

 : ع سسوس هنوافدم لسرلا تنام ن اناس ةتةداراا نا لوالا نالوق همفذ ا

 ناو ىنالاناملسأر ه«و هريغل اذهل ص< مو 5 ودلاو كلا ادوادل عجو هل. ”لءضفلا هذه لثما دح توب لَو

 0 ا سود مالا هلعد#و مالسلا هملعدو اد 4. 4 الالصاحاذهن جور : اد خب رااوربطااو

 ا ااذاامأ تا ١ راو بصان ا ىلعتاجردلا انا سنا اذهو عئارمشلا لكل ءانهعرسش نأبو سنالاو ّنِاىلا |

 ا 0 هنامزيانةثال هيما ن نءرخآ اعوقوأ ءادب الا لرد اولا راقت ثا: ردعلا ىلءاهأإ: ا ا

 لعأ ناك امبهس_ثلاكناكرخلا ن امو ءاضربلادبلاو ةح اصعلا ىلق ىقو مالش هيلع ىسوم تاز 2

 ءانحاو صرإالاو هك الا ءارباوهو مالسلا هيلع ىسيع ل ارو ردسأ اوهو هفنيمدةدمرممعل | كلذ

 مالسلا هءاعد# ةزدمو ”بطااوهو همف نيم ةثم رد تيدر نتاع ام هما | كح ناك قوملا

 ||[ هلقلاب هنوافممتاز كما ةلدحلاو راعالاو بطخلاو ةحاضفلاو دعا اود ذج نم تناك ن ارشلا هو

 ٍْ تاجودلا توافتيدا راانوكيتأوهو ثلا“ ا ا :رثكلاو ْ



 نصر ةه1 تاعايالا وج ولا تامأتاذاف ةلوداا قو ةياصلاو ةّمالا ةراكصوعو ادلب قاعتام
 موكب ذرولاهاغ او لكلا ىلع ل ءااو» هنال مالسلا هملع دجتذي الاهذهدارملانا قاشاالوقلا # رفوأ و مظعأ هتاودو رثك ًاهموقو ىرقأو قبأ هن ازتمو ىلعأ هيصنخ لكلل اهمكسم ناك لو هيلع هللا

 هيدب ربو مكضعبوأ مدسأ ل وعفا ذهل عفن مهل لاّةيف اهظعالعف لعف نك صرلاو هربنتلا لمس ىلءتاجرد ٍ ١
 موهفناال_قناف ةماخل هذ قد ل ىسفن ترك ذا تئشولو لاف لو + -ةندا رأت اانا تركذا تدور 5 لاق م ةغبانلاو اريهز رك ذف سانلا رع نع ةئيطلسا لئسو هن رمصتلا نم ة أ كإ ذنوكت و هسفن ٍْ

 :دئافالاا5 ضعن ىل-ع م- عضد اةلضف لسرلا نا: هلوق ن٠موهةلاود تاحرد م-مطعل عارو هلوق ند

 مالكل ا :داعان ا مولعمو ”ىلكل ا كل ذل ةداعا تاءرد م_مضعب عفرو كل ذ دعب هلوقو لل ١كلث لمدة” ىف 1 ع ورش ها اكرم مهنم كا ذدعب هاوقو ”ىلكم الك ض عب ىلع موضعب انلضف للا كا: هلوقاضي ا وري ركستلا ىف

 تاحردب ل_ص- لمضفتلا كلذ نا ىلعل دينااّماَف ضعيلا ىلع ضعي ل. ضقت تاسبثا ىلع لدي ضعب لعأ]
 لاه ىلاسعت هنا (ل والا لاؤسلا) « تالاؤس هيف (تانيبلا يسعني ىسعاشت اذ ) هلوةامأ اريركتا]| ا نكد / ةدئاز داق همق تاجر د موذطعن عفر و هل اوةناكف هيلع ةلالد نق سدلف هل لق تاج رد و5 رثك ْ
 / ماكنم مخمل اقف ةيراسغملا ىلا مالكلا نع وناااذ_هنعلدع م ضعل ىلءمهضءباناضفةي الال 0
 تاندبلا ييهنب ىسعاشت آو لاستف لوالا عونا اىلا ةاغلا نمل دعمت تاحرد م مذعب عقرو هللا
 مْمهلوق ناب اوأاو ىرخأ هرم ة_.طاخا ىلا اهنعمت ةياغملا ىلا ةبطاغا نع لودعلا ىفةدئافا اف
 دوصةاااًدهافاماكن ىموم هللا اكو لاه كل داو انلكنمم#منم لا ةينا نم اعقورثك أو بدهأ هللا ماكنم

 هلوةقري_هذلاّنال ة-.طاخما ظذاراماامنافتاننبلا يعني ىيسعانت اوهلوقاماو ةببغلا ظفارامخ ١
 ىسموم صخ ل «(قاثلالاودلا)* ءابتيالا ةم-ظع ىلعل دي ضرر ا ميساظعتو ميظعتل اري عكاش و
 نا صدقا !سسس باو او اهدريغ نمل ذفأ ام-منا ىلع كل ذ ل دي لدورك ذاب ٠ امبنالا نيب نم ىبسعو
 را مأ و نامزلا ادهفتو رسخذاح نودو> ومامْم أف اضبأ زاههريغ تازدتم نءك وفأو رعب اهم ارق
 قاع عمنالوس رلا ناذه لق هن“ اك امهتَّمَأ ىف نعطل | ىلع همن ”رذلاب امهديستغتنيدوجوماوسل ءابنالا
 تانسل!ءانيانا مهوبوأ لدي تانديلاءاسّيانمب سب ىسع صيص «(ثااثاالاوساا)« اوضرعأ | امهتعاط ىف مهل بجاولا نءو اوااو اوعزان لإ امهتنأ نمدارةنالا لصحيإل امتاز 80 ةرثكو امهتجرد
 تام نال وقف ى وقأتانملا كإ:َتالرك ذااناءهصخامتا مق ناهز ا ريغ كل ذ نام ولعمو هريغىف لص ام

 ةاواسملا نسلق أ الف ىوق أ نك ل ناف مالا | هلع ىسع تائب نم ىوقأ تناك مالساا هلع ىءوم |
 لعرهظام عم مالسلا هلع ىسيعةوداو ركن ثم دووبلا لاعفأ عبق ىلع هيسنتلا همم دو ههملا بازوذلا
 - هلال_:الاناق ماقملا اذهب قلي ال كل ذو هلق عجب تانببلا « (عبا رلالا ؤسلا) «ةحاللاتاند لأن مهيدي
 سدّلا نسا! لاق لوالا« لاوقأ هريسفتف ه(ةيئاثلاةلأسملا) «. ميت هففقوزاحلا لأ هلقثن دقلا (ىلوالا ةلأسملا) © نال أسم همفف (سدقلاحو ربها ديأو ) ىلا.ءتهلوقامأ ملعأهقنا ودل
 لوى مالسلا هلع لد ري ءانعأ ىعملاو 3 رشتلا ةناضالا اومالساا هملع لد ريح ه>ورو ىلاعت هللأ وه
 هملع لو ريج َنالف هطسو ىف امأو انحور نم هذ |:قنف هلوةاة مالا لوى امأ هرخ فو هطسو ىفو هرحأ

 مالسأاهملع لب ريج هناعا هل قد ووملاتدارأ نيف مالا رخ1ىفاّمأوءادعالا نم هظذو مولعلا هلع مالا |
 سدّلاحور هلْزن لق ىلا عت هرق مالسلا هملع ليريسج سدقلا حور نا ىلع ل ديىذلاو ءاعمأاىلا هعئرو
 ةرهاطلاحورلا نوكي نأ زو هيديأ ىذلا س دق !حورن السم ىآلوقوهو تلال !لوقلاو « ىوملا مالسلا هماع ىسدعهي ى< ناك ىذلا مسالاوه سدقلا حور نا سابع نبانعل وقنا وهو ىناثلا لولو *

 سس
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 الأ «مقوالاةلأىلا) « لئاسمهبقد (تانيبلا مرمءاجام دعب نم مه دعب نم نيذلا لدنقاام هللا ءاسشولو )
 ل مهماوقأ تفات ا نيهاربلاو لئالدلا مهل تدضو تاما | مم ءاجام دعب لس راانأوه اهاقاع هذه قاعت
 د أ « ( هَل انلا ةلكلا) » اوراواولتاة:فالتخالا كلذ سسدو رفكن م م-خمو نهآ نمسك

 اولتتشي الثا هقاءاش ول ودب االا ريدقتا ولاهو هن الاةذ مب هردقو هللاءامضة:ثدا وطازك نأبن ولئاقلا
 ْ | ثيذ موزلملا مدع ىل_ءلدب مزاللا مدعو لاتتقالا مدع ةعيْشأ مزال لاتتقالا مدعنا ىعملاو اولامةم
 أ كلذ نأ كشالو لاتتفالا ةشيشم .وه لدا ناك ليةدوة_ةملاتتقالا مدع ةدشم نااناعلاةتقالادحو
 | هتئمشمو هردقو هللاءاضقب نامتصعلا وةعءاطلااونامالا ورذكل نأ ىل_ءكالد لدن مدعم لامتقالا
 | لالدّدسالا اذه نعا واجأ دف ةلزتلااممأو ىلاعت هنا ةداراب ني: مودل ء-ها اةوو رامذكل الةنا ىلعو
 ا دودقملا اهو ىلاعت هلل مهنم غب كلذ سداف اولتاكو اول ةاذا راغكل نأ ناس ب الا نمدودت ا اولاكو

 || ءاشول لاقي وأ مهمردقلاو ىوقلا بال ءاشول لاب رأ مه دابأو مهكلحال» مول ىلاعت هنا لاقي نأيلد<
 |اذ_هو ةكشملا نم اووالاءذه هنمدارملاهّللاءاٌمولو هلوةف كلذكن اك داو ارمدقواريس لاهل أنه موعما هه

 | ىلا ةئيثملا هتئمدارملاو ريتا ىراصنلا برشت لو هتكلم ىف رانلا سول ادمءيل مامالا ءاشول لامي اك
 | تنتو ةوو ىلع عقتةئلشم لا تناك اذا لادو هب وجال اهذه ىذاتا!ادكصأ مانهاهاذكو اهانركذ

 ا فانتم ةئب اتم ةئيشملا نم عاونالا هدهو امال صوصخلا هولا ىلعةلالدره افا ىف نكد ملهوجو ىلع

 أل ةب الا فروك ذملاو ةشسشءاهنوكموع فدك رتشم امنأ الا تايابتو تفلتخ ا ناو ةئيشملا عا ونآن اب اوملاو
 | اذ هنوكيالنأ ب جوف ةداغ ةئدم اهلا ث يح نمال ةئيشم|هملا ثحح نم ةئش اوه طرسشلا ضرعم ىف ]
 الأرد_ةااوىوقا!بلس ةئشموأ كالا ةئيشماماىهو ةصاخ هش ةقيشملا صيداتو الصاح ىلا
 0 وهذ طفل اره اظف الخ ىلع صيصختا ١١ نهنااكو ز/احربغوخو قاطحدال دست رايجالاورهقلا ةيشموأ

 || لاس لاتنقالا عوقوبلءلاو لاّتسقالا عوق ولاملاعناك ١ ذاىلاعت هللاّنال | ذو عطاقا لما دأا فالخ ىلع
 لاثاقالادو-و ملعاالود- لاذ باسحالاو باسل نيدو تاسيئالاو ىتذلا نيب عجب لادتقالا عوقو مدع

 | دض ىلعاي الارهاطناتثف لام كلذو تايثالاو ىئالانيب عجللا ذا رادق ناكل لادتقالا مدعدا دول ||
 أ لع_فا!ناىل عل د.هحولا اذه نذهلئاقملا تعقو ىىاذلا اذ_هلدح ىمهنا ىلءو يعادل ادهأالا عّتتال | | لتانقملا نا ىلع لديك ذو تاما ىلا مهوع دينيدلا فمسفالتن انا ىنسعملاو لتاتلا مزال فالتخالا أنا نيب هلال ىادا'لوصح د_بالا عترال لءذلا نا ىل عال ددب الا هذهواول تق !مرحالف اوفاتشا | ذاو أاولتتقي لاوفلتعملاذاو اوفاتتع لهقلاءاشولو ىنعملا نادي الا لو ىفانر تصح ذدتو (رسفكمهنمو نم || نمم_مخاوفلت> |نكحاو ) لاف مث ه قيفوتلا هقلابو مهاوقّدض ىلءرهاشلا عطاقلا ناهربلاو موأوت

 20 اذهنماضيأةلادةي الا تناكتف لساةالامف ددمعل ىف هناا يقلك ة.ءادىلا ةلا عال دن: ست ىعا ودلال || هردقو هللا ءاضتب لكل !نآرهظ كلذ تدث ىتدو ىادل|لوصح دنع بباوو ىادلامدعدنع وقولا عنس |
 ْ ىدحاولا لاه انلقرير كسلا ىف ةدئاسفلا اخ لءةناف(ا ولةةةاامهلناءاش ولو) لاق مث « ايد ذم دك ىلعمحولا |

 ْ هب رج لو مهسفن أ دنع نم كلذ اواعف مسخ معز نابي دو مالكلالا ديك اتءرّركحام ا هللاهجر
 ْ ضارتءاالءاشي نم ل ذك وا ثي نميؤذومف ( ديريام لع في هللا ّنكَل و ) لاه مث + ىلاهت هللا نمر دقالو ءاضق
 ]|| مديل نالاولاقو نين موملا ناميال قا اذن اوه ىلاعت هلا ىلع الاهذ-ميبادصالا جحاو هل هذ ىف هيلع
 | نوكب نأ بج وةدي ربام لك لع, هنا ىلع ب الا تادو نمؤملا نم ناسعالا دي ريىلاسعت هنأ ىل_ءدعاسإ
 نم ناسميال اديرب ناك لف ديربام ل كح لهي هنا ىل_ع ل داسأ اًذيأو ىلاعت هللاود نمو ا ناعال لعافلا

 تناكف مهن ناجالادي ريال ىلاهت هنا ىلع لد كل ذكنك, لاما و نيمو وناكلأو نامعالا مسومة لغم رافكلا ||
 َن واوةيو قاطملا نو د -.هي ةلزتملاو تانث اكل ا ةدا رام ىلءولاعال ا قا ةلاس ىلءةلاددي الاد
 | ىناثلاو + قاطملل ادت هنا اهدحأ «هوح وأ فرعض اهو هسف:لاسعفأ نهدي رام كح ل-هفيدا زال
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 ب ك1 4
 || ىلا ءتهلوق + لعأ هظلاو هنت ص ّواعو هتر دق لاك ىلء الما د كالذب ىلا«تهنلا فدو ف ن وكم الفنا ذكد أ لك ّتاثلاثل | » هلعفي ام لعفي هنا الا ىنءمريصي هناف تاصضاوالاناس هب الا ريصت دسةتلااذ_ه ىلع هنا
 مهنورفاكلاو ةعاذشالو هل الو هرف عالم وف أ تأ ل ءةنمّم' انقزرامت اوف: اونمآ ني زلا اهي ان
 مّدقالفقافنالا ف لاملا ل ذبو لاقل ىف سفخلا لدين اسنالا ىلءءايسشالا بعص [نالءا (نولاظلا
 اولراوو هلوةب قيسامف لاّقلان صأ ىلاعت هن أو دورخ " هجو هدف اضدأو قافن"لاب الاب هع ل أهان حالا
 هنا مد اهلا ف لاملا قافنا هنمد ودقملاو امسح اضرق هللا ضرةيىذلا !ذنمهلوق» هيقعأ م هللا لمسف
 اهي”اهلوقو»و دال ىف قامنالابعالاب همقعأ مح رلاط دقه فرك ذو لاتقل مالا دك هد انو
 اود | ةلزتعملا «(ىلوالاةلأملا)» لئاسمتب الاف لوةنذ مظنلا هجو تفرعاذا اوةفنأ او:هانيدلا
 || ناك ام لكم قاسةنالان م أ ىلاعت هللا ل وةنف مك انقزرامماوفنأ هلوقبالال_حالان وكمال قزرلا نا ىلع
 يحاولا قاضنالاب صتخماوةذنأ وقنا فاوذلتخا «(ةئاثلاةنأ مار« الال_اوئزر ناك املك | افنان مالا اذه ص خان الا ز رن اكسحام لكق اسف :ان مالا ىل-« لدين اكتاو هن الارهاطاولاق ناخالاوامارح نوكيال قزرلا ناد عطقلا درر اذ_و هقاغن از ونال هناذام ارح ناك امامأ عاج الاناهزر

 || داكرلا ص الا ذهن سالا لاة فديو ددمو ادا و تناك اوس تاق افنالا لكف ماع وهماةكرلك |
 لاو بحاولا ىلءالا هجود ال دءولاودعولاك ”رل_خالو همف ع شال موب ق أي نأ لبق نم هلوةّنال لاك 0

 لوقلاو ةرخ الا ىفاهباستك اواهليصح© مك نك« الاس دللا نم مج رخاذا مكتافاسدلا ف نون وكت نيح ةرخ الا عفامم اولد لق هناكفد.عود ال !ىف راو بو داو بجاولا لوا صال نذ_هنورثك الا
 ةعافشالو لخالو عمال ورع وأورتك نباةرق » (ةئلاثلا لأ لا ) مصالال اوقازهو دا هلا ىفقافنالا هنمدارما ناكفداهاماب سعال لعد را دمهناءاعلمادلاو داهملا ف قاشنالا هنمدارأاناثلاماا
 اعيج نوقايلاو يئأتالواهفوغاالروطلا فو لالخ الو همف عال مالسلا هيلع ميهاربا ةروس فو بصخلاب

 نوح دقو ىلاعت لاق ادلا فل دحاس ىت هعمت وكمالو هد ون نامالان ادب الا نءدودتملا ا «( ةعباراةلاسملا)» لادحالو قوسفالو ثنرالذ هلوق ىفءانركذ دق عفرلاو بدنلا نيب قرفلاو عفرلا» ْ
 هلوقامأ ادرفانتأبو لوةيام هئرنو لاو مروه ءارو م انلّوءام عكرتوةّر ملأ م انقلخاك ىدارف
 هدرا ال مون اي نا ل بق نم لاى هن اكةاهتمد_خودال لدع لك لدءتناو لاهو ل دعاهنم لبق الو لافوه د مكنمذخؤيال مودا لاقاك ةيدقلا ىدعانهاه عسبلا نا لوالا ناهجو هيفق هسيق عال

 || رفكلا بسب باذعلا لزئاذا هنا ثااثلاو ىراكسي م_هامو ىراكس ساخنا اك يستر عادلا نو تعذر انع ةءض سم لك لهدتامورتموب لافام ىلعد- لك ىلع بلاغ ديدشل اف وللا ناىفاثلاو || نفي ن أش دعمونمسونمىعالكل ىلاعت لاقام ىلع هفنبالوغشمن وكيدحأ لكنا اهدا رودأ ةمامقلا موي ةءافشلاو هللا مدع ىف بيسلا نال ءاو ةعافش اهم لمقيالو أيش سفن نع سفن ىزوال هللا ىلا هذ نوهحرتامولاوةناو ىلاعت هلوق ريسف: ىف ماني دقو نيم ومال ةعافشلا تو. ىلعو نينمؤملا ريب ّْ ةيحلاوةّدوملات وش ىلع تادلئالدلا رئاسنا الا لكلا ىف ماع ةءافش الو دلت الو هل وقنا ل_ءاوتاع اذشلا لك ىنن ىذةةيةع اذءالو هلوقامأو راصنأ نم نالاظالامو لافو مج قي دصالو نيعفاش نمائا اك رافكلا نع ةياكح لاو اضعب مكضع) ندلي و ضءببمكضعب رفكي ةءاقلا موو لاق و بامسالا مهب تعطقنو لاو أ نيقتملاالاودءضعبل موضعي شم وي الخ "الا ىلاعتدل وق تار الا نم هريساو ةدوملا دارملاف هل الو هل اوقاما لاملا ندى بددتكد يس ةسعل ايمال و ةرا هس.فن وكنال ىذلا م ودلا أبنا لست مككلم قا
 مهنورذاكل او لاه ىذلا هلي د_+لا ل وي ناك هئاراسي نب ءااهتع نع لةنف نوااظأ |مسه ند رذاكلاو ىلانعت هلوتامآاه-مافود وهناك نا اذغيمرا صه هاا طغبم راصاذاو نيرمالا نيد وا اذغمم راموس

 َى ار



 "با

 افا ىلاعث هن ااهدح اهووتين ال اهذ_هل.وأ:فاورك دم نو رفاكلا مه نوملاغل ١ لدم ونوملاظلا ْ

 لديل نولاالنلامهنورفاكلاو هبمةءىلاعترك ذف اَةلطُم ةءافشلاو للا نأ كلذ مهوأ ةعافئالو ةلخالو ||
 قاسفا!ق حق هعافشلاتايثا ىلءةلادّدي الارعمتري دق اذه ىلءو نير ذاكسلاب صد ىئنلا كلذ نا ىلع ْ

 ||| مدقنام هقيلعت ب لفأ تم مالكن وم الفا !مهنو رفاكلاو هلوقّنال عم رغ ليوأتلا اذه ىضذاقلا لاق ٍ
 | املاطظ نوكيدقرفاكل اريغّنال ىلاعت هنا مالك ىلا ف اذن قرطتأ دتبم م الكلا اذ_هانلعولاثاباوطاوأ|

 | اذاني رذاكسل!ناىناثلا ليو اناآ هل قاع هم طعت ىلاريسدملا تح وذلاكثالالازمد_ةتاعمانةلعاذاامأ ١

 : ظ موسفن أ اول نيذل امه لب باذعل اكل ذي مهاظي مى 7هللاق باذدعلا كلذ نع ماذعل انعاوزعرانلا اند ْ
 1 اولعاماود+ وو ىلاعت هلوقدرع#اظنو باذءلاذوا نقع سهاوراصىت- قسفااورفكلا اوراتشاث حا |

 ١ | مودل تارا ءدَقَت اوكرت ثد- نوم اظا مهني رذاك1!ناثلاثا!لدوأتلاو اد_- كير لظيالوارمذاح ا

 ْ | مكسةنالاومدقنكلو ”ىدرلارابنخالا اذه ىف مسرب او دتقنالنورضاخا اه. منا ومتجاحو مهتفاف ظ

 ١ | مه-فن النوم اغلا مهنورفاكلا عبارلاليوأتلاو هللاب ا دع نم مكسفنال هب د ةماقااموهنول_ءدامأ[

 ْش نانوالا فنولوةياوناك ممناف هللا دنعمها عفشيال نع ةعافشلام_هعقوتا اهعضاومريغفرودالا ءذوب

ا ىلا ان ورَملالا مهدي هتاماضرأ ولاقو هنلادنعانو اعف ءال ود
 ا هلاعض نوك نأ عةولو ادا ديع نك ىقاز هلل

 | كرتلظلانمدارملا ساخنا لي وأتلاو .هنم عقوتلازوعال نم ريذنا عقوف ثدح هسسغ: لطف تاسع |
 | نورئاكلاو هن الاؤدعمن روكمف عن و تطعءأىأ ًايشءتم لات لو اهاك آتناىلاعت لاه قاسفن الا ||
 | سداسلالد وأتلاو رثكوأ لق ام هنم ىسفثي ناو بالذ ل_ملاامأو هللالمبسف قاسننالا نوكراسلا |!

 | توملكتملا مهءابلعلا لاقي [كهيف ماعلا غليملا نوغلابلا ماغاا فنولماكل مهى ن وااطظاامهنورفاكلاو |
 | هلوق <« معأ هتلاوهننا هر لافقلا اهرك ددق هو-ول ا هذهرثك وا: هاه اذكت !ءلا ىف نولم ىلامهىأ

 تاومس اهم ركعسوءاشاسعالا هلع نمءوشب ن وطرعال و موفاخام و ميدي أ نين ملعب هن دانالاو 0 1 ب ا 0 0 ل

 ميركلابانكل |اذهىف ىلا.عتو هناص#س هنداع نما مع ( ىيظعلا ىلع اودو امهظفح هدر الو رالاو ْ 0 يسأل شو 1

 || دودةملاو صصقاالعو ماكحالالعو دمح وتلا ع ع ضع ااهذعب هنالثلااعاوالاهذ_ه طاخ هنا

 وهقيرطلااذهو فيلاكشااو ماكس الا مازلا ىف ةغاابلااماوديحوتلا لئالدربرقتاماصدقااركذ نم ||

َمَأَف لالا بجو هنالد-اولا عونلا ف ناسنال اءاقباال كس>الا قي رطل ْ:
 1 مولعل ا نم عون نم ةَدااَذاا

 ىلا نانسب نم لمن اورخآ دلي ىلا دلب نمر فاس هن "اكس باقلا هب حرفي ور دصلا هبح رمشر هن اكف رخآ عون ىلا ||

 ( مدقتامفرك ذااو ىبش وذا ن وكي هنا ت.ثالورخ ؟عون لون” ىلا ذيذل ماعط لو انت نم ل ةةناورخ نا ||

 ْ ناو هالاهلاال هللا لاةفدمحوتلا ملعب قاع امن الا ركرذ ةحلدمءارامصدّقلا ملء نمو ماكم>الا لع نم

 هءلعللا لص هللا لوسر نءىورأن الاهدهلئاضفف 3 (ىلوالا ةلأسملا) 1 لثاسمةبا الافوموسقلا

ث نيط امثل || رمشاالا مادتي الاهذه ت؟ رام لاح هنا مسو
 ْ نعي د5 رحاسالورح اس اها ديالوام ونين ال

هوربملا داوعا ىلع مكس تعمم لاق هنا ىلَء نعو كلما
 1 وا ةالصلكربد ىف ىسر كسا ادن ارقنءلوتد و

 هنماهعحتمزخأاذا اعرق نءفدياعوأقيد_ىالا اهءلع باظ اوالوتوملاالا ةنلسا لود نه هعمل

اهعلا رك اذتو هلو> ىا!تاالاو هراحراجو هراحو هس: ىلء هللا
 نبأ ىلع مها لاسةذنآرقا!ىفام لضفأ ةي

هلل !ىلصهنن ١ لوسر ىل لاه لاق ىدركل !هيآن همنا ْ
 د برعلا دمس ومدآ رشدلا د مس ىلعأب ملسو هيلع 

 ١

د.سوةرقيلان ارق اد-سو نارقلاءالكلا اءسورفنالو
 مول ناك ام لاق هنا ىلع نعو ىمركل اهب ةرقما ا

| 

 ' | "حاب لوقيد جاسوهو تتخ لاف نسبا ذامرات ألسو هيلع هلا مهلا لوسر ىلا تثج م تاناقرد
 0 ]| هيلارظنأد عجرأو بهذ لازأالف كلذ لوقي وهو تعج مئلاتقا اىلا تءبر كلذ ىل دي زي ال ميقا

م اناء لعل اورك ذل انا لع و هل هللا تف ناىلا لل د ىلء ديزبال ناكو
 روك د ملاناك اماكفمولءملاوروك ذ

 مولءملاو
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 'ء اا ناك فرشأ مولعملاو
 دحاو لكن وكم ةزبامملا بام رياغم .ركرا ثملا هيامو ىلا ني رياغتمو تاذلان بوج ولا ىف نيكرتشءاناكسل هاا او امهمدحاو لكن ادوجو م لدح ول هلال لطاناضيألا ذهذ ةبج اواعرس أب تادودج واالاغينا أ أ وهو اثلا مسقلاامأو نكح دوجو“ لكرأب لوقتلا لطبق نكم< سبل دوبو هدو دف انك نكي تاكملا لكل ارباغم ناكاام لكو هلرياغم حبرم ىلا هل ارا نمدحاولك بس واعوه هنو بس#ج | رقتفم عومجلااذهف هلرياغ جرملالا همدسع ىلع هدو رتيال هناف نكمب لكو نكمت هن ازتجا ن٠دسحاو لكو هاذي نكم عومجلا ادسهف ناكمالاب ىلوأ نكمملا ىلار قت فملاو نكف عوم لا اذه ءارسا نم داو لكو هاربا نمددساو لكىلار قت موف خ وع لك نال :ككاهرممأ, نوكت نأ اجال ةبجا وايت دونك اهضعب نوك: نأ اماو ةيجاو اهرمس أ ينوك-"نأ امد ماهر أ, ن وكن نأ اما ىهذتادوبوملا دوج ىف شال هنا قمذوتلا هللا نمو هريرشتو هم ىلع لا د ةمعطقلا ةيلقعلا نيهاربلاو مسالا !ذ_هةملظع ىلع لدي | ردب موي دووسلا ىف هركذ ىلع ديزي ناك ام هيلع هللا تاولض هنا ا فرامو م ورشلا ىلا هقلاءاسسأ مظنعأ ل وق | ناكدلا هلع هللا بذر ساءعنبانعو مودقلا' ىلا هلوق ريسف:ىف ماك ن :داه قنودالا هلال دحاوشلا مكهلا و هلوقفمّدتدق ردالااهلاالهلرق ريسفتو باكل ال راقت ريسفت نا ملعأ «(ةيزاثلا ةلأسللا)« تاءاهنلا غلبأو تاباسغلا ىهقأىلاف رشااىف ةفااتي الاهذه تناكع رحال كا ذكي الامد | تناك 1و فرم او ةل ال اهنا اخ ىف مالكمل كل 3 ناكمنان ريكت اغصو ها الج ت وعن ىلع لما مالك لكيتلا أ ازهلف هاوسام ةناحم نع س 2 ةموهو داك امو لف ام عو ىذتقي كلذّنال هريغنم فرشأ هنا لاين ا

 0 ا
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 نعلاءتمره لب هناعسدتار*تامولعملا وتاروك ذملا فرشأو فرش أ لءلاو 1

 | تاو ناك ولف هتادا نكم وهذ هريسغملا ردم لكو هريغىلار قمعم وهذ بكم لكو هريسغ نرجو هنارج نم راو لك ىلا هتقدر نبك كت ةزرامملا هب ىذل اريغلا نو ركراشملا هب ىذلا بوجولا نماكس حا بإنم

 داحاندودوم هاذ وهن ءادعام لك ناوهن اذا دوجولا بج اودحاو دوجومتادوجوملا عوف
 ا نغمسمو هنا زيو هناذا دووم هتاذا بج اولاف ناذد لطب ام وهن اذا دوبول ا بج اوودىذاادو-وملا ل

 هنوك ىلع ل دمو.ةااهلرقبفا ردا ع را قاع لدا وةفلاعفالاردلاود”ىلساناف مو.قلا أ - ل اهلوقي ناجمالاو ةيلعلابارثؤم هنوكمعولاذا م رسالراسنالاو عقلا لس ىلءارث و متوكي نأ اماو باجحالاو ةيلعلا لس لعارثؤمنوكي نأ ما رمغلا رثؤملا ناك امل هنا ش لكلا اى ةبسنلابق لا مويا و ناكسمتاذا دوجولا بجاو ناك الو هدووو هتيهام ىفءادءام لكدا مولا هتاذيموةاملاوهمو.ةااف 1 تادوحوملا قبولا 2 لاب” مورا وذ ددونجو ىو هتيهام ءاوسام لك موتنتل ب سودا ماختا ا
 نامزالهل]_ضالااذهفدحاو هتاذؤ ىلاعت هنا تنبأ داو موءقهنا ناهربلا ا دقو امو.ةنوكب.الذهتاذ امودءمدو هال هريغن موةملاو هريسغب مودم و5 بكى ه لكو هريس هؤرحو هن ارح ا نم دحاو لك ةدئلا هدو قرشتفم هنأف تكرم لكنا هناذربو ءانرحالا نمديك ص ريغ هت.هام نا ىنععدح او دوجولا بجاو نأ اهاوأن دمحوتلا لء ىف ةريتعملا لئاسملا عجب بعش دن نياصالا نيد نمد نأ دعام لكل اموةهو هتاذياعاك
 ا دقو رصن» نمل هاتي ذاو ةنسس رانش هيلارا شيا نكْامالازدتملا ىدمالدلال ها 1 قاتلا ْ زيحم؟ سدأ هلاتساذاو مس هيلع بيكرتلا نا ثان دقو مسقنمو يذزيكم لك نال ازيكم هنوكع دس ا ني زج | نمةيكس م نوكت نأ «تتشح ىف عنتم امل هنا فاشل مزاللا لاحم هلا ناندقو نيء زب نءأكص هناذ ف ا..ئمدحاو لكن وكمزلف ةلراملا هيام ريغ دكر املا هيأم ونيعتلا فانا مو بوج ولا فاكر تشال كلذ ضر | ا واذا هتاذا ب اوام_ممدحاو لكنا .ثدوجولا ف سل هنأ عع دحاودو-ولا باو نامه ددأ
 مدسسلا ا انعءاق هنوكو هتاذباءاف ناك امو.ةناك ال هنااهتنانو نوكسو:هكرحو ءاضعأ هك نوكينأ عنمم | ةهط اف



 عا ١"

 أل الصأ لع ىالاحالو :دامفتر ودالو عوضوم فاذرعنوكالنأ لزالا مزاللا ار ومأ مزلتدسن هئاذيا

 ىعمال ءاناعلا ضءبلاف ىناثا!مزاللاو هناذبام ودقنوكال ريغلاىلا رقتفملاو لل اىلارةّدنم لا اّنال ا

 | ةرمضاح هتقمقح تناكمريغبال «-سفئباع اف هنوكىععام وق ناك اذاف لاسعال مولءملا ةَدةحر وضالال_لل ١

أف هتاذاة.وأءد هتقيقح نوك نأ ب >و رو طال ا اذهالا ال ؤءمالناك اذاو هتاذدنع
 ْ | ةمولعم هتاذ نذ

 | ناكناريثأتلا كلذو هرمغاام قمن وك ى عع م وق هناانسانالو هريثأت لصعامنا هئاقءا د_عام لكو هاذا

 ||| لكب املاع هنوك اًضي أمرا باع الان ناكتاو هلعفب روش هل نوكي ناو دب الر ادخل !ل_ءافااف رابتشالاب

 | هناذياملاع هوك هئاذاسفتلاناعاف هنوكنم مزلي هنا ىلء انالددق و هاوسام لك ةمجومهتاذَّنالءاوسام

 || اهئلاثثو تامولعملا عسماملاع هوك ام وق هنوكن د مزل اهاكت ارب دقَتل ا ىف لواعملاب عال "هلع هل انهلهلاو أ

 | ءاقب لاح نوكي نأ عني رغغلا كلذ < وةىف هريئ أت نالاثثد عءاوسام لكن أك هاوسام لكلام ودق ناكل

 | نوكي نأ بٍجونب ربدَمَدل | ىلعو هثو دح لاحاماو هم دع لاحاتم وهن لا لصاسحا لمدتع نالرمغا !كاذ

 | ةطساورغب وأ ةطسا وباما هلا تاكمملا لك تدنتسا تاما ا لكلام و.ةناك ا هنااهعبارو انثددع لكلا

 | 1 ف تاكل اذه ف ءاصغو ود انطق دكاماذهو انعطردقل واخ قاان اولا تاك افشل لو

 ف ةطاحالا ىلا لدسال هنا تاعاانرك د ىتا ادقاعملا هذه ىف تاتو قالوا نعاس ا تنأفاةريثك ١

 | مظعالا مسالا وكي نأ دعببال م رجالذام وق اي ىلاسعت هنوكةطساوبالا ”ىهلالاللابةةلعتملا لئاسللأ نم

الا هلاال هنأ هقا دبش هل اوةووهالاهلاالد- اودلا مكهلاو هل اوةكذ.ياالاتان الارثاسامأو اذ هوه.
 | ه.فةوه

 أ دنااو ّدْملا
 قنىععديحوالا ناس هيففدح أ هقاوهلقهلوقامأو تلاوّدهلا ىقنىعب د.سوتلا ناس ل

 | ناب هيفف ضرالاوتاومسلا ناش ىذلا هثلامكبرَناهلوقامأو ءازحالا نءةبكص ريغهنق.ة-نأ معو ||

 |امو.ق هنوك نال لكلا ىلع لدي هتاف مودقا!<ىلا هلوقامأ ةقيتملا ةدح ونا هم سلو ةس ونرلاةفص
 | ةرثكلا قا ىهءةدحولا ىضتقي هتاذيامئتاق هنوكو هرعغلامّوَممن وكينأو هتادبامتاتنوكي نأ ىضتق

 ٠ْ ةهللا أ ىضطتقي هتطسا ووزيخأ | ىن ىطتتي و دال ردفلا قا ىعع ةدحولا ىذتقي كلذو هتةق-ىف |

 ناك ال-ةء اورو ناك اهسج ءاوسام لك ثودح ىضَمَدب هري-ةلاموةمهنوكىععامودق هنوك اضرأو
 "اضقلا:لوقلا بحو كلذو «.!تا.دسملا وبامسسألا ل ج«اهناو هملا لكلا دائتسا ىدافر امرأ |

 | ةياالا هذه تغلي مرجالذ ىهلألا لعلا ثحابم عمم نطسشاك نيدانفالا نيذه نأ رهظذ ردتلاو ظ

 | ىلاعت هنامث ىلاعت هللا ءامه«أ نم مظعالا سسالاوه نوكب نأ بج و:ساو ىدقالا د_هةما ىلا فمثلا

 | ىهأي ميغلاّن ال قلخن اربب دن نع لفغدال هنا ىنعملاو مونالو ةنسهذخأنال هلوشب كلذ ذك أ مومق < ىح هنا نيو ام

 | نانكعالفت اكل مومقو تان" هلا عجب يق هن اص سو يف لغطلا سه أ لحال ةءاس هدع ل دٌءَوَل لفالا

 | عمض نا لاق, اكوهواماق ىل اعت هنوك ناسا د.ك لاك مو الو سه دن اال هلو ةذ مهرب دنع لغز

 هيلع بتروريغل مودم هتاذبامماق هوك قءعام ودق هنوك نيبال ملاعت هنا مث متاننا:_دول كنالمهأو ١

 | لص اناو هتيهام تموةنامغا هاوسام لك ناك امل هنال ضرالا ىفامو تاومدأ!ىفام هل هلوقوذو اكس |
 أ هل هلو5نم دارا وهو هلاكذمو هلاكرام ءاو سام لك نوكينأ مزاه-ةءاختو هل وكنو هعوتشهدودو

 سيور اج لكلا ىف همكح نا تنئ هاو سام لكنا كلاملاو كلا اوه هنا تاما ْمضرالا قامو تاوهأ ا ىفام

 نيبال مت هذانالاه دنع عفشي ىذلادنمهلوةددارااودو هرهأو هنذانالا مكح ءايثالا نم ىف هريذا

 نم مري هنااضي أ نيب هوجولا نم هوب فرمصت هك ءىف ه ريسغا نوكي ال نأ لكدالاكتا ام هنوك نم مزلي هنأ |

 هئذامالا ءوجولا ن« هجوب ف رسمت هكلم ىف هريغل نوكيآل نأ لكم ا« ولاعريغ هريغوكو لكل انانملاءهنوك
 نوطسعالو لاف مث لكل اداملاع هنا هنو تحولا ةراثاوه وم عة تاموم_نيدي ننام لءنهلوةودو

 همكحو دكل لام كسص زيبا هام تامولعملا عنم © )اعرب غهريغنوك ىلا ةراشاودو هلع ن ٠ث

 لمتالا# كلذّناو لحأو ملظعأ شرالاو تاوودأ !ءارواوفدكلم نأ نيب ضصرالافو تاوه هاى
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 عسو لاستف نيام للا تالا تاهت اجر د نم ة- -رد ىندأ ىلا“ اًهترال نود عطش ونيوهودملا اهوثهملا || :

 لا داو تدل ىلع لكلا ركلمو و5 - ذاغن نأ نيت ضرالاوتاوءدلا هءسرك ||

 هنوكيب تاقول- غلاو تاكءااو تان ددحأل ام ومد هوك قءعامو. هوك نبال م اههظفح هدؤدالو

 ازيكم نوكين أن ءىلاعتو رودمالا :رم ىعأ ىف هريغ ىلا حاس الان ءاهزْمهتاذو فئاعاف ىءعامومق

 5 واعلا هئمدارهلاق ميظعلا 0 وهو لاقذ نامزىلا ادع ىّتحا ريغتموأ ناكم ىلا حاد تح ا
 نهتعنىفالو تاودلا. نم ةةهصق هريسغ بسال الو روهالان ءضاق هريسغىلا ىاسمال هنا ىدع ||

 : هنادي اعاف هوك ىقدعع امو. .ةهنوك ن مهي , الا ىف هنأ ديام ىلا ةرامشا مظعلا ”ىل_ءلاودو هلوقذ توعثلا||
 مالكح ةيهلالا روءالان مدي رمُسدلا ل ريعلادنع ءل هنأ لع مانرك 50 طاحأ نمو هريسغلاموَمَم |
 رهاظرملا عمجرالف رارمالا هذ- #ه تفرءاذاو' تان لاند ه هلع تاقشاامم حضر ناهربالو لك ا
 هريسخ هدعنأمو ادّالاب عكر هللا « (قوالا ةلآس ا ناتلأس م همفةودالا هلاالهنلا هلوتامأرم_سفتلا ا

 5 لزالا ىفاهل ناكىلاعت هنا لوتالا «نيهبولأ طخ وهو دورءللاوههلالا مهضعب لاك * ( هل املا هلأ 1#

 ١ نود,ءتامو مكحت بلج+ا هودي تار هلا ىق هاوس ادومعم تن ىلا.هتهناىنامثلاو ادويعم ناك امو ٍْ
 للا ؟اسمةمفقق ؟ ىلا هلام ةدابعل اهتم ن | تصل _هفاذاام ىل_ءرداستلاو ههلالا لب هللا نود نم |
 00 ام_وعانقجا دنعءابلا فءابلا تئدأف عمطور ذم هاوتك ى ج- هلأ اا « (ىلوالا ةلًاملا) + ئ
 || ةددشمءااتاعذل ا:نكحاسؤباسلاناك موا ولاوءاملا تعتجا الق وحلا لص ؟ىراببالا نبا لاقد
 || مووةاااذ هنأ قفاوذاتحاور ديو معينأ عصيت اذ لك" يللا نوماكتلا لاك « (ةيئاثلاةلأملا )
 1 عانمم الا مدعو ردش. و معي هنأ عسعال ثم هلا نوك نءةرامع هنا مهضعب لاسقف المأةدو-وهدفص

 1 عانشمالا نأ تدل دقو عاتسالا مد عءنءةرابع: الا تناكأدو نوةةحنالاقو ة ةدو-و د ةفص نوكيأل ْ
 ا ادو-ومدو-ولا جبت تولع 9 ادودومهن فودوملا ناكل ادو-وءانذنصو نناتوأذا "ىج دبع سحأ ظ

 : دوجو ل مل ءنأ تيثو عانشمالا اذه مدع :لانأ تنو مدع عانشمالا نأ تنل اذاو لا وهو
 1| لوةي نأ لئاسقا « (ةثلاثلا ةلأس 1١ )» بولطماوهو ةدوجوهّد_ةدةاسخلا نع «موهغاانوكي نأ مز
 || نك ف.كف ناناويحلا عس4ب لصاح ردقل !ذهور دّشيو ل_هينأ مدي ىذلا هناوه ”ىلسا نعم ناك أ
 1 ةغللا لصف رانا هقىدضعتاو تاتا سس ناس
 || ةيرللا ضرالا ةرانعْن ا ىرتالأ ا. ىعس هناف هسنج ىفالماك ناك ئ * لك لب ةدصلا هذه نع ةرامع سدا

 1 ثيمدلب ىلا لاكو اهتوم دعب ضرالا دل !ىلارظناف ىلاء2لاهو « تاوملاءاما ىبعست ||
 | نوكنأ مسا لاح لاك نال ةامطاب تمعمامنانيسملكشتملا فرع ىف ةاسمدملا ةفصلا رسال باس

 | مرحالف ةريض> ةقرومنوكن نأ راصنالا لاح لاو ةامح ةمصاا ل ثدد“مرحالو ةمصا كس افودوم

 || موهفملا نأ تيثق ةامح لالا هذه تمم مرحالف ةروم عمنوكت نأ ضرالا لاكو ةايح هلال هذه تيمح
 اا نال لاك شال الاز دقن كل ذك ناكاذاو هتافصو هلاو>أ لك أ ىلعاعقاو هنوك "ىلا ظفا نم” ىلهالا
 َ ىلع لءاك هنأ ىلع "لد لاذ نود اذ_هقلماكهنأب اد.ةءللذ نكي ملاماو لماكل اود ىلا نمموهفملا

 هنا ذ فال مدعلل الباهت نوكمال نأو ه لءاكل او قالطالا ىلءالماك هنو كص د.ذ,”ىبللاهلوةذ قالطالا
 ا موةلامس هنوكي مومقلا انددخ نا ا دهدنعمن ةفاضالاو ةىسنلا هتافصىفالو ةمقمقملا هنافطفالو
 : هزوكى ع لديامو.ق هنوكو هنا ُديامْوةّدم هنوك ىلع ديءرغ وةتاابط هنو نال لاكشالا لاز دةفهريغ
 ْ اد.فممو.قلا ظفل ناكمريغل موةملاو هناذبموةدملا لوانت هنوك ىلءلدياه*امو.ةلا الهنا هريغلامروةم

 لئاسم هسفذموقلا ىلاعتهلوقامأ مع هللاو بابلا اذ_هى ىد فءاماذهذةدابز عمت 1| انا :دئا

 || امك انس قباسسلا ناك غ واولاوءاملا تعقجا الق مئاقلا ىف ةغلامم ةغللا ف مومقلا *( ىلوالا ةلأس ملا
 1 مايقو مودق تاغا ثالث همقو امو وة ناك- اذكناك ول هنال لوءف ىلءنوك. ناز وع الو ةددشمءاءاةلع>
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 | هجر ءال تيرم دعك ا ماقلا ى اا رقدلا هع دق ا ةررك رق فورد عقد

 أ ريدو رودو راندرادلا فام هلثمو هغللا فاصةحاهجو هنأ اند .انال كل ذك سعال س ءاو امامقأ.- نولوةد

 مو.ملا نمهملا .اهرّدق تلصلا ىنأ نب ةممأ لاكو بهذي ع عب رودي قا> اهب امىأنارودلا نمرهد |[
 ةيثلك لعماقلام وقل دهاجم لاتف باب ١١ 1_-هىفني رسل تارا تملا » (ةئاثلا ةلآ- ملا) |

 اقوه نخأ ىلاعت هلو تان الا نم هريظنو م-هقازرأ فو مهداج ا ىفقلللا هأربب دست متاق هنا هبوأتو

 ا تاومسا كم هللاّنا لاهو طةلانامئاكهلوقىلاوهالا هللال هن أهلنا دوش لاكو نياك ا ل

 ١ امّوتم هنوكىلا هاصاح عمجريلوقلا اذ- مهو هدعن نم د أ نم اههكسم أ نا اًماازنكاو الور نأ ضرالاو

 ا هنوك ىلاءانعم عحربلوةلا اذه لوقأو ريغتل ا هيلع عذتج ىذلا دوجولا متادلا مورقلا ل اعضأ | لانو هريغا 1

 ١ ريدي هنالدعب لوقلا ادهو د ان رمسلاب ماسي الىذلامودقلا مكعب لافو هدو-و ىو هتاذف هسفئامئاق ا

 د ء (ىلدالااةلأ- .!1) + لئاسم همن مونالو ةنس هَدخأتال ىلاعت هلوق امأ * ارا رك: مونالو ةئسءذخأتال هلوق

 |موذلاةمدقمن ءةرايعةئسلا تناك اذا ل_.ةناف ساعناا ىعم :ىذلاروتفلا ندعوا مدام ةئسلا

 | اناق اريركت مونلارك دناكو ىلوالا يد رطب مون هذخأيال هنأ ىلع كلذ لد دة هيد امال لاه اذان

 نأ ىلع لد ىلقعل ا ليلدلا ب (ةيئاثلا ةلاسللا )# مونلاهذخ اي نأ نعالضف ةن_سهذخ اال الارب دقن |
 نعوأ معلا مدعزءتارادعنوكتنأاما ءايسشالاهذهنالىلاعتمقا ىلءتالا# لفغااو وول وموثلا |
 1 هتاذتناكل كلذك ناك لذ ىلاعتدقلالءلاوززاوج ىضتةياجنانر طزاوذ نب 0

 لعافل ا ىلادل ل- ءاةفص لوط رةتفي نقل املاعن وكيال نأ خدي و املاعنو كي نأ حدب ثدي ىلاعت |

 ةعدتم توبا ةبجاو ةفص ه-اعنوكين ملا ىسهتش ناو ديالف لاحم سل فلاو لولا قاكمنف مالكلاو

 لوسرلا نع ىورب « (ةثلاثا ا ةلأس *»)1١ الام هيلعومسلاو لغلاومونلا ناك كلذكناك اذاولاوزلا |
 هبلاهتلالسرأف ال م ىلاعت هللا ماني لخ هسفن ىف عقو هنا مالسأ ا هملع ىءوم ن د يح دارو هبال ةقا لع

 نأىلا هده ْرَرَك': ناكوام مم طافت الان عأو :دحاو دي لك ف نيتروراق اطعأ مان" الث هق رأك اكلم

 ا ناك ول هنا ناس ىف هل دام كلذ لانعت دقن برع ة ن انفو !١31 تريد :افو ادب تةفطصاق صالارخ 1ىمان ١

 ]| مالسلا هيلع ىموم ىلا هسستن كعال اذ- ملثم نأ لع ءاو صر ل را ع لعدد م مانبي
 | تتصنالد قرر لانه و كرر كفك ارك تاكو وج ىفاك اًمناكوأ هللا ىلعموئاازّو- نه ّناف
 || ضرالا قامو تاوسلا ىفامهل قامت ةوناثآ هموقلاه- لا لاو نع د ارا تاق

 اد_-او دو>-ولا يب اوناك املهنأن هانرك دام هرب رمت كلااو قلللا ةفاضا ةفاضالا هذ هنمدارألاف |

 ثد_#وهذءاوسام لكن ذا ثد وهو هلام لكورثْومهلذ كمت لكو هناذا دوجولا نكمتءادعام ناك
 لقد موتاوع' اىفامهل لاه ل ل. قْناذ داحالاو كاملا ةفاضا ةفاضالا هذه تناكف هع ' ديان عديم ةثادحاب

 ىرحأ لةءدالام هملع بلاسغلا ناكو ةيقول اب هملاءاوسام ةفاض ادار ا١ناك املاناق تاوءسلا ىف نددل
 ىهو هقوا_عام ما ثعح نمهملا تدل سأ اغا« ءالاءذهذاضأو هل

 آ نم ةفاضالا هلا ةفاضالا هله ن هدا ارا نأ ىلع هسنتلل ام اعواد ؛ |معربعف "يلق اعرب ةقولذغ اهنا تت. -

 3 | تالاولاه ىلاغت, هلل هقوادع دابعلا لاعفأ نأ ىلعاي الاد ,ماودكا دو باصص الا نأ ل- 11د هم

 ضرالاو تاوءسلا ىفام ل نمدابعلا لاسعفأو ضرالاو تاوعسلا ىفام لكل واذ تاوءلا ىفامدل هلوذ

 لّعلاف ىنعملا اذه ىلع لدي ظفالا نأ كو قاخلاو كاملا باس: !ىلاسعت هنن | ىلا ةب-ستنمن وكت نأ ب حوذ

 مزلالاوهتاذادوجولا بح او ريثأ الاب رترالهناذل نكمملاو هتاذإ نكمووةهاوسام لك نال كلذو هدكوا
 ألا «نانل اسم هسفف هلذانالا ءدتع عفشي ىذلا اذ نءىلاعتهلوقامآ لاو دو حب سهربغ ند نكمملا حبرت

 كلدو: هىمأبالادح أ هدس عع ف ثيال ىأ ىتنلاو راكشنالا هائعم ماهفةساىذلااد نه هلوق « (كوالا

 مهدمعت ام نولوةي مب مهئءىلاعت هللاريخ أ دقو مها عفشت مانصالا نأ وعرب ! !اواتت نيكرم د ١نأ

 انو ردماالا

 دج بوروور ؟جججوو تيس“

 سا
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 لاذ نواطملا ا ذ_هنو ددعالم_ماىلاعت نين مت هللادنءانؤ اند ءالؤد مها اودو ىازهتلا ىلاان وبزةملالا
 ١ هاذئثةسانمالا دسال هدنع ةع اذ ال هنا ىلاعت هللاريخ اف مهعفثن الو م-ه”رضيالام هللا نود نمنو دمعي ْ

 نوحرلا لن ذأ نمالا نوهلكستي الافص ةكتالملاو حورلا مودي موه ىلاعت هلوقهريطنو هنذانالا هلو قب ىلاعث هللا
 زوال ناك ذا نيع.طملاريغل ةعافشل ا ىف نذ أي ال ىلاعت هنا لاغقل لاق + ( ةيناثلا ةلأ لا اياوص لاقو

 ةبغرلا يظع لاغقلا اذهّنا ل وةأوهريرةةف ل قطو ةمصدملا ل_هأو ةعاطلا لهأ نيبةي وستلا هتمكح ىف || ْ
 | ههذم نمّنال كلذو مها صان ةطاحالا لق ناكد ةذ كال ذ عمو ممالك ى داقتعالا نس لازتعالا ىف ا

 عقبال كلذ نأ ىلع لد عمد اّناالا لوةعلا ف ن_ بح ريبكلا ب>اص نع وفعلاّنامدوتم نيب رمديلا
 ىلع لب م-ماوق ىلأطخ ةاصعلا قس ىف ةعافشلا نم عنملا ىلع ىلع لال دة بالا ناك كلذكناك اذاو |

 مق ذبل ”ىعكلا بهذم ىلع لاسغقلا ناك نافالل_ةع عبق ىداعملا نع :وذعلاّنا ”ىبعكلا بهذم
 ! قمسمللو ىلاعت هلا ود باهل َن' لوتالا هوجو نه كل دّدرب هذع با وطاّناالالالدش_ءالااذه
 هر ذقرفاااذهو هطقس نأ ىلا .عتهت نوكي الف د_.علا ح هناف باوثلا فال هسفن قح طقس نأ
 ىدانعلاو عطا نيب ةيوستلا زوال هلوقّنا ىناثلاو -ىعكحلا ةبب شن عبا ولا فنون رصبلا
 قلخلا ىف امم, ىّوس دقىلا دعت هنال )-هجوهف رومالا نمهأ ىف ام-منةب وستلازو جال هنا هيدا رأنا
 لكفام_م هب وستلازوعال هنادا رملا ناك ناز تادارملا نمنيكسقلاو تاسسطا!ماسعطاو قزرلاو :املساو
 ناقعلا نماستاخنوك«الو عزج 4 نوكيال عمطملاو كلذ لوةءال ف.كفهم-وعلوتن نكئرومالا
 ةءافشب باذعلا كلذ نع ىلاعت هلا هصاخ ودم لأ ورانلا ل دياعرو ف وذا ةياغ ف نوكي باذملاو
 1 تاليو أ: فرظنلا قمق دري سف! ىف مالكلا ن-ناك هللا هجر لافقلا نأ لعاو ملسو هلع هللا لص لوسرلا
 |لهلق مالكلا لعند ظالا ليلق ناكمنا عم ةلزكعملا بهذم ر رةتفةسغلابملا ميظع ناكهناالا ظافلالا
 | ةلأسملا )» نال هيقق م-عفلخامو مي ديأ نيبام لعب ىلاعت ه اوةامأ ةلزتءملا مالك ةقرغم نم بدصنلا
 اذ نم هيلع لدا وءالقعلا م_ميذ نال ص رالاو ت اوما ىفاملا ريهضلا فاشكلا باص لاق * (ىلوالا
 ا «ىّدسلاو ءاطعو دهام لاق اهذحأ ه وحوتدب الاف « (ةل اثلاةلأسلا) » ءاسال او دك: اللا نم
 لاك ىئاثلاو ةرختالا ه5 نم مهدعب نوكيام مهغلخ امو ادلا روما نمم_لبق ناك ام مسي ديأ نيبام
 اهوفلخ مهنال امن دلام_عةلخ اموا هيلع نوم دقي مس منال رخال ىنءديم_ييديأ نيبام لعد ”ىباكلا اولا
 م-عةلخامو ضرال ا ىلا ءاعجلا نمم_-ميديأ نيبام لعب سابعنيانعءاطعلاف تلاثلاو م_هروهظءارد
 مهةائك نأ لبق نم ناك ام ىأ مهةلخامو مهلاج ءاضقنا دعب مومديأ نيب ام لعب عبارلاو تاوملاىفام ديرب
 ماع هئاكبس نا مالكا |١ ذه نمد ودةملانأل_ءاو كلذدعي هنولعفيامو "شوري نهاولعفأم سماسالاو
 ىئذميال تامولعملا عم لاع هنال باوثلا وبانقعلا قاس اب قاع اعف هلعومثملاو عفاشلا لاوحأب
 هللا دنع ةظعل ؛ةلزملا هذه هين وةحمام ةعاطلا ندمان ا مهسفنأ نم نول نال ءاعفشا او فاش هيلع
 كلذ نع رجزلاو تقاان وود سل مما و ةعءافثلاكلتف مده نذأل_هىلاعتهتلاثان واعبالو ىلاعت
 « (هنن اثااةلاسملا ( ىلاعت هللا نذدادالا هع افدلا ىلعمدقي نأ قل الدنا نمدح ال سد هنأ ىلء لد اهو
 نسنلا نءةمامقلا موب عفشي نم رباسو ةكئالملا مهن وك نأ له هب الاد د_-هفنور 0 ذملاءالؤه
 «(قلوالاةاسملا) لئاسم هيفق هلع نمْئد نوط. الو هلوتامأ #2 نيهطاسطل اوءادمشلاو نىشيدصلاو

 ةردق هده لءق ةوظعديا تروظاذاو كمواعم ىأانبف كلاءانا رفغا هللا لاقي اك مولعملا انهه لعل ايدارملا

 باصالا ضعب محا ه (ةيناثلاةلألا) * ىلاعت هللا تام ولعع طمع ال ادح أَنا ىعءملاوهرو دّدم ىأ هللا

 | انههةلح اد ىهو ضرعيتال نم ةلكن اا هدحأ هوجول ف.ةذوهو ىلاعت هلل لءلا ةفص تايثاىف ةناالا هدم

 ّناىناما او لا وهو ىلاعت هللا ةفص ق ضسعبنا !لوخ د مزل ةفصاا سفن ملعلا نم دارا ناك ولذ للا ىلع

 هنادارلاو تامولعملا ىفانهه عقواسغا مالكل انا ثلاغلا و مولعملا ف ى أن امنارلعلا فى أل ءاشامجهلوق
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 اا

 لات« (ةئلاثل لأم « لاقل !هنمنولعنال لب تامولعملا لكتول الق واذتاو تامومللا لكي ل اعىلاعت |!

 ٠ راص هماستب هرخاوئذلا لوأ. لءاذاهنال كل ذو هب طاحا دق ءاسق أ هلع غابوأ ايثزرحأ ن نملك لاقي ثدللا |

 ْ وهءاشامالا هتامولعم ن ماي نولعنالم ماامهدحأ نالررت ه.فةءاشاعالاهلوةامأ # هن طمضاك املا

 ضع هللا عالطا دنعالا برغل نواعبال يا ناثلاو انتاعامالا انا لعال اولاف مهنا مهنع ىاكمهاعنأ :

 ||| لاعتهلوتامأ لوسر نم ىضترانمالا | دح أ هسغ ىلءرهظي ال بيغلا ملاع لاف كب غل | ضعب ىلع هن امننأ
 ْ .:كجرمأو هقاطأو لو-ااذا ةعسهعسئلا انالق عمو لاقي هنا لع صرالاو تاوع همس بوأإ

 1 ١ الا هعسوام امح ىسوم ناك ول مالسلا هءلعهلوق هنو دا مالو هقمطتال ىأ اذه كءسالو هن مانسقلا 1

 ْ لاو أس وكلا ضعن ىلعهضعب ئذأ اب بكر نءةغالا ىف هلدأذ < ىدر كلاامأو كل ذربغ ليال ىأ ىاستا

 ظ امذعبديلتو لاوبالاو راحل! يق ترق اذار تسال أو ضعي وذ اعذعبدمال اهراعنأ اوتاودلا

 ' وث* ىع كلاو ضعب ىلء اهق ارو ضعب يكصرتا هسا ركلااهنمو بك رئاذائ بلا سراكتو ضعن ىلع ٍ

 الأ لا اوقاهعب رأ ىلع هريسفتىف نودرمسفافادخاو ضءبقوفامذعب هتا._كْخ بك رت فورءملاءوشلا ادت ١

 شرعا |سفة:وه ”ىمركلا نمل لاقف ه.شاوقاتخا م ضرالار رتاوعسأا عس ميظع مسج ها لالا ه ظ

 1 موضعي لافو هملع ن نكملا مصب ثمح ام ئمدحاو لكتوكل ”ىب.رك هنأ ابو شرع هنأب فصول دقرب ممل نال ا

 | نورخآ لاهو ةعباسلاءاعسلا قوذو شرعلا نود هن 'لاق نم مسه اوذاتح ا مث شرعل اريغ هرم

 ٍْ رابخالا ىف ءاجو هنأ الاهذ_هقدرو *”ىءركلا طفانأ ل- ءاو ”ىّدسل انءلوةنمود>و ضرالات هت هنا

 ْ ْ هءا:ا/لوةلا تخوف هبلوقلاف عاتشم الد ةعباس | ءامسلا قوفو شرعلا تحت ميظع مسج هنا ةدجدتلا ا

 1 كرد نأ كيعملا سو .مدشلا حضوم لاق ملأ هنعهقلا تضر سابع تيان عرامدج نب دمع س ع نءكورام م ٍ

 ا قا لع ةريذكلا لئالدلاانركذ دقو ءاضعالاو حرا ولج نءس دو ىلاغت هللا دق عضو ءوه سامع نبا ٍ

 | ىع هركلانأدا راانأ ىلءاواجسوأ ةباورااهذعّدر بون نانكحا' اذه ند ةريذ ؟ضاومىفة وسل :

 ىمركلانمدارملاّن اناث !لوقأا * ىلامن هللا دنعردقلا ميظءرخآ كإ ءوأ مافعألا حورلا ىدق عضوم :
 ئ لص نوعبرعل او داهعالاو قاذناو ةردقلانالا لصالة .هل الا لاقي ةران مث كا اوةردقا او ناطاس |

 || كلا |ناكم مءانك لالا ىمسف ىمركلا ىل_عسليع كلل نال ىءركلاب كلما مسي ةراناو ىمركلا ب لك
 0 0 كلادينم كيا ىدر ككلاوهوملاعلا عضومملعلانالل_ءااود ىدركلانأ ثااثلالوقلا «.||
 الإ لاقي هنمو هءاعدقعي ىذلئئلاوغ ىسر ا و هيلع دقعملا مالاوهل_ءلاَنالوزاخا ل.س ىلعئذلاكلذا]

 | نآوهو لات اهراتخاام عبارلا لوتلاو « ضرالا دانزوأ مهل لامي اكم بلع دعب نيذلا م منال ىساركءاناعللا|

 هنافصوهن اذ في ره3ىف قانا بطاخ ىلاعت هنا هرب رةتو هتانريكو هللا ةمظءرب ودت مالكل!اًذهنمدودةملا ||

 || تودبنوفوطباك هيسانلا فوطي هلا ةيعكلا لعد هنا كلذ نك م-متامظعو موك ولمىفهوداتعا اع |[
 ||| هلعج مثدهضرأ هللا نيع هنا دوسالار خا فركذو مهك ولم توب ساما روزي ايمنرابزب سانلا مو مهكى لم |!

 لأ روذح نم ةمامشلا مون دابعلا ةيساح فرك ذامكل ذكو موك لم ىديأ سانلا لقياك لستنللاعضوم ||
 1 شرعا ىلع ند را ل اقف اش رع هسفنا تاثاسايقأ | اذه ىلعن نيرا وما عضووءادمشلاونيسنلاو هئتالملا 7

 || نوكسي شرعلالو- نم نيذاح دك الملا ىرتو لاه مث ءامملا ىبعهثرعناكو لاقذ هشرع فدو م ىوتسسا ||

 || ثيآ عهلو- نمو رعلانوام<نيذلا لاقو ةمناع دمتم و مهقوف كبر شرع لم-<و لاقو م-مردم< |

 ةئمهوملا ظافاالا نمءاحام لكل ومنذ اذه تفرعاذا ضرالاو تاوملا ه.سركعسو لاق امسسرك هسفا |
 انةناّواملو را لسةتو فاوطااو ةمعكلا فاسمنهىوق أ 1 لب اها مدرو د25 ىدر لاو شرعلا ف هسدشنلل :

 || مالكلا |اذكف ةيعكلا ف نوك نأ نع هزم هنأب عطقلا عم هئابربكو هللا ةمظع فو رعتدودةل1نأ ىلءانهه |

 || هللاو زوال ليل دريغرعاظلا كل َرَّنال لوالا وهده عملا نأ الا نيمم باوح !ذ_هو ىمركلاو شرعلا ىف |[

 3 | كلذدادرأ درعا ثدأو هده آو هقناذ.دؤي دا ا قيهنااصعاامهاتن- «دريالو ىامتةونامأرا#ءأ
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 ضرالاوتاووسلا ظوح ىأ امههاطفد هءلعقشيالو هلهشي ال ىنعملاو هلم تس لّهثاان هءلعت رقعااذا |
 ةريثكه وج وكاذ ىلءانلل ددقو ةهطابواعلا هنمدارللان ركنأرودال هنأ لاو ىظعلا<ىلعلاود ولاف مث |

 أ اه ا:ةءنوكي نأ اما ول_دال ناكل ناكملا ب,سب هلع ناكول هنا لالا نيررخا نيسهسو امهه ديرو
 ص درفملا" نط ناكف ون ةهج قامهانمم ناك اذا هنال لطا ل اوالاو ةهطا كإتى ءاننم رغوأقوذةهفف |

 | لاى اذه ءانممريغناك ناو هنم ىلعأ هريغنوكي لوها دعام لك نم ىلعأ وهن وكبالذ.هنم ىلع هقوذ
 | ند ىف صرتفالهلذياهالا دعب انرّدق اذااناف اذي أو ةمنمّقمأ !نيهاربلاب لطان هلهاهخال دعب تايثانلوقلاَنال
 اماو ىرخأ ةطقئاهةوذ ضرتذدال ةدحاو َةطقن طم اكل: ىف لص< نا ام اولذع الف همها: ةمريغ طقن دعملا
 هانممرغءانضرفدقو امهانمءدعبل اكل 3 نوكيف دعبل الذل افرط ةطقنلا تناك لال !ناكتاف لصع النا
 كلذْفَدَص رتفاا طقنلا كلت نمةدحاو 1 ناكىرخ طن اهةوذوالا هطقن امقد-دول نا اوفا اذه
 دعيلا كل ذىف ةضرتفملا طقنلا نمئشا ن ركبال د مْك قالطالا ىلءافوفن وكباماهق نوكمالو الفدع.لا
 || يناج لكف كل ذكر مالا ناك مدة ركلاعلانا َهْناَئااَدْخا «ةيولعلا فص ىنا.كل ذو هبا! قاطمولع
 ةراولعلاةيامت باقامة ىناشل ا هجول ىلا ةمسسنلاب القس نو كي ضرال | ىوجو دح أ ىلا ةمسنلاب اول ضر
 مكلا كل خناك لوالا ةيعبتل رخ اللو هنا ذي نيالا دحال هنو.” ن وكي فدصو لكنا مل املا ةا «لفسلا
 | ناكملا واع ناكسا ناكملا ب؛_سىلاسعت هللا ٌقاعناكو لف فءذأو لق ىذرعلا فو لك او” قاذاا ىف
 هلوص> ةصيش الود ىلاعت هقواعلا اذه لوصح ناكلو ين اذ ةذص ىلاعن هن ولعلا اذه لم- هيتس ىذلا
 الماكم ريغ واعواصقانهلتاّواعنوكمف ىلاعت هللا تاذولع ند لك أو <متأناكملا واع ناكف ناكل ف
 د وب لاقام ن-سحأ امو ةهطا,نوكي نأ عنمع ىلامعت هلا َواعن ىف ةعطاو هوجولا هذهف لاحم كالذو |

 نامزلا نا لعل دياذهوراس لاو ل.للا ىف نكسام هلو لاق مدن وكلمو ىلاعت هللا كا ماهرمس أ, تاسناكنملاو ناكملا نا ىلع لديا ذو لاو هلل ل3 ضرالاو تاوعسأ ا ىفام نملة هلو ؟ري سفن ىف ىناهةدالار عنا
 ااامأو ناكملا ب _سوهواع نوكي نا نع س 1-:و ىلاعتف هتوكمللدو ىلاعت هللا كال ماهرسمأب تان امزلاو
 || ءانّمري_غناكنا هلال محاو رادقملا ببسن وكينأ عندميو ءانريكلاو روقلاو ةياهملا اضيأ ىهف هممظع
 ة.هانّدم ريغ داعباتايثا مدع ةعطاقأا نيهاريلاب تدناما لاو هت توا ضعب ىفوأ تاهاسالك ىف
 ءرشلا | ذهل ثم نوكب ألف هنم مظعأ ىهانتملا كدب ةطمح از ابحالا تناك تاهلسا لك نم اهانم ناك ناو
 | ىلاعت ماسجال اورها ولسا سن- نمن وكي نأ نم مظعأو ىلع ىلاءتو هناح سونا قاف قالطالا ىلءامظع
 توغاطلاب رفكي نتا !نمدشرلا نيت دقنيدلا فهارك ١ال) ىلاعت وق + اريبك ١ ٌقاءنواالظلا لوقياسع
 8 (لمالاةلأسلا) « ناتلكشم هم ( ميلععس.عسهللاو اها ماصقن اال قثولاةورعلاىلةسادقف هتلاننمودو
 : ىوأملا ىه ةنلباَناف لوقك ةفاضالا نمل دي هنا ىناثل او دوعلا مال هنا امهدحأ نالوق ه5 نيدااىفماللا

 له ىنألوةود راهدحأ هوجوتي الاليوأ:ىف «(ةيئاثلا"لئملا)» هللا نيدفف دارحلاو ها وأ ةىأ
 ىلع هانا اورمست اور ا. جالا ىلع ن اميالا سعأ بام ىلاعت هن اءانعم ةلزتعملا ل ودأبقلالاوهو لاغتلاو
 اعطاه انف اشاناس دمح وما ا لد الد نعي اما ىلاسعت هنأي داره اوه اذه نا ىلءلابفقلا جحا مراشحلالاو نكذقلا ا
 : ىلءرمسةدناال ار فكل ىلع ةماقال فر ذءرفاكحال لثالدا هده حاضيا دعب ىنل هنا كال د د د لافو دلل
 نيدلا ىلءءاركالاورهقا1ىفذا ءالتبالا راد ىه ىتا ان داارادفزو يالا م كالذو هلءرب_يو نامالا
 ةروسف لافو رفكملفء اس نمد نمد ءاسش نك ىلاسعت هلوقاد هرياختو ناح٠الاو ءالتبالا ى_عمنالطن
 لاقو نيئمّوما ووك سد سانلاو رك تاأقأ اعيد معاك ض رالافنمنم الذب رءامثواد ى رخآ
 ْ تاو هنا“ اىسلا نم م-ويلع ل نا ندمؤماووكحرالنا كس ذن عاب كلعل ءارهشلا ةروسف
 | ىنعي "ىلا نمدشرلا نيد دقي الاءذه دعب لاق ىلاعت هنا لوقا ١ اذ_هدك ٌؤباممو نيعضاخ اهلمهقانعأ
 أ هنالزئاجرم_غكلذو هارك الاو ١ا1-الاوريسقا !قد رطالا اهدي قلو تانيبلا تصذوو لت الدلا ترهظ
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 ا رفاكلل 1 ركل كار غ ل ورأت ف فاشل لوقلاع لير اك ااًذهربرقتاذهف ترضاناج

 ْ اذام_منالفس وحلا قد فو با كلا له ق-ىفامأ نيدلاىف ارك اال ىلاعت لاقذ نالتقالا وتنمآنا

 لاّوو موف ءاهعفإ وع ل 1 اؤرصتخو اود 72 ذاثر افكار "اسامأو مهنع تقلا طقس هر , ردا اول.ق

 | ءارك اللوق ناكءالؤه بهذ ىلعوتةيزحلا بذا ل هل اهنع طّشسد : ريدقَلا اذه ىلعو هبلءّرَقي هنامهضقب

 امماف اورصاتوأ اودّوَماْذا رافكلا رئاسنأب ءاهقفاانءلوةءن نمام اراذكلا لكى ىف اماعنيدلا ىف |

 ١ ثلاشلالولاو باتكلا لدايااصو د ءارك اال هلوق ناك مة ىف هارك الا مصب هلو ىلعف هماع نوّرمال

 ملا توا و درخ ا د ىقراذا هنال اه رك ل> د دنا برك ا دعب نيرا يف لشد ناناوا و ةنال

 ا هلوقامأ .انموم ثا مالساا م كملا نا نمل اولوةنالو ىلاعت هلوق هريظنو هارك ال |ىلا هول الءانءمو

 | لصفلا عقوي هنالاناسيى ماعاد : رعتلاو حاضيالا نا ىدنعو نينبع ىذا بصل نيبندق لثملا هنمو شوو

 ْ اضيأر دصمداشرلاو دشرو دشر ناتغا همفورمال ا ةءاصص أ ها عمةغللا قدّدرلاو هريغو دودةما نيب ةنوءدمأاو

 | تاناالاو سلا ةرثكب ةلالضلا نمىدهلاو رفكلا ن هنامالاو لطاباا نم ىالازيت ىأىثلا نمدشرلا زيت

 ا "ىتااوددرلا نيب ةئوشبلا تاص> هادا رملا ناكفزاتءاو لصقنانيمت نعم اانرك د دق لوقأو كل فالخ

 أرد ؛ناىلاعت ةلوقامآ« ءرحاط ىلعىرجت اغنالا ن كا ذه ىلعو نيحاربلا د. كصأ انو لئالدإا هوك

 لأ اغطع نم ةع--كثم ىفو ةدئاز ءاد ااو تورب_-و ل تول_هف هنزو توعاطلان و ودنلا لاه دف تو غاطلاب

 0 مث ةَقع اصلاو ةعقاصلاو هش باتا ىف مه داعكنيعلا عضوم ىلا تيلق عفا مالناالا تووغط هريدقتو

 ٌْ عج هنا كددءبوصدالا توغاطلا ىف دريملا لاق |! ل. دام حامفت اود كو رحعضومىاوءوقولافاأ ًاواولا تيل:

 ا توكاللاو توبهرااو تو,غراكردصم توغاطلا نال كلذو كلذك ان دنع مالا سيلو ىبرامنلا ىلعوبأ لاق

 ا مهوارلوأ ةلوق درمردصم هنا ىلع ل دياممو عمت س دآود رذم مسالا اذه كال ذكداحأ ءامسالا ذه نا امكذ

 ا .امأ م-4 | ىلعو دح اولا ىلع عمي طظدالا ادهواولاه لدعم د ىضر مه لامي اكعسملا عضو ىف درفأت توغاطلا

 اوبند-اَنيذااو هلوقامأف ريك دنلا هيف لالا اولاهو ترءاطلام دو اماوأ اورفك يذلا و ىلا هتهلوقىف

 ا ْ لاوقأ ةسه هيف نورسفملاركذ لوقف اذهتذر ءاذا ةها“ الادارات“ ؟امعاف اهو دمعي نأ توغاطاا

 || ةءلاعلا اوبأ لاق ثلاثلا ناكل ارعبج نب دمهسلاق ىناثل ا ناط» ف#تكاود ةداّتقو د هاحمورع لاه لالا
 ْ | لص[ انا هنا قمقدكلاو طب ام لكو سثالاو ندا دس هنا س ءانللا مانصالا ممضعي لاف عبارلا رجا لاه

 اريثك نالضأ ّنهحا بر هلوق ىف اكنامغطال ادامسأ ءا.شالا هذه تاعج 0 ف مالا
 الأ دعب نموي م رفكلا ع نءالوأ بوّينا نمرفاكلل ديال هنا ىلا ةراشا هسفق هتان نمؤدو كر قامأ باتل ارم
 1 ىرعاهعج ةورعلاو هيك اذائ كر لسمسا لاب نارحأل قولا هور لاي الحق سادسا رقاق لذ

 َ | قثوالا ثدن اق ثولاو هب قاع ىذلا“ ثلا نعةرايعةورعاان الك دب تءمءامعاو زوكلاو ولداا ةورعوخ

 | دارأ نمانهاهاذكَف هنو رعب قلع ئثكلامادارأن مثال لوةعملل سوسخلا ةراعّتسا با. نم اذ فهو

 ١ مرجالا هنو أو لئالدلا ىوقأ ءالسالا لئالد تناكألاو هءلعةلادلا لئال داان ى رعت نيدلا ادع كلاما

 اهل نكي ملاذا هنال هغلامملا ظفالا اذه نمدوهةملاو مصفناف هروصق مصقلا عواطم ماطفنالاو هن اباريعن م

 ىتلا قثولاةورعلابة نا الا ماظأ نول ون وهنلا لاق .( ةساثلاةلأسا1) و عاف اها ن وكمال ن أف. ماصقفنا

 لدنج نب ةءال_«لاق اهنمامالص ىتكتو نمو ىذااو ىت !ارعضت برعل او اها ماصقن ال

 3 أروطاذا نيكو نابتساو ىلا نانلاسةد « (ىلوالا ةلأسملا) « نال أسم همَفَق ىلا ن هدعرلا نيم دق ىلا

 ْ |« (ةيئاثلاةلأملا) ء«دشرلا قي رطربغكلاذاةياوغوا.غىوغي ىوغلاشي دشرلا ضمن «ىئاو 5

 1 مولعملا ناله منت فاكم لكن اال ةلدالاب ىلخاو حضن دق هنا ىا دثرلا ني.دق ىنعمو ىذاقلا لاق ةلادلا

 آن دي روت فايف دحاولا
صعأد لوو توغاطلا ىلا وك اهني

ف عجبا فامأو هباورةكينأ او
 ٍ ْ يك

 54 6. ئدلا مسك مصفلا « (ىلوالا ةلآملا) <« ل "ادم .ةفاوا ءاسقتا ال ةوتامأ قثولا ةورعلا اهمأي هقدر
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 بحت باص اهتانعأ ناك 5 مم ءامدا| است اداعلاو :
 نال اوقه سدو ماع عدمت هلفاو لاق هل نم ىأ مولسعم ماقمهلالا اينمامو هللا لاق ىتااتاءدا,علا ديرب
 نمؤملا با ىفام لعب و رفكلاب ماكينه ل وقو نيت دام لان ماكسي نه لوق عما يىلاعت هنا لوالا لوقا,
 اواكن يذلا دورملا نمباتكللا لهأأ مالسا بحي لسو هراع هللا ىل_د هللا لوس رناك لاق اههنعهللا ىذر سامع نب انعءاطعىور ىناثلا ل وقلاو ثدددلا داةءالا ند رثاكلا تاقىفامو رهاطلا:داقتءالا نم
 رهاب .كتاعدل ديرب يلع عمم هللاو لوق نق هج العوازم كل ذىلاعت هللا لاس ناكو ةاندملا لوح
 تي دلاورونلا ىلا تالظلا نمم_ه-رذع اونمانيذلا كو هللا ) ىلاعتهلوق « لداهتجاو هلع صر

 (نودلاشاهبف مهرانلا باحص ا كئاوأ تانلظا|ىلارونلانممموجرذتوغاطا ا م-هؤامادأ اررذدحكح 98
 لاووذةيالو هيلي ئذلا نالف ىلو مهاوق نم لءاف قع ليعت لولا «(قوالاةلأسملا )* نااًمهيف ْ
 ىل:ىراد ل اة هنمو .بعشكءاونودداوع تدعو ىلذهل!لاه برةااود ىذا !ىلولا نمل < أو ”ىلدو ١
 هئموكةراسضرالو ةرصنلاو ةمحملا كم برة هنالىلو نواسعملا يسجل لاسقي هنمو اهنهب رقت ىأ اهراد

1 

 ةئالاءذ مبان اصأ محا «(ةل اثلاةلآسلا)» ةوادعلا فال_> هال ولا تناك اذهل الن هز داجاذا
 دب 'الا اولاقنأب رفاكلا ىسىف هفاطلا نمرثك أ نيدلاد قاع امف نموا - ىف ىلاسعت هللا فاطلا نا ىلع
 حالصا ايس نوكيأ ا ىلو تلاوه ئذال "ىلولا نا موا_عمو نينا ىلعا وذم ن يذلا "لو ىلاسعت هنا ىلع تادا
 هءابلوأا وناكامو ماركا دصسملا نعنو دصي ىلاعت لاق هلال وبولطاا ضرغلا ىف صأ ةماقتساو نانالا

 ىهمناكا لف هءابلوأ اونوكي نر افكلا ىف نو هلايلو دددملا ةرامعب يذلا لعفس نوقتملاالا هو اماوأ تا

 نال ّةعلا ثيدح نم هربرةتو ىدع ىهدازاو دّهانيذلاو هلوقىف ءرك ذاك فاطلال ةدايز ىلءلو#اًذهنا

 ناالادب وسلا ىلع لكلا حلا دءالفكتم هنوك عع لكتلامأ وناكراو ىلاعت هناودو ثلاشلا ه-ولاو . هيلع
 ىلاعت هنا عبارلا هجولا يقال ىده هلوقىف اك هب الاهذهب هدمدع حدف نمؤااوهةيالولا كلم عفتشملا
 ىتمفاطلالاةدابزنأب لالا نعباصتالا باجأ موءظعت ب هنا دارملاو مب هنا عم نينموملا ةىلو
 قح ىف لصاج هما ىءملااذهو بجاولا ءاداالا نمؤملا قف ىلاعت هلل نوكي الو دنع تمسو تنكمأ

 قمم لس ىذا اود نمّوملا ىلوف ىلااعت هنن | ىلع باو با وثناكاذّنال دمعباضيأ ووفد رخال ا ىف همشي
 عفتنملا ناودو ثااثل لاو اامأو هلالووه هللان وكنالو هسفنوخ هماون وكف باوثلا كلذ هللا ىلع |

 دعا نمردص ةبالولا بان قرذاكتا!نءندؤملا هيزاتماىذاا الا اد لود نمؤم اود هلئاةيالوب
 ةءالولا ناوهو عبارلا لاو اامأو ريغالهسفنديعل اود لوقلا اذه ىلع دعا ةىل و ناك: ىلا: هللا نمال
 نا ىلءنورسفملا عجبأ « (ىلوالا ةلأملا )« ناتلأسم هذول! ىلا تاللقلا نم مهجر ىلاهت ةوقامأ هنع انمحأ دقو ىناثلالاًوساوهكلذو باوثلا ءاطعااهانعم ةبحناناب اواو ةيحمللاهانعم انهه
 حرخأ ىذااوهىلاعت هلبان اف ةديرمدةيا الان وكن نامال اورذكلاروزااوتاناظا |نمانه اهدارملا

 | مه اصع لفكت ىلاهت هناانلع صممةعأ ١ ىلع نئمؤدللامأ و هسغ' لعح ىلاسعت هن مع حلاصملاب لكما ىلولا

 | قمفوتلاوةبادهاا ىف نيمو اورافكلا نيب ىو سىلاعت هنا ةلزخعملا دعو رافكلالاصع لفكنامقوف

 7 سس

 || هتملق قطن هنا ظعولا هسقك رمال ترضحاذانمؤماّنال كلذو ضعبىلاهضعب وع ريةعالاو راق
 || كلذ ىلعالو م ماو ىلاعت هنأيني_تموملا ص صتش ناكف هريغىف صاالام فاطلالا نم نءؤملاف حضي ٍ ها لعل دي كل ذو ىداسعملاو رفكتلاب هيلقاسق نم لا. اقرا مهلاح نوكيو زايكتار عرفتو وح

 ْ الوهم ص-صختا !ناكسف ميظعلا مارك الاو ميقملا ميعنلاب مهدعو رخ الا ىف ىممشي ىلاعت هنا ىناثلا هج ولاو |

 ْ ئثااادعنم ةوادعااهرالولا فال ىفاولاق مث نمو ىلوملا هممو ىهنأ اورمال او ريد دتلاب مولا ىلب هنالىلاولا

 ١ لوالا هو-و دحأ ىلءلو#2# صيصختا اا ذه <كازكعملا تااق مهلوةاةلطبماني الا هذه تناكنذ فاطلالاو 1



 نيهحو نم هنعةلزتم ا تداسأ ديالا عيرمص ضقاشي كا ذو ناعالا ىلا ركل |نمه 2: رس ىذلا وه

 ووو م ميو يي ا

 هملع هللا لص دعك ن نمانم لك ىلءظفالا لمع نأ ىناماالوقلا مو هياعنا ىله دمع ل أر ذاكلك ف ١

 هيلع هللا ىلص هن اىورذ ريالا امأو طق هءفاوناك امورمعلا ل ذر ىلا درب نم مكنمو ل اهو طق اه نك لو هللا

 ْ أ رانلاف نوتقاهت لاقت هبامصأ ىلع لبق لو هياء هنا ىل_ه هنااضدأ ىورو ايف ناك ام هنا مولعمور ا: لاا

 ا .تاناظل كال: عف دل امدس قلعت هقيق ءرراصف تالت! ىف عاول كاست هلق |قرفو نع ىل>ول دبعلا نا همة ْ

 عقرلاو عفدلا ىعمقداسعبالاو جارخالا لامع سازو قدر طلاادوذ 7 ماش ةرااو :دل!نييوهنع
1 8 

 بوح

 افللاا زهق اقتكاى اش دقامضيأو ىدصملل فا اهدا هناالا ممعجر ردك م لهل ىلا ه7 ةوقب حاد 1

 يا

 ١ ناكل ددعل ١ اخي لمحو هال هلا قا ناءالا نوكت نأ مزلم نامالا قيلخ داو رفكلا انه تانسالا

 اسم

 .[|| بتكلالازئاو ءاسنالا لاسراو لالدلا بدأ ىل-ءلو# روذلاىلا تاملافأا نم حبارخالا نال والا

 ْ ىلاعتهللاس دن دق ى ذاق لاك و هو>ولا ىدقأب رفكلا نع رذتلاوهوجولا غل ًابنامالا ف بع رثلاو

 لال سانا | نعاريثكن انما برالوةىف ممصلا ىلا لالغالا
 | مهلالضا ام هحون بسم :_صالا نا

 قو ناك موب نب اهلعف ىتلا بابدسالا وق عم ىلاسعت هللا ىلا روذل ا ىلا تانلظأ | نم جارخالا فا, نأذ

 ْ لاه ثا ىلارانل نم مهب ل دعب ىل اعن هنأ ىلءروذلا ىلا تاناظل ان نم حارخالا لم_-ه نأ ى نادلا هحولاو

 | باوملاو هلعذ هن اكفىلاعت ءلعف نمنوكد ةرخ الاف كلذ نم معقب ام نآل مرة لسا ف لخ ذأ | ذه ىضانقلا

 ا لدالاو بيغرتلاو ثلا ىف زا<و لعفلا فة ةءة> ةفاضالا هذ هناام_هدحأ نيهحو نم لوالان ع

 أامحاو حا رلاراص ةيعادلا عيج رتف :رثْوم تناكناتاسغرتلاهذغ نا ىناثلاو ةفقملا ىلع ظذالا ل

 ْ امأو حار الاب اهييست مديت محملا قرااملو كيل ناو هلزكعملا لوق ل-طتت بذةمحو اعذتم حوجرألاو

 لالا نيدو نم عوق دماشأو هذ الا ىلاراثلا نم م-مبلودعلا ىلع ظمالا ل سوهو ىناشا !لاوسلا
 ةر روسى ىلا هت هل وق ةرغناعالاورفكلا هيدا رأ هناقروما ىلا تالظلا نمنارقلا ف ناك ام لكى دقاولا لاك

 نم عنا ىف لظااك منال ةلظر ,مكلالءحو لأف راهنااو لءالأ هب ىءيهناق روذااو تاءإظا! لهو مامذالا

 نمؤلالودعلاناىاشلا باولو ٌكاردالا لودح ىف بسلك هنال ارونامعالا ل_هدعو كلاردالا

 ْ «(ةناثلاةلأس *»)1١ هيلعظفللا لسزودعالف ةلزتملا دع ىلاست هللا ىلع بح او سعأ ةنملا ىلا رانلا نم
 كلذ نمىلاهتهللا مهجرخأ م رغكلا ىفاوناكم -ماى ذة: هرهاظروذااىلا تالظلا نم همهدحر < هلوق

 ةصاخمتب الاءذ_هنأوهو هرهاظ ىلع ظفللاىرعنألوالالوّا١ نال وةانه_همث ناعالاىلا رفكلا

 ْ 3-5 .الاءزهدها ع لاهاهدأ تاباور لوزنلا بس ىفاوركذ لوةلا اذ نولئاقلاو لأ ارذاكتاكنع

 1 نه هن نم ملسو هيلع هللا ىلسا دمت هللا ثعب الق هب اورفكموقو مالسلا هملع سعب اوزمآموق ىف تازن

 ىلع مالسلا هءلع ىسعنا وذمام وةىف تاز هن االانااو نانو مالسل ا ه_ملع ىسدعت ن نمآ نم 4 رذكو ىسعب

 اأارفكو ةلظدلا باو 1 يد يبه مد مناع ناك دق ملسو هيلع هللا لمة دج دع ويم ىراصطئااًهَقن رط
 تاي الانا اهئلانثو مالسال ارون ىلا تامل ظأ اكل نءم-ه> رخآ ىلاعت هللاو رفكداحيالا:لوةااثالا

 رولا نءم_هجرذع لاي نأ دعبيال هناهرب رقتو كاذكن كي لو ركل د_هناممالا كل ذناكءاوسل_دو
 || ىلاهةهلوةفنارقل ا امأ فرءلارربخناو نآرشلا هزاوح ىلع لديو ةتبا اتا ظ'|ىفاون روكي غنا ا

 ١ مهنءانم شك اونمآ الف لاهوراشتا١ ىف طقاوناك اممهلا مواعمو اهنم مي ذقن أ فراثلا نم ةر ةحافش ىلع منكر

 .توةمؤدالموق هلم تكرت مالسلا هيلع سول ةصق ىف لاهو ةتبااباذعم-ملزننك لو ل

 نم حج رخ لاق هقالوسراد# نأ دوش أ لافال ةرطفل | ىلع لاهو هّنل هنلاالاهلاال نأ دهشأ لاف اناسنا عمتلسو

 اذابالا نأ وهذ فرعلاامأو راثلا فنيتفامءاوناكام مدنا مدابسمو عز بجتش ]انا اهودارملا تذاع

 هميم جرخأ غهسبفنأك هناال ام همف ىلل_عدت ل ىأ كلام نم ىن ه ىع ة-رخأ هل لوي دق بالاك هلام لك فنأ

 ٍ 50 ءاوأن-سالاأر : لأ مانتوغاملا مزاد ورك نيالا لات ةوقدمأ /ءأ قاد

4: 
0 



 ؟1

 نأ ىلءةنا الا هذ يةلزتءلا ثادتسسادقف تالا ىلادونلا نم موج >2 ىلاعت هلوقامآ 8 الد رم هنا ١

 || ىلع توغاطلا نمدارملاّتال قافتالا:از اجي توغاطل ا ىلا هفاض ىلا هنالاولاق ىلاسعت هللا نم سدر مكلا|

 || لالضالا فاضأت سانا | نم اريثكحص ن نالضأ نما برى اعت هلو دب اذه دك أَبو خصما اوهلاوقالارهظأ |
 ال لاق مث مكل ةحنوكت نأ ن ك0 ازاحم مكسو اند قاف نال ةفاض الا هده تناك اذاو سدا ا ىلا
 أ راذكلا ىلا عري تأ لكو طقفر فكل ىلا كلذ ع .ريثأ لكك نودلا اوف م_هرانلا باه كد ٌءاوا ىلاعت
 ا نيدوك ذهل الكىلا هعوجر حسو !ءج.ناك اذا كئاوا ظل نال اد.عوو لكل ار جز نوكمف اعمتءغاوطااو

 ٍ ا نأ هيرىف يعاربا حاس ىذل ا ىلارتملا ( ىلاعت هلوق * باوذدلانلءأىلاعت هللاو اعماموما | هعودجر بجو '
 03 0 . 35 0 5 يو وج دك

 الإ نم سعلا» ىآب هللا َناَق مها ربا لاق تءمأو ىب-أ انآ لاق تدعو ىدك ىذلا نر يدا ربا لاه ذا كالملا هللا

 | هاك طش 1-11 است صط0 13 ا ةس وولإ ع 8 20 1901 دك كك كك ل أ! | ةرواخ ىضوةيرق ىلع ّرم ىذااكوأ نملاظلا موقا!ىديال هتتاور فك ىذلا تمبذ برغملا ن ءاهتأة قرمشملا

 كلا ا تال زكا رس 015 10 2 5660107-99100 ص ا ا ضعوا امون تثيل لاف تدب | كلا هشعب مث ماعم هللا هنامأف اوم دعن هللا مذ د ىدع ىنأ لاف امش ورع ىلع ١

 رظناو ساندي كلعهاو كراج ىلارطناو هب ست 4كدارع دو كماعط ىلارظناق ماعةنام تح تيل لي لاق مول ْ
 2 1س و1 ا يك 2 8 ب فك ل د

 ٠ 2 ءا 0 سس

 ْ 0 هتتوىف اوفاتحاو هس 0 دهاش ل اقو

 لان ةملاغملا ةحاحتاورانلا ىف اقاادعب لمقو لئاةمنعراذلا ىف“ ءانقلالا لبق مان_صالار يكد ةعدلا ا

 ' ىلا عسر نأ ل و ميهاربا ىلا دوعي نأ ل < هيرىف هلوةىفري_هذللاو هتياخذ هترلاق ىأ هددت هع اح

 هير هوق هحاحو ىءملاو هاف ىو ح اق لاه هموت هنو لانا ص, ظل

 نأ قع مي يش أرب ا ىلا دئاع هان ”؟ىفءاهلانا لؤالا نلوقدن , الا ف نأ ل_ءاف كلم ا هننأ ا نأ ىلاعت هلوقامأ

 0 هو-والوقلا اذه ىلءاومتحاو كلم البو هبلعهقتا لسد مي هاربا ىف ىلانعت هللا

 ىلاءئهللا نيد ماسة او ةونل امان اطلس ىأ (ىظع كام م_هاذت اوةهكملا راك مي-هاربال ؟ اند 1

 برة ىلاررمذلادوءنأثلاثلاو هسفنا ة - ولرلا ىديورافكل كالا كود نأز وبال ىلاعت هنا ىناثلاو

 همل!ا دئاع ريهذلا اًدذهنوكي نأب حوذ رهذأا اذه ىلا نب روك ذم ا برقأ مي >ارباو بحاو ني روك ذا

 رءاواجأو محارب ,احجاح ىذلا ناسنالا كلذولا دياعريمذلا نا ني ززظلارو رس لوقوحو فاعل اللا

 ا مهاربال كلا الود ىلع لالد ايف سداو هاربا" ال كلا !لوه- ىلعةلاد نأ الاهدهناءىلوالا ةفخعا ْ

 لديرس لاو امن دلا فةطسلاو ةردّةااو نيك هاا اجه كلما ئددا ران أب ةتاشلاةخغان نعو مالسلا هيلع

 ْ اعمل كاكا لال كلا هاطعأ ىلاعت هنا لاقي نأ زو < الرلذ اذرأو ىعملا اذهرفاكسلا ىطعي دق ىل اعت هنأ ىلع

 |١ تاءاورلا ناالا نير وك ذملا برق ناكن او مي هاربا نأ ةما اما! !نعو ىلاعت هللا رفك كلذ دعب هنا

 ْ نولئاسقلا تحا مةهلبا هذه ن مىلوأ هما رهتتلا دوت هعآأكر ميهاربا جاح ىذا نأب ةدراو:ريثكلا

 اهم دحاو لكو هنالث تالد وان لقك كلما اكن ؟ىاعت ءاوق نأ لوالا ١ هوجو نم مههذم ىلع لوقلا اذهب

 || هير ىف ميهاربا اح ىنعملانوكب نأ تالي وأنااكلتدحأو ميا ربا ىلا ال كاملا ىلا دئاعريمشلا| انلق اذا مدينا

 اذ هنا مولعمو عم طاأ 7 اا ”[نال>ال

 هر هان نأ ىلعا رك هير ىف هم>12 ل_هج هنا عملات 00 ناىناشلال ب وأتااو ىاعلا كلما قيليامتا|

 نا.سءعالا لال ةالاوملا نم هماع بةئام س ؟عال دار دنلا تنس> ا!ىالن الذ ىناداع لاش ام كلملا

 َك ار م



 ١ ادسالابب ديدشل اومعلا اذ هراهظا هيلي 0 هدعو لاا !لودصح لبق ةجاحن اراهظا ا 1 سدا -ىنلان و ليال اضيأ لب وأتلا اهو نوذكت مكن |,كقزر نوام تو ىلا عن ةلوق ءريظتو ||
 أ نيدلا ىلا سا ىلص ميداربا لاح ليناسب , الل هلق ع نمدوهةملا نا ةمئاثلاةحلا : أ قاعلاكلملا ىلعءاناجاذاالا لد را و انهم ياللي هامان نأ ودا مي ةحسال هنا تدم هل ميظعل الملا لدع
 || اكلم مي- هاربا ناك اذاامم <متأ ىف ا ا ا ناك اع ردا رباوابسومان اطلسر ذاك ناكّيمو: قدا
 | ىلص ميداربا ناوهو مدالار كو ل دج نر نام زارا سوفا كسر ذاكل|ناكامو

 || هللا ىلص ميهاربا تاكل: الا قمتسيو نيلبرلا دح 1 لةيثار ذاكل ار دقامل ك|: اوه ناك ول لو هيلع هلل ا
 | لالدةسالا اذه ى تاما لاك كل د لعشر ال نأ ىلا ًاهمملاك ن وكب ك,نأ بع ناك له , عنم دش هم دعمع ملسو هملع |

 . نياجرلا د لق منكم برسل !ًذهلفوللا 1و صو ةاكلا كل ذو تاز تملا اهظأ نم 1 نكشااو نيدلا ىنان اطاسو اكلم ناك ل#سو هلع هللا ىلع مي هاربا نا لاقينا ىل_ةلا نم هنالفيعض |
 | هملع لتقال هنالام ار رخآالا قبتساو هيلار ينال ناكوادر وقنلخ راد[ لدامتا لاش ناز رودفاضأو |[

 اذ لعق هنا ىلعتآر هااقلءادالو رءووردست تاو ىحأ اًاناوتاتإأو هاقمتساوةيدلا ل ذيوأ
 «(لوالاةلاسملا)«لئا امهفف تروو يدك ىلا ىر ميهاربا لاكذ ا ىلاعت ةوقاما« أ سملا هذي قاعتام
 اوثعي مالسلا مسيياعءامبنالا نا مولل_هملان منال كلذو روك ذيمري-غقباس لاو سباوجا ذه نار ماظن
 مالسلا هيلع ىموم نا ك رئال أ اهل ال اءلل نا تايثايهبل اطيز ك2 ناف ةلاسرلا ىذا ته هن ار هاظلاو ةوعدلل
 ةمهلالا تايثا ىلع مالا هيلع ى«وم تحالف نيملاعلابرامو نوعر 5 لاق نيملامعلا بر لوسر ىلا لأقل
 لاةفك رنم ذورغلاسقف ةلاسرلا دا ميسهاربا ثار هاظلا انه هاذكم ضرالاو تاوعسلا بردو

 0 لبلد« (هين اناا هلأ 11 » اهي ام لدتةهقاولا نال تفذحةمدقملا كت ناالا تدعو ىديكألا كر محارب ْ
 يلا هلانعف ا ةطسا ونالا ىلاعت هللا ةفر ءيم ىلا لدسال هنال كلذو جمعا ةناع فن كح مالا هءلع ميداربا
 رامتشالا دعي ءلا وامهنءنو نساع قالنانال ٌكلذك ةئامالاو ءايحال او ني رداقلا نددجأ ا راشيل

 اراتو أ امحومنوكي ناامارث وااكلذو مهارت نيذلا ني وداقلا» الؤدريغرخا رتومنمدبالف ىرورمض ]ا
 ةنامالا لد. الن او نام الان ءامحالا ل2 النا ب<ناكف رثالا ماود ماو دنم ه مزلو هنال لطان لوال او

 ةرددا ليس لع رثؤد رخ ادو+ ومن نم ةتامالاوءامحالا ىفتيال هناانلعف د ”الذك نوكإ دل تالاج ولاا رؤملاريثأتو . ةيصاقاو ةعيسطلاو ةفصلاو لكسشلا ىف ةفاتتح ءاضعا ناوملا فىزئان او هوىناثااو ءامالاب ا
 ”ىوق نيدم ليل دودو لاسر ناد بدها ود كا ذر امن اما دفو تان اولاد ه ءامحاف رحال ١

 هلوقو هرخ" "نما نوط ن نم لال نم ناسنالاانةاخدقلو هاوقكباكك ىف عضاو م كاصتو هناجسس قل هر
 ةاملاو' توما ناش ىذلا ىلاسعت لاقو نيلذاس لشسأ هأن ددر م ع وقت _بحأى ناسسالا انةاشدقل
 ف.كللاعت ل وتاهنم تانآىفةام لا ىلءتوملاءّد- ةىلاعت هنا لوةينأ ل" ”تأ ب نامل ةادملا)و

 اق لاق ها مد هاربا نع ىحو ةايلاو توملا قا ىذلا لافو كأي احأفاناومأ منكوهلاننورغكست ||
 ١ ىبر لاك ث يح توما ىلسع ةامطارك ذب الا ءذهىف مدق بيسك * ولف يس نسم ةدااولا شالا "ع

 نوكي نأ بو ىلاسعت هلل ىلا ةوع دلاوع تاك اذا ليال ارو نمدوسقللا تال ياولد توم يعيش
 5 رجالن تأ اييلع اناا :الطاو رثك ؟ةاملا لاح ةّملللا يئانعناتثالوح وضول اذيافىفلدلا ||
 «(ىوالاةلأسملا)« ل اسم همفف تيمأو ىح ان! لاف كاسعت وق مأ كذا ا ىفانهه ةامللا ب دقت بجو ْ

 قيتساو امه دحأ لدقو نيصخُشر ذاكلا كالا كل ذاعد ها كَم . جحا مالسا ا هيلع م-هاربانا ىورب

 لاح, نمرهاظاانالُكاذو ديعب هنا ىدنعو ريسفتلا لو ةنل اود اذه تيمأو أ اضيأانا لافورش 0

 لمف ا و ءاس الاوز ه م دآخل فادنم | هد رش ىدو لالدتسالا ىف هانصالن ىذا! هولا ىلع ةنامالا ةققحو ءام ءامصالا هم ةح ح رش هنا مضارب هارب

 تحط 0
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 7 الا نمدا ارااو * قرفلا ندردقلا اذه نوئرعيال ث.< ةقاهلا ىف اووكينأ ميظعلا عيبا ف دعو هكررد |

 ى ركل لافهقلانم ةنامالاو:ايحالاب نحال هيلعدللا لص ميسهارب ناوهورخ و *لعأ هللاو

 م واعسلا بام_بالاؤ ةمضرالا با الا ةطمساو ريغ نمءادب اهلا ن. ةتامالاوءارحالا

 هدلا ليبسالف لوتال ام[ ةيواعدلا بابسسالاو ةيضرالا بابسالا ةط_ساول ىلاعت هللا ن ءةنامالاو ءامحالا

 كاك تانجالاو ”اسةطشا و ةتامالاو" ايحالا ىلعر دة انم دحاولاّنال دو هلا ىلع لدي الذ قاع |اامأو

 توما ىلا ضعفي دق مسسلا لوانتو ةيواسمدلاو ةيضرالا باب_الا ةاطساوب ىلا دولا ىلا ىضغي دق عاجلا ١

 ةتاماللاو ءامسالا نا بهلاقنأب ؛مال. سلا هملع يهاربا باح هجولا اذه ىلع لاؤا١اذهذور غرك ذاملف ا ٠ْ

 نم ةمكي]نا | تاكرسطلاو تالانصتالا كاتلبال هلاالا ةيكلقلا تالاصتالا ةلهس اون ىلاعت هتلا نم اله ||
 ةطساون نالصاسملا ةتامالاوءامحالا ناك ىلاعت هتتاوه ةكلذلا تاكرذسا كإتلريدملا ناك اذاق ريدم لام
 ٍنايسْسالا ةاعا و هريشبلا ىلع نار داصلا ةتامالاو ءارحالا ام اوىلاعت هللا ٠ نماضيأ ةكلفا | تاكولسا كا: ا

 تفرعاذاو قرفل ار لة ة.كلفلا تال اصتالا ىلعرمشبللةردقال هلال كلذك تلي رصنعلاو ةيكلفلا 0

 ناكناوهناةانعموأ ا ل قالا ل ملدلا ماستلد رخ ا الملد سدل قرمملا نم مسهشلاب قاب هتنا نا هوةنادعهأ]

 ةتامالاو ءامحالا ناكف هللا ' نمل الذال تاكرس نااالا كالفالا تاكرس ةطسا وهنا ن .ةتامالاوءامحالا ا

 3 ,واعسلا بايسالام دن اعتسالا ةطسا وب ة:امالاو ءامحالا هئمر دص ناو هناقرمشل اامأو ىلاسعت هللا ن ءاكأ

 رمشدلا نعني رداصا ةتامالاوءامحالا نا تنثف هتر دقي ٌةعقاو تسلا بايسالاء ناالا ةءضرالاو |||
 ردا انانملا هذه نايرج هتيفيكف هدقتعأ ىذا اوهاذهذ هلءاضقن لصيال هناو هجولا كلذ ىلع تسيل

 ان فاأ طاقسا ىل_ءءاّوَقلا أ «(ةئاثلاةلأسأا) + لالا مية لأ هللاو لكلا دنعرومثملا

 الروج هيلعام مدعلاو ةر 3 1١ لا .ةدسا دنع هنأت د نمد عفان ن نءىورامالانارقااع..جىف لولا ىف

 فوالله وكشف ءاهلا قلت فقولاىفا هقلتامناق فلالا امآذن وذااودْزء_عااوه ونآود ماكملا معَ

 هماةمموةن هبل صام نال لدؤلا دنع طقست فاالاهذ_هاذكف ل_دولا دنع طتستءاهاا هذ هنا اكو

 هب دوت هب لدن ام نال تثت لو تامة قشر اهبف ىه ىِتا ا ةاكلا تادتا اذا لدولا ٌةز ههنا ىرتالا

 دنع امعطوّةس تح فقولا ىف ىتاا اهلاوان آن فاالا ادكف ةزههلا تشن الف ةرههلا دعداعّوطنل ىلا

 قرمملا نم سهلا أي هللا نآف ميهاربا لاك ىلاعت وق امأ + لصولا دنع ةزولا طوةس ب < اك للسولا |
 ناودوني رسال 1 َ رطوهولوالا نعي رط مالا اذه ىف ساذل نا عاف برغم ان ءاهبتأذ

 لاو هسا ندد وا كلذ ند ندع ةمطلا كات قلأ هنا ذورغنم ىأرامل مالا هلع كارلا

 راب رار 1ليلدىلا ليل دنم لاقتنالانا معز 3 برغملا نماهب تأف قرم ا نم مسعشلا أي هلنانا

 هذهنا امه دحأ نيو-و نم باول ااناق برغملا نداهمكد رتألف ذورغلاق اله ل-. 5ناك لدتسدال

 كاتى ميهارب اا ىلءردق ن نم نا ملعذ املاسا,تمهحورخورانلا ىف هن ادلا دعب مهاربا عم تناك ةجاخا

 هدهدارتا» اناوهذ> هانا ىناثناو برغملا نم سعشلاب أب نا ىل_ءردنتي قارتحالا نم ة- ظعلارانلا

 نمالاقّْ!ناكام اذ_هنا نوما هيلاف ىذااوهو ىاثلاق ب رطلاو مالساا هءلع همسنا ةرمت ةهبسنلا

 ابهثادح | ىلع قال اردةءالءام_ثأ ثو دح ىرئاناوذو نيعضوملا فدو لءلدلا لب رخل ءادىلا ىلا د

 قاذلار دقيالءامشثأ ثودح ىرئائاوةنا مم ىلاءتو هناكسدهتناودوا.ثا دحا ىو رخ ارداف نم دب الف

 كالفالا تاك رحابنمو قربلاود_ءرلاو بالا ,تمو ةتامالاو ءايحالااهنم :هلثمأ هلابثاد_ا ىلع |
 هلفالاثم همالكحاضب الركذ اذا نكلرخ ؟ل..ا دىلا لماد نملة, نأ هازو ال ل د_-لاو بك اوكلاو
 م هناالاادساو ل. دانروك, ام بان ن نم ميهاربا هلءذام ناكذ رخ 1لاثم ىلا لاثملا كلذ نهلة ثنا

 رخ اليل د ىلا لادن 5 ناتقتنالا عاقب امان نم هسإو رش [لاثمىلا لاثمن مهساضر اد ءلاقتالا

 نالوال 1 هوخو نم اه-ملع لاكشالاو هندى. ,ةهأالحأ مالكب .اًأول والا ند ناس أ هولا اذاسهو

 - <ةهاسما



 فال

 مل | ةنامالاو ءامحالا ةلالد تناكف ةتبااال دمت احاكرح يسمجم ةالوال د اّحافصفالو الد ئاماذةف ى رنالذ || نمثل امأ رداقا ارئؤملا ىلا ةجاسملا ىلع ةلالدل اى وقلدمتلاو تافالةثاو تالدتهناءفصو ناسنالا ْ تاذف ىرئانال كل ذو هلع سمنلا عولطةلالد نمىوق أ عناصلادوجو ىلع ةنامالاو ءامدالا ةلال دنا | عبا رلالاكشالاو انوق مالا سفن فنوكيال ىدلا ىلا ل.لدلاىلا رهظالا عضوالا ليلدلا نمل قي | نامودغملا ”ىنلانقملي فدكذ عئاصاأ ا دوجو ىلع سشل ا عواطب لالد:سالا نماك وق ور وظأ عئاضلا أ دودو ىلع ةنامالاو ءامح الا, لال دةسالاريدَعَتل | ذه ىلءو تاو عساكر م نوكي ىذااوه هناو تا اووشلا نم ماظعأ ةثلاف مظع كالمد و>و لقا!ىدعسال و ه-ءلعور دقىلذل و ماسجالا كد رك سف امأ و | هيلع قلذلل ةردقال ةايحلا سنح نال كال ذكرمالا سيلا : وهو برقأو مضوأ هيلا لن ان وزي فصلا | لائم ىلا لام نمو أ لءاد ىلا لءاد نم ل اةنالا نس <ناكناو هنا وهو ثااثلا لاكش الاو زئاج ريغ هناو َ هنأش ةراق-و لوسرلا عقو طوقسس باج وبامعراذ اهو هيلع هينق هفعض امكاعناك هناواطق اس ةنوكو هفعض ظ | هحو لعل طبل كلذ ناو هةعضناملاعناك ام هنا واطقاساغ عض نأك لؤالا هم الكرا مدرأ رخ ؟مالكلا 00 لقت لوألا مالكلا َىَخ ال رئاذاف لاؤسلا كل ذلطرملا دروأ اا هناناثلالاكشالاو بح>اولا كلذ 0 [|كهشناع وصعملاب دلي فيكذ تضم ابجا وتلا كلةلازان لاغتسشالا ناك ةبمشلا كلب لوالا لاثملا ف الأ وأ لوالا لملدلا ىف رفاكلا كلل ا نعطاإف لوقعلا نءل مكاو سبسلتلا كذا هلا ز الالاف باول ارك ذي نأ 1 ناوللا ىلع رداقتلا نيل ا ىلع بجو عاسمالا ف ةعسشلا كل: تعقوو ةبسشلا رك ذاذ اة بسلا بحاص

 ا مزتلاوكمك رلا لاؤ لا كال 3 نع باول "لرتنأ ىلع مالا هملع ميسهاربا لس ىذلا ليلدلا اف اًكيبأدأ]| !١ اعئاض لالا هلما در اصاك اع اض ىناثلا هليل دريس, دن و عئاصل ادوجو ىلعالبل دقرمم | نم سهلا ّ عواط نوكيالو برغم لا نم رسمشلا عول_طوه عئادلادوجو ىلءللددلا نوكي هناالا برغملا نم سعُدلا || عولط لدي ناري دقتبف برغملا نم سعشلا عال_طا مازعلا نمريثكب لوس ةئامالاو ءامحالا ىف هلاوسداسف || راهظابلاغت_ثالا نا مولع لا نمو برغملا نم مثلا عاطت نا باولا نم ناك لاوس! !د_هدروأول هنا 0 اولاَقذ ٌكلَذْنِي رمسفاا نمنوةقحلا مزعل كلذ دنع وبرغملا نما ععلطب ىتدهللةف هلا كل ناكن أف م قرمؤملا || نم سعتل عواط لوةينا سمشلا عولطن يدا ربا لال دّتاسا دنع هذم نمؤي فيك ةيلاقلاو للاب ىلاسعت آل هللا نعني رداد ةثامالاوءامحالا هض راعم نم نكس لاما ذورغنأ ساشا لاك الاو زوال هناو | فعضالا ىنشالا ىلا ىلجالا وةالانمال املا سعْدلا ع واط ىلا م .لودسعلا ناك :وذأ عئاصلا ىلع || .
 || انالتالاكشالا هذه ن مى هيلعه جود الذ ءانزك 3 ىذلا هسولا امأو .فرعض هيلع و رمسفملا عججأ ى دا ١ الأ مسفتلااًرهناا ذهيرهظت .ءالعلا لعاوءالقعلا لف [نءالضفالع سانلا لق أي قيل ال ارو ذل ا هدسه | ْ ١ || مازتلا نا مولعملا نمو لوتالا عاضام قاشلادإ_لد عسضي هناق برغملا نم سعت عالسط اء ىأي ناريدقتو ظ ظ لأ برغملا نم سا! عولط مازقل مالا هنتي هتكيال ل دب كل ىلا لاقتنالا ىلا ةججاسمافرتعاو عاطقن الا ْ

 || اذاكناوهوءالقعلابقرايالالاوس هيلع مدخلاد روأ ةنامالاو ءامحالاب مالا همملع ميهاربا حاس لو ١ ظ
 | تاكرح ةطساول مهل ودحت دعانا والسسوت ايئاىلا دال كِلَذُف ةطساوبال ةتامالاو ' انحالا تيعذ ١
 لأ الص ناوةتامالاو ءامحالان أب مالسأ ا هلع مبحا ربا باج رمشنلا لصاح همي ردي اموأ هريظنف ل الفالا

 ١ 0 ءامحالا نو ”مال مرسالذ كالفالا تاكسي رت ىلسع مول ةردقال هناف قانا فالس ىلا ءت هللا نمدتامالاو || ءاحالا نو كح حدس ةيالثل ذوىلا.عتهقتا نمتاد- تاكر 1 كلن كل كالنالا تاكرحةطساوب |
 وهل رلا تهبتاغاثالث هيفو ىدحاولا لافاهذرن رعبطتسيالف ميت دعب مهن لب هلوتك رخو ْ أ اناوجةلأمالالو الاقم دججالابواغم قبف قمار فك ى دلت ىلاعت ةوقامأ «همالك ةقيتجلءأهللاد ||| || هلعامزالتر وك ذات ارو ذل نمش نكن ل هج ولا اذه ىلع مالكلا انا ىتمو مهم نيرداص ةئامالاد ||



 نانمرقاكلا ىفدبال هاف نمؤملا ىدومأك قلو جاعلل ,هرفكو مولا مهيد ميال هن اهتم اهوحو لم
 هنا لاشدال اك م_يدبمال ىلاعت هنا لاشي نأ مسي لالقع ةعلشم مهقد ىف تناك اذا ثادانزلا كلت نال فدعض | اضرأ اذه لوقأو هبعافتالا قي رطموسقتا ىلعاوذسرلافلاو رفكلاب مهما ثيح نم فاطلال'تاداب نأ | مي د يال هنأ دي ريشا اهنمو ىذاقا١لاف هسبلا هيد مال ىلاعت هللا نال اهني نأ عصب ف. ف رذكلا ىلع حجاح الوادو- ومحافحلا َْن وك ثدح مصياف ١حاعأ مهب ديال هلوقنال فردعض ١دهل وفأ و عطقت وزع

 أل ىلاعت هقاناالا هعاعم دنع تووملأك لطبملاراص ثم ىلا هاو روهللا ىف غابدق ناك لملدلا نأ نيبال | ىلاعت هلا لاق, نا ةي'الاقامسسب قت اللا لوقأ لب ةنجج ىلا ظفالاف رم دعت رك ذةئعلار ع لو ةقرعملا | ,لمص#و لالد:.الا هاانههروك ذا نال ف.عضاضي أ اذهل وقأو ةنملاىلا ممدجالو ة رخالاق | ياوثلا ىلا مهيدهيال ىلاعت هنااهنمو ىضاسقل لاق مدعلاو دوجولا نيب عم الف ني ضل اني عمم ىلاعت |
 رعاشلا لاك هنللمقذ تاوعدلا نم مانعم نال ملا ىلع فطعاذ ذهل نولو مس ييظعلا شرعلا برو عسسل تاوهدأ ابر نم لاق مث هنن نولو ةم.نولعت منكن ايف ندد ضرالا نا لق "| ىلاعتهلوق نآرّدلا نمهريظتو اولاف نعب وذاا رزتكصأو ىب.راقلا ىلع وأو ءاّرقلاو ”ىءاسكلا لو وهو عملا ىلءاةطعاذه نوكمف هيرق ىلءَّرءىذلاكوأ ميهاربا جاحاك ذلاكت ب ار أرب دّةَملاو هلع ةفوطعم هن الاهذه نوكتو مها اربا باح ىذالك لا ئه مىف ميشا ربا باح ىذلاىلارث ملأ هلوقد رك تأ لوالا هبحوأ هثالث همق اوركذو ىذااكوأ هلوقىف فاكل ا!لاخداىف نووهنلا فتحا «(قرالاةلآسملا أ [| لئاسم هب الا فو اهشدرع ىلع ةيواش هودي رق قعر مىذاكو !ىلاعت وق داعملا تايثا استمد وصلا «١ (ةئاثلاةصقلا ل« هلاءاشي نأ الا اوتمؤرا اواكح امال. لك مييلعان ريش و ىوملا ممكو || ةكحن الملا مهما اانازئاتاولو هلو ةريسفال !ادهري_ظنو ره اغلا ىلمل دلا كِل هعفم لءا دمحالا هلر دقي ملا

 كلذ نييتَّناامأف كلذ ل_.ةدلال_داس ناكام ةدهاشأا لمس ىلعءامحالا نيتّنال فيعضاضيأ اذسهو أ هلالصاح نييتل ا كلذ نكي كلذ لوق هنأ ىلع لدي ادهو ها نيمتالف هقس ىف لاه ىلا عت هنا اولاف ىناثلا هج ولا | |نيهازكق تاداسلادرطمفل_عالو عقبال كلذ نأ هنمهد اع نأ ىلع لب ىلاسعت هللا ةردق فكلشلا هئمهدا ص ّنأال انوقان وأ ايهذهتنا هبلقي تم لوةف لجل رشيانمدحاولاّن اك اذ_هؤ ارومعءمدللا هريصداأق بارو عض وملا كل: لثمنا قتاداعلا دا رطا بدس ناك ىلإ كلذ ىلءىلاعت هلل ار دق ىف كنا ١ تن نلكا ام داعش الا كل نأ لاّةحال ةف.عض ةح ا هدهو اا ذ لدم فك نبعد ال ىداادا همه | هلوسر بس 2 نا ىلاعت هللا نمي < ل كلذك ناك و لالق غوايلا لبق هنم عقو كا ذَتاذو ل5 ناف رفك كاذو ةتامإلا كعب ءامحالا هللا نم دعب س نم مالك أ دهو 0 ومد_عبهللاءذه < أ لاقلا هزنءىحهللاّنالوالا « هوجو ا رفاك ناك راما اذهنا لاق نءةت ةاروتا!قرح أو سدا تدب رصن ت2 برام دع هللادثعي ىذلا"ىنلاود ءا.مراّنا هبنمنب بحو لاهو قدا بده لوق وهو 6 السلا امهيلع نارع تي نوره طمس ند ل_-حرو*و مالسلا هءاعرم! اوه ءاصراّن ا لاف نمءالؤد ن* م ءاصراوه سابع نبا نعءاطعلافو روع ود”ىّدلاو لاحقا او ةمركعو ةدانق لاكن ا|ءإسم ناك هنا نوقاملا لاككو ةلزتنملا نمي رمسفملاراك ودها لوةودو ثعبلاىف اكاش اراك الحر ناكمو:لاسةذ ديرقلانرمىذلاىفا وفلتخا(ةمناثاا ةلأساا) * دب رق ىلع م ىذااكناكن م ىلارت أو ميهاربا ىاحىدلا ىلا | رار دقتلاوةدانر هن الاف رضنان أ دوما لامتخلا ودوثاامل!لوقلاو هب رق ىلءّرهىذلاو حاج ىذلا ىلا لأ ريدنقتلاو:دئاز فاكللا نأ ة>الاراشاو»وىناثلا لوقلاو ظفالأ كر وسهلا ىلع لمغل | ْئ اديدلا الو لاي انا_بلق « صسأق رشانلا ىواعم
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 تةولاثلذ لبق ملعلا كل ذ لثم نءايلاخ ناك هلاو تقولاّكل : قهل لصحخ اغا معلا اًذ_عنأ ىلع لدي اذهو ٍ

 مصيامنا ءامحالا داعية سان؟ ئثلا اذه صمص نال هل ىف ءامدسال | هلم جدل ىلاعت هنأ املاع ناك هنأ ىلءو

 هقرع نمناةبآهلءج نم دارملانوكي نأ ًازودعالل ل-.ةناف ىلاعت هلا ةردق ىف كثا | ىلءورذكللا ىلع تام

 هلا ريانا اوععموأ اومرا هرأ اوخاشدو هبامسث ىلع ةثسةئام عندو دهان ش اذا الماك هاش سانلا نم

 كلب نوريدعب م-ملال سال هنآ هنا كلذ ل_بال لاس نأ مص ااشداعد_ةو نامز دنمتامناكسم

 ةباكإ هاو هلوقنالوالا 5 ناهحو نمباوملاو نام كلذ“ ىل ةوبن و ىلا ءتهتنا ةردق هب نوذر هدوأأ

 امنا لءعال لوعملاو هعم ماكتومللا ءايسأ نأ دعب عقواسنارابخالااذ- هو هنا هل عج ىلا هنأ ن نءرايخا 1

 الا اذه سن لطعنوا دح :اوءامسالا| ذهن عذب ةاز ره أ ىلع سانلل ةهآث ل دخلو د وقل -» بحوف ٠

 كلدو ميدظعلا في رغشتلا ىلع لدي سانلة.آ كلعخاو هلوق نا كسلا هج وناىناثلاو ال-طانن اك |

 ىذرس ايعنبا نع ىورام ةسما اها « ىلاءتهشاةردق قكثلاو رفكلا | ىلع تام ن نم لاس قرانا

 هلئأ

 ا رد ّىد * لك ىلع هللا نأ ل علاق هنأ ثااثلاهحولا عونموهف داماس ناكسام لال دسسالا لمدس ىلع

 ا نمودّلاكلذو قوثوو ةندن ًامطود.ك ون عون تدافأ اسماك شال ةدها5 ثلا كلت نال ف.يعضاضيأ اد - هوا

 1 هحولا كلذ ل,ةالصاح ناك ام لهل !ل_ص أ نأ ىلع لديال اد- هو ت ةولا كلذ ىف لما نادمك أ املا

 1 هلق نالاضيأ فعض وهو دحاوكالسف ذورغ عمهماظتنال ار داك ناك راما اذ_هن امها عدارلا

 1 لام نمدجو محار | نين نيا 5 ”نوكي نأ بجوذ ميهاربالاؤس ةصق دعب نكلو دور ةصقناك ناو ُْ

 ْ هقناءامملاع ناك هنأ ىلع ل دبا موم دعب هللا هذ ه ىب ىنأهلوةنأ لوالا # هوجواببن ناكو اسوم تاك هنن ْ

 ا اذهل مل ةعنن# ءابحالا ىلعةردقلا نأ د معن ن ءاَمأف هله 1ىفءامحالا ىلعةردةاامفارتعالا لصحول نا
 أ |راصفىلاعت هلت او> قباسل اروك ذملاو لثاه ندد دال تبا مك هلوقّنا هن اًثادخلا ه« ةدئاق صصصختلا
 1 | ماعةثام تثمال ؛ىلاعت هللا لاةف موب ضءدوأ اموب تثبلن انفال كا د لاقف تيل ك ىلاعث هه لاك ردقتلا

 ْ ا هنا هلعح ىلعر داما ! نأ مولعملان موسانثلإ دبا كإءغلو هلوق ىلاعت تلاوه لولا اوه لتا نادك قياعو

 | لوقلا اذهل ئاكّنأ كشالو ااه وسكن مث اهرس شنان فرك ماظعلا ىلارظناو لاق مث ىلاعت هللا ود سانا

 ْ نأ موا_ءمو هعم ماكل كاست هن ١ !ىلع ةريثكلاهوجولاهذ-هن مالا دهب , الاود هنأ تثن ىلا عت هاو د

 | هللا نع لوغلا اذههللاك ى>اكدموأ الور هملا ثهدىلاعتهلءا لق ناف ر أك ماا ذهلا_ قءلنالاذه

 ااذه. نع ظوللا فرمدف للاع: هتناوه هعمل اوذالا ٠ ذدهلت "اه نأ ىلع كدي مالكلااذهر هاظاناق ىلاعت

 ا ثااو ماعطلاءاقباو اح هتداعاَنا ةثلاثلا داو د زيئاح ربغ هم ول لءادرعغ نمز احنا ىلارهاظلا ١
 ١ بيكرتلا ىلا راهلاءاأ ةداعال مرور سعت درا لل !اه_ولاعأ|

 || لك نا لاقي نأ زوال ل ل_قناف رئاكللا لاح قيليال ل ذو مب كفي رمشتو ميظع ماركا ةايدلسا ىلاو
 | هذه رج ملانلةنامزلا كلذ فابن ناكر خآن اسنال اماركادوجولا ىىلاعت هلل اهل دام !ءا..ثالا هذه
 1 راهظان رم دو.ءّةااناكولكالصأ ”ىبناادوجوب ةرعشم ةلاح هصّقلا ه د- هى ساو "ىنلااذ- هرك ذاب الا

 | ضرغلا وهام الام-ها لوسرلا كلذرك ذالرت ناكلاةز لاب هتلاسر دس أنو ”ىبنلا كلذ مارك|١اممئالا ءذه
 ( لبق نمةوبنلا ىذا هنا لاقي نأاما ناكل صخعشلا كل ذ ناكل لءقناف زوال هتاو مالكلا نم ”ىلصالا
 | ةّمالا ل-ءدومت ةلصل نوكي هلا ل-.ةنء ”ىبنا!لاسر١ّنال ل طا. لوتالاو اء_هدعنوأ ءامحالاوةتامالا

 ىلع مدت دقْر هاا ءامحالا دعب ةورنلا ىذا ناو ةنامالا دعر يال كلذوأ]
 | انلق زئاجري_غكلذو ىوءدلا

 0 ا ماا ع ياا ا

 | كاوا لاز قد رطلا اذه ىلعو انادتعزاب الو سو ريص بس منا هللا لعين نم دب ىلع ثاداعااقراوخ راهظا

 | قح قلعت اتا ظفالااذهو سائالدب [كرعكاو صخشلا ا ه قح ىف لاه ىل اه هنا ةعبارلا ها ب ٠

 اين هلع هنأب ىلا هللا نمادعواذ- مه عاكف نيملاعال هن ااهْباو اهانله جو ىلا علاق لسرلاو ءاعالا

 ١ نء لا قدلي ال كل ذو ميظعلا فد رم دل ا دمقو هنا كثالف هد رد ةزملا نعل ل ماكل [نوئاضأاو

 هل ٍ مك بفيسستعا
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 ا راو ىلءودو ةر م تع لزند هب رقلا كلةامورب زع لع دف لبانىلام_مءافن م_مماسإع نم ناحو /

 لمس ىلعال امومدعب هللا هذه ىح ىنأ لاق كلذ نم بهفادح ًااهيفر لفةيرقلا ف فاطو هراسج طرق
 1 ْنلاَدهك افاانملوانمقد رغمراصتالا تناكو ةداعلا بس داعيتسالا لمس لعل.ةردقاافكشلا

 ١ اضيأهنوم نع ىعأم با.دوهو ماع ةثام همانم ىف ىلانعت هنا هتامأت مانو بنعل اريصع نم برش و تنعلاو 1

 ١ توملا د_هدت ايل كرب زءانءا سلا نم ىدوتو ةئاملا دهب ىلاعت هللاءامحأ مث ريسطلاو عام_تااوسثالا
 | ىلارظناف ماعةثام تيللي ىلاعت هنا لاق مول ضعب وأ لاف ةسقب سعشلانم ردأف امو لاستفأ

 : لاق مث امهدع اثاك تذعأ ١و نئدلااذافرظنو اههعطرمخ لراصعلا نمكيارعشو تنعلاو نيثلا ند كد اهط

 : ةمل ايلا ماظعلا اها انوص عمو هلاصوأ تةّرفت دقو حولت ض.ب ماظءرها ذافرظنف كراجىلا راظن او ظ
 || ىلا علضاا هب قيلياعوضع لكس قصالا م ضعي ىلاابضعب ماظعلااءازج أ ضفاف احور كيف لعاجلا
 داحلا طسبنا مهيلع محلا ءارط تين أ مق ورعااو بصعلا مث هناكم ىلا سأرلا ءاج مث هناكم ىلا عارذلاو علضلا
 هتلانأل_عألاقو اد_جاسرب عرف قوني ماقو دا ذا حورلا هبف منت داملانمروءشلا تدرخ م هيلع

 ناكدقو لوامبتامءامحر مش نيرب زع نأ انوانآ (تةثزح مولا ل ةف سدةملا تب لخدهلا متريدق'ئىش لك ىلع

 | اري هنااوؤرعام موت او رزع مف ناكحصو ةاروتدلا أرق نع اذا[ نيعب رأ س دقملا تيس لق ردأ تع
 |, تناكو افرح اهنم مرذع ل هيلقرهظ نعم_هءلعاهالم 5و ةارولا مسهل د دج ماع ةثام دعب مهأن اال ةاروثلا

| 
1 

 ىوخ ىبعدالا لاق اشور ىلع ةبواش ىكو للاستهلوقامأ توملارذ> فولالا اسمن ءج رخ ىلاةيرقلا |

 هللانياربزع اولاه كال دن هذ فرح ىف اهات اان هالمأ اع ضروءو تءرح و عضوم ىف تاددق ةارودلا

 | دي( ةثااثلا ةلاملا )» ابن ناكراملا كلذنأ لعلديكلذو سانا١نيباسف ةروهشمةياورلا هذهو
 ا ىح ديز نب |لاقو سدةملاتدب ىضوءانلباعرلاو هم ركعو ةذاَتق وبعو لاف ةنرقلا كإتىف اومامح

 ا ىبنلا ناك ثد دحلا ىفو ماسعطلا نم نطيل اولد ىوالاو هل>أ نمالخام اًدادو دع ءاوخ ىوذع "وهذ تدبلا

 هاو نبام سرفلا ىو>و هءردذنو هنطدو هسئدحو هيدضع نيبام ل* ىأ ىّوخ دعس اذا لسو هملع هللا ىلص
 | تطقساذا توخأو مودفا!تو> كاذكو هلهأ نموا همت هنالىو> مد-منااذا تدبال لاسةيمت
 | شرع لاي بشلل نمفوةسلااو ةارالا شورعلا وتدبلا ف ةسشرعلاو رطملا نءتلخ اهنالرطع لو
 ٠ بارخ ةطتاسس ةدد_ه:مىأ ا مورع ىلع رواش ىهو هلوتؤ بشد فقسو ىباذا شرعي وشرءدل_>-رلا
 اهفوةستم 3جدقو ساق تناك ايناطيح تأ اهدعأ * هو-و ه.شواهس مع هلئا ىذرسا.ءنياهلاق

 أ ةعاتنملا ىهو ةرعقاملا روان ا عمو ةمدهملا فوّدسلا ىلع تطقاستف اهدعءاوق نمناطللاترهقنا ع
 ا بارخىف ةفصا!هذ_هورعّقنم لكزز ا. عارخاعضومو ةيواغ لة راع اىلاعت هلوق همشعل دياهاودا نم

 ١ ىلع ل ء-اسه ورع نعذي واخ ىأاممدرع ىلع هيدا ىلاسعت هلوق ىناثلاو هن فصوبام نسحأ نملزانملا
 اهراصمأ نوكعمةيوادي رقلانأ دارالانا ثااثااو مسمع ىأس لا ىلءاولاك !اذاهلوقك نع ى-«؟
 ١ شورع نمأس ةام لطنأدب داكن اة ملاك اهب رقلا نم بااغلا نال رثك أ كال ذ نم بهصتلا ناكف هشورعم
 ' أ دعب هللا هده حي ىفأ لاف ىلاه:هلوقامأ رثك ١بعتاا ناك امور عاقب عما تلا جايا ةمترابلا

 . هلج اسست ناكل اف نمو ىلااعت هللا ةر دق ىف كءشلا ىلع هل-. ارذاك ن راملالاق نمنأ ىفانرك ددقفابهتو*
 ئ دمدأتلا لدا لئالدلا ةدابز باط هنمدو-ةملاناكوأ ةداعل او فرعلا ىراس# بس داع رتسالا ىلع

 .ءامحايدارااواذه كل ىف هلوقك نأ نم ىأ ىنأ ل ردو ىوملا ىدت فيك ىنرأ مالسلا هيلع ميها ربا لاه اك
 ١ هسفن قدي ربنأ ىلاعت هللا ”بح ا: لعفيال هنا عم ىلء كلذ ىلاعت هلل لعفي مى اهتراسع 5 رقلا هذه

 ْ ماعةثام هل هنن ادتاما ىف ةدئاسفل ام ل_.ق ناف ةدقااانركذدقو ماعةئام هتلاهنام أف هنآ ةيرقأ|١امحا قو
 1 دعأ دا ىحارت د_هرءاسالا نالاتاق لصاح مو ضعي د_هنوأ مولد هي ءامحالاب لالدةسالا نأ عم

 ٍإ



 ْ | همغن هموهد ان هاشيأم ةدملا ارتدعي نالفاضبأو ةدملا برق دعب ءانحالان ءلوتءااف أ

 1 ْ مهدوتقن نودع ملال ثعبلا موي هي ةمايقلام وبوهامحأ م ىعم اف هثعب م نامت لوقامأ « بعأ

 غلي لو هثعب مث لاف اسغاو امناكم نما مة اذا ةقانلا تثعن ن ءهلدأو
 1 هنأ ىلع لدي هثعب مث هلوةّثالءامحأ

 | هايس ثلاكولو ةءهلالا فراسعملا ف لالدّدسالاورظنال اًدعتسسم اموذالقاع ادحالوا نا كحك داع

 || نامجوهيف «(قيالاةلأسملا)« للاسم هبقت تقبل ك لاه لاصت ةوقامأ «. هئاوذلا هذ ل
 ا رهظأ نمو نيجرخما برةلذ مغدأ نقر اهطظالاب ن وقابلااو ماغدالاب ىاس كلاو5 هرحوور عكف رقة ءارقلا و

 | اهتاوىلاعتهتلاوهلوةلا اذه لئاق تا ىلعاوعجأ « ( ةناثلا ةلاسملا) « نيب 000 دانيا
 نمدهاش ءايحالا دعب هنالوزكلانانورقم ثاكت اطاخاك ال دّنال كاملا نءباطللا اذ_هنا فرع

 !هي ف رعام هماظءىف ىل_بااروهظو هرانج لاو
1 داع ىلاعتتنا ٠ نمالاردصت 0 قراو1لاكلتنا

 ٠ 

 ها تلاذأب اماع ناكم ادم ناكهئاب املاء ناكيلاسعت هللا ناو هو لاك اذن , الاى *( ةسئلاثلا

 ظ 2301كلترادتم نعهلًأس ةمكح ىال كلذ عقةريصق مأ هل وط تناك هنومة3ءنال_ءبنا امحرامص نا دعإ

 | ىاعتةلوقامأ قراولتا نمث دحام ثود- ىل_ءهسنتاا لاؤساا اذ هنمدودملاناهنءباوذلاو
 ظ هتومةدمتااطثءملاناباوذلا ديدرتلا ادرك ذ ملل والالاؤسلا ثال اوس همن مول ضعوأ اموي تاأ

 ا | هام اناريسفتلا فو نيقيلا هنالاتيمنوكي نان كام لقأب باجأف هبل اب 0
 0 د تسر لاقت ناو ططأ سير لسع انقر رطمشلا .«وه كسا امون لاقفراهنلا لأ ىف تا

 || باوملاو ايذكن وكي اذ 6 سدا مون ضءدو أ ام وو تبل لاق مث ماع ةئام ثبالا ناك امل هنا ىناغثلا لاول

 اعوكتا نباص 50 ىلاعتدلا ءربانتو بذكللا اذ_مباذخ اوم نوكيالو نافل بسح ىلع كل ذ لاك هنأ

 مالسلا «_ءاعفسونةوخا لاف اذأو مهدنع عقوو هوه ول ام ىلع مون ضءبو أ اموب انه, !اولاه مما

 هل--ز نم عاوصا بارا نمةرامالا ىل_ءءاسي كاذاولاهامناو  اناعامالااندهشامو قرم كنا نا انانأ ا
 1 ثيللا كل ذْنأ دقدعي ناك لب كل ذل«: لو أتوا ببسن احح شثبلا كاد نا لع ءل_هثلاثلالاودلا

 1 ىل_هالاضرغلاّنال كلذو توملا بس ناك ثيللا كلل ذنال- عهنارهظالا باوكلا توما ببسن ناك

 غ: ثدالا كلذ نا فرعاذا الا لدصعال كلدو ةتامالادعب ءا.حالاد_هاشدنا ماعهنام دعت هن اح | مث منام ف

 ناك ءالا كلذ نا ىلء ةلادالا و- !هرانس فو هسف:ىفام اد هاش دقاضي ا وهو توما بيس ناكح

 || وهئذلاموعلا نمدل_صأ ماعلا ل_.ةورعاظ ىعملاق ماعتنام تثبا لب لاق ىلاعت هلوقامأ توما بي سإ
 كماعطيىلا رظذاف ىلا.عت لوقامأ 5 هاف ”رمهملا نم نكدكعالال, وطادس هئفّنال ةدامسسلا|

 || هلوقنمل_طولا ف ءاسهلاتايثاىف ءارقلا فلنا. (ىلوالا ةلأ#لا) + لئاسم همفق هنسسنت لكي ارمشو

 |رثك نار 3 فقولاف اهحاما ىلعاو وددت نا دعب هيضامو هن اطاسو هءلامو هدئقاو هسا

 | ٌنونذح ةز نآكو لصولاف :اهلاتانئاباهلك ف ورانا هذ 3 مداعو سعاعْباو ور-عوبأ د عفان
 قاملا ف سولاف اتش هدتقاو هت 4 وق نم لو انااا -ىاسكلاناكوىلدولا

 .لوةنةاذهتنر ءاذا فقولاو ل_دولا ىف ءاهاانامنا هم اسحامردأ لو هباك توأ مهلوةىفاوذلمتع لو
 ْ ] ةئقملالضأ نا مانا ان مريثك مءزد ةئسا | ن نم هنت هلوق قاَمّدثانااهدحأ هو>و هذ فدا ا ام

 لأ رعاشلا لاقوة سلا مهتاصأ اذا موقلا تنس نم قاَمّدسشالا فولو قي مدمما هماع لدلدلاو اولاقة ود

 | هلءاعاذاةاناسملحرلا تءتاساهتملعفا فو تاو:ساهعج فنولوةيو .. فاسع نوتة سه ةكلاحرو
 لةناهمئانثو لصاللالتكسال هنت م هلوقىءاها ا ناك ا ذهت اذا ةمسريغص:ا| ىو ةنسّة حس
 كلذ ناك ن او ةنينساهريغصت فاولاع مال ةنئ- ةئسل ص نركيتازو<.لاق هنأ ءار ءارقلانعيدحاولا |

 تكلا ءاه اهياعلخدأم ةريدحال انونلاح طقسا م نسنت ل هلضأ همس ساب 5 0نوكي نأ | روحا ده ىلعف اليلق

 || هسلعلدأمت ةريخالا داضلا تطقسأ مىزابلا ضذق: مل ىزالا ضقت لدأ ناك هيلع فقؤلا دنع



 هن الاى قد باريشلا بصان ل ىا ناست ل ىسراسفلا ىلع ىلأ نءانلق:و هيلعتأتل اماكف هريسغت ملاذا ٍ نينا اًرمّنالَن وئسلا هملعتأي 1 ىأ هناسستي ل عم لصأ و رغب ل ىأ هنتي ىلاعتما وق (ةئاشلا | ةلأسلا) + فققولا دنعالو لصولا دنعال ةتبلا ف ذك ل مرسالف لعذلا مال هنسني لف هينا كالنكت 1 ةماسهرادلا ترجآو تدواع نعم هللا تماس لاسةيو. ةو.ةساهريغصت ىف لاقي هنا نبت بسس أ ةتسلاوةنلا نمذوخأم هنسستي متآوهذ تابثالا ناي. امأو: فذ !نانبل ثالثا ءوولا هذه ىناثلاهجولا ىف .انرّزق ام ىلع فقولا دنع تكسلا اهب تاديأو ريالا نونلا تفذح هنام مانام هيلع || نأ دقو بصن.. م لاب قب بارمشلا ىأ نئ يل لوقف ى.رافلا ىلعونأ لاهاذ ك* بصا اوه ةغلل ان تاو نودسمأج نمىلاعتهلوقن ءاذوخ أ مهئستيل نوكي تااهتاناو هضقت مللاقيف فقولا دنع تكسلاءاه |
 || ثيل هنأ نم هلاك ام ىلع ارهاط ل ديل: ماع ةئام ثدل هنأ ىلعل ديال هئسسات 0كبارم و كماعط ىلارظناف لوقو كلذ ىلع ل ديام هرسةءرل ذي نأ هقح نم ناك ماع ةئام تبل لو لاا ىلع هنا ل قالا لاودلا نال

 : ماظعد_هاشنانهن ومءةدملوط هذ رعدنا ىعآافلراج ىلا راظناو لات هلو فام « ناش كير 1 اًر_هو كماعط ىلارظناو هنع هللا ىذردوعسم نبا ةءارق فو نيللاو بنعل اري صءناك هياريثو بنعلاو نيئلاودناكهما.عط نأ ىورملاو هيلاداسفلا عرا_دافطا ماعطلا ناك اذا اهسسالريغت م هنأب مانعطلا أ| فصول ذكري ل هنأب باريش !فصول كب اواو ماعطلا ىلا الٍبارمدلا ىلا عمجار هتلسست [ةلوقو بارمشلاو مانعطلا رك ذىلاعت هناىناثلا لاول هملق فو هإةعىف ةخلاهذ#ه عوقو نكتو ىلاهتهتتا | ةردق نم هرمعت مظمف ماظعلاودو قانريغقب.امو بارعشلاو ماسعطلاو هوا قيبالام ىأرف اهظعانامزو الدوط اردد قباعررا4لاو اهويريسغتلا عرسي بارشلاو ماعطلاَناف ىل اع هللا ةر دق ن- هردتن مظنعن ةرذخ اماظءواممررا.صرالا ىارف كراس ىلا رطن'وهدعب لاف مث ةهيدشلا هذه ن عضنكي ىذلا لءلذلا ىلا 3 امتشا مظعيذئنيف موي ضءبوأ امويت نبا كاوةدك ويانا ذهّناف هن: ل كبارمنو كم اعطرملا ناقاك لاق ماعةئام تئيل لب لاق امل ىلاسعت هن اذ لك ؟ لّدعلا قهعوقوو دك ١ ةهسشا اكلت لو زا ليلدلا عايسوا ةيدشامبلا لوبا ناسثالا لع عم ىوق اةيشلاتأ اكالك هن ب اواو موي ضعبوأ امون

 || لالا قام ةرذنلا ماظعلا بالقنا ده اال هنالهنا دب ل ديال ةةيقلاىفاذهو ةمرةرك هراج
 ثعبل | ةحص ىلع الماد ناك ت وملا دعب بأ اا هناهلوت ىعملاصضلا لاكت ماعةئام تئبل لب هلوق نم منام | قدص ىلعتلا دز عم ةاملا ىلار اها ماظع بالقنا لبتوملاة دم لوط ىلءراسجلا ماظعي لال دّدسألا نعال ظ ٍ ذئنمحو لالا ىف ةريغ ةيمر هماانعل ءعو ل اذا قراسجلا تع نأ ىلءرداق كلذ ىلءرداقلا نأ لع

 امأ * سؤرلاو ىعللا ض- خومسُ هملب ولي وس أرادوسأ اناش هامح ؟ىلاعتهّنناّن الانا ناكهريغلافو ظ
 ا نيداا ىف ةءلا.علا ةسردااندعولاو ميظعملاو فد ريغرل اهنمدازل ذأ انس دوقس انلل هنا كال ءد وىلاعتهلوق

 هلوةفداولا:دئافام ل_.:ناف ىلاهت هللا ةردقىف كما او رن تححلاا ىلع تامنع قدليالءاذو ان دلاو
 ناكها كإ هج ءلر اج ىلارظن او لاكول هن الر متم اه دعب ىل_ف هنال واولا تا دءاّردلا لاه ذو كلعحملو
 هيا كالو لافالامأ مالكا | !ٍه نم بولطمريغ ىعملا اذهو اريخةبا لعب واطرشراسل | ىلا رظنلا

 || - اال 'فرصن كلذكو ىلا عت لوق ل_ثمو ءايجالاو ةئامالا نال عفام اماعفةيآ كالءكاو ىسعملا ناك
 تاووسلا توكلأم مي_هاربا ىرن كا ذكو تابآالا انةريصتسراد اولوقيلو ىن-هملاو تسراد اولوةماو

 نأ ىلع نيرسسذملا رثك أذ ماافعلا ىلارظن او ىلاءت هلوقامأ * تب وكلم اهب رثو نيتقوم لا نمن وكنأو ضرالاو ||
 هسفنلصرلااذ_دماظع هب دارأ نورخا لاو ةبانكحلا لديهن ماللا ناف هراج ماظع ماظعلادارملا

 مآ رق هسفن ماظعءازحأ ىلارظأ ثاك-ذ رام اظع هند ةمقب تناكو هيلع و أ رامح أ ىلاعت هناا ولاه
 ماعةثام برم لو لك أيل اء ناكن يح هطنراك اذقاو هرادج ىرب ناكو نضعبل | ىلا ضعبأ | مضي عم د

 ف.عضىدنعو»وديز باو عجب رااوة دات لوقاذهو كاطع ىلارظناو هحولاده ىلع م الكل اريدقنو
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 ْ ا ئان نا 00 ناهس لاردلللا 8-5 رمال نع قيل انام 00 ول تزيل هل رقت اا هدأ 3 0 و
 | هنااه اكو لول! كلذ هيقءايالف ة 0 :رْ ةعمر هيدي ماظعو د هَ زةم هندبءارجأ وعاش ن ءامأ مول رضع يف

 0 كافل 21 اتناك اذاف هقلادتام قدا وهب. !نوكي نأ بحق باجأو هيطاش هنا هع رك

 ْ هقعر من ماعةئام هتنا هنامأف هلوق نا اهعاامثو نحف "ل _تنوك نأ تح هشلا هندي ىذلا يأ تاغاف هاك

 | هرمشثو تدملا هلل ارمشن الامد اهس  دارم اف اهرسشان فرك هلوقامأ *« ابثعرو اهامسأ هل كل: نأ ىلع لدب
 ّْ ا ممر ىنو مأظعأ | د ن نم لاق ىلانعتهلوق ىفءايالاب مالغعلا هللا ف دو دقو هرمنا ءاشا ادام ىلاسعت لاق :

 تأ كلذو ”ىطااَذ ءب رسثنلا ىلا بهذ هناك ء ءا رفا لاق نيشلا مذو نونلا تشب اهرملل ّى رورو اهيس لق

 طارد #هد ريثن هناكراص ان ذاعاذاف لكيم مادام ”ىواه هناك و هذف <همصتلاق طاشنالا وك د املأ
 1| هعفرئنل از اشناو ضعبىلا امضعب عفرت ىندملاو قوذن مطولا ىازلاا هزمت "ىاسكلاو زج ارقد.

 | عفتر نأو»و ةأراازوشن هنمو زمن ضرالا نم عفترا اما لاسةنو عفتراف هتعفر ىأ زمثنفهتزمثت ألاستن
 | دسملا نماهنك امأىلا اه درت: ضرالا نماهعذرتف.ك ةءارقلاهذه ىلعتي الا عدو جوزلا ىذر د نع
 أ ههجوو ىازلاو نيشلا مضو نوذلا عشب اهزمالت أرقي ناك هنا ”ىذهلا نع ىدرو ضع ىلع امذهد تآكرتو

 | امطعب ماظعلا بكر ىلاعت هنا تآارقلا عسج نم ىعملاو هتعفز ىأ هتزمثنأو هتزمشذ لاقي هنا سفْحالا لاكام
 | عقرؤ اه. .اعدولااو موعللاو باهعالاو قورعلارمثنو اهبلع م للا طس مت ماظن ىلسءتادتا قى ض هن ىلع

 الأ ا عخاراذهو هل نينا ىلاعت لاق حن كان وردت رتل نوكمف ضءبلا بنج ىلا امظعب

 .لاقو هعوقو دعي: سناك ام عوقو 4نيستالف ىعملاو اتوهدس هب هللا هذه ىح ىنأ هلوق نم هركذمدقنام

 لك ىلعهللا نأ ل-ءالاق ردقئ 31 ىلعهللانأ هل نيرتاساف رب دقت ذم هل نيدتلءاف فاشكل ايحاص

 0 ةتامالا ع هلنييتام هنا يصأ | لو فسعت همق ىدذعا هو هيلعىناشلا ةلالدا لوتالا فذ 4 ريدقئ*

 ا ءلعأ تاك اهددع اعم تاعدق ادا وانو ربدق ئذ لك ىلع هللا نأ ملعالاك ةدهاشملا لبس ىلعءامحالاو

 | دنع هئاامهدحأ ناهجو هيفو ىمالا ظفل ىلع لعا لاق <ىءاسكلاو ةزأرقو لالدتسالا كلذ لبق

 ا انا ناين فاذا ىبناثلاو .اول-ردق بكرلا نأ ةماما عدو # ىتعالال اق كاد ل هسا سعأ نيتلا

 دسم تالا لبق شعالاو هللاد_.ءةءارقلب وأتلا اذ_هةصك ىلع ل ديو نب دقكو ب لك ىعهلا نأ عا
 ا ريزع هللا نأ لعاو اهرخآى لاف م ىوملا بع فيك فرأ بو مي-هارب اةصقى هلوقهدك ؤي ورب دقئث 1ك

 0( معلا انه-هو هنرودأملا مد هن عودا عائل اد ىهالا نال كل ذو ىلوالاةءارشلاو ىذاقا ١لاو ميكح

 | ناك لص- هنأ نع رابخالاامأ زئاجربغ كلذ دعب للعلا ل هدب سهالاناكف هلني.تابإق هلوق ل ا دب ل_داح

 | قرأ بر هاربا لاهذاو )  ىلاعت هلوق « ثعبلاةص ىلعالا دا ذي ىهو « (ةئااثلا د هدإا)» ازيا
 ْ كيلا َنهرمهفربطلا نم ةعب رآ دخن لاق ىباق نطل نكلو ىل, لاق نموت لوأ لاف ىوم ا ىت ىف. كح

 ١ ل املا الاى )ل كج زعلان ل- ءاو عسل و ؛ ّنوعداغ اءارص نغم لبج لك ىلع لا 95

 ْ فوطعم هنا ريغلاقو ميهاربا لاك ذارذا ريدقتلا اجلا لاق نالوق دال ءاع3 «(ىلوالا ةلأسملا) «

 ال فك قرأ بر يهاربا لاك ذارت / أ هر ىف يهاربا اس ذا رت 0 ًاريدقَدلاو هال

 || انههب مهوب رق ىلءّرم ىذااكوأ لاق نيح 0 مسن ل ىلاعت هنا « (ةيناثلا هلأ كا قوااىك
 لاف لب بدالا ظافح م اريرعت ا تانااو دمع او ىهنسسقل ا[: اك ىف ثدحأ | ع نءدو هللا نأ عم ميدهاربا

 || فرأ لاقت ث.>اعد غير لومي الو أ هللا ىلع نأ هناف بدالا طف ميسهارباو اموم دعب هللا هذه ىددع ىفأ ْ

 ْ هس ل سس سس امالاوءامحالا لعج ندالا ىارانأ ميد هاربانااضأو

 ْ نسما لاف لوالا #2 اهوجو ميهاربا لاو بيسىفاورك ذ م (ةئلاثلا ةلأسملا) « هسه قد: امالاو

 ا ل هلادماذارحأا طش ىف ةحورطهة-ةمح ىأر هنا جب رحنياو ءاطعوةداّتقوْ لان ةذأاو

 ْ اذ ا ا وما ف 0 ا رد :

 ميه اربا



١ 

 ١ قو“ انبد_هن لاو ىناثلا هجولا ابرورمذ لال دةسالاب لعل اريصي نأ لاو سا ! نم بولطلا نكسأو ىل لاق نمؤن وأ لمقذ رعااباودو رويطااو عاي_سلا نوط نم ناو.طلا ءازجأ عمت فيك فرأ بد عيهاربا
 تيمأو ىحأ ان ألاف تيعو يي ىدلا فر لاقامل ذورغعم هترطانم عمنا لاؤسلا بيش ىضاسقلاو

 ىف فك ىرأ بر لاق كلذد_:ءو ةتاماو ءامحاب اًذهسدل ميهاربالاقف الحر لتقز اسو.< قاطأن ||
 أ كدتقالاو ىك ىت- كي لق هللاق هناذورغنعىورو هعابتأو ذو رغدنعةلأس ا ءهذهفشكتتل قولا
 سامعنب |لاقأ ثااثلا هجولاو عقسملا لهب بيسب ناك لب.ةيللا لا: فعض بوب ناك اماهريغ ىلا“ لردع ريو ىدح ةْؤقي ىلق ”نئمط.لوأ لمعلا نه ىاجتإ ىلق نطل هوقو كت ذىلاعت هللا لآ لف
 هنلا لص هنا عدارلا هجولا كل اخ ىنن ا ىلع ىبلق "نحط نكسا و ىل لاق نءؤألوأ هللا لاف تملا ءايحا لأست لدلخلا كلذ نوك أنا ىلهلىنا هلا رطخ ةلاسرلاءادوةيدومعلا تاجردىف مالا هيلع مي-هاربا ماقم مظعا أف دئاعدب تملا بح هنا هتمالع لاستف كل ذ ةمالعام ىهلا لاو لو هيلع هللا ىلسد مي_هاربا قلل ةمظعت اف ال_هلخ ارششب ذم ىف هبل حو[ ىلاسعق هللا نا منع هللا ىضر ”ىدسلاو رييج نب دمعدو
 هموق .هدهاشي نأدوصقملاو كلذ مهاربا لأ سة ةها مهلاك اهلاانل لعحا مالسلا هيلع ىد وأمه يك ةقدةرانو ”ي]ط ان ةرانءابشانه-مموبل اطد اواكءامبنالا عابتا نال كلذو هموقل كلذ لاسان السو هلع
 لعلافن و> اتحام ةّمالانأ كال تاق ةىلابي رط>ام س.اسللا هسولا مسميوأت نءراكتالا لوزين
 || ىلاعت هللا مالك مالكا كل ذنأ ىلع لدي زمعم ىلا جاد اهلا مالك كلما عمساد ا اذك و مجر ناطسشال : مي رك كلم لص اولا كل ذ نا لوسرلا لس ءدل كاملا كل ذدي ىلءروظي ردعم ىلا حانت الوسر شعب هللا ناب هأنا هرامخاو هملاكللا ل وصو دنءلوسرلاكل ذك هدب ىلءرهظ» رم ىلا ةلاسرلاءاعذا فق داص لوسرلا نأب
 || نئمظمل نكلو ىل. لاف نمؤتم وأ لاك ىوملا ى كت فيك ىنرأ بر لاقف زد#ملا باط قا! ىلا الوسر || كلمعد ىلاعت هنن 'نأب هريخأو ميهاربا ىلا كل ءاجامل هنا لاقي نأ دع الف كل ذك ناك اذاو هريغ مالك ال
 أ| دارا انأ فّودتاا ل_هأ ناسا ىنعودو سداسااهجولا مدر ناط._ثالع رك كلامى الا نأ ىلعىلق
 راونالاو ىلتااكإذ لوص> نعةرايعءام>الاو لا ارتافشاكملارا ون أن ءةيوجحا بولقل قوما ند
 || ناعا هب نموا ىله لاك نءؤت لد أ لاقف ةفشاكملاو ىلتكاا كذا باط قوما دك فدك ىنرأ لوقف ةمهأالا
 أ| ل_هلا نيماكتملا لوق ىل-عو ىل-تأ كلذ لود- ببسب ىبلق ”نكءطبأ اهل ود- باطأ نكح او بيغاا
 ا ارارَقة_بادعمىلقاا ردم ان رورضانع باطذ ل اوكشااو تاهكلا هملا قّر طترام ىلال دخسالا
 : هملعىلاعت هلل اها ىاا فدعا !ىف علاط هلعل عجباسلا هج ولا تامشلاو ْل وكلا نمائن هللا نال
 || ىلق ”نئمطمل نكلو ىلب لاف نموت لوأ هل ل_.ةذكل ذ باطف هناعدب قوما تع هنأب ىسعهدلو فرمشي هلا
 ص لبو هدلع هللا لص ميهاربا نا نماذلا هجولا ىسع ىداو ن«كترمض ىف ةلزنم لأ تان
 || ميهاربارطن عساتلا هجولا الا ىنتْدْدَح ا كنا ىلع ىبلق "نمط. نكلو ىلي لاه نموت لوأ لاسقف ايناحور || حور ىذريغل عت نأ كائسأ انو تاعفف حورالب ف راذ لجأ نأ تسع لاك م هملا عرا سقدلولا حيي
 |١ باقلا ىأ ىوملا ىدك فيك ىفرأ لاكو هللا نم عساف هدو بي امم ءارق هيلق ىف لسو هماع هلل أ ىل<
 || اللا عيجنأ هيلا ريدقت رشاعلاهجولا ىلاعت هللا رك ذيه واح |نوكي فيك هلذغ بيس تاماذا
 "| نأ ىلع ىلق نكوطمل نكلو ىل» لاف نمؤت ملوأ لاستف امن دلا ف كلذ ف رأف ةما.قلا موب رشا نو ده اشي
 ْ وبلا رفك دقق كل ذىلا موصدملا”ىبنلا بسن نغرأاك ق ولاء ىلء ىلا عت هلا ةدقب لاس نال ةلاذو رفك لب فض« لوقاااذهو هي الاهذهىف ووفد اعلا ىفدكشام أو « نيااضاا موقاا نم ”نأ وك ل || دوي لنئل هلوتو ىراذ_ههلو ف أدبملا ةفرعم ف هكشامأ * داسملا ةفرعم فو أدبملا ةفرعمىف اكاسش || ناك مل-سو هلع هللا ىل_ك ميسها ربانأوهولاس وللا نمموقدلاف امرمثءىناثلا ةطسا والب مالكا عامج | ا هدصق ناكل :قوملا«امحا يهارباددق نكي ملرمشع ىداخا هجولا فيرشتلا اذهديزع ان دلا ىف ته دخ



 ١ لي لاك ن زا لر أ ىلاسعت هلوقاهدحأ هوو كل دداسف ىلع ل دياممو ىدأ ر ةكلاباذ_ه نأكف مودعملا 1

 بااط فراع مالك كلذو ىلا: ”نكمطمأ ن نكمأو هلوق اهل و كلذ حضي ملاك اش ذاك واو ىب 0 "نع هطءأن كو :

 |١ هسفنةوي فرعي فكذ ةوبنلا ف كلاب جوي ناس نددقد كانا نا 9
 : رعاشلا لاق نيردلا نيو مايا هن ركام ناسوجو همق ن نءؤت مو أ ىلاعتنلوةامأ ,

 حار نوط: نملاعلا ىدنأو * اناطملا نير نرد حان

 ]| انمومناكحمال 0 ل نمدوهةأ[قاثلاو |
 ا | لعافى 1 نكوطملا ن نكساو ىلإ لاق ىلاعت هلوق امأ 3 رخآ ئ * لاوس ا اذه نءهدودذاا ناو هياقراع كلذ ا

 لوبي نأ هنمدار او اولاه باقل ةشدن ًامطتدارا كلذ تا أسر دّدئااو فود عع واعمم "نكمطمل ىف ماللا نأ ْ

 اذهنأ وهو "لمع ثدع ا :ه-هو نيتلاخا اتاك ىلع ل صاح نيقدل امالاو ل دّةسسمال ضرع: أر طانوذلا هنع 1

 ناسنالان وهو بعصلا اوس هسفو عز نم ىوقأ !مذعب نركب نأ زوج مرلءل ا نأ ىلع ع ٌرذمريسفتلا

 ]|| كاذءوجولا نم هدبوي هبت زوج ناذ نوككرأل نأءاملاو ةضيشنل اًرّوك نوك. نأاما 0 ُ
 ألعاب مواعلا ف توافالاعوقو عنتماهوجولان ءهدو هضشن زوج لناو مزاسداقةءاال ”ىوقّنام |

 | لعللاعت هللاةردةداةّدعاىف هند "ًامطاا لو ه- ود نول_طملااننلقاذا هح واما لاكشالا اذه نأ

 ْ | سايعنبلاقفريطلا نم ةعبراذفن ىلاعت كوقامأ <« لذ ازِلاّو اف رك ءئئدودقملاناقولامأ ءامحالا ||
 ْ لدب ةءاجامهنء هللا قر ديزنناو دهام لوةىفو اكيد وار غو ارمماواسو اطذخأ امنع اىطر :

 ْ نبو-و هيفاوركح دلال اهذمتاناودكلا لب نمريطلا صخمل هنا لوتالا * ثاحاا:ههو رسالا |!

 لؤدولاو ٌواعلا هدمه تن اكلمللخاو» اوهلاف عافترالاو ءامسأ اىف ناريدطا | هده_هريافلا نالوالا *1

 ْ ًاروطلا جذاتمالساا ه- لعل اللا نا ىناثلاهحولاو هيما 1[ هنا دعم تاءذ توكلملا ىلا ا

 1 هللمَكف هلك اشم ىلا ءز لك راطااعد مث ةطلذ ع اعطق لد لكس أر ىلع عذوو ةعطق «-عطقاهلع-و ْ

 1 اهي لرمتتو تادبالا نات ل ل ل ل سرا انما ارا لكراط اك

 نءدو-ةملانأ ىناثلاثححأ | رمد: دارج متت تادحالاو هنودح رذ ىلاعتهلوقهردةدو حاورالا ْ

 نالوالا # ناهجو هءقو تانا ويح عبرأ ذخ اب مأمخدس - اوناو.< الضاح ناك ةتامالاو* امدألا

 | روطلاناىناثلاو ةسورلار دق ىل_ءاعبرأ ىطعأ ان أو ةيدو.ءلاردق ىل_ءادد>او تاس كيا هب ىثعملا

 | هيفةراشالاو تانانااوتاناومللانادبا بءكرئاهنمىتلا ةعدرالا ناكمرالا ىلا ةراثثاةعبرالا
 ْ ءافصوة سس وبرلاع اودىلا عافةرالا ىل-عح ورلاريطر د- ةدال ةنعل : رالاروءطل هذ هني قرفت امنا ْ

 ْ تح ع نمر نال ىلام ىل دراما سو اطل نال تانا اومكلا هد-هصخاشا ثلاثلاث هلا سدقا'لاع

 لكس الا فغشلا# دش ىلا ةراش ارمسنااو تارا "يد سانا نيز ىلاعت لاعت عفرتلاو هاسلساو ني لا ١

 ْ ىل_ءصرملا ةدشىلاةراشاب ار فملاو جردفلا نءةوهشااء ءامضةي فغشا | ةدشىلا ة راشاكددإاو

 ْ ا ىلاهي ءقدراسالاو باطال دريلا هبا قر اهناان ب ردو للان ريطب هنا بار هلا صرح نم ناو باطل او عملا

 || هماقففد- جي ل قاذلل نيزتلا لاطباو صرخ لاطباىفوحررفلاو سفن ةوومش ل: ق ىف عسي لامن اس نالانأ |

 لأ « (قوالا ةلاسملا) « لك اسم هيفف كلا نه رمق ىلاعت هلوق امأ « هللا] ال -رو نمةحارواحور ا

 ْ 0 هنالوالا هع نالوق هفن مذااامأ داصاإ مد:ترقابلاو داسدا ارمسكي كسلا ندرصف زرق ا

 | اذار ىلا نالةراص لاسقيو قنعلا لئام ىأ دود ل رو هيلاهلمأاذاهودأ ئّدلا ترص نم

 | نوعطقو كيلا َنهلمأ لق هنأ حح فوذ< مالكتلا ىف لص«ريسفتلا اذ 5 ىل_ءو هءأالامو هيلاق |

 ْ رضا نأ هلوقك هلع مالكلا ةلالدأ نر وعطق ىه ىلا هللا فذ اء نينم ليج لك لسع له جا 0

 | عسطقتلا ىلع ل ديا ءزج نهتم لك ىلءل ١> مت هلوق نال قاغن اك برمذذ نعم ىلء قاف نافرحأ !كادعب
 ْ ري واهيفلّد اي نأةدئافلاانلق اهدا :نأ دعب هسقئلا انهمطب ىمأ ىف ةدئافلا امىل.ةناف أ

 رح موستانج دك



 فو

 سانءْننالوقودو ىناثل!لوقااو كلتري_غاملا مهوتالو ءام ءامسالا دعب هيلع سئلتالثا اممم ايدو

 لاق هوطقا ذدااروص هروددئكااراص لاي نوعطقهأ“ :عم كملا ن١ رص دهاسجمو نلعاو رهمج نب دم دو

 زج :ءارقامأو رامذالاىلا حاّتحال لوا اذه ىلعو ةانعطق ىأ م كتطابمان انريص دلاامصخ فدي ةيؤر

 ةْعَل ودهءا دذلا لامتذ ةلامالا امأ عب بطقتاانىرخأوةلامالاب ةران اضمك نا ريكق د كاف علا كو

 اذاهريصيهراص لاق نوعطق داص' ارم كب ند رص هزيغو فخ الا لاقو هلامأ اذا هريدي هراص ميسو ليد

 لافت ثاعواثعاولاقاك اهوا تدقق عطق اذا ىرمدي ىرص نم بولسةم كلذ نا تطأ ءا دق لاو هعطقا

 امهدح لع زوالذ هنادنلةماسم هسفن ف ىلدأ نيلظذالا نيه نمدحاو لكنال هنالادهود يلا

 عطق هاربا ناو ّنعطق د الاندا ارما نأ ىلءريسفتل | لدأ عضسأ «(ةيئاثلاةلألا)#« رح الا ىلءاعرف
 1 هيلع مءاربانادلاهو كا أ هنافلس«ىلاريغ ضعسامذعب طلخو اهءامدوامشي رو اهمواواهءاضعأ |

 كمل ان ندرصدار او هياع صالا هب بر ةالا٠5 ىلاسعت هللا ه ار ىكاعت للان هتعمل ءامحا تاطانأ مالسلا

 اذا كتاوت .اساا موعدا ذا اتسع كا تاك هرالارودطا ادوءف ىأ ةرأجالا ىلعني رمااوةلامالا

 لاش مركذ هزم ضرغلاو امعس كدت أي نهعدا مهنا لاحا د- او ل_.ب لك ىلءلءجاف كا ذكتراص

 56 اوّنوعطقف هنمدارملانآبلوقااركن أو ةلوهسا! ليس ىلع دا سجال ىلا حاورال ا دوع ىف سوس

 هي الاف رسلف عيذلاو عيطةتلاامأو ّنولمأ ّنهرصفهلوقىف ةلا!فروهذاانالرتالا * هوجو هيلع |
 هناىناتلاو زودعال هناواماع ل ءادلا لدن لهن  الاةدانزلاف ان اذبأ الاف هحارداناكف هسملعلديام ا

 ىعناكاذا فرط ااذهبىدعاماو ىلاءىذ الكل ذَناف كملا لقب ل نوءطق نه رمد دار ا ناكتول ٍ

 ند رمدفريطلا ن نم ةعبرأ كيلا ذفنربدةتلاوريخأتو ميدقت مالكا ىف لاقي نأز وهال لة ناف ةلامالا

 هلو فريمذلا ناد كاائااو رهاظلا فالخ همازتلا ىلا ولم لما دريس ع نسخ اناار عت ازكااازلق

 ضعب لاتباع عوضواا ناكو هل ىافتم دق نةتمءازسالا تناكاذاو 1هئازسأ ىلا لاهل ئاعّن وعدا
 هلوق ريضا اضدأو رهاظلاا فال>ودو انييلاال» ازال كالت ىلا !دئاعر يخل نوك تأ الو ءارجالا كل"
 أ كذبت أي ىف ريمضلا ناك ضعبملا ءازجالا ضع: ىعساذ امكلوق ىلعو اسهمازجأ ىلا الاس !ادئاغامءس كندي
 ا راكد قي عج إلا لكنا كوتا هو ولرؤمش ا لوةلاننولئانتلا تحاو املا الام از ىلا ادئاع

 عاج الل اراكنا نال ذراكذ !نوكمف اهئازجأ ع.ءاغقةورويطا اكلت جبذ لد- هنأ ىلءاوعجأ ل-هىبأ لبق
 || ناثااثلاو ريغلا ىلع ةيرزم هيفدل نوكيالف ىلسو هيلع هللا لص مي : هاربا صتخ ريغهركذامنا ىناثلاو
 1ْ مسم ىبأ لوق ىلعو كل ذىلا ب.> ا هنأ ىلع لدب ' 3 ل رغاطو قوم | فيك هقلادي رينأ دارأ ميهارب ,

 رومطا كن ىلع لدي !هزب ننم ليج لكى عج مهلوقّْنأ عدارلاو ةقمشطاىف ةناجالا ل هدئال

 نوكي ناصف ةعيرالا ىلاءز الاف اضا هنا هجولا ادهن هس اولا فل ءونأ لاك | درس | ءزج تاددح

 هانرك دام ىلءءزمل داوم االلالت# ناك تاودنرك ةامن بوس اذنه الاكل نظل اا ااندار ا

 لك ىلع لءجا مىلامعت ةوقامأ اضعبو اءزح نم دحاو لك نم لج لك ىلءلهجاف ريدقتلاو روظأ
 بهذ ا دلا لاح لش للا ل علوا هاف « (ىلوالا لأ لا)* لت اس همفل !ةرع جملا

 لاو هءلع ةقرفتلا كلذ رد ىلءاهقر ل_دق هناك ناكءالا بس م ومعلا ىلا لاش او دهاس
 || ةعب رالا تا هللا بسح ىلءو ةهدرالارو.طلا بسح ىلع لابج ةعبرأ ع. رلاو دقو نسل او سابعا
 لا.11 نم ةعيسم حيرع نئاوت ىدسلالاقو بونلطاو لامثلاو برغملاو قرشا ئءأاضأ
 ةدهاش 1انالا سال كلذ نالريطل |ءاعد همم حد! ى - مالسأا هءاع مشار هدهاشن لسلك ذأرا ١1نال
 ع أ لسو هلع هقلا ىلسد هنا ىور ع امل هلأ لا ةعبس هاربا اهم هامنيناكوىاالاملاو
 لع ناد ص م امسور كسعنأو ا مودوامتامد طاخو |ءرساءزس ا وعيطقتو اهشير فدو اهدا

 ىلاريطي“ ا نخأ مىلاعتهتنانذاننيل اعتاهم عصب ثرتاط لكن ءاهب رد ىلع لايخلا ىلعاحا 1 |



 ؟

 ا اودعل-.3 ١ 8 عدلا دن اي ّنوعدا م ىلاعت هلوقاما دع او ىنعجناتغا امهو اذن ازوهههنوق ٠ ءلاو عقو 0

 ا لك لء> ىلا.ءت هنال داررب اع اوه قاسرخ دنا: ملا نأ ىلع ”الاهذ_مااصأ ريحا دقو دكر هكذا

 | لاكفتنالا امأ ةنراقلا توعد ل ضلال: ز افا لوح ال فيعض هنأ باوطاو اهخامس نال

 1 هناك س هلا لعا (ماعع ءءاوهشاوءاشم 1 فءاضن هللاو ةيحةئام '”لن» تصحو لد اا

 ا ةلأملا)« لثا سم هن .ةالاىفو لاومال !قاسفن | ىف ةريتعملا فرلاكناا ناب ف لوالا مكسألاف فيلاكتلاو ْ

 ١ نأ لاق ىلاعت هنأ اكو اثم تاعاطاارب "انس قاس: الا ناك يقاسدملا بشملا هلالا دو والول هنال قاع الان 1
 ْ 0001 و نرد ىلع دقورا رقالاو ءاشالاب انلع يمت تاك آوت هل ىلا ثور كدت تالا اخ

 | كلذأ برضغ رثكرلالداقلاى زاح هنا لاملاقافن !ىلا امعادل وألا دع كاع كلف هيا الاو

 لك 1١ ىلع مجحاذا دعد لدا اذه برضىلاعت هناو دو مدال ا هر كح ذام ماظنأ ناب ىف ىئاثلا هجولا

 رد_ةئلاوراعت اة الاف *( ها امااملأسملا ( توغاطلا لدسىف نك امو هنا لس ىف

 هس عرار لد م-ةااومأ نوفل نيدلا تمل كتف ةمحلشكا م-هلااومأن وة نذا١تاف ده لمد

 ةصاخ داهلسا ىف هدف :اادارأ لبق هب ا املا عمم (ةثاائلا ةلأس تما (*

 هب , الا نددوصطا ثا لوألا هو-و نءهنعباوأ ا اذاق اهم لدا برمذي ىت ةمدس ةئام ع5 لدم تيار ا

 0 كذالرة ناك ام ةم> هئاعبس هلت دءرخأ ةدساو ةيسرذباذا هنا عيرلاو ةدانزلا بلطي ناسنا لع ول هنا

 دو لوأ ةفدااه ذهبا ةساست دااىفد-و ءاوسالو ة٠ عملا اذه ناكها ذاو أ أوعم يرام ودرع

 اهلمتس

 | "علال هتئب ىلا سر لك مضف ادا مسأر ىلا ةنس لك تاق تدللا تاماكتن ى ىدرتالا ا 2 ااا كك :
 || ثحازوم_همالقثماءنح لدفلاور كى ىبأ هياور ف مد داعأر 0 « (ةئلاثا ااذلأ تال« ىلا.ء:هللان دان

 ١ | مهنمو ىسراطاذ اريطال ليال هلال حصن رم داو اناريط لق قو هاو قى غلب 1١ ؟ كلذ نال نواس أ ىلعا» ءبتدصو '
 ا ٠ كا: قذاذتشالا وها سلاف اناربط" دكرللا تناكناق ”كرطلا فدا دتشال اوه هللا نأب هنع باج نم

 ْ ا ةمنيلا نأ ىل ل_-ءكلذل دو ودعلاو ىساا ىلع ارداف ادئالام_هاف ام ضاعبالاو ءازجالا كلن ٠م لداو

 0| عيطقتلا بجو ثيحن م ةمفمأ أ نءدبال هنأ ىل-غةلادنأ الا ىداقلا لاق اه .طاةدكىف اطرمشش تسدا

 || ىلعذب الاتادالاو او نن اكحام نإ دع تح هنزل نا لعلب لاو-الا ضعيف هنءأأ
 1 تدسما ! ةيقملا نأ ىل_عاعطاف اليادت اك اهقَوَدت لاح ءارسالا كتل ىدأا لعدن دّولاو 00

 . || ىأمكح تاكمملا عمج - ىل_ءبااع هلا سعملاف ميكح زري زع هللا ن نأآل_ءاو ىلا هلوقامآ ةاعلل اطرمش|
 : 0 مارت را ا ىلاعت هلوق ءامشالا تاءاغو رومالا بقاوعب م

 ْ | ماك الاو عن ارمثلا ناب كلذ عسا دار امامك لئال د ن نءوداعماوأ ديملابلعلا ل ودأ نا نم هكدا

 ٠ | ىذلا اذ نم هلوق فل امل ىلا تهلا هّنناههر ىذاقاالاق لزالا هوجو مل :لاةمشءك ىف" « (ىلوالا
 ١ ا فاعضال كلن , الاءز_ةىق كل د عب ل_طث < ةرثك افاعذاهل هفعاذمأ انتا فرت 5 هللا صرف: ا

 تا ودع كائالؤتخو مكين ام الاو ء ا.حالاب هتردق ىل_ءالذالا نين . الانمي ر اذا لاو

 | ال هدا ثراطف ةيقتام ل هه لك ىف لب 8 سس عبس تاس رخأ 4 .-رذب ند ن اودوالئمريثكلا

 1 ْ هدعد رم ءالعاو هترمدن ىفلاملاو سف: لاب: دهاجملاىفاو.غربامل_سو هيلع هللا ىلص < ىلا قيدصت ب+وباسع

 1 ا نموا قف امل ثم نيب توغاطاا مهو ايلوأ راغكسلا ناونينمؤملا قولا لاء ةنيبال ثلا ءاهحولاو

 5 | هيلع دلتا لص هللا لوسر عمةرجسهلا ىف قاسفنالان ملةذلاو بحاولا ف ل_ةحدبو بلا باو عمى ق الق

 ّ | ملاصملا ىفاهقاسفن ان نمو تاه دصلا ىلا لاملا فرمص نموريغلا ىلعو هسفن ىلءد اعذجا ىف قافنالا ندوملسو

 | لهذ لق ناف هللا ل.س ىف قاسفنا اكاذ لك نال هععن رطو هللا نيدو* ىذلا ل_ساا ىف دو دعم كال ذ لك نال ا

 ١ ةدح اولا ىلعدل لص هنأ لعا ذا هكرتب ال ناهقلا دنع ةرخأ الا قرجالا باطن نا عش كلذك همقريصقتا الو 1

١ | 
 ناذدعوثهنا قانلا باولجاو انجن خرقا هجرلاقفتلا 0 ارق سمالصاح هما ناك

١ 

 هوي ل



 د.عامأو هنع ضراف هنع ثيضر ناسفءبرا.لوق» هردي لسو هلع هللا ىل_ه هللا لوسر عقرفر اشر دفاأو ١

 فرت_ءمريغ ةقدص ىلا هتباح جال باتا اريسكتم ةقدصالذخ الارققلا نالزالا هو-ولاموم دم ّنملا ١

 ب

 «*ىابكلاو او زعل ةرع واا ةعبازلا ةلأس 1 يك كراع قا ةلاؤدما اذه نيرر اهات هس

 ىل_ءراوظالا, نوق ام ١١و ناسوهوم نافرح امال ل 17 سس عض دهس ات :اهلوقفف ني_سلا ىفءامأ انوع دب

 هد-مهللاهف سشدن مناسدالو ةفعاضألا كلت همك ن ناس هم سيلوءاشز ن نا فءاشيهقاو لاق ع لحالا
 ثدح نم ءموضمبل فءاضإن زوو نيتالا كح !تءاضىلاعت هنازو دك نأ بع لإ 5 ءاخألا

 لو. لادن زعمت هندردم همعاط لع هناسحاو هلذف ىلاعت هنالوأ صالخالا ىف نخدأ هقافنانوكي |

 ! تاقافنال اري داع مهملع لاضفالاو دوما ىلع ةازاج ا ىلع ةردقااعساو ىأعساو هللاو لاق مث تاوثلاو 1

 هلوق ىلانءت هللا دمع اعد ؟اض لما.هاال_عرصب ل كا نكح مالا ناكىّتمو | .اع قه سام ةمف, كو أ

 مهيردتع م هرجأ مها ىذآالو انءاوةفن أ امن وه الم هللا لمس ىف م-هأ اومأ نوف نيدلا) ىلامتأ

 تار ومالا ناس هعدتاهننا ليس ىف قافنالا سعأ مظعا 1 ىلاعت هنأ ٍلعا (نوز < مهالوم_ماعفوخالو |
 تلرثد (قوالا ألا )* *« لثئاسم#ب , الا قمم ىذالاو نال رئاوتم ب اولا كلذ بي ىت> اهامدك بك ا

 ام اق ايريعب نإ بلوت هوْرَع 2 قةرسعلا ردد رهش نات ءامأ فوءن ىلا دعو نامعف هب الإ

 الاف +« (ةئاشلالأ ردد 7 , الا تازئقرانن دفال عدرا هلام هذي قدصت هاف فوعن رب نجسرلا

 ناىلاعت نيف هريسغ ىلع قةثأ ن عه , الاءذ_دو هسفن لك قفنأن ع2 هدم هم لاه , الانا ني رمسفملا

 هجرلاغتاا لاق ىذثالو نع هعبش لذا 701 ق روك نخا دقتعلا ناوقلا ب ا
 0 را هسفن ىلءّقفنأن :ف اضداريتعم طرشلاازهنوكحي نأ ل ق< دقو هللا

 ”ىبنلا ىلع هن نع الو ىلاعت هللا ةاحضر !ءاغتشنا نيد سمملاو لو هيلعءلنا ىل_ص هنا لودر عم داهطارمض#و
 تن هريغا لوةدو سلا ل نيئمؤملا ن نفاد [ىدؤيالو نم:هؤملاو 1
 قة اهدحأ هوحو ىلع ةغللاىف َنأ ١ «(ةئلاثااةلآس 1« داهللا اذه كن ةعفتمال لاطب فبعض
 ىراسنالا نبا د نو ةوغن ىأ ةن م ”ىلءنالفاوأ مث اذا نالف ىلع للان هدقلاةبماعتالا

 مظنم هدو توةانك مالك د# اهتافمالشا اناث ماع ىذ

 ديرب ةفاخ ىأ نبا ن ههديتاذالو هديت ىف انيلعّن هدأ ساماان ءام رسومات قع رت و

 نم صةنلاّنملا ريسفتملا ىف ناك ءااهحولاو مذم ىأنانم هنأ, فص وبىلاعت هللااضبأو هلاعاماعئارثك أ
 انو:ءتوملاىب عه هدمو 00 ارح "ال كِل ناو ىلاعت لاق هل سدعلاو قلا

 اهردكيو ةمنلا صقش هنالةمومدملا ةئما باماأ | ع نهو راد_ءالا عطقي و رامعالا صقأي 2

 مهلثاه لاو ةمعئلان كرنب نوح دنع برعلاو

 ريقحرومم ' دنءهنا « امظع كد ع كفورعم دار

 ريثكرو مشد ماعلافوعو « هنأت ل نأكح هاس ان
 ناك اغاو مهاطعأ ام بيس مهنم هتاكش ىذالاو مهمل عانطصالا راهظاودّن ١1لوةنةاذ- ةهتقرعاذا

 نوكمف هتلتراسكلاف كلذداز مان الاكل ذر اهظا كلذ ىلاى طءاافاضأ اذاق ىطعمال# انلعاادلا

 ةحاسملا لهأ دعمّن ”ااراهطظاىناثلاو هملا نس أ نأ دعي هملا* ىوس ا مك ىو ةعفنللا هعندرشلا ك3 ٠

 هللا نم ةمعنا هذه نا دةدعن نا بد ىل طعملاناثلاثلا كالذ هد درط نمر ٌمشااذا هق دص ىف ةءغرلان 6ع

 ماسعنالا اذ نر 5له هنا فا ناو لمعلا اذهل هقفو ث.ح ةعظع امعن ه#لع هلل نا دةّدعي ناو هملعىلاعت
 ٌسَسااوهو عدارلا ريسغلا ىلع ةمم هل هه نا عسا كل ذك الا ناك ىَ هو هاناهللا لوءقن ءدحر عام

 ىتمو عنملا بايسأ لازأوءاطعالا باب_.سأ لأمه ىلاعت هللا نالرم تدناعا» ءاطعالا كلذ ثاراعنا هنا ىلذالا
 را ا ردا فو ا ديعلاال قتلا هللاو 8 0 لا
1 



 لا
 سلا ل َْ_ ش - يي . - تت حس - : :

 ا ْ ةعااام نءامور#ناكو ةرهاظل ا هن اىهسحلا نام ستالاءالوة مناك لب كلذك نكي لاذاو ىلا هتهتئاروثب ا

 | رويب# 9 م_هرانت قرتيالنيذلا مانيلا ةجردىف ناكف ة.ةدقاسا ها انرلا ب امدسالا

 َنلان كل ذ سولو نين وما ىذأ ىف فالطالا ىلع هل نم مهم هيفاوفاتخا دقف ىذالاامأو 'رث وااىلاراخ الا

 رخالاهلذ ىذالاو ّنلا ه-عمتبال هنا غهلام قفنأ نم نا ىلاعتو هن اكسس نيبف كثدبو ىدب امدعاو ْكُدَم ىع

 ا 55 . "الا نم دارملانأب انا أ باجأ ةدئاق طارع شالا اذوإ نك اهرب در مورا تعدق) عمشلو ١

 ٌْ | نعط رحالا ل_طد مرحالف ةدامعااو ةيردل الجوال الد تا شارقل كلبا لو نع ىلا قفا امنا

 ْ را 3 عسل دك م 0

 1 | باوثلا بجو ءريغ هقافنا ناك كا ذك سمالاناكى هو .ةعمسلاوءاب رلا بلطو سانلا ىلع عفرتا

 ٍ دج ويالنأ ىلع فتوي رث واارث اثتالاقينا ْز زوال ل نكل ورع رثاا !ذ_هنا يه ىنالاو
 ا | »(ةسماخلاةلأسملا) « مالكلا لعق مولسعم هريرغتو ةاف وملا باعص أ بهذ موهام ىلءهداضي امهدعب

 1 ام هتم داو لكسص بيسي ةيطعلا ةعاطلا ه» هذه حرت ثد وحرب "اكل | ع نءىذالاوّنأ انا ىلع تاداب الا

 ١ الود د1 نأبطو رشم جرد ملعرأ موا هلوق نأ ىلع ةمالا تعجا « ( ةئلاثاا ةلأسملا) «

 تامومعلا كسمااَقَتاَز :ة#كللا ل الد طوةسس- و كلذو د ةهلالدؤا ارغم_سالا ىلع ماعلا ظفذلا

 ٍ ْ دوال نا بىس نوز_هعالو د د_جولال نأ نءنوذانعال ةمامقلا مون مهءلعر هوم هباوث لب عسمضي الهلا

 : عزفلام-منر ال لانو نو: مآذئمو عزأ نم م محو لافأك ةتبا!بادعل نوفا<ال ةمامقلا مونممنادار ا

 نيذلااهمتاب مب طا غل او ذأ اهءبن ةق ص ن ندريخ ةرفغمو فورعم لوق) ىلاعت لون ٠١ ريكصإلا ,

 1 لفرع ' الامولاوهاننمؤرالو سانلا ءاتردلام قف ىذااكىذالاوّن ند اه د دص اول ادد الاون مآ

 م ودا ىدمالهللا واورسك امنت قع نوردشيالادلص كرت لب اوهباصأف بارت هملع ناو ءلئمكم

 |اباسأت و هيل اد تم ا همك اوس ومأ نوقف. ب ءذلا لمدن 2

 لل و

 0 هقلاج رفو ماليالا يت ادبأ تنقال لوقي نا لثموحد هرك ذمة قنا است نوكي نأ بجعل

 امه د ا دسوول هنا مزلمف رجالا نالط_ .اموءوممبامملا ظفللارهاط لق نأف لذ زالا باو لاو يانعلا
 ||| انماوةف:أام نوعتنالهوقثال اممم دحاو دوب الن أ ط ثاالبانلق رحالا ل_طالىاثلانود

 || نآىلعتلادتب الاةلزتعملاتلاك «(ةعبارلاةلأسملا)و كاذالواذ_هال هنم عقبال نأ ىضتقي ىذأالو
 | هنال ىذالاو نا ادجويملا ذا ب ناما باوثلا !ذ_هنانيب ىلاعت هنال كل ذو اهل_ءاق باوت طيةرثا كلا

 ١ ا اليت نءالس أ باوثو رجأ ه..فنركنأن مهقاف'الا ناحر - ىذالاو نأ ال ود- نا

 1 ارشادات او كذالاو 0 ةنالعلاا وامر كالا اننا ا زر

 || لجال لب هتلا هول قانا نا كس ام قمن نيح هنأ ىلءاره اظل دي رخ الا رك ذل ذهن االا قاسفنالا نع

 1 | تمحا * ( ىلوالا هلا 1 + لك يم مرت كاران لد زاب اوث ا كلذ دف: نان ع

 ا |رحالا لوضع نولوةءاشادكإأو ىلاعت هللا ب_ءرجالا بحوب لههلانأ ىلع هب 03 / الاةذ مب راف

 ْ ْ رحال !بحونال بحاولا» ءاداو دسعاا ىل_عبحاو له_ءااّنال له علا سفن بيسال هسا

 ] لضاس رجالا نأ ىلع ل دتاسمنال كاذو طامصالا ىف ىلعدي "الادمان امص محا 36 ةثاثا اةلأس بأال#

 الأ طاسحآلا, لولا لط_ كل ذورتا.كحلا ل_ءذدعب مولالماحرجال انوكي نأ بحوف قالطالا ىلع مها

 ا ةلالد نكت هله اف كلذ زا مو ٠ صان اةدارال ماعلاب م يتئازز 241 لد عل مشلذو رذكلا

 ا لتس مهقافناّنا لوالا نالوق ه.فف نوز<م- هالو م-ماع فو خالو هلوقامأ ديعولاب عطقلا ىلع

 1 توك نا ف“ ااو »* (عتهالو نط فاك الف نءوهودو تاهطاصأا نم لمعان موىلاعت هر تهردو

 يع



 بسب هلا نم ةرفغم لزودارملا نوكينأ اهانو هن“ اسا نع مدل اورمدؤلاةءا ذب نءعوةعلان هاف ناسلل ١

 اها
 ا » '

 : ا ا تاب لل ل نت ةدع ءااعع لاهو نس ل < قيرطب لئاسا ادربنأ اننهههتمدارااوهر هالو نولقلا هل.ةنىذلا لوقلا 1 وويةفورعملا لوَةااامأ ( ريصب نولم_ءئاسع هللاو <ىل-طذ لب او اهمدن ل ناق نيفعض هاك آتنا اقلباو
 ةءادب ىلع كالذ لد ام رف كلذ هملع قدم دوصةمريغب در اذاريقفلا نا اهدحأ هو>و همذف ةرفغم لا امأ كيد ماع 1

 أ ىراطااو ىف انلاَنااهاوأ لئالدلا نمهوج وبةازتدعملا لوةنالطب ىل_ءاسئاصصأ جتحاو نال تدلل ءادتنالا نم هنأ دقذ ىلا هتهلثادحو ريغميدصم اذا هلال كلدو الطان لمعلا اذسممفاينا ه.دارملالبهتورثدسعي باوثلا !ذ#هالازا نعىبهنلا اولطمتالهلوةبدارملا سلا ولاه مافن امأو ٠ تهلزتعملا مالك اذه لةعلا ةلال ديو صخاااذهي ريوكدلاو طامسالا فانا وقاذ_مب حدف لام لالذو هبف لداعو> ىذلا لفل! سف اظن وكيف دياناالا عمم هنا ثيح نمااظ نوكيناو هق هنا ث.-ندال دع تامعلا اذعن وكن نأ مزل مذ لدع تاّمعلا اذ_د>و مل-طةيانالا عام وةيان'الا عمم ل3 همقانعل نيح هنالو لام كلذو نيسض.ةزلا قاةص سا لص ةطراسلا عمت لولد لال ذالادهنف رةمةسادةداأخ ةةريضمن 5 نأ باّتءلا طرمثو لالجالاب هنو رةمةعادةصااخ ةعشام نإ وكمنأ باوذلا طرمن نال نيضمةزا| قدسي نأ بح وأ هيسصعم باَقع وهيعاطبا ول سس اولق ىدعو عاطأ نمّثال ككلذو اضي أ هلعل دلع ف (نلوق د ىل_عصنلا اذه لدامو قابلا لاه ريفكااو طايح الان وهلا في رسم كلذو هلودحدم قامننالا رجال نياطئمانوكي نا بجوب ىذالاو ّنأ ا اذكن ناوؤدلا ىلع عقوىذلا با رتلالازأ لب اولا نا مف لاه قفئلااذه ل ناطبح نيذللا ىذال ادن اكسو ذاكلا لع طبي ىذلارفكلاك لبلاد ىقافنالا كلذ ل «سارتلاو نا وف ملاكرفاكل اف ال هأ با رئالورابغ هيلع ناك ام هل اكريصإ تح همعرايغلا كلذ ليزيفى :وةأارطملا هءاصأ مث رايغو بارت هلع عق وىزل!ناوفصلا: انامل ثم مث ىذالاو نما اهعبتي نم ةقدصرانالطب نمر_هظأرفاكلا ىءارملا اذه ةقفنرحأ نالدط: نال رخ“الا موملاو هللاءنموينال رذاك كلذ عمو»و سانلاءائر هلام قف, ن عالق أ لشن نيلئم ىذالاو نا اب ةقدصلا رج لاطباةن.فيكلرك 3 ىلاعت هنالعاو فىذالاو يوما نم ه.تأي اعدل اطبا حدف ليةمس موه ودعب لمح لرحالاّنال اهباوثو اهرحأ || لاطدا دارملاف لطب: نا مصي الف تمّدقتو تدقودق ةةد لانا موأعمو ةقدصلا نالط_ىذالاوَّن ا نأ . || دارا نمينأي ةّمجرملل ةببسش لكل ازاو ىذالاو نأ ةقدصلا لاظ !نعىهنلا دك أ ىلاعت هنا ىضاسقلا | لاه «(ىلوالا ةلأسملا) لئاسمتب الافو رخآ الام ودلاو هقلاب نمؤيبالو سانلا "ار هلام قة ىذلاك 2772 دما ولا:الا نصا نذل بج ىذالاد ملا هعيتكذلا لولا مشل 3 ل يم رساو لت الئم نرشو امس دعتاو لك لاح رتلا2ةالاو زكا 003 ىذالاو نا هعمتي ىذلا ام_ددحأ قاسفنالا ىلعنمع .وذلا نيي_هفصو ىلاعت هنام هلدمع :ووهْحَم اما لهو هدكدصب ىذودو نعن“ ىلع هن وةعلا,ل عن ذا ميلح اهيلع مكس م5 صااغاف دايعلا ةقدص نع قع هللاو لاف م ريت ىلا ريق نعو لد اسىلا لأ اس نبع هيل دعي لو سجاولا هيدارين ا لهي دقو هنملثاسأا ٌدرالو هعنم "لال با ولاّنال عّوطتلا ىفةد را ودبل انا لاف نم سان: نءناملعا و لؤالا نءارعخ ا|ازهناكف را رضالا هين رم و ملا باقىلا رو ردا لاسيا نوضني هنا ثدح نم عانتنا هم فو رعملا || لولا امو رارضالا باقعب عافنالا بأ ون يلاعرو دا رّصالاو عافنالا نيب عجبا: يفءا ديالا ءاطعالا عام ىلععأ اذا ها عجرتلا | ذه بيسو ىذأ اهعمتز ةقدص نم هلربخ ني رمهالا نيد هال حرلا لعف نا ىلاس عت نين مث ةلا لا ك1 :ىف'ىذا كلذ ىلءر دقي اعرف ذ لال: ىف لّولاردءينأب لئا سلا عم ناطخ ةرفغمو ةلوقو قرطلا نسح أب لئاسلا درب نأ لو ملا عم ٍبا طخ فورعم لوق هلوق نا اهعب ارو هلا ىلع هنو:ورقذاا زكي مدع هلاك ديني هرتس ل :يالن اةرذغ ابو قرطا !نسح ًابّدر فورعملا لول! نمدارحلاو هرتسل يالوريقفلا ةجاحرتسي نأ : رفخلانمداراانوكيت أ اهتانثو لل اة كاذ
 نب رم آذآ ج

 ٠١ ار 2
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 ١ عاف دنا نكيل ةافانم امني تاصحناو ىفانلالاوز ىواطلا نابرط نم مزلي ل ةافانماهمثد نكي لنا |
 ىراطلان'اه-ِانثو .عفرلا نم لبهسأ عفدلاّتال ىلوأ اذ هناك امبرلب ىفانلا لاوز نم لو ىراطلا
 لالا ىف قييو ىذتنا ىذاملاّن ال لاةودو ىذاملا فدوولا ىف هم ل دام لط._نااما ناكل لطب أول

 لاطافدو>وماّنال لاء اضرأودو لاطلاق دو-رئءوهامل-ط_نااماو لا#مودعملاءادعاو

 ليقمء سا !افد_حو.ساملطسنأاماو لاحوهودوولاو مدعلا نيب عجبا مز لالا ىف همدعأول

 تااهئلاو لاحت دعي دجو: لام مادعاو لاا مو دعم لي ةة_سلاىفد-حو.س ىذا نال لا وهو

 اهعبارو لام وهورودلا مز/ىراطا!نانرط:الل مقاتل لاو زانلعس واذىاما الاوز ى :راطلاا نان رط طرش

 ان١اطارىاذاطرأ مدعيالوأ اعيش ىراطلا اذه نم مدعي ناام ا قراسا| باوئلاق قباسا|باوثلا مدعاو |
: | 

 ام هتمد_-او لكم دع ت>وملاّنالٌكاذو ل_طابودو ماه ىلوقوهو ةئزاوااوهلوالاو ايهم

 ناناعامهنيذللا نيدوجولا لود> مزا نالوا_ءمام_هناذللا اعمنامدعلا له-ولذرتالادوو
 .فاثلاامأو لا#وهوامو دعم اممم داو لك وك لاحادو-وماه_ممد-او ل تحن و نأ مزامف

 باوثلا كلذوقباتسلا باوثل لازأ ال ىراطلا بامءلاّنال لطاداضبأو هذ نايا ىلع لوةودو |
 بخوأ ىذلا لمعلا نمل لم < الغ ف- ىراططلا بامعلا اذه نم يثّدلازاىف هال كوالا

 نقاوة ىف عتيرصا|صناةداضءىلعكلذو باقععفدىفالو باو بل ىفال الص: دئاققراسل باوثلا |
 قالرث اهتم هلرهظي لو ةعالما | ةقشم دعا |لمع ثرح لدعلا فالخ هنالو هرباربةرذ لاق ملهي ||

 نودباوألا ءازحا ضءد طبت ةري-غصا !نول وقتم-كاوهواههسماخ و ةرمذااعفدىفالو ةعفتملا با-
0 

 اداةيراطا5 ريغصا أف ةهاملا فدي واسستم تاه اًةدتسالا ءارسا نال ل اوملانم لاحم كلذ و ضعبلا

 | اجرت كلذ ناك ةبهاملا ف لكلا ءاوتسا عم ضع بلا تود تاعكاةحتسسالا كل ٌضعب ىلا اه ريث أف رمل |
 وهو تاق اةصسالا كلت لكلب زتةيراطلا ةريغدا نأب لاقي ثاالا قرب لذ لاعوهو حممري-غنمنكممل

 نمرثك ناك اذا ةريبكلا با ةءناوهواهسداسو بواطا اود و اهم امش لب زتالوأ قاسفتالان لطان
 | لوالاو اهكوأ ىراطلا باقعلاءازجا ضءب باوثلا لاطبا فرثؤاا نأب لاقي نااماف مَدَمَتلا لملا باوث

 نه نكمل مجرت ةهاملا قاهاءا وةسا عم ضعبلا نود ةيرثؤملابءازحالا كانت ضدي صام نال لاا ْ
 نمتازم باوثلا نمدح اولا ءزاا لاب | ىلع عمت دة: هلال لطابيلاثلا سقلاو لاحت وهو ح صريغ

 نارثومدح اول ارثالا ىلع عمجادشف باوثلاكل ذلاطبان لةدس هنأ زالة نمدحا ولكنا عم باّةعلا 1

 هوك لا اعمام,ئعاننغتوكنق امهئمدحاو لكن عامهتمدحاو لكب فت هلال لام كل ذو نال سم |
 هديعالاف اذا دسلان الن قاةكسال ا نيذه نمد ةاقانمال هنا وهواهعباسو لا وهراعم اءملااج ام ْ

 كلذاي راعجديعلا لغتسئافدمسلا لتقدصقو دعلاءاح تق ولا كلذ ف مقراسلا هترمس العا عاملا ظفحا |

 هدمس نع ىلدقلا عفد ثيح ميظعتلاو حدملل هقاةصكتسا بح وة:_سدمعلا نم ل.ءفلاكلذفيةةودعلا
 نوعجر.ءالقعلاو تبانن بق اة الا نم داو لكو ةقرم.ال هلام صرع ثدح ملل هق اة هسا بحوبو |

 كلدفءلاوزو نيقافك سال ادجأ ءافتاا ومك-< ناامأف :اب اهملاىلا اد عج ماا ىلا ةعئارل هزه لكن

 .ىراطلا اذهذ مَدةَمملا لءفااود قام سالا ذهل اودطبجوملانااهءانو لوقعلاة١اديف ع وذدم

 كلدنال لام لّوالاو نوح الوأ ى اقهالاكلذإ لعفلا كلذ ءاضتقا ةه-فرث أهل نوك نأاما

 ها ناكولن دانا نامزلاقءاذود وم نوكأ لعفلا !١ اًده ناكل ىذباملا لعفلا كلذ ىفرث أ ىراطا
 قاتعسالا كلذا قباسا!لعفل !كلذءاذتقا ىفرثك ىراطال نكي ناو لا<# وهو ىذ اا نامز ف ريث اةللاعاي

 نءبا.عنام ىراطأ | !ذ_هثوكينأ زوال لانقرالو لوزيالناو ناك ايءاضتقالا كلذ دينا بجو

 ||| لءفلا كلذ ءاضنقا ةورج لمعي نأ هنكعال ىراطلا اذه ناك اذا لوةنانالىباسسلا كل :ىل_ءرئالاروهلظ
 || ناك "هلا ىف نكمىراطا ا ذهرث عاف دناو لام ىذاملا ف رثالا عاتي اناث. نمةتبااو الص قياسا

 كالا
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 ل« ةل نيم رش اطو نا الا باو طبر نا نم ةعرتب بريش نا شوارب ةاتعملا * راي | سكعل
 'ء ةمصوملا هده اقع نمرثكسس ؟تاعاطلا هذه باوثنا ةرورضلاب لعنانال لاح كلذ صدا الالم

 أ ةعاط لكن م مظنعأ ةدحاولا ةريبكسلا نوك.:نا نسال هنا ف ايما لاق لقالاب طبدجال مظعالاو ةدحاولا
 دكللمومان ر دقو ةيئانرلا م ارق قا كسا ناك هن اح او ه معن رك دق ىلء مظعت ىلاعت هللا ةيصعمنال
 ًادسيذتال رجم دابع ىلء هللا مث تناك اذا همن ةرثكل هقحي همايق نم مسظعأ يعل اةباسنلا ىلا هغلبد
 أ نب هتردوبع نك ماعدمعلا كلذ نات ءدبع لع مدت تمانع اذا كال انزل فيعضردعلاادهنال بعام || ] تاعاطل ميا باوث ىلع ىفاوب ىذلا ميسظعلا باقل ةد اولا ةيصدملا ىلعىصنسي نأ حني ل ةرثكو اما“
 أ د1 لكن مرللا نمردقلا كلذ بيسي هناعاط عرج اا طرد ولا دق كلل كل ذل سا ررعسك هنا مة
 |١ نم لقأ لاك هللا ل ال- ىلا ةيسنلاب ىصاعملا عيجب نا مولعمو ةوسقلاو فاصنالا كرت ىلا هيسنيو هّمْدي

 أ ذل بود يةعاتاجادااطرتاعو لوقعلا سايق فالح لسدولاتمتأروظوتلا ادرك ||
 | ل 22 ىذالاو نان مكنات دصاولطتال ىلاءتهلوق لوةنف هي الا هذه ةلزتعملا لق قي ةطراخحلابلوقل اد انسف أ ىلع ةىلقمل !لئالدلا هل هذهف_لعأ هللاو ل ةعلا هلو قيال اما ده ةعاس ىسفي مده تك نحل
 | تدسو ني ةقدصلا .ذه نوكتف ةعمسلاو ءابرلاةقدصلاب ىون تأ كل ذو الطب اون الاانا ا
 | هجوىلءاهب توي نا لاطبالابد ارم نوكين ا فاسلا هجولا ةتيلاانرضيالل يوانلا اذهو هةهلطاب تاصح

 7 ا مي

 3 ١ نم ىلو ثداسحلا| ذه عفدب ىضاملا ناكذ ثدالااذ_هنم ىوقأ ريد_ةذلا اذه ىلع ىذاملا ظ

 | ءاثردلام نان آك هاوةوهو ل رالا لات>الا قزاطي امه دحأ نلثم كل ارك ذىلاعت هللاّنا ءاو لوالا ا دمسولا ىل ل نم لد ىاثلا هولا اذه ىلع ظفللا لح ناك لف تي الاثلسقلا مهعق هسولاا ذه لكو أ ةقدصأ) كل باوذلاالي رم ىذالا نا تاقي رايس ىدالاو وأ 105 ال تارا

 أ لد هنأ الالطابدوجولا ف لغد هنا الطانا ذه لع نوكن مدارملان ا مولعملا نه ذ هللا موي الو سأنلا
 'يارتورابغديلع عقو ىذلا نآوفصلاوهو فاثلا لثا|امأو ليوأتلنمهيل اانيهذال دوشيلثاااذسهف || أ دوولا قاضي هلو دعنتمف هل نراسةمرغكل اورفكلا اوه لمعلا اذهتسس نم حاملا نال لدزب اصك
 | رالاقاتصتسا لوصحد»باوثل اورجالل نيلد نم ى ذالاو نا نوكي نأ بيانه اهادكسف ناوغصإ . | ىل_ءرابغلاعوقودسعي رابغلاكلذلالي نع لب اول ل_عج ىلا عت هنال مسلي وأتلدهشبا ذهفلباو هباصأغ

 .1 كايد لال رفاكلل رجالا لوصحناوغصلا ىلءرابغلا عوقوب هبسنملا ناو ال لوقننأ انلَناالا
 | هباثملا باوئااورحالال ودا اح وم ناك ةدسا غلا ةمنلانأن ورقم هن وك الواىذلا لمعلا ادهرودد

 | رابغلاّن ال ىو أ ءانرك ذام لع مالكلا لحود هنمرداصا! لمعلا كاذو» تاوفدلا ىلع عقاولا بارتلا
 أ وهذ لاصفنالاك لاصتالا كلذ ناكر ةئبلا هسفاصئاغالو هياتصتلمنكيٍ ناوذدلا ىلع عئواذا
 | هتارهاظل ىف ىريىذالاو نما نو رقملا قافنالا اذكف : لصّص ريغ ةقي شا فو لضم نيعلا ىأ ضاق

 ١ 7 رتلااما عملا كلذ ىذةقمناو نادك سال | نبد عملا ةافانمال هنا اذن دقئاهبا وكسع ىلا ةماقعلا | ةجلاامأو فيعضتىالا هذه مهلال دس انارسوظف كلذكس يل ةقيقلا و بلا لامع أن مل-<

 1 سايعنب!لوقوريقفلل ىذالابو ريقفلا ىلع ّنااننوقايل ا لاقو لئاسا | كاذا ىذالابو مكتق دم باس ١ كا قعنالي مكتاف دصاولطتال امهنعدقا ىشر سابعنيا لاه «( ةسزاتلاةأسملا)«_ةأياهلاماو

 ١ هللا ىلا عاطقنالاو عضاوتل|ةقيرط كل بالو هلعةي امم قفنأأ اذا نا فال انا لة اه ممع هللا ذر

 || رهط[ قاشلا لولا ناكتاو ىلاعتهقلا ىلع تاملاكناكن هناسحاو هقيفود هلق نم كلذ نأ, فارتعالاو
 أ ءاكردلام نفني ىذلا لاطياكىذالاو نا انمكتاف ده اواطتالريدقتلاو فوذدك قاعتم هنالوالانالوق | هيف ىذلاك هةوقؤفاكلا *(ىلدالاةلالا) + ناَتلآسم هسفف سانل اءائر هلام فني ىدلاك هلوقامأ

 ل سس دس سس ل2 أ ناءرذلوقلانيةدو اهنالطي ءانراوقافنلا ناك ةقدصا !نالطب ىذالاو نانا ىلاسعت نيبف سانلا



 ٍ و

 سس ع

 كك تادف يا ا نر ىلاعت هلل اهجولال ةةدصلا ناسي ىءا ارااو قؤاتملا |

 هاذ الوريتفلا ىلعَي ءامل ىلاعت هلل اةاض ص ةذدصلا كلن هوضص رغناكولذا اضيأهتنا هحولال ةق ذسسلا

ا نمدوهةم1ناائاقام قة اذهو ىلاعت هللا هجولاهبى أ ام ةقدصا | كزتنوك ىفنيتروسل !كارتشا تدق ْ
 

 ا

 لوقلاو ىدالاو ّناا بيس هط ام>او ه لازا ما هبنايتالادوسةملان أ الالطام هيناست الا لاطيالا
 ءانرهلام قفني ىذلا نيلثاسع مكلا اه دصا ويلات الىأ لالا ىلع متل ل ىف فاكل انوكي نأىناشلا'

 ءاعرو ةاعا رم هتيعار لما اموءابز هتيءارلاستب ة!ارماكر دهءءابرلا «(ةل * اثنا ال١« سانلا

 لئملابةعمتا لثملا اذهرت ذا ىلاعت هنا مث مّدق:دقءايرلا ىف مالكلاقيشعكو ريغ كلعب ىءارتناوهو
 هب.شىلاعت هللا نا عملا نوكف قفانملا ىلا دئاعهن ااذ_هدحأ ناهجوريمغلا اذ هقو هلثك را لا 5ىناثلا

 نءدسعءونأ ىو نلامالارطاوهوناوذص لثك لاه غراب قذانملاهيسش ع قفامملا ىذؤملاوَناملا
 | ةناوفص عد -تاوقملا مسهدم:لاهو روصقم كلذ لكو دسحاو اوغصلاواغصاادناوةدلانا ”ىمدالا

 ظ الرو لم اعسلا تابو لاقي دياب ىطملا لد : اولا لباو هباسصأ لاقت هنا دعسو نا دعسو هئاح ضو ناحر 1

 دله لجو دلصر لاقي سانلا نلمالادلصلا اداص هكرتف لاه مش لباو_مباسصأ ىأ ةلونوم ضرأو

 اذهناملعاو اراقيو ملاذا ترا داصو دل اا خلاك ايس تدتقال ىأ :دلص ضرأو سله اهناوب ناك ْ 1١

 ىرياك الاعأ ءالؤ وأن ارهانطا ىف نوري ص انل | ناف قف انملا لمعلو ىذؤمل اَناملا لمعل ىلاسعت هل ا هيرمض لدم
 تاك املانعالا كات نا نعمت هنال لطن و لءعضا ةماقل!موتناكا ذاق نلوةصلا اذه ىل_عبارتملا

 ١ انا يس كلارلانجا زتعمااماو بارئاان هن وةصلا لعن اك امل.اؤلا به ذا ىلاعتمت |||

 ناوفصلاهجو نءبارتلا لباولا لب زي ار جالا كل ذالازث ىذالاو نانا مث باوكلاو رجالا تء-وأ

 ا وىذؤملاّنام لاو تارئااكرهاظاا لمعلا !ناانرك ذاملؤآلا: نيوه-وهسثنلا اًذهةسفدك فنالءاوأ]|

 لباولاكىذالاو َنافةلزملا لوق ىل_ءامأو اناوقىلءاذ- هلباولاك ةمامقل ا موو ناوذدل دحض
 مهاركاخ ددابعلا لاعأ ناوهورخ آل اتا همفو ىلاعت هللا هجر لاهم لاقت هسد-شتا!فىناشلا هحولا

 الل ا د درا اشو وهف طرأ قار راحت اكف صال ان لعن ةماتقلامون :

 |0000 د نرتخالو تعيق وجال هنا مولحمو قثائملار دل 2ناوغمااو همحاح تقو هدو

 | هياصأ ذاق لملقرتاغهملع داصن اوف ةصقارد حرطاذاام همشيقفاسنملاوى دوااو َناملا لعنا عملا:

 ةنطاوةوررقوذ ةن صاخملا لم برض ىلا.ءت هن ا ىرتالأ همذءىثال الاخر دب عدوت_سمقب دو>رطد

 1 دي وهفذصضرالان د ةو رفاناتس سرغ نك ناكرمللاهثهت صلخ أنك ليغوراص“ همن ن 0

 |ىذ وااو ناملا لءامأو ةدئاز قدام هاهبرن ذاني- لكا اهاك نود ىو ةساسللا“تاهوأ ىف هسارغرم |

 نم ةدمطملا ن نمو اعيش هيف دجال عرزلا ىلا ةجاطس |دنعف سار ارا ل ارا يتب لوو ناقلاو 0

 ادت بارئلاورامغلان ءافظنامقن 0 ارداط هلوج نا وصلا ب اص اذا لب اولانالاةقدس ثنلا ف نعط

 ْ هءاروام ىفاهفالتخاب :ريجعي الق هان 5 ذام هد ثنا هحوتاباومحلاو قفانملال_عديهللا همي نأزوع

 هيلغر ارقتسالا ىف لص هنا اهدحأ هوجو نم عقانم ديفي ناوصلا ىلع بارثلا عقوفاضيأو ىضاقلالاع

 0 اقلك ةيئىذلا هولا اذدحو تايناالصتامغ هعافتالااهئلانثو تلا فهعافتالااهنانثو .

 هلوقق ريهضلا نا لعاف اوك امو * ىلع نور دةءالىلاعةهلوذامأ لولا لعداقحالا نإإلا ند

 لكلا نمد ًار دقي ال ىًا روك دبع مولءم ىلا دئاع هنا هت ددحأ نالوق ه5 عجرباذام ىلا نور دال

 18 املا روبارتلا كلذ لازهنالناوذصا | كا ذ لعناكس ىذل!بارتلا كلذ ىف قلملارذبلا كلذ ىلع

  لافقلا هرك د ىذا اهيمثتلا ىف ىاثلاهجولائوش.اذهو ردي كلذ عافنالا ىلعةز دق دال قف همف

 . دئاعهنا ىفاثلاو ةماس فلا مو هلمعد م-مئم دحأ عقتنيالىفانملاو ىذؤملاوّتاملااذكو ىلاعتهتنا هر

 سذحلاو يلا ىلا يري هلام قفنيى لاك ة وتنال ىلا اذه ىلع حرب رخو انيمى ْ
 رس ل سم

 فحكم 
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 تاطالا نع سر للكح 'امتىت ىلعاوردق: ل كلذ َحاعفاذا مكن اف ىذالاو نما مكتاف دص 'د
 نيرذاكلا مولا ىدهيال هللاو لاق مث مما رو كافل ىف مك اذا ىن- ىلا عت ارتكص بئاغا الا

 هوس ةنلاى د رطو تىاودأا نع معاضد ىلا هت هنا هلزكعملا ]وة ىل-ءو نامعالا باس م-هلوق ىلءهانعمو
 ومان ودم: نيدا!لدعو ىلا الاف ع * مهراسشخا

 . تمسح سصصا مف

 ةنح لك مهسفن أ نم اديشن هللا تاض ص ءاغنبأ موأ
 ىلاعت هللانأ لا ريص: نولم_هتاجهللاو لطف لبا وابهصي) ناف نيفعض اهلك ؟تن”اف لب او اهماصأ ةونرب
 نودي الاهذ_هوهو كلذكن وكمال ىذلا قفنلال مركذ ارذؤ مو انام نوكيب ىذلا ىغنمل لم 01 ذاملا
 لاعيذ اءاغتالاو ىلا عت هلا ةاض ص باطامه دن اس أ قافنالا اذه نم نقفنملا ءالؤد ض رغناىلاعت
 0 0 و هيف و سقدلا ثدنشإ وه ىفادلانص رغلاو ترغتا وتمغل كلوقءاوسو ترلط ىأ تغب نم ْ
 ىدالاو ّنااناهع 1 الرتكال ذ "هل »س نمو اهدسةداملرتو هع أطاا هده اطةدح ىلع مهسفنأن وذطول ممل ا
 هدضعلل همق ةصا# ناعالا قَد داص م انيئمؤملا دنع موسفنأ 1 است و اهينانو ىذاشلال وةاده و
 تراصااذاالاةيدويءلافةومىف اهل تا ال سفنلا نا اهئلامو مهتسفن أ ضعذ نم اًةهشود_هاحمةءارش

 ةرووةمتراصدّف لاملا قافنا,تذلك اذاف لاملاو هل> اعل اة املس نا سعأ اهتوثعمو ة دهاجلاب ةروهه*
 ف.اكشلا ناكاسلف هوجولا عج نم ةروهقم تراص دسقف حو رلال ذب تفاكاذاو هوولا ضءنن<“
 اذ_هلف تديشتل | ضدب لص> مرحالف هوجولا ضءبنمةروهتم سفئنلاتراصلاملالدّبدي الاءدهىف
 هلام لدن نمو هسفن ضوء: تدب دقو هللا هح ولهلام ل نندثا ىءملاو ضدعيتال ىه ىلا نمهسبف لخدأ

 | از ومكسفنأ و مكلاوماي هللا لمس فن ودهاجت و هلوةنمدارلاوهواسهاك امتد ىذلا وهذ انعم هحورو 1
 تقوىلاي رطش ىذلا وهراهمنارو فرطأ ريسفتو ندسح مالكو هو فاشكل ابحاص هرك ذ هجولا

 قمن أنك سولقلا ”نئمطت هللا ركذيالأ لاهم ىلع هلئارك ذيالا لص#الباقلات اي 5نأ عضوملاا ذه ةبتك |
 تردورعلا ضرغ ضل هقافنا ناك اذاالا ىلهخلا ماسقم ىف باقل نانئمطاهل لمع م هللا لسس ىفةلأم |

 ءازح مكس مدي رئال هللادح ول مكمعطذامغا هقاسفن اف لاه هلا ه:ءهنلا ىذر ”ىلءنعىكح بيسلاادهأو
 ىلسءالا هير هج وءاغّشس ا الا ىز ةمعت نمهدنع دحالامو لاةنركىف أقافنافطمود اروكشالو
 كانهف ضللا باطو سفنا! ص رغل+الال قا ةيدومعلجال ديعلا قافنا ناك اذاق ىئكربفوساو ١
 بالما هنا قاسفنالا اذه ىفالو؟ لاق اذهلو هبلق عم ةعزاشم هسفنا لص ل وهبت ةدسأو هله اذا
 رب ركتنأ ةدقعلا مول_علاىف تن هناا سماخو م-هسفنأ ن ماتيو لودي كلذ عا مث هللا ةاض م
 اغتال ىرخ أ دعب ةّرد قافنالا ىلع بظاون نم نا لوغذفاذ_هتفرعاذا تاكلملا ل وضصط نيل هذال
 اذ ءةرورص ناثلاو ى.ءلا11-ل راد ع1 ناس ةمظاوملا أ نمل ىل_دح هللا ةأبط سه
 قاطاو ةداعلاك تراص ةدابعلا كلنا بدسب كلذو سدقلا بانج ىلا لاخلا ىف لقا اعجب رقافتالاو لذا لددس ىلع لعف هنع ردصو) ثءي ٍباقااري_هدىدح سفنلا ىف ةرقد_سم كلم ياطااوءانغتالا
 حورلاربست تيل اذهل وصح دنعو اونمآن يذلا هللا تيثي هلوشتب اي أ دارم اودو سفنلا تيبمتي نآرقلا ىف ْ اهنءرييعدلا عقو ىلا رةد_سملا كلما هده دمقد هللا ةامض ص ءاسغس ال و هلل ةعاطلاب ديعلا نامتاف حفرلل
 ا.ئاعْن قدما ضعب هلاك ديعلاراصت يدا ارهاوطاو ناحل ىلا كت الا ارهوج نء ماعلا اذهىف
 عضال ىلاءة هلل نان زاحاهوشذد مماتيثثلا نمدا را جاجزلا لاق امس داس و اىقمانع النا رمضاخ
 دع قف: أ اذا هناف قفانملا فال_>2 روشنلاو باشعااوباوثااءن وردم مسملال مهءاجر بالو م_هاع
 ل1لاه اهعباسو تدئتلادارملاو» مزسملا اذسهذ باوثلانمؤويال هنالاعئاض ىافنالا كلذ
 نسما لاك :فافعلاو حالصاا لدأ ىفاهعضيف ةقدصلا ءاطعا فتن ٌىفاملا ناد ارملاءاطعو دهاس#تو
 زاحامناو ىد_-اولا لاه كم هطلاغ ناو ىطعأ هنن ناك اذاف تدشن ةقددب جداذا ل_برلا ناكسه

 : ناسا
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 1 هم 4 ه-وىف لاملا فرصو قد<سسملا باطيف مسوسفنأ ارز ال تدزتلا نهد اللا توك نأ

 نيدنمؤلا فوءارلا خفي ديرب اعنباو مداعأرآ 5 +( لرالا هلأ ملا )* لئاسمهبفو لباواماصأ
 | تاغلعبس هنو س رقةغاو تاغللا ار-ماودواءم؟ءارلا م ذخ:نوقاسملاو م ةغلودو ةوبرىلا
 ||| وبرو ءارلا لع ثالثلا تاكحر 2 ا بقاع فاالاةدانرو ءارلا لسع ثالثلا تكرس 11بقاعسس ةوبرأ

 ا هلرتن رماهاصأو ىرلااهء بتال مذلاب ةوررهراتخا ىذلاو سفخالا لاق عفتردملان ناكملا ةونرلاو

 ْ هفوب قس فن هباصأ اذا ورلا هنمو تعقترا اههءازبأت ال ةيبارلا نمو عفتراودادزااذا وبرب ئلااد

 "ناك ضرالاو نه عف' :”ىهىفناك اذان اء سلا نأودو لاكش ا هضىلو "0 نر نراتح

 تدصناضرالان مةدهو ق ناك اذاو هسعبر نسعالو اريثك حاررلا هيريضتوراسممأ هيلا عقترتالوءاملا

 ا ناك اذاهعب رن سامان اةسلا نذاف هعب راضرأ ن سوالف حابرلا ةران'لهءلا لصيالو هءاارام الا امم

 | دارملالب هورك ذامةورلا هذهنمدارحلا سان ذاف ةد_هوالو ةولرنوكالا ىلا وّدسسملا ضرالا ىل

 أ امهدسأ نلءاديدكحح ًاتمهنرك ذىذلا ليوأتلا اذهو ايضا ا ا ا
 | [ركف انزك ذاماهونر نمدار او تن روت زهاء ءاملا اهملعانازثأ ا ذاف ةلماس هرالا كرو كاست هاو

 ْ رتؤيال ىذلا ناوةصلاوه لرتالا لثملا ناك لولا لثملا لباقى لئملااذهرك ذىلاعتهنا ىناثلاو . نهد
 ١ ثدح ضرالانوك لا لا اذ- هى ةوبرلا دارا ن اكدت هيلعرطملا لوزت بدسوءيالو وبربالو رطملا هيف
 |تن اقلياوا اص [ىلاعت لاق عه هدار ؟لعأ هللاو لاير طخاماذهق وةةدولرت

 ا ل تالارعر ل.ةثتلا,نوقابلاو فيفا انامواكأ درعوأو عفانو رثك نياق 0 « ( والا ذلأسملا (

 اهترمتىأابير نذاننيح لك اهلك أ َقْوَ اناس لاه تا نم نال ماعطلا مضاان لك الاو

 ْ شفخالا ددنأو ةمعطا | لدم ىعملا فلك الاق اهم لك ٌوِداَمو

 1 مارقباّمعح نا ةءودالو 5 ةحعب اهتانناذاك أ اا

 الأ اهلك آثناحاحرلا لاه « (ةئاثلاةلاسملا) » اييداانماغ- هلناكاذ الك أ وذا هنا لاةيديزوبأ لاهو
 لأ ةةسرف تا ءاطعلاه هالئثمئثلا ف عض لقو هيلعا دئاز هل_ةمْئُدلا فعضنال نيا ه«ىعب نيةعض
 || ناك ام ىل_ٌدم ل موب أ لاه واهريغىف نو كرام تفءض مدالا لاهو نيتنس فا هرب غلم#عام عيب رلا نم
 || لقالا هوجو عملا ف مث رطةلاري_غصرطم لالا لطف لب اوارمصد لنآ ىلا عت لاف مث * امتمدهتب
 || ني ريد_عّثلا ىلءاهلاي ةيقانا ترق ناالا لءاولاتودرطمء اوصف لياواسمدب لنا هذا ههنا عملا

 لأ فءاضتىت لباواوبسي لنا ةياالا ى_عمىفاثلا تنام كسه د كل ذو راطملا صاقلا بهس صن. ال
 كل ذكفَرُم ةرثتنأ نمولختاللا رحل عج ىل-ءىهف لياولار نود ارك ىطهد لط امه صد نأو ذبالف اترك

 | ريص نواو_هتاعهلناو لاق ع يا ال رسول هدر ال رخآ نم

 | ىلاعت هباو" اهملع ةئعاءلارومال او اوبن .كحو تاةذنلا ةيمكب لاع ىلا عتود ىأ يلعلاريصملا نه دار ماو

 اهم هءشو نيةعص اه«

 || بانعأو ل نم ةنس ها نوكت نأ مدح 5 دونأ ) ىلاءتهلوق * رمش !ًسشناو ريخن اريخ نا اما

 رانهيف راصعأ اهياص أف ءاةعض ةيرذ هلوربكلا | هباصأو نارها لكسح نءاهمف هلزاسمال |اسم نم ىردع

 قحىف ىلا عت هتنادرك ذرخآل ثم اذه نأ اسعا ( نوركسفتن مكلعل تامالا مكلمتلا ني_يكلذك تقرتحا
 عفنلا :ريثكح هراهتلاو نسحلا ةءاعف همس ناسنالل نوكي نأ ىنعملاو ىذالاو نان هقاشن | عش نم

 هراع فاضرأ هب ةرذولف كل ذك ناسنال |نااكو ةحا1لاة دْشةرامت قو بكل نع رلا هيام ناسنالا تاكو

 | نيد اهلا نم عجب قاعتو هذغاو ةدشلا هذا مارح اعو أ اج ات هنو كح نان ثالوزهملاةءاغفوةحاملا

 ني رحاعلا :

 ْ 0 ةول رهن لثك لاقفالثم مهقاسفثال برضن اسهال ناذ هقاسفنالا نممهضرغن اح رهن ادد ىلاعت

 ا ضرالا نمةورفناكصاذا ناّدسلااولاق نب رسسفملا نأ ٍل-ءاو ةدازلادخ اد 7 هنالابرلا هّدمو دْئاَز

 1 هذه ىلع تناك ىتمضرالا ناف انفوايرو يقتتنا هيلعر طملا لانا ذاثعحا اًر-انيط ضرالا نو كح هم

 ا :
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 توك مرن اذ ةءاكلا,ةقركع ةنحلا كالت د_هاسش وناسالا عمبصأ اذاف ةن ىلع ةنحم ةدارز هني نحاعلا
 انان'و سيقتل فد رمشلا لول مملا كل ذ لدم عاض هلا بيس ةرأن ةيلما و ةئملاوةرسسملا وغلا نم هلق ىف

 اثلاكو أ هدانا عقدين أ نع سايلاو باستك الا نعر_هعلا عم ةذشلاو ةجانلا ىف قب هلا بيسإ |
 ةئسلل ارم_طنكا ذثاك هللا لال قةانمكلذكف ةقفناا هوجو هانا مهتيلاطمو هبهريسغ قلعت بيس
 ةزللا كلت ىلع عاضتتالا و>و ىف ءداتعالكنوكي ىذا اح اعلا صخشلا كلذك ةماسقا!مونودوةروك ذملا

 ةريدطاو ةرنسللا بدو ةنملا كا :قر<.ىذلاراصءالاك كلذ ناك ىذالابو أ ّنلاب هقافنا بقعأا ذا امأو
 هلع باوثي عافت الا ىلا حاش>الاةباغف ناكو ةمامسقلام ول مدق اذا ىَذّوملا املا اذ_دادكفةما دزلاو
 « (لوالاةلأسملا) « نال اسم همقذ مدح أدوبأ هلوقامأ هب الا اظافلأي قا ءءامر كص ناو لامكلا 5 0 00 ةنويسكل دكت 1 ا ل راهو نسل ابان ق لثملا اذاهو_ةريحو ةرمسح لك فو يع مظعأ ىف ةلاحال قن)امشكانهدج ب
 لقي لودوبأ لافامناو راكنالا لحال ماهف اذوب ا ىف ةزههلا (ةئاثلاةلأسلا) "لاك اةيحناودذولا
 دما” ءاك غلاما هده مدعأ دس لك ةي2 نأ موا_ءمو مالا ةيحللا ىهةّدوملاناات رك ذان ال ديرنأ

 أمأ هقوذ ةتمال ىذلا دما ىلاةغلابلاةرفنلاو مالا راكذالا ىلع اهيبذناةلامحلا هذه لدم ل وصح مدحأ دو أ لاقت ت رديثلا بناس قاظذال ذه ركذ هلا ا هذه مدع ةدوم ,وهل_دانلاناكالف |
 امرك لوالا فصلا ثالث تاذص: ةنطس ا ءه ف صو ىلاعت هللا نأ ل_ءاف يبانءأو ليغ نم هج هلوق
 للا نم ةنملا نوكنالو بانع*الاو ل_.ذأا ىلع هيوتحم ن وكت ةنلانأل-ءاو بانعأو لد نم
 ْ تاتءالاو لاا نم نوك_:امعا ةزحلا نأ كه رام رانعالاو للا ةرثك سس نا الاب انعالاو
 نيحر_ظانمدك وغلا ن-سحأ اممنالو ركاوذلاف وشن امنا رك ذلا,بانعالاو ل_تنأا صخاسماو
 نسحلا ةدانزل بيس اذه نأ كالو راسممال ا ايت نمىر هلوق ةداثلا ةفدلاو اهراصشأ ىلءةيقاننوكت
 لاح لال امهسن وكت اذ هناك شالو تا رثلا نكح نماهذهل هلوثةئلاثلا ةفدلاو ةنحلاهذ_هىف
 2:1 اذه نأ كشالو اهب ةنملا هَذه ىلا عت هننا فدو ىتلاةهثالثلا تاذصا | ىههذهفنات_بلا ادع
 ةدائزلا نكمتال دعب رلاو عفنلا ةريئكرظااوهن ؤرلا ةدسح تافصل اهذه ماما نس سحلا ةباعف ن وكت
 آل هاص ولاة ذ ةنملاهذهىلا كلاما ةاح دش ناس ىف عرش كل ذ دعب ىلاعت هنامث كلذ ىلع ةناسا نس ىف
 هنكسمو هسلمو هم_عطم ىف هتاجاح تاهج ترثك با :كسحالا نع زو اريبكر اصا ذا هنال كل دو 1: ا
 ْ بدكلاو لثدلا تاهح تصئانو تاحالا تاهد تديازت اذاف هللاسسم لهو همم د2 موشي نمو

 دول ىلع هباصأو ىطع فدك ل.ةناف ةئملا كل ىلا جامتحالاة بام ىفنوكي ذئنسخ ةنطل اكلة نمالا
 تحاض لاه لّوالا هوحد ند هتعراوطااثق لبةم_سملا ىل-ع ىخال ا فاءزو ع ف.كحو

 قران اع ريكلا هياصأأ ام لاح ةَدج هل ن وكتنأ مدحأت وأ ءانعمو فطءلا اللامع! و اولا فاذكلا
 ىلا ىلع فطءلا لكل اذك ناكول تددوو اذك ن وكن ثددو لاقيءاّردا! لاه ىناثلا باوذعاو
 ناسنالا كلذ جا.ة-ا ناس ىف داز ىلاعت هنامث ريكلا هنادأ و ةنح هلناك نأ كدحأَد وأ لبت نأ كص
 رثسصق ةياوقطلاو رغصا | بيس فءضل اهب رذلا فعض نم دارملاو ءافعض هر ذهلو لاقذ ة_دملا كلت ىلا
 ا! هير د هلو ركملاو ةخوةسشلا سدس هللا كإ ىلا ةحاملا وفعذلا نام قف ناك ناسنالا كلذ نا عملا
 رادعءالاو تقرت افرآ "هقراسعأ اهياصاق ىلاعت لاه مث رغما اودءلوقطأا بدسل ةدح اللاو فعضأ اةناعف

 ا اةباغف 2 كو 5-2 وزرلا سانلا ا همس تلا ىضو دوعا مناك ءاسمدأ او ريدّتسستو عفت رتب رآأ

 لمح هنا ناس للا اذ_هنمدوسملاو .اراصعاتقالدةفا رتنك نا رعاشاالوقهنمو
 | ةن_21لا.عالا فأن م كالذكف هللاالا هاعيالام ةريخل او ةرمسخلا وةنحلاو غلا نمناسنالا اذهب اقىف
 مول م دقي ني باوذلاةبجو٠امنو كح نءاهجرذع ادومااممنرةي لا هللا ه-جواهيدصقيال هناالا

 ْ هنري تعأشلاو هيريسج تمداظع باستك الا نءز_ههلاةبامنو ةجاسملااةياغىف ذئنيدوهو ةمايقلا ظ
 سيسمح
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 | لئالدو هتانآ مكل هقا نيباك ئأ تانآلامكل هللاني كيذك لاهم اروئنمءابه ءاتاعش لدعنمأ] ' || اول عاملا انمدقوهلوقو نو.سست<اووكي نممهلادنو ىلاءاهلوق ةياالا هذه ريسظاو |
 (|نوركفتت كلما يلا عا راسو ل و هنانآ مكلهللا ني كان تحاصر رتو اسغرت نابلا اذه ىف
 1 ةلأسأا 1 ىلا_عت هللا ق ورلد وحدو ىجارتال لعل نا « ( ىلوالا ةلأ- للا ( نانا هقو
 1 لا لا ل كت لا حرش م1-ةندقو ناعالا لكلا ن مدارأ ىلا_ةتاهن | ىلع لدن هن ىف هءاوكسعةلزئسعملاّنا #( ةسبلا املا
 ا مكل أ انحرخأ امو جيسك امتاممطن ماوققا اود ندا اع" ن١ ىلاعت هلوق + اراه . الا نيته ْ:

 )د كمه ”ىءهللان اا وار تارا هب هر ٠ انمسشاو وقفا هنم ثدي شا اودع الو ضرالان د

 0 ١ هلا كلذ هعيشالام هنمو ىذالاو نمل ادعم .نام هنمنيمسق ىلع قافنالاّن نيم قاسفنالا فب عر هنأ لعا
 حضولو حملا نع فكي الثم اممثم دحاو لكل برضو نيعسقل | نيش نب مدس او لكي قلع ام ج رش ىلا هذ

 | هللا ليبسىف هقافنان م ىذا! لاملاناةي الاءذ- هىفرك ذىلاهت هنا ع هوحولا م غاب ىلعهنمدوصقملا
 ْ اذام هتمدارملا اوةدناهلوق نأ فاوذادثاو مسك امتادس ..ط نم وقفنا لة“ نو نا

 : ا ضرما لوا: انهن تأ ان”لاقو عودا عذار ا وت ةضورفملا ةاكرلا هئمدأ" را نسا لاس

 ْ قافنالاو بود>- وال مالار هاطو ىحأ اودفنا وة ناةضورأملا ةاكرلا هنمدار الاه هه لفتلاو

 ني” ىلع نءىورام ع وطتلا 5 دص دارملا لاف نم ة2# - 2... الا تاقدنلارراسو ةك نللالا سما بحاول
 ا هللا لزت ًافمهلاومأ“ ىدرو مهراممر امشي توق ده اوناك ممم ادهاجو نسسلساو ههجو هللا مركبا اط ىلأ

 : لاسةذةقدصاا ىف هعطوف ف ثح قدعب مونت اذ ل_برءاجام_.ممع هللا ىذر سامع نبأ ن ءوهنإ , الاوذ>

 ضرفلا لاه ن مهد 9 0 ه ىل اعت هنذا لزناف ذه باص عنصام سلو هندلع هنا ىل_ه هللا لوسر

 | نوكيث أربع نملرتلا بناج ىلع لهفلا بنا جرت حالا نم موهفملا نا هنأ الاء هىفنالحا ةدلفملاو 1

 ١ انو كحب نأ بج وذ لفنلاو ضرفلا نيبالرتشمر دق موهفملا اذهو زوىالوالرتاا' رود هنا ناس هم هند ِْ

 لذ اسم هبلع عّرفسسف بو>ولل هناوعو لالا لولا ىلءامأ لوةئفا ده تفر ءاذا مالا تق نيل د

 همق ل ددق ناسنالا هم_ستكب لام لك ىف ةاك لا نودسو ىلع ل ديب / الار هاا + (ىلوالا ةلأسملا )* :

 0 ةاكرلا بوجو ىلع ل ديو بستكم هنأب فصوب اكل ذنال منلا ة ارو ةضفلاو بهذلا اكروةراحتااةاك ْز
 ناالا ادجرح اتي , الإ هذ-مهالدمساو هللاهجر ٌةفشح ىلأ لوقوهام ىل-ع ضرالا هس دام 3

 207 اًضدأو هقدص تتاوا ارمضلنا فس دلرإ_سو هيلع هللا ىل_دهلوشب موهعلا|ذ هاو دم هن. هنمفأ 0

 ] هلوق ىلعلدي الا رهاطوا ريثكو تاك الد اق باو ضرالا | هتتتنا ام لك نم ةاكرلا ارا نا ةفنح نأ ْ

 هل م 0 0 3 0

 اا اق 0 ل ل ديلا لع بدال! اظذل ةاطأفء 0 ال

 لالا وهبطلا نا دهاجود وعسدنبالوقوحو ىناثا!لوقلاو ٠«ىدرلاد  الاهذ_هقروك ذملا
 نوةد صا وكم ١. لوزملا سدس ىفانرك ذان ا ىلوال ا خا هوجولوالالوقلاة ص » ماركاوه كيبللاو ْ

 امرغاناةل املا ةيطا 3 للا بشل نع دارملانأ ىل-ءلديكلذو هن , ال اة تاق م-هلاومأ ىدري

 لاه ضا الان ن>أ ز زو ثديللا نأ ىلع لدت ةياالاو ضاسمتا ريغبالو ضاتانالهذخ زوال |
 نان اسما ضان الان مدا راانأب هع ناع نأ نكح#و هللاهجرلافلا | 1ْ

 نماولابئالو مارح اذخأم تحتص مق *الاوصخرتنأالا مرت هنا نراعت ع م :ًاوهيدخ انمسلو عملا نوكي دق ا

 ىلاعتهلوةيدي اتم لولا !ذ- هنا ةثلاثلا دعا 0 مارح نموأأ هلال نمأ لاما تذ_تأ هو ىأ ا

 1 باطاس ىلاةسدفتلا» ءايشالا تاسطلاب دا ركل نأ ىلع لديك لذو نو.عاماوةفلتى ىد يلا اولانت نا ْ

 ١ ىذاقلا عحاو هتان عاهجارخاد هسفت ' راد كال ا ءانشالاالاوكلم

 لول



 م ى

 لوالا لا اذاف لال ١اماود.1ا اما دن ال ا هذه ىف بمطا | نم دار ا نأ ىلع امه لاسف ىناثا!لوذال |
 ١ ناكءاوسد.كا قلطمقافنانا ىعأ كلذ ناكل د. اوه ناك ول دارملا نال لوالا لطب هنا انلقاسغاو ىن امل | نبعت
 لالطلا لب دم, اوه سل دارا نأ تنثف لصالا فالح صنعا مازتلاو زيئاج ريغ كل ذوالال- وا ار
 انيطنوكش هوجولا لك نم اديط نوكي ام :هبيطاا نمدارملا نأو هو ثلان'لوق هءذرك ذي نأ نككو
 زوال ه صو فم ىلعالر تشمل اظاللا لوس لوةي نأ لئاسقل سيلو ةدولسا ى_ه؟ابيط نوكيو لالطا هع
 لمملا هيبطت_ي هلالابمط ىعسي امن اديلساو نيدلاو لّدعلا هيساطتسي هالايام, رعماسما لالا لود
 هنمداراانآتدناذا هملعالو# ظذالا ناك ف نيمسقل | نيب لرتشم دحاو مووذم ةياطمسال اىدقةووما ١و
 نوكنوأ ةسسخ انهاكوأ ةسفي رش اهلك ن وك نأ اما ةبتاححنلا لاوءالا لوقنف لالا ديلا |
 لكلا ناك ناو كاذك ةاكرلا باس« ذوخأملا ناك اسفي رمش لكلا ناك ناف ةطات# نوكنوأ ةطسوتم
 ةلاملا هذ_هىف وأم انال دن اللانال_2 كا :نوكمالو س.سللا كل ذنه اضيأأ ةاكّرلا ناك اه سخ
 ةاكّرلا لعمال ناسن الا لاقي دشن« ىدر ود لاما ىفناك نا لبلاملا كلذ نم ايس ن وكنا
 لح ني ذاعأ مل دنو هيلع هللا ىل_د لاق طسولاود بح اولا اطل لا! ناك ناامأو كلام" ىدر ن»
 مهلا ومأ منا ركو كاناوم-مجارقفىلاَدرت ومهم اهنغأ نم ذو ةةدص مبباعنا م_علعأ ند |ىلا همي نِم-
 ىناشا! لولا ل_ءامأ ةسجاولا ةاكرلا منك امتاسط نداوة ثا هلوق نم دارملا امالق اذا هاك اذ#5
 || ىلاعت هنا نا لوةذف ع واملاو با ولاقافنالا هنهدارملاا:لقوأ عوطتلاة  دص هنمدا راانوكينأوغو
 ديال هناق يدع وهدد رييكل |ناطاسل اا ىلا بردت نك هنو تصاعام لذفأب هلااوب رة نأ ىلا م مبدن
 لامي نأوهود_-اذلاوسهب الا فى انههاذكف اهفرشأو هك !ءىفام لذ ةذأا كلن وكت نأو
 تاس نم اوَمانا هي الا ريدة: هءاوحو ”ضرالا نءمكلانج رخأامو هلوقىف نءةلك ىف ةدن-فلاام
 فذح ةدحاوةَبم ل صحاملتادمادلا رك ذناالا صرالا نم كلانس رخأامتاسط نماوةفنا ومسك ام
 (ىلدالاةلآملا) * ناتلأس م هسضف ثيبلت ا اوءهتالو ىلاعت ةلوقامأ .هيلعىل والا ةّرماذلال داةناثل ارا ىف
 ىشعالا لاه هتدصق ىنعع هلك هتمأتو هتمعو هتعأ لاقي

 فرش ىذ همهم نم ضرالا نع * هنود مو اسنق ثم

 أ اهتاوذ ىف فالإلنا اذه ىلعو ف ءاتلا خب نوقابلاو ك رخال |ىفام»ادحا مغدأة مالا انو ة.طاخلا ءانت نآانت لصالا ىف ناك هنالءاتلاديد ثني اوم الود او ريكتح ناأرق «(ةياثلاةلأسملا)»
 نود رب اوءزانت اولو فوات مكب قرفتف اوواعت مهافو اوقرفتال اهذومنورمدعو هنالث ىدو
 نورك زي اوذراعتل اوزباشت ١ واسس نو رمصاسات لد نحربت هتوقلت ماكنال اولوناف
 مغدملا نال زيا ريغإماعدالا اذه ىلع وبأ لاق ل والاثدعلا نائعانودو دكر اللا لزتت ىظلت ىهلانت

 مستراو تأ اَداوخ ىناملا هلثم أ ىف تيلج امك هيءادّشسالا دنع لص ولا ةزمه بلت نأ مزال نكس اذاو نكس |
 اومءتالوربدَمَتلاوارمذم ىذلا نوكيو هيهاوضم+:نأالاهلوق دنع ”مياسغا مالك لانا ىلاثلاو ضامغالا عمالا هيذسخ ا حسا مكن! عم نوقفنت هنمأ ىب-ءملاو راكشالا لسس ىلع ماههمسسا ن وقفات هن مهلوتت | هنفاوضمغتنأالا هيذخاهّمساو نوقفنتهنملاتفأ دب ام ثيبللا اومسبئالوهلوق دنع ااكلا متدمنا لوألا نيهبوي ألا مان فرك ىف نأ ل_ءاف نوم ذنته:ءىلا«هلوقامأ اهنع ةءقايلا ةيادئازاج تطقسأ ْ امم لوةيءاّرفلاو ةناثلاالا طقسا هن ودسو ىلوالاءاّدلا ىهممضعب لان ةماعلا ةءارق ىلع ةنودحا ءانلا ىفاوفاتخا ىناثلا ثحلا عراضملا ىلع ل دال ل صولا ةز ده نأ ىلع اومن كسا انريسطاو
 ْل_ةسادةنىلاءتهلوقىفىتااراهضاهريظنو هضضاغالانالا هب دم ان مس سأو هن ودفنت ىذلا هنمثيرللا
 رد مو ىلاعت ةوقامأ اول ماصفن اال ىلا قثولا ىدملاو اهل مادفناال قثولا ةورعلا'
 إ ا ىأو نفد ىلع نة- قامطأو رصبلا ض2 ةغللا فضانغالا ه (ىوالاةلأسأ )»أ لاسم همفقديف

 ىف ار ل



 ل ا١١نالوالا هو-وهب لاذ هى رضا ءالا عمى « (ةيناثلاةلأس 1« نصرالا

 ااذاالا هدا حج انمساو ىسعملاو هت و ادب تن 1 لونك ىذا ءزملا ىلع ضامتالا لمع نأ ُ

 1 دوج قافنا ىف ناسنالا بغراما ىلاععت هنأ معا (مي)ععس اوهّللاو الّضؤو هئم6 رفغم مدعي هللاوءاشعفلا /

 ا دوجالاتقفن آنالوةدىار هلا كد»ي تاهل لاقت ناط_كلا ةسو سو نم كل ذد ردح هك اعام ش

 م

 || هلأملا) + مل[ ب ادعي درر - ما! ىلءالو# اذهنوكت نأ ن نكعو اورد هكحص نيدااهّللا 3

 ا لاقي راقذلا رسمك ةغللافرقفلا لصأو لاملا هلق بيس فعْصااودو نانغل رقفلاورفلا *ًّ ةثلاثلا |

 ْ 5 را فاشكتلا تناض لاك رةثنوهر ؟تنساىلا ف رطلاقرافلارو كم ناك اذاريةةورةقلجد
 / 10 ركن د برسول ةتقنسف مالكلاامأ م«( ةعبارلا ةلآ- #لا)* نييهفب رقفلاو مضلاءر هنااا

 لذلا لعم-كب د رغيو ىأءاشدن لاي كسمأيو للاى ةهءاشدغلانا لوالا هوجو هيففءاش علا صان و ا

 ْ 00 دما ىدع دجو تاكدصا!ف ةكيدرلا ءام_ٌتالاء ءاطعا ىلع ديدّعلفا تح

 لوالاد بو نءو هللا نم هنا ل_هرلف كل ذ د_جو نقرب ناب دعولا ى هود كدالو رنا ايداعيالا ىهو هلأ

 / ودة ارقا“ بحل هناو ىلا عت لاق لمحل ا ل :.> افلايدارأو هابهتسشا اذا نبللا ىل !نالف ماعز ءلوقنم مادعدو

 اد لاسر: عر ةفانالوأ هنوخ ناطمسشلا نأ ىل هو ةقمطا ىلع هن هاا هد هى ىلا ءثهنلا ه-.: دقو ْ

 ناطي_كاف د[ لك دنع ةموم ذم ةفص لضعلا نال كا ذو لحل اهيرغي د“ استلام هأ أن نأ ىلا فذ علا :
 1 ريسفت ف ىفاثلا ه- حولا ر ةفاا نمد , وهلا ىف هو ةمدقملا كاتيدسمسالا هنمعف للا نيت هنكعال |

 | ناطاسش أ 1 ا ايام يس ةاجامتا ةعاطرت لام. ندد .لا ىفثاللوةد هناوهوءاش علا :

 لكل نا هقيقت و ءامحقلا وهكلذو ب وذاا لك نا وقرالا عسي ك اند واج اكتران لايمريغ ٍ
 ءىدرلاو د.+لا هللا ليس ىف هكلعام لك لذ ثءح ن وكي نأو> لماكلا فرطلافاطسوو ننةرات نا |

 .لخي نأ طشوتملا صالاو ءىدرااالو دلال هللا لمس فاس قفابال صقانلا شح اسفلافرسطلاو ||
 | نآبالا هنكع و سا || ىلا لضاةل| فرظلا نم هلذندارأ اذا ناطب_تلاف“ ا ٍْ

 نع ىلا ع نيا 0 بش أ ضماغ مالكلا اذه لاقي ءاشللاو رسولا نم

 ا لك لد تك كل دىربال ءلهمايع ضع أ هر كام ىأراذانافالاناللالذو "نلهاسملاا' مه

 / لّدمم كل١ىدعأو لوقي هيفا وذم*:نأالا هيد> . انميساو هلوةف اضاع !هريغو عديم دأااىق هلداسءوزراخت

 ْ 5 و و و ناو كفن ال هن م كك طرت ف“ ك3 ضامن اوءايكتسسا ءالااعوةذخ ا املء امشالا هذه

 1 كيج ”ىنغهتلانااواعاوهلوةبغن الا َمْخعنْعلاَ ء طاحاو صا الان وسعأ عي عئاب اارمدب عضمعا

 ا َىَع وةتاودو رخآ هجو هو ناس بلاي منأ ام ىلع دوم هن ادي عمو 3 كاف فص نع ىءهناىعملاو

 ْ كما يورةفلا دعب ناطء_شنا ( ىلاعت هل وذ« اروك-ثم م ريعس ناك كئاواف هلوةكوهو تاريانان م

 ٍ « (لمألاةلألا) + لت هاد 4 , الا قو الضفو هنمةرغ هعم مدعي نورلا ناف هلوقي لاثالف اريقذ ثرمد

 ْ سلال -ءقو الار قطا نط اننا كقن نيطامشل ارث اسىلءقو سلب ال.ةفناط-ثااف اوةلددا

 | اهدعورانلا ىلا.عتهتا لاك ”رشلاو ردنا ىف لهعت_بدعولا «( ةشئاثلاهلعملا )< هوسلابةرامالا

 ناطم_كلل نا هنعهللا ىذردوءسمنيان ءىور مجرلا ناطي_ثاان مهتلابذوع ًاريسفت ىف تان تجإاا

 نأ ه”رمسر مس نم نب رحاهملا ضءهدلاف نسل اىؤرو هب , الاوزهأ ة ردد ميجرلا ناطيشلان ههللاب دو عساف

 ىلاعتهلوةامأ رد نمل لف ىف ةيغرلا دع هنم ىذلا ناكل ن ماه ضو ل اتم اذ هنم ناطم_كل اناكم ل-هد

 2 ةفرطلاك لا ابرعلا دنع شحاسشلاورومأملل مم الاءارغا
 دّدْشآ ا شح افلا لام ”هلمقع 2 قطديو ما ركل مادعي توما ىرأ

 | قوةحلا عنع ىف -وء ىدزاالو ديملاال عيال ت- ةماكل ان قافنالان ههسعنمف ناطمس ثا اداز كلذ ف
 ا ريصد و هيل ن نعبوذلا عقو طقسا ذكعراصاذاف ةعيدولادربالو محرلا لصيالوةاك زلا ىدؤويالف ةبجاولا



 ٍْ نادجو دنعو رشكم_هعلاغةسشاوأ ضرهوأ فود بيساما ن نعال دقو هب عاسفتنالان مناسسنالا |

 ْ اهبمهيك تو مهرهطت ةق دص وهلا وأن هذ لاف كبون ذا اريفكست هر ةغمابدار ا لوةئفاد- هتفر ءاذاأ|

2 
 ني ليوم رد اء > لاح ل < ىل- علوي نس هاون هنمةرةغم ةوقىناثلاو ةرعغم هئىأ

١ 

 : تاداععسلا اهسنأو ةئاسفنلاتاداعسلا ثالدااتنار ااود هفرشأ نأ ىلءاوعجسأو ةيئاسقتلا 1إ

 ', قاهنالا هكر ىد هناودز ىناثلاو ل-ضففا١لودحن هدب هللا د ءوام لود>- ىذةةيقافنالا 0

 د وكلاكراصو سدقلا لاعزاونأ اب راذتسا امندلا <س>رايغبلقااه-ونءلازاذاو ةاومسلا يكفل ْ

 يس باوبأ هلعدقا غفور مناد هن دكا ا اندلا باوبأ هيلع ٍ

 اا

 م عطل !ماذإ دج ىناسرخا !نابن الاى دعت اق 0

 مكصايو هلو شاف! |فرطلاو او ردنا ىد_هبىلامعت هلوةوه طسولاف شاملا فرطل اىلا م
 لاسةثندحرلا تاماهاار تحب اهفدرأ ناطم ثلا ةسوسو تاجر دىلاعتو هلاهسرك ذا م ءاشعفلا

 ْ امثدلا ىف ل_د< ام ىلا ةراشا ىلذفلااو ةرخ مال عئانمىلاةراشاةرف-غ لاف الضنو هنهةرغغ# مدعي هللاو

 كم لكو انلش قفنملكطعأ وللا "يلا لكىدانب ها ل قالا

 || دعف ةرفغماْل دعي نجرلاو كا. دد- ءقرَع ةفلا كل دعي ناط._كانأ ىشو ةف.طأ " 37 , الاهز_هىفو اشلت

 هيف وكشم اس دلاد_غنادح ونااندحا ه و>و نمل وقل ىل وأ ىقعل اد غىف نح رلادعوو ل امةع

 ١ هيلوذملا لاملا قيدقف اندلادغن|دجو ريدقُد نااه او هن عوطقم نةمم ىب#ةعا ا دغنا دوو

 قاس ا ا نما يدوعوملا ةرغغملا نادجو نمدبال ىقعلا دغنا دجودنعو ال دقو

 نك ردقف ايندلا دغ ىفهب ل وذا لاسملا» اَعبريِدَعْس نااث ءاانثو همالكحح ىبدكلادوجو عشب ىذلا

 : لام اب عافّنالا لود رب دة نااهءيارو هنانسس امل ذفو هللا ةرغ-*ج لداح عافتنالا ىةسعلا دع

 هناسدعاو هلددو هللا ه رفع عافتالاامأو قيدالو عطقني عافتالا كل ذنا كشالامندلا دغف هب لوذملا

 اءشثىرتالف راض بوثم اسندلا تاذاب عافتنالا نأ اهمسماخو. لوزيالو عطةنيالىذلا قاماارنوذ
 : نمو بنا ثا ند ع اا ةرح ١ الا عذانمفالذع هجو فاأن م اهسنوكيوالا تاذللا نم

 ا ناطيشلا دءولدا» ال١ نملىوأ 5 رغغملاو لفاان نجرلا دعول دايقنالا نأ لد ا رك ذا ل تأت

 ةرهغم ىعءملاو ةردغملا ةطفل ىف ركشلاامهدحا ةرذغلاهذ هات رسل , الاقو

 اهناّدر ةغاادذ ه صخ اإف دحأ لكل ذب أ مولعم هم ةرفغملا نوكو ءالّعاا عسب موا_عمهدوجةياهنو

 ةرغغملاه ذه لاكو ةمطعلا مظع ىلع لدي ىطعملا م-ظعن ال ة رفغملا هده لاح ميظعت دو هاما نا ٍل_ءدنم

 ْ نوك نأ لة-<و تائسح عم ايسدهتنال دي كشاواف ى رخ اهيا هلافامهنمدارا ن وكي نأ ل 5-2

 || !سعأ ةرفغملا كل: لاك نوكينأ لةس<و نيبنذملارئاس بون ذن ارةغىف اع .ةّش دلعي نأ هنمدارملا
 || امن دلا فانمدامانعةر ود ادرثتحأ رت الا لاو لمص اهن:نافامندلار اد ىف انمدام الشع هملا لديال

 || اذه نمدا رمان أ اهدحأ اهو وىدنعلة< لضفلا أدهو امندلا ف لكما فلللا وهذ لضدلا ىعمامأو
 ١ ةمئنأسسفأ ثالث ةداعس |١ بتاع نال كلذو ءاضسااودوملا ل 8 ىهو سفنلل د[ ةعاسللا ةيلضفلا لذفلا

 1 لضخ مةواح كاودوملا قا لود>و ةمحراسللا لد 50 نم لاس ١كمو ةسجراشو ةمدبو

 || ىمو لص اح اهعم ةمث اهيتلاندعل اؤءلصاح ةمجراخلا ةداعسل ا تناك لاما قافنا لد ل تك :ة.براذلا
 -جرابللانادقنلاو ىفاسفنلا لاك !لص- قاسقنالا لد

 : در نأ تنشف ل كة نس كفر

 ا هللا لال روب ىل كت ن هحورأل عنامالوامااطم ىف ىكالاسمااو |.:دلا تاذلب لات الا ةئهحورلان ءتااز

 || ىلا اورظنل مد[ ىب بولقىلان نودوب نيطامثا !ناالول مال هل او ةالصلا هملءلاك كلذإو ام انندلا مجالا اهل

 ا را ا هو>ولان ساو هدأ اثلاو ريغال لذفا اوهادهو 354 الملا حاور ايبود او «ىةرانلا

 جنت ا هيأ اطمىف هن ةيوقد ادد الفهم يول !تلاف تاريدلا هوو ىف هلا ومالا فم هنوكن اسنالا نم
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 ةمكطا مكحح نأ شالو م_هولاو لاملنا ماكس أ عاستاو ةرمزاسللا ةذللا ل.سدكب نا سهأ» امها ثمح

 ريسفت لاق هنا لا ةمنعىورب ناوداا ل_ءقاماو ل_هلااما ةهمحح._ طانءدارملا ) ىلوالا ةلأسملا)

 دّداو نامل قو اننص مكس هانت ١ و ىلاعت هلو هنمو مللاو مهذا | عع ةمكط اهات نارعل ؟ىفاولثمو
 ةمكسللااهئلامثو: مككاو باتكلا هانت 1نيذللا تلو ماعنالا فو ملعلاو مهفلا ىنعي ةمكط ا ناهقلاشت
 ةمك.طاءانتاو نص ىفو ةوينلا ىنعي ةمكمطاو بادكلا ميداربا ل آاندت ادقفءاسنلا ف ةوينلا عع
 تئانع نم هشام ءنارةلاانهعدارو ةمكطاو كاللاهللا هءاناوةرقملا فو ةو.كا عي تاطألا ل هو
 امثكارب_خ قو أ دةنةمكل اتوب نمودب الا هذه فو ةمكلاب كير لمس ىلا ع دالكلاى راّرسالا

 اذهرا دوم كرظناو لملق امندلا عاتم لق لامتف القاه رسسأي ادلا ىعمو اللقالالءلا نم جنو امو ىلاءت لاق

 بردلوق لسو هيلع هللا ىلص ميهاربا نع كش باودلا و لدعلا لمذ ىلا ىناثلابو قباطملا كار ذالاو معلا ىلا
 لاقنمالسا|هماعىمومىدانو ةءلمعلا ةمكسللا نيطاصلاب ىقط ردي رظنلا ةمك-طاودو مح ىل بهأأا
 هيلع ىسدع نع لافو ةيلمعلا ةمكطاوهو ىف د-.ءاف لاف مث ةيبرظنلا ةمككاوهوانأالا هلاال هنناانأ ىلا ْ

 ام- تمدامةاكن لاو ةالصلاءىفاصو و لاق مع ةيرظنلا ةمكعلا كل ذ لكو دي ال هللا هب عىنا لق هنا مالاسلا
 لاق مث ةيرظنلا ةمكحلا وهو هللاالا لا ال هنأ لعاق لو ه.ءاعهلقا لصد ىحىفلافو ةيلمعلا ةمكطاودو
 نم ءاشب نم ىلسءهسهأ نمدكت الملا لزني ءاسينزال ا عجب ىف لاقو ةءله علا ةمكط اودو كيئذارففةساو
 أوهتارقلاو ةملمهلا ةمكطاوهونوةناق لاق من ةيراظنل !ةمكطاوهوان ًاالاهلاال هنأ اورذنا نأ هدامع
 نمتيل_هذ ةمكللا موا لاف نيتها نيتاهىفالا سيل ناسسنالا لاح لاك نأ ىلعةلادلا تان الا ند
 ىنعم ف عضوملا اذ هوه وىأرةياصاو بلو احا ناك اذا ميكح ل_جرو لدتتلا نم:هلكأاكىهو مكسملا
 اًدهو ميكس سعأ لك فرغت اهف ىلا عت هللا لاق لوعفم ىنععل.عنوهو مك ىأ ميك صأ لاس و لعافلا
 تحايصلاف «(ةناثلاةلآسملا)» ىسعملا نمهانرك دام قداطب ةغللا قاس ا ند لم وأ هلاوىزلا
 ةثااثلا ةلأملا) شعالاارئازكهو ةمكسملا هللا نوب نمو هع ةمك.لا توي نمو ىرةفاشكلا

 ه 6ك

 ا ا ححسم

 | ماعودو هن ردهتاهقالدخاوو .:انغا ىلع ر داو ةرفغملا عساو هنا ىأ ميلععساوهّناو هلوقبشن الا م
 1| قوادقف ةمكملاتّود نموءاشي نم مكمل ا َكْوإ) ىلاعت ل وقع مكلع هفاك و وذنوةثاتام هلع ىذال

 أ رقفلاب دعي ناطمشلا نا ةمّدقُتملاذب الاف 1 ذاما ىلا هت هنأ لسعا ( باملالا اولوأالا رك ذيامواريثك ارعخ ||
 | نيرلادعو عج رت بحو هل-ال ىذلا سعالا نأ ىلعه بل لضذفااو ةرفغا اند هد نجحرلا ناو ءاشعفا ان عبو
 ١ ْ نمسفنلاوةومشلا هج رتناط.-كلادعوو لقعل او ةمكلا هجرت نجح رلادعو ناوه نا طم بأ ا دعو ىلع

 |ءاليلا ف ناسنالا عقو سفئلاو5 ومذلاو سالسا مكو لللتاو غد زان عأ كريملا قداسدلا مكسأا اود لةعااو
 1 لئاسمدب الاف ىب * مظنلا هج وىلاةراشالاو هاذ ونلو.ةلاىل وأ لمعلا و ةمكسلا مكس ناكف ةنملاو

 1 باَكلا نم مكساع لزنأ امو ةرثمااىفلاق نآردلا ظعاوماهدحا هجوا دعب رأىل-ءنارقلا ىف ةمكسألا
 ال امعاوملا قعي ةمكملاو باكا نم مكملع لزت  اموءاسنلا فو نآرقاا ظءاوم ىنعي هن مكامهي ةمكسطاو

 ش0 للعلا نملدلقل الا ىطعأ ام ىلاعت هناف نيكسملا اهب لمع معلا ىلا عجرت ى.ةدتلا دنع هوجولا هذه عدو

 || ةشهانمم رادقملا ةمهانةمامندلا نال هّقباطب اضيأ ”ىلتعلا ناهربلاو ريثكل ا كلذ ةءظع فرعت ىت-ل_لقلا
 | كلذو اسهنم' هةلصاملاةداعسااو اهم اَةبةدءواهددع واهتا راةياهمال مولعلا و ةذملا ة به اندددسعلا
 ْ انواك ءايعسالا مدآ لع و ىلاعتدل وق ريسسف:ىفّرهدق بال !ذ_هىفءاهقتسالا و للعلا هل ضف ىلع كه
 .[|| !ددرادمو هب ريشلا ةقاطلا ردقب هللا قالخ اي قلختأ امنا اه د- ىف ل_ةفبا اودأا لعذ ىءعةمكطاامأو
 | نءاهجورخ نعال ةمكللا نأل-ءاو ىلاسعت هللا قال ثأأب وانت لسو هلع هنفا ىل_د هلوق ىلع ىنعملا
 ( لوتالاب عج رالاق هب لمعلا لجالريذناو هناذا قلسا ف رعبن أ نيمش فناسنالا لاك نال كلذو نين عملا نيد

 || نكت مل لعلاباهان رف نا ةمك-طا نال كلدو ىلاعتهلق ولم دبعلا ىل«ذ نأ ىلع الاهذ_ميايادجأ محا
 1/7797 2971/2772 ب وس عمال
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 دا
 َن ركن نأ ا َْس رق لسع و رداط صالاف ةمدسطا لاعقالاب اهأن رسف ناو هن رظالام ولعااد رسفم
 هلثا الا سل ريغلا كلذو م_هريغر د ءريدقلبو مهريغ نم اتبان'ةيسل ا لاعفالاو "هب رظذلا مولعلا لود>

 ةمكللا نمدارلا توك نأز وال ل لبق ناف ىلاعت هلل قاخ ديعل | ىل_عذ نأ ىلسءل دفق اغتال ايىلاسعت
 هده عأدب هانرك ذ ىذلا لءلدلا اناق سا نب عل رلا لوةودام ىلعةه_سطاو مسهفلاةؤقدأ نارةلاوةولا
 ةراغم ةمكلا نوك.تف ءايئالا ريسغفف مىيكلملا اخذا لمعتس هلا تدنرتاودملا لةنلامهنال كا ذو تالاقحال ١
 ىلعد ةيءاصلا مسلس لاعفالا ىلع مادقالا.و أ ءاسشالا اصح ةفرعجام ةرسسفم ىه لب نارقل او ةوبنأل
 اق فاطلالاو ةناعالاو قمل ىلسءءاتيالا ل_هةازتعملا تاواحناف ل_ماح دو هةاافني ريدقتلا
 روك ذملا مي_ظعلا حدملا اذه نأ عم راثكلا قح ىف هلث لعقد قف نعمل اق ىف سنا اذه نهلءفام لك
 ءاهللاو فاطاالا لهذ ىوسرخ ثدي الاهذه ىفةروك ذملا ةمكسلما نأ انلعفم_عاوان الدب الاهذع ىف
 'ل_داح فراعملاو مكه اىأراذا ناسنالان أ لءأ هللا و ىدنع هيدار او بايلالا ولوأالا 5 ذيأم و لاق مث
 فقتي ل هنال باببلالا ىلوأ نم ناك هريس د ىلاعت هنلاءاتيادالا لص ملا هنأ فرءوربدتو لان م هيلقىف

 لال ىذلا ركذتااوه بيسا ا ىلا بيسأ | نم لاقنالا | ذوفامماي_ببأ ىلا اهتم رت لبتاددملا دنع |)
 اهلصصتو اهاوص- ىف سسااوه هنأ دةةعاو هسفن ىلا لا وحالا هذه فاضأ نمامأو بابلالا ىلوالالا
 اورسسفامل مناف هر اعر ىاءنسالا ىلا تابعسملا نم للاسقنالا نو اوزيعن يذلا نيو رهاطلا ند تاكا
 ربدت نأبءرملا اهب عفش امغاو امسقني موقتال ةمكحصملا هذ_هاولاك لئالدلا عذوو م-مفلا هوب ةمكسطا
 ب وأ مدقي كلذد-ءو هءاعام وهلام فرعيف 0ك و

 ىهذ م كح آ؛فد وال ءام_شالا هدذهو لاقطال او نينالاو متابال هل احا مال ةيرو رمضأ ! مول هلا ةزمسقم

 متر دنوأ هش نء عقفنأ امو ) ىلا.عت لوق 7 3 ١
 دوحأ نم نوكي نأ ي< قافنالا نأ نبال ىلاعت 4ث العا ( راصنأ نم نيم اظللامو هاعب هللا نافر دن نم
 هتنانامهلوة ىف (ىلوالا ةلأسملا) لئاسمتب الا فو ه-اعي هللانافرذنن « تر ذنوأ ةقفأ نو مَع امو هلوقي اثلانث هياع ثدح رّمغل !,مكح دءيناط.كلاهوقبانانو ثيل ا اوم الو وةبالو أ ثح متلاملا
 هه هن او نيدْزةمللديدشاا دمعولاو نيعيطملل مافءاادعولا دمقي هرا دا ىلع بتاعت
 ءابرلا ةننموأ ةيدويعلا وصال الا 4.:نمق د دنا بلق قاع ملاعىلاعت
 لادم لهي نةهلوقو نيَقملا نم هللا ىل.ةتباس لاك اك تاعاطلا كا :لو.ق بجو ق1 هلا ةيأ ةيفيكب
 تاقعلاو با هلا نم نكس -ملار دقلا لعي ىلاعت هنا عثلانو هربا رش ةٌرذ لاهم ل هع ند هرياربخ ةرذ
 هللاناف لاهتاممنا (ةيناثلا ةلَأملا) اهنمئن هيلع هيتشيالو اهنمأ بث ل هييالف تامنلاو ىاودلا كلت ىلع
 هب مرب اسعاوا ةم.طش بسكي نمو هل وةك ريالا ىلا دئاع ريهذاانأ لزالا نيوجول اهلعي لدي لو هلعي
 هلوّدك مسااهنال ةقفن نم مَع امو هلوةىف امىلا تداعذيانكلا نا ىفاثااو شسةخالالوةادهو اًتيرب
 هسقن ىلع هاحان ناسنالا همزتليامردنلا (هثل ائلاةلاسملا) هن مكلفعي ةمكسملا وباتكلا نم مكمل ءلزنأ امو
 هدذءم_هملا مالا ىف ريصقلا فو هسفن ىلع ديانا ناسنالا نال فوالا نمدل_دأورذني ردنل اهي
 -ىلء هلل لو ةد نر مسن اذ رمسغ هرجغو رسم نيب رمض ىل_ ةعب رمشاا فو فيوذتلاب اراذناموقلاترذناو
 اذك لعف ال نأ هنت ترذن لوةد نر مسفملاري غو هريغ هب زج الو هيءافولا مزلي انوه ج"”ىل_عدلفو ةبقر قع

 ىهتفارذت ردن ن ءلسو الار نيعةرافك هيف هءنليق ةمستريغ نمرذن ىلع هلال وشي دأ هلعذي
 نانا اسم هرفف را نم نما اظال امو ىلا هت هل وقامأ نبع ةراسفك هملعف مسيولو ار ذنرذن نمو ىب -ام هءلعق
 ىداعما كح ىف ل مداح ل اذف هسفن هلظامأأ نا. -قوه ونيملاظلادي دش دس.ع و هنا )ىف رالاةلأسملا)
 قدس ا ىلع قافاالا ىف هنن وكم وأ» ريغىلا قس ا نعقافنالا ف سدو أ ىذني الن ايقد رع هاظطامأو
 ملاقا بان نم لب ريغلا ىلع ملاغلا بان ءاسدل نأ رخالا ناعسقل !ناذهو ىدا<ماناهد سةيوأ ةعمسأ اوءانرلا
 ردان نال اولاقر اكل | له نع ةعافشلا ىافتي الاهذ_ماوكسق ةلزخعملا (ن املاةلأسأا) سفنلا ىلع

 يسال
 و ار ١

 .ع ع :
 هنأ |5 دا هو-و ْن

 ه«لعْئااهتانو ةومسأاو
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 | اراكن ا ءاعفشلاك كلو [ناكلا ءاسعفشلا دعا شي مسمن ةيوقعلا تعدت ولف مع رربدل ا عدو تاسفالا /

 ١ ةو3لءاديارممال عيقتلا ىف مهمل ال ف رعلاىف نأ لعاو راض نه نيلاظ :الامو ىلاعت هلوق لطب كل ذو مسهل !

 قرش نورد مالو ل دعا مم ذؤدالو ةعاشش اهم ىل, الو اش سقن نع سفن ىرالامونا 0 اوىلاعتا'

 | نيللاظلا عوم سدا قائلا باواساو ءاسعفشلا ىنراصنالا أند عزايالف رصانلاو عسيفشلا نيب ىلاعت ْ

 ا ا عجل الب واذا عسلباو عحيراشنالا طفاو نيملاظلا ظفا ل.ةنآق راصن نيالا | ضع سيل ٌماق لفراضنأ :
 | عملا لب اةم نأ ل فالانلق راصنالا ن هدأ نيااظاان هد_>-ال رسا ئءللاناكفدرقلا ىلعدرفاا عزو |[

 ْ درغااددر ةلا"لباقمال طقف عجلان عملا هل اقمدار ا نوكأ لاق الدرفلا ىلءدر ةلاعزو بجو عجلاب

 ةعامشلا تنثملا ل. ادلاو تادوالا لك ىفو لكلا ق-ىف ماع ةعافشا ىف املا لل دلا ادهنا ثلاثا باوااو

 انيبام عبارلاباوماو ملعأ هللاو ماسعلا ىلع م2ةم صال او تافوالا ضءب ىفو ضعملا قس ىف صاخ |
 | ملام لالا رادذىوتتا | "ناغا ا لمس ىلءارهاظ لب قارغتسالا ىفاعطأف ن وكنال ماعلا ظفالانا||
 | باي-أو في رثو فارمشاك ريس عجراصتالا ( ةئلاثلاةلاسملا) اطق اسامم كاسم |ناكسف ةنط تسد |

 مكاريخ وهفءار ةفلااهوؤتو اهوةذ2 ناو ىب هام_ءزئةثاودصلا اود-تنا) هال #3 تدهدححو

 | هعرتام هتمقاقنالا نأ الا ند ىلاعت هنأ ٍلعا ريش نولمدعتاسب هللاو م َُت امس نه ءمكنءرشكتو ٍ

 ْ رات ناشنالا نأ ان ان نا نمد او لك مك رك ذو كل ذك نوكيإل ام هنو ىذالاو نما

 أ رهاط نوكدةقاسةنالا نأ هنأ جاونك مه ىف رك ذو نيوسقل | ن نم داو لكم كح حرك ذَوء ىدر نمو لمح ند ١

 لث اسمي ١ الا قو ىف هامعدق تاق دما او د. ”نأ لات نيعسقلا ن مد- او لك م ك2 ذوامفش نوكيدقو ١

 ْ 1 1 2 ن العلا ةقدص مأ ردا ردة عدو هلعمتلا لضاق لو راو (كوالا ةلاسأا)

 لأ م هروطت ةقدص موا اومأ ن هذ ىلانعت لاق لفثلاو ضرفا ١ ىلءقلطت ةقدصلا (ةيئاثلاةلأسأل) هد الا ||

 ا ىلع الا قاطن الد اك لاو ةقدص لامع ىلع ءر ا عمن لسو هيلع هللا لسع لاقو ءا سات :

 | مسواوةهنمو لاجكلاو ةمصال عوذوم بتترتلا اذه ىلع ةدص ةقداصلا لص: ةغالا له ؟لاكضرُفلا
 ا ءوثو ةضوملاق داص لخادهو ةدوماقداد نالقو لامعا! مهوقدصوءاقالا و دصورظنذلا قدص لجر ا:

 | قيدصلاو الماك اد” هلءوه ىذلا هحولا ىل_« هنرب_ثأ اذا هريس ىفنالق قدمو ةوالذسا قداصأ
 ْ داك لا ىلا عت هللا ىعسو لمكيو "مي هب حاكشلا دقع نالاكا دص ى 6 قاددااوةّدولاق 45 دما اهي لص ىعسي 1

 | قدص لعاهب لدتسسي هلال اماودئاقيولاملالاكلامابيسى بوف لمكيو عصيان. لاملانال ةقدصألا
 | نيمملا دا غدأ هلاال ام عئام_عنف هلوق ىف لصالا (ة0 هيفال (ءكحو هناعاقديعلا ا

 ْ ثوذلارمدكي امسعذق م هاعنع ركب وهاد نرلاكو ور-عوأ أرق ةءارشلا ن نه هجوةالث هنف ع رخ ”تالاىأ؟

 |١ صاعل' نورمعا لن رز اع ها وكم ”ىنلا ةغا ل1 لل الا ايت اردو رردعلا تاكصناو

  ىذتةياذ_هاولاقنو وكااونيعلانوكسب :ثد د-ط!قىور اذكع ه اسصا | لح ا حلاصأا لام اناث ٍ
 | نالدءاثو ةءادوغ نيالاو اا فرح | متم لوتالا فرتساسا نوكيا هفالازث احرم-غودو نيذك اسلا نيو عيبا ||
 أ نيذه ني عملا نكمال هنأ ىلعس ملا لدا هنالف ثيدطاامأو ةةكرللا نءاضوءريصي دما نم فراس اىنامأ]
 || سالت خال | لمدس ىلع ةقمف دكرح نيعلا ىف عقوأ ذي, 7 ام لسو هيلع هنا ىل_ص ”ىبنا ا نآانلعنم ::اسلاا
 نيعلاو نونا ارم 21125 را ةئارو ف مدان وشر زاياورر انو دتك نبا أر أرق ةمنأ 'لاةءارقلاوأ|
 قاشااو !واقام دكرح لئءاهو كح رح نيعلا كي رك ىلا اوج انااا ممناا مه دحأ ناهجودرب ردت فو ||
 ىغو ةئلاثاا ةءارقلا ليذهةغاىهو هب ومسلاف نيعلاونونلا ركب نأ مع ١ لود نم دعا ىلءاذعنأ ا

 هفاكفلا هدام ما دوو ّنءا رقلاهذسمبأرق ندو نيعلارم» تو نوالا من ىف هاهعئفءادةلارتاسةءارق

 || ليوأتى امجاجزلا لاك (ةعبارلا ةلأس بملا) ربما مالا و نوع اتا عن ةفرط لاف مث ىهوأد اها 1ْ
 مسا محم و نكمل 0 ودع 1 -- 1
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 هب ل دوبام امه» سلو :رلدل ا نم اها َدب الف ةفرعم تناك و ل اهمال :ههةركسن ام نأ ىلع لدا دلاو نيبأ ةركسنلا

 1 لوة:ةلوةلااذ_هىل_طباداو انتل -هنوكمال در

 ا ةلأسملا) هلع مالكلا ةلالدإ فاضملا فذة. تاىدصلاءادبا ىحأي ثمن رز دفتااو نيبعلا ىلع د

 هااو ةدرغمىه ةلكو ىدودامد_هددو-وملاّنال

 أ| اهوعوةعوأ بحاولاو أ عوطتلا هب الاهذه ىف ةروك ذملاةةد_داايدارملا نأ ىفاو فاد (ةسماسللا
 ٍ عّوطتلا ةقدص ىف ءافخ الا نال اولاك عّوطتلا ةةد_صهنئم دارملا ناني رثك الا لوةو>و لالا لوةااخ
 ْ عّوطالا ةقدصءاطعا فلضفالا نأ ىف (لوالاشدلا) نائي همفو لضف أ ةك زلا فراهظالاو لضفأ
 || ءابرلا نءدعيأ نوكتت اهنا لوالاف  لضفأ ءءاسغخ ا نأ ىلعةلا دل اهوولاالو ارك ذنلف هراسهظاوأ ءؤافخ ا

 أ هنا هتقد_ه,ثّدحملاو نا.مالوءا سعالو عمسم نم هللا لمةيال لسو هيلع هلل ى_دلاق ةعمسااو |
 || موق خلا دقو امهنم صاخلا وهتوكسلاوءاممالاو ءانرلا باطي سانخلا نم الم ىلهءملاو ةعوشأ | باطد
 ْ قد رطق هاي ممضعل و ىع أ ديق همّقلي م_مضعب ناكف دخ . الا مسوفرعيالزأ او دهتجاو ءافشالا دصقف
 ا ناك مهمضعبو عانودو ريقغل باوث ىف هدشي ناكموضعو ىلمعملا ىريالو هارب ث يح هسولج عضوم ىفو ريقفلا
 ا فرءاذاريتفا نال ةنااو ةعمدل اوءاب رلا نءزارتحالا لك! نم دودقملاو هريغدي ىلءريشفلا ديىلا لصوت |

 || ل لصحل هتقدص ىخأ اذا هنالهدانأو ءا را طسوت لا ةفوعم ىف سلو ام ةثملاوانرلا لود دم ىطعأ
 || هلوقاهثلاثو اناوثرثك !كلذنوكي نأ بجوف سفنلا ىلع وشب كلذ ناكلف ميظعتو حدمو رمش سانلانعب
 |١ ”رمسلا ف الع ل هعمل ديعلا نااضنأ لاقو رمسف ريقفا ىلا لّةملا دهج ةقددلا لف ألسو هيلع هللا ىلد
 ]| | ىتكو ةينالعل او ”رمسلا نم لهن هب ث ت2 ناف هذ العا ىف يتكورمسلا نم لة: هرهظأ ناف | رم هللا هشكي
 || لجر مه دسأ هلطظالا لطال مويدلظ ىف ةم اقلا موي ىلاعت هنا مهلظي ةعمسسرو عملا تي دحلا ىفرءانرلا ف
 || اهعبارو برلا بضغْىقطت سلا 3 دص لسو هلع هللا ىلص لافو هزيع هاطع اعلام“ لعت لف ةقددصإ قد
 || ءان> الا نوكي نأ بجو كل ذ نوال ءاف>الاو هودج ونمد_خ الان زرمضاا قالا بج ويراسهظالا نأ
 ا ىذر.الامب روهرقذراهظ اوريقفلا صرعة هراوظالا فنا لزالا هو-و نم ”راضملا كن: ناو ىلوأ

 : كلذ حدم ىلاعت هللاو لاوسا| مدعو ففعتأ ا همه نمري_ةقلا حارخاراهظالا ف ناىنانلاو كاذب ريققلا

 || مه اوسد مهفرعت ففعتل ا نمءاينغأ لهاسملا مهبسس ىلا ع هلوق ىحو يالا ذه دعي ىأتىتااةيالا ىف
 ا اهذخ أ هنا نوئطد ردت ردا كل دا رقفلا ىلعاو ركن !انعر س املا نا ثلاثلاو اناا سانا نول سيال
 | الالذا ءاطعءالا راهظا فنا عدارلاو ةسغااف سائااو هَمَد | فريقفا| عقيف اهنعءانغت_سالا عم

 ةالصاا هءلعلاقو ةيدهلا ىرخغ ةيراج ةق دصلا نا سهاساتاو زب اج ريغ نمزيلا لالذاو هلدناهاو دخ 2 0

 | ارث دقدصلا كالت نمريقذل |عف ديال اعرو اه. هؤاكرمث مف موق هدنعو يده ميلاد عا نم
 | نأ ىلع ةلادلا هوجولا "هل بهذسهف ىتبنيال ام لعف ق انتر اهلنا ببسي ريقفلا عقرف ني ريضامما هئاكرش ىلا
 أأ اذا هنأر_ءاذاناسنالا نا وهفةقدطااراهظازاوج ىف هجولاامأو ىو أ عواطتلا ةقدصءاسفخا
 أ ءز_هلاجلاو عنتعالف اهم ءارقفلا عفتنيف تاه دصلا ءاطعا ف هيقاختاءادتقال سلال ذرا.ص اهرس وظأ

 || ةينالعلا نملضفأ تمسلا لاك ملسو هيلع هللا ىل_ص ”ىبنا نع رع نب اىورو لذ راسهظالا نوكي نأ
 || هفضوهو لمعي قأ اذا ناسنالا ىدمرتلا ميكسللا ىسعنب دهم لاك هيءا دنقلا دارأ نإ لضفأ ةينالعل اد
 | رث دهءلع درو ناط.ثلا انهسهفةومشلا كلت عف ديو»و كلذ ه:ه قانا ىربن ا ةوهش هسه قد قاذناَنع
 !| انعص نيعم_س لمعلا فع :وذةناطم_ثلاهير ا2 ىف نان الا ادهذ هعفدبو كاد هت قاخلاذبو 1
 : م-ميولق ىلع تاك ارثذ هّاد_ه عاون اب م_هملع هللا ند ىت> مسمسفتا اوضار ادامعهلل نا مث ةنالعا ا ىلع

 ا هللا ةمظظءرادع ىف مممواق تءةوو مونم تآام دق تاوعشا نال سفنلا سواسو منع تيهذو ةفرعملاراوأ

 1 تاءمهكادق سفنلا ةعرابمو تاطبدق سونا ةوهمش نال داع نأ 2 0 ةمنالع ىف الع ىلع ا ذاق ىل اعت

 ٍْ اما نوكماهريغ ليمكت ىف ىسفهنا ذ تا وكح د_.ءاذ_عفهريغ هءىددقي نأ هديرباعاف ه.ناع أ اذاف
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 | ةّمأحدمو نولدعبهيو قلاب نود يهنأ ىدودموق نمو لاف مالسل هيلع ىوم هم حدمو اماما 1 نيدمال اناه-او اولاق ناءاعدلا اههوءلط ىلا لاصالا نم رت ذم ةفرغا نوزع كئاوأ لاستف ةنلسا ىف ْ | تاحردلا نعأ مهل يبوأو نمسا داع م_هاسم»و هايزتت ىف موق ىلع ىنث أ ىلا.«ت هللا نأ ىرتالأ ماسقلا قوذد |||
 أ ركتملا نعت وهندو فورعملاب نويسع أ: سانلل تج رخأةّمأ ريخ ْمنكح لاف مل-وهيلع هللا لصد |
 | نيدلا مالعاو ىدهلا مَ ءالؤهذ نول د_عيدبو قلاب ن ود مةّقأ :ةلخ نمو لاسقف ركحلاممأغا[
 | ىلعءافحالا حبر لف مترك ذام ىلع سهالا ناك ا لق ناف هللاىلا باه ذا! نو دن مهمقلللاةذاسو ْ
 | نا ملسذال لوالا نيهجو نمباوملاو مكل ريسخ وهن ءارقفااهوونو اهوةذك ناو هلوقىف راسوظالا 8

 | نم ريثءاسفالا لاس ةقدصلا ءاطعا نأ ىلا نوكي نأ لةس< هناف عجرتلا ديقي مكلري_توهف ةوتأأا
 هنمدود اا نأال ةعاطو اريدش هسفن ىقننت 5 ناس ه:مدارملا ن وكمق تاعاطل ا هل < نم ةعاطو تارمللا 1
 | ةدحاو لال ا!تناك اذاهناذب الا نمدارملا نك عجولا هنمدارا ان أ اناسىنالا هحولاو: عيجزلا نات ا
 ىلءءادبالا عجرتدعب_ لرش سمأءادبالا فل _ص-اذا ام أف ءاسغحلال اوهل_كفالاقءامالاوءادبالا ف |[
 ١ اهتانو : اهراهظا ةاعسااللوأ ةدعالا ىلا[ يءفد قو ةأك ىلا بلطل ةافسعلا ه.سومب ةمالا أ كلعت ْ الأ هتلانا لالا هوو هءلعل ديو لضفأ ةبجا ولاةاكنلاءاطءافراهظالانا ( ىناثلاثدلا) ءافخالا 1
 | ةقد_دكاب الا هذه ةر وك ذات اك د_هلاندا ارم لاق نم لوق ناس فداك ده نوارايطتلا تاكشل || بجاولاءادأ ىلا تافنتلالا كرت مهوب اهءافاو هفملكتتو ىلاءة هلا صأ ىلا ةعرا ملا نعذتباهراسهظا || اا|نااهتلانو ة ”زلاىف اذكف ةمستلا ىننلءافشالاوراوظال ا ىفاسولغند الملا! ضرف كح فانا اذا ١ ةيوتكملا الا تييلا ىف هئالص رثك أ ناك ملو:هيلعهللا ىلسص هنااعور: ةمسهتلا ىتاهراهظاف نا[
 | هلامعاتخا هل لضفالا ناك اذاو هدا ةرثكووأ هلام ىف ةلطظلا عمطب نأ ررمذلل ايس ذ ناكاعرو لاما 1 أردق راهظا ب ولاومالاةاكزراهظانالوالا هوو نم ىلو أب حاولا ىف راهظالا لاف نملوقنعءأإ 1 باحأو بودتملاو بحاوال لوانص ظفالا نا”ىرصملا نسال وق وهوى اثلالوقلا طققعوطلا |[
 ن الااما ةعيسأاو ءانرلا نغ دعب أ هنال مهل ىلوا ةاك زا ءافخا ناك مرحالف ةاك را رت نيهرتم اوناكامأ] | ةياصصلاو لوسرلا مانأ قتازئاناذي الاهذ هنأ قاثلاو ىلوأ ةاكرلا ءافخ !نوكم نأ ةلاسحن ال همه مزإ ١
 ١ 0 ريت وهذهل اوةةلالد مفالاناثلاثلا .ةهسّملال |وددح نهس) ىلوا راهاظالا ناك هدولا ثا هداف

 ||| اركحذدفو مكل ريخءافخالاا ىأ ردصملا ىلع لدي لع فا نال. ءاغخالا نعد انين هوقو راما ا ِإ أ رت افخالاتمكلريتووقءارقفلا اهونؤتو اهردتت ناو فاعت ةرقامأ هناي قبسدقو عيجتلا |
 ط رش كلداو 34 زالنيةكتسسم نونوكمال نيذلا ءاهد_صالاو نا.حالا ىلا ءا رمل !نءةاك زلال ده ١ ا نأ رقالاءافدالا د-:ءنالع ١ ارةفلااهوؤتنا ل_ذفأ ءافخالا نوك ىفىلاعت طرشاغاو عج نيل همم ال: أ دارا نوكي نوري ديرثلا لاقي اك تا ريذلا نمريخ هسفن ىف هنا هنمدارملان روك نأ لق<ركلا ريخ هلوقّنا 1
 امااع ريضتق ةقدصلا طوم ىو نأ ىلع ق كدا ثءي دوصقملاو ءارقفلا ءاّيا هعمل صح نأ ءاسفخالا ىف ١
 |نآروهظف م زطامكيا وثامانعأ نك .:اهوفذت ناو لاقول هنآ ىرالأ مزج هع ومنا مكلرت_توهفهوت 3 | عضوم ىلع مالكلا لم_<نأ ههجوو مزتسانونلاب ”ىءاسكلاو عفانو ةزمس5ءارق هَ املا ةءارشلاو || ْ اهامقام ْنَع ةداصتم ملال ًادتسم لعاقو لعق نم هلد- هنا ةتلاقلازار كل ّ هرا قرر فادتت 1 ْ ريح نوكينأ ىناثلاو ءافاا دعبام ل# ىلع افطع نوكي نأ اددحا هوجو همذوءارلا عفرو نوذلاب رفكن | ركبىا ةباود ف مصاعو درعوأو رثكحناأ رد ( ةيناثلاةلأسملا) تنال دل سدا ةراتس ا ةرافكل او ةقدصلا نم لذا ث ذا بن ذركس ىا هلع نع رفك لاقي هسئمو هنق نطغم حالسلا فر فكم الر ورتلاو ةطغتلاةغللا قريفكتلا * (ىلوالاةلا ملال م _لئاسم هيفف مكتايس نم مكن عرفك 07 | ىاعت لوقاما ةلمضقلا تاصح اهافأ م راهظتسالا اذسع هنم مّدقتاذاف مهريغنءمسهزيمف“ارقفلاب ا

 هلود ٠



 و

 | هلىداه الف هتتالاضي نم أرق نم ةءارق مزاا عضوم ىلع ل-ها ىف هلئثمو مز عضومىفمكسلري-خ هلوق
 ءارلا عفروءاسفلا رمسكو ءايلاب رفكي مصاع نع صفحو صاعنب ا ةءارق ةثلاثلاةءارقلاو م زازا مهرذيو |

 هلوف ريبخ نولمعتاعهللا او هلوةودو دارؤالا ظفل ىلعهدعبامّنا مرتو ءافخالا رفكوأ هيارفك ىعملاو
 | اين ام”دارفالا طفل مالوأ عملا ظفارك دينأ,س ا ,الاولاو اوناسأ نولوالاو هدعباع هيشأ نوكي رفكت
 أ باكا ىموماندت او لاق ماليا هديعي ىرسسأ ىذلا ناس هلوق فاست ان عجب اوال أ دارفالا ظفاب فاك
 ةسماخ :ءارقو تافدصاا لعافلاو اموزحمواعوف صءالان رتك تو ةعبارةءارق فادكلا بحاص لقنو
 | مكن اعيس مكتعر فك: نأو مكل اريخ نكي اه وم نااهانعمو نأ راهضاب صخلاوءاماان ن سلع ا ةءارق ىهو

 ًارفكنو دارا اهدحأ هوجو مكناس نمهلوق ف نملو> دف « (ةثلاثلا لأ ملا)» مكلريش وهف |
 | ضعبلا كلذ ف مالكلا مهباّث اهضعب رفكامناو كاذب رفكم ال اهاك تائيسلاّنال مك: ايس ضعي مكنع
 || فو1تانبب هلاو-أ لك  د.ءلانوك. نأ بجاولال» ةرفكماسنا لءاذا|هباكسترامءارغالاك هنا ال

 !| نم مك_:ءرفكنو ىعملاو ل ؟نم ىععنم نوكينأ ىف اثلاو ماسوبالاعم نوكياستا كلذو ءاجرلاو |
 اه.فهلوقك ةدئازاهل_دامناثلاثلاو كلذ لج نم ىأ كا ةلخ ءوس نمل: رمضل ودنا مكب وذ لجأ

 نولمءتامبهتناو لاق مع حددالا وهو ىو لوالاو م كيس عج مكشع رفكنو ريدقتلاو تا ارذلالك نه أ
 امنا َينُأو ةيئالعلاو رمساايلاع هللاّنا ى-هملاو يت العلا ىلع ”رمسأا ةق دص ل ضقت ىلا ةراشا وهو ريب ||

 | الكل اذهم اوودنم_مناكتف ءادبال ا عما رمسلا ىف ٌمدوصقم لص دف هئاض نه باط ةقدصلاب نوديرت |

 | ءاشيزم ىد_يهقلانكلومهادهذل لع سبل) ىلاعتهلوق » ءايرلانم دعبأ نوكلل ءافخالا ىلا |
 منو مكملا فود ري نم اوةقنتامو هللا هجوءاغتب الا نو ةفاتامو مكس فنالف ربخ نم .اوةةثتامو

 وهنم هيلءقاشضنالا زوعىذلا نانا وهو قاضنالا ماكس نمعبارلا مك اوه اذه (نولظتال |
 | نيد تزن هن الاهذهنااهدحأ هوجو لوزنلا بسناب ىف ( لرالاةلألا ) لئاسمةب الاف مث
 ايش انالأءام-أ ايتأ ناكرشمامهو اهم دج كالذكو اهل اهملا ركب ىأ تابءاس-أ مأ هلت تءاج
 كلذ ىف هليمأت اذ نيد ىلءاة_سلامناق لسو هملع هللا ىلص هللا ل وسر صم أتسسأ تح كدطعأ ال تلاسقفذ
 تناك همن املا ةياورلاو امهملع قّدص:7نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لو راهم دي الا هذه ىلاعتدهقلا لزنأف
 | مكمطعنال اواست للام نولوةيو م_هيلعنوقذصتال | واكوريضنا اوَدَظِب رق نءةبارك مهارادالا نم سانأ
 1 هده تازن ى> نيكرششملا ىلع ق حصر ال ناك ملسو هماعهلنا ىلص هنا هل ثلا هباد رلاو د الا هذه تازنق امش
 لحال ةقدصا | مهعذت ىح كفلاخ نم ىد» كدلع رسل تاناورلا عبجب ىلع ىعملاو مهيلع قّددتفةناالا
 | ىلا. ءتهلوقهريظطتو مهمالسا ىلع كلذ فق والو هللادح ولم-هرلع قةتق مالسالا ىف اواخ دي نأ
 1 عخان كإءلف ىلاعت لاه اك منايا ىلع صرحلا ديد ناك ملسو هملع هللا ىلسص هنا ) ةياتلرولا لال ا نيكح رثمأانم برضضلا اذ_> لص ىف صخرذ كوبر لو نيدلا فوك ولتاسقي نيل نع هللا مك اهنن.ال

 ' تف لاكو نيم اونوكيالا كلهن عخ ايداع افسأ ثيدحلا اذهباون موب لنا مهران! ىلع 3
 هلعاف مكملع صدرح مذعام هيلعزب زعمكسف:أ ند لوسر ٌمءاج دل لاقو نءؤماونوكيىت سانلاهركت
 | سلف نيدتوف موك امأف لئالدلل انيسمو ارم ءايعا رسو هن ذاب هلق | ىلا ايعادو اري دن ارم ثد هعب هنا ىلاسعت هللا
 1 كتبو كو عم عطق” الد اودةميلوأاو د_:ةهاءاوسا ءادّدهالا عع انيهىد_ولاق كءالد كده
 || ىلعمنع دق دص فقو نأ ةطسا وبءادتدال ا ىلا مميت نأ كلغ سرل رخآ هجو هنو م_مع كقدصو
 | عوطتلا لس ىلءناميالاود ممم ىلطملا ناعالا لب هينوعسفةنال ناعالا اذه لثمناف مهاميا
 أ لسو هيلع هللا لص ”ىبلا عم باطخ مها دهذل_لع سيل هاوقرهاظ ه (ةثااثلاةلأ لا )« رايتشالاو

 | مهادح دع سا لاق مث ماع ب اطش اذه : تاهدصلا او دب:نالاق هارتالأ هتّمأف وهدد ارا نكاد
 ' ليقام موعنمم_هقمف ّماعاذهو مكسفنالذريسن نم اوةفاتامو هد_ءبلاق م صاخ رداظلاف ودد

 2 دك مهدستح در تياح جوترخا هنا تن محمص كم بن آذآ

 ا١فسما

 ى ار ١



 ها

 01 نع باضإلا دب قس 111155 ساند عشان 0 قات وقام اني اهموع ا موعوهب "ل

 ةبادهالت ايثا“ اشي نم ىدمهنلان و هلوقنال اولا نمت مؤمن ةضوصأ# ى هلب اعز ىلاهت هتان دع

 ىل.دس ىلع اد_:هالال وصح ودم ٠ ادد كءاع سل هلو: قى لا نكل مهاده كاع س أ هلو قي اهاأف؟ ىلا

 نءءاشم نم ةازان او ةنانالانىد يهنااهدحأ اهو و له ءأ مد ع نمىكديهللاّن كلو ةلزكعملا تلاه

 ءاشي نم ذاركالاب ىدم هللا ّنكل كلوا اهئاانو ءاشد ن نمىدهلا تادابزو فاطاالاب ىد وم اهرئانتف كل د قدسا :

 نأ قدسا ىدّدهانذ ءاش 'نم مكمأساو ممالابىدهي هنا اهعبادو هلعقن لناو كد ىلءر داق هنأ عم ىلع

 ليبس ىلعءادتهالاو» مها ده كيلع سلال لوب ىلا كلي دار 1٠ نكل ءهادهكملع سبل ةلوةبالوأ

 مكيفة ن ماد ههّلل ا لع دو هللا هجوالا نودص#:نيكرمشملا نم هه مب تحر.راقأ ىلع ىكقدعف حلو ا

 م- فوادتعا مكيلع سداوٌرطْضم هلآ دسو ىحر "لدى هتلاهجو كل ذ,نوغيتامنا منك اذام جماع اوةفناف ١

 |نعضر تادااولاوىلاءت لاق .ريثك ىهلاو صالا ىععربألادوروو هللاهحو ءاغس ا الا نوةقات الو

 | مسالا | دو] نية سسم نقوم اونوكتتالو ىأنوقفنت اموهلوةناثأ املا ندذ رتي تانقلطملاو ّنددالوأ

 ءاغشاالا لوقف هجولافركذ «(ةه اثلاةلأملا) هللا هو كإ دياوءسأ ىح حدملا د في ىذلا ١

 | هلل غفل! 1_-5تاعف تاقاذا كناىاثلا تا نءريعد راص ى-رثك غهبفام فرشأ ثلا
 | كنا ىلع لدي اذه هوجوللعفلا ١ذ_هتاءف تاكد ااه اياه رقاد هل هدو لاس. نأ ل 2-5 عوف

 | ةاكّرلا فرص زوال هنأ ىلعاوعجلأ ه«(ةثلاثااةلآسا)* هكرمش هيف هريغا سيلو طقق هل لعةلا تاعف ظ
 |ةقدص فرص هن هللا ىذر ةفين وأ زوو عوطما ه1 دن اهدا هن ” الاد د هنوكسف للا ريغىلا

 | لاه مث كدْفن باوث كال ناكل هللا نادر: ناكحر» العلا ضءن نعو هريسغمانأو ةَمْدلا لهأ ىلار افلا
 | ةقوتاا عمم كيلا هلوقناسحامناوةرخ الا ىؤازرب مكبلا فوي أ وكلا فوي رم رمش نءاوةفنتامو ىلاعت
 ١ فشل امش مكلاعأ باوثنم نود“ ال ىأ نواطتال منو لاق ةيدأتلا ىمعم تنمكت ان ال

 نوعيطتسا الهلل دس ل قاقرضح تيدا ار رار هع داما

 | رد تتاموان الس نس اننا تن نول اسبالام هوست موق را ا خا يع رادو ا
 ناكر يقف ةىأ ىلا ةقد دل فرص روم هنا كوالتي , الا ىف نيبال ىلاعت هنأ لع ءا (ميلع هب هللا ناف رب رنخ ن

 ١ نيدلاع 7 ارةفال لاسةؤ ودن م هيلا ةقدصلا فرصباتاةكسا سانلا ةثنوكي ىذا ناةن الاد © ىف نيد

 هسق اذاعولعتم ءا ارةفلا هلوقق ماللا ( ىلوالا ةلأس سما ( لت د أ سيم هذ , الاىفو هللا لمس اورمد>أ

 قاضنالا كلذ ىت ءا رةذال اهد_هبلاف قاسفنالا ىلع لا ىف ةريثكلا تاياالا تمّدسةنامل لوتالا هوحو||
 ةفصو رم ىذا! كلذ نا ى عءملاو بدل لقاع لوةد:لرركذ مّدقتاذا < اذحو ءا رقفلل هماعثودحلا 0

 ىأناّسامو نافلآ مهاردلاو بهذلا هين ولاء ىذلا نيا ىلعت ويثكت سال ا كال ذكو بدءا لقاع
 قاعجاو"ار مل : الار دة:ناىناثلا رجول ندع :دداخابو نافل كسلا ىف ىذلا كلذ

 ا اذدهو رام مالا ل. لعام للا ل رظح ل ءةرابعءا دنا ْنَد ىدوم هللا نكاد هلوق ناكفدامتخالا ا

 0 يولطا اود كاذو ٠ هه ,وكتو هقلذتو ىلاعت هتلاري داع هاو رامشخالاب ىل هءاطاع ءادتهالا نوك نأ ىضتْقي

 ا قئملاو هءاشد ن نمىدمهللان كاوهلوة فت ثا !نااخرم -ايدو-ولا ذهن ءنامالا باجأ كل ذبح دع

 لأ راشذالا لمس ىلع ءادتعهالا رد نوحح, نأ ب<ءاشي نمىدهب هللا نكدلو هلوةب تدثالافرانتخالا ||
 0 دوق هيفا لكوا ىعملاق م قت الق رودس نع 0 امو لاق مث هوحول ا لك طةسي ريدقتلا اذه ىلعو :

 أ نو ةفاتامو ىلاعت لاك مهرفك رمي سولف هياوث مكسفنال ل هدحل ىأ مكسفنالوهاغافربلما تاسقفن نم
 | عملا نوع تأ لالا هردر ال اهذسخ ف ( قرالا هلام ] لئاسمهيقو هللاهحو ءاغساالا |

 ١ ى ىحمن هأ هعمناالا اريد هرداطناكحناو اذهناىاثلا م-وع.لعقافنالان هكلذ مكعنع ىح

 ١ هدو نال هل هتاف ٌكلوق نءرك ذا! ف فرش و وذ ديز هجول هتاعذ 5 هنتاناذاكئاام_ةدحأ نالوق هللا حو



 ءارقفال مك.:اقدصو ريدقتلاو فود ادتمأ اريخ نوكحخب نأ زوعثائلا ءارقفان وة ننام ٌْ

 مها نكي ةزصلا با.دحأ ميهودن اه عب راو2 اوكةهحوني رح اهملاءارش5 ىف تاز )0 هب اذا اةلاسملا ( |

 ةوزغلك فنورذيد نوهودد و نارذل!نواعتيو دكا نيمزالماوناكو ةئيردملاب راش ءالو نسم |

 هناف هيفاعاي_ضار هلع جن ىذا تعنلا ىلع تمن م ىنمةلنذ ةفداا باصصأ ان.او سم اولامفم-ميولق |
 اوريض>أ نذلل هلو (قوالاةقصلا) سة تاعدد ءارقذل|ءالوه فدو ىلاعت هنا ٍلءاو قاقر نم ا

 عمتي الا هذهت رمق دق ري_سفتلاامأ ةداعالا نع ىفغياعمت ردح نأف هلوةد_:ءراص-الا |

 رمل موه نب رحاهملا نءموق ءالؤه س اعنا لاف عبارلا لوقلاو صرالا ف برذاانع ةنامزلاو

 داهللا سهأي و نيدلاحالسدب مها غمس نال ن وكي نأ امثا ةعاطت_سال ا مدعمث امش رم» اذا انرمضأ

 ةغللا لعأ دنع خفلاو رمسكلاو فلا اعبهب نيمغالاب ن ايسسللا نمناك ام تآرقاا ف ىرقو دحاو ى-عع
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 سطو مهدهجو مهرةذ ىأرذ ةفصا ا باعصأ ىلع امون لسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر فقو ساعي ا نع

 ردعوأ ربك وأ ص ىه نم هر هس نيد و هند لودام ل-رال ضرع نأ ةغااقرامص>الال ودل هللا لسسفف

 ىسعم ىف مالكا ١ ىدمو مم وهذل-رلارمص-أ ل اًقيءان_ثالا له ىرم ىرةععاموأ هقشن تامه ذوأ

 ناوداهللا ىلءاهوذتو رمهسفنأا و رمصح مما ىنعما نا لوالاف راصحالا نعم ىف ةنكمملادادعالا
 ةحاملا دست ناكر نامزلا كلذ ف ام اوناكد اهلا نالو نآردلا فرعىد اه اب صّدخم هللا لمس هلوق

 ةحابجلا تم ٠ كلذلاةءتبمنوكش سدو هملعهننا لص لوسرلا عمةدهامعلل هس: سك نمىلا
 نءا. هوجو دمي م .هق دداا عضو نوكي هلاح اذه نمو ةفصلا هذ مبم-مناءارقنلا ءالؤ» ف ىلاعت نيش

 نيد_هامناهيوَةَنب مالسالا هب وةتاهلاو هيلااويصتاا1مماقدي ودن ىنامااو مهتامعةلازا اهدحأ ريذلا

 نوعيطتسال ىلاعت لاق ام ىلع مسهتجاح نورهظنالاوناكم ملا عما 3_بنيجاتحم انكم اهءنارو
 اوءنم دي زْنباو ةدانق لوقوعو ىناثلالوةااو فذعتلا نمءامنغأ ل_هاملا ممسك ضرالاىف ارض
 لو> نيم اواكرافكلا نال رافكلا نمرزد_ءلا فود شاعمال ةرامأا ىف تافرصتلا نم مومسةنأ

 ضرما هريص> أف ىتمز اوراصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تاحارج م-همباصأ موقتلاءالؤعّا

 هع اطو هللارك ذي نيلغةثماون اكموقءالؤ» سماملالوقلا هللام_هرذءف هلل المسدس ىف ذاههلان ع

 تامسهملا راس لاغت_نالا نعم-مرمصحأ ةعاطلا كى مهةارغت سا: تناكحو هني دوبعو
 ضرالا ف تب ريض لاي ضرالا فان رمض نوعطت_بالىلاعت هلوق ( ءارتفا١الؤوا ة-امااةقدأا)

 ٌنالاماو رفسلا نم م-هعنوءادسعالا نمم-وةو> نالاماو ةراجتااو بسكل ال اغم_ثالا نم مسه عنب

 مسهأ اةمعم وكي نم ىلا م-ه>ج امهحاة شف كا الف هوجولا عسج ىلعو هنم م-عحنع مهر خو م2 ىح

 لئاسمهمفو ففعتلا نم ءامنغأ لهاملا مهب س<ىلاعتهلوق (م-ملةثلاثاا ةغدلا ) ممم امهم ىلع
 ناْغااههو اهريركي نوقايلاو نيسلا فب مهم سحب ةزجو صاعنياو مصاعأرت ( ىلرالا ةلأسم ا (

 برعشي نرشو قري قرف لثم لع: ىلع عراشملا ناك ب س>وث ىل-عف ىلءناك اذا ىذاملا نال سقأ
 اداهناح واو هب عمسلا» رحل نك رتتكلاو رخأ تانك عم لعسفي ىلع ءاغ باس بح دو
 لةسعلا ةضوه ىذلا لهذا هيدرب ل لهاسملا هلوقو َنانااوهنام_ساعا (ةج امااةلأسملا) سايقلا نع

 3 رثؤلاؤسلا نع فذعتلا نمدارأو هنع فتحا اوءىذلال رت ةغالا ىف ة فعلا ىدعمو ةفعاا نم لعسفت
 : (ءارقفلاءالوهل ةعبا رلاةفدأا) ةلأسااودهك توا لع حمامه راهظال ءامنغأ مس ساو هب لدعال

 ىجىتااةعما نم اهاصأو ئشاا اهب فرعي ىتاا ةمالعلاءاروسااو ءامسا | صاهسس يعةرهتىلاعت وق
 ان ل ىأسانلا دع هاجدل اولافاك العفنوكي هنزو ”ىدحاولا لاق نيسعلا عضومىلا واولاتدلق ةمالعلا
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6. 

 ا اذهو را.مخالا ل.دس ءءاد_ةهالا لود نع ةرامعء ان ند ىدم هللا ّنكلو هلوق ناكنراسدالا ||

 يبولطا اود كلذو .-بوكتو هقل تو ىلاعت هتلاريدة:ءاعتاو راتخالاب ل ءاللاءادتهال. نوكد نأ ىَدَنَشي
 ا نةءاشم نمةازا او ةيانالان ىد يدنا اهدحأ اهوجو لة-<ءاشي نم ىدهيهنلا ٌنكلو هلزتعملا تلاه

 ءاشد نم دارك الابىدمي هللا كلو 'هئلانأو ءاشب نمىدهلاتادابزو فاطاالا,ىدم اه.نانو كلذ قوسا

 نأ قدكتسا ىدتهانذ ءاشإنممك.طاو مسالابىدهي هنااهعبارو هلدفي ل ناو كإد ىلء رداع هنأ عم لع
 || ىنلاوهءاشي نمىدمهلل ًنكءآوهلوق ف تنث ا ناا همس ايهوح ولا هذه نع باكالا باجأ 0

 : لمس ىلعءادتهالا ودها ده كءاع سيلالوأ هلودب ىناملا كل ذب دارملا نكل مها ده كءلع سدل هلوةبالوأ

 راش الا لمس ىلع ءادتهالا وه نوكج,, نأ ي<.ءاشي نمىدهب هللا نكذلو هلوةب تدئال افر ادتخالا ْ
 || اهنوقفن:ةقفن لكو ىءملاق مكسفنالف ريسش نم اوقفتتامو لاق مث هوجولا لك طقسي ريدقتلا اذه ىلعو |[
 || نو ةفاتام وىلاهتلآق م مهر فك كر ذي سدلف هبا وثم كسفنال لل هدأ ىأ مكسفنال اوهاعافريللا تاقغننمأإ

 | عملا نوعتأل والا هوحو ةناالاوذ-هىف ( ىلرالاةلأسلا ) لئاسم هيفو هللاهحو ءاغساالا
 مكيفاق نما دحهليا لع دقق هللا ه> والا نودصقت نيكرمشمملا نءمكت راقأ ىل-ع مكشف دصو َُم 5 و ْ ْ

 مهوادتعا مكلع سداوزطضم هل دو ىسر هل د ى هللا هجو كل دينوغيتانعا منك اذامهدلع اوةفناف 0

 ' ىأ ىحمن هانعمناالا امدح هرداطناكح ناو اذهنا قالا م-ع.لعقاسفنالا نم كل ذ مكعنع تح

 |نعضر تادااولاوىلاهةلاف .ريثك ىبهنلاوصالا ى_ءعريإلادوروو هللادو ءاغتباالانوةفاتالو

 مسالا اذهل نية نيقفنم اونوكمتالو ىأنوةفنتاموهلوقناثلاثأ | نصن رتيتاتاطملاوّنددالوأ
 أ ءاغتاالاهلوقىف هجولافركذ «(ةن اثلاةلألا) « هتلاهسجو كاذبا غتبت تح حدملادسفي ىذلا |

 | هل لغفا !اذ_هتاعف تاقاذا كناىناثلا ظفالا اذهب فرش نعريعب راص ق-رثك هيفام فرع أى ثلا
 ا كن !ىلع ل ذبادذ وذ هو>ول لعفلا اذه تاعف تاقاذاامأ انضر هرعغاو هلدكلدو لاس. نأ لة عوف

 ألا ةاكرلا فرص زوال هنأ ىلعاوعجأ «(ةثلاثا اةلأساا) < ةهكرشهمق هريغا سبلو طقف هل لع-ةلا تاع ّْ
 | ةقدص فرص هنءهللا ىضر ةفن وأ زوو عّوطتا هت د_-در هدم هب الاهد_هن وكشف لسا رغملا |

 | لاق مم كةفن باوت كا ناكل هلا ناخ رم: ناكح رلءاذعلا ضءد نعو هريغدماأو هّسدلا لهأ ىلارظقلا
 أ ةيفوتلاعممكملا هلوقنسحامناو ةرخآالا ىفهؤ اج مكمأ !فود ىأ مكمل فوب ريش نءاوةذنت امو ىلاسع)
 | ىلاعتهلوقا ام مكلاع آب اوث نم نودةنتالىأ نواطتال منو لاق م ةيدأتلا ىسعم تنعضت اسمنال
 توعمط سد الهلل ل دس قاورمصح !نيدأءارقمأل) ىلاعت هلوق + صقنن لدي ريأ.سش هنم لطت لواسواك أ تنك

 آودةنتاموافالا سانل نزل بال مدن اهس مهةرعت ف فعتلا نمءابنعأ له اطا مسوس ضرالا فا
 | ناكريةفىأىلا ةقدصلا فرصزو< هناىلو الادب الاف نيبا-اىلاعت هنأ لعا (ميلع هب هللا ناف ريخ نم
 | نيذلاءارةفال لاذ ودنم هملاهقدصلاف رصاق (ًتعسا سانلا أن وكب ىذلا نادر الا هده ىف نيب
 هسف اذاعقلعتم ءارقفلا هلوقف مالا ( ىلوالا ةلأسملا ) لئاسمةياالا فو هقالمسسفاو رمح
 قافنالا كلذ ىأ ءارقفال اه د_ه.لاق قاسفنالا ىلع ثلا ىف ةريثكلاتاب الاثم د-ةنامل لوالا هوحدأ]
 اولعجاو ءارفالاو دعا الاربدق:ناىناثلا هوجولا نس اذهنانثامو نافل أ سيكسلا ف ىذلا كلذ ئأناّس'امو نافلأ مهاردلاو بهذلا هيف نوا_«< ىذلا سكسأ ا ىلعنويتكي سانلا كل ذكو بيبا لقاع ةّمصو تم ىذلا كل ذنا ئعملاو ببالقاع لوة::لجررك د مّدقتاذا اك اذهو ءارقغال هماعثوشحلا |]

 ل تيس م سس ص سس سس

 | تلعب اكالا هن جتحا دقف آش نم ىد هللا نكاد ىلاءتةلوقامأ اضيأ اهموعاددعبأم موعود الا[



 ءارقفال مكةافدصو ربدقتل او فود ادتنأ اريح نوكحب نأ زو ثلاثا ءارقفا نو ةدننام ١

 مسه نكي ةزصلا با. دحأ ميهودن اهعب راو2 اوك وني رح اهملاءارق5 ىف تاز ) مث اذا ةلاسمأا ( ا

 ةوزغلك فنو-رذيد نومودد و نارا! نواعتي و دكا نيمزالما واكو ةنيدملاب رثاشعالو ن عه

 هنا ه.ضاعام_ضاو هءلع من ىذلا تعنلا ىلع شن م متل نك ةغداا باس ناو سبأ اولاةفم-مولق |
 اوريض-أ نيذلل هلو (ىلوالاةفدلا) سة تافدب ءا رقذلاءالؤد هصو ىلاعت هناٍلعاو قافرنه |

 عمتي الا هذ_هترسف دقف رمد سلا اه ةداعالا نع ىفغياعمثرمدحأ ناف هلوةد ع رامص>الا ا

 ةحاسللا تسم ىته كلذلا 3سم نوكمف لو هملعدتلا لص لوسا عمةدهاهلل هسق:س عن ملا |
 نءا. هوجو دمفي م_-عمقةق دصاا عضو نوكي هلاح اذه نمو ةفصلا هذ ميم-مناءارقفلا ءالؤ* ىف ىلاعت نيف ْ

 نيد_داحنا يود مالسالاةبوةتاهئلاثو هملااويصت اال مماقةيوةتىناثلاو مهايعئلازا اهدحأ ريذلا |

 روفلا ممسدح نب رحاهملا نءمرق ءالؤه ساءعْنبالاق عدارلا لوقلاو ضرالا ف برذلا نع ةنامزلاو |

 داهللا سعأب و نيدلا الدب مها اتت اَنال ن وكي نأ اما ةعاطتسالا مدعم ”اهششثرمع اذا ابرد ا

 ةغللا لحأ دنع عفلاو رمدكلاو فلا اعيجبنيتغللانن ايسسملا نمناك ام نآرشا اف ىئرقو دحاو ىعمب

 ىأس اناا دع هاجدل اولاقاك الءفنوكي هنزو ”ىدحاولا لاف نيسعلا عضوم ىلا واولا تيلق ةمالعلا
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 برطذ مهدهجو مهرذ ىأرذ ةفصا باص ىلع امول لسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر فق وساع ان ع

 ودعوأ ريك وأ ص ىه نم هر وس نيد و هند لوخام ل-رلل ضرءدنأ ةغااقراص>-الال وذو هللا لسس ىف

 ىسعم ىف مالكلا ١ ىدمو رمد وهذ ل>رلارص-أ ل اًميءان_ثالاوذده ىرم ىرةعاموأ ةقفن تاه ذوأ

 ناوداهلا لءاهوذتو وموسفنأ ورمصح ملا عملا نا لوالاف راصعالا عمى ةنكمملادادعالا
 ةحاملا دّدشت ناكو نامزلا كلذ ف امدح اوناكد اهلا نالو نآرقلا فرع د اهلا صّدخم هللا ل بس هلوق

 نوعيطتم_سبال ىلاعت لاق ام ىلع مج اح نورهظرالاوناكم_ملا عما 3_- نيج امم اوناكم_مااهعبأرو

 اوعنم دي ز نباو ةدانق لوقوعو ىناثلالوقااو ففعتلا نمءاسنغأ ل_هاسملا مويس ضرالا ىف اي رخ
 لو> نيه اوناكرافكلا نال رافكلا نمو د_ءلا فو شاعملل ةراسصاا ىف تاف”رصتلا نم مومسةنأ
 -ىاسكلارامتخاو بيسملانيد.هسلوةودو ثلاثلا لوةلاو م_هولتق مهو دجو ىتءاوناكو ةنيدملا
 ضرما هه رص>أف ىمزاوراصو مل-و هيلع هللا ىلد هلا لوسر عم تاحا رحم_هاباصأ موقلاءالؤعّنا

 هّتعاطو هلل ارك ذينيلغت ثءاوناك موقءالؤ» سما ل اودلا هللام_هرذ_ءف هللا ل سس داو نع

 ضصرالا فتن رسذ لاقي ضرالا فان رض نوع.طد_سال ىلاعت هلوق )ا رفا ١٠الؤوا ةنامااةقصأا)

 ٌنالاماو رفسلا نم مهعنع ءادعالا نمميو و>نالاما وت راملا وب سكل ابلاغ شالا نم مه عنك

 ل العم توكم ندر م5 ع الو هوجولا عسج ىلعو هيه معه مهردعو م2 سه

 لثاسمهمفو فقعتلا نم ءامنغأ لهاا مهب_س < ىلاعت هلوق (م-هاةئااثلا ةفدلا ) م-مام-وم ىلع
 تادءااودهو اهريبكي نوقايلاو نيس | حتت مهمدسح ةزجسو صاعنياو مداعأرق ( ىلوالاةلأسملا (

 رمش تربشو قرغي قرف ثم ل: ىلع عواضملا ناك مسرور ك لق لع نط اذا دال كا

 لةعلاةظوهىذلا لهذا هيدر لهاملاهلوقو َناتلاوهناب_ساا (ةئاثا!ةلآسملا) سائقا نع
 وخو ففعتلا نمءامذغأ مه سهأربتتع لنم ممم_سك لوش رايتخالا دضو» ىذا! لوألا دارأ امعاَو

 هكرتذ لاؤسلا نع فعلا نمدارأو هزع فتحا اوكا كرت ةغللا فة فعلا ىدعمو ةفعأا نم لعقت
 (ءارقفلاءالؤهل ةعبارلا ةفدلا) ةلأساامهكرتو لمحتا|م_هراهظال ءامنغأ مهب عاماو هيادعلل
 ىجىتااةعسلا نم اهلصأو ؛ىشااامب فرعي ىتاا ةمالعلاءامجسا او ءامسا | .هاهسس مهند ىلاعت هلوق

 1 ا ا



 هك

 0 عضاونلاو عشت هاجس دهاسض لاق رووهظألل تءذو 2الى عاسفتالاءامنمسلا موق لاقتو ه>و |

 1 | لاقو عوطانم م-خاولأةر ةدصالاحتا!لاقو ةحام ل اوءارققلا ند فهكسارت !"ىذدسااو عسا لاق :

 ا لع هلاد تام الع هورك دام لك نال ظل ه.ئكلذ لك ناىدنعو "يت عوملاو م- مات هنانر ديرنا

 0 ١ هقادامعل نأ ودو رخآ عدا 1 لد فعلا نم ءاسنغأ لهاا مهمسدع هلوقهضئاشإ كلذو رقفا الود

 1 تامالءال ةناحور 0 ا اطل

 ١ 9 ردلاكل:َنار هالغاانال ةيردكلانالا هعام طا ١ عابس ءاارث اس هن اهرم اذادسالا نأ ىرتالأ نام مديح

 نها ذكذ ةيئاهسجال نمور تاكلاردا كل ذ لكو ةفيعشل رودطلا هنمبر ةراطاذا ىزابلاو تعقرام

 ارد لياست ايدو عاام نم هموهودو ف مهاوس ىلاعت لاق اك ة ةالصاا ىف عوشا لاراب“ بابلا اذ 8 - ندد '

 ءالؤها ةسماسخلا ةفدلا) ففعتلا رابنلا, نوط دعو دعسمتل لالا نوم وةياواكمماىور ركفلاراخآ 1
 ١ ففعتملا فدنعلا بحي هللا نا هنع هللا ىذردوهسم نب ان 3 اقاطاس آت نر ل1 )م ارّهذلا '

 0 مدلافطر ةأالملق ىطعأ ناو حدملاف طر ذا ًريثك ىطع نا ىذلا فدمملا لئاس ١١ ىذيلا شحافلا ضغسو

 قاد يفتاسو مو رقد تان هيلعدملا قالا ةلأ سم بابدحأ فبال لسو هيلع هللا ىل_سهنتا لودر نعو

 ا سانلا لاس نأ نم هلريخر ع نم دع هعمدمف بطن كل ا ل يك

 ْ .ىعملاو جحاحلالاوهفاملالاّنالرالا اهوعواهاب وأتى اوركذو ةلك_ثمانا الاهذ- هنأ ل-عاو

 فذعتلاب مهةدو للاغت هللاّنال ف.عضوهو فاشكلا بحاص راسخ اودواولب لو فات ادا

 مولا اولا ودص اش كالدو فذعتلا نمءانغأ لداسحلا مهسسع لاقذ كلذ لة لاو لا نع

 1 واسال هلوق نم دودة ا سدا دل هنا عضوملا | د هم هدد حصص دنع ىلا ءرط> ىدلاوهوىناثااو

 لاؤسلا نءنوةذعت ممنأب كلذ لبق مهفصو ىلاعن نال كلذو اناسملا سانل نول سيال أي موفصوافاسملا

 ْ نم ةقيرطءوس ىل_ءهسنتلا دا ارا لد افا نول ب الم_مئااضي أ لءدقف هتباا نولأ ب الم-مناملعاذاو ْ

 رادهم شامط رخل الاو تدان روذو لئاعامهدحأ نالحر ل دنءرمط اذا هلاذمو اقاإلا سانلا لأتس

 مالكلا لق رو:و لقاعل_>حرنالؤ تاق َخ الا حري ضرعتو ا.ه دع حد_ةنأ تدر اذاف همكس

 تاهافسااو تاهرتاا فرصوذءال كالوقن نمكضرغ نكي لو تاه افسلا ىف عرمشيالو تاهرتا ! ىف ضودال 0

 اذكو ىناثاا هّمَدم ىلع هسننلا كضر ءلب كل ةنءعى غي ةن_سالافاصوالاز *م دقن ام نال كِل ذب هغدو أ

 نم ىلع هسنتلا هم ضرغلا ففعملان ا الداخل مع ةرئدع اماذا ساماانول ًابالهلوقان ندا

 9 ثالاثلاهحولا ىظعتلاو جدملا باوتسا ىف ٍح ال١1 نءعنيسنملادحأ هل ايمناسوافامللاسانلا لأب

 فااتلاو 5 سانلا نول سيال هلودف هد لالا نر للا خلفا قتال نإ

 عنتم اد قف نامت عنتما ذاق ىو فنعلا هدو ىلعددبويالنابف هجولااذ- هىلعلاو ملادجو ملاذاو

 أ الصأ ممم لاوكارودص مدعا بجو لاك افالسا سانا نولا بال هلوقنوكي أه ىلءذلاز سلالودح

 0| ءالؤد ةجاح ةدْش م َدقنامق نيب ىلاسعت هناو هو تقولااذ- هى اًضيأ ىلاسو اعد ىذلاوهو عمبارلا هبولاو

 نولأس الاوناكف هدة قع نمي دش حاطابالا از سا نر هن ك< الدناف همحاح ت دة#شا ع نةو .ءارهفلا

 لا اا ندا فبع ةاناهو مهو سفنلا ىلع اولسأامدنعلا ودا 0 00 و سانلا

 قاسعوأ ىلعا ىعزانت « اماذا م

 لم<و ههجوءام قارأ دقف لسا ذا هنالت اهوالا ض»» فلن نآود , الف لأ سنه لكنا نسال دخولا

 لوس ر طالخنا اذهفدوطةمريغ عمدرأ الف فاش ثأاهذ هتاءعاما لوةيفلاو ما كل دراهظا ىف ةلذلا

 ىقنناكف تاىوالا صعب فحاملالا ىلعم دق. ناو تبالف لأس نم لكنا تثق حان الاو فانالالا ىلع

 1 0 طرح اضيأ ريد اًفلطم م-معلاوشلا ىئنلامبو ماسةلاهم مسمع ل
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 هال

 1 لاؤسلا نأ ههاكف لاؤساانع تكس ةئكسااو "لاذااو رهذا اران اهسفن نمر-وظ [نمناو*و تقولا ْ
 كالت هب عف ديام هدل-:ع سا هن أ ىلع لدن هتوكسو ةجاسللا ىلء لدن ةدالا تارام رو وظن الفدا ملا
 راهطظان اكد اًمشدهنلا هدي نأ ىلع هاالماحراصو ادد هءلق قر دلل ذهريغ نمنا سن الارو دن دو ةحاالا

 (| لاوسلا نع اوتكسم_مناها:ءمافاسللا ىانلا نول سيال هلو فاسإلالا لمس ىلع لاو بارق ةلاطس هذه
 8 ليدس ىلع لاؤسلا ماقم موقيأموراك-الاراهظ اولاسملا ةئانثر نم توكل اذ ىلا نو مخجل منك

 : هملع علطيال ثي مهتجاحو مهرةذ نولعممو قاما اذهب نول هدي و سانا | دذع مومسفنا نونو نب لب فامالا

 || دقو ةريثكت الك اهيف س انللو تالكثالا نمي الاهذ_هو لوةعم يسائماضرا هحولااذ_هذ قلاطاالا
 ا ىلاعت هنأ لعاو هدارء لع هلل او ديالا هذ هرب سف باك تقو ىلاعث هللا قيفو هل الثا هو>-ولاهذه تحال

 هب الاءذ_هليقرك ذامريظنو هو مباع هن هللا ناقري-> نماوةقنت وءدعب لاه مءارقفلاءالؤدتافدرك ذ

 ْ امههددعا ناه-و هيفوراركنلا بان م اذه سلو نراظتال أو مكملا فويريخ نءاوقف:ةأمو هلوق نم

 : نكميال ن اصّمنو سريغ نم رجالا ةيؤود نا مول عملا نم ناكو مكملا ف ريش نماوةقثتامو لاق ىلا هت هنأ

 || ىلا عت هنوك ب الا هذه ىف رّرقمرحال باوثل اقاةكساىف ةرثؤملا هن اه> ةيفيكو لمعلارادةع للعلا دنعالا
 ١ ”ىمدلاو لسا ىل-ع قدعدلا ف برا ىلاعت هناوهو ىناثلا ه-تولاو ام امفدكو لامع الار يداةءاملاع

 ىلع قدصتلا هب الا هذ_هىف غراس ملام ال لد اوهرجأ َنأ نيب مكمل |فونري#> ند اوةقنتامو لاف
 || هفدرأ مرحال تاق اذاالا هو ومظعأ قافنالااذ_ناكو ءلماكلافاتصوالا هذه زيفودوملاءارقفأا |
 ا يظعلا ناطل لا لاق اذاام ىرجم ىرجي وهو ميلع هي هثلا نافريخ نم او تفنن امو ل اقف هياوأ ةمظع ىلع ل دباسع ١

 كدمدخ نحو كتعاط ةيف.كب ادهاش ىلع نوكي نأ, كيةكيام هتمدخ ندسكتسسا ىذلا هلع
 لدللانمهلاومأ نوقذ:ينيدلا) ىلاعتهلو: « كءلالصا ورح أَن اهل لافاذاام اعقو مظعأ اذ_هَناف
 ةلآسملا) لئاسمتب الاف ) نو مهالو مهيلع فوخالو مهير دنع مهرجأ مهلف ة العو ارسراهلاو
 ةقفنلاهملاف رص نملك أَنا ةمّدقتل اة الاهذ_هىفنيباا لوالا لا وقأ مظنلا ةسفمكا ىف (لوالا

 (راهتلاو لما امها اوم نوقف: نيدلا لاةفود فيك قاضنالا هوو لك ناد الاهدهىف نيب وه نم
 ا ىهامعتت تاو ددلا و دم نا هلوق نم مدقنام دك انادي الا هذه ركذ ىلاعت هنا ادا او موافق همن العوا”رمد

 | هو-و لك ىلا قال ادشرأم رحالف قافنالا ماكح أ ىف ةروك ذملات ان الا رخآذي الاهذهّناثااثااو
 [| اورمو- !نيذااءارقفلل لات هلوقلزنا لوالا هوجو ل وزئلاب سف ( ةئاثلاةلاسملا) تاقاشفنالا

 || ما لاو ىناثلاو نك ١تناك لمللا ةقدصف ةييساللا هند تاربف دق دص ىل اعت هلا ىلا يتق ددا ١س[ ناك
 : اةرس مهردبو اراه مهرديوالءل مهر دي قدصتف م هارد ةعبرأ ريغ الع ناك ام مالسلا هيلعا.اعنا سابع .
 1 كلذ كل لاق ىر ندعو ام بح وس أ نأ لاةف ا ذه ىلع كاد ام لسو هملع هللا ىلص لأسقف ت2 العم هر ديو
 أ| هنعهللا ىذر قددصااركحح, ىأ ىف تان ف اشكل |!بح اص لاو ثااثلاو ديالا هذه ىلاعتهتنا لزنأف
 ا ةئال_عاا ف ةرشعو *.سأ | ىف ةرمشعو راسهناان ةرمثعو ل_لاانةرمدع راني دفا نيعبرأب قصت ني>

 ا ارق نإاه«سرفد رمادا ةررهوأناححذ هللا لسسفف اهطامتراو للا فاء ىف تازن عدارلاو

 : ىلعم-مضر< ةتدصلاب لاو>الاوتافوالا نودعد نيذلا فةّماع ةنأالا نا سماسللا <. الا. هد
 : وداد هو لا-الو تقواسهوةاعب ملواضو مودلو اهءاضق اولع حام ةحاح مسمب تازن اماكف ريا
 ! 0 ؟اه.فركذ مرجالف تاق افنالا مكح ناس ىف ةرو حص دم اثأ الارخا اذ_هنالهوحولا نبس>أ
 نمءاهلا نوكت نأ ز اجو ءادت.الا عفر نيذلا حاجزلا لاق (ةثلاثا اةلأسملا) لعأ هللاوتاهاسفنالا هوجو
 أ| هرب ردو هرجأ عمضي الف قفأأ نم ريدقتلا ناكذ ءازااو طرعشاا نعى أنا مالنيذلا باوج مهاف دلو

 أ لف ومرك 5 ىذلا لافولامأ ماركالا بيدي مسهردلا نأ دفي ل مهرددل يمر كس ىألا لاقزلةنا



 نذ

0 

 أل قافنالا بيس ناك ارجالا لوص> ثا ىل 1 ءتادءافلا 5 اركألا بيس هردل انادي سحر

 || مدق هلال كل دو د العلا هقدص نم ءلضنأ سلا ةق فض نأ ىلا 5 راشادلا الاق (ةعبارلا هل !ًاسملا) لعاهاو ||

 ا فوخالو مم ردءم_درحأ مهلفدي , الا ة ماش ىفلاق ع ا ذلا ىف ةنالعلا ىلع رسسلاو راسؤنلا ىلع للدللا

 بار العا !ىعلدناها (ىلوالا لأ لا) نان ا م هيفو مولعم ىءملاو نوز< : هالو و_هناع

 ْ اذهنا(ةءئاثلا ةلأسملا) ربك الا عزفا!م_مز<الىلاءتهاوتب كاذدك ا ةمايقلاموم-ملعفوخال :

 ١ انمكح أ دقو ةطبت ةريبكه سقع لصعال نأ هازل ا دز عور فكل هين ةءلم<دالنأب نعلاددع طورُدم

 ةمعرمشا | ماكحسالا نص يناثلا م كا قافنالا ماكح ناب ىفةروك ذملاتانأ الار انهدوةلألاهذحأ||

 1 الانوهوةدال ابرل' نواك ًاينيذلا ) ىلاعت هلوق 9 ايرلا مكح ةروسا هذه نم عضوملا اذهىف ةروك ذملا

 نر عزتحو عممبلاهنلا لح ًوايرلالشم ع. (غااولاق مهمأ, كلذ سا نم تاطمثلا هطبضيىذلا مويا ||
 ْ (نودلاخ اوف م-هراناا باح ا كءاواف داع نمو هللا ىلا هاو فاسام هلو ىوتناق هبر ند هظعوم هءاح ند :

 | بيس: لاما صقثتن ءةرامعهقددا١نال كلذو ٌداَدَما هد ن نه ةيسانمةقدصا نيب وادرلا نيب نأ لع ءا :

 ا هلا لاق اذهاو نيَداضتماناكف هنع هللا ىهن عم لامملا ىل-«ةدانزلا باط نعةرا.عانرلاو كلديهتامأ ||

 | مرحال ةب_داثملا نم عونلااذ_هنيمكت ل ندمان ور دكان تاق ددا١ىب ربو انرلا هللا قسمي ىلاعت
 أل| صخو ه. نولماعز نيذلا دارا افا را نراك أن يذلا هلوةامأ ان ابرلا مك تاقازصاا سعر تع

 ا | هفالئازوعال ةا١لام لك أزوعالموالظ ىتاتل 'لاومأ ولك "ب نيذلا لافاكرحالاملغعم هنال لكألا ٍ
 1 درا د دالاس ل هابل كس مكلاو-أاواك ًاتالوهلوتكاذكو هاوسام ىلع لك الان هيئهنكلو :

 ٠ الكف قف لوك ألاف فرصيامنا لك ا لهاا ىف نولعثي اوناكام ىلع لاملاىف ةدابزلاوهىذلا أ
 | هللا لم هناتبن دقفاضرأو د.عولا نمانر تصاب رلاف ف ترمدتلا نم هللا عنخ همفف سصتلا دار اوأ|

 1 دقةاضيأو لك ”الادصاخم ريغ4م راسا نا اناعف دل لا لاو هيتاكو هدهاشو هلكوموأنرلا لكن ءل ملسو هلع

 (تثف تاف ”ىمهتلان مهرغسع نود الا ىلعهسعر م فةوبال مر_هعام نا س كءااود هريساطلا ةداسم لد تبا

 ْ لل راسم ه.ففايرلا امأو ايرلاف ف سهما اهب , الاهذ_هىف ايرلا لك ؟نمدارملا نا ةسعبرألا واولاد

 ا تداز ىأتدرو تزتهاهلوق هنمو وبري ئه رلا قي ةدانزلان ,ءةر اء ةغللا ىفابرلا ( ىلوالا هلأ كل

 ْ عرزلا ع ع  ءايحالاو ايرلا, لماع ىأ برأ دف ىجأ نمي ! ا هئموانرلا ىف لماع اذا لجرلا ىرأو

 | ةلامالا 5 ”ىاس كلاوةزع أر ارو 06 ا !ةلأسألا) ةغللا ىفانرلا ىسعم | دس نة هحالن عود. نا لق

 ادن رع نأو داولا ىوتكت شع الاف ى مو ءايلا مم ميفغتلاءنوقابلاو ءارلا ةرمسك ناكمل
 | ةركرلاو ةواصلا تدتك ام تفي « نم ةخا ىلع واولانتددك ا راف ادكلا بحس لاق“ اءلاوواولاو فاالا
 ل الرو ةعاسنلا ار فاسق اررلا ندع (ث ةئااثلا هلأ سملا) مهاواوناه مشت اهدس.فلالاتديزو

 | دلال نودفدياوناك مسبنا كالذو ةيلها1ا قاقراعتمارو منك ىذلارمالاوهةثيسناارامأ

 || لاملا سأرب نوبدملا اوبااط نيدلال- اذا اسبقاب لاملا سأرنوكيوانيعمار دقروش لك ا وذ ًابنأ
 ايراماو هبنولماعتي ةيلهاملاىفاوناك ىذلاا رلاو ,هاذ_عفل-الاو قالا ىف اوداز ءادالا هماعر ذعتناف

 ١ ياغناذ ًء ةىورملا لوةتفاذ-غ تفز هدا كلذ هم_ثأامو اهتمني ونع ةطنخلا ل نم عامنا وهف دقنلا

 د.عسولأ هلل اةفدقنلا ابر زوي ناكو ةئيسنلاىفالااءزال لودي ناكف لوالا مسةلاالا مّر_تنال ناك هللا
 0 2 قدم شرا ل-سو هيلع هللا ىلسم هللا لوسر نم تعمسوأ د_مشت ملام تدهش «ىردللاا

 [ اًنعمو نالق تدب قنذو رك ذتام ة 4 ركءابل جر لاسقف ةمركءانعمو تن قا نب رسم نب ل- <« لاف همع

 | ىنااو دوشاف هم”رح ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىن ىغلي مث ىنأرب فترصتلا تانك سا تنك امنا اقف سابعا

 | ادمن نيمهردلانم_هردلا عب لؤ انت عدلا هللا لأ أو هلو نا ساء نيا ةحو هلل |ىلا هم تتربو هدر

 || ان اايرلا مّرحو هل وقلب مرح © ةداز لك تاو ةدابزلا نع ةرابعانرلانال هلوانتتال نا أ

 رع 5 :



0 

 اه.اعةروصةم ةمرالا لد ساءّلاةاغنلافو اهريغف هم ايل ةمسساا هذه ىلع ةرودقم مغ ل ضاقت | ش

 كلذ لقي ملاإف ةدئاق رثك او ا راصتخ اًدْشأ ن وك. مالكلااذ_هناف الضاف:ءموعطملابموعطاااوعسال ||

 . تدن ام ىلع لام كلذو هللا مكح ىل اء ذمة هنالفالوأ اما زئاجر مغ كلذو صال ادرومىف مكساسا لءلعت ا

 يونا. دكحصا هيلع قدح ةكقنوا ناك ادن دئاَرلا مهر دا | للمصت ند انرلا دق عةطسا و نكت اذا
 تح
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 ايرلا مّر-و هلوق ناكتق ةئيسنلاابروه كلذو اير هنأي مسه انهذ ىمدم ناكىذلا صو هذا دقعلا لواشا ظ
 بجو هلواننال اررلا مر-و هلوقو دنا ابر لوانتي ع- 1١ هللا" لل_-أو هلوقناتدثف ةئسالاءاصوصخ

 د> اولاري_ذ2 نآرةاارهاط ص.هذغ ىضتةيهنالث يد حان هءردعاما لاقي نأ نكعالو لا ىلع ق.نأ
 ال مز وج لهد- اولاربخي تآرق اص. 2 نا ىلا ةعد ار هيمممدو سا.ءنبافرعوهاذ هور اسريغهنار

 دقنااءرامأو نآرقا ايف لانا مسقلاامأ نيمسقلا ىنابرلا ير ىل_ءاوةفنا دقن نب دة اروهجامأو
 ةمرساهتفاا ةَماعلاََم اوذلتخا مث ةئاسلاءامسشالاف دنا ابر ةمرح ىلع لدرب_1خا نامت ريخابف

 ةعبرأ ءامشا تاوقالاو تاموعطملاو تالدكملا نم ضخ عراشلانا لوالا هو>و نمءالود ةدحو

 لافوأ الضافتم ل. كان لكملااوعساال لاتا تام وءطاالك ىقواتاليكملا لك ىفادياثمكملا ناكوأذ

 || هتتا لو ىلاهتهلوةناانساناةن اثلاةسخلا « طقفاهلءروصةمةمرطلامكح نافع ةعبرال ا دعب
 ةعسلاءامشالاق دح اولاربخب مومعلا اذه تحت نم دقنل اير مجرشأ يناف دقنلاابر لح ىضنتي عسبلا

 ريسخ ةدسسلا ءامثالا ف نآرقلا صن مومعلاصصق اذه ناكمذ هيلع سا.ةلاباهريغىف ةمراسا عدنا
 5 وكب سايقلا اذه لثم ودحاولا ريضاسويق كسلا تنل ةئسسلاءايشالا لع سا.ةلاناض رغف و دحاولا
 || ىلع ف ءذالا اكجرتاذ_هناكف نارقلا رهاط نم فعضأ د->اولارب_>و د اولاربخ نمريثكب فعضأ
 | ةامساونالا نكمال صنلا ل ريغ ىلا صالا ل نمةيدعتلا نا ةئلاثلاةجلا « زئاسربغهناوىوقالا

 1 نوذطظاا مول عملا طد رو ةهنوذظم ةه-غا ارمولعءصالادروم مكحلا نالفا انثاماو لودالاىف

 ةدسلاءام_ثالاد ذه ىلع ةرو-ةهري_غدقنا ار ةمرح نأ ىلع اوةفتادقت ءاهقفلاروهجامأو رباح مع

 لءل.ّسال | صنأا لم ريغىلا صنلا لت نع مكى ادي د_هت نكميال هنا مولعملا نم مث اهريغ ىف ةنبأنأ ىه لب
 سهاذم ىلع هلعلا ىف اوفا ا عملا |ذهلف صخلا ل ريغ 'هلداح هلعب صنلا ل2 قفتاثاامكملا
 ةعبرالا ءام_ثالاىف مطااأنرلا م رحى دل_هلانا هنعهللاىذر ”ىفاتلابهذم ودو لوالا لوةااف
 ١١ هنعهّما ىذر ةف.ذح ىأ ل اوةىناشا!لوقلا : ةيدسقتلا ةضفلا وتهذااىفو سنطاداتاطا سو
 | داخاو لكلا ةعبرالا ٠ الا ىفو نزولاريناندلاو م_هاردلا ىف هلءلاو اررلا هيغفار دقم ناك أم لكن ا
 لودتلاو للا اودوت وهلا هي لصياموأ ت ودلاود:هلعلا نا هنع هللا ىذ ركلاملوقثااهلالوةلاو سنحلا
 سائلا ىهاذم طيضادهف ابرلا هيفف هب عفتنب ام لك نأ نودحاملان كلل اد .ءلوقوذو عسارلا
 تبسف او رك ( ةعبا رلاةلاسملا) ريسفتلاب قءلال لئاسملا هذه عيراضتى مالكلاو ان رلا مكح ىف

 نيمهر داان مهردلا ع-.د نم نال ضوءريغنمنا.ال !لامذ> أ ىذتتد ايراااهددا اهو-وان رلامي رحت :
 ةوطع ةمرحهلو هند اح ىاعم# ناسنالالامو صضوع ريغ نءم-هردةداز هل ل_دفذ ةسسنوأ ادن

 ا ٌضوءري_غنمهلامذ_تأنوكينأ بجوف همد ةمرك ئناسسنالا لام همرح لسو هلع هللا ىلسصلاق

 كلذو دئازلامهردل! نع اض وءةديدمةٌةمهديىف لاما سأ رءاقب انوكبنأرو<ال ل ل_.ةناف امر
 5, نا كل املا نكس»؛ ناكل ةّدملاهذ_ههدي ىف قبول لاما س أ رنال

 اضوءدئازلا مهردلا كلذ لاملاب رىلا عفدي نأ دعبل نوي دما هب عفتتاو نويدملا ديف دك راطاممر
 نو له ال دقو ل_ه<دق مودوم سحأ مركصذ ىذلا عاف الا ا د_هنااناق هلاعهعافد نع

 موضع لاق اهينانأو د رمز عوف نع كل ذانإال موهوملا مالا لجال نة لا تن وفن نةءتم ص دئازلا م_هردلا
 مهردلا بحاص نال كلدو بساكملا,لاف3شالا نع سانلا عنيهناث يح نءابرلا مرحاسغا ىلاعتهللا

 ةراخلا كل: سس دفتسو همر

 ماا اششلبجطسس بصسا



 م

 قالا عفاثم غاطقنا ىلا ىضفيكلذو قاس ا اعانفار راسل لوم ب ككل 62ابت مد ذ اكن الفك تدع ١

 بدسأ الدق ات ةاانو تارامعلاو تاعامدااو فر اوت ارا اىالا مظتنتال ماعلا لاصمن !مولعملان وا

 سوقفنلا تباط مرح اذااد رلا نال ضرما نم سانل نيب فورعملا عاطقت ىلا ىضذقي هنا ارلادقع ع رش ىف :

 نيم-هرديم_هردااذخ أ ىلء ام حاتحلا ةساحتناكداانرلا ل-ولو هلم عاجرتساو مهول شرد
 ا انغثوكي ضرما ناتااغاا ناو>هاوءبارو ناسحالاو فورءملاو ةاساوملا عاطقنا ىلا كلذ ىضفغ.ذ

 الام ف.عضااريقفلا نمد أي نأ نم غلا نكح اررلا دةعزرود: لوقلافاريةفنوكي ضر ةسملاو

 دج مكح نورك نأ بدضالو صناانتيثدنا رلاةمرحنااهسماخو مح رلا ةبحرب زيا ج ريغ كا ذو ادْئاز
 أ نوم را وقامأ ه.فهجولا معن الات نا وانرلا دق ةمرح عطقلا بح وف راشلل ةمولعم ف.لاكتا

 هل العاو رقلا ن م ماقلا هدم دا رالامهضعب لاق ةمامقلا موب مامقل اهتمدار نارا را ف

 : ناطم_ثل هطردخت ىذلا موقداك الا ىلاهت لوقامأ امملع ظدالا لج ب>وف نيوجولانييةاف امال

 ئذلا لحرال لانو ءاود اود اريغ لع برضلا انعم طرقا ( ىلوالاةلأ ملا ) لئاسمهمفأ سما نم
 1 ناط._ثلا هطيذتو تا ؛ضرالاريعبلا راك ردو ع طمخ طرا هنا هم ىدممالو أ ف ف< رمد

 تو :طانناطمشلاةباصا ىمملو ساه دالا ف٠ اوةسالارغ ىلع برضاك هنال ن ونحو أ ل ه2 ةهسمأ ذا

 لص و سم هيو سو سءو وذ ل-برلا س ملاعق نوذحلا سملاو نوم نه ةطمخ هلا دو هطمس لمالاو

 هأظنو هن طرد ناطق ناك اسم نونا ىعسمن هنق ناسنالا س ع ناطم_ثلاّناك دملاب ان سما نم

 لم هدام لا لقال لالا نالاؤس هم مدمن رم ماو لجرلاب طبذتل اف ةطبخ نوذلسا ىب تفر تكدر

 لا اوسأ١ هعطق ىهءدعطقت و هدب ى_وع هوست و2 ةريثك لءذ ىفه؟لعفتبا وخلا اذهتمن وكيف .كف

 سألانءثوموقبالربدةتااو نوموتءال هلوقبام_هدحا ناهجو ه-ءقاناةس 1 نمهلوق قلعت مىناثلا

 نوما يال قتلاو موق: ةلوةب قاعتم هنا اثلاو تاطمشلا هطمضتن ىذلا موةياءكحالامواىذلا

 هبت دحاما عورمدم1نولوةب سانلا قا لا لاق (ةيئاثلا ةلأسملا) سملا تهسد طن اا موةداك الا

 سان |١ عر ىلع ردي ال ف.عض ناطم_كاانآل لطاناذ_هو هعرصي و هسء ناطم_ثلا نال هلال اكل:

 .ناالا ناطاس نم كاع ىلناك امو ناط._شلا نع ةءاك- ىل ات هلوق اه د- -أ هو>وهن ءاءلديو مهاتقو

 ىقاثلاو ءاذيالاو لّدَعلا و عدلا ىلع ةرادق ناط: .-كل سيلهلاف حجب رصادحو ىلع ركسساو مكتوعد

 نأ تحول والاناك ناف ةقرطالا ماسالا نم ا لاةنوأ مسخ فيشك هللا لاسر نأاما ناطمثلا

 1 دوءرو سوء“ ارضع نوكي نأ زال ىرال مس عوافمشك نو نأ هسفزاحولداد- هاش ١» ةىر

 ٍ نطانف لس دينأ هنكع فيك اةمثك [وس> ناكول هنالو ةوطع هلاهد كل دواهارثالن هولا .-وقوزو

 نوكينأ مانف ” وةوةيالص هنف نوكي نأ عنتعا ذه لاق ءاو ناك اذيطلا مسح ناك ن اامأو ناسثالا ندب

 ٍ ٍ حصا ل-تقرو عرمدب نأ ىل لعردت» ناطمسشلانأك واثااثلا هلدقيو ناسنالا ع ريدي نأ ىلع ارداق

 نا عدارلا ةّودنلا ىف نعطا ىلا رسمك كلذو مالسلاو ةالصلام بياع ءاسالا تازدقم لهم لع-ةنأ

 ١ ناعالا ل_هال هنو ادعةّدش غم م_وط.ةعالملو نيئمؤملا عدج عرمصبال لذ كلذ ىل_ءردقول ناط.ثلا

 | ماو ذاشولا رهاط كل ذلكو مهاوةعلب رو مهر ارسا ىثفيو مهلاوح ادسفيو مهااوم 5 تصغباللو

 نامزفف ئيطام -ٌتا!ناىوراملوالا تاسهجول ءامسشالاا هذه ىلعر دقي ناطءسدا!ناب نولث الا

 هلن ولعن اذا مهنا «-هنعهللا ىكحام ىلع ةق هقاش ثلا لامعالا نولمعي اوناك مالسا !امملعدواد نب ناماس

 نءزف موةاك ىلا عت هنا هةعب اواو تان. ساررو دقو ىلا وااك نافحو ليثاعو ترران مءاشنام

 دك مالسا | هم لع ناملسا تا: روما ننتلذناككو لاعفالاهد- 5 ىلءاور دقّكل ذ دنعف نارولس ا

 ا ناهنءباولاونهسم سس ناطمشلا هطمذتي ناىف عب رص ناطء#كاا هطرذتي هلوق ى موه ل هنا

 201 د ماا هبا نو لوك تصرطو عرصل | اهد_ةعث دكت قااةيدوااهم_سوسول هسعناطمشلا ْ
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 | تقعض نم هةلخ ىلا.عت هنلاّن ال ةسوسولا كل“ هنغع ملا تلم ادع ككاذعا بع نار3 2
 2 رصدأك َة ةسوسولا كالت دمع رمصمف ىركد الذ هس وس ولادنع فاض ثم هءاعءاد وسلا هيلع وعايطلا
 لةعلاو مزال لهو نياداكسلا الضفا ىف طبمنا|ذهدجو ال ىقءااذواوىلادللا عضوا ان منالا
 نكادو باءاااذ_ه>ىف ”قايحلا مالك ل -اذ-هذ غامدلا ىف لاخو حاز 1١ ىف صقن هب نوذ دج وباع او
 هر اهتام لك ا ويط وفن نيس ىلاو ناطسشل ىلا عرس ثوفم در سانل اأو هو رخآ اهو هيفلاققاا
 اههلط ىل اعتدل وقى اك ناط.شلاىلا ه وديك تا : مبقتاودا رأاذا مهنا سانلاةداعز هاضيأو اذه ن
 مون ثع.ابرلا لك (َنالّرالا لاوفأ# ا الاىفني رفدال ( ةنلاثلاةلأسملا) نيط امس كلا سور ا
 ايرلا لك سس «.فانرلا لك اةصوصخملا ةمولء اك كار انو ةماقلا
 لاف ىلا !الوقلاو نو: ناطمس ل اهب اص أ غ نك نا نود ا الا عماذه ىلعف ةرلاىف

 هلك ال ااعارسث ادسالا ن 0 ردي هلوقانيءرسسءاوجرخ مهروبق نمسانلا ثعب ادا ديرب هينم نأ

 انرلا اوإاححأأ ممالك ذو سا انمناط. بلا هطمت ١ ىذلا موقد اك نوطةسو نوموقي مساق ال

 عارتسالا نودي ريو نو طة سد و ثوضوني مسهذ مها أ ىت> ةمايقلا مول م-منوطي ىف هللا ءانرأف ايدلاف

 نط مال قد بسن ىشأا ىف عا .الا مهنكم الام رلا ةلك !نادي ريهنال لوالا ريغلوقلا اذ_هو نوردّدالو

 لو هيلع هللا ىلصىبنلا نا ءا رسال ةمقف ىدراجل اودلا اذهدك أَو ءيئىفنوئللا نمسل اذهو
 | لير تاقق عرب مو هنادي ىف هدج  موذدم مذأا تنبات كنس داو لكل اجد ىلا لبرج هي لاا

 أ لوتلاو ساأ نم نال تشل اه «لشتاىذلا عوقباك الات نوموتةيالاب لانواك أي نيذلا لاق ءالؤه نم
 مهاذافاورك ذتناط.ثلا نمط 00 ودنا نيذلا ناىلاعت هلوق نمذوخ أمهنا ثلاشلا

 ْ 0 ا وها ذوذ هللاريغب لاغت الا وتاوهذااو تاذللاياط ىلاوعدب ناطشلا
 ةرانو ىوهلاو سةئلاىلا درع ناط_شلاةراتق اطبذتءاين دلا ع5 ناك كلذكتاكن مو ناطمشأأ س
 لمالا طرطاوهاذسوذةفاتم لاسعفأ ودب رططم تاكرح لاه تندد ى روقتلاو نيدلا ىلا هردع ع كالا ا
 / يملا كلذ ىل_ءتاماذافاهرفاكللا هات دلا بح ىفاط رفم نوكي هناك الاب نرلا لك او ناطم_ثلا للعم
 طيخلا هئروأ لاا !ب> بيسان دلا فالص اح ناكىذلا طلخاف ىلاعت هلل اتيرف كن انانح نيلعأ كلذرامم

 ١ اناقن نعام هانلقن نيذالا نيهجولا نم ى دنع برق ألو و وأتلا اد رهو اال فدعا ةرح ل
 اواكح موقلا (ىلوالا 2 سأا) ل اسم هبفقايرلا لدم عسل امنا اولاق م مناي كلذ ىلاعت هلوقامأ
 اذكت لال_-ادهفرمدع دحاب هعانمم ةرمئعبانوت ىرك-ش ان هنأ ىهو ةمشا هذ 5 ىل_ءابرلا لع اه ىف

 ١ امو دةئااارىفا ذه ذنب سهالا نيب لّدعا ىف قرذال ه:الالالح نوكي نأ بحي رمثع يأن ةرمشعلا عان اذا

 أاذكق زاجر عش ىلا يشع دحايلاسل-١ىف ةرمشعىو سب ىذلا بوذلا عامول هنالاضب أكل ذكسف ةئيسنا اي انف

 اهتاهنالكلدو نيترودأ | نيب لّدعلا ىف قرفال هنال زو*+ نأ بدر مث ىلاريثعد_ايةريشعلاى امعااذا
 زو نأ بجو نييئاسإلا ن ند ىتارتلا ل دج ان انيغ د15 نييئاسللا نم همفىذارتلا لصد هلال كانه زاج
 ةدا اديدش لالا ىف دماارةهنوكي نأ ناسنإلا لسه اورتن تالا كا ال تاعاسااف اضرأ

 ا ناسالا قاس ثلاملا بر هطء:ملانرلاز < ملاذاق ةريثك لاومأ نامزلا : نملة: ملا ىف نوكتخو

 0 نادجو دع هدربن ولدملاو ةداب لا ىفاعمط لاما بر هيطعي انرلا زاودر يدق امأ ةسانطاوةدثلا ىف
 | لة ةحاملا ىف ءامقياأن نيييحلعا لام |ناد_-ودنع ةدانزلا كل: ءاطعاو ةدان زلا عملاسملا
 00 رئاس ل« :هكح امكان رلا ل ىضتقياذهف لاملاناد-و |
 0 باول هبووانرلا مّر-و عسسلا هللا ل اوهلوقو*و دحاو فر هتء باج [ىلاعتهققاو مؤقلا ةبمنش |
 3 » الدودسلاب ,سعأابا ىلاسعت هنا سيلب الع نمودو سامةلان صتلل ةضرانعم رك ذامنا |
 ْ د ريتاج ندوات يي سايل صالا ضراع مسا

1 
 ماكس ( نات. مام وس حجدسو ؟نسسمو بولا تا عج صو مط حج حاشا نجلا -[--

 ىف ار نيكل



 ا ا ةمرال ةبيسشلا هذه تناكما سا.ّلاب نيدإا ناك ول. اولاقة فرحا ادم نوكسر سايقل'ةأافت

 ل لاو يبا ءلانيب قرفل اهسلع هللا ةجر لاغةا اركذو سامع انال صخلاب نيدلا نا اذاع ةعوندي تناك ١

 : ادد ىلع يارا !لضعاأت نيريشملانالب اقم توُملاتاذ له دقني رشعت ةرمدع ىو انسإأب ون عان نم ْ

 : |[ضوءريغب اديس 4 -اص٠ نم دخن نكير ةامهدئعةرلاملا فرخ دلل الد اقدام ندد اد 117 ادع املا

 ا دوشوعتالاقذان لا نم ةدئازلا ةريشعلا ذسخ أ دةؤ نب رشعلاب ةرشعلا عاباذاامأ

 1 ًارهظفةدارلا ةرمثعلان ءاضوء هلع ىتج هبلار اي اءشوأالام سيل ل اومالا نال لجالا ةّدمىفلاهمالا

 |نا ىلع لدي ارلا لثم م عبله اولاف مهخأب كلذ لاعت وقرهاط (ةيئاثلاةلأس 11) نيتروصل !نيب قرفلا
 ا ْ هده.بتشالريدعتلا اذه ىلعو ردن عم هلك او .اءمادقالا نودابرلا مهلالعكساب لصح اننا دعولا

 ١ بوس ناك نيا. ةمامقل ا مون مهمامق نا ىلع ل دنا . الا ذم دعم لة نافرتابكتلا ن ءانرلانوك هنآ الا ,

 | اذهوهطبذلا كلذل هلعل نافع رمصامرلا لثم عسربل اغا اولا مسخ ًأبكلذ هلوةناانلق اررلا | 0 :
 ا 1 لكلا مدا را سدا هنا اند دود لادم ك- ةم لوو أت بجعيا ذه ددعو ادا عال وكرتلا ١

 1 اررلا لالدتسما ىلع هزمت نشواد ىلا افرعنا ] )عد ومتسل» مناف لئالدلا نماهوجو هيلعانرك ذو
 ا ىأامذخ اىذق هللا لام لك اينالف ل ادي لالدكهالا ن ءهيري_ءيدق لك الا نال كلدو هس اطتسساو |

 ّْ اذ_هناترخوا ةقياطما" لا 1 تراس لول تسال لعلك هللا |داذاو همف فرصتلا لمتسسي
 ْ ددعو ىلءالانرلا لام ف فرم م دمعو ىلعهي الا اوملح نب رسسقملا روهجناألا هب هب , الا طظدأ كلام

 ل نال كل ذو عسب لشمال اهنا لة. ل هناوهو لاوس الا ف هما اًدلا ملل ردع ١! اله لكن نم

 1 قافولا لدمب ف الملا لحم هبسثدنأ سامقا!قحن مرو ايرلا هءاعاو سقي نأ او دارأ مهل تم عشا ٍ

 ابرلا لثم عب اانا لاتف ة.ضقلا هذه بلق نا ىف ةمكخا ف عيبلا لثما رلاسما لاقي تاي الا مظن ناكشف

 نالئانقم 6 دبل اواي رلا نا مسهضرغ ناك لب سايل م ظاباوكس# نأ وقل هت: لكيلا ةباواو ١

 ردقَملا اذه ىلءو همر رك ىناُمااو لل ائملثملا دح ا صيصخت زود ف.ك- هب ولطملا وجولا ع ١

 ناله (ىلوالاةلأس 8 لد : اسم همعق أت ١ مّوحو عدلا هللا ل- ١و ىلاء2هلودام ازاجرخ أو مدق ا .ّيأف

 هللا لح أو نولو م كنا غاب رلا لم عسبلا اولاف مهما ىءملاو رافكلا مالكمابتنءمالكلا ا هنوكت
 ناكل 0 0 ا ل ناثا.ة ناك امهعا ىقعيا ده لل_ةعب فركفان رلا مّرحو عسسلا ا

 ْ هركذايرلا مّوحو عسسل هللا لأ | لاو ميكطاةمكت < قئالرم_غكالذو نياثملا نيد ةقر ةءالاعاقءا لذ

 اعاد وتدذع عطةن اراك مالكّنا ىلع اوةذتاد_ةفنيرسسةملارثك ًاامأو. داعنتسالا لمس ىلعرافكلا
 الاطا هرك ذ قرفلا اذه ىلع هصذو ىلا عت هللا مالكو وفانرلا مّرحبو عسربلا هللا ل- ؟هلوقام اوادرلا لثم علا :

 اذه لاكي نمءلوقنا لوالا+ ةطاهو-ولوتلا اًهّدص ىلع ةخعاوادرلا لكم ع ًُ لااغارامكل لوقا 1

 ىلع كلذ لم وا راكنالا لدعسس ىلع م اهقتسالا لس 215م نابت ادا داعش مالرافكتلا مدلك ١

 هلق جل ءادت هللا مالك هانلعج اذا امأو لصالا فالخرامذالا نا مولعمو نيلدملا لوق نم ةداورلا 1

 هذه دل ”اننم عم ىفنيكسقما وفاك اديأنيلسملا نا هين امل اهنا  ىل وأ كلذ ناكين رامخالا اذه ىلا

 مالك ةحعا هذه ندا ول هتلر تأ هل اس اهاالارانغككلا مالك الدتلا مالاك كلذْناا واعمملاالولوذن الا |

 هل رنم ةظءومهءاح ندهلوق ةماكلا هذه ب.ةءرك ذىلا.ه:هنا ةثلاشل احلا 3 ةئاشلاةلًاسلا قف. 0 )

 قطتي ماكل ادهرهاظف نو دااخ مق مهرا“ املا باصع أ كلو ام داع نمو هللا انا رج او فلساس لذ لهتات

 نءو ةههشلا كل ةداس ن ءفشكدق ىلاعت هلل اان رلا لثم مسلاامناهلوق ىهو ةمشلا كلت او كساس مهلا 1

 نكي اروك ذم ةرعشلا نال تاون كرها لارا مدر عشاق أو هلوق نك لولو اهفعض
 | هلوق نا هنعمأ ىضد ىفاشلا بهذم (ةيا ؛ااذلأسملا) عضوملا اذ ما ال هير نم ةظعوم هءاجن ةهلوق |

 هوجو هم عليورعديعراتخاوعادكو (يذلسقانوبمالولا تامل د لا

 لالا



 ان
 الاه ف سدا لب ةتبل مومسعل ادرفيال في رعتلا مالإ ىل-ل ادرفملا مسالا نا هقفلال اوصأ ىفانسانا لوالا | ١ 2222 ا ا اح دام سيجما نجد ل حسم سمس سس م م جم ا

 هلوق الثم موهعال عسا ظافلا ةدافا نهفءضأ مومعلا هتدافا ناك ثنال اذكلو مودعل ا دمغي هانا ساذا اناوهوىناثلاهحولاو ةدحاوةروص ىف ه.كح تو.ث ىف هب لمعلا فك كلذكن اك ىمو ةيهاملاشي رعت
 ٍ تثةقارغت_سالا ةداقاىفك وقأ تاعاسلا هللا لأ وهلوةنآالافا رغدسالا دافأ ناو عسبلا هللا لحأو
 تاص.صةئاهيااق َرطيناوّدب ال مومعلا ريد مة فبعض دافاالا قارغتسالا دمفيال عسلا هللا لاو هلوقنا
 | بذكلاو بذكءهنال هلوسر مالكو هللا ءالكو قيليال مومعلا اذه لم ءو طبضا اورمدألا نعةجراشت رثك
 قارغتسالا اهنا قالطا َنالْزتاج كلف اد بال.طق هنم صمدختل !عضوتم نوكي ىذلا حاسعل امأف لاحت هللا ىلع
 نع ىورامنلاشلا هحوأ اياجريغ مومعلا ىلع ادد لج نأ تف برعلا مالك فرو مشمفرع ناغالا ىلع
 ادد ناكولواب رلا نعهانل سامو اسي دلا نم ل_سو هيلع هن ا ىل_ص هللا لوسد حج رخ لاق هنعهللا ىذرر-ع
 ْ نملال_طا فرهنالف عدلا مر اهرش آو عوبسلا عجب حانأ ديد الا لو فةداب رْلا هيد هةيوالا عجالو ةدانزلاوهانرلاّنال امارحابر لكن وك. نأ ىذ:ةيانرلا مر -و لوقو الال- عل كس ن وكب نأ ذمتي || علا هقا ل -ًاوهلوةنا عبارلا ه_بول'تالمجلا نمي الاءذه نا اذلعف كل ذ لافا مومعالا ديم اغقالا

 || ىعمفامنالو «قق-ريغاهش أتّنال ةاءوملا لعفرك ذدنا ل_عاف هير« ةظعومهءاج نةكوقامأ ملسو | هيلع هللا بص لوسرلا ناس ىلا مارطاو لالا ف عوجرلا بوق ل2 تااكف ذي الاهذ-مب مارا
 ناثاا سم همشو فاسام هلذ لاف مث عنيماف ىأ ىهتناف لاق مث ةظءوم هت ءاج نخ نسا وى نأ ارقو ظءولا

 || هده لوزن ل مق نم هيلذ نم ىضءاسع هل عفص ىأ حاحزلا لاق لوالا ناهج ولد وأنا ف (ىلوالاةلألا) د
 لوزن لق هنال فيعض لي وأتلا اذ_هو فا_بدقام م-هارغغباوهش نا ورذك نيذاللقهلوةكودوتةن الا
 أ وعو كلها مالو هلا كلذ فاض ىلاسعت هنالو مدة لعفا !فرثؤيال رخأآملا ىهنلاو بن ذل :هناكام | هلا عم بنذلا كلذ نع مهصلا هنأ: الا نمدارملا لاقي فركفاينذالو امارح كلذ نكي ل عرخا ىف الا
 ا( در هءلع داو انرلا نم لك امد ىأ فاسام هل ىدلا لاق قاسثلا ايثذ كلذ نوكي ف يكف فاسام هل هلوق
 ْ مكلف محبب ناودل وق.كاذ دع هناك طققهلام سكرهلا:اوهَذخ ا هازو< الذ د_عد ضد : نمام فاندام
 | هنمو فاسو هف كماما هس تق 'ىثلكو م حقنا فاسلا ىدحاولا لاق (ةناثلاةلأملا) مكلا ومأ سور
 أ اموذصرإلا ةفالسو ماعطل لبق مدةيامةفلسلاو قولعلا ةودىهمدقتل ىاعلا ةفلاسلاو ةفلاسلا دّمالا
 أ نا هلو ىذلا ناالا ني رمسفمال هوو هس.ف هللا ىلا ءسهأو ىلاسهتهلوقامأ اهريصع نم حرذأم لوأ هنال
 | مهنا هللا حام ةماكلاهذهىف تاروك ذملا برق أو قباسا !ىلاروك ذا كل ذ فرصي ناو دي الفا دام نع ْ ىو اهنا تاس هق سدا ىهدناف هير نم ة-ظعرم هءاج نك هل اوقنالفتي الاةمّدةمامأا|مرخؤموهي الا | | ةمّدقم هملعللدلاو كرت لوأاءرلا لك 1ك رتهنا ناب ريغ نءأن رلا لالا لرت نع ةصتخم هبا الا هذه
 | :رسومامأو لوقلا اذه نع ىهتناث عملا ناكف هلا !دئاع ىوتناقهلوقناكفان رلال م ييلاامغااولاق

 قدتسي ذةن.4 هللا فراك امم اعهلق اَنيدياَرَم صخشاا اذه ناكل ال ناكناف اذ كح ساواانرلا لك ؟نءاضيأ ىهتن اد رلا لالعتسسا نع ىهتن اا هنا لاسقينااما ناسنالا اذه مت هللا ىلا هره ًافانرلا || لالعساوهو مّدَمَمملا مالكا ىلا داع هانعمو نودلااهيف مهراثل ابا ص كءاو اف داع ن مودل اوقف الا
 كرمي نأر هبال هللا ناهلوةكودو هلرذغ ءاسش ناو هيذع ءاشنا هنا ىلا هسا اذه اهنانرلا لك متانرلا || ةءردر أن م اصتخ نوكيتأالا قبب لف عساطملان مو انالورفاكداايورلتالدي الاذن هناتنثث هلزفغ | ءاش ناو هذع ءاشنا ىلاسعت هنا امغي هنال كل دك سل هللا ىلا هسحأف هل اوقن كل ماركالاو يظعتلاو حدملا
 ١ هلوقامأ و- سهلا نموفعل١ نا الوق ةدك ىل_ءارهاظ الءلد ك3 نو ف ءاشي نا كلذ نو دامرة-غيو هل
 ناملءاوارذاكريصي ىتحام رلا لالش سا ىملا داع نهو قءلاف نو دات اهمف مهرانلا باصصأ كئاواف داع 5
 باعجأ كءا واهلوقثالرفاكلالا نوكمالد ولذا نا ىف عطاق لدا دنودااغ ١ مذ مد راثاا باح أ كئاوافهلوق



0 

 ا 0 لعل.ةنوور ا: دولنا ينو وق كانكرداكلا لوقا داع فريد اد فيرا ||

 رهاظلا اذهانةلاخانا بابلا ىنام ىدقأ رافكلاىفالالص< الراما !ىفادااخ هنو كحوراانلا ياض
 تاكلدو عضاوملا ه هدع ءىقلَمَأش هرب كلا ت»اص يفد ره اط ىلع قع هنكل هيفرافكلا رياس اذ نداخدأو

 نازو<عو < تارم دباق هاش فزوع هلوسرو هللانانمومناك اذا ةريسبكلا باص نا اميه ذم

 | اهنم هحرخ لب ران 1١ ىف دلع ال هناق هللاد ,ةاعينآر بدعم ع هتنا ىلا لكو منيياما ىف هسه هللا هيقاد

 باص ّو- قوفعاازاوس ىلع هللاىلاءيص اةهلوةبت ان الا هذه ىف ىهذملا اذه ةدص نيب ىلاعت هللاو

 رانلا هلا اذ دي نأ ريدسةثب نا ىلع لدي نو دل خاهبذم هراشثلا باص كا واف هلوقغ ءانيباع ىلع ةريبك ا
 ||| ىلا عتدلوق نسحريسفتو في رمش نا اذهو نامعالا له, الر افكلاب اه ص: دولذن ا نالاهمف هداك ال هنكلل

 دق ناكوان رلاخ نءرح را ىف غل ادام ىلاسعت هنا لعا ( يئارانكل كب حال هتلادتاق ددلاىب يوان رلا هللا 5١

 ْ ايرلا ل عفو تاع دصلا رت ىلا عادلا ىرم ىرجص امانه اهرك ذ تاق دداانرهالا ىف هم دعما تانآ الا ىف غلام
 : |تاهدصلاع نع فراصااوتاري-1اىفديز 11 لمصدتاب رلاىل-ءةىلا يادإانال كإدو هداسف نع قفشلو

 ا ناوةقيةللا ىف ناصقن هناالا لالا ىف ةدان زناكن اوان رلان ا ىلا_هت نيش تاريخا ناص#: نع زارتحالا
 0 لئاسعلاب قثاللا ناك كل ذكره الا ناك امو ىعملا ىف :دايزاهناالا ةروصلا فانا هقن تناك او ةقدصاا

 نم هيلا عرمشلا هيدنام ىلع لّوءي ل فراودلاو ىئاددلا نم سنساو عبطلا هب ىضةيامىلاتشتليالثا
 تداولا (ىلوالا ةلأسلا) ل اسمان الا ىو مظنلا ه-هواد_يف فراودلاو ياورإا

 ْ «ينلك ىف سن اذاق-امريدت م لاشيو ىدكماو قدس اف هلا هتك لاقي لالهأ ىف فاسحلا هنمو لاح دس ١

 ا الاف نوكيناوان دلا ىف نوكي نأ لة<تاهدصلا» اراوابرلا رلاقتارلء!(ةيئاثا لأ سأا)هندار <« |
 هتبقاعلوؤت هنا هلامرثكن او ىف ار |! ىفتااغا !نااهدحأ هوجو نم اي د1 ف انرلا ق## لوةنف امن دلاىفامأ

 | هلام صقن. مل ناآهّت انتو لةىلافرثك ناوابرلال_سو هيلع هنا ىل_ه لاه هلام نع كربلا لوزتو رقسغا ىلا
 ايئلاثو ةظاغلاو ةوسةلاو ىسذلا سالو صو هنامالا لاوزو لا دعا طوةسو صقئلاو مذلا هتمقاعن أف

 نوكيكلذو هماءنوءديو هنوضغسو هنو“ ءايابرلا بنسب -وااومادخأ هنانو د هاشد نيذلاء ءاروفلا نا

 || ان رلا نم هلام عجب اغامت ا قالا نيب روما ىمدن [اهعبانو هلامو هسفنىق هنع كلام را لورا
 | ةقيقللا دل سل لالا كل ذَنا ن و اودرو ا سلا هد -د5و عامطالاهيلاتوجو /

 0 اد ىعم اههنء هللا ىذر سامع ْنن الاه لؤوالاهو>ولةةرخأ الا ىف ىدَب ملل يدسابرلا نا ام او هدي ىف كري الف

 | دنع قالا داالام نام: ان'و مر ءالوا جالو ا داو الو ةقدص هنم ىلء هبال ىلاعت شنان اى ل |

 نول ديءامتغالا نا ثي دلما ىف تنث هتااهئلاباو ريك الارا سان اود كل دوّدب وةعلاو ةعبتلا قو ثوملا
 | هحولا نمقغلاكنطاخ كلذكحس لالالا هجولا نم ىنغل ناك اذاف ماعةنامسد ءارقفلا دعب نما

 | دارا !نوكينأ لمتصفتاهدصلا ءا راامأو ن ًاونادةتااوقخاوه كل دفن وكيف يكه مر ع وطقم ا ماركا
 ناك اذاف هلهتنا ناكه ل تاك هنااهددعأ ردا هوو ناس دل قامأ د ةرخ ”الاىفدا راانوكي ناوام دا ا ىف

 | دالاس حائاضارب ال ىلايعا هاف هللا دبع ىلا نس ده هب ةحانو ءرقذ مم ناسسنالا
 ٍْ اهب :انو' افا: كسم-او اذا قف :م لكدارمس والا مون لكح ىداشإ كلا نامد_ةتاسث هانبور ىذلا

 عملاملان مىلضفأ كلذو هيلا سانلانوكسو هما ابولقلا ليهو لمجلا هرك ذو ههاج ىف موي لك دادزر هنا
 ىتم هاف هزع عطتنت عامطالا اهعيارو ةلساصلا تاوعدلاب هنويعيءار ةفاانااهئلانثو لاو-الا هذه دادضا

 ا

 عامط لكو مال كو هزل نءزرت<4 د لكفءافعذااو ءارقفلا تامهءحالصال عشت هنا ردا
 ا ةرخ "الا ىفاهوانراامأواثدلا فتاه دسصلا* انرابدارملا ودا دهفار دانالا الا هلام نم معينذخ ا زودال

 املي ةءالو تاق ددل ا لمعي ىلاعت هللانا ل_سو <. .لعهقنا لم هنتا لوسر لاه لاق هنا ةريرهوب أىور دق

 1 قي دستو دسأ لثمريس دل ةمقللانأ ىتحقافوا روم مكدحأ ىف رباك اه يعدم وبدطااالا



 ا اطورمثمناوثلا قاقكشا نا لحال اللاصان ا ءذهر كح ذامغ !ىلا.هث هنا باوججلا لا.عالا ل ود- ىلعأ]] .

 53و

 ىبريو ايرلا هلا قيد تاىدصااذخ ًايوهدابعنع ةيوتاا لمقي وههتاتااولعت لأ هللا ب اتكى نيد كلذ
 || بارت هءاعنا وف مد 2:ابهف هيرب ىذا !لثملاابرلا هللا ق5 هو قرب_طذو هللا هجر لا فةا١لاق تاق دعلا
 لك ىفّلب انس عبس تتنأ ةيك هللا هبرض ىذلا لئلا تاك دصلا ىريو ءاوقري تو ادلص هكرتذ لباو هباصأخ ٌْ

 كلذ ناك ن مهانعمو رفكلان ملاعفرافكلا نال عاف مث اراقك ١ بدال هلئاو هلوؤامأ ةمدح هي ام هل ماس

 وهو لعاف ىسعج ل_.عف ميثالاو هيرامأ ريشلا لاعف نالذ لوَةَدْها ذهب ىشلا ىلع يتلا ىعست برعلاو ةداع هن
 م رك رك نعال قدليال كل دو هفىداعلاو مان الاباتك | ىلع رارسالا ىف ةغلارماضي رهو غالا .

 ئ ىلا اهجارنوكي ميثالاو لدت_سملا ىلا عج ار رافكل!نوك<ناودو رخآهجو هيو اد-اج نوكيفانإلا ||
 تاهكاصلااولعو اوم نيداانا)ىلاسعت هلوق * نعي ردال ةعماس يالا نوكتف م رخلا داشدعا عمدل في نم ١

 ظ هللا ةداع نا لسعا (نونز< مهالو مهيلع فوخالو مهيد دنع محرجا مهل ةوك زلااول ا هةوادلااوماقأو
 َ ادم هعما ىلارألا دمعو فانه اذ غاان الت أدعو ه دعب رك ذاد.ءورك ذ امهم ىلاعت هنأب ةدرطمتارّقا اف
 ىلهعل ١نآيلاه نع | (للوالا ةلأسلا) لاسم هيفو عضوم ريغ دن" الا ءدهريسفت ىذمدتو دعولا
 لع فطعت تاما ااواسعو اودهآ نيذلاَن الاه هنافّدي الاهذ_مب ناسعالا مسمن ع جراخ حاستلا
 : هذه ىف لاق هلا سل أ هثع باح نم سانا نمو هيلع فوطعمالرراغ١٠فوطءملاوناعالا لءتاسطاصلا'

 ََت ٠ .ه ّ سو ا هه 2 مك 5

 ةركنلاءااو ةول_هلا ةماها نأ عازئال هنا عمةوكزلا اواو ةولصلااوماعآو تانلاصا!اول_عوذن الا
 || لسسنءاودصواورفك نيذاا ىلاءتلاهاضدأو رك ذامثاذكف تاطاملا اواءعو تن الخ اد
 || ةلخذإ ل كح لج لصال ا نأب هنع سمح نأ لوالا ل ددسسمالو انثاب انا وذكو اورذكن يذلا لافو هللا
 || ( ة:اثلاةلألا) لصالا ىلءرذعتلا عضومريغف قييف رذعتلا دنع هيله اال ني ةديدش ةذئاكلع
 ا كادقدقتلاب عاناذا ام ىر ىرج: ل والان ال مهرجأ م-مبر ىلسءةلوق نمكرقأ مر دنع م حرسأ مها
 ّْ ةّددلا ىف ةّددسنااب عابا ذا ام ىركت ىردك مم ر ىلع م-ه رحاهوتو هذ>أ مد ايلا ءاش ىوم رضاع لا: هدَهتلا
 لاقت نوز<م_هالو م-ماءفوخ الودل اوةىلاوذادخا ( ةثلاثلاةلألا) لضخ ا لوالاّناكثالو
 : ا دااىؤ هوك رتام به نونز< م-هالو ةمامقلا لاو> نم مهل ةةسس اعف م-هياع فرخال سا.عنبا

 ناكهذناوةقااشلالاو-الا نم هنافام صعد ىلءنز<اعر اهق وفك رخأ ةلاح ىلا ةلاح نملة !ناف
 ةماركلاو باوذلا لدهأ قلطنال ةصغل ا نم ردةلا|اد_هّنا ىلاعت نبق هتداعو هغلا لالة الاب اطتغم

 1 دقىذدلا دئازلا مي_عذلام-حاف هنا سس نوزع م هالو دعم باذءنم ملء ف وال مدالا لاهو

 ا امندلا ىفانمردصرب ل هنا سس اضي أ نونز < م-دالو ةرخ الاف ة_فةاذمال هنالءا دعسا | نم م-هريغل لص

 || مهل وك لااو اوةولدلاا وماقأو تاهطاصلااولا_عو ا وذم يذلا نا ىلاسعت دل اوقىف (ةعبا رئاةنألا)
 ْ تاما مضطمح عاطقنا دنع مث تاماغ نذل هننانةذراع تغلب اذا ةأراا ناود لاك شا مهر دنع مهرج
 أ| لدن با 11 لويأ نم ناستت دانا غ1 تاع ةاكرلاو ةالصلا هءلع ست نأ ل بقو هللاباقراع غلب لجرلاوأ
 || مسالا لوصح اذهه هللا فقو ف يكف كلذك ناك اذاو لاعالا عجب نعىلاسخلا قيافلا ن دوا تيلي ل ْ ىلاع'هلنانا انيهذمنماضدأو لا-عال لودح ىل-ع فتوالباوثلاو رحالا قاةحسا نأ ىلع كلذ

 أ هقناري_غءاعد عم لالا هك سال | ليس ىلع سفنلا لسةقرانزلا عسجبلا نكحلو رتآل_عىلاباذعلا | .ة امس ىف اتا رخآاولا هللا عم ىذا نمنا مول_عمو امان قلي كلذ لعسفي نمو لاق م رخآ اهلا
 |اون-انيذلا اهي ١ ) ىلاعتهلوق_» ةيوقعلا بجوال اهلنا هذ#ه نءدساو ل تصنا ناربلانهلا
 مناف نينمؤم مدكن اابرلا نم قنام اور 3و هللاوقنا ا

 ع و اع شح نا# : م

 ناو هلوسرو هللا نمبر<ا وذات اواعفت
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 منك نامكاربخ اوق دست نأو ةرمسد«ىل ةراغذف ةرمسءوذ ناك ناو نوالظ' الو نوا تال مكلاومأس ور ||

 لئاسسم هب , الاف 1 يسب او سم هلذا ىلا .ةمثنوعجرئامول اومن ونراعت

 زوو ناك د5 فاسام هلذانرلا نع ءىيتان مّناَد هدقتملا هن , الا ىف نيبامل ىلا عت هنأ لسا ( ىوالا ةلأ# ا 0|

 نمقبام اورذو : هب  الاهزهىف ىلا عت لات موةاادّمدىف قالا نيبو هدم صوم مانيب قرقال هنا ن از نأ :

 "11 لع هدفا الو تقرلا صح خل حالا زل ىف دلة وط :3 راغتنا نم ال كلك ىف قاههت ددشاماد
 اورذوهنع ىهمنامهؤاةناوهنقا اوقدالاعف ماع دب د نأ ىلا هع هعمل حاتدقم تاه دق ةدانزلا

 ىذإاكل دف هذ :اوذ.ةنلو أ هوذ.ة2مناو هلعوتع5 امش ٌمْصِق دق منك نا ىعبانرلان م قدام

 رفكسا | لاح قءوش هنمد_جوبالامو مسذيالو ضقنيالو قي ةهناقر ةكلا تقوفف ىخذمءام نال كلذو اواسأ

 تبةعال وةءوهذمالسالا قزو حالو مه دنعز وام ىلع اوء ام اذا مالالا لعل و# همكشل

 رول اتوذاهاكم روماهلف هضرقت ل تنك ناو ىضم دقفةأر ا هد طيَشف مرسم ىلع عقو حاكنلا ناكتاو ظ

 لاو مث هللااوةنااودهانيذلا ام ان لاقت فيك لس ةناف هع هللا ىذر ”ىفاسشلا تهدم اذه ى مسالا ||

 هانعم ىنمرك افاغأ تنك نالاةءافلئماذهنالوالا هوجو نمباوللا نيد:مؤم منك ناهرخآ ىف

 ةهادشسا نوديرت منكن ناثلاثلا هلبقنينمؤم عنكناهانعم لق ىئائلاو هاخأمرك اخ ثاك نغّنا

 نوب اراك دكم لهال باطت ابنا ىلوالاف تاناورآب كال 5 -_ٍ * امتلأ ا 0

 ريعنب ورعونب ةعبرو بيبحو ل_ءااند.ءودوعسم فدل ن نمةوخا ة عير ىف تاز: 4 . الا نالت اهم

 اويلاط م ةوخالا لأ ف اطلا ىلع ملسو هيلع هللا لسع ىبم اارهظالف ةريغملا ى تور ادب اوك هيلا

 ةلأتسملا) ”ىّدسا!لوةوعهواررلا ىف ناغانساناكو دملولا دلو ساي ءلاق تازن ةعدالا ةمركحوءو

 ةريبك ىلع ناسنالا رمصا اذا لءاكتيال ناععالا نأ ىلعةلال دلاك يتم قم منكن اهلوت ىذاقلا لاه (ةثااثلا

 ريسفت ف قةروك ذملاةريثكل الئالدلا تادامل باولاو رئاكلا لكيت ااذا قالط الانام و هريصر انغاو

 لاك ىل-ع ةلو#تت الا هذه تناك ن امعالا يسرع جراش لولا نأ ىلع بيغااب ها

 انم برا ونذ فاول هن لنا ىلا هلاك مث لئالدلا كالت همل | اميه ذ

 الروشمو اوس لع مكت 3 لة: لاهنت نم اولعأت ىاةدودماون د اقلوةكلذك '" ارقاممنا مالساا

 اوزَهاق ن-لا ًارقو نذاو اع ىل-ءاونوكىأ نذالان ه هَداعا|ًوءا رقى < نبدأ لاهو رك

 مهرك فاك طلاق ا ىلوالوالالا_ة>الاو ىئكاقلا لاو انرلا لكم عد لااا |[

 6و

 ع

 4 هلال ل زرالاا ردت ايدام ساو مر ةدانزلاف ضعي لو م_ماعن اكس اذ كِل ذَّنا هءنيب وانرلا

 1 اذا رافكلا ماكحأق ريبك لأ هنآ الاءز_ه هنأ ل- -ءاو .هضبق مرح هنافاضعي وأ ناك الك هوضدشت ل ؛

 1 1 شا ارلا نم ه قدام اورذم_مئالب اود ني اياب عدارلا ناسعال امك. كا

 ا لاق ةيناثااو ةدانزلا نود مهااومأآس ور اوذ-> اينأ قامت هقلامهرمأ دكم حن دنع ارا لف

 : .ىكر نا فعن نا.ةعو س اعلا ف تازز هد اد ٌءااهياورلاو هب , الاد هات ها نات خلاها

 | ءاطعلوقاذ_هود وادب , الاتازنة قاملا ىفادازإ واصعب اع تدل لارض الأف رقلا ىفاناس أ ناكر ا همنء هنا

 6 رهاطالاك رتناك ناواذهو نامالا عا رمش ىنع جة يلم أع م 5 نا ريثقالا تاكو هين ارمتتو كايياالا

 | ةلأسالا) لئاسم هسّقو هلوسرو هلأ 1
 نوقانلاو اوذم اف لام لءلاذلاةرو كت دودصع قالا ةسوتفم فذ ةزحو مسار (كفالا

 ١ هلع لعنعو مسو هراء هللا ل "ىنلان ءىورو ةرودةملادلا َه هس ودعم ةرمدهلا نوكساوذأت

 ْ اورعأاذاو هلوسرو هللا نمنر<انرلا نع هتني ل نماواع اقري د-ةلاو هب , الا ءذ_هقفوذع ناذيالا ا

 | ةغاليلا قةعا رقلا هذهف م_هريغ مالعا ىلع ةلال دم عاع ىف سال نك كلذ اواعدق اني موف مه ريغ العاب :

 برعاؤذ أن اواعف70نافهوقب تاطقلا نأ ىفاوةاذخا )0 هيمن ذانلاةلأسملا) هم هماعااه ءارشال لمآ دوهو

 ا اولاه نيد اان رالنياهسملا رافكلا عم باطوهوأأ ايرلا ”هلماسعم ىلع ني ل الن
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 م٠باطخ1لانأ ىلعلدي كلذو ارلانهقبامادردو هللااوة:ااونمانيذاا اهي اهو ةبنويطاذملامهو
 ريغ هللا ىصع نه ىلع قاطتدق ةظفالاهذ_هاسذلق نيميملا عمةيراحلانعأ ىف. كس ل.ةناف ني:موأا
 عديل نم لسو هيلع هتفا ىلص بنل نءرباجنعو ةيراسحناب فز راي دقن اماو ىلناهأ نم ريللا ىف ١اس لك سم
 يذلا ءازسامن!ىلاعت فوق“ !ةفلاوني رسسفملا نهريثك لعب دقو هلوسرو هللا ن برج نذأ لف ةرباخملا
 نياسملا عمديد_تلا نم عونلا اذهرك دنا تيثف ني ىلا نم قيرطلا عطقف الصا ةوسدو هللا ورا
 لالا ناهحوروك ذل لاؤسلا نءباواىف لوقنفاذهتفرعاذا هلوسر ةنسو هللا باك ىدراو
 | ىلع رارصالا لوةنفلمهفتهيقو برا سف:دارملافاثلاو ب راس ف:نوددي دل ىف ةغلابملادارملا
 نأ ىلا سحلاو رب زهملا نمدهللا مكح هش ىرج او هلع ضيق هءلء مامالار دقو صخضش نءناك نأ راالع
 براح اكو ةسغابلا لا براسي ام مامالا هيراح كود و ركسع هلنوكي نع عقوناو هب ولا مروا
 أمم لعفي هناف قرملا نفد رتو ناذال ارت ىلءاوعتجاول م ملا اذكو ةاكرلا ننام هنء هلا ىذرركب وأ
 لوةلاو ه_ةئعبرضالاو با”ناف با: بان رلاب لماع نماممنعهتنا ىذر سابع نبا لاهو ءانرك ذام
 نمّق:اماورذو ةبالا ى٠مناو راضفك|باظخ | اوذأف ١ واع_ةن0نافهل وقنادي الاهذ_هىفىناثلا
 ا ىذأف هع رت نيذرتعم اون وكمل ناف ىأاولم_هن)ناق ابرلا عي ردن نيفرت <« نينمؤ» منك نا اررلا
 . ه ةدسأو ةدد رمش رذ كح نءنأ ىلءالماد همفّنا لاه لوا! ه ىلا به دنمو هلو درو هللا نءبر<2

 | لوالا لولا لع عملا و ع ناو ىلاغت لاف ع هع رمش ميم #ر ذك ولأي ارذاك ناك مالسالا عئارمش | ىل
 أ ىلاعت لاه مم لاملا سر ناصة>ٍ ىأ نوال" الو لاما سأر ىل_ءةدان زلا بلطي مي رغل!نواظتال ىأأ نواظتالو نواظتال مكلاومأ سؤر كلف ايرلا لالك ها نم ىناثلا لوقل | ىلع وان لاا حسنا
 | لمعت_ست ةلك ناك ن وودلا لاق (ىلوالاةلأسا) نانل اسم هيفو ٌةرمسيم ىلاةراظذف ةرمسع وذ ناكن او
 | حامل دئامسو د>و ىاصالا ناكدق هلوق فكل ذو عقوو ثدح ةلزتعنوكتن أ اهدا هوحو ىلع
 |[ كلذو ريل ىلا جاد ذةن.ونامزلل هدر ةماكلا قمتف ثدحلا ئسعم هنم علاع نأ ىاثلاو ريخيىلا
 تدروأ ءايدالا رباك نم عج كانه ناكد مزدا وذا ةمتنك نيحىفاٍلعاو ايحاذ ديز ناك هلوقك
 لاحم اًذهو الم نركتاملا ةسفاعساك اذان كانو ودتوكناتلتذ با.لااذهىف الاكشا مهياع
 اذاو ىذاملا نامزلا ف نوكلا نعم لوص> ىلع لدي ناك كلف نام ث دح نارتقا ىلع ل دام للملا نال
 نك: ناو ةصقانال ةمان تناك العف تناك ن ا اهنا ىضَمَعي لمادلا اذهف ةصقأن ال ةمان تناك عملا ذهدافأ
 اوذئصو اليوطانامز لاك الااذ_هىفاوةيف كلذ نو رك د مخاو افرح تناك لإ ةتبااالعف نك ل ةّسان
 الا هل عمال ناك ناوهوانه_دءرك ذأ رس هيف ىف ثكنات هيفا ولا امو اي: كص هنءناوذلا ىف
 ءيشاا ثد_حود-و ىعملان رك نآاه_هددحا نيس ىلع ث دو دج و كل وةناالاد-وو عمقووث د>

 ئىداانىشا امك ودوم ث د_-ود>و ىعملات روكي نأ ىنامل او شضرءااث دو ره وطادح وكلوقك |
 ىمدماوهلوالا مسقلاو ملعلابديز ةمفودوم ىضاملانامزلا ف ثدح هانعك اماعدب زناكح ناقاذاف
 ثود_طاوهنيعضوملا فناك نم موهغملاف هَمِةللاىفو ةصقانااب ىعسا اوه ىناثلا مسقلاو َةَماَتلا ناكب
 دارملاو ايفاك داس اولا مسالا ناك مر الف هسفن ىف ْئسلا ثو دس دارملا لوقالا مسقلا فثاأالا عوقولاو
 لع غي سدل هن! انلقن او ةهقانال ةَسانن وكن: ىذاملانامزلا فر دصملا عوقو ىلعالا دناك ل_هفهنا القنا انمأف ثاححالا فئاطا ن٠ اذهو رخ الانامهدحأ ةءشودومىلا ريشي نأ هنكع ىت- نيععالا 2 نم همفّديال لب ايفاكدح اولا مسالا نكي ل مرجالةرخ الاننيرمالادحأ ةيفوصوم ثودح ىناثنا مسقاا ىف
 صالالل_جاذاو لاعفالا صاو> عمو صالاو ل.ة:سااو ىذاسأا هم ل دب ف. تحت فرح لإ
 اودشنوراص ىءءنوك ناكل ثااذلا مووفملا ةياكلاءلاكشالا لازو ىل_هذ هلا نيمت هاملاق ام ىلع

 امذو_اارف تناكدقنزطااطق امناك ”ىطااورفق ءاهشب
 رس ل را ا
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 ادد تاذلاةلقو دور اتاذخ ناز اص يعن اق هانرك ذام ىلءلو#ءانه_ه ا مناىكدنعو

 تدل > هناودو صوم ثود_> هتاالا عقوو ثدح ىءعات هنوكمف كالذي ةفوصوم تناك اماما دعب

 عدارلا موهفملا ىرخأ ةفد:تاذلا ةبةوصوم ل_صاحلا ن :اك نادي ةفسلا ذهب تاذلا ةيفوصوم
 دانلاةموساان اك ىلع 3 اوماستر كى أ ىبةارمد اودشنأو ةدئازنوكتنأ

 ْ عقو ىءعام الوالا ناه>وهر . الا هذه ىف ناك ىف لو ةئفري_.سفتل اىلا عجرتافةدعاقل هذ - هتفر عاذا

 ا تعتو ناو ى-عم ىلع عفرلاب :ريذاح :راش نوك-:ناالا اوت ءرطنو ةرسءو دد>ونأو ىعملاو ثددسو

 ىءملا ناكل ةرمسع اذ ناك ناو لءقول هنالك ذو ظفالا اذه ىلع داما هي هن الادودةمو ةرمماح ةراخت

 هري-عو ىرتشملانال كال دك سعالا س داو هيلع ةروطةم ةر ظناانوكلتةر طق هرم ىعاذ ىرتسماا ناك ناو

 : ةرمسعو ذ ناك او هريدقت ةريلشا فذ ىلع ةسقاناهنا فلاثلا ةرمسملا ىلا ةرظنل الذ ةرسسءعا ذن:اتحاذا
 ةلأسملا) هما هوكر 5و ةريسع اذمب رغلا ناك ناريدقتلاو ةرسعاذنامعأر ةويكلامعيرغ

 "لاح ىلاراسصا ذا ل--رلارسء ا لاستد لالا. نمدو>وااردعتوهو رامعالا نم م مدا ةرمسعلا )هَ املا

 هلأس 1 لد اسم هبقو ةرمصم ىلا ا ةىلاهت لاق مث لا ادوجواهمق رمدع ىوأا ةلاكس ا ى مهو ةرمدعلا

 6 اماه 11١ ,ةرطل هتواما عن ىذا ادار لقت الاقو ام كطافريدقتلاو فدحتلا , الاى (ىلوالا

 ىلاعت لاهراظن ابو ةر-ظائذدلا هّدعب لوة: لاسهمالاوهو رادار م مسسالا ةرظنلاو رع ىأ ةرظن
 ةرظنن ىرق (ةئلاثااةلاس سللا) مولءءلاتقولا موي ىلا ني رظذملا رد رس د اسما

 0” رطل طا بحاصوأ» رظدنم ىأ هرطان قطا ح اسأ قا هرطاةفاطع أرك و ءاطلا نوكس

 لا ةرطلاب عاسا ىأ سا محلل طانو هنعو لق وذو بث ءوذ ىأ لقابو بشاعناكم م-هلو ةكحص

 نمدوجوملا ار وهوراسءالا ضوه ىدلاراسلاو رمسا١ن مايزعقم ةريسملا (ةعيارلا ةلأسملا) ةرمسدأا

 هلأ )1١ قغلارواورمسلاو ةرمسسبملاقرمسلا ىلاراصىأ رسوهوهذل-جرلا رسدأ لاستي هئمو لاملا

 ةقرذملاو ةربقا اكح نا دووُدم نادغأ ام-هواوده# نوقاملاو نيسلا مذ ةرمسدم عفان أ أرد ) هع مالا

 مكح نأ فاوفلتخا( ةسداسلا|ةلأسلا) اريثك مهمالك ىف ءاجهنال نيتغالارمنأ غفل او هب ربما هن يشأ او
 اركز كك : الاميدار او ”ىّدسلاو ها 2 رمنو سارع نبا لام لكنا !ىف ماعو ا ايرلان ص <راطرالا

 لاك ىلاعتهتاو اءرلا ىف كل ذا ا هعب رس لاستف سي ل ءرك ذو

 لزئامل هنا دن : الا ذه لوزت سس نورة ارك ذو اهلعأ ىلاتانام'الااو دوت نأ كرم أب هللاَنا بانك ىف

 ىلابود لب ا رابنولماعياوناك نيدلا هع د رالاةوخالا تلاف هلودرو هللا نمبر اوذاق ىلاعتهلوق

 | رغما وناكشنف كل ديةريغملا ب اوءااطو لاملاسأرب ١ 2 وهلوسرو هللا نر-< انا هقاطال هناق هنا

 ةرظنذ ةرسسعو :ناكناو ىلاعت هلت !لزنأ ف ممورخؤينأاوأف تالغلا ردت نأىلا انورخ اولاهو ةرمسعلا

 اودحاو نيد لكض ىف ةثاءاجلا نب رمسفملا نه ةعادحو 1 ها لوةودوىناثلالوقلا ةرمسءىلا

 لك قاماع مكحلا نروكحرا ةرسءاذ ناك ناو لد لاز ةرماو ل ةناكانا و لأق ىلا ه3 هنأ نم انرك ذاع

 اا ولأ ورك جوناو ةمتقتل ذب الا فلا ىلاعت هنالحرأ لالا لوا ىضاقا لاك ني رمعملا

 .ةردقلاتقوىلاهراظنا سو ارمسعم لاما هءلعن مناك ن اون الا هدهىف لاف مث ص نالو سا رب نم

 ١ مك هذه فراظنالا بوو تبا لو رخأت لا مز تر مد و نم دب الفرخأتل مي دارب ةر طذااّنال

 زوال لامملا» ادأ نع نحاعا!َناودو ىلا كارت_كالاةرورضروهلا رئاسف هيوجو تا' صنلا
 ١ ءا (ةعباسلا لاس ما منع هللا ىذر ”يفاشلاو كلامو هن ىلاك ءاهةفلارثك ألوق اذهو هن هفماكت

 ا هعابولامهل نوكيالو هتيعت هردودأم كلم قد عال نأو د راق عال الوقف راع ا هل

 يع هك ماذا ةرسعلا ىود ىف: دعب الاءامثو ارادد-و نماناق 5 اذهل 4 نم نيد“ ءادأ ا

 | رطساودربلا عف دو مت السا ةو.دك نم مهل ذبالامو هتامعو هسقمامولتوقالا سك نأ زودالو اهنعاع اداو

 مونع

 دة ل تايد

 َ -7 يل وا ل

1 
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 كلذهمزلي مهضعي لاف هريغوأ نيدلا بحاص نم هسفنرج او ناهز لحل وق كاكااخا وذا لل وم ْ

 هريغ لذي دقو اريسعم ناك اذا اضي ا اوفلمخاو كلذ ههزابال مضعب لاقو هتلمعلو هسفنل جامد اذا همزان اك
 اهعسشأ هملع بح اوف هيلع تدك 5 ابدل نمامأف كلذ همزل, الوا ءادالاو لولا همزاب له هيدودام

 هءاع مرح ريسعمهعرغتاناسنالا لعاذا (ةئماثلا ةلأسملا) نيدلا ف هيّدْورَد كالذالا نكي لنا ناد قنلان |[
 نأ هز وخفهرا عا ىف ةير4 تناك اامأف راسلا تقوىلاراظأ الاب وو هياتم عارم يوك ل

 || اما همزل ىذلا نيدل ا اذهن يرغل ا يزكحو راسعالا ىدااذا هنأ لعاو زاسعالارووط تقدلا

 نيدهاش ةماها نم هاد ال لّوالا مسقا | ىفو كل ذكنوكيالوأ ضر اوعسبلاكمل ل ه- ضوء نع نوكينأ
 !| فالدا لم ضوعال هلع نيدلا تشي نأ اوهوىناثلا مسقلاىفو ناد دق ضوعلا كل ذ نأ ىلءنيلدسع
 اوةّدصتنأوىل اعت لاف ثرةةلاودل_صالانال ةندبلا'امرغلا ىلعو هلوق ل وقل نأك ناعضوأ قاد-هوأ
 ه.ف ل دالاو اهدي دست نوقابااو داصا فيفنتب اوق د هت مصاعأ ارق (ىلوال الأ -11) لئئاسم هبف و مكاري
 ىرخالا ىف نيءانلا ىدس>ا مغدأددُش ند و ارفع نيالا ا|ىدح |فذ>- فن2 نكنيءاد اوقد_هت نأ
 هدال دانيدلا نم هدعامع رسعملا ىلعا وقدصت نا وهائءملوالا نال وةقددتلا ف 606 اثلاةلأملا)
 قّدصتلا نأ لءذ لاما س ا ررك ذو رمسءملارك ذ ىرج دق هال هي اعلا ف ذأس1 دز اجاغناو هريغ ىلع هي قد هنلا
 مالسلا هيلع هلوقاراظأالا قّدصتلا دارملا نأ ىانلاو ىوتتثل برقأ اوذ«ةناد هل وةكوهو امسعبلا عجار
 ةنالابهيوجو تير اظنالا نال ف.عضلوقلا اذهو ةقدص مون لكب هلناكأل اهرخؤذ لسه لجر نيد لال
 ' بودنا ان لب بح اولا قءليال مك.لريسخ هلوةنالو ةديد 5 داو ىلعذي الا - ذه لج نم ذب الفىلدالا
 مَدك تالق ةرخ الا ىف لب زا باوثلاو امثدلا فليب اء! لوح رمال ان دارملا (ةئلاثلا هللا
 مزاول نم لمعلا لءف هوتلع نا مكمل ريش قددتلا اذه نا نول عت منكن اءانعملتالا هوجو هبفو نواعت
 ْ ثااثلاو صض.ةلاوراظنالا ىلع َقّدمَدلا لضةنولعت منك ناىاثلاو داصعلا ىلع ديد دي دم همقو ملعلا

 ىفْو هقآىلا هذ نوءجرتام وناوقتاو ىلاعت لاق مكمل لصأ ,كحر هءكمأبامنأ ن ولعت منك نإ
 || باحصأ اوتاكو انزل, نول ماعيا وناك يذلا ءامظلا فةنال هذه نأ لعا نولظنال مهو تيسك ام 0
 رحزدي زم ىلااوجاة حاف مهم ورب ببسسانلا ىلع باغتلا مهن مىرع دقناكو ناوءاووادناو لالسو ةورث
 ةنالاهذ_ممهللام_هدعو مرحالف لطاملانسانلا لاومأ ذخأ نءوان رلا نع اوعنش ى-دي دو دعو
 ىءتازنةنارخأ هب الا هذ#ه ساء نيا لأق (ىلوالا ةلأسملا) لئاسم هيو هوجولا مافعأ ىلع مهفونو
 ىلا هس :نوءجرتاموناوقتاولزنغ ىتمعن ,مكحداع تءأاومكش دمكل تانك أ مولا ةفرعب فقاو وهو لزن مخ ةلالكلاادنآىهو كنو فّمسي تازن جاد مال سلا هيا هنال لل ذو مالسلاو ةالدااهماعلوسرلا
 هللا ل وسر شاعو ةرّقما | نه هنا ىن امو رانيا سأأر ىلع اهعضد غاب مالسا | هملع لب ريد لاقتهللا
 مانأ ةعمسس ىل_قو نب رمثعو ىدح ل ءقو امو نيناعو اد_> ااه دعي ل_سوهل 1 ىلعو هيلع هلل | لسد
 لعاو ءاثلا مضي ن وقاملا وءاتلا شف نو ءج 72 وأ ارق (”ةياثلاةلأسملا) تاعاس ثالث لبقو
 || ىلعاموو بصتنا ( ةثااثلا هلاسأا ) نانءارقلا ب رد هلعو ىذدعتم عجرلاو مزال عوجرلا نأ
 نومدةةاعهناقالا و.دأت ىعملا كحامو.ءاااذ_هىاوقناو عملا سيل هنال فراثا ىلعال ه:لوعفملا

 نامز نءةر ايع م ودلا ىئاقلا لاق (ةعبا رلاةلآسملا) هللا رفكلا عم هفصوا >هىذلام ويلااذسج ٌْ
 نودعال لاوشدالا كلت ءاسةءاو لاوهالاد ةّدشلا نم ه سف“ دحام قناع او قدالكا دو صودخحت

 ماسقأ ع.م< الا نعذتي امو اوةناو هلوقراصت تايجا ولا ل ءذو ىداعملاة ناجع ايندلارا دىالا |
 ةهللاو ناكملاب قلعتبام هم دارااس دل ىلاعتهتتاىلا عوج رلا ( ةسمالنا ةلأسلا ) فيلاكتتلا

 نكل اواكخاأ م_-وعم هنافه-ظفح و هلع ىلا عوجرلا ههدارهلا سدل وىلاعت هللا ىلعلا< كلذناف |

 ْ َّق ا 17



 بيتا لعل لاوحأ ةتاسنالا نادال دب ا كل نر دلو 55 ا

 أ هلياالا سدل مسهيف ف”رسدتلا لب مه رضالو مهعفن نر وك اءالمم_ماهمانوطبفمموك ىلدالاةلالعاق ||
 ْ ! حالصاب لفكشملان وكيك انهو م-مت اهم !نوطب نعزوربلا دع, مموكحح ةنئاثلا ةلاخاو ىلاعتو هناك س |

 7 ١ ةئلاثلاةفاخاو رهاظلا مكح ىف ضعملا ىف معطف رص كلذ دعم ناوالا مالا لوأ فم-هااوحأ

 لا امدلا نءحورالادعب هناكف هناهسدلناالا ةقضط او ا رهاط مه ف رصتلا نوكمال لاهو توما دعب |

 تا فاثلاو هللا ىلا عوجرلا نع هوهاذ هذ امنداا فلو دلا لبق انباع ناك ى مالا الا داع أ[

 ١ لك فو ع لاك مث ظفلل قباطم نسح نيلي وأتلا الكو باةءواباوثنم مههأ هللاّدعأ ام ىلا نوع ريدارملا ||
 ' ديال هن اىلا حورس دنع و هذ فلكم لك تا د اراا (ىلوالاةلألا) ناتلعسم هيفو تيسحصام سن |[]

 ١ هربأ "مم ة”رذ لاسةم له-عد نمو هربا يح ىذا هدم لهعل ن نك لاك امماقتلان هلع ءانس هملا لهي نأو ْ

 ا هقلااهب تأ, ضرالا وأ تاوعسلا فو ةرص فن لل ل نع سلا بكندا اها ها كام
 ا.مباشتا لدرخ نم ةءم> لاةْثمناك ناو اعيش سن لظنالا ةمامقلامومل طسقاانب زاوملا عضنو لافو

 ظ | ثتيسك امع ازريدقتلاو اقدح هفَنالوالا ناهجو تىاسكح امهلوق لد ,وأتىفو نييساحا ب ىئكو ا

 | هناب ةغللا ىف فصو هناف لاسملا ع ني رادع لورا ا جام مالا ازاا كل ذود بستكملاِّنا ىئاثااو

 اإ اس هع ل وأ ليون اا هو اهب كم سف: لكى ون ىأ تيسكام ا
 ْ 9 , الاهذهءءنوكس# هيدعولا ( هيث املا هلأ سلا) ىلوأ ناكر اسعشالا ىلا هيف جانيال ثري مالكلاريسفت ْ

 اع لددنأو دب الق ن نمااملهنال ولذا مدعب عطقلا ىف ام نوكس# ا .انصأو قاسفلا دمعو عطقلا ىلع ا

 | ناوهو لاوس همقو .نواظيال مهو لاق مث ةنللا لخديو راذأا ن نمبر ن أب الا كا ذ نكميالو همل|ناممالا ْ

 ' لاحم ىلامثهنا هباو-و اريركت كلذ ناكف نول طيال م-منأ الاهل ىعمال تىسك ام سفن لك ىفول هلوق ْ

 ظ ' لوقينأ لئاقل دا رس ارنا غل ىلا باذعل ا لاصيا ىلءال ءادكل ذ ناك تءسكام سف:لك فو ||
 | دعلا نا عملاو نولظيال مهو هلوّدب هنع ناجأت هدسع بد فين نيمو الا مرتك! عرك قيل فنك 0

 كال دع د تالا قدرط هلع لهسو نال در تسال ة-طرولا تانوق هسفن عقد ىدلاود ١

 أ لودا ىلءامأو ةلزتعاالوصا ىلع ميقم_سرامغا باول ا اذهو هسفنىلاءاسأ ىذااوهذرمدق نك لههاو ١

 | هلوت ناكف الط نكي لدارأو 0 ا قاذل ا كلام هناحس هنا 0 ْ
 , ةروك ملا ةيعرشلا ماكحالا ن نم ثلاثلا مكلا هانرك ذامىلا ةراسشا د.ءولاركذ دعب نواظنإال م

 ظ الحا ىلا نيد عنيادتاذااونمانيذلا اي“ 7 ىلاعت هلوق« ها دالا هنآ ةروسلا هذه ع د ْ

 ل لاو 5 د يس ل اللا د هورسك اف ى مابه

 ْ 00 نع 0 00 ءااحر نم 0 للملف

 الا هويتك نااومأ-:الو اوءداماذاءادهشلا نأيالو ىرخالا امهأ دارك ذءةامهادح !لضتنأءادوشاا

 1 ا ةرمضاح ةراك نوكن نأ الا اوناترتالا فدآو ةداجشال موقأو هللا د: ع طق مكل دول | ىلا اريمكو اريغد

 ْ , اولعفتناو ديالو بتاك راضيالر معبابتاذ او دهئاواهوب .ةكمال حان مكملع سالف مكن توري دت |

 1 (قمالا اللا ( 1 ١سم هن , الاى نأمعا ( ميلع ىث لكب هللا هللا كطنر كارتر كبت 6 ٍ

 ا امهدحا مكنطا نمنيعون مك ا اذه لق ركذامل هناصسدتنا نالوالا نيهج و مظنلا ةمفمك فنا

 200 | هنا لاملا صقل بساضيا وهو انزال رت ىناثلاو لاملا صمد :بجول وهو هللا لمس قافنالا ْ
 00 | ناسنالا ىلعتست ىوقةتلاو هللا ىلا هءفن وءجرتاموا «اوةئاو لاسقف ميظعل دي دهتااننيككلا كاذب ذم  ىلاعت |
 ا داسقلاع 1 ير هنااا نا ا صمام !



:,:” 

 ددعالا لدكالو ميال رقذلا ةمزالم ىلعوابرلا لرت ىلعو هللا ل.س ىف قافنالا ىلع ةردقا!نافراودااو
 || فاتاارىوتااهو-ونءلالاالاملا طف ةءصولا ىف غلاي دعي دلا هده: ل بال ىلاسعت هنا مث لاملالود- |
 طادتحالا ىلع ثغساماق مكلا هلا لعج ىتلا مكس ومأ ءاهفساااوؤتالو ءاسااةروسفو ريدظت درودقو |
 ناكلذ ىلع ل ديىذااو ىلاعت هللا هجر لاغلاق داسعملاو شاملا لا دان سام وكلا لارغالا هاى |

 نيدب َحنيادتاذا لاق هنا ى رتال اديدش طسبة ب الا هده ىفو راسم الا ىلع راك الاف ةيراجثارقلا ظافاأ
 بتكي نأ بناك ناي الواثلا'لاق م لدعلاب بئاك مكس بنكماو اهنا” لاق مث هويتك اف ىهدم لجأ ىلا ْ
 اعنار لاق مث هللا هلعاموه لدعأ اًناللدعلاب بتاكمكشي بتكماو هلوةلراركشاك ١ذهناكف هللا هلبعاك ظ

 بتاكم كش بتكللو هلوةىفو قطا هيلع ىذلا لامأو اسما لاق ل ارتالا عال ةداعا|ذهو بنكلذ
 | اسداس لاف مث هيلع لعام بتكيآمتا لدعلاب بتاكلاّن القا هيلعىذلا لاواف هلوق نع ةيافك لدعلاب
 هيرهننا قدماو هلوق نمد اهتسملاك اذ #هذ انش هنم سئ الو اعباس لاف مث د.ك اتاذفو هير هللا قدياو

 | مكلذاعسات لاف مث ىطما ديك ًاتاضي أو هو هل ىلا اريبكو أ اريغص هويتك نا اوماست الو أمان” لاق مث
 أ ةفلاسلاتادمك الا كاتل ةئالثلا دئاوفلا هذ درك ذه اوبات رئالأ ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ
 مكحلا اذه ىف خلاب نياوالا نيمكللا ىف لاملا ص.ةن:بسكر# ىري ام ىلع ثد امل هنأ ىلع لدي كلذ لكو

 || لمس قافنالا نم هتط_داو ناسنالا نكمماراوملاوكالهلا نءهنوصو لالالالا ظفم ةمصولا ف أ
 ١ هوو نم لالا ه-ولاودادهف هللا ىوقت ىلع ةيظاوملاو هريغوانرلا نم هلا طخ اسم نع ضارعال او هللا 1

 || هناصسهقاف للا ةئيرا دا ان دارمل ا اوأاف نب رمسفملا نمأم وةناىناثلا هجولاو ف.طانسح وهو مظنلا
 || .انرلا نمي ولطملا عفانملا عسجب نأ عمتي الاهذه عجب ف ملا ىف نذا ةمّدَقَءماةياالا فايرلا نما ىلاعتو |
 ٍ هنلاعضوالا مارا ىدرطااناهلا لسص و ةعسفتمالو ةذلال ءاذعلا ضءب لاق اذ-هاو ملسلا ىف ءإ صاح ْ
 ةلأسملا) ماظنلا هجول قاعتيام اذهفاعد رشم المدسو الالحاةي رط ةدللا كلت لثم لمصمل ىلاغتو هناك |

 || ةغللال_هأ لاق نيدب مهدات منيا دو اضعي مكعب نيياد هانعمو نيردلا نم لعاسف# نيادتلا (ةيناثلا
 زوعالو كلذ هيأ امو ارقدأ ايحوارينان دو مهار دناسنالا ىنءرقي نأ ضرقلا نال نيدا اريغ ص رّتلا

 ضر اذ انيدينادو لجا ىلا نوي هتعلس عانا ذانا دا نيدلا نم لا ةيو لالا همفزوي ندا او لالا هبق

 اقيضن وي ديال موق عراصم دي ىرندقو انع هللا ىذةءونيدن رجالا دشنأو ض رس ةاشلدر ا

 |١ هللا ىلص ىذا |نال فلسا !ىف تازئاهما سابع نبا لاق لاوقا ةممادملا هذ ممدارملا ف لوةنف اذه تفرعاذا
 آ فاسرلف فاسأ نم ملسو هءلعهننا لصلاة ف ثالفلاو نين لا رقلافنوفاسي مهو ةئردملامدق لبو هءلع |

 || ليكلا ىف طاش-الا هج و نيفاكملا فرءىلاعت هانا مول_عم ل_ ىلا مواعم نزوو مولعم لك ىف
 || ف.عضوهو ضرقلاهناىناثلا لوقلاو ه وينك اف ىعسم لا ىلا نيدب مايا دتاذا لاسةف لجالاو نزولاو ا

 || لوةلاو لالا ه.ذ طرتشادقدي الاف روك نما نيدلاو لجالا هيف طرتشي نأ نكعال ضرما !ناانن امل
 َةئي ادع سدا كل ذو نيعل اءنيعلا عب اهدحأ هجوأ ةعبرأ ىلع تاعامبلا نا نب سسسفملا رثك !لوقوهوثااثلا
 نيعلا عب نام-قانهقب هي الاهذ هت الخاد ن وكي الق ل_طابوهو نيدلاب نيدلا عب ىناذلاو ةّميلا
 ! هددع تدل نالخ ادام_هالكو للاب ىم-ملاوهو ني_علاينييدلا عبو لجوم نمي اميش عاباداامودو نيدلا

 نيدامهنم دحاو لك نم لص نأ !ةيقحو ةلعافم ةئيرادملا(لوالالاؤسلا) تال ودعي الاقو ةن الا
 ١ جاماعت اذا نيدقتااو جامع نيا دت نم دارملان ا باوداو قافتالابلطانودو نيداانيدلا عبود كلذو
 ١ لوالا هو>ونمباوكلا نيديهلوةب :دئافل اا. نيدلا ىلع لدب منيا دتهلوق (ىناثلا لاو. سلا ) نيد هيف اسك

 مهل وقنءةازاحملا عمنيادتلارخ الا رلاملانيادتلا امههدحأ ن.نعانوكينيادتاا ى رامنالا نبا لاق
 فاشكلا يح اص لاق ىناثلا نيدنعملادحأ صيصختا نيدلا ىلاعت هللارك دف ءازلسا نيدلاو نادن نيدناك
 تن 0 نيدلااودتك اف لاق.نأ بجو كا ذرك ذي لول ذ اهو تك اف هلو ة ىف هءلاريمضل ا عجرم نيدلاركذاسمتا

 مسمي سس



 “ا

 || ريطيرت اطال ن وهج أ مهاك دك الملا حسك ىل عت وقكديك ان رك ذة ىلاعت هنا ثلاثلا نسا كإ ذي ىلا ا
 عسوأ لو أ ضرق نمنأك هجو”ىأ ىلعاريبكو أ اريغص ناك يد ”ىأ ميني ادنا ذاق ءانعد عبارلا هحانج
 | نيدااءنيدلا عس لوانت, اغا كل ذو ةهلءاسفم ةنيادملا نأ ان ركذانا ىلابي رطخام سماسللا لجأ ىلا نيع
 جني دئاذا لاق املامأ لطاب ودتو نيدلاب نيدلا عس ىلعارو د5 صالائما جيا دتاذا لاىولف لطان وهو
 قيد نيدلاب نييدلا عسب صنلا نع حر دئنحو دحاو نيد هذ لص كاش ادت ميا دئاذا ىعملا ناك نيدب

 (ثلاثلا لاؤسلا) ريغالد>ا ونيداههتمدح او لك ىف لصاسل !ناف نيعلاننيدلا عبو ا نيدل ا نيعل ا عسب
 جنيادتالك ليلو منيا دتاذا لاق لف مومسعلا ديفتالا ذا ها وهو.مك اق نيدب حنا دئالك هن الا نمدارملا

 نأ ىلع ل_ءادلاماق اههو موه_عل ا نم عنمتالامخاالا مومسعلا ىضتةنالتناكناو اذاةلك ناب اوما
 موقأو هللادنع طبق أ مك ذ هلوقوهودن الا رت[ ىف ة.ةكلل نهال ىف هل هل نيب ىلاعت هنال مولا وهذ ارم 0 د ا 5 . 0 :

 أ ةيفيكلا ىدنتهلا رهاظااف بتحس, لو نيدلاب "لءاعملا تعقواذا ىسعملاو | وبان رثال أ ىند او ةداهشلل
 نتك اذا امان رح الو دجري-غنم هم كرف نادةذلا مهزن عزو لظودو ددابزلا باطف ةدان لامه واعرف
 (لوالالاوسلا ( نال اًوس هفق ممم لسج أ ىلا ىلاعت هلوقام ١ لكلا فولد اع اًضي أ مكللا نإ حص ا 0 01 عل نا د ع < 8 ع سل ا لكملا ىف ةئاهتهلعلا هذهن ان :لءل اوه اذه نأ ىلع صنل ا لداساف تارو ذل هذه نم نمأ ةعقاولاةمفدكا

 ءاضقنال تقولاوه ناسنالا لجأو دمالاءاضةنال بو رضا ات تولاوه ةغللاىف لالا باوملا ل>الا ام
 ااا رغ اتاذاالو- ١!ل-- أ, ئثلا لج الاقي مخ 1| نم هل_صاو لمعلا ف نيمم تقول نيداا ل او درع
 ركذ دب لجالا رك ذىفةدئافلا اف لجو ءالا نوكسال ةشبادملا(ىناثلا لاؤسلا) لج اعلا ضرة:لج الا ر
 ق-نمن !مل_عمل ىعمدل وقىفةدئافلاو ىم-م لوب هفصينا هنكمأ لجالارت ذامتابا واد ادملا
 ىلاوأ سايذل ىلا وأداصللا ىلا لاكولو مانالاورمثلاو ةن-لانتنقوالاك اموا_عمن وكن نا لالا
 نيابة نا دملا ف أ ىلاسعت هنا لاق هو.تكحا ةلاعت ءاوقامأ ةلمستلا مدعارج ل حاملا مودق
 مكلاحر نم نيد مشاودمشتساف هلوقودو دابشالا ىلاثلا ه ,و.:ك اذانهه هلوق ىهو ةيزكلااههادحا
 هالذتو ةيلاطملا همف رخ أدت لالا هم ل ديام ّنا داسمناالا وةيتكلا |ةدئاق (ىلوالا هلة #ملا) ناثلا سم هيكو
 || نال _عاذا نيدلا بح اص نال نيالا نم لاما اففل سماك نر اتكل!ترادف دا ءلذديو نامسسنلا
 نيدلا هملع نو لالا لول لق ةبل اطملا يب دق: نمو ةدانزلا باط ن# رذ< دابشالاو دي امكان دق دق هش
 لولد تقو هن ادا نمن هم لاملا ل.ه لالا لوا- ل_.ةذخأيو دولا نءردخ كلذ فرعاذا
 نولئاقلا ( ةيناثلا ةلأسملا) لعأ هتلاو هبهللا أ مرجال دئاوفا اهديه دامو ال اودباَكلا ف ه-املهنْيدلا
 هنق اوفلتشا دقف بوجوالهرهاط نأ, نولث الا امأو هذه مس ملع لاكش ال ب دنلل سعال ارهاظنأب
 ىذنلا لاقو ىريطلارب ربنيدرا.تتاو“ىذكلاو جب رب نياو ءاطع بهدم وهو بوولا» موقلاسةف
 نيدتحملاءاهةفلارووججا ده ىلعو يدنلا ىلع لو مالا !ذ_>نورخأ لاوو لي سد ىلءولو دمي
 داممئاالو دام ريغ نم هل بو ا ناسمتالان نو عمدت. م السالار ابد عجب ىف نيم لا رو هجيىرئانا هماع لبا دل او
 هيلع هّنلا ىل_ص ”ىنلاو نيملسملا ىلعديدشتلا مظعأ ام-مان ىف نالو اهم وو مدع ىلءعاس١كلذو

 نافهوتب اغوسمراص كلذ ناالا ةيساو تناكلم وقلاكو ةعمسلا هل مسا ةمضشط ا تشع لوقيلسو
 لاقو ةني.عنب مكاو ”ىبعشما او ن-سالا يهدم اذ_هو هتاغأ نةواىذلا دويلفاض عب مكذعب نءأ ا

 اضعب مكعب نم ناف ىلاسعت هلوق معست الآدمي لءاشنا و دوش أ ءاشنا لاف اممء نسالات أ ا ىبعلا
 توك نأ(لوالاط رمثا) نيطرش ةيتكللا كلت ىف ريدعا هني ادملا هذه كعتك# صح انا ىلاس عت هنأ لس ءاو

 ||| هلوق ىعءراصناداك ناسنالا اذ نوكيال دقن نكمريسغكاذ نكلا باكي نأ دس-أ لك ىلع ب < هنأ
 ءازحاممديااوعطقاف ةقرالاوقراسلاو ملاعت ودك وهو تكلا هده لود نه ديال ىاهو تك اف ْ
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 ل ود نمدبال هنا ه نمد دوما نااشلعاناالا لعفلا اذهب لكتلا باطخ ىضَتَمِب ناك نورها ناف
 ىلاعت هلوةي هاذ اقىذلااذه دك أت انهداذكقةىلوملاوا هيئانوا مامالا اما دداو ناس'ا نءدملا عطق
 امأ ناكصخعم ”ىانم ةيتكلا هذه لود دوما نأ ىلءلدي اذهناق ل دعلان تاك مكشي بتكملد
 كوكنأ دب نع هيتكير هند صت زا وسل فسر 2 بت كنأل قالا هوجو ه.فف لدعلانهلوق

 رول سصتخال ثم بنكي نأ تحبو اوقف تاك اذا كلذ هلاةحاملادزع هلة |
 تلاثلا هقس ل اطبا نمرختالا نكت نم انما نيعصلن!نمدساو لك وكي تدع هيكيشاف 0

 ةاضق نم ضاق دح ثءح ن ركيالو لعلا لهأ نيب هملعاّة فم همتكبأ يدرك نال دل ءاهقفلا ضعاف
 عازنلا عتب تل هل محلا ظافلالا نع نءزرت< نأ عبارلا نيدوتحلا ضعب بهدم ىل_ءدلاطبا ىلاالدسنيلسملا |
 نيدوحملا بها ذافراعا يقف بتاكلا ناك اذاالا اهءاعر نكمالاهانرك ذىتااروهالاهذ_هوام.دار 0

 لئاسم همفو هللا هلع بتكينأ بتاكب أي الو لاك مث هب اشنملا ظافلالا نيب ازي ماس دأ نوكيتأو
 || ىلع ةءدكم 11 نايعاو ةينكلا نءعانسمالان ءامشاك ناك ندلكل م تك رءاط (ىلوالا ةلأ-ا)
 ىنعملاو باجالا لبس يلءال ىوال ىلا داشرالا لبس ىلءاذهنالوالا هوجو هيفواشاك أك ن 2

 لما هم هاالمص# بت كن ىلوال اف .عرشلا ماكتسالا ةفرهعهقرشو ةبتكلا هلع ىلاعت هللا نا
 هعفن اك هش انكي, سا عفت هلاق كيلا هللانس> أك نسح او ىلاعت هلوةكودو ةمسعناا كتل اركُش
 أد_-اولا ٌكلذالا بكي ادحأ د لنافةبافك ضرف هللا ”ىبعشل!لوةوهوفئاثلالوقااو اهيلعتب هل
 ْ اذهنا ثااثلال اوقلاو بنكي نأ ممن دح او ىلع بجاولا ناك ماو أ دجو ناف هبل هنلعةيتكلا بجو
 قاعممنا عدارلا لوةلاو دسبشالو تتاك تراضدالو ىلاعت لوب حسن مث بئاكلا ىلع اءمحاو ناصح

 لخالنأو دنا هلعام لع. ستك نأ بج اولا بنك نأ ريدقم نا ى هد هلل | هلع كك ب“ 0 ا
 هدد هداعا صرب ن مهمتك ول هنالك دو ناسمالادودةء”_ل-ع ادمق هم حر ديالو طئارمشلا نم
 راشعاو :لد- لا ىلع هبتك اف بتكت تنك نا 4ل هناك ف لام عاضو نا نالا دو هةم 0
 نوكينأ لوتالانالا.ةحاهبذ هللا ءءلعاك وق (ةيناثااةلأ 11) ىلاءت هلااهربتعاىنلا طئارسشلا لك
 ةيانكل ريغ بتكينأ ىئينيالو اهيا هللا هلع ىتلا ةياتكلان نع بناكرأيالو ريدقتلاو هليقامب اهتاعتم
 نوكي نأ ىناثلا لاق>الاو اهاناهتنا هلع لا ةيانكملا كلت كلف كلذ دعب لاق ع هاا هللا +_ذعىتلا
 ١ نوكمف بيكللف هللا هلعام“ هدعب لاف مس مل مال ا هدعباعاةلعّمم
 ا حاسزلا امدرك ذناهبولاواهارا هللا ه-اعىج ٍجأاًدباَتكل انهالا:هفدرأ م . اًدلطمب ادكحلااىهأ ل والا
 || نا (ىوالاةلاسلا) نانل اسم همفو قا هيلع ىذا ل لمأو ىلاعت هلوق ( دياتكلا ىف ىئاثلا ط رمشلا)
 ْ هيلع نمءالمانالا حيال كلذ نكلاتالوسلاو طو ريشلا بدك ةمفيكب ماع اعلااهار ات نأ بجو ناوثياتكلا
 ل> الف كلذ ا هساحسو هرددق ىو انعم هيلع ام هذارتع | هن الما هل ىف لدا قللا
 0 هيلع تالهأ“ ٍ يذلا لاك ناّدْغلءالمالاو لالمالا (ةئاثلاةلأسملا) قالا ملء ىذلا لاعأو ىلاعت لاق كلذ
 2 ة نئَمغللاننآ ارقلا لزنو سدقو ميس ةغات تلم د ىوزاخلا لهأ ةغاباتكلا
 دي اهيلع تدل لما أل دواس نجوا تهت وس كو وق ال يصأو ةركب هيلع ىلع ىهن
 افيعضو أ هية قيلسا هملع ىذلا ناكن او ىلاعت لاق مت اًمشهنم صقني الو هلع ىدالاملا غلبع : دة نأب

 ريدعملااريتعمهرار 3 نكي لاذانيدلاهيلعن مناىدعملاو لدعلاب هيلو للعلف وهلعنأ عيطت_سيالوأ
 ىعأ هنالثاا ظافلال هذه نم وأ فرح لاخدا ( ىلوالا ةلأس للا ) لئانسم ةنالا قمم هيلورارقا وه
 ما ةراغتماروماا_نوكىضتقي ل« نأ عسماط بسال ن مو فمعضأ اوهيقسلا
 ةياجتم نوكت نأ هن الثا !ىف بديف ل د_لان هبل و لاملف ثالثلا تافدا | هذه ىدحاب انوص وم ناك اذا
 ريغصلا ىلع فيعضلاو نيسغلابلا ن م لَغ- علا سقأن ىأرلا ف.عذا ىلع هيض سلا له بجواذ- هتيئاذاو
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 | هلاسا فعضذد نم لع نأ عسيطتسيال ىذلاو ةملكلابلّة_علااو دهن َنيذاأ معو فران ازمشلاو نوذحلاو ||
)|[ 

 أ رودخن ”ىلوّنال هئالثلاءالؤه نمدحاو لك "ىلودارملاو لدعلابهيلو لاملف ىلاعت لاقف مهءاقممهريغ
 نبالاكو مدعلالوةااوهاذعو هرومار' برمي امك نيدلاب هلءّردي ىذلاود "ىبهلا ىلوو هيؤساا
 لزق لمي فرك هنال دمعب اذه و ىلع نيدلا هل ىذلانا ىعينيدلا ىلو هءاويدارألا ع. رلاو لتاسةمو سامع

 اهريتعا ىتاارومالا نمىناثلا عوذلا داهشالاو دياتكل ا ىل انبي ةجاح "ىف اريثع٠هلوق ناكناو ىذملا
 ةياتكلا نمدودةملان أ لعاو مكلاجر نم نيد. مشاو دمشتساو هلوةوهو داسشالا ةنيادملا ف ىلاعت هللا

 ةلأسلا) لئاسم هي الافو قالا له ىلا لصوتلا نمدوخ ا دنعد وعشان نك ىكادامشتسالاوهأأ
 ل.ءفناده امااامهنا دءمشااو ىععهن دهشتسا ولج لا تدهن لاشيا ودم أ ىأاو دوشتشا (ىلوالا
 مهو مكستلم له نم ىعب لالا هوجو هيف مكلاجر نءدل وتفةفاضالا ( ةيئانااةلأملا ) لعاف قءع
 ةلادغلا بيس ةداهشلل ممودتعت نيذلا مكلاجر نم ثلاثا او دا رحالا ىنعيمعذعب لاق ىناثلاو نوال
 دنءناىهوةدحاو ةلأسمانعهرك ذنو هقفلا بتك ىفةروك ذم ةريثكة داهشلا طئارمت (ةئلاثلا ةلأسملا)

 مر رش ةحزو ال امهنءهللا ىذر ةفنح ىبأو فاشل دنعو معلا ةذا شر وعدو ني ريسنءاو يرش ||
 ضي صل !نمدافّتسملا ىنعملاو مهريغو دسعلا ل وانت ماعمكلاجر نم نيدمهش اودمئةساو ىلاعتهلوقنا

 طئارششلا هذ_هعامجا دّتعدوئاذاف بذكلا نم هعنمت هتلادعو هنيدو ناسنالا لةعنال كلذ وهءاعلاد|]

 بايالو ىلاءاهلوق امبنءهتاىذر ةددح ىأو ىفاشاا حج ةلوبقمدسعلا ةداهشن وكتنأب حوف
 ْ ةداجشلاءادأ عضوم ىلا باه ذا | نغاش نات ن دلك ىلع تك هن ا ىذتةءاذوق اوءداماذاءادهُاا

 هسلعمرح كلذ ف 4نذأي ملاذا دم_ىلا ناق كل دكسدا د.علاو ةداهشا |ءادأ ىلا باهذا' مدع هلع مردعو

 ىلع لد عامل اوباحذدلا هملع ب حوادهاش ناك نم لك نا ىلع الا تاداسأف ةداهمل ١ اد ىلا باهذلا

 ىلاعت هلوةامأو نحلالدتمالا اذدو ادهاشدعلان ركبال نأ بح وذ ناهذلا هماع بال ديعاا نأ
 مهند دنعت نيذلا مكلاجر نم نيدمجشاو دشتساو لاكن مم منا ام دقو مكسلاجر نم نيد ودهئتساو

 قالطا!قىلاع:هلوةكوهوءادهشلا نءنوضرت ن#* لاق مع هللا هجر ىسع ني ”ىلع اهرك دن سحر اح 9 5 : 01 . ١

 || ءاهةفلاوةداهشلل الاص د !لك سيل هنأ لعل دنةب الاهذ#هنأ ل-عءاذ مكتمل دع ىوذاو دهشأو
 ةداهشلا كبري ملو هيد مش امباملاع ال دءاطماغلاب ار سن وكن نأ ةرمشع ةدامداالودق طث ارش اولاف
 1 هند نو د الو ةءورملا كرئءالو طاغل |ةرثكماقورع٠نوكالو هيسقن نع ة"رضمأهم عف دبالو هسه ىلا ةعفوم
 | نامسنلا نا ىعملاو ىرخالاام_هاد ارك ذتفامهادا لضتنا لاق م ةوادع هماع دهن نم نيا و:

 | لقعملا ف دعبأ نام_سنلا ىلع نيتأرملا عاق او نم عأ ىف هب وطرلا ودرع | ةرثكتل ءاسنا ا عامط ىلع بااغ
 تسول ام-هاد> انا ىّتس دحاولا لرلا ماقم نان ًرملا تعق أف ةدحاولا:اراا ىلع نامسنلارو دصنم |

 نارسكبلضت نا ةزجحأ رف ( ىلدالا ةلأسملا) لئاسماهبفم هن الا نمدوصقملا وداد هذ ىرخالا اهترك ذ
 أ دعبام نال عفررك ذَف فيعضتاا ىفنيبشال هناالا مز لضت عضومو ءازإبا ءانعمو دي دشنل او عفرلا رذتأا
 هنم ف زف لفت نالربدقتلا امهدجأ ناهجو هبفو نأ بصْاًورفءاّرَلا رئاسامأو ادتممءازطاا]

 | دابشالاو مالكلا اذه حدي فدك ل-.قناف لضخ نا ةداراىأ هل لوءفم هنا ىلع ىنادلاو ضفاسالا
 .ىدحاريك ذسالا َقَأنال ذو داهشالا لوص-امهدحأ" ناضرغ انههانلق ل الضالا الراك ذالا 9

 نب" ارا

/ 

 ا ْ موةينأن م ٌدبال رارقالا وءالءالا مم مصيالءالود لكذ هلعامو هلامعول_ةكطوأ سرت ءالمالا نع ِ

 || قرلاو ةرّرللا به فانذتال ةلادعل او نيدااو لّةسعلا وهقحءامساىفامس كلذ راصف ىّدملا لوق يدك أت ||

 ل نان أسهاو لحر: نيلحرانوكي )نا ىلاعت لاق مث .كلذكدسعلا نا لق لري دقت | اذه ىلعو ةدامهشلا ءادال
 ا لدحر دهشلف ىناثلاو نان أ سعاو ل-ءر نكدلف لوالا هس>وأ ةعبرأ نان اص او لحر عافتراىد

 (| تاردةثلا هذه لك نودهي نان"أ ساو لجرف عدا رلا نان ساو ل-ردهاشلا ثااثلاو نانأآصضاوأ|



 لأ ىءأ نيرمالا نيه نمدحاو لكن اك اذاف نينأ رااىدحالالضىالاق أل كلذو ةمضقاافلدعلا
 ىرخالا رك ذتوامهاددا لالضالا كل ذ ىلا لمسالو ادودةم ةأرملا ىلع لبرلا لذ ناس ودائالا ْ

 ١ ؤاكأم منء”لدض و ىلاعت لاف نامسسل | ىسعع هلاامهد-أ ناهحوهشامدادحالض7ناهلوقىف
 أ 5 .٠ 06 نادل نك ور مه 0م 2 . .٠ || لاكو نابراّةّتمناه-ولاو هلدم ملاذا قدرطاا ف"ءلض نم كلذ ن وك نأ اثنا -هئعمهذىأنورتف |

 11 ذتن”قاسكلاو مداعو صاعنباو عفان أرق (ةثااثلا ةلأسملا) ةروسغلا ةغالاقلالخلا لصأورعوأ |[

 ١ هحولااذهو دحاو لجر ماةمناموةب ام-ملالا جمرك ذا اهعم تدون ىرخالا تءاج ةأرملا تدهشاذا ا

 ١ ىلا: هلوةيدك اًممو لكلا ىلعبجاو هناف لمد ادب ءادالاامأو هلع لوز علق لكلا ىلع تح او.

 9و3

 أوه د اولا لرلا ماقم نمتأرلا ةماق نا نيب ىت- ةأرملا ىلع لجرلا ليضة تناسب ىفاثلاو ةيئاثلا ناناراا

 ذوملااذه» ةبتكتقولاؤدلا اًدِه نعباوأا نم ىلامبرطخام اذه نم ولطم نا سالا ناد»رامص مرحال
 الأ لالخلا (ةئاثلاةلأسملا) م-عأدللا واهاع تهل ةشم ىتكلاو ام: كسا ام ى رخأةبو- أند وحنلاو

 (|| ناتغلام_هو بصنلا وفيفختاان ورع وأ 1 ريثك نياأرقو عفر وديدشتلابت زد ًارقو بصنااو ديدشتلا
 ْ أ ف.فذلاب ارق نمو ركذم تاء ارك دف ىلا هلافالامعت_ارثك ًاديدشتلاو لانأو لزنوغ رك ذاورك د
 ||| نمراك ذالاوركحذتلا اذ هنأ ىلع ني رمسفملا ةّمأعو لاسعفالا ةزهمب ان ةعنم لفل لعج دف
 اركذ اهلعت ىأ ىرخالاام_هادسا ركذتف هلوق فلاه هلا ةئدبعنب نامفس نع ىو ربامالا نامسنلا
 ]| لاق ءالعلا نب ورع ىلا نع لو ةدم هج ولااذ_هو دحاولا لدرلا ةد ا لثمم نين ارملا داهم عونا عب

 وعم نك 0و نغلدام نعل ولءاسنلاَنالوالا ناه-و ه-فةءض ىلع ل ديو ني رمسفملا هماع قافتاب لطان

 || ركداف هلوقناىناثلاهج ولا ىلوالا تركذام ةن ائلا ةًرماق كلذك ناكاذاف ٌنمدا مشن 2مل لجد
 | لياقياع ارسسةمراكذالا ناك نامسنلاب ارمستم ل الضلا ناكاملفامه ا دح ا لضت نأ هلوق نم لقا لب ©
 أ ةنالاهذهىف (ىلوالاتلاسلا) لئاسمهيفواوعداماذا ءادهشا!بأنالو ىلاعت لاق مث نامستلا
 ا قلاب حام جاش-اد_ئعةداهشلا ءادأنععانتمالا نعدهاشل ا ىرون هنا حالا وهو لوالا هوو
 || بتاكل !سعأ املاك لافةلا رام او ةداتقلوق وهو قالطالا ىلءةداهمثلا لمع دارملاناىناثااو اهبأا
 الأ قاع ام هنمدسح او لك نال ةداومشلا له نعي يال نأ دهاشلا سها كل ذك هي انححا اىأيالنأ
 || وهو عدارلا هريغ د_جوتملاذا ةداهشاا لمت دارا ناثلاثلا_ قوتلاعامضاعمدعىفو رخ الاب
 || لالا لوثلاب نولئاشلا جحاواتان ءاد“الاوالوأ لم_عتلا نيرهالاع ومع دارملانا حاجزلا لو#
 ْ مصيال كلذوءا دوش محو كح ميد_ةنىضتةياوعدام اذاءا دهشلا بايالوهلوة نا لوالا هوو ند
 ادد لكشي لقناف ءادهش مم وكتفولا كل مده 0 هناف لمتلاتتواَمأَف ةداهثلاءادأ دنعالا
 . رابص مان رك ذ ىذلا لمادلا انلق بّدكي نأ لبق ينتاك هاسم“ كا ذكو مككاجر نم نيدهش او دجثتساو هلو
 بأيالوهلوةرداطناىنادلاو هيا الا: ىف ةرورمذ'هلءا هكرتت ناز وع الذةي الا هذه ىف ةرورمض|اناكورتم
 رهغل مهلا نا مولعمو لكلا قسى بوجوال ءالذو لءفلان ىهالاو عانتمالا نعىهاااوعداماذا٠ادجشلا

 الأ ضعد نم لوكاابدهاشلا أ دس داهشالاب مالا نا ثلاما !ىلوأ اذ_هناكف ةداهشلا | وكنالو

 انك ذاع رهظ دةذ ىلو أ كل ذ ناكن ة ديد ةدئاف ىلء هلال>ءادالاءمالا ىلا اوعداماذا ءادجشلا بايالو
 نأامادهاشلانالعاو ايلا ىداذاة داهشلا ةماقا نم عنتمال نأ دهاشلا ىلع بحي هنا ىلعةي الا ةلالد
 كلذراصةرثك مهفثاكنا وةداهشلا ءادا هيلع بج وادم ناكن أف : راك مهيخن ركنأاماو انمعتمن 53
 ابها ثنوك,نأز ونال دمعلا نا ىلعذي الاءذهتلال دانرشدق (ةيئاثلاةلأسملا) ةيافكلا ىلءاضرف
 ةفينحو أ لافو نيعلاودهاشل اءاضقأ ازوو هنع هللا ىذر "ىفاشلا لاه ) ةثلاشلاةلأسملا) هديعت الف
 ةدامش نلجر ةداهش م دع: ع بجو أىلاعت هللانا لاهقفةي الاء ذب ةفنح وبأ حاوزو<ال هنءهنا ىذد



 أ ىذر يفاش لالا... ال: لس ني اودحاتلا»* ءانفتك ال انز و داي علل قلع ايلا لكلا ١
 1 ملعاو هذاا تايفالخ قروك ذم هيف مالكلا مامقو نيولاو دهاشلاب ىضق لو هيلعدقلا ىل _ص دنا هذع هللا

 صاتدك أ تلا ليبس ىلع ىرخأ هر 5 كلذ داع ان اند امش هب الار مش الرأ تكلا اكتم ادنللا دنع رش ا لا هتملا

 ةيكابلا (ىلوالا ةلأس ما) لئاسم هيفودل-أ أ ىلا اريبكوأ اريغص هوتكمت نأ اومأستالو لاسقف ةيتكالاب
 رثكوأ لاملا لق ةياتكل ! ىلع ثعبلاديَأ الا نمدوصقملاو ذم اسمو ام ًاسئذلا تكسلاسقي ريصتتلاو لالملا
 ىلاىدااع ركع نم ليلقلا بيسي ل صام عازتلا ناري رثكلاك طاضحالا اذهىف لاما ند ليلقا اًناذ

 اراغالو ىأاومأت الو لاستف ةراتكلانل م ملا ورمثكلا ف قامت ديد-ثحالسو مي-ظعداسف
 .ةداسعلا ىلعلو# اذه نالال ائاق مالا اذدىف طاريتلاو ةبلسا لش دن ل وف ىل مناف اول تاواح

 عم هنلعج تأشنا نيود ولي دناا لم ىف نأ (ةيئانلاذلأ لا) هفاثلا اويتكينأةداعلاف سدو أإ
 ىلاهويتكت ثان نماومأالو هربت ضفاسللا رتب تئش او هياكل اومأدستالو ءري دقت اردد لوقلا

 ْ ندا اهلانهح هواةباسروك ذا اىلادو ءيناو دال ءوبنكت نأ وق ىريمضلا (ةئاانلا هلأ ل١1 هل-أ
 || ماد :عطسقأ مكل ذ لات لاتمام ييفءايلان هويتكينا او- اس الو ىرق ( ةعبارا هلأ ملا ) قطااماو
 ثالثلا دئاوفلا هذه ىلسع' نإةحشم ةيتكلا انا زي ىلاسعت هلل انا ملعا اوبانرتال نأ ىندأو ةداسمُدلل موقأو

 هنالهودتك-:ناهلوقىلا ةراشا هنا لالا نامي>و محصحا دهلوةىفو هللا دزع طسقأ مكلذهلوتاهلوأت

 بدكلا نم هب مك: ىذلا» كل ذهللا هجر لا ذل !لاه ىناثلاو ل ع
 ْ لات ردم كايالاورسل مرا ال طسقأ ئدعمو ىضرلا ل_هالداالاو

 أوه لاقيو نيطةملا بدع هللانا ىلاعت لاف طةموهذ ل دعا ذااطاسقا طسةيم كطاقئنالفطسقأ |
 ناك اذاهنال ”تاددعل .ءااده ناك اغاو ايط مهل اوناكف نوطسا شتا اامأو ىلا«: لاف راج اذا طساه

 ىلاعت هلوةك وهو هللا دنع ل دعأ ناكف دعبأ ب ذك. لاو لهذا نعو ب رقأ ق دصلاو نيقيلا ىلا ناكام واكمأ|
 ىلا مهوم سنت نأ ن نم ةةرقل ىلا برقأو هقتادنع لدعأ ىأ هتلاد دع طقأ و ميسان الوهوعدا

 حاحوعءالادض ىعىتلا ةءاقتسالا ىف غابأ موقأ ىنسعم ةداهشال موقأ هلوق هاش ااةدتافااو م-متاباربغ

 الا طق ىعأ ل .سذفتلا لعفأ ىبمم لق نأف حب وعملا ىدتملا دضماقلا تدتنااّنال كلذو

 ميو5ن مموقأو طاق ن - طسق ن وكنا زو<و ماقأ او طسقأ نم نيبذ» .مانوكت نأ هن وءدس بهذم ىل عا ١

 قرفلاو ةءاقةسالا ىلا برقأ تناك فرك ذلاو ظفدلل بدساهملال ةداسمشلل موقأ تناك امناةياتكلل انا لعاو ا
 ةيلصم ل_.صد#إ ةيناسثااو ىلا عت هللا ةامض ىه ل_هصخمت» ةاعت لوالانا + اهلاو لوالا :دئاتلان ش

 ,ىه ةئااثلاةدئاسفلاو اندلا ىلع ههدقت بيعنيدلا نب اراعما ةناثلا ىلع ىلفالاتمدقامناو اناا

 نيهجولانيبقرغااو نينا دتملا بولق نع باترالاو ك ثلا لاوز ىلا برق ىنءب اولا رك
 نيدلا ةحلصم لمص ىلا: راما ارنا يدا اله ىلا نا رشي نياؤالا نيوج ولا ناثاانلا اذهو نمارثالا
 نعامأ ريغاا نعو سفنلا نءررمذلا عفد ىلا ةراشا ثلاث ءكااذهو امن را ةلصم ل_ هك ىلا ةراشا ىفاسشلاو
 عقدامأو انذكو اه دص ناك له تلق ىذل ا اذهو ناك ف كم الا اذهتأر ك1 ىف قبال هنالقسفنلا|
 ْ نسحأ اخ نانهباا وةسغلا ب اةعف عقمفريصقتلاو بدك )ىلا نع رريغلا كلذ نالفريغا |نعررضلا
 أ | ةرمذاح رار ؟ناالل اع: لاه تعلو ماهيقام نسحأامو طسقاىفاوا> د امودئاوغلا هذه.
 هنا امثل او لدتم ءانئدسا هنا اههدح أ ناهجو هفالا ,(ىلوالا ةلأملا) ل اسم همقو مم دب اموري دن

 هودتك اف ىهتسم لجأ ىلا نيدب م را دتا دا ىلا-ءت هلوقملا عجار هنا لوتالا ناوو هيفف لرتالاامأ عطقنم
 00 ايدل وعن اق ردد وكيدقو بي رق لب ىلا توكيد: نيدلا عسا نال كل ذو
 | نوكينأالا هورتك اى يمص ىل د3 ىلا نيدي تايادتاداريدقتلاواسي رقل_--الاناك اذاام اممء ىدمسسا '!
 ورك تأاومأ بالو ةوقنم مءانئتسا|ذهنا ىلاثلاو ةرمضاملا ةراختلا نءدا راوثل ا

 اروص ْ



 ريهناو ةريضاح ةراسجت مالا نا ىل-ع ةصقان انهاهناك تاع تدشنا ءاّرغاا لاه ىناثلاو * ةرسسءوذ 00

 دك

 تناك اذا هنكل ردةلاف اعاقنم ءانثتسا اذهنوكناوهوىاثلا لام>الاامأو ارييكوأ اريغد
 امناوافت أمام الك نوكس اذ هذادوذن تال نأ حان مكأع سناف مكذن اهنورب دن ةرضاح ةراجتلا ْش
 ناك.:ولذ ساناا نييك رام ةرثكل ةرالا نم ع وتلا اذ_هىفدابشالاو ةيتكلا رتفىلاعتصخرأ

 ه.ساص نمهّقس نيلماعتملا نم دحا ولك ذخأ اذاهنالو قالنا ل_عسالا شل داهشالاو ةينكلا اهيف
 ةناثلاةلأسملا) داهشالاو ةينكلاىلا ةد احل انه نكي لذ دحامشلا فو> كانه نكي ل سلحن ا كلذ ىف |

 نايراو هلوق ابر حص ذاك عوقولاو ثو دما ىنعمب نوكذا نم هناامه دحأ نالوق هم نوكت نأ هلوق . 0

 ةراك مصاعأرق ( ةئلاشلاةلأملا ١ ملكش ةرئ اد ةرمضاح ةرا نوكت نأ الاريد_ةئلاو اهنوردت |
 هوحو همقؤ محال اراهذا نم هما د, الو ناحح ريخ هنأ ىلع بصخلانةءا ارقلاامأ عف رااننوقامل او بدتلاب
 2 رعاشلالوتهتموباتكلاةيثك ة :رطاس ةراك ةراحتلانوكت نأ الاريدقتل | اهدحأ |

 | ايهاب ك اوك اذام ول ناك اذا « انءال نواعت لهدسأ نت
 حاجزا لاما هتاامثو رات ناشلاو مالا ن وكي نأ الار يدَةَتلا نوكي نأ اهئاناو امون م وبلا ناكتاذاىأ |
 راش نوكتال ةنادملاّنالزتاج ريغا ده ىسراقل ا ىلع ونأ لاق ةرمضاح 5 راجت ةنرادملا نوكتن الا اربدقتلا |
 ةءاردلاامأو ةرضا ةرادتو هند ادم كلذ ناك ةءاسا اهذهىف مهردلا ىَدْوِب نأ طرمشب ةّمذلا ىف مهردب نوت عابن مناف ةرمذ 1 ةراحتأاب اهتمي عت ةعاسل + أ ىلا تناك اذا ها دملا نأي هنع با نأ نكعو ةرمذاح ا

 ف"”رمصتلا نع ةر ابعةر اعلا (ةثااثلا ةلأسملا ١ لعأهللا وةناشلا ةلأسملا ىف هانرك ذاما هيف هج ولاف عفرلاب
 تناكءاوسدنا لءاورحان وهن ةرات ري لج رار لاقي عيرلا بلطل مدل ف وأ ارميا ناكءاوس لاملا ىف
 لب هرهاظ ىلعهل»س ن عال ةركاح ةرا نوك:نأ الاهلوةذ ةرمذاح ةراد ةرامتأ اف ندعي وأن ديةعيايملا
 حاج مكملع سدلف لاق مث د. ادياهيأمهتلماعم مهب اتدادا عمد لادبألا نم هيفردخإام ةراجتلا نم دارملا
 ةياتكلا تناكل مئالادا رول هنال مكشع اال دريم وةياتك )ا لرتىف مكيلعت ”رضمال ءائعم اهودتكتال نأ
 مولع ةةرضمال هنانأ و كلذ فال تدن دق و اهكرشن قطا تانصمم ابو ماع ةيحا ودر و دلل
 تءفر ناودنادكل انا دارملا١ ولاني رمسفملا رثك و معاذ ودهم وىلاعت لاه هانهدقاماهكر 6
 اهملا تعقوا ذا ةجاسأ ١نالو هنومفق> هناك الد داهشالا نال مهنع عقرام داهشالا ناال | ةراحتأ اى مهنع
 ىلاهت لاك مث طابت-الا قيرطىلاداسشرالا مالا أده نمد وصلا ناك شال هنا لءاو ناءسنلا |. فاذحال
 امأ نسا هل نمراريضا نع دمهشلاو بتاكل ا.منا دهن وكي نأ ل ة< هنال_عآو د.عشال و بتاكر اضيالو
 عفن هعم لصعيال ثم حي دمي وأ ده شيال أب د.مشلا امأو طاسحالا رتب أ ص نو أدي زين ابف بتاكلا
 امامهم نعام هعنع وامهرسضينأب د. او تناكلا اراريذا نءقللا بحاسدل انهن نوكي نأ ل ة<و

 ءاو دها#وءاطعو دوءسم نبا لوق ىف اا او ب ةدامقو سو اطو نسل اوني رسسفمارثك ألوقلزالاو ْ
 نوكي نأ امه دحأ رامذي الف عقا ولا ماهدالا ب نيهجولا لق-ااا وّدغلل افزئاس نيوجول الك نا
 لصأنوكينأ ف اثااو را سال نالعافل || ه دمهمشلاو بتاكل نوكمف ىلو الا ءارلا .كرراضي ال لدأ

 راتخاو مفااور اهظالابرراضيالو سابعنب ةءارقو رسسكل اور اهلضالاءدر اذالو هنعهتلا ىذررع ةءارد
 قسفنلا مسا نال كل ذو لاه مكب ق وف هناف اواعف:ناو كل ذ دعب ىلاعت هلوقب هيلع جاو لزال لوقا |حاجزلا
 دمهشلاو بتاكل اريذأ نع هنم ىلوأ ةيلكلا ول الط ق> ةداهشل | نع عع نعد ةباتكلا فر< نع ا

 نم مح او نار امم قسافلاو م الاو هبلق م ؟ هناف اهلا نمو ةداهشأ !ءاد ا نع عنتع نعث لاق ىلاعت هئالد
 اذهناك اذاو مكب قوسف هنافالعفتناو ليقل د.بشلاو يتاكنلاباط> ناك ول اذه نأ, ىاسثلا لوقا ارمصأ



 أ مكي قوق هناف اولعفت ناو لاق م ملعأ هتلاو م ه رارمضلا نع نوما هيا دملا ىلع نوه دقي نيذلل اناطخ ا
 [رارعضا | نم دنع مكتيمنام اول عفن ناف ىنعملاو ةصاخ عضوملا اذه ىلع ل محي هنا ل ة<ي امهدحأ ناهجو همقو :

 ْ يكس اك ا 0 وأ هنعمكتم ةيهئام أنش ا واعغتناو ىعملاو فيلاكشتلا عسب ماعدتا فاسثل و

 ْ انهاه هثمر د اعف عي هللا اودناو ىلاعت لاه مث هدعاطو ىلاعت تنازع نع ءحورخىأم كقوسف هناف

 | هلا ىئعملاو هللا مكلعيو لاك مث هيهاوفو.ماوأ عب ف نلاوقنا سان وماعتركيأ راش و

 ّئثلكبهتلاو نيدلا مأىفاداسشرانوكيام مكلعب اك ايندلا سعأ ىف اط اس اواداشر | نوكمام ء_كلعب

 | ىلع تنكتاو) ىلاعتهلوق * ةرختالاوا دلا اص عبماملاعىلاعتو هئاصس هنوك ىلاةراثا يلعأأا

 | الو هير هتلاقدءاو ةمامأ نا ىذلادؤملذ رتل ةضومقمناهرئاس 00

 ] هذهىف تاعايبلا ل_عج ىلابعت هنا لعا )ع افاهةكب نموةداسهشلا: اوتكت
 هن الارخ ؟قمأامللو ةنامالا عبو ةضو,ةءناه 00 ود وشو باتكسب عسب ماسقأ هئالث ىل عاب الا
 دو ناوأبتاكلادجولالن أب اما رغسلا ىف كا دردعتاعر هنا ل- ءآو دارئالاو ة كحلا ةمّدةثلا

 | با ادهومطتلا هحو ذهن ن هرلاذخ وهو قاشمتسالا نمرخ ؟اعونرك ذةياتكلاتال اد وال هنكل ||

 هلو فرفسلاقاةةثاانركذ (قلوالاةلأسملا ) لد ءاسمدب الاى محداههشالاو ةيتكلا نم طاضشحالا ف |

 فورحلا هذه يءكرةغالا لهأ لاق انه_ههدمعن ورخأ مانأ نم ة دعفر قس ىلعوأ اضي ص مكتم نكن: ىلاسعت

 0 لا ارقسرة.سأ | ى عمو هوو ئذلانيبي هنال باد كلاوهر ةسااق ف تو ااورووافال

 | ءارصصلا ىلاح رخام هنالوأ ساننال فكن ارم ردصأ | ىلا نكلا نم حب رخام هنالوأ فدك ىأ لاج رلا||

 تفغشكى أ اه-ه-ونع ةأرمللاترفسأو رهظاذا مجدل ١ رةسأو ةمااخ ةفثكتم تنءلا ضرأت راد

 | كلذو سنكلار ةسلاو تسنك اذا رفسا ترفسو م_مولقىفام تدك اذا ةراغسر 1 موققلا ن نءترقسو

 ضاس ةيقءل لاقي : ومعي رلاهب رةسأم قرولا نم رغسلا ورا.غلا تح ناك امتر-هطأ دة:تسنك اذا كنال

 ندر لاشي ماودلا ن نمندرلا لصأ . (ةيئاثلاةلأسملا) ل هكلاو هو تار ارفس 0

 لاقي رداد نءرلا لصأ لوةذف عملا لصأ تفر ءاداةساب ةمادىأ ةنهارةم_هنوتتو ماداذ اذ

 رع املا لاك ءدنع تدضو ا ذا نهر ل

 1 وقعت سنار * هش ىذه رق قدها ر 1

 | دي ز دنع تنهر لاقت ذاق للا ل_اهنع لوزيو اع ل هكق لقنت دقردادملان الوش هاذه تفرعاذا

 امسالء-انوانوتديز دنع تنهر لوة:ام هيلوعقملا باصتنا نكءآرد_كملا باه اهباصأن ا نكي ملا: هر

  ىثءالالوقن ا ناهرون هر ناعج هلوءام-الا م ل رطلا اذهب

 هدة فانهر » :انئانأن م هسءاطءأال تدأ 1

 ثتمعل لافو

 نهرا كاع داهدع تقع 5 ندعامود ىمأو داعس تنأت

 ادسنأ دو ن م

 | نا ءاَرذلا عزو لملق لعفو لف حاجزلا لاه قاحو قا تورم او رمش ذو فاسو فق ع نهرو نهراناوةريطنو

 نم سان | نمورةورات م-هلوةكودو علا عج نهر نوكم ف نهر +_هج-ناهرلا ث نار هوجن نهرا

 هود د 10 بامرافتانا ام مااسعاو ناهر هءد نهرلاو نهر هه ن هرلا لاذ اذذ س ع

 رداط سا.قوو ن نهر عجي.ناعهرلا ناامأو قافتالا د_عالا هي لاب النأ تجوذ ا درطم عملا عجب ىربال

 ورعوب ا وريشك نئا أرق (ةثلاثلاةلآسلا ) بالكو باكو باءكو بعكو شاكو سيكو لاسعثو لذ لمه
 ًاورعو لاق ناه رذنوئاملاوءاواا ناكساو ءارلا عذرب ند رو ة:اض ا ام-مءىورو ءاهلاوءارلا سخن ن هرث أ

 ورع ىأ ةءارق امو ندرلا عج نيبو للا فناسدرلا نيد لصفأل نهر تأرةذ لكنا ىفالا ناه ىلا فرعأال

 فقس اذاشال 00 م كم شنخالا لاقفءاهلا نك وءا رام دا

 ىوس َ
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 ناسنالا كلذ ىلاهت هللا بدناند اهف مهلاوحأ ىل_ءاعلطم سانلا ض«؛توكي نأ زن انا نا هناالا قعلا ا ادا انتا جرت نأو ٌنلغا ١١ زد ىلا + نأ نودملا ازهر طا نه ناك مث انممانويدملا نوكداقمعأ د_:ءندهرلاوداهشالاو ةباتكل ارت حابأ امل ىلاسعت ادناه ر لامع ١21لاق لؤالا هوحو لءوأدلا و ةداهشلااوةكشالو لاف من بأ هيا دماةناىق رسل لاق هنا امس.مءدللا ىخ رسامعنبا نءو ةد> 4 0 | هلوذي الاءده وطا تالا ةاعرو داشرالا ىلءةلوكت صا والا كل: لبأط>هملا ئه ليلدريغ نمسشلا 1 ع وتو مازتلا نأ لعاو ند رااز> ا وداهثالا ودب اكل ا بوو ىل_ءةللدلا ةمدْقرلا تان اللة الا ١ هذه لاف نمس انلا نم (ةنانلاةلأسلا) لال اودهولاو هدي ىف ةنامأ هناف لاملا ءافيشسا دع 0 ندرلا ىّدوي نأب نمردلل باط> هناوهورش 1لوق هنأ الا فو ل_-الا لول دنع هللا هيَدْويْنَأ فو وألا كل درك. ال نأ ىف للا "هل ماعلا هل ماسعيو هللا قدي نا نودملااذها نيف ندرلا وداهشالا اوةةياتكل نم قا انتولان هيل اطبوو هّدنامأ ىلع لوع ثءح ة:_ لال اعمال ءاعا نتا دا نال دج الو هللا قينأب< نوبدملا اذه ىأ هير هللا ىدماو لاه م نءومدن وم م وهف هدنمْتاو هتنمأ لاقي هيلا هقح وهتنامأ ءادافف هنط فا الو نئادلا نظىفانعومو انما ناك ىذلا نوهدملا دول ىأ هتنامآ نيوا ىذلادوءلف هدو<عو هنن ام فذ مل ىأاضعب مكضعب نم ناف هلو ةف هنأ ىلع مكنمأ م الاهيلع مكتمله ىلاعت لاف هت 1 نكي ملاذا هريغن الف نمأ (ىلوالا لأ ملا) لد اسم همقو نكر ه.ذنوكيالودوهمالو ةءاكدشن : الأم 1 قءأ ةنامالا عب وذو هن الاف ةروك دااتاعاساا نع ثلاشلا مسقلاوهاذسه نالعأو هتشنامان عفا ىدااًدولف اضع مكضعب نم ناف ىلاعت لاق مث عاشملا ندر حب ال نأ بج وةاض ويةمنوكينأ نكعإل | عاشملاو ضيقااالا لس ال كلذد د وا عزم قا بحاص بناج قاشيتسا ند رلا نمدو.هة11نال هلع لدي اذدأ لقعا اواضومش من وكب نأ ب < نه لا نأ ىلع تاددي الا نابزو عال عاشملا ند رنأب لاه نم خحاو ةريثكن ه للا لئاسم( ةسداسلا هلال ا)رصقنلازا وجطرمش نم فوذنا سدلو ٌمهْح نا الملا نماورمص#" نأ حانح مكيلع سلو هل وةك ا يقلل لم ىلع :رةسأ نك ذي الا تدق اغا و ع وملادل اود لمسعيال و ةن الارهاظا زخارف ىفال زوال نهرلا نا ىلا بهذي ده ناكو همدعو تتاكلادوجو لاح قو ءاوسرمض اورفسلا ىقنهرلا نا ىلع مو.لاءاهقفلا تقفنا ) ةسماخا لأ سملا) هصو.فم ندر ةقيئولاف ٍ ريد | وأ دنا ان رعخأ وأ ريت هاناعد اندسْنا و هَض وفم ند رو هيلعت وأ امهماّدم 0 وعد ام وأ نس رهاشلا ند لدن ةضو,ةم نهرذرب دقت اوريخل انرمضأو أد تيم هاننلعج [:ثناف فدحتي الاف (ةعبا رلاةلأسملا)د رو ل.>وددو سرؤو طسو طسو دودو لذؤتلل ىاق وباق واهئمكست ىك 0 و فاقلا مضل# رأت فق وأ
 ١ ءاوسةدامشلا كلت ناك نم هعنمو ه2 نا يحاصاد_هشيناو قاطاكلذ“ امساىف سينا ىلا
 ِ هلوق هريظاو ةءقاولا كلن ٍل_ءلارك نأ ةداهشلا ناك ن مدارملا نوكي نأ لي دانا اف ىنانلا هجولاو 1 نك ل دهن ءدو عشا اريخ ١ هلوقو»د لد وأتلا اذه ةعص ىلع لديربخ سو هيلع هللا ىلا ' "ىلا نع ىوردقو اهكرتول تعا اماه عج نأب هيضددُدو فر. لوأ ةداممشا اكل قا باص فرع
 1 اوع داماذاءادهشلا بأي الو وق ىفكل ذمد:دقو ماع ىلا سادت عااد ندواسمملا :داهشلا 1 ناقكىتااشاا هحولا لعل اراكناو دو+عادارملاو هللا نمه دنع ةداسم“ مكن مل ظأ نموهقلا مألعأ 1 من لق ىراصنوأ اد وها قاكط امسال اوبودهد وقاحعاو ليعاشم# او ميسا ربا نا نول و مأى لات

 | فلام هيلق كرقو هيلق غاي هلاف لبق هناكح ةيلعافلا ىلع م ان عفر هبلقو تاربخ م ١ لاه ) ةئاشلاةلأسملا) رودقلا نمو الا نا ىلعل دياذهةرحافلا ماطر ع 4 ميتيلا ماعط لوقي ْ ناك ميثالا ماعط موقزلا ةرصش تاس ارعأ لهي ناكر سع نا ىوررجاسفلا الا ) ىلرالاةلأسملا 0 ْ لثاتسههمقو هلق غاهناف امكن نمو لاق مث د_عولا ق خلايا ذهلف همد ةمرك للا لام ةمرحو هقلع

 -ّ فنا ثكلا ب حاص



 [| نيملكتملا نما مثكت العا ( ةغااثلاةلأسملا) ام ؟هلعج ىأهبلق مث هلدعىلأ نبا ًأرقو هسفن همس هلوةك

 ]أ ءارعثلاةروسف الأسملا ءذهانيصةّتسا دقو بالا وهىبنأاو رومأملاو فراععلاو لعاسفا1نا اولاهت

 ْ لد رب اودعناكَنملق هلوقرمسق:ىف هئماف رطانرك ذو ٌكدلق ىل_ءنيمالا حو رلا هب لزن ىلاعتت هلوقريسف:ىف

 باقل ناالولف بالا ىلا الا فاضأىلاعتهنانولو ةيوي“ الاءذ بنوك ءالؤهو كا ىلع هلزرن هناف

 ندبلاءازبانم ءزج ىلا لعفاةفاضانأب لوةلا اذه ىف فا نم باحأو ام آناكامللالاو لءافلاود

 هن رص اامماذه لاق وضعلا كلذ نم لصعاما لعفلا كلذ ىلعةناعالا بابسا ملظعأن ا لحال نوكامنا

 لانعثالةعباتحراول!لاعتا نامولعملانمو حبرفل ثيم نالف لاّةيو ىاق هفرعو ىف ذأ هةعمسو قع

 فيضأ بلا اذهلف كِل ذكرمالا ناك انف فراوصااو ىعا ودلا نمبولةلاف ث دع ام :داوّمو بولقلا

 تالن تكل !١ذه ىلءمادقالان م ردع وذو ميلعنولمعئامجمتناو لجوء لاق م باقل ىلا انداه الا

 دح اهفثاخ ناك هبلقربمض هللا لعن ع بز.يال هنأ لءاذا فلكملا
 هنا لد هناق ىلاعت هللا أ ةفل ا نمار

 فام هلن) ىلاعت هلوق « اسف |”سثناو اريفناريخ ناا هيلع هي زامعو لاعنالا نإ: لكى لع همسات ىلاعت

ي ءوف وأ مكس ف: ىفاماو دمت ناو ضرالاىفامو تاوعلا
 ءاشينمبذعيو ءاشي نارفغمف هللا هب مك. ا

 ىلاعت هنا ”دالا لاه لالا هود ومظنلا ةءقركف (ىل والا هلأ لا) لاسم هي "ألا ىف ( ريدقئ د لكى لع هللاو

صالا لعن ءةريثك ءامشأ ةرو اا هذه ىف مجالا
ل-ع نم ةريثكء اسشأو ونا اودمحوتلا لما دوهو لو

 م

او ةاكلا وةالدلاىفىفو فداكدلاو علا رمشلا تاس لوصالا
 ض.1طاوداهإلا وتلا و مودلاو صاصقل

رلاو ءاليالاو عانناو قاد_هلاو ةّدعا اوقالطااو
 هذه ىلاعت هللا مخ م ادملا ةيفكو ايرلاو عسل اوعاض

 الا تسيل ةيقيق- تالاكىه يتلا تافصاانا تيثدقهنالوقأر ديدّلا لدسىلعتي الاهذمةروسلا

ءوبعواكلمواكلم ضرالا فامو تاوعسل ام هه وتب ةردقلا لاينر ع هتاصسربع معلاوةردقلا
 لاكن 

 لاك لدحاذاو هللا هيمكسا< هوة وأمكسفن أى اماود ناو هلوب تايئزالاو تايلكلاب طم العلا

دبع ضرأل او تاوعسلا ىف نم لكن اك لعلاو ةددلقلا
هياغ كل ذناك هل, وكن هقيلختباو دجو نيبول ىحأ 

 

 ىناثااهجولا هب الاءذءةروسلاهذهدهتنا ممخبسلا اًذهلف نيئذمال دمعولاةاممو نيعيطملادعولا |[

 ىرعام هسةع 0 ميلع نولمعتامب هناّدم دقدملاَدب ال ارخآى لاهل ىلا عر هنا ملم ون لاه مظنا | ةمفمكىف ْ

و ض رالاىفامونا اوم-!اىفام هلل لاةذ”ىلةعلا لءادلاى رد
 هن دم تناك ءاسشالا هذه نا كلما | ذد عم

فالا ءد_هلالعاف ناكن مو هعادباو هن وكَتو هت تذح ودق
 1 *. رقلا نعل هنقثن ا ةمكملا لاس

نما اهماملاعن وكي ناو ديال ةظعلا عفانااوت رئاكشملا مكسللا ىلع شما
 مك ا لعفاارودص لاحم ا 

الاو تا وعلا هقلذع متحا ىلاعت هللا ناكف هن ل-هانأسا نعمل
 ماكحالا هوح ونماه-مفام عمم ضر

لا اتامثزح و اهتازحاب اطمغ ا مباملاع ىلا عمه وك ىلء ناتالاو
 هنا ىذاقلا لاف مظنلا ةمفدكف ثلاثلا هح و

 لاومالا ثا. صام مالا نءدو هلا ناكف نه رلاودامْالاو ةنكلا ندع قئامثولا ذم سهام ىلاعت

اص-سهلادوعت ةعفذملال قللت ىلا عجَر ةعفالد ومحل اا هنا ىلاعت هللانيب اهظفسف طامتحالاو
 اهتم هن

| لاق مدارلا هولا ضرالاو تاوهدأ |كإ ءهل هناث
 ناقك نع ى همام ىلاعت هنا دهاحو ةمركعو ”ىبعشا 

 (ةئاثلاةلأملا) راهظالاو ناتكلا ىلع ىزادمف

 هل ن
 ضرالاو تاومدأا كإءهلهنانمب هءلع دعو وةداهشاا

 ههنال ىلاعت هللا قاخ دبعلا لعذنا ىلع ضرالاىف امو تاوعسلا ىفام هلتداوقب بارالا ا

 قسافلا ضرغ سد هنا ضرُغلا مال سدا هلل هلوةىف ماللاو ءانثمسالا د لمادي ضرالاو تاوءملا فام

 تاحالاعحا (ةئلاتلاةلالا) قدذأ وكلما مالهتمدارملا نوكن اود الذ هتاةعاط هةسف نما

 اتايهاموءام_ثالا قئاقح ضرالاو تاوهسلا ىفام "هل نءّتال ئش سل مودعملا نا ىلءان الاه #مب

 ناكول هتردق تدق تاهام اوقثاملا نوكتامتاو ىلاعتو هنا سدت اهردق تدل نوكت ناو بال ىذا

 | تا مذلل ةنوكمىلا.عت هللا ةر دق تناك كل ذك اك ا ذاف تامهامملا كنب وكتو قناقلسا كل: قة ىلءارداو
 مسا

 ا

 هدد و



 : ةهعستك

 ا هلا دا ىلع مزعيو هءلعهسفنناستالا نطوفاماسم# نيودق ىلع ىلا ىف لدا طارطاو1ن!نالوالاهود-و ِْ

 || هنكعال هنكلو اه_هرككناسنالاَنا عملايلا,ةرطاش ارومأآن وكلب كلذك نوكيالامامتمودو-ولا ىف ||

 اهوسوامساكو اس هنوك ىعمىفانرك ددقو هللا هن ك دخ اوي لة لو هلل هن مكمس ساكت أ
 ١ ناانرك دوةريثك

 ا سداسل ا هحولا اهل :_سسمرط اولا نإ ىلءاترمدم نوكي نا اسد نوكي باذعل و رطاوان اكلت ا

 ما
 تل آ ١

 هوددشوأ 1 قاما 50 *مودعملا ناب لولا ناكف ّق : اًمدلا َةَوَه و

 ٍ فوعنب ن ندجرلا دءءورعو ركب ولأ ءاجانا الاد ته تازئاسا لاق هنا سامع نسا نءادر هللا هن مكمس ا

 || ثدعلاندح أ نا .ق.طدالام لمعلا ن هانفاك هللا لوسرااولاةف لسو هيلع هنا ىلص*ىب لاو

 ْ لاق م”نولوقت م كامات ميسو ماع هلا ل 2 دا لاقفاد دلاهلّمأو هع

 ذا كلذ ىفا 0 مويلع كلذ ده_ثاو انعطأ وادعوا اولاقذ انعطاوانومعا ول وقائيصع ا لد-"ارم

 1 سو هيلعدقا لس ”ىبنلا لا ةفاديإ "لانه تستاهسسفالاساندلا فاكر لا 0

 ]| 7 ' الا هذه ف ثحلا ل# نا لعأو هباوماك- وأ اهام_ي ملام ممسفنأ هياوث دحام تمن ءزواحت هللانا

 ]| ىتلاةدسافلا رطاولناو سفألا ثيد-لوانش هللا هب مكم_سا هوذا وأ م كسةن أى اماو دش ناو هلوقنا

 نم هنءاوناجأ ءامزعااو قاطبالام فياكتاى رش ىرك امتدح ران نك الو تاقلا ىلعدرت

 || ىلاءةداوقىلاىرتالا هاذخاًوءنوكيالىئاتلاو هياذخاؤمنوكيلوالا مسقلاف سفنلا نعاسوةفد
 || اها ةروسل ا هذهرخ ؟ىفلاعو مكب ولق تب كحا عم ذخاؤي نكلو مكناعأ فوغالان هللا < ذخاؤرال
 |١ باول اوداذ_ه اوئمآنيذااىف ةشحاشلا عمشت نأ نوم<نيذلانالاقو تدستك !اماهباعو تءسك ام

 | اودناو هلوقو وذءلا ل فوهف لمعلا فلخ ديالا # ىلشا !فناك املك ناىناثلا هسولاو رّعملا

 ا ىلعاما وارهاظامادو-ولا ىف لمعلا كلذ ل_-> دينأ ه:مدارملاف هللا هيمكم_باع هوفتتو أ مكس: ىف ام

 | ادهووفعا ل < ىف كلذ لكشف لمعلان لص ل3 تادارالاو مار هلا نمساقلا ىف دجولامامأو ةيضرح

 || سيل عدبلاورذكلااداقتعا تأ ىرتالا بولقا !لاسعن أبن وكن داما تاذخ اواارتك ان فء.عذ باوإلا

 |١ لاعفأ نءتلخاذا حراوللا لاعف أ ناشيأو هيلع بتم باقهلا عاونأ مظعأو بولقلا لاعأ ن ءالا
 | ثااثلاهحولاو باواطا!ذهفءضت شف ىهام تااوٌعانلا لاعنأ تح راةءاهملعبترتبال بولقلا

 3 نعاس لا ىوراثدلافموهولاو مومغلا هات ذخ اومن ك1 امد اًوي ىلا عتهتنانا باواا ىف

 || ايثدلا ف هيهيلش م ا نم هسفن هي درعلا ث دحام تااقاهنا اهنع هنن ى ذرة شناع
 | لسو هيلعمتتا ىلصتى للا تاًاسا مب تورو هماع بقاعيلو هنعلأ سيل ةرخ . الا تءاحاذاف ىذأوأ نزحوأ

 |١ ىرحت م ودل !ىلا عدل اوقعم ا دلا ف ل هت ف.كةذخ اوما لق ناف هانعماذهاعامباج أ ذةناالا هذه نع

 ْ ها لا صاماذ_هاناق تيك اع رس: لك

 رثاارسسل اورئاعضل ا ىفام لكسب ا-ماعىملاعن هنوكى اذ الا هذه ىنعم عجرف اهمامملاعىلاعت هنوكهريسانن هل نم
 ١ نمؤااف مهسوغن ىف ناك اع مهرب قئالللا عمب اذا ىلاعتدتتا نا لآ هناام.نءهلنا ىذو ساء نب ان ءفىور

 هناباوللا ىف سماالا ه>ولاو بنذلاو بي دكسلا نءاوفذأ اع مهري بونذلا لهأو هنءوفعي م هريذع

 ْه دورول اهراكن اكن ا.ددن نارفغل!نوكمف اد نم بذعيوءاشن نارفغمف لوقا الادزه دعب را داك

 || ةمضقلا كلت بيةءادراو ناك تاو ماع ظذالا نال ف.هضوهوةد اهشا |ناسقك دب الاهذ مب دارملا ممضعب لاق
 ا هلوقي ةوسنمادب الاهده نا تير سفلا ضعنن ءاش ,درام با ولا ف يافا هولا هماع هرمصق مزاي ال

 ١ اوناكم-مناانلقول, صيام خسلا اذه نا اه دحأ هوجول فرع ضاضيأ اذهو اهءسوالا اسفن هللا فاكنال

 ا نال لطان كل ذو اهءذد نعني زحاعاو احح ىناارطاوألا كلتن ءزارتحالا,نيرو»آموسألا اذ هىل#ق

 ا ىنامآاو دع ةحمسلا هلمسا| ةمف لا تثعب مالسلا هءلع لاق كلذاو ةردقلا ىفاعال ا دروام طق ف.لكذلا

 لدتالهب الانا ,دقورطاو حنا كلن ىل_عباق_ءلا لود ىل_ءهب , الاتلدول هءلا جاتعامتا مسنلانا

 َ ار ؟١



 مع

 5 0 م ا
0 

 أ ءاشد نع هغدف ار الو تابعنا عوطتا ةاكلاو تاعي اخ هأ رش او را نال 0

 اللعاب تنذملا هثر نمل امدص) كل ةنرك نأالا قدمو نيسعالا ن نم دحاوب عطقال عفرءاثي نم بدسعيو :
 ا عفرلاامأ عرتجابت تاوثاب .لاامأوءابلاوءارلا عفرب بد هي ورغغيف سماع نباو مصاعأرق 0 ذاثلا ةلأسملا) ا
 ٍ ءارلا ىغدأ هنأ درع ى أ نعلة'و ها ل ا سسلاو ا

 لدم قلي فركو بذكو رع ىبأ ىلا هنبذو نك هنا فاشكلا بحاص لاق ءاشد نأ رغب هاوذ ف ماللاىف ||
 .ضرالا ىفامو تاوعسا|ىفامهلن هلو: نيب دقو ري دقكئ * لك ىلع هتللاو لاق ع ةرعلاب ساثلا لعأب ن الا اذه |؟

 ا معلا لماك هنا هللا هب مكب ساخعي هونذكوأ مكسفت :آفاماو دب ناو هلوةب نيبو توكلملاو كل ال ماكهنا

 ا ةردةااورهةاان تاكماا لك لعقود ةردع ةأا لماكهللاريدق هولك لع دحاو هلوغ نيم ةطاحالاو |!
 1 تالا لاهذهب فوصوملاو تاغصا| هذه ف لايكلا لود> نم ءملعأو ىلعأ ل6 جالو مادعالا و ني وكدتلاو :

 هللابو هدهاونو هطاذ*ن ءازرت# ه.عاونو هماوال اعضاخ هلا دام ماد_.ءنوكي نأ لقاع لك ىلعب ْ

 ا هلسرو هدتكو هتك المو هّللأن ن نما لكن ونموااو هير نم هملا لزن ااعلوشران هدأ ( ىلاءت هلوق < قءنوداا ٍْإ

 1 ةلأسما) لئاسمب الاق 6 ريصملا|كءلاوانير كنار ةغانمط أوانعم*اولاقو هلسر نم دس نيب ف وردنالاا
 ْ لاك لعلا لاكو كاملا لاك ةمَّدقتملاَدأ الا ىف نيبال ىلاعت هنأ دو لالا هوو مظنلا ةيق- كى (ىلوالا

 || دايقنالاة بان ىف نينمزملا نوكسس نيب نأ, كلذ عبت أ ة ب وبرلا تافدط لاك ب جويا ذو ىلاعت هت ردقلا |
 1 ةندوت رعاالاك انمروهظ دقو هَ وبرلا لاك انل رولا اردو .ءاالاكود كل ذو ىلا ءث هلل عوضال او ةعاطااو 1

 ْ د0 ل نا لاو ةحرلاو ةيانعلا ل لاه انق-ىف ةمامتا !مون رهظي نا هناس-اوولذف ميسم نم ودجر اق ْ

 هنا نيب هللا هب وكيس ا هوغو أ م ك2: أقاماو دمتناو لاكامل ىلاعت هنا مظناا ىف ىناثل ا هجولا لمالااذه
 || ىر<# ىر همام كلذ بءةءرك ذىلاعت هنا م ةكبلائ ءانر فاظو ائث :طابو نروح وان“ مس ءره هسماع ىذعال ا

 انآ ىد-_ءءلوةيدإ_-ذقرهن ا ءوملاو هير نم هما !لزنً الو سرلان مالاسقف انماعءانما اوانل حدس 1 ؛

 ا ملعت ى> كدلع و كاس دد نوقياسالا اهنمرك ذأ الو كالا وأ نع رو الف كلاو-أ عمجيرعأ تاكاد أ

 لعركسلا قو تان اراهظافؤو ةجرلاو دولا فل ماكل !انافةردقلاو لعااو كل اىفلساكل ا انأ5 ىلا ١ أ
 ١ مهانةزراسعو ةالصلا نووقيو برغلاءنونمؤي يذلا نيقتما حدجةرو لا أ دبهنا ثلاثا هولا تاعسلا

 لاقفلسو هلع هللا لص د# ةّمأمهةروسلا لو ىف مه دم نيذلا نا رود فر را

 لو فهلوةددارملاوداذ_هو هلسر نم د نهب قَرفنال هإسرو هينكو هتك المو هل أن هد ا

 نوةةيوةروساال وأ ىف هوة دا ارااودر ان ءطأو انهعماولاك ادهاد لاق ع تل ةروسلا|'

 ةروسا١لوأىف هلوشي دارحلاو هو ريطاا كيااوانشر كيا ارةغامداه لاق مث نوهقفأب مها ةرراغو ةالصأا '

 ْ است ناانذخا اونالا نر مهاوق ىف مير ىلا مهعرضت ةرفي كح انوه منع كح م نونقول مه ةرخ -الابوأ

 | ودخل مهكئاو اومير نم ىد» ىلع كئلوا ةروسلا لأ فداوةبدار ١ اودوةروسا رع اىاان اطشأوأ

 نم كلااهءاجاذا لوسرلاناودو ع.دارلا هجولا اهرخ ”وةروسل الأ نعب ةقفاوملا تاصح فيكر طناف[
 ةردعع الا كلما كلذ قدص فرعي نأ هنك-ءال لودرلا انهاهف قال !ىلاالوسر كئءب هللا نا ه4 لاهو هللادنع ١

 اناطم_كربخملا كلذ نوكأ لؤسرااّوط هللا كا ذالولو هاوعد كلما كل دق دص ىلء ىلا عت هنن اهر جامد 1

 0 ىلاعت هللا مالكوش عومسملاَّنأ ىلع لدي زعم ىلار 5-2 | ىلاعت هللا مالكم تاذااضر أ كلا !كلذو الضمالاض ْك

 |١ كلذ ةطسا وبكل فرع. هريغال هللا مالك ع ومسسملا نا ىلع ةْر هللا ماقال ةريتعم بتارملا هذ_هو ريغال 1
 أقدا.ص كلا ١!كلذنا كا ىف امال و ىلاعت هللا مالك عمن هلازسملا 1

 1 جلو وجو 7

 هر كو

 | افالتخا سانلثالدعأو ا رار مر هرب امانا زوار احسان د ةرالاو كاقو ٍْإ



 اا

 تح ةّمالا دنع لوسرلا دي ىلعةرتملا موذ:نأ هتان ناطسسشب سداو ىلاسعت هللا همءي كل مهناوءاوعد ىف |
 || ماكالا ماسقأو عئارشلا عافأت روس اهذ_هىف ىلاعت هتنارك ذالف كلذاوذرعي نأ نم ةّمالا نكسة“ال | || ها د:ءنمالوسر هنوكح لوسرلا فر“ لام نذافءاوعدىف قداص لوسرلا نا ىلءاهبةمالا ل دتسست |
 ئ ئالم كلذي مريخ أ ىذلا ناو همل ا لصو ىل عن هنن نم ىسو كلذ نا فرءلوسرلا نا نيبف لوسرلا نءآ لاق
 أ| هيلع هللا لص لوسرلانامعارك دم لضم ن اطمسشب سيلو فر ردخأا نم مو دعم انهت هللا ل 00 وعم
 ْ نونموملاو لاف ةرخأتملا ةةرااودوكلَدب نئمّؤملا ناعا هسسقعرك ذو ةمّدَمَدملا ةمسرااو»و كل دي ل_سو
 ١ بسر ثم هناك نارا نا لعامبدن رث عئادب ف5 ر وا هذه مظأ ف اطا ىف لّمأت نمو هللان نه لكس
 1 بس زدتم هلل اولا نيذل العلو هنان (ماغنو هبدترت بسحب زعماضي وهف هذ انعم فرمشو هظافأا است

 أ رومالا ءذهل نيوينتمري غفت اطللا هذسه نءنيضر مني سمقملا رووج تيار ىناالا كلذاو دارأ هب ولأ
 ْ ْ لقاو الابايلا !ذ_هىف مالا سلو

 رغصلا ىف كتللالفرطا ب نذلاو « هتيؤرراصيالارغصتسست ميلاد
 |١ لك ىئعملاو هتلان نما لك هل ودي كلذ دعبأ دش اعبر نءهبلا لزنأا.عنوئمؤحااو لود رلا نما عملا نوكسف | |١ نونمؤملا وهلوقدنع مالكسلا "مسي نأام_هدسأ نالاّمحا همضفن ونمؤم او هل وقامأف لسو هلع هللا ىل ص : ليربج دي ىلع ةرهاقل تازدتملا نمرهظاب كلل ذملسو هلع هلا لص لوسرلا ف امناو ةذعئااوةناهكلاو . ردهسلا عر نمالو نيط امشلااءاقلا بان نم كلذ سبلو ىلاعت هللا دنع نم لّرن ماك الاو عن ارمشأ | نم هسفأم || ل_-ونآرقلا اذهنا ة :ره املا تاز دتملاو ةرهاقلا لال دلاب ف رع هنا عملاق هنر نم هسملا لزنأ اع لوسرلا || نماىلا.ءتهلوقامأ (ة3 الا ةلأسملا) هّتسرو هلضفي هي انعفي امانلعيو اناعاعان عفن نأ ىلاسعت هللالانو

 ٍ هلع هتآيرعشيلوالا هج ولاق هلسرو هينكو هتكست المو هللان | ونمام مافن و:موااامأ و هب ر نم همل |لزنأ أم ! نك نما لوسرلاَّنا ىعملانو دو هلا نمآ لك نونموااو هلوق نم ىدشني م هير نم هملا لزن أ اب هلوق
 ١ لو سدا هقاخ ذشم الا صاح ناك دة اوبال ىلع ل سرو هكر هك المو هناي ناي اانا ِْ /| ناتكلاامىردتتنك املاك أك هلع تازنأ ىتاا عئارمشلاب هناسعا وهثدح ىذلا نأي ظفلل ارعشي ىفاثلا | : هولا ىلعو لال دّدسالا تقو ىلء ناميالا مدع له كف هيرب انءؤمراص م هيرباتمومناك ام مالسلاوةالصلا أ

 لع ىسعنوكي نأ دعس ملاذاف |

 مجرما

 م || ك.اق ىلع نيمالا حورلا هيلزن لاعو كبلق ىلء هلزن هلا لاهو ءاسشيام هن ذاب ويفالوسر لسرب وأ باءارو أ نمو ا ام-والا هللا هماكي نأ رسشنلن اك امو لافو هدامع نما نم ىلع هسهأ نم حورلاب ةدك.الملا كزتي لا رن كل :الداةطساو مالسلا وةالصا مهملعءاربنالا ىلا ونامتا ىلع و هن اكس هلأ يناثلا ةكرملاو ْ رك ذلا ىف ةمترملاذهىل امته امتق كل ذلف لصال ا ىه ىلاعت هللا ةفرعم تناك مال اوةالصلا مهيلعايبنالا قدص ةفرعم نكمال تاجاسللا لك نعاينغ تامولعملا عيمج املاع تارودسملا عبج ىلعارداف اهثاص اعل نا تري لام هنال كل ذوىلاهتو مناص سمه ناالا ىح والا ةترئاف نامالا تازورمش نال || بتارملا هذ ةفرعم نأ ل_عتادؤي الا هذ_هنأل-ءا (ىلوالا ةلسملا) لئاسم هقودإدرو هينكو || (| .:كتالمو هللا نمآلكنونمؤملاوىلاعتهللا لاف م هريغف هلوصح نكمالاعناالا بايىفاصةش لوسرلا | !| ناكبيلااذهلف 4 ناعالا نعم ريغ نك ال و هين اجالاباصتخم لو هيلع هللا ىلسصو حن وكت هاوس ةلعتال | || او نوكيدقوهب نمؤد نأ هنكيو هفرعيوريغلا هععسا واتمامالكح نوكيدق هير نم هءلالزنأ ىذلا | أ| نال كاذب لوسرلا ص>امتاو هل_برو هتك وهتكئالمو هلاباوذءآ نوئمؤملاو هيد نم هبل لزت اع نمآ ١ لوسرلا نإ ىلعةبالا تاد( ةئلاثلا ةلاملا) لقعلا لماك قاشام لأ نم هب ربافراع ناك ملسو هيلع هللا ىلص || ار عنا لاقي نأ دعبتسيف يكف الذط ناكن يح هللا دنعنمال ودرع ل



3 
 اه

 1 دك الما 1 اللا ةطساو ريالا واسوا ىلا قمنا سور تن نا ولا هماع انو

 اذهلو ةساثلا دمت ”راا ىف ةكستال المارك ذ لعح سا ١ اذهاف رمش نيد و ىلاسعت هللا نمد 00

 الأوهو بتكلا ةثلاثلا ةمل رااو طق اناا لعل اولوأو ةكئتالم اووهالاهلاال هنأ هللا دهشاضو؟ لاك مس

ذ هنعريمم ا حولا كلذ لوم ىل-ء م دعم كاما تاذ كل ذكف هترانتسا ىل_ءةبترلا ف
 اذهلف بتكلا ه

 نءةجردلا ف نيرخأتم نونوكمفةكت الملا. نءحولاراوأ نوس:ة.نيذلا مهو لسرلا ةعدارلا م ران

 ةعب رالاستا رملا هذه بيترت فن لعاو ةعباراةسإ ران رار لال لمع جلال يانا

 ا رك ذىذلاردقلاو يتكلا ىف اهعادبان سال ةىظعاكسو ةضماغ ارارسأ حولا اذ- 5

 هلاعتأبو هنافصوهدو-و ناعالان ءةراسع هللا ناميالاندار ا مين !اتلأ بملا) فيرمشتلا ف

 قااشدو-وم تازيصتملا» ارونأل-هبنأووذ هدو> و ناعالاامأ هئاع٠أب و ةقاكحاو
 آك- ه ىلعو اها

 هقالتخان وكف رخآ ايش تازيصتلاءاروام تيثبال هلال ىلاتهلالادوج ون ارم ن ركبأل م-خافردقلا
 دجوم تازيحتلا ىوسدوبوم تابئانن ورم ممناف ةلزك_ءا او ةعس الد ام ارا كا حاف تاع

 ةيتو.ئاماو ةبلساَما تافصلاف هتافصب ناميالاامتاو تاقصلا ىفلد تاذلاىفالم_وعم فالذنانوكقاها ٠
 نءدسحاو لكى ار تم بكس م لك ناف بيكرتلا تاه ع. نع ءزنمد رذ هنا لعب نأ ى وهف ةمسالاااَمأ
 ' تكسه لكن ذاف هتاذأ ن نامي هريغىلا ارةدفموهف يكحح مه وهذ هرعسع هن :ازحأ نمد_تاولكو هازرجا

 بج وملانألءينابق ةوءثااتافدلا امو بلا هوجولا نمهجو اج انئالو اين

قاع ل دتسسي م تاذلا بجومالر انتشر دافا يفرثؤل نأ نأعلاوحالا كات فالخ ىلءاهعوقو
 | اعف 

يصد اهم ايح اهلاعارداف هفرعد دكت 3 هلعلاك ىلع نات الاو ماكحالا نم
 لالحلاءانوء:ماودوم ار

 هلاعف اي ناعالا ,امأو مولى ل اوهالاهلاال هلا هلوقرمس ف 0 ل لاكلاتانغعو

 اا ال كاد وال دل ىلا نكمملا ناك ةء ةهمدمب مل_هذو ث دمت ن كةوهفدا وسام لك نا لع نابف

 .هداجاو هقدخكي لص اافما راسل تاي مرق تأ لو كلحتم لالالا هو داقلاو وشو هداج ول لحوم نم

 مكحلاف تاناو.ل ذب راشخالا لاه قالا ىضىتااث داو ا ىهو ةدسقءنيبلا ف عقو هناالأ هاوس

 قلك تاقناق آهن راع دو-رلا تعاونا اهداخ_ساى هبال هيدحم 3 نبخاوخو لوالا

 || ىتاكسو نادح رح تءاكفال ره[ مر دارا دار مم ره نأ تشن ا ىفا ىسفننم

هف كن وكمل كم شع كن وااع و ن.  تححر ل كده شع كتك رح تقاع دق ل ود 3 ريخب ال
 | هكشملا وص لد

 لرد نأوديال ل يار سا را لود>-لسقو ل نعتتال كراس

تدعم ال تتد- ناق ىلاعت هتلاوا ديعلا وهن وكي نأاما تد_ فاك لدم
 ناك ناو عناصلا ىنن زادة 

اهدنا تدشف لا سدأا مالو ٍىرخأ ةئيشمىلا اهئادح اف رقتفا دمعلاوهابعدمم
 || ىلاعتو هناصس لاو ُِ 

 لعفاا بترتفهلر امسح االوا مود دعو هميشأ ا كلت ثود- ىف ناساللر اشخاال لوقو اده تدل اذا

 ةكوق |[

 0 ا

 3 ا سا كرك ىر لاثملا برمض ف كلذو رمادا ىلا هل_كوبر ىلاعت هللا ن ه كلا قاس ىدلا ُّ

ا تاذو رمقلاك للا تاذف سعنلارو نمرمقلا ماس
 ةصقم رمقلات اذ نااكف ةرم فلا ةرانتماك حول

 ْ ةكتالا ارك نان نء بنكلارك ذىلا هت هلئارخأ مرحالو رحت الملا ٠ نع ةدئرلا فةرخأ امم تبتكلا تناك بدلا

 [ ناك لبهوجولا نم هجون اكرم نوكينأ عذتما هناذاامجاو ناك لبهنأ لاك سلام لكو هناذانكموهذ

ءالنأ مزلهناذ ىف اد رفناك اذاواقلطمادرف 9
الا الو ناكم الو ارد هودالو ا. .هد>-الو ازي_دم نوكد 

 ١ 

 5 او ل تمير ناتو هذ هنأ اه ًارازف قاوالا ىلا هنت تاما ضع ىلا هس هناذإ

فيك ة ئيشا اهذهلوقنفاذه تدئاذا
سمبالنوكينأ ما اهتودحّلاف تادح 

 | ثدح؟ توكيد السا ثد

اف هب ةّهش ادعي لع_ةلا لوط الو هب ةثيشا الاس ماع
 ٌ رهاف مالك اذ هنراتخمةرودف ر طغطمناس ال

 ٍإ 0 كاك ل ا ال امتع تالاوتيلا هتذراعدقو

 آ



 أ| حدملاو ىبتلاو الا هو فيكف هقيلختب لكلا ناكول هنأ ىناثلاو قسفلاو رفكلانءرثحاوقلاو
 ١. اضيأ هملءدراو هناالا مصآلا بناج نم هماع لوءلافراساوداذهذ ديعا ا ىلع ناقعلاو باوثئلاوٌمدلاَو

 : معي نأ تبدو هماكح | ةفرعم ىنهذهتلانن اسعالا ىف ةعبارلا ةيترملااماو ةّدععضاو م ىف هانرّرق ام ىلعلعلا ىف

 |١ اهقان هيداص ناك نال عم ناكأم لك نالال_داةهلهبةالعمريغاها اهدحا ةعبرأ ارو اهم اكح أ ىف

 ةدئاع ةعفنماهءرش نمدودقةملان ا ل«ينأ اهعابو لام هن ادحس قاسا ىلع كلذو هريسغب الماك هناا دب

 مكحال او مازلالا دانا ٍل_عي نأ مانو ةرامدملا عفدو عئانملا باج نع هزيم هئأف اما ىلا الد _.علاىلا

 ءيثهلاعفأو هلابعأ بس ىلا ىل_عدحالب هال هنالعي هناا هعبارو دارو ءاشش ف.كحات داا ىف
 عيشي ال هناو هلدعءاشد نم بد _ءدو لذفب ءاشب نارق- ةرخ الا ىف هناحكسهئاو

 ق.قطلا ل واما فدكف ىزاخلا كلاما ىلءهكقحال ىراخلا كولم_ااوهكدلمو هلم لكلا نال

 ءامسالا هلو فارعالا ىف لاق هئاسم-؟ ةفرعم هقلانناعالا ف ةسماشلا ةستراامأو ى.قاكلاملا عم
 ءاممسالا هلوهالا هلا ال هللا هط ىف لاقو سطل اءاعسالا لذ اوعدتامانأ لارا ىف لاقو تس سحلا
 : ىسحطلاءامم*الاو صرالاو تاوءسأاىفام هلمدس ىدسللاءام«الاةلريشا ارخ ىف لاقو قدا

 ١ الل نيمودعملا هناا ةن_ساأ ىل_ءةلزنملا هللا بت حكحو ةدراولا ءامءالاىه

 امنع ثحااو اهدو+ونامالااهاوا هحوأة-عرانهوهذ ةكئالل ان نامعالااماو هتلانامالا

 ١.١ هيلع يدل و وى 00

 ةقشكوا ةفمطل ماسح ىهف ةمناهدج منوكري دقي و نيعسلا نم ةبركحح سوا ينام وأ ةضخم ةمناحور
 | هفاطل عم ن وكس تأ ن ع فيكذ كلذك تناك ناو ة.ئاودوا ةمنار ون ماسجا ىهيذ ةفدطا تناك ن اف
 ةمأ ًارقلا ةمكحالا مواعق نيا رلاءاملعلا ماعم لا ذف ىودقل !ةياغل ىلا ةْوَملا ىف ةسغااناهماسدا
 نء مسمد نوفا نوروهطم نوم ودعم يم ملعلا ةكمالملا ناميالاف ةيئاثااةترملاو ةينادربااو
 ظ ةدايعب مهمسنأو هللارك دب مم ذأ ناق نور مسح سالو هن داع نع نوريك.م-س ال نو صور ام نولعفيو موقوف
 || هللا رك دن مدام كاذكف ءارواا تاق دا نع ةرايع وذىزااهسفئانهدحاو لك ةامح نا اكو هللا
 || نم مسسق ىلع لكو تم مهئم مسسق لك ردا نيبو هللا نيب طئاسو مهنا ملال ةمسرحاو هتعاطو هتقر عنو ىلا غت
 || ارو تالما.1لاف اورد تايراذلاو لاكو ارحز تارحازلا اذص تافاصااو هناحس لاق اك ملاعا || ذهماسقا
 || .ذهريسف:ىانرك ذدقاواطشن تاطانلاواقرغتاءزانااو لاكو أةدعت ا ةطاءلاف افرعتالسرحاو لاقو
 ةلزنملا هللا بتكناةعبارلاةترملاو .اه.اعاوفقو معلا فنوذا رااهءااطاذاةةئارا رسأ تان الا
 || شرعلا ىذدهعةّوقىذمي ركلوسر لول هنآ ىلاعت هللا لاه ةكَت الملا ةطساو ءا.بن الا ىلا تاصواسع
 ١ ل_علا صوغ ناك ا ءاكف ةكماللا نامغالال وص-ىف اهمّدبال بتارملا هذسهذ نيمأ من عاطم نيكم
 | نآاهارتا ةعبراروما نم هيفديالك تكلا, ناعالااماو ا ةكتالملاب هنامياناكدشا بتارملا هذه ف
 || نءالور كسا | باننمالو ةناهكلا بان نمتسلاهناو هلوسرلا ىلاسعت هللا نم جو بنك اهذهنا معي
 || دك الا ا لق نم ناك نا او بتكل ءذم جولان ا معي نأ اه. انثو ةئيرالاحاورالاو زيطاب_ثلاءاقأ بان
 || رداطلا جولا اًذ_هءانثاىف م-مال الض نءؤئثءاقلا نمنيط امسشلا نما دحا نكعمل ىلاعت هللاقْنْي رهطألا
 اىظعال وةلاف دقة ولاءانثا ىف ىل_علا قدارغلا كلت هلوق ىقاأ ناطم_ثاانا لاف نم نأ لعيب اذه دنعو
 || لوةداسف هش لخدو فّر< ملوريغي ل نارةاااذدهّنا ثلاثا ةمثراو نآردا ىلا ةمهتااو نعطااقّرطو
 نارقلاجرخأ كلذ لاف نمناخ هنع هللا ىذر نامع ل -عفءىذ هجولا | ن5 ىلع نارقلا بدن رنا لاف ند
 نع ف شك همك ناو هياشتملاو مكحلا ىلع لستم نآرقاا نأل_ءبنأ ةعبارلا ةينرهلاو_ةخحشن وكن
 نيمو دعم م_مو كح ملء نأ لوالا ةمرملا ةعبر روما نم هءفدب الف لسرلا:نامعالا امأو هيباشتم
 | عسجو هيفاناك ام امهج رخأف اهتعناط.ثل اامهل زآنهلوق ريسفتف «يلئع_بملا هز هاممكح ا دقو تونذلا ند
 |١ ىلاعدو هناهس للا نوعي ريسفتلا اذه ىف ماليبو ًاتةحوانر كح ذ دةنوفااخلا امبكاسع ىتلاتان لا



 ]| عزاب نم ةيفوصلا نمو <ىنب سم نمل ذفا ىلا نأ ل-عينا ممينامالا بتاع نمةاثلا ةيترملاو |
 ")| ةكتاللاناءالعلا نورك ل اقد ةكن اللا ا موضعي لاق ةئلاثا | ةمكرملا . بام اااذ_هفى

 اناقذاو هلوقرع سف:ى ل ا دهرا ندور يسرا نك الملا نم لطلا بعون ةيداعسلا

 مدعي نأ ةعبارلا ةمتر ما ةضءاعتاث> ا.ه للكس اهذهىفتافث اكمل بايرالو مدت ال او دعا ةكت المال

 مونمو نوعي لع م يضعب اذن لسرلا كلا ىلاسعت هلوق ريسفت ىف كا ذ امد دقو ضعيلان ءلدضتأ ممضعبنا |

 نأ هنعءاماعلا ناجأ و لكسر رول الا هذ_هىفىلاعت هلوقب ك#ةو كلذ ركن أ نم

 اوناكاذامالسلاوالصلا م_ماعءاسالا ةوينتايثاىلاقيرطلاناوهورخ ئئمالكلا اذه نمدودقملا

 ةزدعلا تروظنم لك قف ب>وقد رطلاوهاذهناك اذاف مهي واعد قفو ىلعةزدتارو وظوه ني رمضاح

 ةدك ىلع مهنمدح أح ىف ل ديال نأ بحو قي رطل اذه مد: 0 ناواك داصص نوت نأ ءاوءد وذو ىلع

 ف ه رسط فد زت هنم ٌصرغااو ضق اسم دساف لوةف ضعبلا نود ضع.لا ةلاسر ىلع لدي نام همااسر

 وهاذهف / ايفا لدم يول نو دكيو ىسعو ىدو# ةوشب نوزع نيدلا ىراسدألاو دولا

 تالا ضع نوكيا ذوججإل هنا نم مر ذامالهلمر نمدحأ نيب قّرذنالىلاعت لون هدودقما

 هنأتكو ةزد-أر ة(ةئلاثلا ةلاسملا) هاسرو همتكو هتكتالمو هللا ناعالا ودا ىلا ةراشالاوه اذهذ ضع لا

 هيتاعالا تار ةااوهدارملا نا امه دحأ ناهو هيفف لوالاامأ عجبا ىلع هرتكنوق ابل اودحاولا ىلع

 ْ ىلا عت هلوق هريظنو علا ى ىعد ىقاو يف سلا ىسعم ىلع ىفاثلاو ل_هرااو بتكلا عمم نامعالا نمد:

 موهعلا دنفياغا ثلا سءانا لم قناف قطا, باكل ا مهعم لزنأ نثأو ني رذئمو ني رشدم نيسنلا هللا ثعبذ
 ىلاعتهتنا لاك ةرثكلا هب ئءثوءاعسالا ن همفاذالاءاس دقانلق ةفاضم هدعو مالل'و فلالاب انورة«تاك اذا

 | لالالا | ذهو مكنت اسن ىلا ثفرلا مامصلا هلما مك ”ل- ا ىلاسعت هلل الاكو اهوددغال هننا ةمعن او دعت ناو

 راك أَثالو عهلبا اأن نمهدءبامو هلبقام ةاك اشمللضفأ عمل ابةءار ّدااو العلا لاه ءايصلا عيب ف عئابش

 عفانن ءو انوكس درع أن ءو نيساا مذ ىلع هل برو هاوقىف اوءحأ ءاّرَقلا نأمل_ءاو هم هيلعءادهلا

 قاودال نأ ىحو رع ىلأ ةحو نيعلا مر لغف ىلءةماكلا لد نارووجبا ة حو قيففتخ اطر هبتكو

 افف- !ه نوك. نأ الار عش ىف تاكر_طاهذ_هلاوة: ملاذ جاو كل ذاودرك مال ت تاك م عررأ
 ْ مزالربغ ماعدالانا لاذ الف نيتماكلا قاما ةد_-اولا ةماكلا قدوركم كلذ نا نولوالا باحأو

 هيل ارق الن انك رو رعت امم لدتا )ذا ةماكتلاو تاكا رم سه هسفىلاودقهنا عم كلذ لء-وىف
 (ةعبارلا ةلأسملا)
 أءايلوأ هنود نماوذنلا نيذلاو لامد اوجرخا نولو, ءانعماوحرخ أ مهي ديأاوطسام انةكشالااو هلوقك
 رزان لعل ابقزني ةرعوأ أرق ) ةسماخلا ةلاسالا ) اذحاولاك ىأ هللا ىلاانوب رةيلالام هدءعتام

 نب زحاح هذع د نم مكتماش لو قكعتلباى ىعم ف دح أ (ةسدا بلال لا) نوقَر قيال هقاذيعأ اردو لك

 ْ عيبا نعم انو هد ؟نوكينأزوجعال هنأ ىدنءوهولات ىذااوهاذ_هدسر عمج نيب قّرقنالريدقتلاو

 2 ر رعير َن ر ود | السر نمذدحأ نيب قّرفنالنولوةد ,دَقتلاو فو ذحم همقد]سر نمد انييَقَر « نال هلوق

 ّْ ىنئااندوذةملاو لسرلا ضءبنيب ْنيَةَرَمم موك قام هالاد- بةودلدتر عي مم نعي قرف'ال رب دعم اريصب هنال

 أ هيلع ها لص د#وهو ضعبلا نيب لب لاعرلا لك ني نوت د , اوناك امىراصئلاو دووملا نال ذهود

 هري-غنبب هل سرلا نمدسح 'نبب ق رفنال ةناالا عم لب لطانهورك ةىذل' لي وأتلا نا تبث لسد
 | انعطاو ان«ءماولاهو ىلا تدنن هللا لاف مث لعأشاو مالكلا ن نمدوهةلال-هحاد-بمب , انرمسفا ذاق ةوينا اف

 هوحو نمي لا ةح . مظذىف مالكلا (ىلوالا ذا تما ) لئاسم , الا فو ري_دملاكملاو اير كنار 6ع

 | لءااشبر ال ةودلا لاكست ساو دب لمعلا لج الريكا هتاذأ ق لسا فرعي نأ فنا سنالا لاكن او هد (لوالا)

 ١ نياواد# تار ةلاو ةيلههلا قل ناار رتاركاو تاريدلا رادو بسلا وقالب
 ء.واأر م« «
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 اذ_هد_داو5ىفانئنطادتو ةيلمعلاة ولا لك نيطاصااب ق1 اوةيرظنلا ودل لاك مك-طاق نيل اصلان
 اضدأةياالا هذ_هىففصضالالوةنذاد_هتفرعاذا ناةدحل ا اذ_هنم مد ةتامف نآرقلا ند ىععملا
 |١ ةوقلا لاكةسا ىلا ةراش اهل سر نم د_> نيب قّرفن ال هلسرو هّكو هتكم المو هللا نما لك هلوقف كلذك
 ةئالالا ةءلمعلا ةَوَقلا لاكتسا ىلا ةراشا انعطّأو انعم“ اولاقو دل اوةو هفب رمدلا فراعم ا هذي ةيرظناا
 ةدمع رارمسأ ىلءنآرقلا لاما لع ةيكنل هذه ىلع فقو نمو "يل ءاكلا هل_ضافلا لاسعالا هلم
 || تثحا'و سمالا ةنالثامانأ نان الل نا (هي الا هده ىف مظنلا نمىناثلاهحولاو) نورثك الااسهنعلذغ
 داسعملا لع نكمل هنع ثدااودغلاو طسولا لعب ىعسإ هنع ثدحأ او رضاسخلا مودل او ادمملا ةقردع ىعس هع
 هءااو ضرالاوتاوهمسلا سنغهللو دود ةروس .رخآى لاف هثالثلا بنا رااهذهةباعر ىلع ل وشم نآرشلاو
 ةردقلاو للا الا تبل ةيقرقحلات الاكل تناكاسلو ديملاةف رعم ىلا ةراسشاا كل ذو هلكىهالا عج
 عجرب همااو هلوذو معلا! لاك ىلا ةراشا ضرالاو تاوهدلا بغهلاو هلوقو هب الاهذ_>ىاحرك ذمرحال
 | مو.اا بتخام لعودو طسولا ل-ءاماو ًادبملا لء ىلا ةراشالا وها د-هف ةردقلا لاك ىلا ةراسشا هاك سهالا
 || رظطنلا عطف هناهئاااأماو هيد ومعان لاغتشالاف ةباديلاامأ هباهنلا وهب اذملا نايت ماضي هلف هب لغتشي نأ
 نيماقملا نيددرك ذذ لكوتلا ماوه كلذ وبا.سالا يسم ىلا اهاكر ومالا ضي وتو باسالا نع
 همذ لصم دس دغْكمو.ذىانوامعب اع لفاغب كمرامو هلوةووذداعملالءامأو هلع لك وود ديعاف لاف
 هلوةاضب أ اهريظأو هنالدلا بتارملا هده ىف هنعثحي املاك ىلءدي الا هذ»تلعشا دَقذ كيلا كلاعا نان
 ١ وهو نيلسرملا لع مالسو لاه مث اديملال علا ةرائاودو نوفصداسع ةزعلا بر كير ن اديس ىل اعتو هناك
 ةنلالدأ ةفصفف لاف ام ىلع د اعملا لع ىلاةراشاوهو نيملاعلا بر هلل دهلاو لاف مث طسولا لع ىلا ةراششا

 : رخآف دوك ذمئالثل|بتارملا هذه في رعت لوةنفاذ_ه تفرعاذا نيملاعلا برهتت دما نأ مهاوعدرخاو :

 أ| اولاهتو لوقو ؟ديملاةفرعم ىلا ةراشا هل در نمد: نيب ٌقَرَال هلوق ىلا لو سرلا نما هوت ةركزاا هوا
 اهبال همام املاعناسنالا نوكب نأ بدع َياالاو>الا ةقرعم وهو طسرلا لسع ىلا ةراشا انعطأ و اعم-
 هده ىلع فرقولاوداسعملا لع ىلا ةراشارعدملا كءااو اًمر كنار ذغ : اوذو اندلا ةاط اهذ5#ىفنوكي مادام

 تاووسلاة-بمراونأو كالذالالاع ةهسفىلا ماسالا لاع قمض نم هيد_دو لا لاروا رار الا
 نعد دعااىناثلاوتا دو>وملا قام نعشدلا امدد-؟ نام قلااطملانا (مظنلا ف ثلاثلا هجولا)
 نمدافمسمىنائااو لع !نمدافةسق لوالا مسةلاامأ رظاطاوزاوملاو بوجولا ىف لاسعفالا ماكتحأ

 "| ناالاه سم انعطأو هلوق انعم ىأانعطأو نعمت هلوق هللا هرى دحاولا لاق (ةد انلاةلأسملا) انعطأو
 أ رداقلاد.ءءركذىذلا بابلا نم اذه لوقأو هباوح دم ثمح نم هيلعالمل دمالكلا فن الل وعفا فذ
 انعطاوهلوقانعمهردقتلا تاعداذا كي الىل وأ اردقتو ارهاظ هدف لوعءاملا فد نا هلنا همر "ى ودا
 ا سل هنادافأ لوعفلا كلذ همف ردة ملاذافههأ ىوس عاطب رخآ صأو هلوقربغ رخال وقانهه نذافهىهأ
 فذح ناكرذ هرمأالا اعط هدلب اقمىف لاة.ص أ دوجولا ف سدلو هلوقالاههم- ب لوقدوج ولا
 ءالؤ»ناعا قصرا لا معا (هنا اذا ةلأسملا) ىوأ عضوملا ا ذ-هىف ىقءموةروصلوء-ذملا
 كلذ نالرهااغلا عابودأ | هئم دارا سدل ا وعم هلو ةفانعطأو انعم نولوةي ممن ابل ذ دعي مهقصو نينموملا
 ناسا ىلءدرو فءاكست لك نا: ةيتو هتحص انلعوماناةعىأانل وةعناذ انهانعمسان أ دارملا لب حدملا ديقيال
 موهذنأ او لولا عم عمدا او لويقلا بج او ص قوهفانيلا مالسلاو ةالصلا مهلعءامبنالاو ةكددللا

 عم نا ىنعملاو دش و >و عسا قلو باق هناك ناىرك داكاذف نا ىلا_ءتهلالاق نارذلاق دراو ٠
 انعءطأو كل ذدعب لاف 5 ارقو هم ذآ ناك اهنعم ل ناكح ىلاعت هلوق هسكعو رسخاح م#هذب ىرك ذأ
 || نيد مىلاعتهنا عم !نمئشبا ولأ امو_وذ ف.ااكتتلا هدذ_هىف م هداشتعا حداك هلا ىلعاذ_هلدف



 ْ أ كالاو اشر كنار 2 اللات كلذ دعب مسبنع ىح مال عوالع فل اتادأب ب داتا نيلغفالا

 د اولعو فرااكتل ا اوليقا موةلاناودو لاوس. , الاوز_هىف ) لرالا لآ ( نانسم همفوزيصملا

 ْ ءادأ قف ,هدوه< اولد, ناوم-مالؤالا هو-ونمباوخلاو ةرفغالا مهباط ىلا م-مبةحاح ”ىأناهب ١

 هءانءمو اش رشا رذغاولاف كلذ اوزّوج الضم -مءر د هرريصق# ن منيفئاخاون امهم الا فمااكستا هذه

 .ةعنلان ءاكورىناثلاو نور ديون َوأيامف مهريصت:ن مَ كرا تاك ارق اسك نهثو قاب وسبا

 اوركذذ : زم نيعمسس ”كلءللاو موعلا قهتلار ةءؤئم-سال ناو ىلق ىلء ناغم ]هنا لاك ةنال و ءاع هللا ىل_د

 الك ناكف زر درا كارد قرتلا ف ناك مالا او ةالصلا هيلع هنا اهتلم نم تالدو ًاثثي دا اذهل

 نا رفغلا ىلط لوك هئمدهللا رغغةس ناكف اررق- لوالاىًارلوالان « ىلعأ ماشم ىلا مانقعن هقرت

 قوق "هلي اقمىف تاعاطلا ع..جناث !املاو دعبتسمريغاضيأ هجولا اذ 5 ىلع هن , الاهزهق نأ ارهلاىق

 : كلذاو لهجورودةوريصقت هن اريكرا وأ لس اقم ف قانا ندع "لس الل فر اعملا عار كو خان د هدو |

 ادجاملاعناكت او ةي دوبعلا اقم نم ناكء ام <ىاىدرعلاف تا دك نك اذاو هردق وح هتتااور دقاهو كاف

 هلوقىف رسااوها فهو هئمر اننغتسالا ب< ىذا اريدقدا !نيءر اص ىلاععت هللا اريك لالخ كلد لب وق اذا

 ةملاع تناك ناو هّيدومع تام ام ناف كذا رغتساو هلل ال اهل ال هنا لعام لسو هملع هذا ىلسه ده ىلاعت

 ١ ناكن ريصقمل ا نمع ةيدمعلا ةرذط اب جلب امىلات هسلاناجا هتانشاكم تاحرد ىف ل ثتكا - تاك هناالا

 مالس امم عدم وجوال كن اهكسابف مها 2 ةنلال ها نع يس كلذكو اهم رفعت سد

 هلل دا لكن ا ترد اهلا برم 1 نا معار ءدرخ اولا هنا هيزختلا ىلا ةراشا والا كن اص سف

 هربدعت كنا ردعهلوق 06 اثلاةلأدملا رانسلاب هرك دىلءالوان اودعب دهحلا كد موف ىلعر دقن الا ثاو

 1 حالا عقوم عقورد صمود ءازغلا لاقاسعرو امتس وك ءاعدلا ف لعفلان ءرددملان ىعمستو كنارةعرفءا

 ةغمصأ هذه نال كنا ارغغ كلاس لاق نملوق نمىلو 1 اذ- ةودسالا ردالاو :ةلذلا لجل | رنتمو تامتف

 اذجدج ىاار 5 اركشو ادج ادج كلوقهريظنو هيلع ل دأ تناكءادتبا ىعءملااذواةءوضوم تناك اسأ

 ا وهو هيلاةفاضالاب امهددأ نيمأ:نورةمثار هغلا اذه بلط نا (ةئااثلا ةلآسملا) ١ اركتشرك تاو

 هذه ىف لماكللا تنأاغادحا دنا وق نانعذش نادقلا ناذهواش رهلودب هفدرأ ىناثلاو كذا ارد عهلوق

 مكبر :اورفغتساو رافغلا تنآو دودولاروهغلاو دورا كيد روذغتنأو باذاارفاق تاأفددصلا

 ّْ ا 2 بونذلا رافغتقولا اذهل -.ةناك لب تقولا اذه نم هبراهغ تسدأ هنأ ىعد ارافغناكمنا

 || عومطا او ةفصل اهذهىف لماكللا تنأو كل: ءنارغغاا باط | ىنعي كنار ذغانهه هلوةف 4 ةفرطاكهن رافغلا

 رفغب نأبال ااذامو لماك نار ة-غاباط كذارذغ هلوف هل ماك ةمطعى معد نأ ةدصق لماكلا نم

 اهنا تائسح م-مائاس هللا لك كئلوأت لافاكتانسس حل اباهلد . ودخول ضب بوق ذلا عج ب

 ْ سدالاو ناو 2ك الملا ىلءاهئمادد ' اءزتج سس ةجحرلا نم رح هر ”ام هنن نا يصصأ | ثي دا ىف ور

 نا ارفع هلوةنم دارا أن نظاف ةماما |مومأ |ءزرج نيعستو ةعسترخداو نوجارتي اق تانا اولا ع و

 1 اهو .ىرح نم ماظءأ كن ارذغ هع نك ريبكح ىرجنا بهلوقيدبعلاناكر بكل نار هعلاذل دوه

 دو>ولا الولف نعم ل 2< فاهرثأ ارهطد اهاف كتبوا او كِل الد تافص نءدغص لك لوي د.ءااّناكح

 0 الولادكذ كاعرا :ارهظاملقذ الا فياأ هلاو برهلا بترا الولو كتر دق رانا اثروظالل مدعااد- لا

 | ىذإا نا رفغلا باط هانم كت ارفع كر كلارذع 0 .[ترهطامل همححاحو هزيعو هتانجو ديعلا مرح

 دئاونهسقتاث رهاوقو»و ىناثااد_ةلاامأو نيمرخلا نمىلاثم5ق-ىفو ق-ىفالاهرثا روهط نكمال
 ا كد.حوب ىف ىرع تدنفأ ام دنع دب مال كمر 0 رد و رولا لكلا الم نخل نش داما ا

 دك قا ل را هن تدم امل تقولا كلذ ف ى ى ,رتغواو امودعم تنك نيح ىسر اهنانو ا

 ا . نوم هم . تاهت تعقو ىب هال الا 2 0
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 | مامتاف ىضاملا ف ىتءراهعبارو لبقتسملا فىنرتنأ فك. ىمفش ىذاملاف ىلكةيررت لعجاف |
 دعلان اناس ةيناثلاو داعم ارتي ن أد ري ال تاكا لك ىلءر داك تامئزلابلاع هللا نأ رق نمّتاف || داسعملاب نامعالا لأ دان ناميالانال داسعملاب | ورق كلذكف أدبملاب اورد كملنا امهادحا |! نان دئاف هنشو ريسصملا كيلا وىلاعت هللا لاف مث كدجرو كده هب رتلا هذه ,ةةها ددب أ نم ريخ فو رغما
 || منشينأ دحأ عيطت_سالو هللا مكسصالا كحال ث ىلا باهذلاو هيلا ري_هملا نم دبال هنا لع م
 نم ىلاهةهللا جرش ام رخ اند ولك اتاممسلا نءهزارتدا رم تاعاطاا ىف هصالخش ا ناك هلا نذادالا
 أاندحاؤتال امي رثستك ااماهلعو تدسك اماوااهعسوالا سفن هلنا فاكال ١ ىلاعت هلوق نيحءؤملا ناحيا

 ععستال تنيك اولاق م-مناكف انعطأو انععس اولاقامل مسمن مظنلا هج وذنينمؤما مالكن ءاذهناامتلق نا مظنلا ةسفك ىف (ةناثلاةلأسملا ) اهعسوالا اسقت فاكنال هناي مهبدأ وهصو منا كلذ لج ىف مهنع ىحو حلاصا 1 لمعلاو ناميالا,ك سقلا ىفم تقي رطمبْنع يح ىلاعت هءاكف انذخاؤتال نير لوق نم هفدرأأم كلذ ديؤي و اهعسوالا اسفنهللا فاكيال اولاتوريدملاكيلادانب رالئارفغانعطاو انعمس اولاقو هلوقف | مالكسلا ق سن ىلءنيسنمؤملاو لوسرلا نعةياكح ن وكي نأ لوح و هنا نهريخءا دس انوكي نأ لق اهعسوالا اسقن هللا فاكالهلوق ( ىل والا هلّمسملا) لئاسمتة ب الاف نأ عا ( انأطخأ واانمسننا |
 اذهنااناقناو نيعيطم نيعماسن وك نأ ب>و هيد وبعلا مك نش كلذكف نيهل ا لوسلاىثلابالا آ ١ ائمآ اطدال ة.هلالا ةجرلا مك ىلا عتو» ناك اذاف ا:قاطو ان«بو ىفامال | ا ةاكءال ىلاسعت هناو عمطلالو

 اسقن هللا فاكد ال لاقو كلذ م-مءىلاعت هللا فذخ م رحال ريصقتلا كلذ ف ةرفغمالابلط كنارذغم-هاوق أ نإكتحا ف دمعلا لس ىلع مسنم ريصقتلا هوجو نم م-مثعد دصداعق ةرق_غملل باطكن ارفع موأوق .نأ ىلع كلذ لدانير كنارذعه دعب اولاق مانعطأو ا:ءء-اولاو امل مهما مظنلا هجوف ىلامعت هللا مالك ن د ْ
 لددس ىلع ريصقت عون مكشم عقو ول كاد دنعذ ريدا تدمعتامو ّحعطأو مدمس اذا مكن ا نعملاو اهعسوالا
 عسولاو هنم مسا ةفاكلا وف اكشف ءىشلا هّتفاك لاش (ةنلاثلاةلأملا) اني ركنارذغمها وق ىف مهئاعدفف |[ مسهل ةياجا | ذه لانو اوعس والا | .ة:فاكم ال ىلاعت هللا ناف هتءنوذئاخا ونوكتالذ هلةغلاوومدلا
 نيب عجلان افيلكست ناسعالا مدعب لها لود عمناميالايهفيلكت ناكز اهسفن ةليةمةةماضي او دو | : طاومىهانرّرَدام ىلع نامالا دوجو ىفا:يناميالا م دعبل هلاوأ دوج وم نامالا مدعيا ناكذ طق نمٌؤبالو رفكلا ىلع توعهنأب لزالا ىاملاع ناك ىلاعت هّقلاّنا رفكذا ىلع هنومئني رذكلا ىلع تام نءنا (ىلدالاةغا) هب الاهدل وات ىلاريصلا بجوف هجولا اذه ىلع فءاكنللا عوقو ىلع ةيلقعلا لئالدلا تاداولا.ةذ باتكالا اما عم والا ذ_هىف ةلزتعملا لالدتسا مات اذ_هقاطبالاع فيلكتلا الذ ناكف نامعالا ىل_ءاردات نكح مل راعالابروم أملا فاكس ناكلالاو لعسفلا لدق ةعاطتسالا ناىاثلاو قاطدالاعاةءاك:لعفااب دبعلا فيلكتناكما ىلاعت هللاو“ دسيعلا لءفاد_جوملاناكول هناتثق ليما ىلءةردقد بءللن 0 نأ لاهسا ىلع_فلا هللا ناك ماذاو ىلاعت هللا ةردق عفد ىلع هتردقى وقت كف ىلامعت هللا ةردق نم فعضأأ هن ردقنالذ عفدلا ىل_ءهلةردقال هناامماوا امد جوال دو وملاو ىلاعت هللا ةر دة ب دجو لعسقلا كا ذنالف لعفلا ىلع هلةردقال هنا اما هكرت ىل_عالو لعفلا كلذ ىلع دلل ةثبلا ةردقالو ةلاحمال عقو لعفلا اح اذا ىلاعت هللا ناق قاطيال اجا لكن لءفلابدبعلا فيلكس ناكل ىناعت هاود اه دوم ناك ول هلاف سف: لاهفال دج وم دبعلا نا لالا نالصأ امههفاده تدناذاو اولاف قاطيالام فراكنت ين ىف ةحب رصت اب الاهذ_د اولاقورتسلا مكب هللا ديرب هلو و مكدع فدك نأ هللا دير هلوقو ح رح نم نيدلا ىف مكملع لعجامو ىاعن هلوق 1 رظنو هءلعرد مد الو هقمضال امدمعلا فاك الىلاعت | الأ لاى ةناالاهذ_ه ىلعاول وع ةلزخملا (ةسعبأ رلاةلأسلا) ناسنالات ردق هل عةاموهو ةقشملا ىفدووجلا نود عسولا مهذعب لاقو دهالاو ددولاك مم اود ءادذأا لاه هم جركالو هيلع قيضيالو ناسفالا عسبام

 َق ار كا



 يو

 (ةيناثلا ل )ربما ىف ةيراجساضيأ ىهفرلعلا ىف ةيراجسا هناك ةيطاهذهو نضدقنلا ١
 'امزال قاطدالام ف.اكت ناك كل ذك ىهالا نك ىمو ىلاسدت هلل ةقوام ةيعادإا كلو ىادلا ىلع فقو

 | كرتلاو له_ غال ةططاص تن اكاد ديعلاةردقّنال ىادلا لعقود د_.عأاا نع ىلعفا ارودط نا انلقامنا

 ||| انلقامناو عئاصلا ىث وهو ح مربغنم نكمملا عوقو مزل حىهري-غنءرش الا ىلع نيتاسللا دحأح رتولذ

 لسلستلا مزلو ى رخأ ةيعادىلا اهدا ا رقتفال ديعلا نم تناك ولام الىلاسعت هنت نم ةمعادلا كلتا

 | فرطلا را نيفرطلا دال ة>رملا ةمءادلا لوص- د:ءّنال ربا مزال كا ذكى هالا ناك ىّتم هناانلقاعاو

ل هلا ةرورمذ امج او حبارلا ناك اعننمت حوجرم ا ناكاذاو عوقولا عن حوجرحلاواح وج سف 0 الا
 ا جورخا

 ا تعياك «فةاكشل | ناكف هن قاكم وذرا عنب ءنوكجر رفاكلانمناعالارودصنذاف نا نع
 ١ مال 2 .٠ . يس بتصسسصسسعمم دسم“ ىلا ى

 | ناحر لاحوأ نيمعادلاءا اودسالاح دبعلا ىلع هج وت تأامافياكتلاناةثلاثلا ةذغا « قاطبالام

لات ف اثلا ناك ن او نيضءةما | نيب عجبا فاك د_ةفنا راب ءاومسالا
 ١ عنبم وح رااو تح او حار

| د عتسمملان عقو اشف حوجرم لان عقو ناو بحاول ان عقو دقف حبارلا,ف.اكتتلا عقو ناو
 | ىلاعت هنا دعا لا د 

  تالل_عف ليصافم ملاعربعديعلا ةسماخلا ةطآ « قاطبالامةءاكت كل ذو نمّؤيال هنأب نمو نأب اماكم
 ا

 ظ ديعل نع لعفاارودصنا

 ' نيأهلاو اهضعيف نكسيو نايحالا ضءبىف كردي هن أ لابي رطتع ل ديعلاو تاثكسب ةطاتخش تاك نع
 8 سس يسسسسسسييسسسسيببب سس ل لسييايسسا_ س سصلعيسس للسسسسللالا

 تشثنلاحم وطور جب رمال نكمملا جرتدةذصةنالانودو ديزالا نود ددعلاّكِلذ ل_ءؤولؤ لاعفالا نم

 ا ةملقع هوجو هذدهف رك ذام ىلءامزال قاطبالام فءلك:ناك ادجوم نكي لا ذات دجومري-غدمعلانا

 ,تيدقهنابوصالاوهو لوالا هود و هدقو لب وألا نءةي”اللاّدب الهنا انلعف بايلا دف ف ةناشر يعطل

 ْ نيا عج هناللا كو هواه_عقد ه.نأ اماف *ىيسلاره اظااو ”ىلذعلا عطاسقلا نم ضراستلا عقو ىِتم هنن

 جرد# ىلقعلا عطاقلا بدك تااماو نيذمقتلا لاطرا هنال لاحوه وام_-ميزكج نأاماو نقلا

 0 ةوينلاو دم وتلا لطب كك[ نكح ناكى تم وةءلقعلا ل: الدإا ىف نعطا اق رطت بح وبكل ذو ىتل اردالقلا ||

 ١ عطقي نأ الا ى_ لق اعم وعملا لمادلا و”ىلتعلا لادلا ف ح هلا جو ىلا دلا عجرتو ثآرقلاو ]
 ادبأ هملع ةلزتعملا لّوعت ىذا اود مالكلا اذهو لدوأتا | ىلع مسا ارهاظلا لوو ةيلقعلا لئالدلا دب ا

 | هانقرعءاوس ةل-هلا قالو اندب الاهذها نأ اناعقد رطلاادمةهسشنلا لهأ اهب كى اره اواغلا عمد 8

 ا ىسعمال هناوهباو+ل اق ىناءلاهحولا ليصقتلا لمدس ىلع هم ص ودنا ىلا جامع ال د ةامح و هفرعنلوأ]|||

 ,اقيلكت .ةقشملاف نكيملال اوةقمةلاىفافاكستو ١ سمأ كلذ ناك اكعد ل ومأللا ناكن اف سالارهاظ
 ١ نا وهو ثااثلا باوذاو راثلل قا اا هنأب اراعشاو.ةرخ الارادإاق هيباةعل لوزن امال-ءاناك لي

 | نوك اًثندف كلذكس ياو أر فكلا ىلعتوهب هنا هنمل_ءىلاعت هللا نا ىردنالاناو تعمل ءادام ناسنالا

 | افا ناك عنامملا نا هتومدعيانلع رفكلا ىلع تاماذا هيلع همفو ناميالاند رهأت مرحالذ عئاملا مامقىف

 ,مب-1لحأ ءامدق نم ةمئاط لوقا ذسهو هتايس لاح هنعالئاز ناكف ءلكتلا طرشت ا نعبنق_هق-
 , نينمولا لوقوهلب ىلاعت هقالوق سبل اهعسوالا اسغنهتنافاكيال هلوقا نانا عجارلاباوملا ||

ها حدملا ضصرعم ىف مممء هاكح ا ىلاعت هتناّنال كل ذو فرعط اذه ناالاة:2نوكمالذ ْ
 ْ م-ماعءانمل و م

 ' ميوطعت زاجاما هيف نيبذاك اواكولذا مالكلا اذه ىف نةداص اووكين أي جو مالكل ا اًدِه بدسدف ا

 انزع م

 0 2 و

 ع سك 12 1 و د ا قا ا 11 خت

 كاي سس الا

 نأوانم-هذرودةوانربع ترب نأ مي-اظعلا هللا لأ دو عوملا اذه قاد. نأ نكيام ىدتكاذهق هن

 2 هعل

 || تيوصتغا ددعلا كلذدابعا دصقي م هنالاهلا دحوم نكي مل هلعف لمصا تب املاع نكي داو نكس نيثو كرت

 حيحس عع ونمو



 0 ا

 َنالوءاوسالا لوح نم عنو كلذو كي رمشلا ىل_ءمّدةيالراسللا نا لولدي رهاظرا اوي رمثلا نيب أ
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 تيستك ااماهاع و تيسكام اها ىل اعت هل اوقامأ «قدصلاالا مورئالو قا الا للطن الان اف اناناطخ نعوةعب
 | ناستحصالاو بسكلا نيب قرف ةغللا فله هلا اوفاتخا ( ىلوالا ةلأسلا ) لئاسمهيفف
 امم قرفال دحاو بانستك الاويسكلا نأ ةغللا ل_هأ دنع يعصلا هتلاهحر ىد_>اولا لاق
 سف: لك ىلاعت هللا لاه كاذيطان اضرا نآرقلاو .بسنكي بسكلالاذيهانأ ىفأ ةّمرااوذ لاق
 هتئمطخ هن تطاحأو ميس بسك نم ىل لاكو !هملعالا سفن لكس بسكنالو لاكو ةزيهرتداسك اع
 نمدحأو لك ةماقا ىلعاذهلدف اويدتكحااامريهغبتاسنمؤملاو نينمؤاان ورب تول ودلال
 ناكحالاناامهدحا نالوقهبفمقرفلا ل نم ساذلا نمو رن الا ماقم نيله قالا نيد
 بدتكتامال ان وركحرال ناسك ال اوه غل وهسعنأ هايشك ىلإ م.سقاب ب اسكل !نالوكلا نم ضحا
 بحاضص لاقىفاشااو هل_هال بستكم لاةيالو ل_دال ب ساكح نالفلاةد ةصاخ هدفنا ناسالا
 ءرشا|ناكامإف لاسقعا باست كالا نال با تك الاب ”ريثلاو بسكلانري-ةنا صخامنا فاثكلا
 ىننعملا اذهل تاع 3بأو ل-عأ هليصت ىف تناكمب ةراماو هملا ديم ىحو سفنلا هيبتسشتامم
 ل-ءأهللاو لاسقعالا ىلع هسيفةلالدالا ثفصو ريسللا بالف كلاركح نكيولامو هيف ةيسستكم
 ديالا تالاؤلاق هلي وكتو هداجعاب دسيعلا ل_عق نا ىلعاي الادذ_مباوتحا ةلزتعملا (ةج ائلاةلأسملا)
 رودص ىرو ةفاضالا هذه تاطبا ىلاسعت هللا قلتي كلذ ناك ولو هلا هرمشو ريخ ةفاضا ىف ةحي رمد
 ل ةئءال نأ ءولأ نأ ىف هول امو فدلك-تلا ىف: دئافا انف م_هلاسعفأ الاخ ناك ول ىخاقل لاف قف هللابو مول_عمهبفمالكلا وةتباااهياعهةردق الىئاارومالا راسو هاكدو هلوطو هنول ىرجم هنمهلاعف |
 بوةلالو بصن هنم-هقحلا ساو مسهق هقا ع ىلا عت هنا ف فرفلن ا كح م هاوق ىل_ءلءةئلاو مهلع
 نيالا الك ترثأ ىلاسءث هنالاولاف ةطر اناء لوقا اداسف ىلعن الاهذ يباني اص ا تح ا ( ةئلاثلا ةلآ لا )
 | نيدهن اف عيرصاذهو تتكحااامباهةءاياع و تدسك ام اولها نا نينق عسا لبس ىلع
 لدناوةب" الارداظ ىءايللا لافرخ الالاو زاهد دح نان رط نم مزاد ال هناو ناءةدينق اةتسالا
 تدستك اامايياعوولطبت ملاذا للاصلا لمعلا با وب نمتدسك ام اهل ري دقتلاو طو رشم هناالا قالطالا ىلع
 ةعفنمنوكي نأ بي باوثلا نااندبامل طرسشا !١ ذهر اذ ىلا انرمصاأ اوي وتلانهرفكت ملاذا باّمعلا ند
 عملا ناكف لوقعلا ف لاحم امون عسجلاو ةءادةصلاخة”رسضم نوكي نأ بي باعلان وداد ةصلاخ
 ةيالاهذ-م نيماكتملا نمريثك تحا (ةسعبا رلاتلأملا) هديعئالف ىذالاو نان مكتاهدصأ ولطتال | ىلاعت هلوةريسفت ف" اصمدسالا ىل_عّرم لأ لا هذه ىلع مالك انا لعأ و الا ع اضيأ امه.ق ا ةحسا نيد
 رزتالو ىلاعت هلوق هريظنو همفرهاطظ لال دم_بال ا هج وو م-ممان ا بودذي لافطالا بذعيال ىلاعت هللا نا ىلع
 كالمالاف ل_صالاناتاث' ىفةناالاهد_مباوكست ءاهقفلا (ةسمايناةلأسملا) ىرخأر زو ةدزاو
 هلوقي ال ذدك أتو صاصتخالا اذهت وبث ىل_علدبتنسك ام اهلهلوةىفماللانالرارقسالاو ءاقبلا
 لدال اا ذ1_هدهعادا و نيعججأ ساما ١ رثاس وهدأ ووو دلاو نم همدسكي قس كم لك مهو هيلع هللا ىلص
 كلملا ءاقيل ىضتمملاَّنال ناعضلاءادأب ءلةال تانوعذملانااهنم هقفلا لئاسم نم ريثك ئث هيلع ّردخ
 كاملا لاوز نايج هالام_هو نامذلااماو بصغلااما دوجوملا ضراعلاو سك اماهاهلوةوهد اف
 اللا لور.الا مط ةطنح بصغو اهنا يق اوجردأو ةحاسبصغاذا هنااسهنموةربدلاودأ ولام ل_ادب
 2 رزلاو كلا امانها هلوقودو عاق كلما ءاقمأ ىذتتملانالراعلا ةعفشال هنا اهنم و تيدسك اماهاهلوقل

 راللا فدوةفم ىدملا اذذ_هو ةعسقل ا هنو له ىلا حام مما اىفنالو لقأ را+لا ةليلاةكررمشتلا
 ا عطقلاو تيسسك اماهل هلوق ردو عاف كلا ءاقبل ىضذتقملا نال نامذلا بوجو عنمال عطقلا نااهنهو
 عطقلا نوكنالو كلاملا ىل-« هّدر ب هنافاماف امقانناكىَت «قورمسملا نا ىل_.ءادي كل الاوز بجوال
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 "حا مع او 00 الاء سرر ا

 دهاشب ىادإاّنال ةدابعلا ع اعداا لاو مل سو هملع هللا ىلص هنال كال ذو م_هءاعد نيئمؤملا ن نع ىك ىلاعت

 ْ تع هدمظعو هنزعو هم وىلاعت هللا لال_- دهاشدو ةنكسملاو ةلذلاو ةحامطاو رقذل! ماةمىف ه-سفن ١

 هفيرمشل ةروسا هده مخ بدسلا اذوافتاعاطلاو تادايعل ا عم نم دود اوهو ىلاعَدلاو ءانغتسالا |

 هلوقرو_سف:ىف هانركذ ءاعدلا قئاقحىف الكلاو هتناىلا رضتلاو ءاعدلاب ةمطعلا مولعلا هه ىلع لعشملا

 لئاسمب الاقو اناطخ أو انهسن نا انذخ وتالا رع تت رقىنافؤءائدايعءاًاساذاو ىلاعت

 هل اوق اهتم ددحاو لك لطم فرك ذوءاعدلا نم عاونأ ةعب رأنمنمّوملا نع 0 -ىلاعت هنا لعا ( كمالاةلأسملا)

 عونلاامأ انلرقغاوانعفعاوهلوةوهو امن ةملكل اذه فذ هئافءاعدلا نءعبارلاعوئلا فالامر

 انبقاعتال ىأ امدح او اوتال (ىلؤالا ةلأس #ملا) لك ءاننن هنا ا تاوااسناانذتاونالار لوقو و: لرالا

 ا ا تابلا ل .كاقرطو هسنن نم نك ادة ىسانل اوال دحاو لعن وهو "لع اعملا طفلت ءاحامتاو

 0 ةبوةعلا ت'ذملادخ أب هتتاناودورخ "هدو هف ىدنعو هدفت اذا ف هبسقنل نوعا اكهينب هانت هد وذ

 دبعلا ك2 اذهلذ وهالا هبادعن نم صان نم دجال هناف مركل ا وول ةبلاطملاب ير ذخُأب هن“ كيما

 (ةيئئاتلاةلأسملا ةدح اًوملاظفاو هنءريعرخ الاذحأب اهع تن داحاو لكم اك اها ة ع اهنم قويت اذ نع

 اا[ لعتنار دل لبق نافركذلا ةضوه ىذلا هسفتن امس فلاوههضدارملاَّنالوالا ناهجونامسنلا ىف

 ْ هللا لص هلوقوهو عمسلا لل دبو قاطزالام فيات زوهال ث يح لقا لرلد مك وفعلا ل 2ىقىءانلا |

 اعطقوفعلا لش فنانا! ناكحا ذاق هم ءاعاود ركتساامو نامسنااو أ أطلنا تم نع عقرملو هم هملع :

 هبحاص هءفر ددام همن اسسسنلا نا لوالا هوو ندع واو ءاعدلا ىف هنعوفءل ا بلط عما

 ١ ذا ارمدقم دع هيوث ىل_ءوهو ىلصف ىسن ناوىلا هتلازا رخأةام دهب وثفىًارن منا ىرتالارذع:الام هنءو 0 ١

 اناسناباصأقف عضوم ىفادمص ىر نمو هيقرد عد هناق هن رئاق رمل تاامأ او هجق ازا ىلا ةزد ايل[ هضولم ناك ٍِ

 و را أ وام ناك زك لو ىراذال هريغوأ دما كلذ صدد ىارلا ليال ثم نوكي دق

 سردإانع ء لفاغتاذاناسنالا كلذكو اروذعم انهاه ناك اناسنا باصأو ىر م ةرهاظ الغلا تارامأ

 نوي انهاهف ىن كلذ دعب هنكل ةءارقلا ىل_«ىظاواذاامأوامولمنوكي تارقلا ىمنىت-راركتلاو

 هللا ى_ه هناىورو اروذءمنوكنالام هنمو ارودءمنوكي ام هم نيعسق 5 ىلءنامسنا نا تنشف ارودعم |

 اروذعمنوكالدق ىمانلا ناان 21 ذاب تيثف هعبص | ىف طخ 3ث هتحاح ركذي نأدا رأ اذاناك لسو هيلع

 هحولا ءاعداابدلا ارفغبلط مص ٌكِلذكناك اذاورك ٠ دَتاابامسأ نع ضرءاو اذا اراذاامكلذو

 اذهاو ركذ نيإلا نينمُ ملا ءالؤ»ّنال ذو ربدَعَت ١ ليس ىلع ءاعداذ_هنوكنأب ا وحلا ىفىفناثلا

 مهةصو ناكف ًاطلثاو ناسسنلاهجو ىلءالا يش الام مهنءر د صين اك ان هنا: هلل نوةةءاوناك ٠ ءاعدلا

 ا "017 لانو كام ناحل ناك نا لدن اكس هينو ذخاوداع مهت-اسةءاربب اراعشا كلديءاعدلاب ١

 | باطال ىلاسعتهتلا ىلا عترضتلاراهظا ءاعدلا نمدو ستان! باولسا ىف تلاثلا هولا هبانذاؤتالف ا
 بر لق ىلاعت هللا لاف عدي مو اع دءاوس هل عقر ىلاعت هللا نان عطقب اع وعديام اريثك ىادلاَناف كلذإو لءذلا

 رفغاف ماعد ل ةالمللا تلافو ةمامقلا مون انو زذعالو كاسر ىلءانت دعوامات ادار لافو قالانم كا

 ايلا كلل ل تيالروددم نامسألانأب لعله "ار د قاذك :كالسفاو «تاداوبا يدلل ٍْ

 نامسنلا دع هنأ لءاذان اسنالا نال تل ذو القع ةعاممري-غىسا: !اةَذ اومن اب او اق عبارلاهجولا ْ

 ركذتلا كلذ ةمادتسسان االا هنعر دصر ال د شرك ذأ مدت سب ةدخاؤملا فو هناف اذخاومنوك

 سماد اهحولا ءاعداان همم ةرفغملا ب اط نس مرح ال لوةعلا ىقازب" اج كال ناك الف سفنلا ىلع قا لعن ا

 زانبحالا ىلسعردانريغ ىنالاولاق الان دوتسلب قاطيالام فيك نوز و نيذااانباحصأن ا

 م وه م م



 سا“ زو اا

 . || أو: ىلاعتلاهوامز ءا دخت لو ى.ذةىلاعت هللا لاق اه كلرتلا ىلع لء<نأناءسذااريسفت ىف ىفاشالوقلاو 1

 ْ دا راق ى كرت: ال ىأأ كاةمطع ن نبى دن ال هيام ل را لود "فهنا لم-عل ااوكرت ىأ مهين هلل :

 6 ةااثااةلأسملا ) دساف ليوأتل لءفلا لعفي نأ أ طلخاندا رماو دساف لو دأتل لعفلا كرت نأ ناسناا ذم |

4 
 (١ هع ا دوت كح ثديي“ 1 هايوسلل تمام

 اا هلعتذ- 5 قمار ير لهل الاو ا بها نأ كاان نمالفءزاس هناالواق للان ع

 | ىلادصقل اهيق بني ريسسف> نيرسفمانوكي نأ اما هنأ الا هذه ىفنيروك ذملا ًاطلشاو نام_سنلانا للعا
 ةاوذعا|لوص- كس ع لدي هناقلرالا لات -الامافرح الان و :كلذك اه-هدحأ نوكد1

 | نانيلملا عأ ىلاعت هنا ًاطلتا فو نام ذل! ىفالصاح ناك املةصعملا ىلا دمعلا نالرئ ا كلا بادصال

 | هتللان 7 اوءلطي نأب معا ىلاعت هللا ن ءاسهأ كل ذ ناك ان طخ أو أ انه ست ناانذخ اًوتال ننهاوقم رد

 ٍ |١ لوصح ىلعل د. كاذو بولطملاا ده موماع هد هنأ ىلع لد كلذ باط» مه ص املو ىداعملا ىلعم مدعبالن ا

 | | مصلنا دنع ةهب.قللذ ىلءعةذخ اًوملاَن الن الطاف ثااثلاو ىفاشلا مسقلاامأ او ريابكلا باكالوقعلا

 | ىلعا دعوا دصق ظفعملا لرتفذخ اًوِي دق ىماس:!ىل_ءقناف ٠ ءاعدلاب ب باط»نأ عن هللا نم هلعف عقنامو

 |تاصحاما ةدخ اوم افا دعوا د_هق ظوحتلا كرتين اردد تو اق ٌَدمَدَعَت ا ةلأسملا ف حرّرقام

 اشم ىلاعتهلوق *« رئابكلا لهال و معلا ءاحر ىلءذب“ الاهذهتلال دارك ذامر>اظو ادد هكرت ىلعام

 | لاسم هييو عدلا نءىناثا!عونااوهاذهنألعا (انلةنمنيذلا ىلع هناا ارصااننبلع لمدتالو
 ةغبانلا لاف ةدشلاو لعمل ا ةغالا فرصالا ١ (كوالاةلآسلا)

 : اوفرعام دعت م.معرصال ا ىلع هالاو « مم ارسىّدْعِي ناممضلا عنامان

 ٍ فطعاارمصالاو قتاثممو ىدهءىاىرمدا مكل ذ ىلع جدخ او ىلاءهت هللا لاه لق هنال ارد دهعل ا ىم* مث

 || كيلق ىلع لب هماع كفطعنال ارمصا فطعلاىب مماغاو ةهبارق اردو محركا ةرصآ هلع فرصآيام لاقي

 | العد دثتاللوالا نيهجو هفريسفتلا لهأ ركذ (ةئاثلاةلاسلا) هراكملا ٠ نم هيلا لدنام لك |

 ا || ةالص نيس م-هملع طرف كا تانورسفملا لاف دووملا ن نمانلبق نم ىلع تددشاك فيلاكتلا ف

 لامس اوسنادا اوناكو اهعطقب هأ ة سا هيو باسصأ ن مو كلا ىف م-هااومأ عب رءادأبم هرصأو

 : | ها لاق مولالالح ناك ام ضعب ماعطاا نم ممهلع مرد هئيطخ اوأاذا اوناكواسل دلاىق د ؛ وقعلا موا تاع

 ! اوجرخاوأ مكسفن أ اوإقانأ مولعانشك اناولو ىلاءتلاقو م-بمملعانمود -اوداهنيذلا نم ملظف ىلاععت

 | مهباذعناكو رولا ن ن*برسسبلا تولاط عروق نس ني رف اسما لع مر دقو ترحل ءاقالا هولعذأم مرابد نم

 راظنل ن نمو لاهقلا لاف رب زاخو ةدرق نوكسع اواكو اهو-و سمطن نأ لدق ن ملاقاك ان دلا ىفالدعم :

 ١ أ دوهعلا ل را دوهلا الود ا,مع د: ىلا ةاروتلا ند هسماسك ارفساا ىف

 ا هلاثدأ ٠ نءم-منو هي نأ مو جداول سنون واق ةريثكلا بء-اعالا ىأرو قيثاوملاو ١

 || ىلا ل الغالاو مد مدا مسهتع عذب وةمالاو د ه هذص قىلاءت هللا لاه مسغمءكلذ لازأدق هةبرولذفب

 ١ دا ناكامو ىلاعت هللا لافو قرغلاو فدسكتلاو مسملا شأن ءعفر مالسلا هيلع لافو م هيلع تناك

 0 ةضيتلساب تشدد مالسلاو ةالصاا هملع لاهو نورفغتسي مهو م_مبذعم هللا ناكامو مهي تنأ اوم-مب دعما

 ١ تحوم رخل ريصقملا همم دب دشنا نال فرفذتلا اذهاولطاما نو.ئموملاو ةدجسلا ”ةل_مساا ١

 ايمو دلل اوةلاو ف.ااكتلا قاف ودل اوءلطم رحالة ىلاعت هللا ب اذهب مول ةقاطالو هب وعلل

 نك قيقا ىف لوالاىلا عجر و كو ةلا 1 هو ةّدشلاو ظلغاا ىف انابق نم قاثرم همشياق ميمو اد هع

 1 اا تادد وقتل اه (ةثلاثلاةلآسملا) ىلوالوالا لوا! نوكحذ طوذلملا ىنع اد يثراعذاب

 |١ ىلع فراكتلا دّدش نأ ف بدسا نيج ارلا ترو نيمرك الامر كصأ ولا ىلع ةمعمسأ او ةءلقعلا لئالدلا

 | ةحلصمءيشلان روكي نأزي السا نم ةلزت_هملاتلاق دّرَااو ةفلاخملا ف هع وةوىلا كلذ ىذأىتدوهلا

 ا نوطعمننا فاك ,توعابط نوتنلا ةظحااو ةظااعفاا تناكدوهلاف هرعق دك ةدسةم ناسا ع 1



 ١ تناك مهعابل ىلءابلا قالا مرتو ةقرلا تنك ةالا هذه هو ةدشلاو ةقاشلا فاكتل الا |

 مهو لعفيا ع لس ال ديربام مسكت و ءاشدام لة. ىلاعتو هناصسوهو لازتعالاناَر ريع نزو نأ نع

 رعاشلالاق هلالقثتسسم|[

 قاس نم مدل رسام ءاس د قطأ ملام ىتفاك نانا

 لاق لد هءانل ةقاطالام انةاكتال ىلةد ل ىلاععت هنا نا !اهسولا كلذ مهيلع قشي ناك أ عمسلا نوعبطت هه ا

 ىعملاو تاذعل اهئمدار م١ نوكمف لمكتب هل ةةاطالام هيلع عضي نأ وش ليمكأ او هياذل هق ةقاطالامان اهل ٍ

 كامن تااولأم مهملا بك تلاثلا هولا ىكدأل والا ناكسف هيفازاحم انامكتال هلوقناك فراكش اىلعأ

 ىلءنو*«بمو نزذعالو مالا! هيلع مها سارا ل د عا مكح نأ زاوج ىلع قط انمكحا ا

 انلةردقالامائامدتالهر هاظ هيانل ةق اطالام انامعال وقف ةردقالاوةقاطالا ىم ةقاطلا نا اهيانا ىفاثلا ٍ

 ناالاز احنا لمس ىلع لامعتشالا هوجو ضءب ىف لابقةسالا عع ظفال ادد ءاح هنا بابلا فام دق أ هماع ا

 ناالا فرعلااذهدجو: لهنا به غناسنالا اهلجو هلو: ىلا تاومسلا ىلع ةنامالا انضر ءاناىاعت هنا لاق ١

 ولالا تال يو ال را ل اوءاعدلا ||

 قبدتألعا تشم .٠ ات فنا ةدتم راس كرز بجي إ لسفم ل: 'ءايوصلا سا
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 2 لالللا باب لفل ءلءتاليلعتلا هذه نأ لع فدأ رد مو مهلا هملودح ىف ةلوسلا فيلاكتتلا أ مهيفكي راص تح ةمسهااًواعو قالا مرتو عيباطلا ةقاطاو الا مدع صحا ذالو فرااكتلا فةهظعلا | تادبد ثقل ىلا او اتحا ىت-ةمهلاةءاندو بلقلا ةوسقو عبطلا ةظلغب دووبلا صخ ا ذاملو لونغ ىناثلا | ا اقم ىلا لسقنثلرالا ماسقملا ىف هانرك ذ ىذلالا ؤسلانأب باص الا باحأ ظرءلغتلالرتو فيفزعلا ف ا

 ا ا وئااوداده نألعا (هيانا ةقاطالاهانلم الو انو ) ىلا هت هلوة * نولأسد

 1| ةياجالاأ نءةراحلاو ةهعاطالا نم ةعاطلاك َه هقاطالا ن نم مد هأهقاطأأ ( ىلوالا ةلأسملا ) لح اند فو ا

 ]ا زلاج قاطبالام شاك ناقه كس ن هباصالان م ( ةزاثلاةلأ بملا ) ردا عضروبم عضول ى هوا

 || هلوقثأل والا هوجو نمهنع ةلزت_هملا باح ىلاعت هللا نمءاعدلان هبلط ن_سحامل اًرياجن كي لولذا ||
 ا ا ددقملا رت انآ عسطتساال ل جرلا لوا هو 2 لع مخ هلعف قشيام ىأ هنا !هقاطالام ا

 ا ا اوما مفئاكيالو هتوسكو هماعط هلك واما. ىف لاق لو هيلع هللا ىلص ىلا نا ثي دا قو ئ
 ْ سك ردد ضرما لا ملسو هيلع هللا لسد ”ىنلانا نيصالا نس نأ ار-عىورو هيلع قيام ىا ١
 1 نولوةيءاهةفلا لك لب سول ا ىلعةوقلا مدعدأن نعم سدل عطةسي ل ناف هلو ةف بنج ىلعف عطتسسي مل ناف 0

 |١ اواكحام رافكلا فدوى ىلاعت هللا لافو ةديدّس طع ممم سول ا ىف هةر تاكاذاهّئمدار 1

 || ءانلولو هيف ةقيقح انلمحتال هلوق نك كلذ ىلع ذب الاانا واذ هلا ق> |ىيطنال ىذا !كناذءانامدال |

 أ 5 اوت لدا كلذ ل دو نال هفالخ لع تزاوج ىلع لديال كلذ نكل هيلع مهل ةردقالا ع م-هفلكمال نأ ا ١

 ١ زاوج ىل_ءاذ_هل ديالو ني-ةفانا اوني رفاكلا عطتالو هلوسرا ىلاعت هللا لاهو ءامسالا ىزذنأزاوح :
 ! ةيوجأ ”ل-حاذه كل ع ّنطمدعل ت تكرشأ ل هاوق ىف مالكلااذكو نيةذانملاو نب رفاكملا لورا ع طي نأ :

 1 انلمعالو هلوق تناكول هنال والا نيهحونمعوذدخل والا هجولاامأ اولاَمَو ة 0

 : هلوقو»و 4 ءةمدةملاهب "الا نبغمو هانعم ناكل فماكت |١ىفميلعد دشيالنأ ىلءالو# هب هناناةقاطالام ْ

 ْ زئاجريغكل ذو اًض ادار 00 الاهذه ن وكنا دد- او .اذلب نم يذلا ىلع هتلج 5 ارمدا اس ءاعل مالو ||
 5 ال

 | تى ة.اكتلانن "ارثلا فرعف صوص #ل.مهكاانا هءاوخل ىناثلا ه-ولاامآو ةقيقلا ىلع ظفالا لج ل صالا 1

 1 ريسغل سدح 0 0 0 امرا ا

 دعو

 1 اكورتم كلذ راصاذاف لصالا و ها ذه لوقنف اذه تبناذا ترك ذاما ذكرا احري-غ كلذّنااكاث د# عدقلا | ا
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 ْ انامل" ال اهذ_هىف لاو ارمدا انماع لم غال ىلو الادب الا فلاف غلوالا لاؤسلا تالاودد كل

 لدالاف هس نكءال ارو دةمنوكيالام اماه نكع قاشا نا باو ىل.مكتااناذهو لولا. كلذ صخ
 || ص بدسلا اذهاف ه.ف ناك للمهكلاو له اف قاشل ا امأو نكمريغن للا امأ طقف ليما اود قاطرالا مف
 || ارصا انملءلمتال هلوقفف ,قاشلا لعفلاب هفلكيالنأبلطامل هنا فاثلالاّوسلا ل.مهتلانةريخالاةب الا
 || ىذلا باوطاو ىلوا ٍبوئرتأ || ذه س كءناكر بدقتلا 1ذ- هىلءعو قاطدالام هفاك« ال نأ همزاول نم ناك
 ا ءدبؤهعورمش ىناثلاو همن :رمثااو هاظ هماقاوذدسا نيِماَمم درهلل نا ىلاعت هللا دنع ءلاو هسف هل.تغا

 ١ كرتسىاطلوالا ماقملا ىف هدوعل ركشو هتغاطو تدخر هللا ةفرعع لغة نأوه كلذدو تافئداكملا

 |١ ةفرعمالو كام هنو كئال ان قءلياركّشالو كلال قمايا دج م باطتال لاق ىناثلا ماسة! ىفوديدشتاا
 ةعد رشلا تناكادلو كلذيىل ةقاطالرت ىركفو ىركثو ىركذ يقلي ال كلذناف كممظعس دقب دلت
 ةقاطالام انامحالهلوق ىلع ركذلا ىفامّدَدم ارصاانيلع لم-ة2الو هلوةناك مرحال هعمل ىلع ةم م
 || انذ_تاؤتال اولاقم_منأب عجبا ةقيصي ةيعدالاهذ_هنينمؤملا نع ىح ىلاعتهناثلاثا | لاؤسلا يانا
 ( ةدئافلااك هنانا ةقاطالام اناهععالو ابق نمنيذلا ىلع هتلجاك ارصاان :ءلع لمحتالوان أ طشثو ا ئيست نا
 ١١ كلدو لك أعانقجالا د:ءءامدلا لوبقنا نا-هنئمدودقملا باوملاو ءاعدإا تقو ةمعجب اهذةىف

 ا ىلاعت هلوق ه« لمكحأ هوه> ناك د_اوأئث ىلع عاودلاو حاورالا تعتجا اذاف تاريثأت مهوللثال

 / ةنالثلا عارفالا كلتن أ ل-ءا '(ني رفاكلا موقلا ىلءانرصناف انالوم تن انجرادانارفغاو انعفعاو)
 ١١ ظةلهنم فذح دقف عدارلاءاعدلا ازهامأو انير ظفلب ةتورقم تناكو رتل ااهمف بولطملا ناك ةمعدال نم
 | ءادنلا باوملا اني ر ظفاانههرك هلال نالا اولا نالا لاوس همشق لعفل !بلط ىلءلديةرهاظو امير
 : ىلع بظاو اًذاد.علانأبا راسعشا“ ءادئلافذ-امناو الفبرقلا ل دعيلادئع هيلا جاتحاما
 7 نيب قرشا اح ىناثاالاؤسلا رخأرا رسأ ىلع همم علطي مي طعس اًذهو ىلاعت هنأ ن نءبرقلا لانعةرضتلا

 ٍ نمل وص هم رج ةملع رسب نأ رفغملا و ةراجملا هند سا وفعلاناباوملا ة-ج رلاوةرفغلاووقعلا
 0 أ( صالتلاناف ىلع هريسأف قءتوذعاذاو وذعلا كنم باطأ لوي درعلا ناك ةعيضفلاو ليجتختلاباذع

 | ىناعسملا ياذعااوهلوالاز ةدضفلا با ذ_عنم صال ا هبيقعل هاذا بيطياماربتا با دعنم
 ١١ ١ ىناهس+ ناو نام-ةاضي ا وهو باوثل !بلط ىلع ل.ةأ اممم صاخخاسإف ناعورلا ب اذءااوه ىناثااو

 ا || ردة فدكتيو ىلاعت هللا لالدر ز هل ىلكتن نأ هتراعو ىاحور باوثواهمابطوامم اذإو ةذملا يعلوهو
 || رود رون ىف ةءاكلاناقرفتسسم ىلاعت هللاى وسام لك نعا.ئاعربصي نأ, كلذو هتناءاربك واعةقاطلا
 ١ ىقاحورلا ناوثلل بلط انالوم تن كلذ دعد هلوقو ىناودملا ب اولا تاط امج راو هلو ىلاعت هللا لالح

 |١ نم اريثكل علو ني رضاخلا باطخ انال ومتنأ هلوتثال ىلاعتهننا ىلع هتملكب اليشم دعا! ريسسين الو
 ١ َكِلَذَق نولوةءامفاوقدص داو تامماطلا بابن اهنا نولوةيد تاماكل ا ءذهنودعت 2 : فاك

 1 ىرخا :دئافانالومتنأ هلوقفو ىد ها نع لع و دو هليسس نع لذ نع لع أود كبرنا ملعا| نم مدهغلمم
 ا نواصي ةمعن لك ىلوآملا اوه هن امس هنأ, فارتعالاو لاذتلاو عوضا ابان ىلع لدن ةماكل اذ هنأ كلذو

 | ْ دم م-موكص ىف مما: ءاعدلا د_:ءاورهظ أ مرحالف اب نوزوفي ةمركم لكدا ىطعملا وذو اهلا

 ُ هتاه-همل مش مظدنيال ىذلا دبعل او هعقربب ددبالا هيطصم 0ص خال ىذلا لفطا | ةلزخع هنا ساو هل د ىلع

 : وتم وهو لكحل تاممحالصا ان او ضارإل ردك ول هنا_دجس بوهذهالومحال_مانالا

 مهران ىأ او:مانيدلا "ىلو هلل اب : الاءذهريظتوريصتلاا مذو ىلوملا مذ لاقام ىل_ء لكلا ةقيقملا ف

 ا * مما لومالنب رفاكلا ناو اونمانيذلا لومهنلاثأب كلدهلوقو هرمصأن ىأ ءالومو> هنا نأف هلوقو

 || مهعم ةحلاب انت 'رطانم ىو مهعمانتي راح فم لعانرصنا ىأ ني رذاكحلا مولا ىلءانرسدناف لاق مم

 ! مختل ال مو م0 لا نم ابطل

 ابل ع نفع



 ل

 ةمعادإا ةنامهسحلا ىرقلارهق ىلع :.كحل |: احورلا ةَوَةلان هللا ةناعا هذمدارملا نيرفاكتلاموتلا ىلع ||

 -ىبنلاب ىرسأ ل هنا ناسملس ني لت اقم نع هللا هجر ىد اولا ىورو ةروساارخآاذ_كهو هللا ىوسامولا
 كمر أدق -ل_- ووزع هللاّنا ةكنالملات اقف ةرقبلا ةروس ميتاو> ىل طعأ ءايمسلا ىلا سو هيلع هللا لدم
 فنىكحماللا وةالصا | اممتاعلد ريس هلعفويلا بغراومل سف لوسرلا ن هآ هلوقب كملعءانثلا نس
 انذخاؤتال لاقت 5 رذغد5 ىلاعت هللا لا ةفرمصملا كسل او اند كنا رد لل لع تقلا لصنع لانو عيب

 هانا ةقاطالام انامل دش ل ادق م ك1عدتشأال لاقف ارصااةماعلهةئالو لانك ذخاوأ الهلا لاف
 هدر و مكنع توفعدقا :ىلا هتدتا لاقانج راوانا ر فغاو انعفعاو د لاذ كلذ مكل ال لاستف
 هذرك ذي ناك ملسو هيلع هللا ىل_ه اد ناتاءاورلا ضعب ىفو ني رفاكدلا مودل ىلع كرمدن أو مك جرو

 . ىوالوةيتاماكلا هذه بتاك ر يقفل سن امل |نيكسملا اذهو « نيمآنولوةياوناك ةكت المللاو تاوعدلا

 نم هلي قاف تددأ كةيفوتف تدصأأ ناف كناض صو كهوالا هب تدرأأ ام هننتكو هتيلطام لكى دمسو ا

 هلغثدالو نيدلملا حاسإسا همريد الن نما كل ةجرو كا ذث, نعزو اكن تأطخا ناو كلضمي ىذدكملااده |

 را ل المل نيلاعأ ا!نردشدجلاو ةروسا اه ذهريسف:ىف مالكلارخآ اذ_دو نيلدا سلالاؤ س

 0 سو هباكصأو ل7 او”ىنلادع |

 » (ةيدمةنآ انئام نارعل 1 ةروسإ*

 (مي- ١ نحرلا هللا مسب)
 ةلاسملا) لثاسمالا الا فو ةرقةمءلاةروس نمد ةندقف ل اريسفتامأ (مويقلا ىللاوحالا هلا ال هللا 1)

 ميلا ختبالوصوم نودابااودهّللا ةزمد بصنو ملا نوكر هللالام هاعن ءركب ولأ أرق 5 (قدالا ا

 كلذن :راتأاناثلاو ءادشالا لالة زمهلاراوظا مفقولا ةّنلوالا ناهجواهلف مداعةءار ةامأ
 تالو# هذ ملا صا ن ماماق مظعتلاو ميهفتالف ةزمهلار يطأو لصف نك لدولاف لا عطقي نم هغل ىلع

 ميم مال فا آل وي رخاوالا ةفوقوم فورلا* امانا نعي ٠ مهما ن مريثكر انحاوءا ٌرداالوةو»و لوالا

 ١ ةزمهلا تشن هبات أدت ااذاق هللا هلوشد ءادّنالا بجوريدقتلا اذ ىلعو "ور الث نانثا داو لودداك

 مكح ىف املا لعاستكرح لدتا ميسملا ىلعاستكرح تقل مف يفنعلا ةزهسهأا اوطقسأم-مماالا كر عم

 ٍ عنسما ىرخالا نع ءنيتماكلا ىدحا لصفريدَمَملا ناك نا لبق نأف اهبأ دّتبم ةظفالا هذه نوكس دس ةاَقيملا

 1 تءنتم اه انتي عنتما | ذاواهتكرس عمةزمهلا* انقي عنتما لصولا و هردَمْت انا حصن او ةرههاا طاقسا

 تقبأف هانععامقأب هترود:اطتقاس ن وك. نأزو< ال اذا م را الا را دح

 بيسا!ناوهو هب رة و فاشل لود | وهلا لوقرب رق:ماتادس ه ىعملا ف اتاي ىلع لدا اممكرح

 ل ؛وط هصضختىف مالكلاو تففطاو ةقد همؤو ساما ن مريثكه در لوةلااذهو نينك اس ااءاقتلا ميما دكرح ف

 وهذ (لوالا ثددا امأ ( ةعتف كرما كت نرت فانا ركرط | لصأ بسام _هدحأ ا

 ّدملا فو رح نماخرح ل اانا (ىوالا ةمدقملا) تامدقم ىلعءاني

 ' بوقةعيو قاحساو مي_هارباا ذه كلوقك نينك اسلا نيده لثع طل لوسي هنال كي ركااب <« لنيدالاو

 نكمعال هنال نيد ه لعق طنا لومسد ال هنال كد ردخخلا بحو كدحص نكيملاذاامأ رخاوالا ةفوةوم

 أ نكاسلا و ةنك اس ىشو مالا ىهفي رعتلا فرحنا هب ومس »ذم ( ةيئاثلا َةَمَدَملا) هكرطانالا قطنلا
 ىلعف مالل اب قطنل | ىلا اهباواصوديلاهوكرحو لولا ةزم_هاماع اوم د ةفدن ءاد_الا نكح»ءال 0

 ةنك اسلاماللاهذ_ممقطنلا ىلا هياوادون اكره ناكن اذ رخكافرح في رعتلا مال رقاد ونا اذه
 هزم>ن ل اذه ىلعو ماللا هذه. قا :ااىلا هباؤاصونو هوك راك اسزاك ناو

 لدا ملل راف ذا 0 رود اوس جا دالودر
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 ْ تقل لاقي نأ عنتما كاذكن اك اذا راكحو همم ىعم و ةروصٌةزههلا.دهفذحتت ماللاهذمب ايامنا
 ١ مكخ هد وس ول قلعت ثيح هملا راصب اغا اذه نال كح ةمقاناس م 0 ىلء دكرذلا كلر لدتا يدا ىلعاهتكر رح

 ْ اهران انوا ادي, تطقسةزهولا كلت نا اناعف كل دك سهالا سل هنأ اند اكرام“ الا ندرثأوا ماكح الا نم |'
 قفتم كا ذورخاوالا ةفوقومفور1اهذهءامسأ (ةئااثلا ةمّدقملا) ءاّرفلا لوقلط_اذهبواماك اطوتتس
 اتا دقو نكاس هلا انا وق رم في رعتلا مالو نك اسما انلوق نم ميلا لو ةنفتام دَةلا هذه تفرعاذا هيلع
 ءاّرذلا لوقلطدو هيوميسلوة نا.سلا اذ مب محو ىنعمو ةروص ةءلكل ان ةزمهلا طوةس مزلو ميا كير بوف

 | جاجزلا لاق |:يه عفلا ريدا مذ س.كلا ىلا ل رح لرحاذا نك اسا!لوةب نأ لد اقلك (ىناثلا ثدلاامأ (
 تءّحال ةروسكم مباأ تاعجولفءاءلاب ةقوب هلا انلوق نءيلاّنال قءليالا:ه_هريسكلا | هنع ب اولا ىف
 حاجزلا مالك ىف ىسرافلا ىلعونأ نعطو ةحهفل تري او رسكللا تكرتف لة كلذوءارلا عمةرمسكتلا |

 نال فيعض ىدنع نعطلا | ذ_هوءابلاب ةقودسسم امنا عمد وسكمءارلا ناف ريج اماوةب هلوق صةتن لاقو
 فاالان قطنلا ىلا هنملاقّدالا لدعم لكلا مظءاعمج ا اذاف محا ءاملاو لهما | ضعاف ير ركل

 || نم لاسةنالاو تاكرذسا فخ ىلا تاكرا لةث !نمالقّدنمناسالا ريصمف ةفكلا باغ ىفودو هللا كلوقىف
 ىلا يااةحتف نمناسللا لّثنا ةسوّدفم ميلا انلعج اذا امأ ناسللا ىلع يعم ةدحاو ةعفدتضا ا ىلاّدْضلا
 بسيف (ةناثااةلأسملا) لعأهللاو هي وديسل وقري رقتهجو اذ هفالوس هي قطنلا ناكف هللا اناوت ففاالا
 || دقو دوما! ةروسلاءذ» لو أ ضءبنا ناولس ب لئاقم لوقوهو لوالا « نالوةةرو سل ا هذه لت لوزن
 || ودو ىراص:لا ف تل ابملا دب اىلاةروسلا ءادْسا نمناىاثلالوةلاو باتكلا كلذ ملاريسةتىفءانرك ذأ

 مشع ةعبرأ مهفابك ار نوّدس نار دو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق لاف قاد-أ نب د# لوق
 مهيأرو ذو مهريشم ىناثل او عيسملا دبع هعاو مهريمأ مهدحأ موقلارباك او ناكمهنمةهثالأ ومهفارمشأ ن ءالجر
 || نب هثراحوأ هلل امي مهسار دبدحاصو موفةسأو مهريسثلاثلاو مهيالا هعناو دمسسلا هلنولوتبا واكو
 هدابتجاو هلع نم هنع مهغلبام هو مرك اوهولو مو هوذرشاوناك مورلا لول .و لثاو نب ركب ىدحلا ةيفلع

 ةئراح ىأ هل ةباشسف ة.ةلعنب زركموخ أ هد -ىلا ناكو هتلغب راحو أبكر نار نماومدقاسأت متندف ١
 كم آت عت لو هئراح ولأ لاف لو هملع هللا ىلص هللا لور ديرب دعت الا سعت وخ أ زرك ل اشف ترثءذا ريست
 نال لاق اذه لع: تنأو هنم كعنماك زرك هونأ هللاَمذ» رظانن مكى ذلا ”ىبنلا هللا وهنالاةذ خخ أ الو لاذ
 ءانشال |هذه لك ائماو ذش ال لو هماع هللا ىلص دمج انماولفانومرك او ةريثك الاومألن وطعأ كول | ءالؤد
 د.سااوريمالاةثالثلا كلو ا اكدت منال ذب ث د ناك مسأ نأ ىلا هرهذي ناكوز كم باق فك 1ذ عقوذ
 نولوة. ةرانو هتاوه ىسعنولوةب ةرانف مهناندأ نم فال ا ىلع ملسو هءلع هللا ىلد هللا لو سو عمرب لاو
 ضررالاو هكالا ربي ىوملا دع ناكهنأب هللاو ماو نوكتحيو هنالث ثلان”نولوةءةرانو هللا نءاوه
 هتاداو هنامهاوق فنو<< و ريطدف همف زي ةنسقربطل | ةكمهكن يطلا نم قاذعو بوسغلاب ريكو ماقسال ا كربيو
 تاعثلاقا ادحاو ناك ولواناعجوانلعف ىلاعت هللا لوب ةثالث ثاان' ىلع نوهت و لهب بأ هل نكي مل هنأ
 ْ عدي فك ٌميَذك ٍل_سو هلع هللا ىلسلاةفانلسأ دقاولاة ذا واسأ لسو هيلع هللا لسد هللا لور مول لاف

 ١١ لص ءشالوسز تكسفهونأ نكاولاكربزتللا نراك انو بدلصلا نو د.ءتوادلو هلل نوت” ناو مكمالسا
 هللالوسرذخأ مث اهنماآ نيناتو عض ىلا نارعل ا ةروسلزأ كلذ ىف ىلاعت هللا زن ملسو هنلعهللا
 ىلب اولاق ءانفلا هيلع أب ىسعناو توعال ىس هللا نانواعت مسلأ لاقف مهعمرظاا سو هم ءدهللا ىلص
 لك ىلع ميقاشر نا نولعت متل لاف لب اولا هانأ هيشيوالا داو نو تحال هنان رات مك لاق
 ءيئاهلع ىذا هللا نانولعت ملأ لاق الاولاه كلذ نم ايش ىسع كلج لوف هقزري وهل فدو هالك

 فيكم ح .رلا ىف ىىس: عروض اير ناف لاق ال اولام لءامالا كل ذ نم اًميش ىسع ملي ل هذءامسلا ىفالو ضرالا ىف ٠

 ياتتج

 ثدحعالو بارما برمشبالو ماعطلا لكس يالا رنا نواعت مسا لاق ىلب اولاك كلذ نول عت ل هذ ءاش

 ار انين
 - ل



 ْ 1 نك يد ا 00 6 دولا 00 0 ل

 معز اك نوكيف يكف لسو هيل هقلا لص لاسقف ىل ؛اولاف ثد- ا رو ارقلا بيشو عاملا عليي

 هللا لزن اة انيس اولاق ل د لاو ودول هلام ,ءزت تس د_عاماولاع مث ادوعالاا وأم وكر هر

 م سو هماع هللا لص اد مث سه ىلا-عت هللا نا مث مدن رار ا

 رطل ة”انعد مساقلا انأان اولاقف ةنعالا ا ىلا لسو هملع هللا ىلص هللا لوسر مهاع دق كِل ذهءاعاو ذر دام منع الع

 ٌرسشعم اندلاو لاق ىرتام ضءءبل هن الملا كْءاو !ضعب لأق مث راد ةلمدبأ ب راهشي ا ءانمأف

 طقاش موقن ءالام : جلع دقاو مكبح اصربخ نم لدهاان مءاج دقو لسع ”ىنتاد_ نا م مفر ةرعدق]ىراصتلا

 هيلع نأ ام ىلعةماقالاو مكر دالا مس أدق منو َملعفنام كتم لاصةتسالا هناو مه ريغصو مهرييكى دةوالا
 38 أدق مساق اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اون أف ممالبىلا ١ اوذرمهناو ل>رلا اوعداوؤ

 ا انس مك عم كي ادت ن نمال_-ر ثعداف اننيد ىلسعن 2 عجرنو كني د ىل_ءذاك رتث ناو كنعالنالنأ

 مك مكعم ثعزأ ةيشعلا نو [مالسلا هملع لاف ىضران دنع م كتافانلاومأن ماييفانفاتخا دق ءاشأ ىف

 ا ايمانا تاسدول اناءاحردةمونالا طقةرامالا تدمحأ ام لود رعناكو نيمالا ”ىوققلا

 ةيصي د ذرب لزر لق ىفاربل هل كو اطنآ تاهو ءداسي نعو هتسعن عرطن مث مسر ماظل المو ءاعمللا دعما

 ٠ بهذ رعلاق هيف اوةاتحاامق قطط مهب ضقاو مهعمرخ الاف ءاعدف حار انب:ديسعانأ ىأر تح

 ْ موياع" |يبنالا ةفرح تاهيشلا ةلازاو نيدلا ريرقت ة ةراغاخ 1١ نا ىلع ةلادةياورلا هد هنأ لءاو ةدديعولأ اهب

 الأ لعا (ةثلاثلاةأسملا) لعأهتناواهطق لط طر اهنااوثدأ ار اكن ىفةب و ثل!بهذمناو مالا اوةالصلا

 |[ .اعهّلنا لص هلا لوسراوءزات نيذاا ىراصنا !كئلوا نال كإ دو ب. .ع ف.طأ ملل يوري! فخ ماطمدأ

 ا مكنأ اوهوهلالاة قر عمى عازل ناك ناف ةّونلاقوأ كالا ةفر عمى درا رع مدوهأ ل. ق هناك ملسو

 ل دق هناف ةيعطقلا4ه .طقعلا لد الدإاب عم قم اقادإو هل تدم ال اد_# ناواداوهلنوتش'

 نال لاء اضيأ اذسهذ : ودا عازتنا ناك ناو داود نوكي نأ ال#ةء ليس مو.ةاا”ىللاو موق
 ْ ىل_طدهت ىق تاق هننعي وهف ىمدعو قسوم ىلع لل لمخالاو ةاروتلا لزنأ ىلاعت هللا نا مفر عىذلا قير طاا

 ْ مظنلاهسووه اذهف ةودلاةك ىف هتعزانمن -- -ذانهه لصاحوهو ةزمتمانالا ل اذامو لسو هيلع هلل

 ١ مو.ق "ىىلاعت هنا لؤةذفتامهلالادو زاعتاملذالا تدل نثح ىلا انهدر ةّناق ادد نسح طوءدموهو

 ْ ا 07 هناذادو>ولا باو هنالموق ”ىحهيااناقاعاو داو ةنوكينأ ع انءامويق امد ناك نم لكو

 || هلال هللا ىلاعت هلوقريسفتى كلذ لك ادب ام ىلع هدا او هقملتعتو هل ركن لمح ث د ونادا نكع نان
 || لك نا لاق اي اهلاو هل اداو اهتمئوثتو ؟عنشم اهولذغاث دع لكلا ناك اذاو مورقلا ”ىلساوهالا
 ناتيثو امو.قاح نوكي نأ بحيهلالا نا تيئاملاضيأو !دبعنجرلا تآ الا ضرالاو تاوعسأ| ىف ند
 عفد ىلءر دقامو لق هناا وعز ىراصتلاو ث دو بريشدو لك اب ان ناكر دإو هبال امومقامح ناك ام ىسدع

 و اهلا ناكاامهنأب مزطساو عطقلا ىضتتي كاذو امو.ق ةامح ناك م هنا تدق هسفن نع لتقل
 ٍ ثحلاامأو ثيلثتلا ف ىراصتلال وق نالطب ىل-ءلئالدلا هوو عيب ةعماج مويقلا: ىلا هلوةىهو
 ْ ل ناي هال كلو ةدوطاهءامنو نسال ةءاعف ا:و_ه>ىلاعت هللاهرك ْدَدَعَف ةومدلاب قاعدامودو ىناثلا
 ١ لامةةىوعدإاهد- ههدك ىلع ةلالدلا ماع ًاىلاعت هنا ىوعدلا ىر ىرخ اذهو قلاب بالا كل

 || نا حر عامنا سانلل ىده لبق نمل.ثالاوةاروتلا ل زن أ ىلاسعت هنأ ىلع ىراصنل او دووما هيأ انوقَعفاو
 لوقو قهلا لوةنتي قرفلا ىلعةلاداا هْر هيلا امها اًرنان نرق ىلاعت هنال ناموا | ناا: تح لغال اوةارونلا

 ْ نام رفلان ام ةلاحمال و رذ ناك ةيذاكا!ىوعدلاو ةقدادا!ىوعدلا نيب قرفا | هءىله>امز عماو لطبملا

 ]| تارقا|نوك ىف لد كلذكف هللا دنع نم نيا زان ل.الاو ةاروتلانوك فله اك رمعملا وهىذلا |
 ” ةلقلا لودواقلام قع نيل كن نكت تجبلولا نوكي نأ امان اكرجشس هد رطل !ناكاذاو هللا ددع نمالزان 1
 ل سلابللللسلس7اا7 7 ب ببيببببببا
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 ْ لاعت هنا مث د.لقتو لوح كلذف ضءءلاًدرو ضءبلاالو.ةاماو ني_[سملا لوقودام ىلع لكا !ىيدصتو ا
 د ةّونتايثاىف :دمعل اوهامو مالسلاو ةالصاا هيلع د# هيءاجام ىلعهلال | ةفرعم ىف ةدمعأ اودامركذ اما

 ْ نيذإا نثالاو د.عولاو ديدتااهفدرأ مرحالذ هنيدي هعزانب ناردع كلذ د هدى. لو هءلع هللا ىلص
 طظمضا | ىلا ب رقأ مالك ن وكب نأ نكء ال هنأ روط دق ماقتدلا وُدْر رع هللا ود دش باذعمهاهننا تان أن اورفك
 ا ىلعركشلا هلو هيلا نيكساا| ذه ئ دهام ىلع هلل داو مالكلا اذه نمشلأتلا ةدوجو بدرا | نس ىلاو
 داو لكر يسفت ىلا عج رئاق مالكا نم ىلكلا دودقملاودامانطانالو ردحالو اها د ال ىلا ههسعت

 مالسا | هلع ىسع ةدامعل نولوق اوناك مهمال ىراصنلا ىلع دروهذ ودالا هلال هللا هلوقامأ ظافاالا نم

 - ىلا لاقف هيلءالالدلا ىر م ىرصامب كلذ عستا مم هاوس ةدابعلا قكتسسيال اد أ نا ىلاعتهقلا نيف أ
 ملاصملاوقافناريبد عاسةلاو هاذي اقلاوهف مومقلاامأو كاّردلا لاعسفلا وهذ "ىلا امآف مويقاا
 هاوس اهلعر دقيال ىلا منلاو راطمال اوحان راودربااورداو رابغلاو ىلءالا نم مه اعمى هبلانوج اتعامل

 /ِ :دا:5لاف ما.قلا ىلا هنءهللا ىضررعأرقو اهودال هللا ةمعل او دعت ناو ىلاعت لاف مهريغاويددعالو أ

 ' لك لبق ”ىلس اريد نب دعس نءو مه ازرأو مهاابخاو مهااعأب هةلخ ىلعماقلا مو.ةلاوتوعءال ىذلا ىلا ٍ
 ||| ةريتعملا تافصلا عم «طبحم مورقلا ىلا اذا وقناةر_ةءلاةرودىف انرك ذدةو هل ذنالىذل ا مويشلاو ج ش1

 مالسلا هءلع ىسدعنأ ىلع ساو ةبمدملا تلدو امو.قام- نوكينأ ب يسدو,ءمللا نا تدناسأو ة.مواالا ف
 الأ اهلا ناك ام ىسعت ا اعطق اناعترما نم ع زل ارهظأو لتق هنأب نوفو مهو فمكو امومقامح ناك ام ٠

 || قلاب باكلا كءلع لزن) ىلاعتدل وتامآو * | ريبك اًواع نوم اللا لوقرامع س 37و ىلا.ءتهلالل اداوالو
 صخاممت او هقاقتشا ةريلا ةروس لأ ىانرك ذ دقو تارا وهانوهِباَحَلا نأ لءاف (هيديزيباملاو دهم
 لازنالاناممصخ اذهلفةدحاو ةمفدام وازن ىلا عت نافل هغالاو ةاروتلا امأو هيفالصاح ا ناكفامذ امش نأ ارغلا لن ىلاعت هللاو رئكتلا لي زتتلا نال لازال لالا وةاروتلا وليزتتل انآ رقلا
 | .انلزنأ قااودل ودرو باةك]اهدمع لعل ىذلا هتلد_+1 ىلاعت هوب لكشي اذ_>لوق. نأ لئاقاو
 أ لس هلا لسم ولأ لاف قاادل وق (لوالا) نيف وب لزنملا نآرغل! فدو ىلاعت هنألسعا و لزنقحلابو
 د.عولاو دعءولا نم هعقامن ا اه انو ةفااساا مالا نءرامخالا نم هزعضت امف قدص هنااهدحأ اهوسو
 . ||| اهئلاش لطاملا قو رطااكواس نع هعئعو لاعال او دئاّمءلاىف قل ا قد رطلا ةمزالم ىلع فاكملا لم
 ٍ ىلءعهل ب ىذلا قاب هلْ | ىلا.عت هنا ىعملا ممالالاق اهعيارو لزولاب سلو لذ ل وق هنا دع قد هنا
 فاصن لاو لدعلا نم ضدب ىلع مهذبا ب امو عوضالا راهظاو ةم_عنل اركسشو ةدوسعلا نم هقلخ
 لع لو باّتكلا هد.ع ىلع لن لاه اك ةضقاننملا ةدسافلا ىاعملابال قحاب هلزنأ اهسماخو تالماعما ىف
 تانكلا ادها (ىناثاا فصولاو) اريئكحصافالتخا هيف اود-ول هتلاريغ دنع نم ناك ولو لاو اجو عهل
 زعمتلا نع هب اوريخااماو مالا اوةالصلا مهيلعادنالا بتككل ق ةصس هنا ىنعملاو هي دينيا سماه تصمهلوق
 نكي ل هللاريغد_دع نم ناك ول هنال ارا | ةدص ىلع كلذ لد ىلاعت هنا لوألا ناهحو الاى مه ل>و
 عر وأيثدحا لع ر قالو د>ال ذاتالوءاعلا نمدحأب طاتذ ملام ناك هلال بتكلارثاسا اةفاوم
 صصقل هَذه فرع امنا هناتدث كال ذك نكيملا لق فيرا وبذكلا نعل سي نأ عنتمااذكهناك اذا
 هءناعالا وهدم ول ىلا ءاعدلابالا طقا# ثعبي مىلاعت هنا ه:مدارخا ٍلسمولا لاق ىناثا ىلا.هتهتلا حو
 ْ كت قّدصم نار قا اف نامز لك حالص ىهىتلا عئارمشلابو ناد-الاو ل دعلا: سهالاو هب قءليالا_ع ههيزتتو
 ناب اواو هنديزبب هنأي ىذمام ىعمف.ك (لوالا لاؤسلا) نال اودي الا ىف قب « كلذ لكىف بتكلاا
 تكلا نمهمدقت املا ةصمنوك, فيك (فاثاا لاؤسلا) مسالا اذهياه اهءاهرو هظةياغارايخالا كل:
 نأ ىلعلا دو لوسرلادو نآرقلابةرمشيم بتكلل تناك اذا باوذجاو ماكحالا كاترثك الزان نآرقلا ناعم
 11111 2222 تك | نا رقااناكف نأ رّةالْهَمْقا 22 نارقلا ل والدلع ةخوسنم ريصتاسهخاو هددعب نيح ىلا تدثت اهماكحأأ



 : 1 هت ه1

 0 كتادخال ةسولالا تح اللا الدّنالاهل قدصمنآ ارقلا نأ ىف ةي-ٌمالف ماكح الا دع اعفامأو اهلاف دصم

 لالا ةيروتل ا لزنأو ) ىلا«: هقلا لاق م ل. الاد ةاروآلا فةدراولا رايخالا فاوا قد ءوهفكلذ ف

 ||| نامسا لم الاوةاروتلا فاش 8 ل1بحاص لاق (قرالا لالا لئاسمهمفو (سانا ىدع لق نم

 نال ةعلا ىلع لم دودو ةزمهلا تف ل. مالاو نسل ارد 5و د.ةمريغامهق اًعّدٌشان لاغت_ثالاو ن اممعأ

 كالذ عمو هس :ءد.ال ىذلا قااو»لوةا1اذ- تالا برعلانازوأ ىف مودعمةزمهلا خشب ليعفأ

 | اد ساق ف ( لوالاثحعلا ) هنالث تاحي !هيفثةاروتلا ظفاامأ هنفءايدالا مالك لَقتنف

 : لا قا لاق راذلا ترهظو حدق اذا ىريدنزلا ىرو برءلالوقنم روتااوءام_ةلاااهانعم ةاروتلا |

 ا روهظا مءالااذ ممتد 6 داروألاو ىلري-اخا كب رهظ هاذعمو ىدانز كب تدرو نولوةدواح دةتا.روملاف

 (ىناثلا ثعلا) ءامضو ناق رقلانورهو ىموم ا مه | دقلو ىلاعتهلوق ىقعملا اذ_هىلع ل دبو اهبورلا

 ' ءارلا عفو واولا نوكمو انلا خب هلعفتةيرو ةاروتلا لصأ ءادهلا لاو لوالا لاوقأ هن الث هنزو ىف مها

 ”لءفتنوكت نأ زوو ءا وهلا لاو ىنادلا لوقتللا اهاقامحاّدفناو اهك ردت افا الا تراص هناالاءامااو |

 مناف < هما حفل | ىلا رم كسلا نم تان ءارلا نا الاة يرون اواصأ نوكمف <: ولو ةمقؤول نزو ىلع

 رعاشلالاق ةاصان ةمصان قوةاراجةءراح ف نولوةد

 قاساين داا ىلع ىحامو *« ”ىل ةافانائدلا اك
 0 لقال اذه هو ءان ىلوالاواولا تءاقمم ”رلءوذةيروو اهاص انا نيد رمديلاو ل للغا لوقوهو قاثلالوقااو ٍْ

 تراس لاقام حاتفا اواهكَر ما الأ ءاسبلا تيلق ٌثنالاكتو ةماقو تارتوءادت و م-عمالك قريثك

 ”لءوفامأو ردانءان :باا اذه اول ةف لو الا امأ ءاّرذاا لوق ىفاونءط مث ةماكلا لصأ ىلع“ ايلا, تدك ارو

 ظفالا لوه_كالا عيال هلالفىفائااامأو للوأ رثك الا ىلع -+لاو درمسو دو :لصو-د ةغموصو خر ثكن

 ّن الذ ردن نو ميفتلا وةلامالانانءارقةاروتلا ىف (ثااثلاثماا) هتبا مب لزئام نا ردا او ”ىط غل ىلع

 هنا حاج الاقل والا لا اوقأه-.ةذ ل.غالاامأ درا_ءأهقلا درب ردخلاو ههنقانا ةلامالا عنو فرحا رلا

 ىلمالا هنال مالا دن بالا كذا مسك هردلاو ىأ هملج ان هللا نعل لاشي لصالاوهو للا ن هلمعف | ا

 هتج رذكتسا اذائثا! تاغ برءا!لوق نمذوخ أم لمفالا موةلاق ىناثلاو نيدلا كلذ ىفهملا عوجرملا ||

 زعل نم ءاملا حجرخادا ىداولا ليتسا دق لات.و لبك ةرك_ءلانمحجرخك ىذلا» الل لاش و هترهظأو ١

 عزانتلا لحانتلاىنادشلا ورعونأ لاق ثااثلاو هّتطساون قا ارهظأ ىلاعت هنالال ا ل.ثالا ىعسف |

 هنمو 0-00- وهىذأالكلا نم هناعدارلاو هيفاوعزاتتموةاانال ل_.للالاب باتكلا كلذ سف |
 اودجوأ مسماكب.ع ءادالا ءالؤد هأ لوقو م-ها هجرخأ ءامضورونو ةعس هنال كالذي ىعمالغ ةئعط

 نيلطاب اناك انو روداااماو لسلستلا اما مزل كاذك ناكولو رخآ مانو د ا تركشأ ظذا كك ف ْ

 نككردا واسهئم ةَمّدْسم ظافلالارثاس له ىتحالؤأ اعضو ةعوطوم اناا ؟ نم ديال هنأ فارتعءالا بحو
 اذهوهلمالانوك نأ رخ الاكل: نءاَّد_ثمءواعح ىذلا ظفالا اذه ىفز نوال, كاذكح مالا

 اعرذ 0 هثولع< ىذلا اذه ناك برو لص أ اذو عرف اذهنأأ ؛مهريخأ ىذلان مو رخ : الالا ذود عرفلاو ١

 تيعسامنا ةاروتلا تناكولفاضيأو ءافللا هياغ فال_صأ هنوا عد ىذلا لا ذو ةرهشل اةياعىف اقم هو
 بود ةاروتلا ىعسي نأر هظام لك ف بجوالصأ هنوكلالمجنا ىعتاما ل هىذال اواهرزوهظا ءارذ

 ْ زوكلال مأ نيطااو ل.غالاب ىمعست نأرخ < ءىيذاالدأ نأك املك ىف تح ووةارولابث داو كلالك ةمهست ١

 ءامشالا هذه ةدمس ب جوف بوثلا لص لزغلاو متاسلنالصأ ىهذلاو ال_ءث انيطلا نوكي نأ ب وذ

 ارو عمرا 0 م .نأودب المملع تام ازلالا هذ# هدار ادن ءمهلا ئالذكس .أ هنا مولعمو لمغالا

 ]|| الا نمالارخآ ىف دوصقملا "دال ناك اذاو عضولا لمس ىلع يئيشل | نيذهج نيلظفالا نيد هاو ددخ برعلا

 || اضيلأو تاماكلا هذه ىف صوان نما:_سفنا يرن سهالا لوقا ىفهبكسترال لف ةنغالا عضو ىلا عوجرلاب
 01 0 ا ا ا ا ا ا 22 2222-2-2

 1 “ا

 عامود اق



 ىلع ىع تآرغلا نأ معزي نملوق نالطب ىل_ءالا دةيكالا هذه ىبمكلا لاه سانلل ىده امهلزتأامغا أ هنانمب م نارقلا لزن أ نأ لبق لل الاوةاد تا لزنأ هنا نيوىلاعت هنأ لعاف (ساملاا ىدهلبق نع) كح | هلوقامأ لعأ هللاو ثح |.للا هزه ىلا تفتل ال نأ لقا_علاب لوالا نا رهلغن برعلا ةغا تاز اء نالقاعلاب قماد الاوثيريعلاامهدسا نامع أن امس ل. ثالاوةاروتلاف
 زامحما هحو ىلع ىمعلا اوراتخا هوز ددءنا ىمع مهياعو»و هلوق ىنعم ىلع ل ديو مها ىدب رسيلو ني رفاكلا
 قح هلأب نارقلا فصودق نوكي ريدم اذه ىلعو طقف ل.غالاو ةاد ولا ىلا ادئاع ا ذنوك. تأ لوالا نالا_ة>اهش سانال ىدههلوة نأ لعاو هدزءاورفالا ارارفالا ىءاعد مهدزي لف مالسا | هماعحون لوقا
 ةرّقلا ةروسلواىف نآرقلا فصو هنا لة ناف نايراةّمم نافص ولاو ىدح امنأب لح الاوةارودلا فدوو
 نيةممالك دهلاهالا هنا ةرقيلا ةروسىفان وكدا الكل دو همبطل هيفاذلق هب انهه هفدإل لف ريما ىده هنأ
 هوليقي لوأ هوليقءا وس هسفن ىف قدح هنا لاه لد ىرد_ههنانآرقلا ىفانهه لدن ل مرحالف ناردااننو ديال مهر ىراصنلا عم تناك ةرظانملاف انههامأ مهريغا المول ىده هولا اذه نمراصف هينوعفدملا مهما
 |مهفصو مرحالو اموملعاتشد ىفلوةتامناانًأ,نوعّديو اءّتسص قنودق: هب مهن ل الاوةاروتل اامأو
 | نيرثك الا لوةودد ىناثلا لوقا ملءأهللا ولايلانرطخاماذهف ىدها.نأب ليوأتل اذه لال ىل اعتدنا
 ل.الاو ةاروتلاب صم ريغو مدقتام لكىلا دئاع فصولا اذه ىده ابن اب ةئالثل | بتكل |فدصو ىلاعتدلا
 لاه كرولا وه دارا نأ لّوالا لاوقأ فني رمسفلاروههبو (ناقرقلا لزناو) لاف مهدارع معأهقاو
 || اا نيباهرأق هن وك هلا دمو هنأ كاميظعت هداع منار نآرقا أوه دارملا نأ ىئاثلاو اروبزدواداننتاو
 ناب رثك الا لرةوهو تلاثلا لولا راركت الفري دقتلا اذه ىلعو لطابلاو قا نمىراصنل اودووياا هيف فاتشاام نيباقرفل هلل. الاوةارولا دعب هلزأ هنا نيمما هرك ذ داع ىلاسعت هنا ل ةووأ لطالا و
 ريسفتلا لهأ هلاقام لمح اذه اهعنو القع مزلب ام ٌبَتكل اه فهم نيب ىلاعت هلل انأ ىلءالا د مالكل || ذهر ا دذ ارششاارياسو مار او لالا نيب ةقراف اهلعج دقق تلال دو ىدههث الثلا بتكل ! لج امك ىلاعت هنا دارملا
 ْ ماكالا ناس و لئ الدلا ىلعام_وااتسشا عملت الاو ةارولا فدو ظءاوأا الا هف سدا ىل ماكحالاو ةارمشلا نم ئذ هبق سداروب زا نالد_.هنووقرولزلا ىلع هلح امأ ةلكثمىدنع ىهو هن الا هذه ىف
 ْ هلوقنا ثدح نمد .ءبف نآرقلا ىل-ءهل-جوهو ىناثل !لوقلا امآو كلذير ود زلا فصو نه ىلو أ نام غلا

 أ :ذ_هنوك نالثلاثلا لوقلا فعضروطي هجولااذهبو نارشالا راغمناقرفلا اذه ن وكن نأ داخل أاز_مذ اًذ_هلتقروك ذمنارقلاو هماءفوطءمللرياغم فوطعملاو هلبقام ىلع فطعناهرفلا لزناو
 ضعف درو دةناك ناو فوصوملا ىلءةفدا|فطعو بتكلا هده ةقص لطايأ او قالا نيب ةقراف بتكلا
 تكلا ءذه لاراب ىلاعت هللا اهنرق ىتا! تازدتملا ناهرذلا | -ه نمدارملاناوهو عبار هودي الا هذه ريسفت ىف ىدنعرادغاو ىلاعت هللا مالكب ةقئاللا ةحاصفلا هدو نع د.عبف عض هناالا ةردانلاراعشالا
 ىلاعت هللا رهط الف نيباذكلا ىوءد نيبو مهاوءدزيبقرقلا ل د< ىت-لءادىلا ىوءدلا هذه تايثا ىفاورمَدفا ىلاعت هللا دع نم م.ياعالزان بتكسص اهئااوعذا وبتكلاهذماونأا ممالكلذو
 ىهةز عملاق بذاكلاا ىوءد نيبو قدا ها !ىوع د نيب ةقرافأا تاع تازدعملا كالت مهاوعءد ذو ىلع
 ىلاعت هلا نيب كلذ لبق نم ل. الاو ةاروتللزنأ هناو قلاب باكل لزنأ هنا ىلاءت هللارك ذامف نافرفلا
 رءاسب و انهن قرفلا ه_.قيو اهتك ىلع لديىدلاريهاقلا زكلاوهو قا اناةرفااوهاماهعملزنأ

 ' لغ ناال اءركذام نب ريسفملا نم اد نا ب>و دم الا هذ_هري_ةنىف ىد_:ءوهاما ذهذ ةقلتلا بتكلا ١
 ظطافلال ا هدهىف رزقا ىلا هنو هناك هنال_عاو هدارعلعأ هللاو ىلوأ ءانرك ذام ناكسذ كلذ لك ىفاضت اهورك ذ تلاموبولاو م-ظنلاو بدترتلا ةماق#ساو ظفللا ةلازجو ى_هملا# وةدمفي هيلع ىلاعت هلامالك |

 هز مني شرجللا يزدعإلا تان تا ديمو ير
 2 ' ف 0[ 0

 | لدتتني ف.كف ل الرمد نرخ
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١٠١5 

 1 سس نور اولا د لعاوإ يدق ادم ممادقا تا اوراكل نازل تق رعاملا لئالدل ا
 موع عنعال :تبنسأا نصا ,ه>اولاف ني رمدعملا ن منوةةحلاو هلور تيدا لع مادغلا فلل ا رمصةف ئراسهذلاب

 هنم تمت: ىت- هنع ضرأ لاقي ثدالا لاقو 4 قاعكأ اماسةنا هدم مقا لاس وامل عامسالاو

 ىلا ةراشا ماقالو ذو باسةعلا ىلع هَماَنل ا ةردقل ىلا ةراشازيزعلاو عندا ةءوةعءأناكاذات ءّةناو

 ىدال هللاثا ) ىلاعت هلو يَ لعأ هاو لعفااةفص ىئاثلاو تاذلاة2ملوالاف تانةعال العام هوك

 معا )ّ كهلان زءلاوهالا هلال“ اشد ف.كماحرالا ىف كرودب ىذاا وه ءامسأ| ىفالو ضرالا ىفءو ثهياع

 اس اقل اوق ءورقلاو عوق هناا دام ىلاعت هنا (لوالا لا ة>الا) نيو-و لمه مالكا اذهنأ

 م-متاج اساسه اع نوكي نأ اه دحأ ةررل حا لدول رو ماساب قاذنا لاهم

 اهعفد ىلع ر دق متاحاح تاهج لع قم ثم .2نوكينأىاشلاو ةيفيكلاو د: .هكلا هوجو عج ىلع

 هلوقف تاككمملا عسجب ىلءارداف ناك اذاالا مب ءدالياثلاو تامولعملا عم املاعناكاذاالا ءاللوالاو

 دعنش تامول_ىملا عسم# داعمماه غلاك ىلاّةراثا ءاعساىفالو ضرالاق ّئث هءاع عال هللانا

 ْ هناعسهالا هيتشيالو لاؤسنع لاوس هلغشنال ت تارورضا١بتاصو تاء. اريداةعةلا الام اعن وكم

 || ىلءارداف ىلا هت هنروك ىلا ةراشا“ ءاشي ف يكماسرالا ىف كرو دي ىذلاوهلوق مع نيلث اسأا هلّدسأ ةرث ؟بيسا

 . ني عال !نيدهلوسح ل مد ىلع ارداق توتي دشادو 00

  ىلاعت هنوك تامثاىلا قير انلاو هن اس هلعلاي ىلا ةراشا هان ور ذك ءاممسلا ىفالو ضرالا ىفئث هس.اع

 تامواعملا عمم ا اعىلاعت هل هن ركل ,لعلا ىلءةنوت هر عاهل فر «منال عمم اوهنوكي نأ زوالا نما
 مكحلا لعفلاو ةنئدع ةمكش ىلاعتهنا لاعذا نال وةن نوه كلل ذو ”ىلةعلا لءادلا الا سدل هما اى راعلا ىلب
 ا 111 يدا يقل اموال لات نوت لل د ناكل اماعرل_ءافنوك ىلءل دين ا

 «كلذ ىلعلادملا «ىلقعلا ليل دلاب هعبلا ءامسأ !ىفالو ضرالاىف ءىثهماع قال هللا نا هودي تامولعملا

 ' ةفانع ءاضعا ٠ نمهيكرو بد ر غلا .كرتلاو ةمسدل ا سبل هذ + ماسرالا تااظ فرو م ىذلاوه هناوهو

 تالفءاهضعب وةدر را ١ رشامطعيو فن راض عامدعيو م اظءامضعءف هقصلاو عدبطا او لكلا ق

 ردقثءح هئردق لاك ىنع لديك ذو لدك الإ ف لأتاو نسح الاب . رثلا ىلع ضعب ىلا ا مدعي مد هنا مث

 نءاملاعهتوك ىلع لدبو نوالاو لكش او عثامطا | ىف ةفاتخلا ءاضعال ا هذه ةغطنلا نم ةرطق نه 0
 ىلعالا دءاشي فكماحرالا فكر ا وغدر ةناكف ماعا !نعالار دصبال مكلا لعغا!نا ثدح
 « امسلا ىفالو ضرالا فءيث هملع ىقئ<الهظاناهلوق نم هم دعت ام هحص ىلءالادو تاك كلا لك ىلءار داق ةنوك

 211 ولاا وعذا ىراصتل تال كلو اسهاوزن سس ىل-ءتانا الادذد هلم نا (ىناثا|لاة-الاو)

 ةدهاشم تام دعم ع نءة- رسم ه بش نيعونلا دحأ همّ ا ن نم زيءون ىلع كل 3 ىفاولوءو م السا | هماع

 ندا

 1 باغبال ىذلا لاغل يزعل او ماقتناو درب زعل او لاوت هللا لئالد نع ضر عأ ن٠ ٠لك ل وان: هان . م5 ةامذالا

 قال هللا نا لوقا ىهو ىرخ اةفمطا همقمث تان" اكلاو تاكمم ا عمم امودق ط سل اناس اع هن هنوك رواعد

 ْ روظف تاكمم او تانثدس ىلا مويق هنا تي تاكل لكى عر دافو تامداعملا عسم < ملاعلاهتدنا تنئاذاو

 1 هن ار عفتاطللاهذ- هق لد نكهو مول ىطاوههنان مالو ىلاسغت هرك ذاسأ ري رقتلاك اذهنا

 تاماكلا هله ند بول_تااىف ارثأت رثك أ الو اينئرت ن-سحأالو ةدْناَق ربكم مالك ل-هدال

 0 كلذ ف مهداقعاف (هبسشل ا نعل دالا عونلاامأ) ةءازلات ام دعم نم ةبرذتسم هيش فال عونااو
 | ناكمالسا هيلع ىىسعتاوهفملعلاب ناعتيامامأ ةردقلاقاعتيىفاثلاو علان قاع امه دحأ نيرعأ ىلع

 [(اذهئاذك اراد تدن - ط كئاذلا دل لو درالاذك كرا ذو فاك ؟ تنال لوي ناكو باتل 1 رع

 | هلءىسعذاوهوةردقلاو اءتموهذ مههيش نم ىفاشلا ىهالااعأو معان قاعت ىراصالا هش نم عوتلا
 1 ال الا نم قلو صرالاو هك ال ا زبد د ىفوم ا ى<ناكمالسلا

 يدم 0 ا ا اح بح ب معسمسموم ومص مح حسم سس مخمل عدلا م عسامم ١ تايصعمم هم همس رام >0 سس شم د
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 ا نيذ_هىوستلأ لاى هم ىراصنال ساو ةردقلا قلعت ىراسصنلا هبست نم ع وناااًذهو للان ذا
 هلالا نعيم وا ىللاهلوق» ثيلثتل فو ىسع ةمواأ ىف مها وةنالط ىلع ل دء#سااسا ىلاععت هنا مت نمع ونا
 /رر_ةيلدنتالا هذي هعمتافاهلاناكأم هنا عطتنلا مزل امويق اي ناك ام ىددعو امودة اح نوكي نأ بدع
 (رخأ هلا م-هاوق ىهو للا. ةقلعتملا هو ىلوالا ةريدشل اامأ نيت انيتاهنءاناوب نو كسب ام اذ
 ضرالا ىف ئث هلع ىنذضال هللانا هودي هنع ىلاءتهللاباجأت اها! نوكينأ بجوذ بودغلا نع
 امنا هنا لامقحال اهلا نوكر نأ تاسغملا ضءب امملاع هتوك نم مزلبال هنا باولسا ريرقتو ءاسمسلا ىفالو
 ةعطاق ةلالد لدن تاسغملا ضع هتطاح |مد_ءنكلا كل ذهل يلا هت هللا ميلعتو هملا هللا نم ىو دمع

 ' نورك ىذااوههلالاناف ءاهملاىفالو ضرالا ف ى. هيلع ىذكال ىذلاوهاهلالا نال هلا سدأ هنا ىلع

 الاعناك ام مالسلا هملع ىسعنا ةرورمذلا مول_هللا نمو هقولشمب املاعنوكي نأ و دبال قا ان او اتلاح

 بدغلابام اع ناك ىلذ تومان م عز ارهظا هنانولوةي ىراصالاو فيكن تادسغملاو تامولءملا عمم ب
 معي لال هيلا مهاوصو لبق مهتمرفي ناك مايو كل زي ىذأتي هناو هلتقو هذ [نوديري مولا نال-هل هلك
 تامولءملا نمىث هيلع ىنخال ىذا اوههلالاو تابسغملاو تامولعملا ع..مجاملاعناكام هلارواظ بيغلا اذه
 ىلع ل ديال بيغلا ضعب ةفرعمب لال دّسالا نا تثفاهلاناكا ام مالسلا هيلع ىسعنأب عطقاابٍجوذ
 || عوذلا نءباولاوه اذ_هذة.هلالا مدع ىل_ءاسطق ل ديبرغلا ضع ل_-هطاامأد ةيواالا لود>
 هلا باجة ةردقلاب ةقلعتملا ةهبثلاوهو هيسشلا نمىناثا عونا اامأ لان ة_ةاعتااهبسشلا نملؤالا
 ةتامالاو ءامحالا لوصح نا ىعملاو ءائي ن.كحص ماعرالاف مرودي ىذلاوه لوبا ,نءىلاعت
 اراهظا ءامحالا كاذب همرك ؟ىلاعت هللا نا لا ةالاها | هنوك ىلع ل ديال روصا| ضعب ىف هوة ىذذ ىل
 وه لالا نال كاذو ةملالا مدع ىلء لدي روصلا ضءبف ةتامالاو ٠امحالا نءزدتلاامأ هلامارك او هنزل
 فياأتلا و بءدقلا بسك رئلا اذ_ه ةفظنلا نم ة ريض ةرطق نم ماعرالا ىف رّوددنأ ىلع ارداه نوكي ىذلا
 ا ردقولو فمكو هولا اذه ىلع ةنامالاوء اال ىلع ارداف ناك اممالسلا هلع ىسعَامولهمو بيرغلا
 أ ىلع ةتامالاو ءامحال الود نا تدثق هولدقو ىراسنلا معز ىلع مو دش نيذلا كءاواتامال كلذ ىلع

 لدي روصلارئاسؤ هداه قفو ىلعامهلوص مد_دامأ اهلا هنوك ىلع لديال رودلا ضءب ف هود قذد
 نم (ىناثلا عونلاامأو) ةطقاساضيأ ةيئاثلا ةهبسشلا هذهنا انرك ذامب رهظناسهلا ناكحجام هنا ىلع
 ىراصنلانالوالاعونلا نيعون ىلا عجربا.هاصاحو ةممازلا تام دهم ىلع ةدنبملا ةبسشلا ىهفهيسشلا
 هللاباجأف هتابانوكي نأ ب جوف رشدلا نم بأهل ناك ام هنا ىلع اننوةفاو منن ولسملا أن ولوقي
 ها نافهنم ناك ل ريوصتلا اذهنال ءاشي فيك ماجرالا ىف مرو هي ىذا اود هلوقباضيأ هع ىلا.عن
 || هتاىلصلوسرللاولا ىراصالان ا فاثااعونلاو بال اريغنمءادّبا» و مام ناو بالا فطن نمهرو <
 |ذ_هنأب هنءىلاعتهقلا باجأف هللا نبا هنأ ىلع ل دياذهذ هتلكو ها حور ىسيعنا لوقت تس ألو هياع
 ناك -ىلةعلا لءل دالاغل اخ هرهاظ نوكيث رحم ظفالا درو اذاف زاحماو ةقرقدلل لقت ظفالاو ”ىظفا مازلا
 تانك هدم باكا كءاعلزنأ ىذااوه هلوقيدارملاوه كاذو ليوأتلا ىلا هةر بج وف تاجب اثنا باننع
 لديام ىلا ةراشامو.ةلا :ىلاهلوة نأ انركصارهظف تاسهباسشةمرخأو باّكلاَمأ نه تاك
 ءامسلا ىف الو ضرالا ىف 'ىئهسلع عال هلانا هلوقامأو هلالا نياالو هلاب سيل ميسملا نأ ىلع
 أ نع باو ءاشي فرك ماعرالا ف مرو, ىذااوههلوقو مل_هلابةبةاعتملا ةيسشلا نع باوج وميف

 نوكينأ بجوذ رمشرلا نم بأ ناكأم هنأب مهكست نعد ةتامالاوءامحالا ىلع هنر دقي مو ححج دع
 نا نارسقاا ىف دروان: م-هكسةنع باوج وهل باتكلاك_ءلع لزنأ ىذلا وه هلوت امأو هتاا
 هراصتخا ىلع مالكلا اذه نأ ىلع ءازصلتو هانرك ذاع الع طاحأ نمو هتماكو هللا حور .ىمدع
 ةم-ثالو ةح هلأسلا ف سل هنأو باسبلااذ_هىف نوملكدملا. هرك ذام لك نم ال._ه2 راكصا

 سلسل



 " 1 1 0000 ىذلاّشد4جلاو هيلعدبا لاو و ورا 100 ا

 نةهدلا ةدحاحال هنال هك دن لق تان الا هذهربس فت ىف ني رمسفملان م الم ع ن* مالك امأو هلناانا د- م ناالول ٍ

 أ ثناث للام مواوق نة ىرادئالاربز دمحوتلا ةلكداعأ مههبش ندي الام افلا !اط كل ذدارأ ١

 ْ اهرب رقتوهو للعلا لاكىلا ةراسشا مب كلطاو ةردقلا لاكىلا ةراشاَرب رعاه ميكس ارب رع اارهالاهلااللاةف
 أ اهلا هنوكى قكبالروصلا ا ضع عسا العنان مدت |
 ٠ ةفطل ثا يس الاف قبو « مك اوهول- ءاا لماكو زب زعلاوهو ةر ه1! اكنوك,ناوذيالهلالاناذ |
 هلوقىف + ناضل ام لمق ناف ؛و * 4 .اع وال هناداو اق (ىساا ىفالو ضرالا فى هلع عال هلوقامأ .

ذه مهدوذو هلعلامكدابعلا ماها كل دب صرخ اانلق غلبأ تاكو !ام أول هنا عمءامسلا ىف الو ضرالا ىف أ
 ْ ىنحملا 

 . || ةفرعم ىلع لقعلا نيعيذ نضرالاو تاوعسلا ةمظعى ريساانالكاذو ىوقأ ضرالاوتاوهسلاركذ دنع
 أ تاثكلذاو لك ؟كلاودالاو 2 عملا ناكيولطملا ىلع لّدعلا ناعأ د ءسآساو لج ورع هللا لع هوظع ا

 | لافكر ودي ىذلاوهدل مقامأ مهفلا ىلءئيعي لالا ناف لا ءاهارك ذاه-اضيا ديرأ اذاةرق الا ىلاسعملا .

 أهنئ نجا نيب فئاأتلا عاتي ا دم ءائشال ”لصاح ةئسهةرودااو ةر وص ىل_ءئذلا لعجري وصتلا ”ىدحاولا .

 1/ هلوق ىفءانرك د هف مالكا ماتو هد واشلا :لئامابمال ةروص ىهفالامأ اذاهرودب هباصن ءلمأو |
 ا بجو --رلا ارت الانال كإذو ةجحرلا نءاهل هآو حر عب ىهذ ماحرالااامأو كل ءلا ٌندرمصف ىلاعت ْ

 ظ تانآهنم باتكل | كاع لزنأ ىذااوه) ىلاعتهلوق لءأهتاواجروضءا كلذ ىحساذولق فاعءلاو ةجرلا

 || ةتفااءاغشبا هنم هيا تامنوعبتمف غب ذووق نيزلامأف تاهباشتمرعأو بانكلا أَن هتاكحم ا
 اولوأ الارك ذياموا رد: ءنم لك هيانمآنولوةب معلا ىف نوذجسارلاو هلناالا هيد أل هب امو هبواتءاغداو | ْ

 | ئىث هيلع ىءال هانا هلوةلاصتا ىفانرك ذدق (ىلوالا لأ ساا) لئاسمدب . الاهذهىفتارلعا /(بابلالا ْش
 ||| باو اك كل دنا ناش اهامو.ق هنوكلرب ردلاك كل :ناامه د أ نيل امتحا ل قاع ءاععسلا فالو رضرالا ىف

 ا قالا اصء ماهو موق هنا نير نأ دارأ ملابعت هنا لوقنف لالا لا.ةحالا ىلءامأف ىرامهثلا ه مشع |

 ْ نس أ ىلعح ا ازااةبوستو ةيقيلا لي دعت اوف رشأف ةمنام ل اامأ ةيناحورو ..: امدمج ن اعمق قاطا جاسمو
 ١ ىذلا معلا اهفرشأت ةيناسورلا امأو ماسرالا ىف روسي ىذلاوهالوقبدار اا وو لاك شال لكك ًاورودلا

 ا كءلءلزنأ ىذلاود :اوةبدار ااودو اهيفتادوجوملا عيجروص تلذت ىن !ةواحملاةارماك نجر رلارصا ْ
 || هلوق نمنارقلا ف ءاجاع مهكسع ىرادذل | همش هل نم ناان ركذ دقن ىلاثلالاق> الا ىلعامأو تاتكلا أ

 مك ىلع لةشمنآر ةلانادن الا ذب ىلامعتتنانمبف هتلكو هنئا حوو ها مالسا | هيلع ىسيع ةغص ف ىلاعت ا

 ةعاطت حالا و نسل اة اعف وعو مظنلا ةمةكيىلعتيام اذهقزتاب احرهسغتاهج . اشاملابْكل سقلاو هبا ته ىلعو ا

 ْ هضعن نا ىلع ل دو هباشتم هتءاكب هنا ىل_علدو مكحت هتيلكب هلا لع لد ردا ان لعا ( ةيناثلاةلأس ما) ا

 الأ توكح آباكرلا مب ك1 باتكلاتاءا كلترلاهلوقوهذ م ع هتءاكإ ؛ هنأ ىلع ل راماعأ بانت دمر لع

 ْ انااا عيصفاق مالك رك قطا ذرب كيش هازل مك هعيجب نا ني الانيناهىرك دق هتانآ |
 نمدح انك الو ىءملاةوقو انزال ةحاصت ى هنع لت [تارقلا كاك كلو مانو لود لكو قاحفملا ع ٠

 الأ ىذا قيثولا دقعلا و قدثولاءاتما | ف لوةتبرسعلاو نيفدولا ني ذهىف نآر-ةلاىواس مالك نانا
 ] اك قاع هوقو ون هياتم هتلكودنا لعل دامك مك دنأي هعيج فصو ىئ-ماذهذم كتل نكمل
 ا ولو ىلاسعت هلو ب ةراسشالا هبل او[ طعب هضعب ق ددوو ن- لس !فاضءب هضعب همسي هلا ىنصملاو ىف اهب اتم ٍ
 | ىن توافالورخ ال "ضن ىلءادراو هضهر ناكتا ىأ اريثك افالت> اهيف او دول هللاريغدمعن مناك أ

 ن2 ىتلادنا الا هذهوهف هباشتم هضعبو مكح هضع نا ىلع دامامأو يلو ها تاشفلا اف مالكتلا أ

 : 1ْ ام ةعد د رمشلا فرع ىقاه_هرب ست نم من ةغالا لصأ ب < هياشتااو مكاري فت نمانل دب الو اهرم هنا

 ْ م كورال نع لانا عنب. ااو تعنمو ثددر عج تدك روع لس دكا ا لا ىلا ا
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 | نع هعتما ىأل داو مكساج ييبلا مسكحأ يمرس راسمرل طضالا ند تترتلا عاق ملا ىهمادللا

 يكمل تو هل ضرعت نم ذع قدثو ىأم ع ءامو مهوعذما ىأ م اهفساومكحا ارب رح لافوداسفلا

 نهدلاز هب م .عرخ ا وهذ هءاشتااامأو ىئينيالا ع عنتاجمال هيك

 م اهباش :ههياوأو ةئط ارا بدوى لاقو انملع هيام رسقملا نا ىلا.عت هللا لاوزيقلا ن ع

 امه قري ملاذا نا مالا *ىلع هينسا لاقد .ةةموو واق ناسا ل ل ل عوعطلا فلتر ظزملا

 تاهبات مدومأ اهو نيب ءارط ات ل ال مدل ل ناكر هسلا راخغلا باحال لاةدو

 ىدد كام لك ىعم امد رييَقْلا ن ءناسالا: رة مج انما ناش ٠ ند ناك الم تاهتشم ىرخأ ةباورؤو

 ١ ل دىا لكس اد د د ىع*لك شا هريظتو تدسملا ىلءبدسلا مسالا الط ا هياشتملابهمل !ناسنالا

 5 لكدشم ةده1لا ل 2 نم هضومع ع نكي ناو رغم م كال ا

 |! همدعت مك.هللانو ا بم هنو دا م ك1 |ن اكسو همدعوأ هنو قالا نا فرهدال ىذلا هنا لاق. نأل و

 هنأب ا م١ مرحالو نان ر ديزءرخ ل نءاهه د ًازيقءرغودلا م اسمو نه داو لفعل ىف

 0 ءاورثك ادق سانلا ل وةنذ ةغالا لص بس هباشت داو ضف

 ايا نقلة تسحأ «ببعىذلا صن هجولا ركن و هباشنلاو مكفاريسفتف

 را ا ا سل هرعغل الكت نوكمالو نك اذا ناكحتس داذ ا

 ءاوسا لامير الا ىلعاصار مهد" ال هلاّوحا نوك نأاما ْ
 ةمسشتا انوا رهاظ حبارلا ىلا ةم-سنااب اظفالا كلذ مرح الا ىلءا>ارامد دال هلا.م>-١ نا تح ناف

 ةيسسنلابواكرت ثماعم امها ةيسنلاب ظفللا ناك دب وسل ىلع امها هلاق-١ناكناامأو الوؤ»ح وحرملاىلا
 ادن نوكي نأ اماظفالانا هانرك ذىذلا مس تسفدلا» نم حي رخدةذ اله نيمعتلا ىلع اممم دداو لكحوملا

 ه0 هيا هاظلاو صنلاامأ الو أ اك ريشتوأالوؤ را ا

 0 لوّوملاو لىلاامأو » مكان ىف مسملاوهلرتش 1 اردقا!اذهف مغلان م ةامريغ حار رهاظااو ريغلا نم عذام

 7 ريغهنا عملوؤملاو يمل ا ل اظذالاةلال هناك ناك رت ابل

 لصاح م-هةاامدعنال هب هءاشتااب ىعتملا اود ةتااردقلا! اذ هذ د :رفمملا ىلد ءادلاف بسال حو>- صوهذ حار

 تامئاللاماسشم هسمف ىلا وكي ليال ىذا نالام اهباشنم م-د كلذ نااندن دقو اسد ني_عسقاا ىف

 اهكالسطا لعبالام ىلع هياشن ملا ظفا قاطأت مواعمربغ ريصب هباشنلا هن ل مك ىذلا نا لجالام او نهذل ىف
 ةمسسنلا »ناك اذا ظفالا نا لعام هياشتااو مك اىف لكلام الكل اوهاد_ىف بيسلا ىلع بيسلا مسمال ]

 لكشم ااا روطل و ضرما ىلا ةبسسنلا 3 ردلا لم ن نول انههف هب وسلا ىلع 0 ْ

 لوةلااهياء قفا هفاوةسفف مفرتمان رعأدي رق ثان نان درأ انوا كاز ةأا نءهلاثمو 1

 ىلعادارءاشسفلاءرم يال هلناّنا ىلاهتهلوقهمك#و اوةسفينأب نو وب م-منا مالكلا اذه رهاظذ

 اوساىلاسءت هلوقكل ذكو ايان أ هللاو انءاناه.لعان دو اولاق ةثدحافاواءذاذاو منع ىحاصفر اذكلا

 ناك اموىلا.عتهلوق هيف ةمك-خل ادن الاو لرتلا هوب صو لعالاذذ ن وكيام نام_سناارهاظو مهي سنف هللا

 ةييصيصم عضوما ده نا ل_عءاو ىسني الو بر لضرال ىلا هلوقو امس كير

 هلا هللا“ 1 مكر ةكلفءاش نمو نمو لفءاش نغهلوق لوقب ىلزة لاف

 ْ اذا ظفالالوةنف باسل! هذ هيلا عج ةفاه ءانداهذب الف كل ذ ف مالا باشي ”ىسلاو هيأ شد

 حاارلا ىلع هانا نافاس وب سهرخ .الاىلا ةيسسنا اء د اجار ام_ه د أ ىلا ةمستا ادن اكو ني نعملالق# ناك
 تيجيم تصحح
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 هاشتملاوه ذهن حارلا ىل_عهلءخ لوح وجرملا ىلع هانل-ناامأو مكحناوه اذ وة حوجرملا ىلعدإ خلو
 .نوكي تأ امال صفاملا لءادلا كل ذو لدةنم لباد نهض دب الحوجرملا ىلا حجارلا نع ظفالا فرص لوةذف
 ضراءتنيرظفلل نيل. دلا كي د نيب لص اذا َجياعااذه لوةنف لالا مسقلا ام اماه ع نوكد نأ اماو اماهذأ
 لاق, نأال اهالا سكعل ا نم ىلو ارش ”الارهاظلةباعر امه دح اره اطلت سدلف اهمتابضراعتلا عقواذاو
 أ ناكَناوام مم دس او لك لايوأ نا رالدعذ اخ عطاقر يسع رخ الاو هتاالد ف طاق اء_هدعأ نا
 لئالدإا نال ل_طام لوالا ام لوةناناالا ناحرلا لمع ذتن.حو حرأن وكي اه د-اناالا اجار
 ودنلاهوحو لقنو تاغللا لن ىل_عفوقوم هناف ىلغفا ل_.اد) كصدنال تبا ةعطاق ن وك ال ةيظفالا
 أ ضراعملا م دعوراعذالا مدعو صرمةقأامدعوزاجا مدعو ارثالا مدع ىلعفوقو ءو فب رصملاو
 || لئالدا!نماسشن ا تننذ انونظمن وكن أ ىلو أنو! ىلءفوقوملاون روئظم كلذ لكو ىلة-ءلاو ىلةذاا
 لص ناكاوفاثلا لدا! نمىوقأ نيليلدلا دحأ لاقي نآودو ناشلاامأو انعطاق نوكنآل ةياغفللا
 ىئعملا ىلا هرهاظ نع ىلغغللا لءلدلا فرمصريصير ب دَمَألا اذه ىلع نكلاو حصا ذهف اعماموبفاعاق لاوحالا
 للئاسملا ىف هءلع لد وعتااز وولد ةمل اودالا لئاسلاىفهلعلد وعئاازوكالا ده لثمو ينط حوجرألا
 زوال ةبعطقلا لئاسملا فح وجرملاه انعم ىلا جارلا هانعم نعاظفللا فرمص نأ هانرك ذاع تنثف ة.هقفلا
 لامعت_ساناةهل1قاناعدقو لاحم اظفالار_هاظ هب رعش أ ام نأ ىلع ”ىلّعلا ”ىعطقلا ليل دلا مايق دنعالا
 فرمد ىلا لمسال هنارهظف لد وتل نيب اذه دنع هرهاظ ىلعءا بر ذهت دنعز اج حوج را انعم ىف ظفللا
 حارلا هانعمنا ىلع ةعطاسقلا ةماقعلا ةلالدلا ةماقا ةطساول الا ح وج رملا ءاسنعم ىلا حبارلا ءانعم نع ظفالا
 هرغاظ هب رعشا ام ظفللا اذه نم ىلاعت هللا دأ سه سدا هلا فاكلا فرعو ةلالدإا هده تماه اذا الة ع لاحم
 نوكبامنا كلذىلالسسلا نال اذامدارأا وهىذلاح وجرملا كلذ نا ف رعب نأ ىلا جامحال اذه دنعف
 || لئالدلاو ةمظفال التالدل مالا نكسحال مجرتلا كلذو لد وأن ىل_ءليوأت مجرتوز ا ىلعز ام مجرب
 ةباغف نوكي رخ 1ح وج ص ىلعح وج سمع َّح رتفف ”هلمءتدسملا لال دل اهسال ةنط انام ىلع ة.ظفالا
 لأ لامم ةمعطقلالئاسس لا ىف لئالدا١ هذه لدم ىلع لد وعتلاو فيعضلا ٌنظلاالا دفن الادد لكو فعذلا
 زوال لامر هاظأ ا ىلع اظفلل ا لج نا ىلع ةمعطقل ا ةلالدلا ساق ا دسعن نا انهذمنماملا قمقكأ | اذهلف

 || ةلأسلا) داشرااوديا دهلا "ىلو هللاو بانلا اذ_هىفقءانلصحام ىهتمءاَذهف لب وألا نيسمعت ىف ض وذل
 امهتعهّلنا ىذر سامءنبانعل_ةنام لوالاك هياملاو ركصملا ىف ساناالاوقأ ةءاكح ىف (ةثلاثلا
 تاهماشتملا وثالثلاتانكالا رخ اىلااولاعت لة ماسالا ةر وس ىتااتان [ثالثا اىهتاكلا لاق هنأ
 اهولوأ م-ملاكلذو رولا لئن ةروك دما ه1 |فورح ءام«أ ىهو دووملا ىل عت ماشت ىتأا ىه
 لوقأو هبت_ثاو م-ملع مالا طامداق هَدالاهذ_هءاقب ةدماهمأ ب رهتس نأ اوءاطق ل4 باس ىلع

 || ىمالاك كلذو عرشو عرش ريغتب نأ زوالام امتمنيعتقىلا مشتت ىلاعت هللا نم ةدرا ولا فءلاكتلا
 عرشو عرمشب فا اما تمو قد ريغب سفنلا لق ولواطاو بذكلااو لظا !نءزارت-الاو ىلاعت هللا ةعاطن

 مكب ىعملاوهلوالا مسقلاف كلذريغو حاكسالاو عنا طنارشو تاوك زئاريداةمو تاولصا ادادءءاك

 1| ءان.عمىذلا وهذ هياشتملاامأو مسقا| اذه ىلع هلة شم ماسعت ال ار وس ىف ثالثا|تان الاّنال سامع نبا دمع
 هوجولا عمج ىلع طافاالاهدهةلالد نافةيوسلا ىلع هريغىلاو هيلا ةمسنااب اظفالا ةلالدن وكب امودو له لا»
 ىناثل!لوقلا ه ةرقدلاةروسلو أ ىف ءاندلنام لعل دهم ل_ادبالة بولا ىلع اهم ظافلالا هدهرمسفت ىلا
 || لوقااو حوسملاوه هباشاملاو سانا اود مكن انا ام-منء هللا ىذر س امءنبا نعىو ماض و دو
 قلخلا ءاشذا نم هىلاعت هللارب_ثأام لثم احن الاكاو هلءاد نوكيىذلاوه مكسحما ىدالا لاف ثلاسثلا

 | هرج رخأف ءامءاعسأا نم لزتأو هلرقو ىئذ لك ءامانمانلعجو هلوتو ةقلع ةفطألا اهةلخن ىلاعت هلوقىف |
 لعل ممتع ىلاعت هنأ مك او لمأتلاو ريدا ىلا هتفرعم ىف ىاشعام هبا شقملاو مكلافزرتا ره اند
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 اان ةداعالا ىلءردتالوأءاشنالا ىلع ردق نمّن الك م_هدنء هاش ة مار ادا اواّمانولو اءارتاوراصن ا ٍ

 لوؤااوأ ىو استأا لها ام اودو تادك نوح لا هيانّسقلاو ةسعار ةنمهنم ةأنوم ىلع «-ظفل هلالد

 مص لا درعغ نم ءانعم ةعص فردي ىذااود مك انا هن ىعتاو الوأ ءانرك ذىذلا وها ذهذ جوج رم أ ١

 نارقا اهلج رمصنا ده ىلعو لّقعأا ل.ادب هتعص لءدام هباشنأاو للةعااةرورمذ هم ملهدام هلوق ىلع مكمل

 ةء.سطلا له ناو ةءلقعلا لثثالدلا ىلا هتعص ةفر_همىف حادي ىعأ ةقلع ةفانلا انقلفن هلوقتال اهبا ن٠
 ناامكفاهتاحازتماو ردانعلا تامسكر 7 وبك ١ وكلا ا رثاتوأ لودذااو عئابطلا كلذ ف بد.سلانولوةد |

 لعاو ل_.ءلدلا ىلا رَدْمَم ىلا ءتهنا ىلا ثداواسا هذه دانس! كا ذكق لمادلا ىلا ده ءهرمثنلاو رمش تاما
 ارهاط يق لادا نوكي ام ىلا مسقثت اناالا ليلدملا ىلا ةرقتفم اوك تناك ناوءا.شالاهذه ل وشي مصالا |

 ريثك امد هيف ليلدلا نوكياماهتمو ار دايال ااه ءم طاغلا نمو» ةئيمم ةت سهول لق هنام دةمنوكت ث.<

 لمص نكمأ املك نا عبارلا لوقلا هاش اود ىناثلاو مكحلاوه لوتالا مسقلاف سس صرب ع تام دما
 باستا وهلا ذف هتةرهمىلا لدسالام لكو مكن اوهْلا ذف "ىنش ىللدبوأ ىل< ليا دي كلذ ناكء اوس هيولعلا |

 كنولأ ب ىلاءث هلوقهريظنو نفاكم لا ى-ىف باقعلاو باول اريداةعمل_هلاو ةعاسلا مامق تقول لءلاك كل ذو
 اهماشتمهضعبو محم نآرفلا ضب لعح اهاجال ىتاا دئاوغلا ىف ( ةعبارلا ةل اسما) اهاس رم نانأ ةعاسلا نع

 قاذلا فءااك نان ول وتمكن لاهو تاهباشنملا ىلءهلاّمش الحال نارقلا ىف نعءط ن.ةدعملا نمنألعا||
 ىريأق هيهذم ىلع بهدم ب-اصص لك كسع ثءح ءارئانا مث ةعانساا عامقىلانارةا || مم ةءطد سه

 لد لوق.”ىردققل او ارقو مها ذ1ىفودهوهةفب نأ ةنك أم_موأق ىلءاناعجو ىلاعت هلوةكربل تان كنس

 ةنك ىلا واةاولاو 4 وقى مهل ّمْذلا ضرعم قراغكلا نء كلذ ىح ىلاعت هنا ليل دير اكل | به ذم اذه
 هردحو هوب كغ ةيؤرلاتئماضدأو تفاع انيولقاولاهو رخا عمر قورقو اناذاىقو هسمأا انوع د

 نوفاع هلوشد كم ههطاتدمو رامصنالا هكردتال هلوةب كغ قانلاو ةرطان امير ىلا هرمذان ديمو

0 

 هملا عوج رااوه ىذلا باكل ا لهم نأ ميكحلاب قلي ف يكف ةقيعض هوجوو ةيفذ تاجر ىلا ضعب ىلع اهضعن عجرتىف مالا ل "امعرو ةهباشتم ههذا ةفلاخلا تان االاو ةمكح هيهذمل ةقفاوملات ان الا م لكان ئ هلذك نمل هلوةي ست ىفانلاو ىوتسا شرعل ا ىلع نما هلوةبو موقوف نء مجمد
 تناك ىم هنا (لوتالا هجولالاهوجو تاسمباشنألا دئاوفىف اورك ذ ءادلعلا نأ لعاو نطَردلا لَو لا برقأ ناك تاس ماشا هده نءامق:اءاج ارهاظدل_هجول هنارسلا اذكره ةءعاسلا مامق ىلا نيدلا لكىف
 بهذملاّ كِل ذىوسام لك الطمم هد ردت ناكو دحاو سهذملالااةياطمناكاممل ةءاكلا انك آلا ناك ول(ىناثلا هجولا) ني رباصلا لعيد -ةماو دهاج نيزذلا هلل ال يامل ةنالسا اواخ ددأ ديس ماقال هللالاقأ باوثل اديزم بجو ةةدملاةدابزو قدأو بهصأ قا ىلا لوصولا ناك ةدوجوءتاس مبان
 مكحملا ىلءالة شم ناك اال دحامناهي عافت الاف هيفرظناا نءعمدل او. نع بهاذملا بازار كلذو
 ةرسسقم تاكا تراص كلذ ىفاوغل ادا ذاق بهذم بحاص لكهيف لملف دهت ويخازل نانا 0 همش رظد نئنخ هدا ةمرتودو ه.هذم ىوقيأم هبق دع نأ ىد 2 بحاص عمطإ د اش هيانثنمملا ىلعو
 ديلقتلا هلط نع صاختي ذةةمحو لعل ليل دبهن اعمسال ا ىلا هنقرظ اما ارشتفا هن ثرخاو مكحلا ىلءالةسشم ناك اذانآرقاانا (ثلاثلا هجولا) نقلا ىلال هدف هلطان نع لطبملا صان قد رطلااديبفتاهباشةملل
 لودا ملءو وهغلاو ةغللا لع نمةريشك مولع ىلع ىلا كل دمعت رقدفاو ضعب ىلءامضعت خح رتوتالي وأتلا قرط لءت ىلا وردها هباشنملاو مكحما ىلءالاة سمع نارقا ناك (عببارلا هجولا) لقا لولا ىف 9 نأك ذقنمخل ةلقعلا لئالدلاكسقلا ىلارقتفي ل كم هلك ناك و لامأ ةنيمل او لال دهس سال | « امض ىلا لصنو
 راك تكة ١ ( هده داريا ناك ةريثكلا مولعلا هذ هليص# ىلا ناسنالا ات ناك ام كاذك هال نكي لولد هقفلا



 : 1 ةلانا نال اذه قاعركالا تاسلاو هو ااه ها وذلا هذه ل جال تابهباشتملا
 0 1| قئانةطاكاردانءصالارثك اى وينام ا ءانءاوءلاو صاوللا ةوعد ىلع لةش* بانك
 || ىنو مدعاذ_هناّنظ هيلاراشمالوزيك؟الو م سيل دوج ومنا. مالا لأى ماوعا| نم عمن نك
 | هتوا_.ذتي و هنومهو تام بسانام' ضع: ىلع هلاد طافلًاب اومطاخ نأ الا ناكسو لمطعمل ا ىف عق وق

 ْ نوكي مالا لوقف هت وبط اك ىذا اودو لوالا م.سشلاق حب رمصلا زال لع لدي اماطول# كلذ نوكيو

 ارد اماددهف تايللاود سعال ار[ ىف مسوا فشكمي ى ذااوهو ىناثلا مسقلاو تاهباسشتملا بابنه |

 ظ لزن أ ىذا اوهىلاعت هلوقامأ ريغ ا ىلا عجرملف ثح املا هذه تفر ءاذاو هدا رعلعأ هللاو بار لااذهىف

 ا لئالدلاب اما ةدك ًاتءاهت الوادم نوك, ىلا ىهو تاك تانآهنم نآرقلاوه هيدارملاف باتكلا كيلع

 نه لاق مث اهتم :وقأت اذ راعم نع ءدلاغ امتالودمنوكد وأ ةمعطقلا لئاسملا ف كلذو ةعطاقلا ةيلقعلا

 ||| ةقدقح ىفَمالا باوحلا هاتان 0 (لألالاؤدلا) نالاؤسهمقو بام كلا
 ال هم رود ري متاع ثا هياتنمل و اماوذب ةموهفم تاكا تناك الأف ئثلا نركم ل

 0 أوهوبالا رقد نمل هغلالا ف ىرحام نا ىلءقو تا مباشتملل مالاك تاكل اتراص مرحال تاكل ا ةئاعان

 ىنعملا اذه ع نءرع ذا نع نأ ىلا تتبث هيو قئ الطلا تماع ب ىذلا ٠ امشاللن وك 1اميدقا !ىرابل !نا لاقت هنا
 أ ةدقاولاةزيالا وأ ام ةمبرتلا ىف عقو نيالا نيو دم زصع كارو تالا ذأ ةهدن مبالا ظفاب
 ةعطقلا ةماق عأا لت الدلاب دك ضل ل ا اهلاوت ناكن :رالولا ةهج ند

 ' ل لاول( ىناثلا لاو لا) مك لا كلذ ىلا اهدر بع ىتاا تامهب اشنملا نم هتلكوهتنا حور ىسمع هلوق ناكو
 الأ تاماشتملا عومي ودح اوءرئربدة:ىفتاكحملا عو#ش ناباوحلا هد ل '

 ١ اهناونتيآ لدةرولو ةناهقأو سم ناانلعبو ىلاءت لوقهريظنو رخ " الل مآ امهدحاو راع ئمريدقتف

 لأ ةقمقع تق :رعدقو تام اشتمرخاولاه مث انه كلذ كف ةدحاوتب اله عونا يدعم لتلك

 ( ئرعأو ىرح عج رخأ نال كال ذو دحاو مكح ىفاسمم اود تقر افرع [نا هي وريسو للخلاف تاء مادعلا

 ْ ديز لاميق ماللاو فاالابوان م عم لم عّد#سي هناف لعفأ نزو ىلءناك امو لعن أن زو ىلءرخآو رخا - 1

 أ 7 يلاقي نأ ساشلا تاك لءفأ بالفن ناةيقاعم م .اللاو فاالاق لخكفالا ديزو درع نهلاغأ ْ

 ةلالديءافتك اهوطقساف نم عم ىضتقا هظفانال نم ظفا هنماوذ د مهناالا رخ الاديز لاعبو ورعنم ||
 | مالل ١ وبقاالا ريسغب هلامعتسا زاحاسإف اًضدأماللاو فلالا طقسف ناناتءقاعم ماللاو فاال او هيلع اظذالا

 ْ اوءج نع ماللاو فئاالا طوقسف اهريئاظن مكحن كلر ع سلا هده تراست هعجرخ ًافرخآ راص

 ْ مك همم نيوسق ىلا مق ناتكل لنا نيبال ىلاعتهناىل_ءا غب زم ميولق ىفنيذلاام أف لاهم املادحوو

 ١ ا ا لاشي قالا ن نءلدملا حرا سا لالا نوكيا ال عد لا ل>أ نا نيب هب هنايتم هممو

 لوسراوجاحا نا رف دفو مه عسب رلالاسقف غب دم ىلق ىف هود اوديرانيذلاءالؤهىفا واخ اوالدم
ْ 

 ا هللا لزنأف ايس اولاعف ىلِ لاه هنمحورو هللا وه سدلأ اولا عملا ىف و هءاع هللا لد عقلا

 --10- هلع اوءاط دووملا مه "ىباكلا لاهو مد[ لك هللا دنع ىسسع ل ثمنا لزنأ مدن الاهد_د

 0 اكعبلا نوركش نيذلار اكل مه حابزلاو ةدانق لافتو رول ا لئاو ىف ةعطقملا فورذ-ان مهجارذ تكساو

 يك والا لك ن ء هاذا ىلاعت هنالةمام- ةلاتقوالاْاذامو هباالا هاروت ل_ءبامودن الارخ اى لاو هنال

 || جحا نم لكو نيلطبملا عسج مياده نوما لاقو مالسلاو ةالصلام_ملعءاسالاو ةكسصتت الملا نع
 نمو اشار سرا فاعل فخ ديو ظدالا موع عنعال بهلا صوصخو ءاءظفالا تال هب هنأم ةنانولطاما

 ْ انتا ىءو هللا باذعب ادت انولوةيو همّهدلا نمراسفكلا!دءواامو ةرمصخلا : نسل درا ل د راع هت

 : ا لاس هوة تيل لالذتسا تام ملا | ذه ىف لخ ذبو ةفعضلا ىلع الا اوه ودك: الم اناني :امولو ةعاس ا

 ل[ رغض ١1 نوكي نأ امافزي_هاباصتخم ناكمام لكنا لقعلا حب مطب تين كنا ناو شرع ١١ ل_ءنورلا



 ىوّساشرعلا ىلءن جرا هلوةنوكت ناكم ىف هلال نوكي نأ عئموره افا ليلدلاا ذم ثدس#و نامت ]|

 نوكست. ياعم ولار هاوظلا ىل-ع نورد ةد وةعطاقلال: الرإلا- نءنوطر هد نيذلا» ءالؤد لكى :

 ادلاىف ةفئاط ىرتالنال_ءاو لطا.ااريرقتا ابلطو قا نعاغيز مسبوق فنأ لحال تاهباشناان|]

 رضد وف: ىلع ةلادلارهاوظلاهتلزتعملا لال دّتسا كل ذهل نمو تاهم اشنلاءاكس هناك هي ك2 نك اهماشتم
 تنثو عادلا لوط ىلع فةوّ لعفلا رو دص نا ”ىلّدعل |نادريلاب تدب هناق درعا | ىلا ةماكلا ان لعسذلا
 ةيعادلا كلت دنع لعفلا لود- ناك كل ذكى الا ناك ّيم هنا تدثو ىلاعت هللا نمىعادإا كلذلود- نا

 ىلاعت هللا ءاضب لكلا نأ تثو ضد وفدلا كلذ ل ذئيفامحا و ة.عادإا هذه مدع دئعهم دعوا.حاو

 ىلاعت هللا نييف تاما شتم اءالال دّدسا ترثناورهاوظلا كاس ةلزتءملا لال دش _ساريصبف هتئمسث دو هر دقو

 كلذ ىف مالا لود مم ةهباسٌمتم وصخ يهمل ةقباطملا تأ , الاو ة ك4 4 هذا ةقباطملا تان" الا ىعمتوال ا

 م_هىلاعت هللا ىلا قاطيالام فراكتو بذكلاورظلا نوفيضينيلاةربملا لوقيهلاث قابحلاىلاىرتالأ

 لالضلات ان ان قاع نموه ةئمفال بااطا اعئازلا ”ىناهذصالا ل_ سمو ولأ لاهو تا_ماشت ملا, نوكسفأملا
 افانسامر هموت نوعءرف «رضأو -ىرها كل ىلاسعت هللأ هدب ىزلا مكص للا ىلءهةوأت الو

 ىلاعت هنا ىلع افا اود سفف اهمةركمان أدي رقكلمم نأ اندرااذاو هلوةاضيااورمسفو ًنهقسافللالا هيل ظيأمد

 رمسلام كب هللا ديرب لاق ىلاعت هلا عمم_هكلاهيل هقاش ىلء لاعلا ب تلطد ىلا هت هلل ناو مهةسفدارأو موكلعأ

 امال ان . زىلاعتهلوقاولوأ انو مك دهيو كل نيسل هللاديربو رمسعلا مكب دي ربالو

 موسفتأيام اوريغي ىتح موبام ريغيال هان اىلاعت هلوّةك نآر ةلاىفام كل دب اوذقنو ةمعنلا مهاني ز ىلاعت

 ند لاهو ىدهاا ىلع ى معاااو رك سأف م هان دهن دوءامأو لاو نوماظ اهاهأوالا ىرقلا ككلهماكك امو

 ادوذهمعلا نب رب ف دك م ك,ولق ىف هنزو نامعالا مكمأا بيح هللا نكلاو لاقو هسفنا ىددماغأق ىدتها

 هيهذل ةنااخلاتانأ الا ىلعو تاكحمامنأبه هعذل ةققاوللا ثان , الا ىلعم ع - م ىرعش تيلو ل موبأ هلاقام

 ةئااخلا تامالا فو رد هاطلا ىلءاهءارحا همهذا ةقياطملاّت اب جالا كليف بجو لو تاهاثةماممأب

 لداداق 5 هر هابلا ةءاقعلا لآ ال دإ ا ىلا عوجرلانالا دال كلذ ا مواسحمو رهاظاا ن نءاهفرص ها هذا

 نود نعت دحأ هتعردص هنأبا 0 هلق 00 ةتملا بعت سال

 ا فار دنا ودع ل ع مشي رمد 5

 سودا وتس لاو ا عوق رلاددملا كلذ مد دقوا هب هل عاق لع ىلءلديال ديعلا

 | باب دش ْذ عن .-واملاع لعافاا نوك ىلع مكحلا لعفاا رو ص لديال نأ اضيأ هنم مزاو عناصأل ىنن كلذو

 هذه ىلعاوءمجا ضرالاو تاومسا | لد[ نآولواملاءاهاعاق نوك ىلع ىلاءتهنا لاعن أ ماكح اب لال دّسالا

 تان , الا ىع-ينأ لقاءا زو فرك ةر هايلا ةءلقعلا لد الدلا هذه تح الاذاف اهعفد ىلءاور دن ملل: : الذل |

 نال كحد سانلاروه دنع رقسسلا نوئابقلاتاءانزك ذاع رونق نان “رالا ولات ل

 تماق ىذلا اهنانأو اًةحمكحملاوهئاذن ةيلقعلا لئالدلاناهرهاظ دك [اماهد-أ ةثالثماسقآ ىلع

 اكلانو هرذا ظريغ ىلا هت هللادأ سه نأب هما م ك_- ىذلاوهّلا دو اهره اوطعانم .ا ىلع ةهطاقل | ِِش الدإلا

 اهباشتم كلذ نوكيو همذ فقوداادقد . 0 افّناو هنويث فرط ىلءلئالدا هذه لة هد وال ىزلا

 قعاهتارب اق لكاس حارا رانا ناالا رسلان ءنيداملا د ًازيغ لو هيفهبةثاىهالا نا ىتهع

 هنأ ثقل نوع نيغث ارلا نأ ىبباسل ىلاعت هنأ ملعاو هدا رعرعأهللاو بابا اذه ىف دعما دوج اه .رهاوطظ

 | لوألا امأت هلل 2 ءاغس اوهلرق ةرهىباشلاو ةنيفااء ءاغأ اىلا.تهلوةودلوالاف نيض رعةبق مسهل ذا نيب

 2 ار ةلايل "



 | أ |يطفال_غدقأ ان 2 دإ| باطن نو: ةمنالف لاس هءفولغلاوئئااير ام ّمسالا ةغالا ىف تقلا نأ ل- عأو

 كلت اوعقوأ ممم اممالا لاما هاوأ اهودو ةنثفا ا ءذهريسفت ىف نورمةاارك ذو ردشلا ٌرواَحو

 كادنحرملاو حروهااد لت ءامدلا ىلا ى 2 , كل ذو نيدلا ف ضعدال اهلا م_مضعب راص نيدلا فتاهجاشتلا

 لطاءلا كا ذيانوةفمرمسمف هبلف ىف ل_طابلاو ةعديلارّرقي هباشتملا كاذب كك قا! نااهنانا ةنشفاا ود
 داسفالو ةذتقال هلأ مولعمو هنع لالضل ا وهني لا ياو هتنأا 01 هع هنع عاشر ال هيل ءافشاع
 نأل- ءاف هلد رأت ءاغد او ىلاعت هلوةودو مهلا ؛ا ضرغااامأو هيقداسفتا اونيدلاق ةشاا ند مظعأ
 اليوت هتلوأو هدلاراصاذا اذك ىلا مالا ل 1 اكلوقن مريع عر اغالا ىف لدوري ةتااوه لو وألا

 عل طسآ لام ليوأتب كد ًاسىلا عت لاك اليوأت ريسقتلا ىوعسل مث ةغالا ىف ليو ا || ىعم د ههيلاهيريسضا ذا

 دا رملانأل-ءاو ىفعملان م ظفالا هملا عج راعرابشا هنال كلذواليوأتن دا اريص هملع

 ْ ناو موَةنَج حمدعاساانا ير ل ا علال ءوأتاانو لطي مما همم

 ١ هءاثةلااوغادقنوغت الا ءالؤه ىذاقلا لاف نوكت كصاعو عسبطم لكل باقءلاوباوثلا رب ربداقم

 مكهاومكع نأ فاثلاو ةائفلاءاغّس اهلوق نمدا رااوهو قط اريغ ىلءهولم_< نأ امه دحأ ناوجو ند
 ا قرط دفئ دز ةوكيام ىلاعت ندم هللوأت ءاغّماو وق نمدار اردو هيف لما دال ىذلا عضوملا ف

 ا انههمالك || ”مت لاه نم مه عضوا | اذ_هىف سانلفاخ او هتلاالا هيوألءيامو لاسقف نيغنازلا ءالوه

 ْ سابعنبا لوقاذهو هتلاالا هياشنملا لعبال لول | |ذه ىلعوءادتسالاو واوا فنوذم-ارلاوهلرق فواولا م

 اندةءرا اردو "قابلا ىلءىنألوق ؟هلزكعملا نموءاّرغ ااو ”ىا سكدلاو سنأ نب كلامو ن-ساماو ةشئاعو

 ٍْ هياشتل العلا نوكي لوتتلا ذه ىلعو للا ف نوخ-ارلاو هلوقد_ذعميامنا مالك !ناىئناثاالوةلاو

 ّْ عسر او دهاجمو سا.ع تبان "ىو صاضبأ لولا اذ هو ل_ءاا ىف نيكءارلا دنعو ىلاسعت هللا دنع ال صاح
 لأ ىعم هلثاك اذا طظفال نأ (ىلوالا ةةعا)٠ وجو لوالال ودا ةدح ىلع لدي ىذلاو نيماك. ل ارثك أو سن انبا
 ا همها كلتا زاك ضع ىلاءتهشنادا عنا انلعدا هربغر :دالغاا كل ذ نأ ىلع هنم ىوقأل ادلدم حار

 ادب يلع تاضحرتلاو هن وغلا تا.هحرتلابالا نوكيال ضعبلا يلع ضعبلا حجرتو ةرثك تازاسحملا فو
 ا ريغ ةفيعضلا ةينظلا لئالدلاب اوين لوَتل ناك هندي ةلعطق ةلآسأا تناك اذاف فيعذلا ّنافا الا دمغتال
 | دق ف اكذلا اذ_هلثم نأ ىلع عطاشلا لمادلا ماه غاهعسوالا سفن هللا |فاكك ال ىلاعت هللا لاه هل اثم زا
 الأ هذه رهاطن هماع ل ديام سدا او هقادا م نااناع# هب 'ال ا هذهرمسفتىف سجنا ني هاربا ائءءام ىلعدجو
 الا نوكمأل ضعد لعاج»ب عجرتوةرثك تازاسجلا فو تازامحملا ضءنىلا اذا فرع رم القد ,الا

 بجو ةينلظاا لآ ما نمت املا: ظ- هو فدعضا ان نظل االا د_..ةئالا_ ناو هي وغللا تاصجرتلاب

 ليلدلا لد ىوتسا شرعلا ىلع ند رلا لاكن هن! لاف اسناد الط اب ةضاقا ! لال دلاداممأ لو ملا 'ثزك نأ
 الااه ءرهاظ هب رعشأ مدن الا هدد نم ىلاعت هنا دا ص سنل هنا انذرعف ناكملا ىف لالا نوكي نأ عنج هنا ىلع
 ًُك ,وذالا تاضح رتلابالا نوكءال ضعماا نود ضعبلا ىلا ظفللا ف رم ةرثك ةظفالا هذه تاراحم نأ
 ْ ةلأس | ىف ةمطاه ةح مزه مو نيل سملا عاج ان زياج ريغ هن افصو ىلاعت هللا تاذ ف نام ا,لوقلاو هب ةهنطلا|

 ا رهو (ةئاملاةغا١) قيذوتلا هلئابو هتصعادجشت ةب ةءاصالا 5 :رطخلاو همأ |لدع بصعتل ا نعىلاسللا بلقلاو

 ٍ غيذ ممول ف نئيذااامأف لاف ثء> موه دم هاشتخا لو وأت بلط نا ىلع "لدي , 12 هل بقامنا
 : كلذ ىلاعت هللا مذاملاز' اح هباشتملا لد وأ :باط ناك ولو هلل و ًاناغتاو ةنيفلا# ءاغت اهنم هاشتامنوع:: ف

 | اهاسممهنانا ةعاسلا ن ندتنول اب نة اك ةعاج !١ءامق تقو بلط هتمدار [!نوكب نآز ومال ل لمة ناف 0
 ]|| مولا ولاه اك ةرمصنلاو فلا روهظ باطو باق _ءلاو باوذلا ربداقم باطاضبأو ىردنءانهاعامتالق

 ْ هعمل اذ ويصل لد كرار يق تقااىلاعت هناا ةكئالملابانئأت ١

 00 هباشتااوه 5 رب سدا ىذلا ه م - عا رلا» دة
 ووو دك

 5 ا
 5 عل
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 أ /تحرت ضءللا نود تابماشتما ضع. كلذ ص: هك ناك هياشنالا لإ وأ7باط نم ةقيرط مذ ىلاهت
 أ هءنمؤين أ ودبإل هناق لمدغتلا لميس ىلءاشنش فرع نم لك نال حدم ه.ناعالا ف مها ناك انا ليصغتا ْ ىلءهءاشتلا كلذ لد را, نيملاعاوناك ولن ونح-ارلاءالو ,ة ممر نم قاسا هنانواعبفاونءا نيذلاامأف ةرقبا ا ةروسلوا ىف لاهو هءانمآنراوةد ميخأب معلا فنيه رلاحدم هللازا (ةثلاثاا ةا) ز وال هنا وز هاظال
 اولعو اهلةبا مال نا !تامولعملاب لاع ىلاهت هللا نا ة.عطقلا ىل'الدلان ا واع نيذلا مه لهاا ىف نود ارلااسغا
 | هلا ىلع ةرعطقا | لئالدلا تادوذنا ومماذاق ثيعلاو لطاملاب ماكتيال هللا ولعو ىلاعتهللا مالك ن ارشل انا
 هناوءادّساهباتمانولوةب هةوةرام! هللا الا هلو ىلءافوطعمملءااىف نود-*ارلاو هلوةناكول( ةعبارلا عا ا 2 ناردااة حد مزااو هلا ناممالا نعنيبعتلا ىلع دارملابم_هلع م دءالورحاظلا رتب مسوعطت مهءز عي ثدح هللابإ_هلا فن وضءارلا يه ءالؤهف باوصلاو قاطاوونناكا وذ ىأ ل اكلذنأباوءطقو هلع 0 ىلا دارملا كلذ نيمعناوضوف مرهاظاا كل ذرع-ع هذم هدأ سه لد ىلا هت لادا صاد>رهاظ نوكنأزو<ال
 1 ل_.ةناف هءانمآ نولوةيو لاةءوأ هبانما نوأوةد مهو لاب نا ىلوالاناك لب ةساصغلا قو ذ نع كمع)
 1 هبانمانولودي لد وأتلاب نوملاءا١٠ءالوهربدقملاو آدتب «مالكنولوةدهلوقنأ لوال' ناهبو هديحم ىف
 لأ ايه ذمور_هاظا نع لود _لانالا ميال بهذ ملا كل ذنأ تبن ره اافالاكرت كلذ ن وكمت ىلاسعت هللا نهال 1 نيذف-ارلا نمالاس هب انمآن ولو ب هلوق لعين أ بجوذملهلا ىف نيمح ارلارت ذو ىلا هن هللارك ذ مدة دق :ىدو ا 1 .ركذ مد: ىذااوهلاحلا اذ نا ىنادلاو راد الا ىلا هعم جات امي هريسسف: نمىلو ار اهذالا ىلا هعم الأ حاتعالا عىلاعت هللا مالكريسفتثال ع وندخلوالا امأأناق نمد-ارلا نمالاحنولوةءن روك, نأ ىف اثااو

 || هذهىف مالكتلا مت كانه مان رك ذام ىلا !نهاه هانرك ذام مطاذاف ةرقبلا ةدوس ل رأىف هلأ ءلاهذح ضءبانركذ دقو ةعدبهنءلاٌوسلاو بحاو هيناميالاو ةلووجت ةيفيكلا و مولعمءاوةسالا لاقف ءاوتسالا نعدتلا ْ ا هجر نأ نب كلام لدسو ىل اعتهقناالا هلعئال ري سفتوءالعلا هلعتري سنو اهتن أب برعلا هفرءتريسف: ودل وج ْ ادد عسالريسفت هجوأ ةعبرأ ىلع نارةل اريسفت لاق هنأ اههتع هللا ىىذر سامع نبأ نعى" (ةسداسلا ظ الأ نطا) :دئافمالككلا اذهل قي لكلا ف لمسُتلاب نيم اعاوناكولذ هليوأتو هليصةتاوذر عي م و لل دتلا ىلع | || ءوفرءاعاوتما مهنا قعباشر دنع نم لك ىلاهت هلو ( مماخلا ةغا) ىلوأ ل وةااازهناكفهملاحاتحالا]
 لئاسم همئواسر دنع نملكميانمانولو ةيل#علا قنوع ارلاو ىلا ءتهتنا لاه مث قشوتاا هللابو لأ 5
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 لدام ىوسرخ يم هللادا عَن ا ءطق ذكنح ل« ىلاعت هللادا ع سرلرح اظل انا ىلع طق لبا دلا كدو ظ امياشتمائيش ىأرا ذاف ةينمقيلا لال دياب ىلاعت هللا مالكا نارذأانا فرع وةمعطقلا ةمنيقللا لئال دلابهت اذمهو
 | نالاؤس هوان ر دنع نم هباشأملاو مكمل ندا و لكن أ ىءلاوابر دنعنم لك نول اوقيمممااضبأ 1 منع كح نار قلا ةصص ىف نعطا اف ةهسشادود ره هرهاظ نوكري_ هبالو ى-دارملا ثا ذ ناو هرهاظ هءاع ١

 1 ازهر انالااولو أ الارت ذيامو لاق م لداح سللانمنءالا فنزل ادعذةب وقداعفاضاا ةلالدنال | باول لكنم هلا فاضملا فذزاب م(ىناثلا لاؤ لاو دمك ألا ديزا دنعةلكركدفدبك لا ديزخلا | هنن جاتص اثنان ناعالا با والادنع ظفا ىف :دئانا اخاه ناك انير نم لك لاهو (لوالالاوسلا (
 1: زوال نممالك لكلا نا نواعم اماشتءنوكذ لوقعاا لئالد هرحاط فلا < ىذلاامأو مك نوكمذ ||| لودعلا لئال دهرداط قراطي ىذلا نواعبف نارا امهذ ىف مول وةعن واءعت_سي مهلا ىلعتلال 0 فال اذه ا راضن ل _ءاكلا لودءلااوو ذالانارذلا ىفاع ادام هانعمو هنانمآ اولاه نيذلا ىلع ىلأسعت هللا نذ ءانث
 | ءز_هو ىلا هتهتادنء مك ىعم هن وك ناو بال هباشنملا كلذن ان واعف لطايااو ضقاننلا همالك ىف
 م-ءاو بارعال اوةغالاقذاوبو لوّعلا لئالد قب اطياس؟الا !نارق' ا نورمسغي. الو هلاعتأو هتاةدو ىلاعت ا لأ هللا تاذ ةقرعم ىلا !منواسوتيو ةيلقعلا لثالدلا نع ن وعي نيذلا نيماكتملا تاشواع للعتلا دب الا
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 0 تناك ةفدااهذ-مب افودوهناكى ءتآرذأ١ رمسفم كل ذكف سنأ هدض ناكف رش أ ناك الك ء وذل انا ظ

 معف ارسم نوك نأ غنم نآر دل !ىفماكت ىتءو هماع ءانئلا هللا مظع ىأ ١ ىمىطععلا ةحردلا هال 8 هم-رد

 كرا ةجركن دان مانا بهرانشش دعذا دعباشولق غزئالا_ْبر) ىلاعتهلوق « رانلا نمهدعتمُ ويةلذ هنأرب

 غزتالا بر نولو ةيممما منع كح هيانمآنولوةي منا نيكارلا نع حا ىلاعت هناراعا (باهولا تنأ

 تاوءسلا قا #ىف نوركذ هلوقىفاكو هءاعلوالا:ةلالدإ نو وة ف ذو انت بدران دهذا دعيام وأو

 لعأ مالك امأ هلزتعملا مالكو ةنسلا له عزك فاتخاةنا الاهذه ىو الطانا ده تتاخام امني ضرالاو

 ىلا لدم أ عنسو ورفكسا ا ىلا ل- هي نالماصو ناعالاىلا ل«نالحاص باتا١نال كل ذورهاظذة:ىلا

فكلا ةيعاد ةيعادلا كل: تناكناذ ىلاعت هتلااهثد < ةداراو دمع ادثو دح دنع ال انين اذ اد>أ
 ىهذ ر

 ةدراولا طافلالا نماهريتو نانكلاورقولاو ةوسةلاو نيرلاو عيطلاو حلاو 3صااو ةغازالاو نالذالا

 تسشنا اوديدس:لاودءادهااوداشرلاو قيفوتلا ىينناعيالا ةعاد ةمعادلا نإ: تتاح ناؤنآرقلا ىف

 نيب نها باق لود لسو هملاع هنن | ىل_ب هنن 'لوسر ناكو نارها !ىفةدراولا ظاذل الا نم اهريْغو ةعدعل او
 ناسف ناسعادلا نيعبصال | نيه نمدارأ و ندرلا عباص أن هنيعمصا

 ىعيص |نيب نوكي ىذلا ئيشلا

 باق نيديءادلا نيب هنوكلآ اما اكل ذك نيعيصالا كان ذ ةطساون ناسسنالا هبلقي اتا ناسنالا

 م1 قتال اذ عر سو هنقن بوعو فشتر لو فك نمو نيدبعادلاكذدت ةط_ساون قملا هياَقب اك

 لبو هيلعهللا لص ناكو عئاصل ا ىن همزارثؤمو ثدحم ريغ نم نيتيعادا !اىدح !ثودح زّوولو سو سا

 لكب للا فنوضءارلا نما لف انرك ذامءانعمو كرد ىل-ءىبلق تين راصبالاو بولتا | باقماءلو ب
 ىلا :هلئام م ١ ولق لءدعال نا ىف ىلات و هئاه-هدنلاا وعرمذت تاما ملاو تاك_ىلا نمىلاعت هللا لزن أ ام

 ناءانرك ذامدك و بامو ىف ارق ق.ةحتب دك امم فاهرب مالك اذه نم اىلاهلئام اهلع نادي لطانلا ْ

 ضوولا كرو لاحال الد ىلءاهبتونهّود لب تاماش:: !نوعتال مهماننينمؤملاءالؤغ حده ىلاعت هللا |[

 ءاعدلا اذهب اوماكت د_ةاونوك,ناودب الف هباشتملا» اوماك نأ تقولا اذهلئم ىف مغخم دعسف اف |||

 00 ل لا 1 قا اقوا تكفا مدنا مهدات
 تاداملاولاه دةفةلزتعملامأو نم مالك اذهو تاكا ىوقأ نءدب الاءذهنا ىلع ل دياذهو كل ذاولاع |||

 مهلئال دام أف ليوأَتلا ىلا ”الا هذه فرم بجو ىلاعت هلق !لعف توكمنأ زوال غدزلا نا ىلع لئالدلا
 اذه هناوصحا اق ونونءؤدال مث ران ممأ م رذنأأ مهماعءا اوسىلا«تدلوت ري_سفتىفاهانركذ دف

 م-ماليوأتامأو مهتم غيزلا ءادّس انا فب رصصودو مهولق هللا غاز أ اوغازا-ل5 ىلاسعت هاوق ةصاخ عضو

 ىعباش ول غزرتال هلوةبدارا انا ىذاقلاهراثخاو قالا هلاق ىذا اودو لوال | هوجو ندي الا .ذغ ىف

 مهةاق كسا دنع هفاطل أ مهعنمال ىلاعت هنال كِلْذو ناسعالا ةغص ىلع مجلقرةسن ا نعم ىلا فاطاالا هعنمتال

 مالا لاق ىفاثااو م_ميولق هلل 'غازأ اوغازالف ىلاعت هاوق اذه ىل_ءل ديو مهغازأ لاقي نأ زاج كل ذ عم

 مراد نماوج رخاوأ مكس: ا واتقان أ م_ماعاشتك انأولو هلوةكو مذا ولق اه دعي رت ىوايب انلمتال
 تادابعلا نم اذفاك-: ال ىنعملاو ةضذ نم انهم مودا ند رلار كين م اناعل لافو م_مهلدلقال اهواعفام

 ثلاثلا كلاذؤم هدنءريصأ ام لعفتال ىأ كئاذبا ىل_ءىناهتال لئاقاا لوي دقو غب زلا هعم نمانالام |||

 لاف عبارلاو ارفاك ءاهساذاانالفرفكينالف لاقي اك غئازلا ساب انمستال ىأاسب ولتغ زتال ”ىبعكلا لاه |||
 ىلع ل < نأالا لوالا هحولا نم بيرق اذهو انّ دهذ ادعب كي اونو كن نءاشب ولق غزتالىآ"ىقابحلا ||

 !يولق غزتال هلو ةفرفكل ةيناثلا ةئ#سلا ىلا قبول هنأ لءو لاسلعا ف سموم هلا لءاذاىلاعت هلاوهورخا ءىث

 هغازأ اذاامىر ىري ةّث اثلا ةن-لا ىلا ام- .٠'ةدآنالكلذو ارفاكريدين ألق هع نأ ىلع لو

 سداساالةعاارو:, اني دهذا دعي نونا انلّمعا لاك نعءانولق غررتال هدالا لاه س.ءاذلنا ملا قدرط نع

7 2 

000 

 3 رع و يع 3 7 9-5 ا  آ) |
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 أ ةر الا هذه أتى هورك ذام لب اذهف خيزتال تح انسفن أرورمش نمو ناطر ثلا نم سرح لسم وأ لاق |
 || افاما ءهة- ىف لفي نا ىلاعت هللا ةردق ىف حام لكنا مههذ.«نءنالف ل رالاامأ ةفمعذاه رسأب ىفو
 ةحاح”ى اف كل ذك نوكيىذلاءىِدل اراج اد حوال_هاجراصأو هّمهلا تاطبل هكرتول ابوجو كإ ذ + اء بجد
 ل_ءنهنلا ىلع نوبح وال نيذلا هباعصأ ورة*لانب رمشب لوق ىبءّرةسسا ل ولا اذه لو هءاط فءاعدلا ىلا
 || ىلع فلكملا لبا ىث أ هل نا يلاعت هلل لع نا ف ءاكتا ١ ىف ديدشتل ا نال فيعضف ىف اما اامأو فاطلالا عجب
 «هدو-ونأك جيلا ل_ف ىلع فاكملا ل ىف هيلا هلرث أال هنا ىلا عت هللا لع ناو ىلاعت هللا نم مق ميلا

 ا ناوهفذثااثلاامآو هيلا ءاعدلا فرص ف: دئاف الف ا.صاعواعيطم درعلا نوكحح ىلا عبجربا.# ه
 | بو ةز اثلاة:سلاىف رفكي هنأ. ىلاعت هلع ن اكول هناوهف عدبارلا امو رفكتلاو غيزلا مسابانمستال أ هلوقىف ةددافالو دبعلارايتخان غو زلاورفكلاو امدعو ادوبورغكللا عمرتاد رفكلاو غب زلاب ةيوستلا
 | ممولة هللا غا زا اوءازاملف ىلاعت هلوةريسف:ف مالكا فدك ل وقل كلذ ىلعف لبق ناف هيلا انيهذأم || نا ١ناوهرجولا هذه طوةسانرك ذاع رهظذ ٠ اعدا | ىف: ان آلف هلعنر ذعت ارو دّقم نكي ل ناوءاعدلا ف || :دئافالذدإ_عت بجو ارودّقم ن اكح نا سفنلا رورش نمو ناطي#لا نهةسارط انا ودوسداسلا أأامأو غيزممب ول: ىف نيل مث ديسال هذ#ه ل#بق لاه اس قاععتما ذه نال فيض لةسعلا ءاقبا ىلعدل وهو سمان اامأو هقاذطال نأ هماع بدول ر-2 ل وط هر فك و طق نهود الأب ه-لعناكل هتنعنأ هملع
 : كندا نماذاآ بهو لاه مث ىلاعت هللا قمل ياقلا ىفديادسهلال ود>- نأ ىف جب رصاضيأ اذدو نب دمهم || انتاهس نادم ىأ انت دهذ ادع ىلا عتهاوقامأ هيفةافانمال كلذ لكو ىلاعتهتلا نمىلوالا ىوس ىرخأ || ةغازا غيزلا | ذ_ه ىلع بترتي م نوغي زب كلذ د_ئعف ءادّتبامهغيزب ىلاسعت هلت نا لاسقي نأ دعسالا لق
 اا ر_همنأ اهي انو ةفرءماود_.حوتلاو ناعالار ون باقلا فله نأ اهاَوأَف ةحرلا عاونأ عمجل || الماش كلذ نوكمل ةحر لاه اغناو ةعاطلا ةئززب مهءاضعأو مسهسراوجو ةفرعملاراو اب م-يفأتر يا :١ م-مرندا اوءاطن أب كلذا وغلا مسن مث ةدسافلا دباةعلاو لطاملا ىلا ”نلثام مد ولق لمجال نأ الأ ا مميزاول ا سن ونمؤملا"الؤهذ يجامع هرب وال ىل-عم دق قش الامع باقلا ريسهطت نأ ملعا و ةجر
 || دمعلا ىلا ةيسسناان ةمظعل اة اف بولطملا ذ_هناك امو هنعءالا لحال دوصقملااذ_هنأ ىلع فرلاد || ىلقااو لعل اهسنت كندا نم هلوقي كاذدك آ مرحال ودالا ميركالووهال ا ميس رال هلا ةرداسقلةرهاملا || نيهاربلاب تيناملو ماسقالا هده عج. لو انت ةدر كندا نم هلوةف تان_سلسا مجرتو تائيسلا نارفعو || باطاخاو باقعلا ةلوهس ةماشقلا ف ل_ه< نأ م-داسو ريقلاةلط ةلووسو لاوس ا ذل ووس ريسقلا ف || لص< نأاهسماخو توملاتا ركس لو مس توملا دس: ء له < نأ اهعبادو ةافكسا او حلاو نءالا نم : ةشيعملا بايسسأةلو سات دلا ىف لد< نأ اهئاانو ةمدختاو ذب دومعااو هعاطأ اروءاضءالاو راومللاف

 || لانه قب هلق غاز نذ اىدكحنو كال كم الكو اذلخ نوكمأل ل دعونا ل_هنو ةءايقلا ويف *ازجأ 1 ساخلا عماج انااا: لعن انأف ةرخ الاء قلم ترام هنم مظعالا ضرغلاامناو ةضرقنم ةيضقنم اهناق اسر دا || ماصءقاءّاملاوساا اذه نم ضرغلا سلا ولاف مهم اكسف ةح رااوةبادواان مص نأو غي زلا نعم ود || نآىلاعت هللا نما وءلطاملم ملال كل ذو ٍل_علا ىف نيذها رلا مالك همة نمءاع راااذ هنأ ملسعاو (داعمملا || فاطجالدقانا هيف بي دال مويل سانلاعماج كناانيد ) ىلاعت وق« نيمدك الا رك أو نيج ارلا محا ْ كو رلال_هأ كإذةيدلهحاو هءاعد درتالو نيكسملا اذ_هءاحر بقال ناس الا يدق فوردملا اداب | كمركو كناسحاو لدو+نةالاوسام لكف اهتادوبوواسّمايهامواسا وذو ءامسْ الا قانقح تاصح || كر.ه نم ىذلا باهولا تنأف كرو لدوج ةباعو كم رك لك ىلا ةم_سنل ان ريسة- ه:كل ىلا ةمسسنلا ْ ملغعءاعدلا ا ذهىف كنم هتيلط ىذلا اذهىههلا ل وةيدرعلا ناك ب اهولاتن أ كنا لاف م ةمظعلا ةباغ بجو ْ كاذو نا نملة كن دل نم ةجر بلطا ةسحر تأ و ةجحر بلطا لودي هناكريكدتلا لبس ىلسءاهرك ف6“ :
 "جت



 اند

 "0 ا 57 رونا د هلرو قيوتلا هتبطع أ نمو 3 ال رادملاد ا

 ةلأبملا ) لئاسسم هنآ الاى قا ةرح - الانؤ اعابامع ءاعداا كل ذ نم ءمظعالا ضرغلاف داب 31 , الادبأ ما اركلاو ا

 فد هيق بيرال مونفءاز لل سانلا عماج ءريدقت هيف بي دال مويل سانلا ماجن نير لوق (ىلوالا 1

 هامل : رالومل هلوقد- ل لا ايلا لاف (ة املاةلأملا) ارهاظدارملا وكلا |
 بيدال مويل سانثا عماجلنا اولافاسأ موقلاّناك لوز عهللا مالكو هذ داعمملا فلذعال هللاَنا هلوقامأف 1

 الأ رخآى نيموملان نع ةباك- لاق اك داعمملا فاخعال هللاَنا هلوقب مهمالكديأو كلا ذ ىف ىلا عت هن ا مهقّدص همف 3
 لاف نم سانلا نمو داعملا فلختال نا ةءاسقلا مونانزتتالو كاسر ىلءاة”دعو اماذت ”اوانرةروسلاهذه |!
 || لافربثتك ا لل رو حل يحل ند تنك فلو فلا قوز طىلءاذهدورودعدالا |
 داععبملا فاخيال هللا ناد , الاهذه ىفاولاع لذ :لسقناف ةيسط ب لرب حم لي ربو كالا ىف منك اذا م ىلاعت 2

 ةمهلالا نا ىنعيةسهلا ماقم ىف : الاذ_هنالعأ هتلاو قرغا تاقداعبملا فلتتالثنا لا فار ْ

 ماقملا اذه قىلوأ م اظعءال اههءاندر تس ذناكذ نيلاظلا ن ن.* نيءولاطمال فدتنما ثنا وريث ا ىذدقت 5

 هل-ذذو هيلع اع ماي نأ هن ر رم د ل ما ماتا كلانا داعملا فا الكا ةروساارخن اى هلوقامأ ا
 ظ ( ةثئاثلاةلأسملا ) داعمملا ف اذتال كنا لاغ مرحالف ةسهل ماقم ماها ن 30 هناسسنعزوا<:نأو ||
 ليادب دعولا اظفا تت لش ادد_.ءولا تال كلذو لاك قاسفاا دعوت عطقلا ىلع هن < الاهذم هاا ا

 دحاوداعمم لاو دعوم او دعولاو ام مكبر دعوام متدجو لهفاتح انيران دعو اماندجو دق نأ ىلاعت وق ْ

 : مسنال باو كلاو د.عولا ىف فال هنأ ىلع الءل داذه ناكسن داعملا فاذكال هنا دنا الاوؤم هقرخ ا دقو ا

 كي تار لال وفعل مدن ءطرمثب طورمش مان د:ءدمعولا كلذ لد اًلطم قاسفلا دعو ىلاععت هنا ١

 ليادبيوة- ءاامدع طرشانشسثا ن ف اذكف ىل_-هةمم لدا ءاديط ْنلا كلذ َء حس مل يفرد مع رمش |

 ش متدحو لهذ ىلاعت هلوةامأ دمولا ظفل تدق لش ادد ولا نألنأل كلو م-هدعوب هنا اناس لصفتم ُ

 أل ريزعلا تن كنا قذدلوقو ميا باذعيمسه مرش هلرةفاك كلذ نورك. نآزوحال لاذلق اقدمكيردعوام |!
 هللا دع م-هأ عفش اهنا م منان منوءةودياواك مس منا همدان ارك نادر الو ساد ركل ٌ

 ىلاعت هاوتريسف:ىفةرتبلا ةروس ىفرمدق ديعولا ةلًأسم ىف مالكا ماستو عفانلا كلة دعولا نم دارا ناك
 طمسلا ىف ”ىدحاولارك دو نودلاش ا هيف مهرانلا باع كلو اف هتئطخ هب تطاحأو ةئيس بسك ند ىلإ 1

 ا دمعولا فاخ َتال؛ ادبعالادبعو نودءاملو الا داعمم ىلع اذه لمع نأ زوالا لاةذىرخأ قبر ٌّط ٍ

 : رعاشلا لاك كل ذو دعم#منا هلع لملدلاو لاق برعلا دنع مرك ||
 ظ هعئاموتءلاقءاةرضا ادعوأ ناو ب هدعوزأ ءاترسلادعو اذا ا

 ْ ددسع نت ورم_ءاءالعلا نب ورع ون لاق ددمع نب ورعنييوءالعلا نب ورع ى أ نيبترادىنلا ةرظطاخأا قفرو

 ١ هدعوزخه وهاك هداسعياز معوق اداعيادعو وادعو دعو هنانالوقأ لاق رب "اكلا باح | ىفلوقةنام ١

 7-0 0 بسلا داب املا مع أن كلوناسللا مع أ لوقاال معآ ل_برذاءالعلا نبورعوبأ اسقف :

 دن و امرك داعبالا نءو ًامولدعولا نع

 ْ ىدعومز را 0 هتدعو وأ هتدعو تاو ىفاو :

 | هللا ىم-!ل هةور عاب ابد مع نب ورع هل لاق مالكتلا اذه لات اا ءالعلا نيورعانانااو ك- ةلزتعملا نأ لعاو ا

 ا هنا ىددعو ءالعلا نيو ر_عوبأ مطقناناولات دج تطقسدةةدربعنيورع لات ال ل هذ هسفتتذكم :

 ا ترك ذامغاناو دعولا ىلع دولا تسقكن | لوةيف لاؤسل اذ هنع سمي نأ ءالعا|نيورعىنالتاك ||
 ١ قأدةذ هسفن قدح 1 نمو هلق -دمعولاو ه- اعقس دعولا نال ئاذو نيب ايلا نيب قرغلا ناس ااز_ه ْ

 ! انعاو كسامق لطبو د.ءولاو دعولا نيب قرغلا رواق موالاو ه كل دف هريغو ة نمو مركل اودوذا ١

 القل ز«نأ نار طف اينكسي ب ةاتا سا عنب زي كرا اننرغل ذم شالا ا



 مه ١ ١

 اورفك' نيذلا نا) ىلاءةهلو5 « لعأ هللاو ةياكسلا هذ م قلعتياما ذة ىللاعت هللا مالك ىفيذكلا لونك || كرت ن مزلي الف وفعلا مدعب ةطورمشم تاديعولا عجب ىدنعو طرشربغ ن امزرج انباع ولا ناك ول
 هنا لع ال ىنا هبال لاه ٌةمتاع نب هثراحانأ نا مّمدق ضع ىفانءورانال كلذو نارغدنو معجدارملا ل تالا نالوق امة هللا ند مه دالوأ الو مهلاومأ مهنعىغتنلا وردك نيذاانآهلوق ىف( ىلوالا ةلأسلا) لئاسم 93 الا قو ملفنلا هحووها ذوف مماقع ديدشو ني رفاكللا لاح ةيفدك كك مهء”رضتو مهءاع د نينهؤاا نع يتلو هناصسمتتا نأ لعا (رانلادوثو مه كءاوأو اًعيثهنلا نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع عا 8
 |١ نال انرل ةفصا ةفئاضم مورلا كلذ ةفص نا ىلاعتملتا نيف بطلا عف دفاسيلا«رملا عزني قادوا | برةأ ام-هفداولاو لاما ىلا عزمي اي دلا ف بئاونلاو ب وطلشا دنع ءرملا نال كا ذو م>دالو أ الو مسوأ او مدع ىعت نأ هاوي دارا او هذ لقال امأ دولا بام_بالا عج هيلع مهد راس تم ناك الكا هل لوزينأ وهباذ_علالاك نأمل عا (ةي اثلاةلأ#لا) ظفالا موع عْنعال بيسلا ص ودخو ماع ظفالا ناىناثاالوقلاو ةرخ الاوان لا ىملت!باذعم_مءعفدتال مهدالوأو م-هلاومأ ناني كامعت هللاذ هاكعاول املا نم ىنواععآ ام ىم مورلا كلوا ذأ كلذ ترهظان ا ىنكلو اة ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر
 | ىلاعت لوقذي الاهذ_هريظنو قو رز عت ءادعاغ مولا كلذ ف تأ ملاذا راضملا عقد لا قرطلابرقأ
 (|وا نا وقولاو ساملا بطلسا اهل اهماك مد مقراثلا لعد شت نأن مدي زن اذعال هنأق ناذعلا || ح مشى ةباهلاود اذهو رانا ادوةو م-هكشاو او ىلادعت هلودب ةراشالا هملاو ةاَّولا بامسال ا هم 3 9 عم..دجح نأ ووذناذعلا لاكبايسأ نم ىناثا ١ مسّقلا امو مرو عظءارز مك اناودام مكر وةّرهلقا مكاَنَقاَح اك ىدارف انوةَّبج داو هلوقو ادرف اننتأيو لوقيام هترتودلوقو انا وف كير دنءريخ تانحلاندلا ْ جانكالاو ايندااةاحلا هند رنوذمااو لاملاهلوقو ياسٍباقي هللا أ ندالا نونالو لام عقار المو
 ٍ ةلاسملا ) ادورو تدرو كلوقك ادوقو رانلاتدتو رد همو مذااو رانا هيدقو ىذا! بطخلا
 (باقعلا ديدشهنناو مهم وذيهللامهذخ ًافانتاب اناوبدك مهلبق ن : | امم هللا دنع خت ن! عملاو دنع ىعع نم ةدرمع ولاه ىلاثناو هنلعمالكلا ةلالدآ فاتخملا ىنيخغ هناي ادع نم مه دالوأ الومدهلا ودأ مهنع قت نأ ردقتلا امهدحأ نال وقهنلا نمدل وقىف ( ها املا

 0 مهدات او مه دح ىأ رانكلاءالؤهبادنا هميشتلا هجوو حاجزلاو مدالا لوقا س*و ةغالا لد ىف هانعموهاك داهتجالاب بأ داارمسفي نأ (لوالا )وجد هيدشتلا ةيفمكا ىف لودنئا ذ_>تفرع ٠ اذا ماودلا بأ دلاو بؤدا | مهمضعب لاهو هل داع ىأ نالذ أ دازه لاقي ةداعل او سعال ونا ثلا نت "ن5 يدا ارا م ةخللاق هانعماذ#» هك دم و مسا ىفد وجال ايثا دام وينالفر اسلاقيو عاف دؤدا با ْ دع ىأ انأ نين. عدس ىلاعت هللا لاق هيف تيعتو ىذا اف تدهج اذا ايؤدوانأ دبأ داى
 ا كئاوأ كح أ انا مالسلا هيلع ىموم عمتوعرل (بأ دكت . اسف هللا ىل م دمع؟
 || ىلا ةفاضملا داعلل ةعماجتب الا نوكتن أ لة< هللا هحر لافقلا لاف ثلاثلاو كلب اناسرأ نيف ينس ىفعملاو || انلسر نمد ةانلسرأ دق نم ةنس لاهو هللا مك ىأ هللا بكم مو .<ىلاعت ةلوق» ريظنو مهبول ذيهللا مهذخأ ّْ مولوسرباوذك ال مناف نوءرخل اف هللا يادك انداهدارملاو لوعفملا ىلا 5 رانثو لعافلا ىلا فاضي ةدأن ا ردصملاو مو ذب مهذشخأ مواوسراو ذك اما م-مماف نوعرف ل [ىفهعزصو هن داع رانلادوقو هللا مهل« ْ نك نيذلا ناد الارب دق: نا ىناثلاو ة داسعل او عنصل ا ىلع أ هحول ا اذهىفو داهتالا ىلع لّقالاهجولا ف اماما انامسانا الا هل يةامنيبو هجولا!ذهنيب قرذالو ىدوع بيذكشتلا يف نوعرف ل !ناشك ملسو هيلعهللا ىلصد# بيذكت ىف م-وعنمد" رد ناش أ نوعرفل ' يدك لزالا هوجو هيفو عنصلاو ناشلاب بأ داارمسقي نا (ىفناثلا هجولا) ءالؤح ]مما ذكتف مجود

 ليم رفكو لو هماع

 ١ اًءيْمهللا نممهدالو أ الو مهلا ومآ مهنع ىغت نا ا ذر



 قرم دع ار انكلا كقاوي كلالها ىانحد امك الود »ل داها اي انجداعو «ولسز ؟اذيا قي :ةدامكو 1

 مهم مةتنيس هللا نأب هتراشيو ةر كلا ءاذيا ىلع لو هيلع ها ىلص#ىبنلارمصن تاربدَددلا عرج ىلع دوصقملاو ا
 كئاواودن" الاريدقتو ىلا فءاقيلا لوطو ماودلاو ثيللا وهو بو دا او ضأ دااريسفتىف ( اولا

 وهبأداانا (نارلا »عواد ثوع رذل ؟بودكرانلا فمهبود ىأ نوع رثل [تاذكر اكلا دودو لع ا

 اول دافاوقر غأ ىلاعت هلوقوعو برقا ةياغ ف لصح م-مباذعت انيبىلاعت لاف هيممعتو باذعلانثو ءرذ ِْ ل ةقشكباذعلانم همم سعتو ممةشمو قعملان وكم ةقشااو سحثلاك لذ مزاول نمو هانرك دادام-الا |!

 )ا 00000 ايكو اود 0 "راع ماس 1

 دا موثوعر ول ل ءلو ل 0 00 دشن ناك :

 م-م لزئام ىلا نب ٌرططماوراص ىلب داوالو لام مهعفتي مل هدنع ىذلا لكلا باذعلا ن لسا كا ا
 1 ملعموقلا كزرنام لثم مكب لزتي هنأ ىف لو هيلع هللا لص دمعك نويذكملا رافكلا اهمأ أمكلا كاذكن م

 مّدقتن؟لزناك هلا هيبشتلا هجونوكيت ألك (سداسلا هجولا)دالوالاو لاومالا مكنع ىغتالورخأت ||
 ىبسلاو لّمَقأ نم كل ذو مسو هيلع هللا ىلص دمع راغكل | مأ مكب لزب هر لحل تاذعلا ||
 كلذ ىلع ةلال دلك هج ىلا نور مشو نوباغتساور فكن يذال لقىلاعت هلوةنو كيو لاومالا باسو ١

 ىلضدمع؟ت ذك ن ؟لزتمسف باذعلا ماود ىلا نوريدي مث للملا باذععلا مولان لزناكمنا نيب ىلاعت هل“ اف ٍ

 باذدعا ىلا ريصملاهدعبن وكي غلالذالاو ىسلاو ل: ماا ىهو ”لعأان ىلا !اهه دس[ نارمأ مسرة ياع ها ا

 مههأبق ع نم نيذلاو ىلاءتهلوقامأ ا عر د تاو تا ورلا ناعم عادلا لالا ]

 ١ ماو ذكى هو تاز#ملات اب الايد ارا انت ”ام"اباوبذكهلوقو لسرلا ىذكم نم ممهلبق نمنيذلاو ىن-ملاق |

 لري نم ثالذخالاهمف لمعت ساامناو مي وذي هللا مهد اق لاق مم ءاسا الاةلا عال اوذك دقف ١

 رلاعت هلوق «ر رهاظ وهو باقعلا ديد هللاو لاق صاخخلا ىلعر دقيال ىذا اروسأللا دو اماكرصي باقتعلا ْ

 ماشا لاا لاو نامل سند تود لا نو ردو نواعم اورغك نيذاللةر |
 ارق نأاهمق قوذن مدطقنملا « ءاثااننوقايا او امة ءابلا نورمث<و نوءا غد ”ىاسكلاو ةز-حأرو ا

 اورفغياونما نذللل قامت وق ءايلاةض ىلعلديو نويلغم سما مهغلب عملاق تدك نمةطقنملا ءانلان أ[
 ن_سح ىلع ل ديو ةبطاخحألف ءانلانأرق ارق هو اوذغل-د مءاوضغي زي: هؤدلل لقو هللاءانأنوجرال نبذل ْ

 ل 10 ه1 ت2 نم نقءارقل ا نيب قزغلاو باك ن ع مكشمت 1 نسنلا فاشن هللا ذخ او هاو ءاتلا ||
 هللاو مهل كتب ن أب سعأ الانةءارشااو م مه ىلاريثأساو ةيلغلان ارا اع مهريذت نأ سهل انلا .

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراَر غال لالا اهوجو الا هدق لوز تس فورت ( ةيناشااةلأ- لامع :

 مكمصي نأ لبق اولسأ دوبل ارمشعمان لاق عاقابق ىبقوس فدوه عسب سل دملا م دقوردي موني هرقأأ

 تكرعا انئاناكوللاتقلا نوذر هذال سدرق نمارفنتاتق نأ كسفنْكنَر رغتال دهم اءاول اقف اشر راجعا

 اذههشاواولاهردب لدأ ةعقواو ده اشامأ هن .دملا]_هأدوه تاه اًمااةياورلاو هنا الا هذه ىلاسعت هنقا لزنأت 7

 اول_عنال ضعبل مسهضعب لاق ةيار هلكت ال هناو هتان ةاروتاا ف ىو هانم ثىذلا<ىالا ”ىنلاود م
 ىلاسعت هلا لزنأن ا واس لذ ممر دود دل اولا ناس ىكتو دس عون ناك الاف ْ ْ

 ىلءنونوع من | ىلاسعت هلل ا لع مايعأي رافكلان عب ةدداوذي  الاهذه نا ةثلاثلا ةياورلاوذي الاهذهأ

 هدم قاطد الام ف.ءاكش لاق نم حا مالا مهن «مهنا ىلع ل دياي الا ف سلو مهرفك ||

 نداظأ وا وئما را ع موج كانو مرام « ةقرشا | نال: نعرب_أ ىلاسعت هللا نا لاسةفةيدالا ||

 هباد عأ دقو منمالات ةعاطلاو ناسمال ناكف لاسم لاسحلا مزلتس مو لاحش كل ذواب ذكربفلا اذ هب اقنال 1

00 قاطبالاهو لامتاباورمأ دق ْ
 كل مد 
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 اييوي7-7------

 || ىلع هري م عقودقد ل.قتملاف لصف مأ نءرابشنواغت سلوق ( ةعبازاةلاساا) نونمؤيال |
 ْ نم مهو ضال |ىندأ ىف مورلا تيلغىلاعت هلوذ هريظنوز تهودو بيغ |نءارابش |اده ناك همَةاوم

 : مكتردف نورخ دامو والك ًاناعمكشنأو مالسلا هيلع ىسدع قح ىف هريظأو هن الانويلغيسمملع دع ا

 || نيرذاكلا ةمنأورمثن اورمشملا لو هو ةمادقل ىف ثعبا !لودح ىلعايالاثاد (ةسماخلا لأ سملا) |
 ا "ا داهلاس دو لاذ هفصو موج ىلا مهرمث رك ذاملىلاعت هنال كل ذو داهملا سيو لاه ترانا ىلا

 1 لذ نودهاملا منت اه اندرف ضرالاو ىلاعت هللا لاق سارفل احح هياء ماو هيق ده ىذلا عضوملا

 |١ < .كاوهءاسأبلاوءاسأيلانعذ ون أمسْئّنال رشلابامءربخأ موج ىلا ني رفاكسلاريصء ىلا عت هلل ارك ذ
 | هلذفب اهئمهتناان ذاعأ ةفورعم موجو ديدش ىأ سدشب باذعب واط نذل انذخأو ىلاعت هللا لاه ةدْمااو
 1 نيعلا أ رمهياذم مخفر: رذاك ىرخأو هلل ' له سف لتاقت همف معَ | نتف ىفةيآ مكل ناك دق) ىلاعت هلوق

 (| لشي م(ىوالاةلأملاز لئاسمتب الافتاملعا (ماسبالا ىلوال ةربعل كلذ فناءاشي نءهرمدُي ديوي هللاو

 | نابحا مكل ناكدق دارملاو ىعملا ىلع لومت هنا لوقالا ناهجو هيقو دب مكس ناكدق لاق لب هبا مكل تااكدق
 || مظنلاهحو (ةيناثلاةلأسملا) مكل هوقودو امن عقاولا لدغالرك ذاسغاءارغا !لاق ىناثلاو دبآ اذه
 || هللا نصها لوسر ناو دووم ١ ف تازث نورم د نو.لغتس ىلاعت هلوق ىهو ةم دعم ادا الل ا ناانرك ذان ا
 ١ لالا ةفرعملا هلقو فعضا ا ىف شرق لاشءأا:سااولاهو دّرملا اوروظأ مالسالا ىلا مهاع دا! لسو هلع

 الأ ءابرقأ ينك ناو مكت امسهل لاك ىلاعت هقلاق ان ءزاش نم لك ف غيام لاَمدلاب ةفرعملاو ةهكوشلاا نءانعم لب |
 1 مكمل كلذ ةحص ىلع هلال دلا ىرح ىردعام ىلاسعت هتنارك ذمث ن رياغتسمكتاف ةدعلاوةدعاابادرأو

 ]| تناك ةدعلاو ةرثكلا نال كل ذ ىلء هلال دلك تناكردي ةعقأاو ىعد ةئفااتةتلا نيم ىف ةرآمكل ناك دق لاقف
 ا نيإبسملا لعس وراس فكسلار ه5 ىلاسعت هللا نا مث نيلسملا تناج نم حالساا مدعو هلم اوراذححلا باح نم
 | املاغ نوكي هناف كل ذك ناك مو هرمدأ وهللا دأب تناك ةيلغلا كل 2نا ىلع ديكلذو نيرودةم ني رفظم
 |١ مزم مالسلا هيلع هلا ىلع ةلال دلا ىرت ىرجع ام اذهنكلذك اووكوملوأ ءانوقأ اوناك ءاوسمودالا عجل
 ا لقةلوت ةص ىلع ةل ال دااك دب الاه دوك رادف# وهلاو حال_بااباب رأ اواكناو مهروقيو دوهلاءال وه

 1 عجلأو ةعاجلاةعفلا (ةثلاشلا ةلأسلا ) مظنلاهحو ىمالكااوهاذهفتي الانويلغتسا درك نيذلل |
 1 تنايىور :ركموكر مش ءوردب مون هبا دك أو ل _سو هيلع هللا ىلس هللا لوسر نيدمُملان دارم ا نا ىلسعنورمسذملا

 || مهعم تناكو سرفةثاماو داقو لهج وأو نا.فسوبأ م-يفوالجر نيسجسو هن امعمتا وناكرديم وب نيكرماملا |
 | ناك كلذ ىوس عورد لاج رلا ىف ناكورف:ةئام مهو نيءرا داون اكمهاك لح ا لهو ريعبهث اهعيسس لب الا نم
 أ تاسرف لكنا نمو ةةس عوردلا نم مسوعموريعب مهنم ةعب رألك نيبالجر سمع هن الثو ةئاشلت نوولسملا
 || ريسف:ىفاورك ذ ءالعل انا ٍل_ءاو ةرداه ةز عمو سب هنآ ةفصا اهله ىلا راذكلل نيلسملا ةِلغف ناك شالو

 أ ةمواتملا نع فعضلا بامسسأ نم مذ عّتجا دق ناك نياسملا نا(لوالا راه وجو دن ديا ةعقاولا ك/”نوك ||

 يح

 || نااهتمو سر لاو حالسلاهلقانموا ويه أني لذ برعلل ني دصافريغاوجرخ ممن اانمو ددعلا هلقاستم ر ودأ
 1 نيكرمشه لل لص دقن اكو لسو هيلع هللا ىل_د هللا لوسر تاوزغلوأ امنال برا ىف ةراغ“ ادت اكد :

 | مولخ وه السةرثك اهنمو بردنا نييهاتم اوس رخ مما نمو ددسعل !ةرثك امنه ىفاعملاهذهدادضا
 || رك نكلدك ناك اذاد ةيضاملا ةئمزالا ىف :هلتاقخاوةيراصملا ني_درامم اوناك ماوقالا كئاوانااهنمو
 أ ل_ةمنويلغي ةيراحلا صب ةفرعملا هلقوحالسلا مدعو فعذلاو هلَذلا ىفددع'ا ءالوهلئمنا ةداسعلا
 ا ارم ناك هداعلان عابر + كا دو ادا و ةيراعقلل م_مه أنو مسه الس ةرثك ع ريثكلا عجا كلذ
 هرمصن هللا نأب هموقري-تأ دق ناك مالسلاو ةالصا | هيلع هنادي ةعقاولا هذ_هنوك ىف (ىناثلا هجولاو)

 1 دقناكو نايس ىأريسعوأ شيرق عجب نعي مكلا مما نيةفئاطلا ىدس ا هللا كدسعي داوداوتب سي ركل

 1 هريخ ذو ىلع لب ةةسسملا ىف هرجخ رب خ دج واسف نالف عرمص ما ذهو نال ع رص ءاذ_هنآب بركلا ىل_ةربخأ
 تمح
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 ٠ ٍ هرك ذامةنا ةعقاولا هذ هن روك ناب ف (تااذامج ولا ١ ارم ناك ب.غلا نع ارايخ اك ذ ناكح ا
 ١ ند 0# الا هدهرم سفن دا نيعلا ىأر مما م مسمنو ريىلاعت هلوقودو نأ الا هذه دعب ىلاعت

 ةنيكرع ثم ادع ىلذءنينمْؤْلا نورباوناك نيكرسشملا ا ىععملاو نو.هؤمأ مهني او نوكرمملا مه

 #00 دو>وعس دام هيوررو 2 ل-.ةنافز عم كلدو ةناقهسووو نيإسملا ددع لثموأ نيا نم

 مهنا للقلا عملبا ف َنظيدق هفو تشان منال كلدو ناسسلاو افلا ىلع ةيؤرلا لما نلق هطسهسأا |

 لوالاب اواو نب ريثك نياسملار كسعراد تح ركن اللا لزن أ ىلاعت هللا نا لوقن نأام او ةرثكل اةراغف
 هذ>نوك ناسف ( عيارلا هجولاو) كل اما ةسقام بق لش دلوني ىلعرصت قم مالكا نال برأ

 دكت اللا نمفال سمن ةوزغلا كلة سو هيلع هللا ىلصهةوسردمأ ًاىلاعت هللا نا نسما لاف هنآ هصقلا ْ

 مكر كد دعاذه مهروذ نم ءم وأ واوةنواوريصت نا ىل ):لاقو فاأي مدد# ىلا م كل ب اهو لاق هنال

 ناك هناودم ءامسناكو# نكالاانمفال 1 ةسفال [ةعب ررالا عمفلالاو ةك" :الاا نم فال ؟ةسمع

 لاه ملأ هقناوءاشب ن نري هند وي اد ةيغدار 1 وهو ضد آفوصابصاوتو مهل ومخ بان ذأ ىلع

 همن ةروهشا اةءارقلا (ىوالا ةلأ- -1)نانل اسم هيذو 5 د رذاكى رخو هللا لبس ف ل: اع: هدف ىلاعت هللا

 بهتاانئرق رداؤ نمد ن نملدسلا ىلع لا رفاك ىرحأو لانة عى راق رد ًارهلوق اذكو عفرلاب

 رد د ععرلاو - عراب نادر -ىد اولا لاك اَقَدلا فريد | نم لاخلا ىلءوأ صامة>الا ىلءاما

 لاقت ىلا ةمفاامدارملا (ن اثلاةلأسملا) مالاكلا فانئتسا ىلع مف ةرو وف هّللا لوس ىف لت اةء امها دا
 لاق مث سس رقرافك جب دارملا ةرفاك ىرخ أو هلوقو هللا نيد ةرصتلااو انثم-خالن وانسملا م ههنا لممس ىف

 ٠ امان ممورت مصاع نعنابأو عفانأر ة(ىلوالا ةلآ 1١ نا !ًاسم همقو نيعاا ىأر مهيلشم مسموري ىلاسعت

 ادا ٍ وما! امأنو رقءلاو دوه. باطل قامنالف ءاتلامأ رق نك ءاملانت وقاملاو قوذ نم ةطقذملا

 ا درر وااو نيرا ينم عماباط 25: . الان و31 5 راكلا دل التمادي

 د :اقن ةقفهاوقوهو باطل ا دعب تءاسىتلا ةبياغمالفءايلان رق نمو ةرفاكسلا مكءف ىلثم نيسطسملا

 يا اانا سلا) نيك نعشلاىدعا نءرايخ الا ىلادوعد م-مودرهلوقف ل اك رخو

 'نوك نأ ل < م لش مونور زف ةاسملا فل اركذو ةرفاكلا ةعفاارك دان لاه اون دمنا رع

 نالا.ةحاناذ ف كلذ نم سكعلا, نوكي نأ لد< و ةاسملا َهّمذلا مهنودئرملاو ةرفاكتاا هبل ا مهنؤارلا
 ةيالاءذ هن ذاق نيك :رالا لثمداراا توك ثأو نيثارلا ىلئمدار ا نوكي نأ لق-< هيلث وقف اشيأو 1

 د رانركرمذملا ددع لم نماسملا تأر ةرفاكلا َةَمغل ندا را نوكينأ (لزالا) ةعب رأاعوجو لمنع
 ني ريع واف هن |ةسناملاد دع ىئئمنياساتأر ة َ رذاكلا هةفاانا ( ىلا< هلالام>الاو) نينا ٠

 ل-.ةناف مها انق نع اوزرتكق ,_هوب اهيل مهتاق عمن كرمشملا نيعأىف زي!لارثك ل ْ

 نيلاح فريثكل او لءلقلا ناك هنا باواف موذسعأ ىف مكللةيو لاغن الا ةروسىف ىلاعت لوقا ضق انما ذه
 نيب ولغماوراص ىتد م-هتبعأ ىف هللا م_هرثك اوةالتالف م-ملعاورتح | تح مهةبعأ فالوأ اوال ةف نيفادع

 نا اانا[ «تالاوزخبالا راهظاوةردّقلاىف غلب مالا رخاىف مهرع رثكشو سهالا ل اوأ ف مهلمل نا ل

 بيسلاو ديزأوهئاقس نيمىملا ىلكم نيكرمش ا اوأر نوابسملاف نوكرسشنا |مهنيمث راو نولسملا مهنيثارلا
 او: اهب ةرباصن اممك- ف ناننا ىلامت للا لاق راك هبات د را رسل رع كلستمتا تاق !ِ

 |١ اغا ىلاءت هللاّن ا !باوملاق هيام هند اواكونيعلا ىأأر مهماثمم-منوريفيك ل-.ةناف نيئدام

 مك ن نكد تا لاق ىلاسعت هنال كلذو مهو. اخي مم |نرإسملا لعىذلار دقل نيكرش هاد نم نيلسمالرواظا

 ا| نو فو عن كالا زاو مهول ةاهي وق نينمومال يكح هما نمددعلاّك لذ رهظاف نثثام اوءلغي هرباصةلام ْ

 : 00 ديو سلا للاشارة تول كل هني :ارلانا( عدارلا ل ام>الاو) مهرودص |

 ١ .نينمؤا ا بولة قفوالا عاديا زنركحرملاةريسن بون اذه نال دحأ هب]وةبنأ نكعال لوةاذهذ ا



 سب هس تست

 دارملا نوكمفدووملا عم باطما ناني دق: الا لقانا اودو(سماخ لاة>اهناالا فد) كلذ ىف انتم الاو ٠
 أ ثالثا ناكسقو مييل'ممبهوأر فيك ىلق نأف ركو ثلاو ةْوَد اف نيم ءؤملا ىلثءنيكرم لا دوبل امج نورت

 لالا لامتحالا نأ( لوتالا ثا !) نا عأ عضوملا ذه ث حابس نم قبب هنع باول ا بس دف مولاثمأ
 لالا ام است سه رمز ل رمض-و دحؤ امنا ىذتقن ثلاثلا لاق>الا وانت صراص مو دعملا نا ىذةةيىلاثلاو

 دئعزاءويذ ىاثلاامأو ىوقلا نظل ىلع#ءقرلا ل بجو مرجالف ىريال مودعملانال القعلاستووأ
 أ نامرلا كلذ ناكو ايحاوال اًراج كار دالا نوكي ةساسملا ةدصو طن ارمثلا لود عمان دنعنال انامصأ

 اذ_هنعىئاشاارذ_ةءاىءملا|ذهلف ةساسلا ةمالسو طئارشا عاتج ا دنع لود بحاواردالا ْ مه دنعفةلرتعملاامأو رمعملا كلذ ل_هح هنا لاقي نأ دع. لف اداعلا قراونو تاز تمل ارو وان نامز
 2 1 نالنا الا غرد الرق“ لتاقملا ود راحلا,لاغت_ثالاد_:ءنااهد أ هو>-و ند عض ولا.

 ثدحت لعله انثو ضعبلا نود ضعبلا ىري موبالف مالا لَا لوس ىلع ميرسي وركسملا لولا
 ءاوهلا ىف قلخ ىلاعت هنا لاقي نأ زو ائاانأو ضعلا لاردا نعام امريسمدامرايغلا نمةيراسح أ دسع
 | نؤارلا نوكت نأ ل ة->١ناو ظفالا (ىناثا اثحل') لحم كلذ لكوركسعلا ثاثالاردا نءاعث امراصام
 هءلعلديو ىلوأ ايثار لرمشملانوكن ا لة ر هلأ نيلاقحالا ”ىأف نواسملا مه نوكي نأد نوكرمملا مه 0

 العاق نيقباسسلا نيد وك ذملا برقأ لذ ل وءفملانهقاعت نمّدْشأ لع اهنا لعفلا قاعت نال والا .هو>و 1

 || هي الا ةمةمناىاثلاو ةرئاك ىرخأو هلوقوهني دوك ذملا ب ركأو سكعلا نم ىلو أ الوفاء هدعبأو
 |١ ىعملاو رافكلا كئاوأ عمان اطخ نوكي ءانثلا عفان ةءارقف رافكلا عم باطخ ةنآمكل ناك دقهلوتودو

 هللاّثا ثااثلا اكسشم ىءارثا وك ىلعالا دعاس ال ةءارقأ اه ذه م-.مادم نيم ملا ششي رق كرمش ءانورت

 | هد هنركت نأ بحون املا ني ىف هيا مكل ناكدق لا ثيحراقكلا اذا ةلاماا هده لعج ىلاعت
 || اهلعح مصب نمؤدلل -ز ما هلام اذه تراك اع هءلعةحن ركن ىسرئاكل | اهدها شيام ةلاخلا

 || مزا نكردملامهاوناكو) نيئارلا نال كلذو نّوللملا م>نؤارلا لاف نم جتحاو لعأ هللاو رفاكلاا ىل: ةح
 ١ لاع“ نبدأ اذهودو-وموهام ىربالنأ مزلنونمْوملا مد نؤارلا ناكولو لاس ودو دوو سبام هي ور 1

 || ابورلاف ةنسح ار مانملاف تيروةيؤروانأد هارلي نيسعلا ىأر لاق مم ملءأ هللاو ىلوأ كل ذناكو
 || ىلع بستن نأ زو نيدعلا ىأرهلوةف ىرمدب هملع عمي ثيح نيعلا ىأ رم نموه لوقو مانلاب صام
 || باكل ارح لهو قزعلا طاشم ىموه هلم مكمامأ مسمنورتلوغت 6 ناكمللاثرظ نوك نأزو عورد.ملا

 ٍ ةيطا تورو.هذملام_هم-+ال نورودذملا هه لاشي نزال ني:مؤملا نم موق مزه هناانر تقول ىنعملا|ذهاف أ ةدا رمصاور دب موي رصنك ةيلغلاهرصن نيهجو ىلع نيالا هقاارصن (ءاشإ نم ءرمصتي دي ويهلئا) لاق مغ

 ا

 ددعأا :رئتكحبال راو هللا داب نالص<اسارفظا اورمدل انا هن الا نمدومقهملاو ةدمجلا ةيقاعاابو
 : ىلا ىل_ هما ةلزغم نما م ريعب تاب الا ىهورابدعالا ةرمعلاو ةريعل كلذ ىفّثا لاف مث حالسااو هيوشااو
 ١ ىءملايريعي ىذلا مالكا ىهوذرابعل ا هنمورخت الا ىلا نيالا دح أ نم وفن اودورو.ءلانءلءاوملعلا ْ

 0 ا ا ل د ل 000 ِ 0-2-0 |١ نالفا لاق امك لوءلا ىلو ال ىأ راد: الا ىلوال هلوقو اها ري_بعتامنال كلذ نءابؤرلا ةرابعو بطاسخل الا
 1 ءاسنلا نم تاوهْدل بح سانال تيد ىلاعتو هناحس هلوق 5 لعأهتلاو ةفرعمو لع أمال اذهجرمص
 | ان دل ةالاعاتم كل ذثردحاو ماعنالاو ةموملا لبلناو ةضفلاو بهذا نم ةرطنقملاريطانقلاو نينملاو
 || ىاعتيام (لّوالا) نالوق ماغالا ةيفيكف (ىلوالا ةلأىلا) لئاسمالب الا ىف (ب املا نب «دنعهللاو
 || هيلع هللا لص دمع قدص فرعي هنأي هسرشال فرعا ا ردن ةمّلعْن هثراحانأ نأ انروراناف ةصقلاب

 || ه_.اعهلا ا يراضي ا وءاماو لاما مورلا “ل وامهنمذ-تأبنأنمافو> كالذي رقيالهناالا هلوقفلسو ١
 ' نايا ةالاز ةدشلا و ةوداامهمفنأ نماو رهظ ردي ةوزغ دعب مالسال اىلاد وياااعدانا مالسا اوةالصلا
 | "هل_طابشلتاز اسيتدلا عام .نماهري غوءايسمالاهدهتا درال هذه ىف ىلاسعت هنت ' نية جالسا او لاسملا

 ا
!| 

١ 

١ 



1 

: 
 أ هاو ةم قتلا ل [ ىلامتهلاءاعلا ليوأتلا لعوشو (ىاثلا لوقلا) قار . الاناو |

 ةريعلا كلما ناهمااو ح رمل اكو دام هن , الاهدهدمد رك درادبالا ىلوالةريعا كلذ ىفناع اشن نءهرمدم ديو) :

 م ةيئقلم هل نافابما م 76 هنو : داا تاذالاو ةناعسلس' ت اوعشلا بح سانا نير هنا نيد ىلا عث هنأ وهكلدو :

 *:مممكلذن هريسخ م كو له ود ةرح لا .ءرلا ىلع ث- ىلاعت هنامت 7 ام اع قدموا اذل هذت ا
 ا ني

 | (هن اناا هلأ ملا )هن الارخ "ىلا نيقداصا اوني رياصأا نمهيدودعاا لع سظاون ةدعمةرخ الا تان طنا ١

 0 قااح مهدنعنال كا ذورهاظ هف م-هاوقن انباع اامأ كلذ نيذ ىذاان مسانال ني زهوقنافاو 121 ْ:

 ا اوراكل بو كلا + ناطمش ا نيزالا ناكولاولاه اضدأو ىلاعت هلاودلاعفالا عمد

 || ةتكنلا هذهىلا ةراسشا نآرقلا فو كل ذكنانالا تحف نكمل قط اوهوىلاعتهتنا نمناكتاو ناسنالا أ : ,كاذكن كملف ناسنالاف ل ا حاسما لت ل 3
 1ْ .مهاني وغأانأ دحا دّةّدعا نا ى ىءداني وغاكمهانبر وغأ ارو غأ يذلا الود اًمرهلوقىف ص هةا!ةروس ىف

 ا ىح(لوالا لوقلا)لا وقأ هنالث مهنع لن ىذاقا اف ةلزتءملاامأ اًد-رهاطظ مالكلااذهوانا اوغأ ىذا نك

 ]| ىلاعتهنااهدحأ هوحو مهل ىخاقا | جاو هنا كل ذ ىلع فاد ناكو مهل نير ناط ثا | لاق هنا نسا نع

 : .ىلاعت هناا مانو ناطء-ثلاوه ةمر ملا ت اوما ني حو همر هللاتاومالاهبت زتدف تاو شا تدنن 0 ٍْ

 أ انن دلا ل-عج نعالا قدا الّدِلا ا ذهىلاريثكل !لامملا اذه بحو ةضفااو بهذلا نمةرطنةملاريط ادق اركذ

 1 1 نيل املا 0 ووالد ما 7-0 000 ةيلط هل ا

 1 هنيعفاهعيشاواإالا ندب فرس,الكلا اذه. نمدوسقملاو مكلذ مريم 7 0 0 ١

 | ( اة الس واخدت ةرخا 0 دعو هنلعا روسو ارح ءايستالا |
 ا لوانتف اهالع ىهتشمال قلخو ىهتشملاو ةوهشلا قلخاذاىلاعت هئاقاهل نييزتدبعللاهتحاناو هدا اهحانأو 1

 ! لابو تان محلا هدب عافتنالا تاهت انو اتلاف ٠ ص ىلا هت ناك لوامم 1 كل ذهل حابأ مث هذللا نم هى مشملا |

 ناوثىلا لئاسو اهم عاسضنالا ناانلقامناو اهلا ع ناكف اوما |بدي دق ىلاسعت هللاو درخ الا عق ا ءىلا ٍ
 عفا اذا هلا ث ثلاثلاو ىلاعتهللا ةءاط ىلع ام ىَومَ نأ ىناثلاو امقدص نالوالا هو-ولةرخآ لا

 00 ددعلا لاغَم مال امس كل ذراص هشناعاو ىلا عت هللا قءان ترم رب اغا عقاشملا كلت نال عوام ا

 ْ ارعشرت زو الا يطق نمدجلا حرخكسي فصلا ىف درايلاع اا نرش لوقي دامع نن بءادا ناك كلذإلو 1

 ْ 1 نماههفام لهو دب دوبعاان لغتشاو اهكرت اذاتاسطااو تاذللا هده 6 ا ردالا ا رار انعم لد ا

 ا سماخلاوةرح الا باوث ىلا لئاسسو تاسطااهدهب عام الاناهوجولا هده تنشف اناوفرثك ناك ممل ١

 0 تاءطلاو هدامعاحي رخآ ىلا هللا هير مّروح نمل ةلاقو اعرمب نضرالا ىفام م 5ك قا ىزلا وهى اعتلوق |

لاقو دسم لك دنع مك م .زاوذخ لاقو ايلف وطال يام السام افا ةزرلا م ٠
 1 ةدوسف 

 | لكواسطالال-- ضرالا ىفاماواك لاقو مكلافزر تارقلا ن نم هنح رخآقءاف ءامسأا نم لزن أو ةرقملا ا

 | لوقااو) لءافا | ةيعست ىلع سانلل نير ده ام ةءارق كل ذدك ودام و ىلا هت هللا ن نم ئييزتلا نا ىلعلدي كلذ |

 امحاو باسا ١ اذه ن نك لكنا كلدو لءدغتا اوهو ىضاسقا ااو ئابملا ىلع أ راماخاو ودهو(ثلاثلا ا

 هرك ذاماد_هناطم_ثلا نم هف نيب زتاا ناك امارح ناك ام لكو ىلاعت هللا نه ه.ف زيد زتل ان كابو دنموأ
 ٍ اد_هر دام ىاقلار بالراس قالو اف ةوكمأل ىألا حاملا وهو كنان مسق ف رو ىداقلا ْ

 2 (ةئلاثلا ةلأملا) .تاطمسشلأ ن نموأ ىلاعت هللا نم هيف نيد زتلا نا نيبو هرك ذينأ هّقح ند ناكو مقا |

 ىلع كاذب تدم« تامجشملا# امشالا صانهاهتاومثلا نا( لوالا) ثالث احاهئشتاومثدلاب>هلوق 1

 1 ةروعش-ةراعتنا ءذهو لع مولعمللوءاجرو بر مالو ةردقرو دةمال لامي لاصتالاو قاعتلراهةسالا |

 مغللا ىف



 هذهلاقي ةغالاىف |

 نمهلوقىف(لوتالا ثحا١) نان ه.فة نيذبا | وءاسناا نم ىلاعت هلوقامأو تاومذلا بخ سانا نيزلاقف | : 0 2 تا ل 08 ا

 || نم ذاذتلالا نال لكلا ىلءنومدقاسا وءاسلا اهلوأ ةعيسسارو أ تا.هّتسثملا نم انداه د دع ىلاعت هنا ْ

 0 هر امم بجوحصحع دمج يا

 امها دل نان دئاف مسالا اذ مب اهتيمست ىف وف اثكلا باص لاق ه اهتم ىأن الف ةوهش
 ةومثلاناةناثلاو اي عاتقسالا ىلعاص ور :امشماموك ىف ةغاامتاومشاه رك ذ ىلا ناءعالا له هنا
 ظدللا اذهرك ذ نم دودقملا ناك ةمسولاب هسقن ىلع دهاشا ع عما ند موهدم ءامك1ا دنع هل درك سم هفد
 ىلا ب1 فاضأ هنال ةوومشل اريغ بلا نا ىلعاي الاهدهتادن وءاكذملا لاق (ىناثلا ثعأا) اهنع ريقثتلا |
 نا نع ةرامع ىه ودايعلا لاعفأ ند ةيحلا وىلاعت هللا لف نمةوعشااو هماا فاخملا رْغ فاضل اود ومشلا
 دقناسالاءاكهلات لاق (ثلاثلا ثحلا) تاسطلاو تاذللا باط ىف هشيءو هضرغ لكن اسنالا لعجي

 :داهسلا لاهو وهذردلا ىناج ف اذن احح ةبحلا لاكوه ل اذف هيك نأ ب-أو اًمرش ب حأ نءامأو تحال نأ تع هنكلات امر ١ ضع ىلا هيعمط لسع دق هنأف ملسسملا لمد الن أ بع هئكلو اعيش بك ْ ا
 نءاوري_للا ند أ ها: هموريسالا تح تدي ىلا الل_با| هساعن اناس نع ةناكح ىلاسهث هل ةىفاك

 اهئاامثو اهل هتوومش بح هناا زامثو تاسهتسشملا عاونأ ىهيشي هناا اوأ ةن ص هئالثد ومأ لضل تاووذلا بح سانالنيز هلوق نافيا زهق لاكامكحو عفريشلا يناج ىف كا ذ ناك ناورخللا بنوك أ نأ : 5 0 8 ا و
 ىودقل اًةياغا تغلب ثالثلا تاجردللا ةمضقا هذه ىف تعج الو هل ضفو ةنسس> ةبحا كات نا دقتعي هناأ
 || اغذاود و سانا | ىلا كا ذ فاضأ ىلاسعت هناا م ىلاسعت هللا نم ميظع قي والا )حني داك الوةؤقلا وةدشااىف
 سال ا عسل لدصاح ىلا !ذ_هنأ ىضَتَعي ظفالارهاطف قارغم سال ادمفيق في رعتلا فرح هلت د ماع
 || عنانلاذيذ-الاو هتاذا بواطمو بوب وهف اعفانوا ديد| ناكام لكن اوهو هلع ل دياضي أ لقسعلاو
 (| سانئتسادع ةئاحورلا ةذالا كلل دعاس ناسنالا كل دمت ةردنا | لدجس ىلع د_> اولانانالاىفالا || نوب ال ىناحورلا سلا امأو صالا ل أ ىفدحأ لكلا صاح ىف عملا سسقلاو ىناحور و ين اوسح نا_سنق
 ةدك ألا ةَرقتملا ةكلملاك ين اعسملا تاذالا ىلا سفنلا بادجتا ن وكم ةينامسلا تاذالان سفنلا
 '| امنا قالتا ىلءبلاغلا ناك مرحالف بس ىندأب لوزتىتاا ةئراطلا ةلانلاك ةيناحو رلا تاذلل ىلا اهياذكاو
 لكلا فوكس اذههتاتءبيدلااذسهلف ة :ردان تامكو ؟ىفال ا قفتيال ردانلا كلذا هلو د- م رداثلا صخلاالا ل_هعالألا ْذْهَدِد احو رل' تاذالا باط ىلا ملا اماو هن اىسحلا نادال! ىلا دي دا ا لما اره

 عا (ىناشااثحلا) ةاهتشم ىه ىتا!اذكو ادكوءا سنا | بح ساخلل ني زد الا هذه ىنعماضيإأ اذكذ

 لدعجواسرملا اونكستا اماوزأ مكسفنأ نم مكن قلخ ىلاعت لاه كالذلو "تأ ّن-مم سان ةسالاو رثك أ
 ىّدءالو ىل_سانتلاودلاوّدا | ل_د-امل تعا اذ_هالوأ هناق ةغااب ةهكس ناسن الا سلة ىفداولاو ةس>وزلا يح دااىف ىلاستهتننالعاو كلذريغىلام-مب رثكشلاو روريسلا ثدح نمرسهاظ مب عتملا هجوف || رك دان ىلاعت هللا هصخ م رحال ىتاالا سدح ند رثكصأو ذااداولا ب ناك ااؤ دولا بح هد املا ةكرملا ةوهشا ند وزاااذ_غىالا قفال لهما قاقملا ديدشلا قشملا ناكل ذ دك ودامو ةجحرو ةّدوم مكسا
 ْ كلذ نمدذ وأ مةرطذقلا واكس وئذلا دع ن هذ وأ «راطنقلا جاحزلا لاق (لوالاثعلا) ثاحا أل[ قو ةضفااو بهذلا نمةرطنةا!ريط انعلا ةعبارلاو ةماعلا ةمرملا لسنلاءاسقي نءانرك ذام هيف ةمكسطاو تاناولسا عسهللال_داحاسمماف كلداو_ هب رغتلا- ا: احح ةبحملا هدو ىلسنلا عاطقنا ىلا كلد
 تاراور هيفو هدي دع لواح نم سانلا نمو صلاها ذه ناملعاو د<النزو هنا نرلوةي مهنا برعلا نع ةدسعولأ ىحو بئاوذلا ف اذصأ ةدىفهيناالا قو ريث كص لامراطنةلاف قاطلادةعباهةنونل
 الأ اضيأ هنع سا ىو رو ةقوأ فاأ 0 انثاراطملقلا لاق هنا ِل_سو هيلع هللا ىل "ىلا نعد رب ردولأ ىورذ
 أ نيا لافو ة.قوأاش'امو فا ار اان لا لاق مالسلا هلع هلا بعكنب ىلأ ىدرد راب دفل أر اطنةلا نا

 2 1 جس وح سي نحس رسل سا
0 

 3-5 ِ : - و سس

 0 يف ار ف 1



 1 كل لافروس سا در كارا ةموهو سهرنا ريشعات ءار؟ راثإطافل راش داسابعا

 ْ ا امال اهائرالار تحسم ذامىوسلاوقأ هنشو ةضفوأ بهذ نم رو ل دعت لم موبلا نا ابراطنقلا |

 1 ف ًا,واوتكر كألا وهو راطنةلا نمهلءنةمةرطنقملا ( قاثلاث 11١ ةثبااة مك ةدوضعمرمت |

 | ةفعاضا اةرطذقملاو هن الئريطانقلا ”"ىاكتا لافو ةمهردم مهاردو تهب قمل اوةرديمةرديو ةفاؤم ا

 ا عيبج نئالعس امهنالزيب وبخاناكضامنا ةضفااو بهذلا (كلاناا ثحلا) تس عومجاناكف
 7 || لاكلاول اءكح ةفمةرذقااوةردقلا نه ةيكلاملا ةفصؤايثالا عج كلانملاك امهكلافءاسشالا ا
 ظ .هتاذإب و.ةوغ ىذا! لالا اذ ملم ىلا لئاسولا لك أ ةضذا او بهذا ناك لف هتاذابوي 1

 لعل ا كاف ةموتملا لاا ةمانألا هنتر 1 سس و. اناكمرجال بوو هذ هنالايويغادونالامو ْ

 (١ صفا مال الخ سارئال تاس طدرلاو ءاسنلاو مودل اكلم هلم كار لل كلا 1

 | ةّوقا هذه نالول المخ لرخقل اوالامخ لامذلا ىمسو الانتخا نالوألا لسس ىلءناسنالا دكرح تدعو ١

 | ىاعمق از ؤذتخ امرأ ةرانتو ريض أ ةرامت لتي هلال قارقشلال.خالاو ةروضلا كالتراضكسا ىف ا
 7 اديب اطضو زن قوما اذا اهتموسو تبادل تعسأ لاقي ةنعارلا اه :!لوالا لا وو ةنالث لاعة دولا 1

 انسح تذادزا تعراذا انا دوصةألاو هتمواو هتفأو 20000 5 وقوى تأ لاق اك ا

 ند ذو أوتو ”ىنانوذضالا ل _موبأ لاه ةداعملا ةموسملا اد ل1 لوقلاو نووسبا 7 هف ىلاسعت هلوقهنمو م

 مههوجوق م الالاف ةنسسطا ةئمهلا وهو دتاو ءانعمو دان انهسلاورمصتاابامسلا ا

 ثامالغلاةذ- عندا 00 ةمالعلا كاف اوفاتخا لوقلا اذهب نولئاقل مغ دودحسا ارث نم َ

 ١ ققنانغا مدألا لاقو 'رل_هغارد شارقالا نوك تأ ىل مو لادا |ىننو ك7 ٌماارر_غااوحاضوالا |

 ا ىلا ل1 زورا نال ىف راس بالوكا "الا حوا نافو ةمشا اةداثق لافو قابلا |

 ا فرش دفتالا متاف اهورك اغلا هودحولارياسامأو الد مغ سرفلا نوك تن أود كلذو لاومالا مث رت

 أ ةههطملا لافقلا لاق ناسا ةنمهطملا ولك ما 32 ركغود_هاس لوقو#وتلاثاالوَملا سرفااىف[
 ش سدعأ ! لاقالو مسقلاو رقملاو لدالا ىب هو ملا عع ىف هو (ماعنالا ةسداس علا رأا) "هلجلاةأر ا!

 1 ْ هلودف هقاقتشا ارك د ددقو ) ثراا ةعداس ااه راا) اهيا تيلغا مناف ةصاخ لب اللالا منا نم دحاولا

 2[ مولعمو ىضاقلالاهاست دلاةانطلا عاّتمكلذ لاق ةعيسسااهذهذدعالل ىلاء اهنا مثلسنلاو ثرطا كامو

 أ عاتمسإلل لات :ىلاسعت هلا ىلا نييزتلا ةفاضا نوال هنا لاقي تفدكف هب عتق سبل ناضاناهيءامتلا
 هر عافتنالا كرمي نأ امتمو هوما يخل ذولا كاما نم هندرغ نأ انهم هو>واذ دلا عام ١

 ص000

 لاسم ىلا كفذبل صوتي تأ ريغن م جام هدو ىف هب عفت نأ اهتمو اوم اضبأ عنوكيإ هلا جالا عم ا

 1 اوهكلذوةرخ ا جاسم ىلا هبل اسوا هد قع هب عقاب نأ اسمو مو٠ذمالو عودعال كاذو ةرح الا

 ا || ةرواوانانا لدرلا ب راآلاق عسر !اةغللاى فن“ املانألعا ' ب "111 ندم هددع هتإ و ىلا عت لاق ع جودمملا ْ

 تاك اننتدلا هللاد ا نمنا نان 'الل نعل راحو هقلاف م#مسانا اذما | نا ىلانعت هللا لاق 0 امو ةمبأو ١

 "| ضرغلاناك املغ اهيرخآةداعس ىلا ان 00 :ومداعل ةراسع هم توكي ام ىلا اهفرمسي نأ هملع بجاولا
 || ىهو رانلاو نسا هياغف ىف مو ةدلا نانمسق ب" املا لهةناف نسالانأ اذا فصو ب ١ املاىف بنغرتلا :

 أ رانا امأف ةلطاود تاذاان.دودةملا ب الا انلق نسلط انقلطملاب انا نسر فيك نيشان ءةيلاخ |
 ١ را هلو ىضغ اخر تةئاسالا# 6 با ذءالال ةمرلل قالا قاح هناك هنال ضرع لان دوب ضقملا ىهذ ا

تانحو_مردنع اوة:اندلل مكل3 نمر م كو ألق ىلاععت هلوق دع ةضماع را رسأ ىلع ثم علطإ | |
 1 

الا ( دابعلاب ريصن هللاو هللا ن مناودرو ةرهطم جاوزأو ايف نيدلاخ راسمالا اسهتدت نم ىر#ت
 ١ ب

 ْ ةياورلا ت ةلدخ او نيتزم-ممكئينؤ أ ىءاس كلاو ةزجو مداعو صاع بارق (ىلوالاةلآس 0 لثا سه 1

 ا نوكيسأ لالا هحوأ هثالث سا و ونوال كما 0 درس أو عادم ا

0 



 ا ول مح ضمن ع 20 ويسرع دج 7 8 : هاند حم

 .٠

 رتل تاع 04 5 7

 لاشذ دشن ع مكلد 5 مري مكسثبل أ له ىيسعملا نيذال

 أ نمر 'س ديال هثااثلاو ى ره تانج م-مب ردنعلاقيفأ دن ماوقتا نيذلل كلذ 0 ريس مكتب ٍ
 لالا هوجو مظنلاهجوىف (ةثااثلاةلأسملا) ىرت تانج لااةبفأ دس ممومددنع اونا نيذلل مكلذ

 | لةيىنائلاو اذكواذك مميردنءاوقتا

 وهف هسفنىنسح هلا[ ب املا لال ذ نأ ةناالا هذه ىف نيب ب املا نس ه دنع هللاو لاقا ىلاعت هلا
 ؛ل سها نأ ىلع همنىلاعت هناك ثلاثلا قبأوريةرخ االاو ى رخآأ ةيآىف لاهاك اهتمريخ ةرخن الا عقانم 1 نآنينامندلا :ددءال ىلاعت هنا ىلاكلا مكلذ ن مريم مكشبنو لت لاسقفا رإا هذه نم لضفأو نسخ
 هنادرعلا لمي نأ هنمدوصقملاو لضف أ وري_2ةرخكالا فل أ ناالا اهطظتنما:_س- ناك ن اوان دلاىف
 ان دلا نم عسفأو عسوأو بنطأ ةرش الا كال دكت مالا ناب نم حسفأو عسوأو بياعأ اددلانااك
 ْ هرج الا منو رمد أنهن ومات دلا مه نالاست دإا من نمري >> ةرح الا مننا اناقاما ( ةعبارلا ةلاسأا)
 هلوقامأ ةلاخال _ءقابةرخ الامم وةلاحال ةعطونماسدلا عنفاضدأ و ةماكلانر اذا |بوُد نع ةمااخ
 ' [.ة::نوكال ن انالا نأف ل1 ارو ىهام ىوهدلا نا نيتَممال ىده ىلاعت هلوق ريسفت قا دقفاوة:انيذال
 ١ ءاق:1نءةرامعىوهَدلا انا ضءلافو تاروظ#لا نءاررت2 تاسحاولاب انناناححانذاأالا
 : رهاطو ىوتلا هلك مهمزلأو ىلاأ لاق ناعال اهةصمخ ناردلا فرعىف تراصىوةءاا نال كلذو ل رمد
 1 ضعءد نءءاقنالا نمو تارواظدللا عجب نعءاقتال ان م معأ ءلرشا |نءءاسقنالا نال هل قباطماضدأأ طال |
 لو د:ءتلإداحاهدضهامو ىوَهدلا ديم زاءدمالا ةمهأم ىلع لدتال لارك_دالا ةمضام ٌنالتارواخلا
 | الوغ اونا نيذلل هلوت ناكحفه اع هل بحوف كلداو العءنارقلا فرو لرمثا!نءءاقالا
 | كلذ ن روكنالوالا نالاق-اهمفف م-مردسنعا وقنانيذلا هل وقامأ هللان رذكلا قاوم ىلع
 ماا نوك نا ىاثااو اوةتاني دال ممر دنع مكل ذ نمريسحم مكشبن أ للهرب دل اوريملل 2
 باول اذ_هناىلاةراشا كلذ نوك و [يذلا عفانم نمريخ مير دنءاوقن |نيذالري دقتلاو اوقنا نيدال
 ْ هللا ل2 ىفانمو مناك نم هذ ل ديو قئاثملا هثعح رذف ىلا عت هللا دنع امم ناك نملالا لسهعال مي-اظعلا

 | هل وقنأ مدع او رتخ نم ل د.هلا ىلع ران تاج مد ذعأ رقو تانجوهر دل
 طال نماسويف ةدوجوملا معنا عسع هن ل-خدو ةزطا بءطا فدو راسملالا اتت ىر-ع تاخد
 || حاوزأ اهيفم-هاو ةرقيلا ةروسىف ىلاعت هلوة دنع انهفئاطا انركص ذ دقو هللا نة نا وضرو ةرهاطم || جاوز او لاف م ةسعاد 11 "1: نو كح دارملاو انهض دلا لاه مم نيسعال ا ذلتو سفنالا ىهتثنام اريذ ىلاعت لاف امك ٍلااطملا عجب ىلع لة ةئملاف "ل_هل انو رظنااو شرفملاو سالملاو برعشملاو
 سدال !ل_د<الىاوالا حاوزالانالا لءاكشتن اذ ت_اظءناو ٌةسعتا| نا هيف لوقااق.ةدو ةرهطم

 1 ةراهاطا ا كلا ذ ف ل-ثديو ةرهطه لا-ةف بول طم لكتا دتهماج ةدسحاو ةقصإ حجاورالا فصو مت نممالا
 || هقل_خديو عبطلا هتعرفتي ا اين دلا ىفءاسسنلا نع رهظأ ىتلا لاوحالا ريا. سو ساهم او ضن !نم
 ْ تاروهطم نم و كح هدف لخ ديو هقللطاهبوشتو .هأ | نمو ةديمزلاقالخالا نهتارهطم ننوك
 ْ ناوضرو مداعأ رد (قوالاةلأسملا ) ناداثههسف وهتنا نم نا وضرو ىلاعت لاغمث رشعملا وس ند

 | ىلا.عت هنأب ميقملا مسعنلا اذه عم ةئملا ل_هأ ةفرعم نال كلذو ناوذرلاب دار اوهو مي-افءتلاىناثلاو | أ اهانرذ ىلا ىهو ةعفنااامهدحأ ناكر4باوثلا ن روماك لا لاق (ةئاثلاةلأسملا ) ناركشلاو نارفكللاو ناس رلاو نا.غطلا مظاانو ناب رقا اونامزالا ر.كحلا» نا وضرلا لشمو اناوذرو
 اولاق م-ملاف ءاكلاامأو عفانملا كلت نم رورعسلا باةعا ىدي زم ماعم ءمسول دماح م-مع ضار
 تب ١ ديعلا قارةة_باودعلا حور ىف ىلاهث هللا لال-ج رون ىل< نءةرامع وهو ةداعورلا ة:كاوهامعا تاماملا ىل_ءأو ةءناحو راةنملا ىلا ةراشاوهناوض رلاو ةن املا ةدفحلاا ىلا ةراسشا اهيئاعتانحلا

, 



 يلا
 متسع ع

 ْ | لاهتمتاد_ءاسضرع اهرغافو 00 نءامسضار تاماسقملا 0 هلك ريصن مث هنمقرعم

 00 | تانمؤملاوني:موااهتتادعوىلاعتهلوق : 3 :الاءذهريظتو ةيسسض م ةم_طار هلو ةراشالاهىلاو

 ا 115 نة ناوشود ندعت انحف ببطن تك نا مالا اتت ن «ىر-2 تانح ْ

 .ةصنب

 ||| هراتخ ااممهسفنال اوضرين أب حف مه ادعولاعىأ دايعلا,ريسسب هللاو لاف مث مهدظعل ازوفااوه كلذ
 || اناس رنولوةدنيذلا) ىلاعت وقد ان دلارومأ نم همف مهدهز اصف اودهز, نأو ةرخ الا عت نم ما

 نول .٠7 .دل عضو بارغا ف( لوألا ةأسملا) لاسم الان ( رانلاٍباذعانقو ايو ذانارغاق ام"

 ةفصنوك نأزوعو نولوةينيذاااوة21نيدالذنا الاربدقتو اوةدانيذال ةفص ضفخ هنا لوالا هوو

 نولوتي نيذلامهتان- ممر دنع موا نيَدلانوةدملامه كئءاواو دايعلابريسد هللاورب دّةّدلاو داععلل

 || نيذلا مهر دقتلاو صءصتتلا ىلءاعفر نوك, نأ ثلاثلاو .حدملا ىلءامصننوكي نأ ىاثلاو اذكواذك
 ||| دعب اولاه مهنا مئانمآ انثااستير اولاهت مهنا مهنع كس ىلا عت هنأ عا (ةئاثلاةلأىلا) اذكواذك نولودي
 مهنعكاذ ىح ىلاعت هللاو ٌةرهغملا باط ىلا ناعالا دّوعع اولسو ممناىلع لدية لذو انودائارذغاقءالذ

 نم ةرفغملاو ةجرلا ب -و:_سنامالا دّرمع درعلا نا ىبعاذه ل دق م-يماعءانم هاو مهل حدا صرعم ىف

 ا هلوقري سى ةةروك دملا لث الدلاب مهياع كلذ انلطبأ ساعاعلا عب نعارإ نانا اولاق ناق ىلاءت هللا

 1 د ير عع عبو رومالا عج ىف لاععت للا عاطأ آنءاضرأو بءغلاننوئمؤب نيذلا

 مزلتسمونالاامهذةحاطل اأماو لوطا ام اهلءف نم مزلد ىدلاوه جيبقا او مهدنء هللا نماهقراثاا

 ١ عترضتلاوءاعدلا نأك المع عوتولا لا # ناتحامو لا مانا مهانا ىلاعت هللا لا داف لام ل الا

 1 ادانمانعمءانئاانر ةروسااهذهرش ؟ىف ىلا عت هلوق هناالاهذكريظتو 5 و ثبع هللا دل «-فهد الن أ ىف

 راربالا عمانف ولو 6 ”اًميسامعر :نكحجرات وذانا رفغافا شر انمآ اق مسكب رباونمآ نأ ناميالل ىداسش

 ا نب ربادا١هلوةبانا كاد هع ا ث مدح ةرفملا لو هس ىف تاعاطلا :لبربتعا ىلاسعق هنا سيلأ لس قناف

 آلا ىلا ا 01572 لمس لاغت هنال كال ذو هانرك دام ب كتخإؤب ب ”الاو ذه ليوأ:اناق نيةدادلاو

 ارت ارك تالا هده تناك و لو نيقداصنيرباص موكىهو نيعبطملا تافصاهدعب رك ذم ةرفغملا باط
 .[|| ناعال ا دّر م ىلع ةرفغملا بلاط بترانإف ىلوأ ةرذغملا باط ل_قاسهرك ذناكل ةرهغملاهذ_هلودا
 || ةريدعم ىهاستاو ةرفغلا له لود-ىف ةريتعمرعغ تاذصا هذه نا ا:اعتاندا هده كل ذدعبرك ذم

 ْ نير فغتسسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيتداصلاوني رباصاا) ىلا تهلوق ١ *  تاعرالا لا :لودحَق
 ْ ليقو نيرباصلا ىءأري دقي حدملا ىلع بدن لبق ني رباصلا (ىلوالا ل اسملا) ل : ا سد همقو ( راه الاب

 ْ ةسج تاةم انو ىهرك ذىلاعت هنأ عا (ةئاثنا لآ تأا) نيذلا نهلدماا ىلع رح طوم ق نيرباصا

 0 تانو دملاو تايجاولاءادأ ف نيرباص م_مو تك دارااونيرباصمهتوك (ىاوالا ةغدا1)

 أ نيضاراونوكيلا اوعز الن كا ذو دن ا دشلاو نحخلا نم موب لؤي ام لك ىف ني رباسص مهنوكو تارواظحملا د
 ا تامفسلاه نوعحار ه. اااناو هانا اولاه ة ةمدعم ممل ام اذان يذلا لاه م ىلاسهت هللا نعم _م وأ ْق

ساامنام_ملا ىلع لدتا الا ذه نا اوريصامم ان سعأم نو د م هما هان :اهحو هلوقىفة-: دع نبا
 ا كلت اوةه

 الأ ىلع ةثأريص ىأ لاذ ىلء-ثلا ىل_ءلجر فقو هنا كورب وريصل ا بحسب ىلاسعت هللا نم ةا اهاتادرالا
 : ال لاقت ىلاعتدتنا عمرب_ىل | لاتفال لذ ىلاسعت هقريسلا لااقذال ل اةفىلاعت هللا فره_صلا لاس: ني رباصأا .

 ىلاعت هلل احد هرثك دقو فاس هحور قرا ع 5 رف ل شل حرصت ىلا عناق نءريدا ١ لاه شب اقلاف

 الأ ناملع ءانيةداصممموك 0 :املا ةفصأا ساياانيسوءارمضلاو* اسألاف نتيربامااو لاَعف ني ربادال |

 ىقدحلاو بذكذا ةمئاوهورو مث ملوقاا ىف ةددلاف هفااو ىلعفلاو لوةاا ىلع ىرد دقق دا طا

 لاقو *لهخل ١ ققدصو ل21! ىفن الؤ قد لاسةد هماع لءقهنع فارضنالا لرثو هب نا رار ناد

 ألم هلا غل د زميلاو ا ”نل ١ ىف و بدكدلانقااو بدك. ذو 2
 ممم طبل -

 ةمملا)





١51 
 ا

 جس

 1 لاو نتا وع كامو عيو فشلا هاد رتسقل انام دتو هعمالاالاد_كاو هنوك ن ءنار ةااىنأإ

 م وهلا ناري قل اذه ىلع تثفهلكي رششالدح او ىلاعت هلل َنااضي أ اوربخأ مهلك للعلا ىلوأو ةكسئالملا |
 أ ةدامشاا لعق تأ ىلاكا!هحولا للعلا ىلوأ ق -ىفو دك الملا قى ىو هللا قود ىف دحاو ىءمةداهشاا نم م

 ( ةكالملااما كلذ ىلع ل ديام قا نأب هندبو كلذر هظأ ىلاهث هنا لوق'مت ثادمأ و راهظالا نعةزامع

 5 ١١ لسرلل كل ذاو:» دق ةكئالم ا امأ نيهاربلاو لئالدلا رير-ةّن هونءو كلذ اور_هظأ دةفلعلا ولدأد ||

 00 ا لل هيرعذلا“ لا ىف عقوامنا توافتلاق ق ّوالنا ةّما.عا ءاذعلاو ءاىعلل لس رئاو مالسا او ةالسا اممم

 1 ق- قوىلاعتو هنا سدّنلا قىسىف د_اوموهةموهذ ناسااوراهطظالاموهةمامأذ نا. ممااوراهطالا

 كلذ نمدودقملاو نيهجولا نيَذ_ه ىلءداو ةداهشلا نم موهفملانا ارهلظق لعلا ىلوأ قس ىفر دكت الملا
 |١ ةداهشو ىلا هت هنن اة داه شد تدنا دق ص ىلاعت هنا هين ادحو نا او هم ءاعهنلا ىلصلوسرأل لو ناكج

 ّ لاهجلا ضعب فال_ فعضدالم وتلا يسمو نيتملا نيدلا ادذهلئمو هةلش نم نيري دعما مسح

 ًاوههتلاد:ع نيدااو مالسالاوه هئاف كلذ ىلعد- عا كموقو تن تن ؛ او نابو الاد د-.ءو ىراطثلا نم

 1 ىلعةلادلا لآ الدإا ىقلخ هنا ع نءةرامع هدو ىلءىلاعت هللا ةداهم * لود ن نملوق(ىناثلالوقلا) مالسالا

 أ ىعسي نيرمالا نيذه ن هدحاو لكناك انو كالذي مهرا ارقانعءةرأ. ءملعلا ىلوأو هك الاد داهشو هدو ٌْ

 1 0 ان<ىبنلا ىل_ءنولدي 2ك ار قاد قاس نوت دس اظذللا ىف لكتا ا نمب عم نا دع ل ةدامش
 اريغدكت ب الملا ندو ةكئالا ا نمةالصااربغ هللا ن 3 ةالصلا نا مولعمو اهلساواسو هءاءاوإص او م1نيذلا :

 | ار كد فارعتلا واذا لقد ظفللا ىف مهعج دق هنا عم سانلا ن هموالدلا 3

 |ءايسشالا ل ىلخ ىذااوه ىلاعت هنال كا ذو هلاالا سل ”ق. ؟«.ةطادهأات ْااناودو (لوالا)ءوجو نم با ودا

 |قفوىذلاود لد الدلا كل:يصن دعب مةداهشلا تعصامل ل الدلا كلتالولو هد_.-وب ىلع" :الداواعسو

 |ىلاا مب لصوتتل ا نءاوز#عأ اما! ىددو ىلاعت هللا اههدصأ ىج جالت الدإا الولو لك الداا كال: هفر ءعأع العلا

 ٍ |دمحوتلاةفر ءمىلا مهريغاو دشرأ ىت- - مهةذو ىلا ءتوهف ةينادح اولابلع روز هدد د ناسا ذر وم

 رك اء د 0 ار دو قالا ءاةثادحولا ىلءدهات ا١اناك كاذك صال اناكحص اذاو

 امد لزالا ف ناك د قفماو دام لكوادبأوالزأ دوجوملاوه هنا (ٍباولا ىفىناثا اءجولاو) هللا لق ةداهش

 ١ قطاةداهشو ا" ان ناكر ةذدا وسام لك :رضاخلا همس: دو+وملاو بت اغلا همشي مدعلاو اذ امةةواقرمد

 1 اًذهنا (ثااثلا هجولاو) وهالا هلا ال هنأ هللا دش ل اها د واذ لكل ١١ ىلعاد_هاش قلاناكفادهاثراص

 ١ لوملاوهلادسع لكل ناك اوسهلاال هنأ ري_تأ امل هنالرارقالا عم ف هناالاودأ مثااةروص ىف ناكناو

 ان ل ب كادار ةالا ىر ابراج مالكلااذهناكف ديبعلا لامع لست نأ هيقيلب الع ركلا

 ا هنا كب وهالا هلاال هنا هللا دمت سابع نبا رق (باوخا ىف بارلا هجولا) قلنا عسج تاهج ملسي نأ هيلع

 أنوكو مالسالا هللا دنع سيدلا اهلنا دم ىنعملا نوكي اذ ه ىلءفّنا فب مالسالا هللا دنع نيدلا نأ أرق 3م

 |ةلويقمريغ ةءارقلاهذ_هنال هءاعدةءلال باول اذ_حناملعاو مالكلا ىفاض ارتعارهالا هلال هنآ هلوق |
 البلع دراولا لاكش الاف اهياع و ذتمىلوالا ةءارَقلا نكل ةلو.قم نوكح:نأر يدل ءاذزعلا دنع
 ١ هلل ”ادحواوذر ءنذلا كر , الا هذه قلع ءااىلوأ ن هدا ارم (ةيئاثلاةلأسملا )ىرخالا ةءارقلا بهسب عف دنال

 ا للص لأق كلذاو ل_لابانورةمرابخالا ناك اذا هاو.شمنو تايعا ةدامشل نال ةعط اما الث الدلا |

 ([ةفب رشا ةمدرااو ةءلاعلا ةحردا ا هد- هنا ىل_ءلدباذهو دهشاف سلا لم تاعاذا ملسو هيلع 1

 ْ بصةنم اطسقل انامعاق (ىوالاةلأس 11١ ل ؟اسم هسفف طا اناعاق ىلاعت هلوقامأ لودالا* ءابلعلالا تدل

 ا نازوياهئاثو طق انامتاق هللا دش دقتل ااهدحأ هوجو هيف غلاسللا ىلءبصتل والا: هوجو هءفو

 عاصم هللا دمع انان 1كلودك ةدك ّوءالاعاذ 5 ىععلو طسقأ اناعافوعالا هلال هرب هنو ن مالا نود

 | كوتا ندر ابتا هك اعاصش د قتال 1

 وذالا 7



 حدسلا ىل_ءابصننوكي نأ تلاثثلا هولا فودوملاو ةغدا ا نبي نول هذي ممن ال دمع رمغاذ_دووهالا
 اشي أدركت ءاج دقو انلق د_+لاهقد_+لا كلوة كح ةفر_«منوكب نأ حدملا قخ نام سدا ل ناف
 ووش د ذل

 ىلاعسلا لم عيضا صاشعسو #* لع ةوسن ىلا ىوأبو
 : لا لءلاولوأو ربدقتلاو ينسوا نءلاح هنا لوالا ناهبو هيف طسقااءاممئاف هلو (ةتانلاةلأساا)
 ءرصقورمعلا لوطو ,ةدلاو ةدصااورقفلاو ىغلاو مجقلا ونس ىف قالا لاو فال ا ىلارافت ام امفىلاعت هللا ل دع فرعت تح ناسسنالا ءاضعا د12 ةسنمحص ىنالوأ رطتاف نيدلاب لصتملا مآ نيدلا باب لص: © وهام هدمو امن دا باب ل صمم ودام هن ءلدعلااذ_هناىل-ءاو ةماّدةسالا ىلع هن رح ||| : ىأريب دتلاب عاف نالف لاقي اك لدعلابامتاف طسقاانامتاق هنوك ىعم (ةئلاثلاةلآسملا) هللا دم نع : || لاح هناي رسفملاروهجلوةوهو ىف املا ل وةلاو ةداهشلا هذ هءادا ىف طلبات اف مهم داو لك٠ نوك
 أ ةلكلا نالةرهاظر وهج ا:ءارقونأ عفن افىءاسكلا الانا رسك ىلعءارقلا قفتا (ىوالا ةلأسملا) ْ لئاسمهيفو (مالسالا هللا دسنع نيدلانا) ىلاءتهلوق « يكملا ىلع زيزعلار كح ذ ىلاعت مق( مرحال نيل دم-ملا عم باطانااذ_هناكو ةملالدةسسالا هف رعملا فام 3_ةءناكحالإن ةلالدتسالا ةقرعملا قير طق املاع هنوكي )علا ىلءمدقدم ١ رداق ىلا عت هنوكي لعلاَنالركحالاف ميكحلا ىلع زيزعلا مّدقو تامهلا لصحت ىلءارداف ناكو تاجاسحلا ردات ءاملاعناك اذاالا "دال طسقلاناعأق هلوك ّنالام_هعمالا ةمهلالا لود جنتي نانللا نانفدلا امه وللا لاك ىلا ةراشا ميك او ةردقلا لاك ىلا ةراشازب زءلاف يكح ل ازيزعل اهل وقامأ مظيالوروجال طةاان اقل اهلا ليل اين انثاه ذو هللا ةدايعلا قتال هنا لعيلالو أ وهالا هلال هلوقرك ذعبارلا اه رب رك: ىلسءدابعلا ثحةيءال هذ هىف ريركشلا نم ضرغلا ناكذ تادابعلاعاوتأ مظع اءالغت ثم ناك اهرب رك و اهرك ذيالغتسشمتافوالا رثك ؟ىف ناك اذاف ةماكلاا هذه ىهناسن الا اهركذي ةلكف رش ناف ةملكلا هذ_-هري ركت فاديأن روك نأ || يم للا نأب مالءالاريركسلا اذر_هةدئاف تلاثلا تاداهشلا كال: ذو ىل_ءةملكلا هذهرك ذيرحالا ||| جداعالا نم ضرغلا ناكف وهالاهلااللعاا ىلوأو ةكئالملا :داهشو هللا ةداهش قذو ىلع سن اواو ةفد#ت ةّمأا.لاك هاكر يد_ةتلاراص كل ديلا ءلاولو او كالا تدوئووهال اهلاال هنأ ده هللا نا رمخ أ اا ىلا عت هناىفاثلا ىلاعتهّتاةْن ادسوب لوقلا خ< كيذك ناك ى مو ىلاعت هللا مادو ىلع ل دلمادلا لوةينم || لوةمري-ظنو وحالا هلال هنا مد دمف كل ذي دمشا داو وهالاهلاال هنأ هللا دبش ديا الاري دقت نالوالا هوجو هنداعاىف :دّئا دل اووهالا هلاال ىلا عت هللا لاف مث ثحامملا ذهل ادمَآ فض وللاو وهنأ ند رجالا ادعم فرتعادذ اله هللا لع باقي نأ هنكعالدبعاانأي فرتعاو تابثزالا .م< ماع ىلاعت هللا نآب فرتعا مل هلال هدنعيالا هف ضو نيكسملا كااذ نم هيف ص ولت افريللاثيدحامأو كلذ د بو نيأ نم لعلا ةحئاد *ام ىذا نيكسملا اذه عطاف ”ىلدع عماج ريسغنم دهاشلا ىلا عوجرلا ىوسدهيفا ودحوامو اهسج ناكل امث ىهناك ول هلا ىلع لل الا باط ىف مهراعأ اونذأ مه ءامظعو ةلزتعملا رباك أَنا بحل او مالسالاوه أ ىزما هند نيد ىلع نكي مريس ىلا ب>ذوأ بو رلازاس نم نا ىلعتادئب الانا ءزو فرءدالاهف ضوخلا ريثك ىلوضف هناالاءامشالا هذه ةفرعم نعا دهب نيكسملا كل ذ اكو دحوتلاولدعلاوه مالسالا نأ ىلع ةلادتي الا نا مءزو لازتءالل بمعتل اىفانهاه ف اشكلا بح اصصضاخدقاو طقو لد_ءدلذ لك نأب ؛ | عطقاو ةياوغلاوةيادولاو ةدالبلاو ةئاطفلا وله اوملعلا ىف قلذلا ىفال 2 !ىلارظن اف نيردلا مب لدتيام اما باوصو ةمكح كا ذ لكن أب عطقاو ةنمعم ةمداخ و نيدعمر دبا مم داو لك رب دّمتو كالفالا مارتاو رصانعلا َةَقاَح ةميكىف ردظلا ُث با ىضو ةمكسو هان هل 22 تلد نأي عطقا و مال الا وةدللاو
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 أ الهنا هقادبشر دقتلا نأ لرثالا كر ادن فاو نو وغلا <ىاسكلاةءار ةامآو دقلة ىذلا |

 : | مالسالا وهو زا انيدلا نوكي نأ بوم ادحاو ىلاعت هنوك تالت مالسالا هللا دمع نبدلانأوهالا

 8 دنعنيدلا نأو وهالا هلاال هنآ هتلادوشريدةلا نا فاثلاو ةذ اد-ولاهذه ىلع ةثأاوه مالسالا نيدّنال ْ

 ش ود مالسالا ني دن أبانلق نا ع لوالا نمال دي ىلا ال« نأ نمد ردماالوةوهوثلاثلا مالسالاهّتا |

 الأ ناك دن-وتلا ىلع لّدْشم مالسال انيداناق ناو هسفنا ديز تب رمذ َكلوق بان نء اذه ناك سف: دح وتلا
 | ةداعا نسال نأ سبو هحولا اذه ىلعف لق ناف هسأارا ديز تن رض كل ودك لات تالا لدي بادن ماد

 رعاشلا لاه ةياكلا عض ومق مسالا نو روظيدقاناق ديز سأر ا ديز تب رمض لاس اك ىلاسعتهلقا مسا
 الا ةفك ( ةئاثاا ةلأسملا) ةريثكص هلاثمأو 2 » ئئتوملا قم توما ىرأ ال

 نآق مالسالاهتادنءنيدلا نأ وحال الغ الحال هللا د مش ريدة !ناك نا خف نييدلا نأ أ رق نم

 كلذ نم مز اللا ناك هن اددولا هل ممدعش ىلا.عت هللاو دمحوتلا ىلع لّةشملا نيدلاو هيلا داما

 ْ نأ نيبىلاعت هنأ آو»لادتالاهحوف ٌةزههلا سسك نيدلا نار ق ةنمو مالسالاهتلاد:ءنيدلانوكي نأ
 ' || تا لاق. نأ م زكا ذكسهالاناك ىتمو معلا ولوأو ةحح الا اهيدهشو هددصا هللا دم سعأ دمح ودلا

 | بسام ال انيد ىعست ةعاطلا متءاز كا ةغللا ىف يدلا ل_صأ ) دل اذلا هلا 1١ مالسالاهللادئعءنيدلا

 | ىأمالسالا ف لوخدلا نءةرابعهنا لالا. هحوأ هنالث ة-غللا لص ىف ءانعم ىنهمالسالاامأو ءازللا

 |مكل الا يلا داش راس نا ىأ ملسلا مكن يلا ا نأ اولوةتالو ىلاعت لاه هباتملاود امقنالا ف

 5 با ىراتالا نبا لاف ثلاثا ةمالسل السلا لصأو طلاو ينس ًامهاوةك للا فلآ دىألسأ ىناثااو

 ظ ,ةدمةعلاو نيدلا صالخا هانعم مالسالاف هل صاخ ىأن الفل« دلال مهأوقن ءهتدامع هلل صلخن اءامعم

 لءادلاو ناعالاود مالسالاف عرمشلا فرعىفام أ ةغالا لص ىف مالسالا ظفلري سس . قلءتاما 15 ىلاعت هلل

 | هللادتع لوا ١نيدا!انوكي نأ ىَدَمَع مالسالا هللا دةعنيدلاَناهلوةنافدا الاهذهلوالا ناهدو هءاع

 | كشالو هللاد_:ءالو.ةماش دناعالا نوكيال نأ بحو مالسالاريغناميالا ناك ول مال_سالاالا سدل |أ
 | بدوا مالسالا ريغ ناعالا ناكولذ هم لقد ناذ ايد مالسال ريغ غش نموىلاعت هلوقىناثلا لطانهناىف

 اونموت ل لق 1:5 بارعالا تااق ىلاسعتهلوق ل_.ق ناف ىلاعت هللا دنعالو ةءاني دناعالا نو تسر د النأ
 ( لصق دامقنالا نءةرامعمالسالا ا: 5 ناعاللرباغم مالسالا نأ ىف يي رمداذ- ٠ نسور كو

 رن قرصا مالسالا ناكمرحالذ فمسلا فو نم مرهالغا!ىفاوداق:ا نوةفامااو هاش ام ىلءةغالا

 ا نامالاو نود ىت>- تاكرشملا اود 3 ” الو لاق ىلاعت هتالز مالا مكح ىفالهاحاضي أ ناكنامعالاور هالغاا

 | ةراتثو رعاظلا ف ناريتءيةرات ناميالاو مالسالا اذه ىلعف ر ا ١ رقالاوه هملع مكللا ةرادا نكي ىذلا

 | هللا نيدل داقنمري_غهنطانّال نطابلا مالسال اهل له < لو ره الغل ا مال_بالا هل لص قفانملاو هما ىف
 | قادت ةوكاأ لعأ هللاو رهاظلا ىف اناسأ اولوقن كلو نطاملاو مالا ىفاوراسأمل هباالا ردسة:ناكف

 1 ا (ىوالاةلأ ا ( لد د أننم هةممق .(مهتيايشيلعلا مدهءاجامدعن مالا باتكلا ووو نيدلافاتخ ١اموز

 3 رمصقتلا لالالا اورفكامم وقلاو تاءمشلالازأ ًاولثالدلا عضو أى اعت هلل انا ناني الا نم ضرغلا
 |١ ىدومثا م-هئالتخاو دوهاام-مبدارملالوالا هوجو هيف بادكلا اًويوأ نيذلا فاد>اامو هلودذ

 ىضماسأف عبو فان اواسياع ءان أ مولعج و اربح نيعم سىلاة اروتلالس هتافو تبرقال مالسلا هماع
 اع : دلا باط ىلعا دساستو م-ْهامغب ةاروتلا قملعلا م هءاجأم هعن ن نه زيعيسسلاع انآ فاتخا نرق دعن نرق

 هلوسرو هللا دع هنأ. لعام هءاحام دعي مالسأ اه رة يع هاف حينال تلو راد تلا دار ملا ىامااو

 7-3 ىراصتناا تلاوو هللا ني ارب زء دوما تاه هناود موةالمشاو ىرامدئااودوماادارأ ا1١تلاثلاو

 || لحأ نو نوشأ مال شب رق نم ةوونا ا قحأ نخناولاهولسو هيلعهتتا لص دم :وتاوركت أوهنقا نيا []
 ا لئالدلا م-مءاحامد عب نمالا هنمدا ياا لعلا مدعم هوب ننال لو ( ةيناثلاةلاسلا) باتكلا |

 لا
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 سس سم سم١

 هلوة سفح الا لاف (ةعبارلا ةلاسألا ) لعافلا هثدسأ ىذلا قاطم ا لوعفم اوهذر ددملاامأو لعفلل ضرغ هللزعذملانأ رددأ ا نيب و هللوع-فملا نيب قرفااو ارددمامغب لد بتاتكلااووأ نبذلا دامو هلوق ماقم عاف باتكل ا اووأ نيذل افا: امو هلوق ناف ىنعملا قب رشاط نمر دما ىلع بستتا هنا اجلا لوق ظ ىناثلاو "ريشلا عزموري1لا بلط كَدِدَح كلوقك ىئدلل ىأأ هل وءمم هنا ىلع بصتن اهنا شةخالا لوق ل ارالا ناه>واغب هوت باصتاى ) ماع املاةلاسملا) ماع عجب مهو بايك || لخلل ف تدرو دب الاءذهو ا مصيال ميفعلا عبجلا نع دانعل او نيدناعما وراد لعل ىلع هانادولاب ال لعلا مو لدا امفاورظنوا ىلا ْ
 ىءالاوفلتشاامنامهنانعا رايخاا ذهن وكف منن ىئيللالا للعلا مهءاجامدعبنمالا اوذلتشا امو ىنعملا هزيغ لاهو مهتنب امغب لعلا مدءاجأم دعب نمالا مْ اغباوفاتشا امو ىعماو اوذاّدْساهلوق دل ص نم ممن مغ

 مهنا نأق هللات اناا رذكي نموىلاعتلاق م ىيلاو دسألا لحال | وفلتت ا انام مما دف
 ءرذكى < هبزا ىأ همس اكداعد رمس ىلاعت هلل | ىلا ريد مس هناق ىعملال والا ناهحوهمقو ديد اذ_هو
 ىلا.ءتهلو5 #2 لاعالا ةرثك عم عبي رسم“ اص ايهرغك عاوناو هيصاع ءو لا عاب هلعيسس ىفاعت هلل نا ىاثلاو

 رةفاواسأ ناذ جلسأأ نيمقالا وبا:كلااوووأ نيذلل رقو نعمت نمو هلل ىسهج و ناس لد لوا ناف)

 |١ ._ارهطأ دن ناححوة دمةروسلا هذ هَنافاراوطأو اراص دب الا هده لوزب لبق هقدص ىلعه ا 1 مهل رهطأ دق ناك سو هيلع هللا ىلد هنال كال ذو ةجاسلا نعرصا رعااذهنا(لوالا) ناشي رط مالكلا اذهداربا ةمفمك ىو نعبن نمو هلل ىهج و نلسأ لقفل و-احناف لاذ م-ّمجا ىف هلوةيام سو هملع هدا ىل ص لولا ىلاس هللا نيب كالذ عمرفكذ ا ىل-عاف" رصأ متاذ ملسعلا مده ءاججام سعب نما وال
 ا لوقلا ةنتص نيب ع اقتل نيتثن فنيا مك ناكحدق ىلاعت هلوق أ| ريست: قها.سام ىلعر دي مولاه وده اش تلا تازتملا ىهو ىرخأ ةز دعم مهارك ذم مٌدةناممف هانررقام ىلع اهرسأن اع باسو موقلا هيلث رك ذو ةومنلا ةحص ىلع ناا,با:كحلا كياءلزن وشب و مالبلاا | هياعىسع ةسمهااقىراصنلا لوقداسف ىلعم و.ةلا "ىلا هلوقبةخارك ذىلاعت هنا اهاوأف هد ةنعح | ىءالاد تانادب الا هذسه لبق ركح ذدقاضيأ داهريغو بذل مالكذ ة رشا !ءاعدو نارا انتا ز#ملا
 د رطا ةهفداصرملابهللاناف مضرعأ ناو سي دمها دقف اترك ذ ىتاا لئال لا هذهدعب ه.لعان أىذلا قلع داو ٌُمَمئاو ناف ىلاعت هللا هيدومع ىلع ن وار مهن را ستسم وعلا نود اقنذ عمت نمو ان ااه سصهالا رخآىف لود دش لا دعب الاح هع | هيلع در وأو حج ودللا لطبملاب ىشااذا ق2اّناذ مالكلاىفداةعم قي رط لب وتلا اذهو مكنتازاسحم ءارو نم ىلاعت هتلاّناف مضرعأ ناو نيدتوملا نأ منك ام ٌمكستو دسلاو | فنالا ْمك رتناف تانيملاحاضياو لئال دلارب رقت ىفانغل ابان عن نعت ن هو هلل ىبوجو تاس لف لو جاح ١ ناف لاو از_هدع.ف لصح دقوالا “مر افك قرف ىلع ة-ع | ةماق بايسسأ نغ وبل هنأرهظت نيدا اواكول لئالدلاف لمأتلاو قدلا داقنالا ىلع مهلمحام ا ذفو دسطاو جيلا لحال ناك امنا نيدلا ىف _هذالةثاو ق١ نع ىراصنااود وبما ١٠ال ود باه ذنا ىلاءتنيب مث ودالا هلا ال هنأ هللا دش هلوةيدلولاو
 ْ قف روسو تاس هوو نا لوق:تأودو ( كانا اني رطلا) همالكرا ىف رمدملا لاطبملا عمون جتااغنلا ذندق
 ع ة.هاانوع دي ىراصنلاو ةىسكلاو همشتلا نوع 1 دوما! ناف تابثالا مكمل نوعذلا عئأو كلذءارور ومى فال لن |انغاو هيلا قاذنل عادو هيلع ىفتملا | رداد كل .ةسمان أف لكدلا نيب هملع قفممر دق ااذ_هموةاللاق مالساا و ةالصا | هملع هناكفةد اعل اسم هنوكو عنادا ادوجولني رقم اوناكموَهاانا(لوالا) هو>و نم هنا و ل.ل دلل راهظاو ةدا#

 5 [ماار كار دن ارد حرا

 ْ هلدو.ءو ىلاعت هللا ةعاطد وجوال ا ذأ الذان أ امأو امانا موبلعف ءاسسشالاهذها نوعدملا مه ءالؤهف ْ
 : 3 لا للا تدد

 01 ديك

 ىك روج 3

 5 3 . . سل ل ل حس
 أ| ىلتكلا ل_هأ نأ لة نمرك ذا ىلاعت هنا ل-ءا (دايعلايريصب هللاو عالبلا كيلعاشأق اولو ناواودتها

ْ 
 ظ

 : قفاثلاو علا نم هءاحام سس اوةادحا ملا هولوالاّن ال لّوالا نمدو- أ اذ_هو لاخلا لاقو



 : مخ
 02222 2 يي أ تت ب | | تأت

 ادءنالا مكس واتش ءاوس هلك ىلا اولاعت باّمكلا له اىلاعت لوقا الا هدهريظتو هلع قةممر دقلا اذهو |

 أتآوهر ”ىتاوفصالا مسءوبأ هرك ذام لالدتسالا ةمفيكىف (قاثلا هجولاو) ايش هيلرمشنًالو هللاالا
 ! ناك هتانرا ارقالاو هلع همالسو هلل | تاوماص ب ها ارباع نب ٌرَةءاواكن انو ال !ةدمعو ىر ادالاو دووملا

 ْ لو هلع هلا لص دج اعتدت مأ ماكحالاوعئارعشلا متادانز ىفالا هنيد ىفاق داص هلوقىفاسة#

 ! ملسو هملع هللا ىل_ص ادع أ ىلاعت هنا ث ادن ميهاربا هلم ع.تا نأ كيل |! ةمح وأ ملاعت ناد عمت تأت

  تاومسلا امف ىذلل ىهجو توجو ىلا لاه تح اسو هيلع هللا ىلا مب ما ىبالوةكلوقي نأعضوملااذهىف ْ

 ا ىأىهجو توجو مالدلا هيلع ميه اربال وةك ىهدحو تلسأ لو هيلع هللا لص د لوف ضرالاو

 ' نأو لاق ىلاععت هناك هنأ الا ربدشتف هل تصاخأو ةدايعلابهن دصقو ىلا«: هللا ىو سدو عملك نع تضر أ

 : | ةدمعب هوو حقي رط نأب نوفرتعم ّحتأو ميهاربأ همي رطب ككةسمان أ لّقف لمص اهلا هده ىف دل ان وعزات

 نس ىه ىتاان مسهل داجو هلوق تال ا دو تام ازلالام ك سهل | بان نما ده ناكف ةمتو ههيست لك نع
 .هن الاهذه لق دا هناوهو عض مواااذه تك دنع ىلا براطخام لال داتمالا هلق (تا اثلاه-ولاو)
 !مالسالا هللادنعنيدلاّتاكلوق ف كوعزانناف ىدد "لوا ناف لاق م ريغال مالسالا هللا دنع نيدل انا

 ا ةيدومعلاو هس وبرلا مزاوايءافولاودامتانيدلان مدودة1انال كل ذو هنت ىهجو تاسأىنا هملع لءادل لف

 هي لرش أ الو هنوطشو هر 45 نمالا فاخأ الو هنمال ارم | عقون الو هريسغ دبع الف هلن ىوحو تاسأ ا ذاق

 ا هولا اذ هو مالسالا وه لماكل |نيدلاّن ا عص#ةيدوبعلاوةوبرلا مزاوليءاقولا ماوه اد هناك هريغ

 ا ىلاعت هلوقا ةيسانم دنا الاءذ_هنايىلاس رطخاملال دتسالا ةمف.ك ى(عدارلاهجولا) هب . الاوسات

 نملالا ةدايعااز وك ال عد ايش نء ىنغيالورمدسالو عمستالام دبعت لمالسلا هيلع مي-هاربا 00

 ' ناك ام ىسيءنا لءيدحاو لك ناك اذاف هنر دق ةضوق ىف ىم مكحو هن دن قى أ نوكيد ا“ راضاعفاننوكي

 ريللاهنمىذال ىه-و لس امغاو هلداقناناو هل ملسأ نأ لةعلا ىف عنا ءامسشالا هذه ىل_ع ارداف
 | ىلاةراغا مالكل | اذه نوكي نأ ضي أ لة 0 ماسلا ه-ولا ريدَعَتااوريب دلو رضا او عفنا او ”رسشلاو

 ير مازدعو ها ل مالسلاوةالصلا هيلع يسهاربا قير ط
 تفاذ# ىأ هلل ىهحو تاسأءا اًرَهلا لاف لوالا هوجو همفث هلن ىو و تانسأ هلوقامأ سامع نب انع

 كه اوةك لوا انه دس ولان ندي و لاه هيف هري_غ هكراشي وهل هتصاخ آىأنالذا“ ئشلا تاسأ لاقي هلل ىلع

 | ةجاحل ريغ ل-جرلادصق اذاو سعالا صا ىأ سهالا هجو اذهلاسقيو هندامع ىأ ه-4-+و نو ديرب

 ١ ردو تاس نانلاو و ههحو لع 0-0 ريال ىذا اءوذلا ف كلءرتملل ل اقدو كدلا ىهحو توجو لوشن

 الا وها ممن امتالا ف هع ولاف لا.عالا نم ىمردصدام لك نا ىئعملاو هلل عدحو تانسأ ىثدت
 سدلو هلل دش: تلسأ ىأ هلل ىه-و تاس تل ككاو همكحو هّتسولال دامقنالاو ىلاعث هللا هيدومع

 انو ءاوسام لك نعل داعهندامع ىلعفوقوم هناكربصمف هللا لااا اندم ىلع ؟ماسقم ةدابعلاف

 ءازتج نعمان نمءاملا -ىاسكلاو: ةزجو مداع ف دح ( ىلوالا هلأ دار نانل اسم همفق نعبلا ن نمو هلوق

 ١ افطع عفرلا لح ف نم (ة املاةلاسملا) لصالا ىلءنورخ" الا هنن أو فمعمللاعاست او رك ,

 ا نءوان أ تاسأ لقي لو نعمتا ندوت لاف مل لبق ناف ابني اس ىعبتا ن هوا اسأ هلوق ىئاتلا ىلع

 3 ا ديزو تاسأ ل.ةولو لدتا رمضلا ديححأتن ءاضوعراصف هلل ىهجو هلوةبلاط مالكل !ناانلق نتا
 / لاه حن سحو زان مداح موردص .حارمشناب مودلا تلسأ لاوتولو ديزو ان 7 تلسأ لوب ى> نس

 | عسولةلو انما الاهذه ( لوالاةلأ ملا ) لاسم همقو حاس أ نييّمالاو با كلا اووأ نيذال لقو ىل اعد

 , كلى احم ناكءاوس باتكل | لهأ ند ناك هم منال كال دو ل_سو هيلع هللا ىل ل_ص د نيد يذلا ْ

 ,ةدموم -عو باتكلا ل-هأ نم نكن 0 نم را ماروكو دانا وأقراص او دورا ىوعدإ ا

 ا سل تك هورس دس )هت ةقاعااةلا ىلا | نانوالا 1
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 اللا
 ىلاعت هلوق هرهاطودو دمعولاو دعءولادنيكلذو دايعلابرمصب هللاو لاق مث م-هاوبةهماع سيلو هيلعام ىدأ دقف هيءاجام غلب ا ذاق ةسعا راهظاو ةلدالا غالباالا سدل هملا ىذلا نا هير عثر لس و همل ع هللا ىبصلورلا ةيل ست همم ص رغلاو غالشلا ا كدعاماف لو هلع هللا ىلاصد# عاما مالسالا نعاولو نا ولاق م هيلع اوتينناد رخ الا ىفةاحفلا 3 || زوةالاودتهادقفدب ربنأ لد واندتهمن وك ىلاسعتهننادهنا دهم سقما َ هملا ىد_هاميْلست مالسالا اذه نال كل :راودتءارر ةذاواسأ ناف ىلاعت هللا لاك منع "ىلا ىطاهت ىلءديدشلا صرخساوءاوتنالا نءدعاقتلا ىلا ةراشا هو نوم :؟ لهذرللا هبا ىف ىلاسعت هللا لاوو مهفلا لءلق ادملب بطاسنتل ان و ىلا ةراشالا همضّناف اهتمهف ل_هناسلا وفئكلاو صر. درايف ةلأ ملا هل تدلل نا كلوق هريظنو لد لالا ىفل فةوترل ةحعا ةترهطظا ذا فصنملا نال ف اصنالا نعا درعب ا دئاعم بط اغا ن ركب ريمعتلا ىو ةدئاز:دئاف ماهفتسالا ظذلب ىعالا ىعم نع ريبعتلا ف نأالا هيلاءاع سالو لعفلا بلط ىف هتلزخ؟ هال ماهفت_الاةر ود ىف صال اب ءاجاسعا نول وحنل لاك ىعالا هنمدوصقاورب رقتلا ضرعمى ماهفةساوهف | ماع ؟ىلاعت هتنا لاق مث نيسمالاهلوق تح دل باك ال ن ءل>دو ىاتكلااًوو أ نيذلاهلو:ت< باتكلا ىذدب نملك لد هنال راذكلا لك ىف ٌماعلو- اح ناف هل اوديدارملا نأ ىل_عاي الاءذهتاد ( ةقلاثلا ةلأسملا ) لعأ هتلاو مهن نم ردانف تك نم مهيف ناك ناو مهّماع ةفص تناكه ذف ةباتكلا وةءارقلا لهأ نماوسل مهئاداراانوكي نأ ىناثلاو بتكيالو ًاردءالنعامشتن وم ممأباوشد و” بلال تاتكللا

 أ ةروسوف كلذ ءوجوانرك ذباوملاو كلذك الان ركيالءامبنالا لستقو ق-ريغي نيسنلا نولتقيو هلوقىف ةدئافلاام (ىناذلالاؤسلا) كلذ الان وكي نأ مصيال ائيداذكن لياقلا دو اذاام_من أش نمكلذ ىأل تاق ”مسااو هق رد راناالاقداك زاجل ا ليدس ىلع ميياع مسالا اذه قالطا مد كلذف ةبغ راةباعف ا اوواك الف مرنم ههصع ىلاعت هناال |نينموملا لانو هللا لوسر لق نوديرب اوناكوةل انا ىناثل | هدي رط ىلع ا انراجو هب امض ار ناك اذ نبال ىلا فاضي دق بالا ع:دَناف نيضار مي رطبو نيب وصم مهل اوناك ذا مسيلا | ةفاضالا ذه تح مهفالسأ ةقي رط تناك ام هع رطااهذِهَّنالوالا نيهجو نم بأ واو كلذ حدي فكن طسقلاب نيعاشااال وءادالا لدق مهمم عشقي مو مالدلا وةالصاا هيلع لوس رلا نمزت ناك نا دمعو ا منال ليق#ملا مكح ىف هلا تان اب نورغكي نيالا نا وة ناك اذا (لوالالاوسلا) تالاؤسافب الا ىفو ءاونالا نولّقي اوناكم هنا تن موأرق ىلعذ ميس نب ىسعاولتق مسمن اوعذ وابرز نب < اولق موقلا اضيأو ىلاعت هللا م>رك ذنيذلا مذ م ويلا نإ ذ ىفراهلارخآ نماعيج اواتقف ركسشملا نعمه مو فوردملا م-هاتة نم | وأن لمءارسا دام نمال_بر سئعانلا ول رةئامماقت ةدح او ةعاس فراهنلا لوا نم اندن نيعيرأو هثالث ليا رمسا ويت اتق ةدسعانأ ان لاه مث هن الا هذه ار قو فور ملا نع ىنحوركساملاب سخأ لحروا اين لة لبر لاه ةماسقلا مول اماذع3 أ سانلا ”ىأ هللا ل وسراب تلق لاق هلا حارا نب ةدسع ىأنءاكو ر(ةيناثلاةلأملا) ةغلا.هالوهو قريغب نيسنلا نولتقي و نسم أرق( ىلوالاةلاسملا) لاسم هفو ق-ريسغي نيدنلا نواب وىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةفصاا) عسجلاب نم ال اهتمائش انمؤم ناكولذا | تان'الا نمائش انءؤمذ وكمال ضقان ننال ىلا" هلا تانآ عمم بذكي نأ همزلي لس و هيلع هللا ىلص دعو, بذكن منال وةةوموحعلا ىلع ل. نأ ىفاثلا لو هيلع هللا ىلصد2ونآرتلااوهو قباسسلا | أ| دو يءملا ىلا هتتات انآ فرصن نا لوالا نيهبو نم باوطااننلق داسعملا ود | اواكمحالك ذك | واكام ىراصتلاودوهلا وهنا تانآ عمم نيرفاك مسج ىضتةددب الاره اطل. ناف هللات ان ان نور ذكي نب لانا وق (ىلوال ا ةفصلا) تاذصاا نم عأ وأن الثرك ذنىلوتا اذه ةفصد هفدرأ غالملا ك.لعامتافاولو ناو هودي ىلوّيو ضر عي نء لاح لبق نهرك ذا ىلا هتهن العا (نيرصان نم مهلاموةرخ الاوت دلاىف مهلاعأ تطبح ني ذل كعاوأ ميا 5 باهي مهرمشبف سانلا نمطسقلاءنو لعَأد

 ا يزل نوادي و رعسغب نيس !نولتقيو هللا تان اهنورفكي ني دل نأ )

 ردقو هلتعو عنادا اني رم



1 2 
 ب ع عل تح

 مسهلتق ىف ل لنا قو رطياو دصق مسمادارملا نوكين أ ز وعاضبأو مه ذمظعح رش هنهدارملاو ةرقملا ْ

دادقام مهنا مولعمو لكل ااولتق ممناب رعشم هرهاظ نيسنلا نولمقيو هلوق (ثلاثلا لاوسا )ل دعلا رطأ
  ا

 ةفصلا) قارغتسالا ىلءالدوهعما ل-_عنالو# ماللاو فاالا تاوملاو فدا ال ورثك الاالو لكلا

 هدحوةزجأرت (ىلوالاة لاك لا) لئاسم هيفو سانا نم طسةلاننو ماي نيذلا نولتةبوهلوق (ةئلاثلا

و_ملالءا وسامهونولةةءون ودايلاو فلالان نول:اةدو
 | ءادشان ولمن دقو لامةلادن واتةمفن ولت دق

 ىلع لدتتيالا هذه نسحلا لاه (ةين اناا ةلسملا) نو سه أ نيذلاو نيسنلا نول فيو ىأأ رقو لاتقريغ نم

 الجرثا ىورو ءا.بنال ا ةةزئم مافعلا ىف هتلزنم ىل' فول دنءركتملا نع ىسهنل او فور ملا سهالان عاملا نا

 ةلكداوملا لضف أ مالسلاو ةالسل | هملع ل اعف لذذ  داهط ا ”ىأ ل اة ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ماق

 هجوأ هنالث نم مه د.عورك ددقف هنالثلا تافصلاه ذب مهفصو اك ىلاغهنألعاو رئاج ناظاسدتء قدا

 مهرشقهاوقىف ءافلاتلشداغا (ىلوالاةلأسلا) ناتا اسم همفو ميا ب اذعبمهرشفهلوق(لوالا) |

 ةراعتسالا ىلع لوئاذه ( دن اثلاةلأسملا)مهرسشدفر فكي نمريدقتل اوءازللا نعم ىف هلال اربش هنأ عما

ا ةاقحو مالكلاو ميعنلاب نينسحملا ىربش ماةم تاق باذعلانءالؤهر اذنا ناودو
 1 هلوةفف م داذل

 تطيحنيذااكئاوآهلوق (دءولانءىناثااعونلا ) تالاضلااواعو اوئم[نيذاا ريشرو ىلاعت

 ةرخ الاوا.ئدلا ىف ةطبت راذكلا لاع أن ساحم نأ اذهب نيبىلاعت هنأ لعا ةرخ الا وامندلا ىف مولانعأ

 || لاومالادخأو ىسلا ولهقأ ا نم مسمب لزنيام همف ل_خديو نعال ايءانثلاو ٌمدلان حدا لا داق امثدلاامأ

 باوثلاةلازايف ةرخآالا فاهطويامأو م_مةرهاظا ا لذلا نم تال ذرعغمىلا موا قافرتسالاو ةعْنَع متم

عو نم ثااثلاعوذلا) تاَقعا اىلا
صأن نم مها امو ىلاءتهلوق (مهدي

الا عونا ايزيي ىلاعت هنا لعا نب رم
 : نءلو

وكيال هجو ىلع مهة- ىف كلذ موزل تااثلا هولا ذم. نيبو
 كامتءاوق لعأ هللاو .عفادالو رصان موا ن

 ١ ٠ توضرعم مهو مهنعقب رف لوح مث منن مكحأ هللا باك ىلا ن وعدي باكا !نم امدصن اونو نيذلا ىلارت ل١1

 مه انعم اذا فيكف نورتفي اوناك ام مهند ىف مهّرغو تادودعمامانأالاراثلا انس# نلاولاف ملا كلذ

 هب الا فو مهدانع هبا ىلع لدي كلذو نولوّدو نودَر

 مق ناكو
 م يمي نوتوحمم همسم موجب هدا

 ىلعازلاةف مالسالاىلا يهاعدف مهتم ةعاسجا
 يما جم
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 | ةئلاثلاةباورلاوذب الا هذه ىلاعت هما لزن اذ كا ذاوبأ:ةاروتا | ىلا اواخلسو هلع هتنا ىلص لا ةفاندو مي تاك
 ١ اهب ةدوسوم هنو دج ىلع لا دا 1 لئالدااو م صا

 ْ هذهىلاعت هلا لزن افا وأن هنود . ىلع ةلادلا ا ل ىلا مهاعدت
 هللا لاوت كل ذلف كياتكم تفل اذ ن نمت الا مهما ىلا مك اهلا ىلااوس< نااونأ اذا م مخ | قعم اودي الا

 دو هنأ ىل-ءتلد ةياورلا هذه ىلعدي الاوذدهو نيكد ايم جت ل تاكو 2افةاروااو أف لق ىلاعت

 اهيفام ناس ىلا اوعواسسا هيون ة-دك ىلع لديام ةارودلا ف سيل هنأاواعولذا هود ةدص لئالدةاروتلا ف

 : دة لد الدوال كا ذو ىرادما اودوهما!ىفّماع م | هنا ةعبارلا ةباورلاو كل ذاو رممأ مهكسلو

 ١ اوناكو ل. م الاوةاروثلا مكح ىلا ن تنوع دباوناكو ليمنالاوةاروتلا ف ةدوبومتناك سو هيلع هللا ىلا

 0 مام مذ ه رع اط ىلع د ا 0 رجاولانال باتكل العن ءادصق هئمدا رااق بانك 1 نءاسصنهلوقامأ نوب

 ١ كلديهللعال ن : ل ١١ىلا نوع ديني لا وهو متم“ ءايلعلا كلَ دا راارباتكرت ان كم

 اه_منء هللا يذر نس ا.ءْنبالرقز هو لوالا نالوق همة ههنا ب ىلا نوءدي لات هلوقامأ هملا ديال

 مايق لاسعل :هناااوعداما معملالا هينو:مويال بانك كح ىلااوعد ف.كلدق ناف نا تاع

 ا --او او ا !لوقةوهو ىاثاالوقلاو هللادمع نم بانتح دنا ىلءةلادلا -

 || ىلا نوعدب اواك مودا نأ ىل-ءةلاد لرزَنا! بسيف ةروك ذملا تاءاورلا نا لوالا ا

 ْ اودّرء'ذالدحامنا بءتاومءذار ءاو مه دود ند هاودر تق + 11 كا فاخلاو نوأياواكمتا رولا

 هن اا ملا ود ادهناثلاثلا هسسشك نو ربو هك ىف نو دقتعي ىذلا بات لا مك ن نع

 00 تف ”طاروهظ عم هبي ذك ىفو هزلاف ام ىل_ء هريس و غاليلا الا هلع رم دل هن د | نيباسأ 0

 هود . ىلع دلادلا ل الدلا نم هسءفاماورتسق ةصعلاورقا ىذلا ء- 5 دى ةزباكقلا كلر طاولوءةباامعا

 مهن مكها هلوقامأو قس ا لوبق نءدعبلااو بصهتلا ةباعىف مما ىلع لدباذس هذ ملسو هيلع هللا لصد

 لوعفمال ء انيلا ىل_عمكسا كر ةوروهشمز ا باكا ىلا مكمل 'ةقاضاو ماتت تاتكلا كها ىعملاق
 نيبو مهثابام ىفال مس متباعف اعقاو ف الء> الا نوكت نأ ىذ ل 1 مسخ م كمل لوقو فاثكلا تحاصلاق

 مهمانو عزب ثيذلا* امورلا مو ممث» قدر ةىلو-ا اعد دع مهن اذتن ١ مد مث در ناعلا طعنت اكل

 ١ نوقاندلانوّدر ءملاو“ :العلارءاسورلا م ه نرلوة١لوالا ناهجو هنقو نوذرعمم_هو لاق متءايلعلا ,ه

 ىلو لحال مل_سو هيلع هللا ىلسص 40 نه لوم فلان نءنر طرعم عاشالاوءالعلا ىلود مش لبق هناك مهم

 ماا فعلا عاقسان علوم هنا ىعملاو قد رهلا كل دود ضرءملاو ىلو لانا ىناثلاو م-ممالع

 3 وه لد ةلأسا هذه نءىلول هنا نظن ال لق هناك با نااطماو لاس اارئاسإف ر.للاراس عاوسأ» نع صضرعمو

 ١ هريسف:ىف مالكلاف تادو دعم امانأ الا راثلا اسست نلاولاه مم اب كل ذ ىلاعت هلوت امأو لكدأ | نع ضرعم

 1 نوض رعم مهو ممم ىد رذىل وم ىلوالا هب الا ىف لاق انا ىلاعت هنا مظنلاهحووت رقبلاةروسىف م ةةندق

 ْ تادودعمامانأ الا رانا :_بت نلاولاق مهم ا|بدس لدحاما ضا رجالاوتنو لا كلذذي , الاوز هى لاق

 الذ عدول هنال لاق راثاا٠ نمو 0 ءال_هأنا كوت نسل وت نال" لع 1 اد "قامحلا لاه

 | وكساالوانذاك كلذي رخل ناتحال! مالارئاسؤ كلذ تدثولو مالا رئاسفف حدا ةمالا هذ_هىف

 نهناك لوقأو لطاد]وقرانلا لهأ حور لولا نا اانا ممدلا ضرع ءىفكل ذىلاعت هتنارك ذالف مديل

 كاذك ناك اذاو ىلا .عتهللان مزاج نسحوفعلاناهيهذمّنال كلذو مالك !١ اذه ل ةمرك ذيال نأ هّقح
 | اعاموقل | نا َ حاف نكل كلذ مل هناا[ اس مالار انما هلودح َهَمالا ا طهق وفعلا لودح ند م مز 0

 ا او. ءدحرو اسس ا«لعل لزتالا رخأ هو> وانيهليراماا ند هجرت : ةىانإ تيا رابخ الاد + ىلع مالا اوة عسا

 1 مانأ ةعمس انباذعةةمنولوةياوناك مما ىور هناف هل او هريصق نانا فادغ مذ وعطق ممأ ىلءعمذلا

 7 ١ نيدلا لوما نولهاست :اواك ما فان ااو للا :دامع ةّدمر دق ىلع هل. نو ءدرأ ىلب لاه ن ممدود

١ 
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 ْ داعملاو ةّومئااودم-وتاا ىف ئطخملا دنع نال طخ ا ذهو لدلق نب اذ ناف انم أطل عوقوري دب نولوةدو ا
 أ|أ دقةتاد ودعمامانأالا راثاا ان نااولاه اا مملاثلاثلاو عادهياذع رئفاكتاو رذاك هلال عاد هءاذع
 ْ اع رصت كلذ ناكف بالا طباخ: ىف هلريثأتال هنا او دقتمعاو مسو هملع هللا ىلص دع بد ذك اوروهسا
 | سعالا ناكا ذاو دام هيا ذعنا كش ال هرغك ىلءٌرمصملارف اكسل اوريذك كل ذو لسو هماع هللا ىلص لت بد ذكش
 أل| روك ذمءاصةّةسالا لبس ىلع مالكلا ماقو فرعضتن الا هذهب قابلا حاحا نا تدث هانرك ذام ىلع
 1 اونا امهلوب دارملا ىفاوفلتخ مما لعاف نورتفد اونا ام مهدى مهّرغو ىلاعتهلوقامأ ةرقبلا ةروسف

 || ليقو تادودعمامانأ الارانلا "ست نا م_واوةوه ل.قو ءؤامح و هلل اءانم أ نش مهلوقوه ل ةف نورتفي
 ]|| عملاق هم تورالم و. مهام اذا فيكش ىلاعت هل اوقامأ لطابلا ىلعت:أو ىلا لعن مهاوق مهَرَع

 | فدكتيو لهملا كلذ هيف لوزي مولع ىحس هلا نيب لهلسا نم هملع مهاسع مهراارتغا مسهنع ىحامر ىلاعت هنا |
 | متروصفيكفريدقتلاو فذح مالكلاىفو هقبررال م وملم_هانعج اذا ف يكف لاقف رورغلا كل ذهيف ||
 ف.كىأ ىنرازول فركت ىنرزي لوهو هم رك أتنكل وةئامياع هلال دا فدك عما ريثكل الاف ذك و مهلاحو ||

 || عون لك راسا ىلع سفنا كي رت نم همفاسا ةغالما ادي مسج ولف دا ادهناملءاو ىنرازاذا ةاح

 ٠ ءاّرغلا لاق هيلع ماللا تادو فاذملا ف دق موي باسلسو ! موب هازل دارملا نال موي ىف لدي لو مودا مهانعجب

 | هلع فون سف: لكتأ ىلع تادن الاو ةريمكلا | كالتب باقعل ا قسم هنا كشالةريبكل ا بحاصنالاولاع ||
 الأ انماكت دقو تامودمعلا نماذهَن ا اًءاو>وةرييكلا بحاص ىلا باقعاا لوصو ىضتة.كل ذو تددكامو

 | باسقعل ارادىلا لذي مث ةنلا ىف باث, نآ اماف تدسك ام سف:لكت ذوو هوا باوثا !كلذ هءاع فو
 ا! | بول_طملا وهو ادلذم ادبأ باوثلارادىلا لق. مث رانلاببقاعيلاةينأاماو عاسجالا, ل طانكلذو |[

 لوقلانأ اندءانال لطاب اذعاشاق مستيصعم باقي طبع م_ماعابا ونا لاقي نأزو<ال ل ل.ةناف

 1 ل ل ب 1 الا ار 1 ا اقارب كل ا ا 011137 1111 1 6 ا و10 رقاد حلا 15 319 د11 كس عسل ١١ ىلا:هلوق *« رهاظ مالك هنا ك شالو ةلظظط سن ذباقعب طر نأ لقعي فيك ةئسنيعب_سناعاباوثفأ|
 , كناريسإلاّ ل دع است نم لذنو ءاشت نمزعتو ءاشت نم كلا !عزنتو "است نم كلا وت كلا كلام حهالا لق ) |

 |١ لاق م مالسالا نيد ةحصو ةّودنلاو دمحوتا !لئال درك ذامل ىلاعت هن العا (باس>ريغبءاشت نم قزرتو ا
 ا م-هلتقو هللام_هردك نيفااسخخلا تاسفص نمر دم نءمانمو هنن ىهجو تاسأ لفل واح ناف هلوسرل :

 ا ناكل انماسسدت اووأنيذلا ىلارث أ هلوةىف مهدزتو مهدانع :دْشرك ذو ق-ريغب نيطاصلاو ءامسنالا ٍ

 ا اذاىلاعت هلو قامأ هب الا هذه ىف باذعلا عاونأ نم عون لكو فرازول لئاقلا لوقىفةماركلا عاوأ نم

 | اوعج تاقاذاو سينا مولىف دجوب لعفا وهج ىنعملا ناكس جلا موملاو هج تاقاذار هضم لعسفا مالا
 أل| نيب قرا ا راهظاو ةازاحما الاهم ةدئافال موملا كلذ نا مول_هملا نك اضي ا والعفرعضت ل سلا موبىف

 تدا آم تاج نأف تدس أم سف' ١ تيءفوو لاق مث هءف كال ىأ هش بيرال هلوةو بقاسعملاو بالا 1

 ا ناو باةعوأ باوث نم تدك امءازجب سفن لكت ءذوو ربدَعَمل او ف ذ> مالكلا ىف لج درعلا ل ىلع ْ
 | باوننمصقتن الف ن واظنيال ,دو لاف راع الا ا ده نعت دنغسا بامعلاو با وثلا لعتىسك امتنا |

 نولئانقلا هبل دة سن تيسك ام سف: لك تمقو ودل وةنأللعا و تائسلاباقءىلءدازبالو تاعاطلا

 نولوالاامأ رانلا ىف داخعال ةالدلا لهأ نم ةريبكلا بحاصَنأب نولت اقل |انبامص#أ هبل دس ودع ولاب

 لأ نأو بالف ناعالاب اوت قدسنا نيوااكات ولوةب م-منافانا أ امأو تامووعااب دلرتمملا كدت ىف

 باةءنمديزأ ة:سنيعبس ديحوت ِباْوَْنا ةرورضلا:لعنانافاضبأو ةرّبااةروسىف لاسم ةطباسملاب '|
 ٍْ نامءيناعالا باوت لك طوس عنج ةطراسحلا ةددصا لْوَما ار دة ةرباكم هيف عراذ ل اورنا نم ةعرج برم"

 : 1 ١ ةنسنع.سرفك طقس ةططناعا باو لود هيماعهلن أ هيدر داسعمنب ى< ناكو رهن نم ةءرج برش ٠

 ] * يللا نم تملا جرذعو تملا نم ىلا حرذتو لءللا ىفرابنل ا ليون ورانا ىف لل ل ودرب دق ئث لك ىلع ٍ

 ٍْ 1 ىركح 8 هلوتبءهد.ءورك د تادود_ءءامانأالا رائلا انكم أ هلودب مهرورع ةدشرك د 1
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 | ةةراراف هانم انما ندر اهلا اطال ومر عأ هنشانب هرال عونا يالا ذا ٌْ
 رع مظعيو دمع فدك هيبتالعم لاقذ نيضر ءملا ني دناسعملا نب رئاكلا| هالو تت طا عاشق قا ؛رطو /

 لاسقف هللا هاوقىف نوبوكلا فاتخا (ىوالا أ - ملا ) لئاسم هب : الا فو كلم ا كلام ىلا لق ىلطي 1
 3 ري مأ هللا اناهلصأ ناك ءاّرغلا لاقو نا ع نم ضوع ةدّدشملا ميلاو هللا انعم ديوب سو لم اذا
 لصالاو له برعلا لوقهربظأو هللا 00 ؟نمةزمهلاااوذذحوءادتاا فرح اوذذ مالكا قراك
 0 ءا< رفا هلاعتام ىلع سهالا ناكل لوألا هوسوءاّرذلالوقداسف ىلعنياوالاة حج اهماامأ ا مضف له
 فر اذهرك دب اد أ د لوائار ارمغاو انآ هللااب ريِدَعَتلا نال فطعلا فريال اذكل ءفاّروللا لاقي نأ
 5 ماهل لاقمذ هل_صأ ىلع هن م اك نأ زال لاف اك سعالا ناك ول هنأ حاحْزلا ةد > وهو ىناثلاو فاطانعأا
 فرح ناك“ اردنا ةاعام لع مالا ناك و ثلاثلا هم ليو لاة مق لصالا ىلع هن ماكس ليولاش اك
 لوالاامأ لاف رار دع نعءادذلا باجأو لرش ْمغاهقااء لاقي اك امزالء ا دنا فرح نوكي نأ بحي | ْ ناك لوة'ىلب ءاّرفلا لوقداسفاناع اًرئاع اذه نكي لاأق رمل. لاقي تزوج ناكف افود#ءء ءادثلا|

 دمك هماع فوطء-هال ار ةغاولاهولو ددقا هشاأنو انعم مأهنلا اي هلوقنال فمعضت
 | انل رغاهلوةراص ف طمعا انفذح اذا امأ انارذغاو هلوقىناثااو انتا هلوقامد دحأ نما اوس لاو اريص»
 نآرقااىف ةريثك هرئاظنو روكا كلذناكف ادساواك :ث نيالا ىف بولطملاناكف ام هل وقا اريسفت
 ا امو ماكستلاز ا ردكم ىذلان مو انت هلنااب لاقي نأ اندنع راد تال اضيأ ف.هضفىاثل اامأو
 || هب وددسو لد النا ع ذمنأ ىرتالآ لصالا ماقم عرفلا ةماق |ابريفزوال ظافاالا نءاريا كح نالن
 ا ضرع لصالا هنا اوعز ىذلا مالكلا اذه لمعت سيالاعق هنا م همرك أى «-ىكوانعم همر ؟امهلوقنا
 ءاجذلادشنأو د جوال لاقي نأز وحيل هنا مكل لسىذاان ة:تااثلاامأو انههادكف بحتنلا

 املا [تءاصوأ تدهس ء الك ىلوة:نأكدلعامو
 || ينقي بالا از هانت ةولو ل لدا فورعمري-غر ه_لااذ_هّنا نيب رمصءلا لوقو |

 || ذقهنا هءاوكامزال ءاد#اافرحركذنوكي نأ مزاي ناك هلوقامأو نعطلانعاماس ودْملاو ةغالا نم
 || فذ اذ_ه مازلاب مسالا اد 0000 ارداف دا
 كل ءاد_:!!فرح 00 !!اناعسؤلانالوالا هوجو نم نيبرموبلا لوق داسف ىلءءارفلا حام
 سهالا توك مكلوق ىلءو اهلنا ةّدبا الاقبال هناف هن ةمءل ارباع اجريغاد- هو ىدانملارك ذنءءادنلاانرخأدق
 و دوك حركتو حديز لا ىقءامسالارث اسف همم زاهءادنلا ماةماتاق فراااذهناكولىناثاا كالذك
 هامور ىذلا رعشلا ىفاعّتجا ام.نكل اعقج | الع ادذإا| فرح نعال دب ميما ناكول ثااثلاو ر ايو ديز ان ل انتي نأ

 اكل لاما فورا ضعي عم ةدافال ة مالا ءام-الا ىف ميا هدل-هنو ديزب برد ءلادت لعب ارلا
 ريغ هاو ةغالا ىف ماعلا* ءأ رةعسالا ف الح ىلع ءاكح ةدحاولا ةظذال اه ده ىف همااريصملا ناكف اهماعةءلتادلا

 : لوةودر لؤالا ناه-و هيصن ف كلا !كلام ( هن املا[ ما) عضوملا اذهىف ماكنا لو اذهقزنااج

 هلوقل اء نوكي نزوالو ضرالاو تاووسأ ارطاف 00 ءادذا | ىلع بوم هنا هبو.د هدفت
 ش حاجزلاو د ريا لوقوهو ىاثلاو هذمز نكي عومشا دل ملل انلوقنالعبالا
 عنسمالاك "ا ماا هعمو مسالا اذه نال درفملا ىدانملا فصو كلامنا
 ْ رس جتتفانيد سو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا نأ ىور (ةثلاثلاةلأسلا) ءايلا عم
 ٍ 00 اوزع7معوووزاو سما امد يأ :تايهتا بيه دوولاو دوال ١
 || نورذكاوذ> اواعارذنمعب ر أةرمثع لكلا عطقو بازحالا ماعق دلتا طخاسا مالسلاوةالصلا هيلع
 ٍ هلع هللا لص ”ىذلا ىلا نالس اوه-وف لواعملا اهيق لم_هثم مياظعلا ل اك رمد ق دفان نطب نم جرح

 حايصم هناك اهيتيال نيبام* ءاضأق 0 ميا نرمذأ مم رضالف ناس نمل وعلادخ ان.ريفتلدو | :
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 ا[ بايأ اياك ةريط اروسقا متم اضأ مالسلاو الهلا هيلع لاقو نولسلاركيكش ملدا فو
 . || قت ءاضأ اقف ةثلانلا برمذ غمورلا ضرأ نم ءرحادو.مقلا غمىلتءاضال لاذ ه1 لابمذ مم باثكلا ا

 || نو.كنالنوةفانا ا لاةفاورمشأف اهلك ىلعةر هاا قانا مالسأا هلع ىل رطل او ءاهزصروصق امد ا

 ا هنا ىلع لءلد كل ذبهسعأو اهماع بردا 33 رو عورلاو سدا كلم ه_.طعب نأ هلأسي نأ هسن صأ ىلا ا

 .اوالا اهوجو هشاورك ذو“ اذن نء كلما عزمتو ءاشتن مّكِلاا قوت ىلاعت هلوق (لوالاعوناا) هةيسس :

 هللا ىكح ام ىلع مم ظعلا بدئ اا ذه هب وداي تى ك6 متيرعذا دنا نولوةداو 0 اكه-مناالا رشا نمالوسر

 ىلاتورمث<ونوءاغتساورغك نيذلل لة ىلاعث هلوق ريسف”ىفانرك ذدةفاضدأو لذة ن م هللا مهان ”١ام ىلع ا

 «» ء هه

 ىوتل اقف ءاشي نم كامو ف كلا ا كلاموه هناك هنا نيب نأب فئاوطااءالؤد عمت ىلع ذر ىلا سعت :

 زوال كلذ نا مولعمو ادن هل_ع> َنمةوضلا نع لزءيدق هنا ىلعءاشت نك كلا اعزتتو هلوقاوا هنأ ||

 كلا عزنتو41وقن مدآ اراانوكينا قا !اتا وأعاو برءلااىلا لدتا 00 اقن 0 دوما كام عزي 7

 ,ىمس ام كلما ى مدا راانوكت نأ (ىنااثلا لوقا ا) ةورناا كلعءاشتن مّكلا!قؤتىلاعت هوقرمدف نهلوق '

 داما
 دس ًانسدقا

 0 الا منأو مكل خفتا ماو قرط نيا دمو ةريطارودق برك ئ هرم قدي هفأ ريو لطامأا دوب مكي نم ا

 | هللاثنا ع سطل لاهو مع هلاو لي هن الا هذه تازئفاودر كنا نورا ف ال فوط ن ووو رو 'ّ

 ١ م-هؤاعد بيحسا ءاعدياو يمأ اذا مالا ةالصلا م_مملعءاببنالا لزاما ذكهو ءاعدلا | د - هد بردت ظ

 ىملاو ةردقلا ىلعر داقلاه هانءم كلا ١كلام هلوةفردامااوه كلان او در دقا اود كالأ (ةعبارلاةلأ دك

 ا هرو دم ىلع رداق لك رد ىذلاو هذ ىلاعت هقارادقانالا تا هلع نور دق. أم لك ىلع و هنت اردنا ْ

 0 ءاوامنت و كاذد هب ل_هةقالاطالا ىلء كالا كلام هنوك نيب مل ىلاعت هنألءاو نوكلل اي ةثلالا : فارع هسق ف متي كلا ا سنج كلع ىأ كلا ا كلام فاشكلا تحاص لاه كول كلام لك كلعو ٍ

 ]|| اهظعاكلم هانت او ةمكطاو ناكل مي ها وال11 دقق و اهلل هلا هرلا وهو ذأ كم هت دار 1

 1 قلاار عا را رحأ سلتا او قا ناعلو ل2 ماو ا مهل" ءالعأإ نال كلما بتا م مافعأ وبن او ٍْ

 | مهند ل.ةينأ دحأ لك ىلع ب < هنالقنطاو.لا ىلءامأت رهاواظااو نطاوبلا ىفذفانمههأءاسنالاو
 || امولتقاااؤبجوتةسالاو ريكشماواؤدزتولممالفرداوانلا لعاماو قطاوههنادةدعنأو متءبرمشو |
 . ||| هللا ثعب أ مواوقمهنع هللا كش الوسر ارمثب ىلاعت هلل ا ىلع نأ دعبت ب ناكم وضعي نأ ليوأتل اذه دك وب ||
 ]| لسرب نأ ىلاعتهقا نءاوزو+نورخ؟موقو البز ءاناعاس اكلمءاناعجولو ىلاعت هللا لاهوالوسرارعشب |

 ادور ها فاكن دورلانأو ميلفع نس 0 نه ل>ر ىلع 1 رَداااذ- هلزنالول اولاه مهلا ممع ٍِ

 هللا ىلص دو ؟ةونااىق لاي فق كف باكلاو ةزبنلالهأ اوفاكام مهن شي رقامأو انفالساو ؟انآ ىف تناك ١

 1 سائلا تو د ست مأ هلوق ىف مهنع كل دهن كس ام ىلع ةومشلا ىلع هنو داس سب اوناكست نوةق اذ ا امأو لو هملع ا

 3 1 هنا مث مهتدشو مه-الدو مهددع ةرثكب لسو هلع هللا ىلص د او را سنو ممحهج |

 . || بجو ةوبنلا كلم ايا ىلعءاشتنمكالما قؤنهلوت عل اذاق لبق ناف ءاتن نمت كاللملا عزتتو ءاشت نم كاملا |

 ْ أ لن نمهقلااهح رخأا ذاف ل--رىلسن ف ةوناا لعح اذا ىلاعت ءت هنا نا لالا نيهحو نمباواااناق ا
 1 نانيذةتعماؤاكدوولاو م-مماهعزن ىلا هنا ىلا قي نأ مصل ستلا ذل ذريغ نم م رجا اناسا اهب ف”رش ول

 د لاقي نأ مس اهب ل_سو هملع هلا ىل_صا دم ىلاعت هل هللاف ”رئانأف اا ا

 ٍ 011016 كوت رطتو ءاطعأ نان كلذ هيلي هلا نعم ىلعال كاما اذه ملطعت الو مامر 2ث ىأ امتنع ||

 الأطق 00 لوا مزاج ا ده نأ ع روذلا ىلا تاماظلا نم م مهجر رع اونمآ 0 :

 0 4 كئاوأوانثامىف ندوءتلوأ مالسلاوةالصأا م-ميلعءامسالل اولاف مسا رافكلا» نءارب ىلاعت هللا لافو ا

 ١ ريرةنقمالكلا اهل_تاذهفطقايقاوناك ام مهنا عم هللا“ امينأالا ب.ةدوعن نأ انل نوكيامواول هءاسا كا

 0 ا | كله همقلخ د.ولال ارشك:امأ اها اولا اريثكلت اه دع ءاشأ عون 3 درامعودو فرعا ا قاكل ا



 || لك اوناكو هانا ل_جالة_هظءلا لاومالا اولذي كول لا نماريثك اني. راناق رهظأ ص الافءاملاامأو

 أأودو ىناثلا مسةلاامأو ىنادلاو ىصاسقل ل عضاو وريبكلاو ريغدلاهلدابة: بواقلا ىف اسومدئاعلا ىف ||

 ىناثلاو عناصلل ىننلوالاو ةيئا رلا بايسالا,له-امناوأ لغتملا كلذ لعفب لص--امناو لعاف نعال |

 مال ١

 | سانلا دنع اسهءنوكينأووذ هان, اريثكت امأو ىلءنااو ثراعاو عايشا اورودلاو.قطانااو ثماصلا ْ
 ءسصأتدتو هتعاطى نوكي نأ هريغ ىلع بح ثيحبن وك نأ ىناثااو قاذناىفاعاطم لولا لومة
 مولعمو هتيلغ ىلعو عزان ا كل ذرهق ىلع ردقد_- هكلمىف هعزانو ث.«نوكينأثلاثلاو هءهنو
 عم مما لصحيال ةساكلااةياعىف اعجب ىرئدقة لاما ريثكنامأ ىلاعتهللانمالا لمكال كلذ لك نأ .

 أ هّ..< معيالام لاومالا نم4 ل هكدق لفاغلا هلبالا ىرتو لاسملا نم لملق ميظعلاءانعلاو ديدشلاّدكلا

 ام-انءمناسالا نوك نأ وهو كلذ نم سكعلا ىل-ءنوكي دقو ةمعرلا نيعأ ىف هن اهمو ةراقرثك ؟موب ١

 ثلاتلا مسقلاامأو هدامع ضعي هب ىلا_.هث هللا ف سسشي في رمت اذه نأ مول_هةةءاطلا بج اوهنوك |
 || ترلغ" هل لق ةئف ن مان دهاش مكف ىلا عت هق!نمالا لصتعالام كلذ نا مولعفرفافلاو ةرمدنأ ا لود-وهو
 ءاشت نم كل اَقؤَت هلوق نم ىلاعت هللا هرك ذام ةدك ”ىلة#ءل | ناسهربل اهرهظد اذه دنعو هللا ن ذاب ةريثك ةئف ْ

 ىل-_ءسلءاشت نك كالا |عزتنوءاشت نم كلا !فكوتهلوق 7 ىعكللا لاق امم انيه ةلزتءملل نأ لعاو
 هلوق هملع لديو هير سهأ نع سف نممالا هعزنيالو هب موقي نم هيوم قاةحتسسالاب نكلوةيراتلا لمس ١
 || هاء مسللاو لءلا فةطسبهداز و مكمل عهافطصا هللاَنا حلاصلا دبعلا قس ف لاقو نيلاظلا ىدهءلانيال

 || ,يكحاام نوكينأ زو الفملاغلاكولمام أف لدعلا ولع صتخم مكمل ا ذه "ىابحلا لاهو كلدال انس
 أ انرك ذاع هذ كلذ نمم-ههنمو هوكسلت ال نأ م_عمزلأ دقو هللاءاتياب كل :نوكي نأ حدي فبكو هللا: انا
 || ءانلتام اذهريظنو اولاك الق نوم اظل ا امأف كلما كلذ مه ان ؟ىلاعت هللا نان نوصل مهنيا داعلا كوللانأ
 انهه اذكف كلام ىلءهدربنأ هرهأو هب عافتنالا نع هللا هرحز ىذلا مارا هدد لال هناقزرلاف '

 نع كلا | عزمي دقة كل ذ ىذَدقت ةحلصمل نمل داعلا لوما | نم كالا ا عزتي ام هنال كلذ فالذف عزتلا امو اولاق
 اهندو ساوطاوردقلاو ىوقلاةلازاو لّعلا ةلازاو تومان اهتم هوجوب نوكي كلما عزنو نيملاظل اكولملا
 || يلغتملا ديف ىذلا كاملا با: نأب قملا ىلاعت هللا هاي نااسنءو لاو ءالا ىلع فلتلاولال_هاادوروب

 هملا عزئلاو باسا اذه فاضي نأ ز اج هكلق باسو هرهقر قل ا هيراحاذاف ةرمصنلاو دوما همنويو لطمملا :

 || ةلزتملا مالك هل اذه لوسرلا دي ىلع س راق ءالءىلاععت هللا ع زن هحولا اذه ىلعو هسه أ نع عقو هنالىلاسعت
 عق وهنا لا نأ اما ل الخال كلما ل ودح نال كلذو مهمث مام عض وما اذ_هنألعا و بايلااذه ىف

 0 نيملاظلا كزمنأي لاَق» ناالازع مف ةتبااهلرمسي ال وهسفمل ةلودلاو كالا لص دي ريدا لك, نال لطاب
 || سوفنا | هبارتتء<نوكيدق ل+رلا نا كلذدك ؤياممو رهاظ مالكلا اذو ىلاعت هللاءانياب ل هاما
 || ىلع نوكي دقو هدودةم ل_ه- هح ىا_ةنأق هعماسلج .رفظلاو هلانيرةرمصمنا!نوكيو بولقا!هملا لمتو

 0 ىلاعت هارب دَمتبالا سل كلذ نأب ٍل_هلا ىلارطضا :لول !لاو-أ ة.:.كحفف لمان نمو كلذ نم دخلا

 ارعشلا ميك لاف كلذاو ٍْ

 قلعت ءامسلا بايسأ لحأب ٠ ىئتدجول ىغلال.+لاءناك ول ْ
 قرف + ءأناف فق ناد ىغلا مرح اطاقزرنم نكما ْ

 قالا شع ببطو سءالاسؤي ه٠ هنوكو ءاضقلا ىلعللدلا نمو 0
 | كيمو ةّوينلا كال همق لخ ديف اللا عاوفأ ع. ىلع لو ءاشت نءكاللا فوة هوقنا (ثااثلا لوقلاو) ْ
 لاومالا كامو ةللاكلمو ةردقلاو ذافنا!كلمو ةن_بملاقالخالاو ةدعلاو لة_هلاكلمو معلا |
 ل_ءافءاشن نملذتو ءاشتنمزعنو ىلاعتهاوقامأو زوجيال لل دربغ نم ص.مذعأاف ماع ظفالا نال كلذوأ
 | ىلاعت هنا لاه نامالا ةرءلا عاونأ ف رمش أف نيدل | ىفامأ ان دلا ىف نوك-: دقو نيدلا فنوك.:دق ةزعلا نأ ا

 0 ايم حسم تحج يسم لة حم مياس

 َك ار آل
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 ناكل ديعلا ةيشم درس عر فكل او ناءال ا!لوصح ن ناكولذ رفكلاو» ةلد-هلإ ةم>وملا ءامشالا ل ذأو

 هللا ل الذ ندوؤ هند زءاام لكب# دمع هللازا ارعا ند ءمظعأر كلاب سف: هلالذاوناعالا مستند فلا زاوغا

 حدملاو ميظعتلا يلعالتشم نوكي نو ّدبال باوثل نأ وهن نيدلا ف ىذلاامأ ايندلا ف نوكيدقونيدلا ف |
 تا ءادعالا ىلع مملعي و فاطلال ادي زعم_ه دع ىلاعت هناقاضدأو ة هر "لاو امندلا ىف هما ركلاو

 نم ىل اعتهقنالء-ذةيأم لك نال كل ذ بأي نم الك تاراعاو قلخلا بولت ىف ةسوأاءانقل او باو دل ف جان 1 ١
 هنوك نع حررذلو ةمهلالا ع نع لز_هلال هل هذي لولو ىلاعت هللا ىلع بجاو ق>- وهذ ب اوان ءانف مد انءتلا 8

 هسف:صخالت دسءلاامأت لاوزلان ءهسفتةموأا طوع نايظعتل اهذ- م ءاطعأب لا عتوهقى جاغلل اهل :

 هللازا: ارعان دم تمت ٠«ءاناكو كاملا :زعاىذااوهذ تاوظعتلا ذه بجو ىذلاناعالاب

 وش صأو وده ه,ةفآ ناو هن اء ءاوأ نم اد لذيالو ة هرج ”الاو امتدل | هءاد عا لذ انا ىلاعت هنا ٌْ
 رادؤ ضوعءااناماو باو لاباما ةرخأ الام هرعت ءام تالا هذه لعبا ا ىلاعت هنال مهريغىلا مهجوحأو ا

 صولا نيل ىلاسع هللا هداك راعطحو لفل لأب ر هدا تصواذاو لاق تب ةماعلا لاق.أل
 اهم هوجو نوكياسغ | لطبملا هديعرل اعت هللا لال ذا لوةذف اذ هتفرعاذا نيمؤملا ىلعتلذاهلوبالذ
 ةهنع مهلام لععو ه' هدييدلل-هال الوذ مولع عن أب اممو ةرممتلاو : لا مواذي تأباهنمو نءالاو عذلاب
 ةفرعللاو نامعالاب ٌصءءلاَر ءر ىلاعت هنا امه ذمو ةلزتعملا مالك "لاذ 0 " الا ف مهادن وةعلان امو مهل
 لوألا هوجو هيلع لدي ىذلاو اذ - هوهلالذالاوزازءالا عاونأم انعأو ةلالضا اور فكلان ضعبلا لّديو
 ىلاعت هلئاو اد. .ءااودنوكس,نأاما لعافلا كلل ذو لءاق نم مف دب ال رفكلا لذو مالسالاز ءتاردر
 ديعلادارأا1فةنادهلاو ةفرعملاو نامعالا دي ربامنا لب هسفنل رفكلاراتخعال اد_ٌأنالل-طابلالاو

 لها ناوهو ىناث || ديعلان نهال ىلاعت هللا : نم هلوص> نا اذاع ىل-هلا هل ا .. لامدلو نامالا :
 لك ناك ولذا لط!لوتالاو ءاروادمعلا لعقد لان تااماو مث ةطسا ون نوكي نأ اما درعلل لض<# ىذأا
 ىوتأب ” تالاهملا كل:لاق نأ َي 2 .ةلاحمو»و لات! مرام هو ةقيدس رخآل وه لد اسما له
 نأهسفناىذ رن الا تلا سنقل نسوي كل ةقبلا تن وم قيسرمغ نمءادّدب ادرعل اهلعي لو + ىلا
 لعفلانااس امئلاثلا ءأنا هلال ذو هديع هللا لالذان كلذ ناازاعف ب>ومرمغنم ءادسأ لوح لكرذد
 ناك ن اوازاز زعا ناكر يللا فرط ف ناكن اف ىلا عت هللا نمنوكي جب رملاكلذو حب رحلاو ىادلا نم همفّدبال
 لد ىلاعت هلوقأمأ .ىلا عت هتاود لذ اوزعملا نا تدثف الال ذا ناك ةلالضلاورمشااو لها فرط ىف

 مومعلا نامبوبريذملا ف ماللاو فا الاو رسل كتر دقي ىعملاوةردقلاوهدءلا ن مدا رااناىل_ءافريالا ١1
 دس المخا ل دس لاق هناك ريمطاد ةرطاثلدب هلوةفاضدأو تاريطلاو تاكربا لك لص كر دّةي عملاق

 ًارمجل لوط فان رد اكلذو مربغلال م 5 هدمكل ىأ نيد ىلو مسكتيدم ك1 ىلا عتهلوت نا اك كري-غ |
 نمريلا نوكين أ ب جوف هتفرعمو ىلا هتهنتان ناممالاود تاريذلا لضف أ لوةنفاذ هتف رعاذاهعاذباو .داحاو هقيلتو هني وكشو هنمتا ردنا عمجنا ىل# نيهجولا ندهن 3 هلا ذحلالد تنشف هريغ دس
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 الل هدر 0 ءايسشالاز 01 در اذ ع تدب "اذا 00000 هلئو ١

 38 ريثكذو ثو لا ريثكتو تماصلاو قطان ٠ ند ةريثك-!الاودالا ءاطعايف ال دلا قام امامك ةررلصألا

 ْ هريسفت ىف ”قامحلا لاةفءاشت ن نملدتوهلوقامأ موةلا ىلعع زالزوك ذملا مالكا اذه نا اناعفو ااناع

 ا ِإ يطع هذ نابقعتس دي اناك املامم االا لال نال وياناك ناواماف ةماخ اوددةااك كلذ

 1 2 -# ملا 7 يوم

 تيس ع عدلا * 3 2
 ه6 6م , 3 2

 ب همس بجسم

 1 ا لاقت روث !دسع دان نمت ايصولا نمو رهاظ لالدتسااذهو ديعلا قيلت ن ءالىاسعت هقلا قات

 1 رو عكمس

 1 ( ىلاعت هللا ا - ٠ نكلك اوف دولا !! له. نم يعل نادال كلذك سصمالا ناك ولو هن هلذأ ام لكب هددع

 رنكحاالالذالاو هللا نمالا سدل قا او ناسعال اب نار ءالانا اناعف اعطق لطا كل ذ نا مول_عمو هنم

 ١ نوكيدةىلاءتهملا فاما زازعالا ىضاةل1 لاه هللا ف ىوق هحواذ_هو هللا مالا سيل لطابلاو



 "و ١

 «رخكالا نملك أو فرش لع امن! كلذ ناكر خ الا لءذنملذفأو ف سشأامد دسأ لعف نياعاف لك

 نمذب الاهد> تادف جيقرفك كل دو لاكلاو دل .ضفا! ىو ىلاغت هللا لءةيربدتا ىفادن از دمعا !ن 1
 انا ىلاعت هئالرخآ هجو نم مكمل ءذحي الا هذسهذ لية ناف ىلاعت هللا قا ناعالا نا ىلع نيو ولانيذه
 قمل نيعقاو ةصعلاورفكلا نوكال نأ ىذدقءادهو ريدا الا كد سدا هناءانعم ناك رمزا ل دس لاق
 هرحع د.رالانو :نآىانراذهو هريغد_بالريللا هد نأ ديقيربكلا لدم هلوقناباوحلاو ىلاءتهليا
 عقوذ هب عفتتملا مالا هنالرك دلابري_لخا صخ هنلالاريسلنا ىوسام هد ورينا هد_ نوكي نأ ىف انيرالن كلو
 هع ,_هردقأ ىلاعت هنا الولف دابعلاةهج نم لصح ريس لك ىضاقل لاف ىنعملا دل هيلع صصنتلا
 اذه ىلءنال ف.وضادهناالا ىلاعت هللا ىلا فاض ناك سا اذهلذ ه:ءاوذكماملالاو هل امهادهو
 زازعالاو هنعزنو كالماء اًيالاكتلام هنوك ند 3ةتامل دك اتلاكا ذوذرب دق ءىشلكىلءكنآهلوقامأ صناا | ازد قالخ ىلع ءالذو درعلا ىل افاضم تاريخا فرشاريديو ىلاعتهللا ىلا اف اذمرمتا ضءدرمدد ريدقتلا
 اريصق لالا لحم هنا لوالا ناوجو هم لوللا قراهلا يود ورانا ىف لدالا يو ىلا هل اوقاما لالذالاو
 هلال كلذ ىلاعتو هن اصسس لعذامغاو كل ذ نم سكعلا ىلءةرانو راها فالس خا ددئازلاردقلا كاد لعد
 ةملظ اءدلا سليف راهنلا بةءىلزدلا قايىلاءت هناود دارملان |ىناثلاو كلذ هماظأو لالا ماوة ىلع.

 اههدسأ حالو ا نمدارلا ناك-ف هءوذط م دلا سلم لمالا سقع رانا انى مم راهن اءوضارمت ناكن ا دعب

 ل_ءفالنوطراجب !ناك اذا هنال ظفالا ىلا ب رقألوالاو رشكالا سرتء ام_منم دحاو لكداحارخ الاف |
 حرخو تما نم ”ىللا جرو هلوقامأو لولا ىفال_تاد هنم صقنام ناك لءلل ىف ةدارز هذم صن أم
 ديد_نلاب تملا ىادكحالاو رو مان ًارق ( ىلوالاةلأسملا) ىل اسمهسفف "ىلا نمسا أ
 اودشناو ءاوس اها ىلعنوو رصببلا عجبأ درا لاق دحاو سعي نامغا هدو تفدفذتأا نوق ال9

 ا

 تامدق نمتء1ناىلانو.ها د بهذ دقو ناو نءياو ندو نه هلو لءموهو ءايحالا تءمتدملاامغا
 نم نموا ير ضاهد_-أ  اهوجو هذ نورسست مار كصذ ( ةيئاثلاةلأسملا) تع نم تدملاو |

 نءبرطا!حرذي ىاثااو مالسل اا ه.لع حو نمن اعذك لثم نمؤملا نم رفاكااورز [نءميغارباكر فاكلا
 حرم عدارلاو سكعلاب و ةضيسلا نمريطلاو ةفطنلا نمناو.لطاحب ري ثلاءااو سكعلانو ثيبملا
 لكلل :ل-ة2 ةماكلاو هللاه_جر لاذقلالاف سكعلابو ها ونلانم'لذلاو سكعلابو ةيط نملة ىلا
 ةاملساو ارثك توما لعفس هان دفا رذاكن اكديرب . اندم أ فاّدسءناكن هو أ ىلاعت لاقذ نامبالاو رفكلااامأ

 لاهواّةومدد سضرالا ىى<«لاقف هده كل ذل.ةاواعجو ءامحاضرالا نم تاءنلا جارخا ىمنوانامعا |
 مامح ًافاناومأ جنكو هللابنو رسفكت فيك لاقو اهتوم دسعد ضرالا| هب اي. أف تءم دلو ىل اهانق سف
 : ءاثد امءاشد نم ىطعي هلا لوالا هودحو همقق بأ سحره ءاشتنمقزرتو هلوقامأ مكس مكس
 ا ىباذلاو تاسح ملغ ءاشد نم ىطءد كل اود لد همسا< كلم هقوذ شاذ ا د أ كلذ ىلع هما
 صو اذا باس ريغب قفن نالف لانك هماع ةيعسول و هل هطسدن لبدو رهالو رز دةمرغ ءاشد نمقررت
 ريغب ءاشت نم قزرت ثلاثلاو ىدحال لامهدنع ناسنالا لام ريثكت ىف مهاوق» ريظتو ةرثكل اهو اطع
 باس ىطع أ دقن قا ةدتسالاار دق ىلع ىطع أ نم نال ىف اة سس اريغ نم لضم | لبس ىلع ىعي باس
 ]| ىلاعت هلوق « ملء هقاو مهلا ع أر يداقم ىلع كل دابع قزرتال كن | ملا اذه ىلا بهذ نم ضء:لاهو
 اود نأ الى ىف هللا نم سلف كلذ لعسة,نمو نينمؤملا نو دنمءاملدأ نيرذاكلان ونمؤملا ذختالا)
 بج امرك ذا ىلاعت هلا لوتالا ناوجو مظنلا ةمفيكف  (ريسصملاهللا ىلاو هسفنهللا كر دعو ةاسقث مهتم
 سانلا عمتهلماعملا ىف هيلع نمْؤملا نوكي نأ بحمام هدعب رك ذم ىلاعت هللا ميظعتىف هيلعنمؤملان رك نأ |

 || نيرئاكللا نوئمؤملاذخ»اللاك هللا نا ىلعةقفشلاو هنا حال لظعتلا نئيشىنالا
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 ا مر و قا ن هت كمل شو هولا ىلاعت هنا ل_.ةنافدإ 0 1

 ا ةالاومناوه نياوتالا ني_هسّقل نيب اطسودااكو >و (ث تااثاا سسقلاو) هنم عون6ريعكلدو رهاظلا بس 1

 |ايلاوم هذان | نعى اافاملاومهد_ةدالو ءري-عىلاودق ىلل- رلانالذي نع ةدادز هرفءاماوأ ني رذاكلا

 نملاذلا ترمسك امنا 86 املا ةلأسلا١ نيلامةحال نيد طوةس ىلع تاد م-مالاوم زوال هنا ْ

 )00 تت دوماتناةال!زوهقارخو راق نود نما ماو ماد وقل نامؤللا جو ءىأ ا

 لوة عم ىعأ اذهو اسر ىلاءتهنئاةيالو نم ع ىو ملولا مسا ةياع عيش ىف هللا ةيالو نم سداف ا

 رعاشا لاف ناد هودعةالاومو ”ىلولا ةالاو نأ ١

 ا

 را نردحا نار عش هنا نعب ةرعت الاو ا. دلا تالا ىلاعت هلانيبام ىتاثاا نينمّوانودنمءابل وأأ
 | لوألا هوجو لوزنلا دسوق (ىلوالا لأ لا) لئاسسالي . الا ىو هادعأ نود هئالوأ دعو هدئءامف
 | يمس ني نجرلا دبعو رذاملا نب ةعافرلاسف مهني دنء مهو فما ني داس ن ءموقىللا دويل نم موقءاح
 ١ تلزنف م هل نا وبدأ اوزاتجلاو نورنا لزب .ةمحا نمل سما نم رفا كَماوال هممت نب دعسو
 انكراشك ةدواانورهظياوؤاكو هريسغو ةعتلب ىلأ نب بطاح ف تاز زنل:اة٠لاقىناثلاو هب الاده
 رابخالابممموريكو نيكر كاودوماانولو اوناكو هباضصأو ”ىبأ نب هللا دع ىف ثااخلا اهنءهقلا مهابنذ
 ةدامعى تازئاهما عدارلا 35 ا وسلا ماتت او ةلعااموان وكب نأ نو ربو
 ا د تفودوماانم امسح ىءنادقنا ”ىنا لاه بازحالا مو ىئذ دوما ند ءاذا- هلناكو تماسصا نبا

 | نب رغاكلا ةالاوم رع قرف ةك1بجوبالا 3 هو ين ىف شادبالو نم سلف هنا الا ىعماملق رفاكلا هةص
 يل ةركر قود نةناطباو ذذعتال عت هلوق اهئم نحمل اذ هىف ةريثكوخأ تان لزنأ ىلاعت هنأ ل .عاو

 ءاماوأ ىراصنلاو دوولا اودختتال هلوقو هلوسرو هلفاذاح نمنوداوبرخ . الامويلاو هقاننو:راموق
 ام ءاوأم_-مضءبَتانمو واو تونءؤااو لاقو ءاماوأ 1 مو دءوىودءاوذ_ةتتالا و:مانيذلا ام انهلوقو
 ْ | هالو هرفكاضارنوكي نأ اه د هحوأ ةثالث لق رئاكتلل امااوم نءؤاانوك َنأ ل 0
 1 انضراو ر فكر ةكلا سب دودهتو ندلا كلذ ىف هلا اه وده ناك ت لذ لعف نم ملك نال هن ع وذم اذهو لحال
 لعف»ن مولاه كالا سل ل-.ةناق ةفصااهذبم هنوك عم انمْؤم قبر نأ لك سفر نو ردكلاب
 | اهج "ان لاه ىلاعت هنال هب , الاد هتتال شاد نوكبالف ر فكل 'بج وبال اذههوئ ىف هلئا نم سا

 |اسدلاف "هللا ةرم *اعملا اهمئاناو انءؤم هعفنمؤاا قس ئثف اباط وكي. نأو دءالنا ونمانيذلا

 | داقتعا عم هك ردرأ ةبارشلا ب أما ةرصتلاودر هاطااو ةنوعملاو ماا نوك رلا ى هعرافكلا
 | هنن رطنا_دسا ىلاو تم دق عملا اذهبتالا واانال هنءع < يهتم هناالا ر ذك بج ونال ذ وذ لطاب هتردن ا

 | هانم سس ءلف الذ لعسفي نمو لات هيف ىلاعت هللا ده مرح الف مالسالان ءدهح رعد نود .دباذرلاو
 ا م-هولو نأ ىعععاءلوأ ني رذاكلا ا ذاع ا نع ىمهنلا هن 7 , الان هدا راانوكيتنوجعال) ل.ةنافءئث 0
 |نوئمؤااذذتبال لوةفاضبأو ه2 ىج مع سدأ كلذو مهم نينسلا اواو مهولو اذا ام نيمو نود

 ىلع ذفادلا تان الار ”اسسنا الاه لا زا تاون لا مح ل نادحانات هنالاود هلصأ نع ىسنلا بحوال

 نوكي و زاسإس ريدا ىلع عفرولو حاجزلا لاف نم: 5 | ماا عامجال نت حس ردو ىنهنأل ةهوز امال دن

 نانراةّيريللا عمو ىهناا <« نأ لعاو ادورفاكلا دك نا قش الذائموهثاكو هنا ما

 8 7 ءمورذاكلا ةالاوهن ءابهد ةلا عال ناكر ةاكل ىلا والأن .ءوأاةدهص ت 0 ىتد هنال

 نيمو ا نود نم هلوق 0 ةءااعلا هلأ 7 لد لع _ةيالدأ شير انو ات نم ةلامحال ناك كلذ نع

 0 0 ل د قطا اكل تكلا
 لاو فذح هفوكوش ىف هللا نع « صداق كلذ لع ن نمو ىلا لاق مث ره رعى هي اظذل

 .بزا«ك:ءالونلا سي كتيدص + 1 م2 ىرد- 3 و

 : لمعو



 9 ع

ٍ : : 

 فلان وكئايلا وتةلامالاو ميغفتلا نب ةزد-و عفان رد وةلامالاب ةستت”ىاسكلاا رث(ىلوالاةلاسملا) | لداسم هفوةاقتمهنم ١ وقت ناالا ىلا 3 لاق مث غلب أاذهو ىف هللا نيد نم سدلذ ىءملان ركينأ لاك !ِ 2 -
 وخال _هنامروةاقنو ءاملا نمفلالا نا نْدْوَدا ةلامالا تزاجاسغاو ةضابوقعد
 عضوم عضو مسا ة اق: نالءاسقتا لقب و داق: لاه مث اوقدن لاقاءاوءاشنالا» ردمءناكحص نءة:اتلق اداقى وةقنو ةمقث د قا و ةاَقت هدمه: ىدح | ولا لاف (ة.ناما اةلأسملا) فاةااوحو لعتسدملا ف راالج الو
 ٍ؛ ل.ةفرت ال اامآو هل امن وذ هقدصو هنمّب ىلع ىذة لونقملا اذ_دامأ لاقفلسو هنلع هللا لص هللا لوسر !ٍ كلذ غامذ هل“ و هم دة ان'الث مص ىلا لاق هللا ل وسر دهشتف لاق معأ لاك هللالوسر ادعَنأ دهشنأ لاّقو رخألا اعدو هكر تف يرق لوسر دميثو ةفدنح ىبلوسد هنأ معرب ةاسسم ناكو م1 لاف هللا لوسر || ىنادمدتفأ لاقذ معن م ملاف هلال راد نأ دهشتأ امد دال لاق ملسو هيلعدللا ىل_ههتالوسر | || ناحصأ نهنيلجر ٍباذكلا ةاسسسم نأ[ نسما لاف (ةثلاثلا ةل اسما ةدك ومالا ن وكمت ةامر لثم | نود ةاقت لع ن زوو لاق ءاطعالا ىرجتها رحأت اعاترااةئاملاتاطعدعبو رعاشلا لاقو امسح ان مناهجنا نسم» لو.ةباهيراولمقتق ىلاعت هللا لاهو ةدكر بكرو ةسلح سل لاش رددملا
 | نا ذازوحت امنا ةمقتلا ن١ (ل رالامكملا) اهضعب و ذنن غو :رثك اماكحأ شمال نأ لءا(ةءدارل ْ دلأىملا ناميالاب نوط هنأت وهركا نال !ىلاعتهل وقد الاهذ_ه ريظت نا لعا و هيلع ةعدالفهّللا ةصدحر
 ا زاحوءوضولا ضرذ طقس نيغلان عب اذا ءامأاو هدب دش لال اىلا ةحاطانالو د_.مشوهذ هلامنود لق ند ا مل# و هلع هللا ىبصدل وقاو همدّدم ردك للا لام ةمرح لس و ه.طعهللا ىلعدل ومار واااو مكع نأ لفك || لاملا نودا ةزئئاج ىه لهو سفنلانودا ةزراج معدل( سما كملا) سفنلا ىلع ةاماحت مقل تاح | ١ نيكرمشملاو نيلسملا نييةلالا تاك اشا ذا ني_طلا نيو ةلاسللا نا هع هللا ىذر"ىفاشلا بهدمناالا || نيلاغلا راخلا عمل تاما يقتلان ىلع لدي ةنا الاردأل (عيارلامكلا) ميل اًرئاجرمغ كل ذذ نياسملا . تاروع ىلع رافكلا عالطا وتائصلا ف دق وروزلا,ةداهشاأو لا ومالا بصعو انرلا و ل ةلاكربغا ىلا : هررمذ ع ربامامأف نيدلار اهظأن و تامئاضيأ زو دقوةاداعملاوةالاوملا راهظا قلع اهفزودتاما اها( ةيقتلل ثلاثل امكسلسا) لاسم ةصقفف هان رك ذام هلا دو لضف كلذ ناك ةسقتلا هلزو<# ثيحقملاو ناعالاب مدقأو) هلاوذ (ةقتلل ىاثلا مكسللا) نولَتاا لاو- [قالرهاظلا فاض ريث ات ةمقتلا نا ليام ْ || لفض جءيناو هقالخرعظإنأ طرشي نكلاو ةالاوملا وةبعحلل مدهوملا مالكلا رهظينأ اضد انوع ا لبناسللاب ةوادسعل ارهظيال نأ, كلذو ناسالانمهيراد فهل امو هس ىلع م.هفاخمو رافكموقىفلرلا
 ْ اًموز_ ه.قنالوالا نالوق همقو هس هلل | ردو ىلاعت لأق م ناكمالاردةيب جاو سها! نع ْ 10 1 6 || ررمذلا عذدنالىل وأ لوةاااذهو ةماسشاامو ىلا نينموملل ةزئاج ةمَقَدل لاو هنا نسما نع فوءكورو || الذ مالسالا هل وددوقد_هبامأف نيئمؤملا فعض ل_جال مالسالا ل أ ىف امرا ناك مكمل اذه دهاجم لاف : (سداسلا مكسأعا) لعأ هللاو ان وهزوجيال فرك لاملا ناصق:نمردقلا كلذلاهثد مدل ا ىلءراصتقالا
 ريصملا هنق ا ىلاو لاق م لعفلا اذه سفن نعهتلا كاهن ىثرافكلا نمءايلوالا ذانختا ىلا دوعت انه »هسفنلا ناىلاهلالوقا و دارأامع هعئمو هعقد ىلع د> ال ةردقال هناو هله بامنالام ىلع ارداف هنوكل] باقعلا |١ عا وأ مظعأ نوكي هنع رداصاا باقعلا نا مول_عم وءاتشالا أذ_هلاز .سفنلا رك ذا قه رغنموأ هللا || نمر دسي بام وهأ هع .رذمكلا دير !ىذلا نا درغيالا ذهن هلا كر ذ< ولاهول هنا سفن ارك ذىف:دنافااو ْ هياقع اووف مو عت نأ هسفن هللا عر ذ<و ىنسعملا مون لافو هسفن باع هللا كر د<وربدقتلاو
 ١ رهاظالاةذاوم نطابل اري هد نأ ىلع درعولاب كلذ عتار_هالظلا ىف يقتل هنع ىنئتساو انطايو اوهاط ايلدأ | ني رذاكلا ذانما نع نيم ولا ىه اس ىلا عن هناا لع( ري دق 'ئذ لك ىلع هللا وضرالاىاموتاوهدأاىنام ملف 1 هللا نعي مو دس وآ كرو دص ىنام اوف نا لق ) ىلاعت لود « هنن ىلا مريصم دنع هب اقع ير ذم هللا نا ىنعملاو

 ارقو 9

 مف نمو ةماعو دوت

 |( دانس كا ١ر 00



 رشامنو ا

 1 مالك الاسناق تذوهللادبعةءا رد ىلءةمط هتوذت 52 نأ عدل ل-هذ ل_قناف ىذلا ىععانههام نأ ١

لةقفاؤم رثك أ اد موءلا كا ذ ىف رفاكسلا لاح ةباكح هنال يل كل هد ىف ١
 ةءارقا

 1 ٍ 0 0 0-0-5 6 هنن ناقل لأ ا 0 ا

 1 تسد : لعفلا كلذ ىلع هما دق اريد: دةفةالاومار اهظا ىلعةقتلا دنع م دقأ ن هناا ةمقتلا تقوف ا

 ديعلا لعفرخاولعاب + هاعك نطاويلان ملاع هنا ىلا نيد مرحالو نطايلاىفةالاوملا ال :لوصا ايسر هالغلا ا

 : ةمطرش هلي ”االاءدح( لزالا لاونلا | تالاؤستم الا قو هلك هلع رع ام لكلا هداك تادرالعنا 1

 ا 1 را لاو اانا شالو ءازح هللا ه-!عيهلوقو طربش هودسوأ مرو دص فاماو ذك نا هون
 | أ الا لصع الن" الا لدح هناي ىلاعثهللا لءقاعت نا باولو ىلاعت هللا لءثود- ىطتةباذوق همر ْ

 ا معلا هقيقح ىفال تاقءلع ءءاو تافاذالاو بسنلا ف عوام ا ددخلاو لدا اذهنا مث 5 : الا لوم دع ا

 وه رئامذأاو ثءاوءا ل (قاثاالا ٌوسلا) مالكل الءىفةروك ذ ذم ىهو مياظعر وغاهل لاسم هَدِهو ٍ
 زاخر دصلاىفباتاا نال باوذا مكي واقىاماوغذت نال _ةيلو مرو د_ص ام او ذة نا لاك لذ باقل ا
 : يولقلاىب هع االول عال امناف لاعو سانلارو دصىف سوسو: لاف باقل ماةمردصا | ةماقا ١
 ْ رن لاما رطتعام لكى لع ادعوان الاءذهتناكن ا (كااثلالاؤسلا) زودصلاىفىتلا ١
 || ضرالا قامو تاوءسا!ىفامهنت لوقف : رقبلا ةروسرخآ ىف مالكلا اذ هليصفتانرك ذ باو طاقاطبالام |

 ] 0 ا ا هللا هب مكيس اك هوفتتو أم كش قاماو د ناو ْ

 ةباعضرالا قامو تاوءسأ اقام هدو هلوق ىو اعفر لاب اهلنا معو كب اق ىلع مقا ًاشي حن لوق ١ 0 ملل رو لاك لو انالا سما يبدي كولا 10 ا فانئتسالا ىلع عف ةرهنأ |

 اماّتارب دق وذ لك ىلع هتلاو ىل اعت لاق متري هذلا هيلع ق فركف امهيفئث هيلع قط النك اذاهئالريزسصلا |
 هق اق كسار يدا ةعامماعناكو هيلقىفاع امنا ناك تامولملا لكي ملاع ىلاسعت هنا ندب اا هنال كلذو 00 0

 ُ لكج ىءلاسب !ىلءارداف هلام الن اكن تارو دما عمج ىل_ءر داق هناي ْثبامعلاو باو نم

 تاعام سفن لكدحت مود ىلاعت هلوق# بهرتلاو بيغرتااو د.ءولاو دعولا ماع اذه ىف نوكمف هما ادحأ ١

 ماد 1 ا ا ااا الا س1 سال ا

 (دابعلاب فورهتلاو هسفن هللا كرذ# ءعواديعبادماهندو اه نآواَذو وسن :متا)ءاموا ارمض< ريح نم

 ا (ىوالا ةلأسملا) ل اسم هيفو مّدقت ىذلا مالكا مامت نمو بيهرتلاو بمغرتلا بان ماكنا . الاهذهنأملعا ا

 ا هللا ىلا ورب دلو ريصملا قلعتم مومأا ىراثالا سا لاق (لوالا) اهوجو مول لوقف لماعلا ىفاورك ذ ٍْ

 هسفن هللا عر ذو لاك هناك ةةءاسس 77 . الاى هسفن هللا مرذ حو هلوق هيفلماعلا (قاثلا) دق مونريمملا ا

 لكد# ىذلا موملا كلذ ىف ريدق ىأرب دقو * لك ىلءهللاو هلوق همة لماعلا (تلاُث 1١ مويلا كلذ ف 0
 ١ سفن

 1 هلاليضف:ىلاعت هلل ار دق ىف هةلزنع مانالا ن ههريغتاكن او رك ذاان مولا اذه صخو ارمضةرهش نم تاعام ا

 اذكس ف لك دول ىنملاو ةون او هيف لم علا تا( عسدارلانيدلا موب كلام لو ةكن اشم ظعا|
 "اا كذف اذكو

 ةلاس 1١ سفن لكد- جت مويرك ذاوريدقتلاو رمش ايس «نوكي تأ زوي (سماسللا) مودلا !
 ا (ةيناثلا

 ني-هجو نموهو لب وأ ا نم همفدب الف ةماسسقل |موي هنأ دسجو نكيالو قبال ضرع لمسعلا نأ ل-: عا ١

 || مهينيف لاكو نوامسعت منك ام مساس انا ىلا.عت هلوةوهو لاسعالا فاض د هنا (لزالا

 دارملا نوكي نأ لقسحيا ارضع لات ةوقو لاسعالاءازسد ل (ىاثلاو) هوو هتتاءاصح؟ اولعام |
 ٠ اريض# نوك لمعلا« ءازحنا ىسعلا نوك. نأ لهو ةمامقلامول هاد نر فئاصعا اكلثنا ُ

 م تاعاموهلوقامأ نالص اح برهرتلاو بمغرتلاف نيهدتولا الك لدعو ارضاحاواعاماو دجووهلوةك ا

 رهظالا ىد_-اولا لاه ( دال ةلأسملا ) نانا أسم همضف ادمعبا دمأ ثوان تاواَدو» وسن

 : نآروةالو لالا ام ىلع انواع ناو اهل ار هس الا ُ

 01 ىلعال ا داد- هناكذ عقرلابالا د5 ءاآردت ردد لد هضةنعو أ دوو بصل نأ مزلي ناك ال او ةمط



 ا اهندام دعب نأدو ىدلا* سم تاعاموريد ةدلاو ءوسال ةفص هنا لوالا ناهجو هرففا د.عبادمأ هلو ْ اهني نأولذو هلوقاامأو ءوسنم تاع اموري نم تاء امد هت ريدلاو فطعل اواو واولانا”ىناهذصالا |

 1 نم عوةرلاب ىلوأ دولا باج نأ ىل هيمان كل ذو هنع اعملو هنمرارغلا نود وب من ارك ذ ليروضأسا ىلع ظ

 || ناكملا ىلعو نامزلا ىلعدمالا ظفا انا ءاوس مولعم تأ | اذه نم دارملان أ ل-عاو نيرا سُنبفنيقرعشملا |

 ١ نم كلذ ىلا م هاعد دمع ولاو دي دنا !لمدس ىلع هلو سرب ناسيال او هيثاسعالا ىلا م وةلااعداملىلاعت هنأ ل-عاأ ٍ
 0 هللا ىل_ص هنأ ىورودب الاوز_ه تازئق هوا .-و هللاءانمأ نغ نولوةد اواكدوملاّت ا ومو رخاىدرط ١

 : ال ة دئاخال هن أب عطقنانا عم اميل بلقلا لام ام.ّجءاص ىف راندئةساو حسر رايخا عمنا ذاانا كل دكو :

 مد نأ ف ةيغرا نورهظراوناك و ىلاعت هت نييحا فاك ملا ٍ

 2 ا
 ا

 : لوّقااو [.نءهدسعب دول ام لاحارمض ةءوس نم تامعام د موب ريدقتلاوالا-ن وك: نأ قاذئااو هنو

 رن اعلا يناجفامأو اريضحم هنوك ىلع باول !يناج ىف صن هلال كلذو اذه فامللاو مركلاا عضو*»و نين ذملادمعو عطقلا ىلءال اد ريالا نوكستال لول | ذه ىلعو فانثت_ءاللداولا نا كاثلا

 ددد كمان ف ىدب ت.ئا.ىلاعت هلوق هريظأو اها هش ىتااهياغلادمالا (ةئلانلاةلآسلا) د.ءولا بناح

 0 وهيفو دابملا »فور هللاو لاق م ديعولا ديك ًاتودو هسغنهللا كرذ و لاق م هدعب ئقدودةلاذا
 || ني: لاو نيعيطا ا فور وهف قاسفاا نم مقلم وهاكىأ دابعلابفو رهللاو لا ةذةعاطلا له دءورك ذ || قاسفل اورافكل ا ديءورك ذامل هنا ىسعملا ناكف هللاد ايعاهي برمشي !نمعىلاعت لاقو أنوه نص رالا ىلسع || نوشع نيذلا ندحرلا دابع وىلا تلاه نيئمْوملان ص: نارقل ىف دايعلا ظفاناودو (عبارلاو) هططمو |: هد.عو ىلع بلاع ه:سروهدعو نا ديعلا لعيل دعوالوهودا.ءلا,فؤورهللاو هلو هعماد.ءوللوهو ه سقت || هقا كرد لاقاساهنا (ثلاثلا) ىنالتلاولرا دتلاو ذيول لهم ثدحدايعلابفؤرهنا (فاثلا] || سفن مع رز نأ م-مبهتفأر نمو نسا لاق بضع قاقصتسا نموؤ_هرذ دو همجر باذتسا ىف ١ معدد له-مالد ل و؟ هناوهبردقو هلعلا<م-ِوذّرعو هسف*ن م مهر د ثءح مميفؤر هنأ .(لوالا)
 ١ ( مي-رروذغ هللاو م نولذ مكلرذغيو هللا مكس ىرعاف هللا نو. منك نالق) ىلاعتهلوق 35

 | نركنأ و ديال ىلاعت هلل ام ناك مّن ا مالك اريدقنو همفلاحت نعني رز رت .صاوالنيداة:ماونوكف || ىل اعت هلا ةم ءاعّدا ىف نيقداص منكن لق لسو هيلع هللا ىلص هلو رالاةف هةءاطوهاضر باطيو هللا بع ١ هنا يدي ءالّقعلا قرق نمدحاو لكشف هلا انو دبل هذه تازن هلل امح ميسسملا مظعت اغا اولاو ىرادتلا || ناىفرو ديالا هله تازاف از هللا ىلا ان وبّرّدم ىلاعت هلل ايس هده درعناسغأ شإ رقتلاف ميهاربا هل ْ مفلاخ دقل هتناو شي رقرشعم أب لاقف مانصالا نو دع مارآلا ردهسملا ىف مهو شد رق ىلع فقو لسو هيلع
 | هراذنإب ورحم لامكلا نا معنا ذكفا ماذا و. ةذللا نا لعن انا[ تادلانانوبحت ن ركن ىلإ ءاهتالا || نمدي الف رودلاو لساستت ا مزلالاو رخآ نعم بالا, وب اك اسغا هنا ئ لك لاةينأ نال هنال || كلذو فعض لوقا اذه نأ لعاو عفانملابالاو ثد اول ادالااسهأ قاعتال :دارالاو ةدارالا سنج نه ةبحنا || نال اولاق هياوث ةيوا هتعاط ةسبحم وأ هلالحاو هماظعا ةب نعةز [.ءىلاسعت هللا ةبح نأ ىلع نورمدد || نوماكتملاو هتلاي- دس اونمآ نيدلار ىلاعت هلوق ريسفتىف مل_ةندقف ةيحملاىف ىدقتسسملا مالكا امأ | (ىلدال اهل ةسلا) لئاسم هب الاؤو تاص>ام ةيحلا كلنا ىلع كلذ لد ةعب امل اه ذه لص مناف ْ هّتعب امم تيحو لو هرلع هللا ىلط دش ول ىلع ةعط اتا ةلال دلا تماقا ذأو هطخ» يح ورامرذط !ةباعف

 || نوعتياواكموقلا (ةئاثلا ةلأسملا ) هيلاات داو نيدلا ىف عفانم او تاريللا لاصيا ىلاءتهبدارا نع ا ةرامع ىويف ديعلل ىلا عت هنن ا ةبحم امأو نوداكسل | لاق هل الو هلاكران* آن مرث أ مهل ىلوت نيذلاهدنع نيب رقملا || نمو هناذ نم هتاذلاب ور هنوكى نمذقي كل ذ ناكسف ىلا ءتو هناصسءتن لاكللا لاو اهماذأ وي ةذللا تاك |١ هءادا بوب لال 1ناانلعف اهءاعرسصت نآاناز وحال ةمصعم ةيحغا كلت نأ د_ةدعناعر لإ لامك
 1 اال !نأ ىلع "هلة ثمر الاو ىلاعت هللا«

 1 | سجججو
 1 72 يبق يلع لفا17-+



 .سلااس
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 هللا ءاملوأ ىف ن نءطلا ىف مالا اذه ىف ف اثكلا بحاص ضاخ (ةتلانلاةلألا) بوح اريغ نع ةءاكلاب ]|

 ا هللاءالوأ ىف نعطا | ىلع ًارثج | هنا بوذ سعفلا بك ىف هله بتكي نأ لقاعلاب قءايالامانهه بدك وىلاعت |[

 ةممعلا هللا لأن اعتدق مالك ر يسقى رثح نا مالكلا كلذ لثم تحسم رجا ف ا 1

 ايلا رعب ان دلا فروذغىنعي ي-رروفغ هاو لاه لقاع لك هيلطرام دياتاذ_هو باعلا ةلازا ١

 8 : الانا مالكل اى .ةوتيا الا ءذه تازيق ىسيع ىراصتلا تح امينا م امو هنا ةعاطك هتغاط

 ل->الال عملا اذول َة عب :انملا باص ناكنف ةيحاو هّدعاط نوكن نأ لو هللا نءفدءلاكتلا ٍ

 م حن ل ل آ 3

آذ ميهاربا ل اواحونو مدآ نطصا هللاّثا ) ىلاعت هلوق 5 لعأ هللاو يلا دض كلذو ٍ
 ! نماعلا ىلع نار عل .

لا تال هتبحت نأ نيبامل ىلاعق هنأ لعا ( ماع عسيعم هللاو ضعن ن م امذعت هن رد 1
 واع نيب لسرلا ةعبانما

 اوقفتاو فاكملارب-غنم ل طخأ فاكملا نأ ىلءاوقنت او فاك ريسغو فاكس ا نيمسق ىلع تافوا نأ :

 نال شرءلا لو ىلءاور دة بدسل اذه (كاثلاد) هو>ولا عرسأ ىلعن اريسطا | ىلعاوردق سا! اذهل ٍْ

 هرفكف سدد !امأ ةرذكم-هذ نيطامشلا ام ت تاوءدلاملاع ناكس م-هءال وهةروذلا نم مه-اورأو ||

 1 هللا دنع ىسع ل منا ةروسلا هديه ىف ىلاه5لاعام ىلع لسو هيلع هلا ىلص مدآو »لوالا كلذ نأ ىلع لد أ

بر اوما سانل اهي" انلاقو نوكمف نك هل لاقت بارثنم فاح مدالناكحج ١
 ١ ءأأ سه: نم مك ةاش ىذلا مك

 1 ه6

 ْ )ولات لن دتار ل151 فر عينان هللا ثور عاكشا مايد تيجو نم

 هّللاو هللا ءءطأدةذ ىنوةعبتا اذا مكنال وعداف هللام كك نأ نو. < منكن (ىناثلا) قعبامم

 ٌلرتو هوظعتو ىلاعت هلئاةعاطىلا يكتو عد فاالا د هءاتمق سافانضإأ او هعاطأن ملك بع ىلا عت

 نصا ارعالاو بوبا ىلع ةماكلاب لاءقالا بجو ةبحلانال ه.ذابغار ناك فلا بأ نو هريغ مظعت

ةم 2 نمد رااو مكب و دمكار ةذيو ىلاعت لاف غدنادهأ او
 هببد نارذغ ن هو تاوثل اهو اطع |هلىلا هت هللا 
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 هللا اق اواو ناف لوسرلاو هنن ااوعمطأ لد) ىلاهتهلوق همركو اضف رح - الا ىف يسحر ىضانملا عاوأ

# نا ”ىبأ نب هللا دبع لاك" الا هللا نورت منكن ا لهلوقلزن ام هنا ىورب ( نيرفاكلا بحال
 لععأد

ىديا د نا ىهو نيدلا ىف ةرم-ث قل أ قفانملا كلذ ناش هتعباتميوحو تذتق!اءىوالا
 لثم هسفنل 

قعيلوسرلاو هللا اوعمطأ لق لاشف ةميشلا كال لا زاد الا هذه ىل اه هلق ارك ذ ىسدع ىفىراصألا هلوقدام
 ظ 

ودقلا دنع نمالوسر ىفوكللب ىسعف ىراصنلا لود 2ك ال ىتعباتم م كل هللا بو أ امنا
 ظ عل مناك ان

 هنافاوضرعأ نا ىنءيني رذاكتا تعال هلل |ناف اولون ناف ىلاعت لام نيدلا ىف ىفانملا اهاقلأ تا !ةهبشلا

 ةناهالاو ملا بح وةسارف 2 نمو هعاطأ ن نأ حدملاو ءان:لا بجو اسمن اىلامعت هلال هللا ةمم مهل دع ال

 معا ) ىوالا ةلآسلا) لتاسمهب , الا فو مد ىنطص هللا نا لة ف مممسصاننم فرو لسرلا تاجرد

 |ىور دف ةكئالملاامأ نيطاسسشلاو ّنطاو سنالاو كت الملا ةسرأ نياك 1١ فانصا نأ ىلع

 ممن! (لوالاف) كلذ ةع ىلع ةيلقع هوو محا نم مانمد حي رلا نم معقل ىل الاعت هللا نا رامخالاىف

 اوقلخ ممنا ىرخ ؟ةياور ىفءاجو نييناهوراوعت سلا ذهل (ثااثاا) ءامشالاله-< موقنخبرلا
 جر رلا نم مما ديأ لوهذ5 نيلوقلا نب عمجينأ لو الاو ىلاسعت هنن تداخأ آامتدصاذ هاو روثذاانم

 تاوىلاعت هلوةلمادب ةرفك اضدأ مه نيطاء.ثلاريئاسامأو نيرفاكتل | نم ناكو ىلاسعتهل وذل رهاط

 نيطام_ّثلا صاو نمون وكرم مكنا مه وقعطأ نا دكر ولداحصلم_مجاماوأ ىلانو-وءلنيطامثلا
 مهو نود نم ءاملو أه" د دو هنو د_ةعةف أ هب ره نع ءقسففىلاعت لاه رشا“ ادعأ مع هريس هينا

 مْ:وكح نطاءشلا صاو نمو ناو سنالا نيطاثا ودع ”ى لكلا انلم- كل دكو لاف ودع مكل

 هانقلش ناحلاو لاك و نيط نم هّسقلح و ران نم مملح سلب نع ةباكّس ىلاسعت هنثا لاق راثلا نم نيقولخم

 لسأ نم نولعس الا انسدنواسملانماناو ىلا هن لاق نمؤم مهنمورفاكمهخ نا امأق موه ارانن ,ملدق نم

 نارئااوةيامالامىلابهذلالاو لوتالا مهد! اووهادلاو مواَنا كشالذ سنالا امو ادشراو ع ككواف
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 :نيطامشا اونا نملضفأ آرمنا ١ نأ ىلع هارلعلا قذنا لو ةنثاذه كمر ءاذا ير قاتوةدساو أ

 مد الا دم ىلاعت هلوقري سف” ىف أ تفهانمدق:_سادقو ركب ”الاا م لضف أرمشل نأ ىف اوةامحاو !

 ةراعلا ةرخع لدي؛اةطضالانال كالذو ب ا نارك دف رغثمل !نأب نول اًةلاو اورد ا
 لاذ: اااونركي نأ اكسر نيد اهلا لك ىلا :الا ع نمهدالو اومداىامما هلأ قات نيام ةدرالا واح ا
 نيملاعلا لك ىلءاهمف نيروك كملا ليضفت ىلع  الاءزهاثلسن ال .ةناف نيااعلا ند موكل نال ا
 نووك مزلن نيل اسعلا لك ملدظفأ مدمئمد فاو لك تأت اوةصو اذاريثكلاا ع.هبا نال ضق ان ةاىلاعدلا

 مزلي ل هن ىملاعو أ هنامز ىملاع لضفأ هنوك ىلع هاما ولو لاش لا ذو رح الا ن نملذفأ مهمدحاو لك |
 ىلعم كئاضف ىاو لءئارمس هزدفساف ىلا: لاتاشزاوبتقاةتلاعتد سلا ذه لعل تال وأ ل ا

 :اذكم ماتم اونكك نام زر اعذار 115 لد : ملءو هنلع هللا ىل كدت ن مل ممن وك مزلد الو ئااعلا

 همف حر دابق هءلع لاعاظفا قالطا حدل ن ملك رك انهه أ

 راس ىف هكرتن تأزوكعالذ هملع ماق لادا رودلا ضعب ىف همومعن ل لاك رب ها الأ اذه ىلامدر اعدم
 قل ةوذص مهاعس ىأ مها فطصا ىعفر اخ ا ةغللا ىف يام امصا هَ اثلالأسملا) لد ءادرجغ نمداودفلا

 َةوددو ةوؤدصو هوة هجوأ هن الث ىلع ل اةنو ةرودكلا نم هىدإو و ىئدب ىذلاىذلان مده هبال 1

 مهماو بوةعبو قد»او مي_هاربا ىف لاهو قالاسرب سانلا ىلعكميتطصاىلا مواهلوق هر ال -هريظتو 1

 نيد ئطصا ١هللاثا ى ءملا (لوأالا) نالوقةنا الاف لوةنذادهتذر ذابالم رك نافعا :

 فذ ريدقت ىلع ىدملا اد #ه نوكيو موتا منو عرس مهل ديلا اجار ءانفط مالا نوكمف حو نيدو مد

 لاص# نايمه زو ةعمذلا تافدأ أ نم مهافص أ مهافطصا هللانا ىن«ل!نوك نأ (ىاثلاو) فال

 هلوةاٌوةاوم هناا ماو راعذالا ىلاه_.ف جاتمالانا ا._هدحأ نعد ع-ولىلوأ لوقلا اذ هوةر.لا |]

 مالسلاو ةالصلام_ماع ءامتالاّن أ حاهناا باك ىف" ىلا ركذو هتالاسر لدي ثيح لعأ هللاىل دعت
 6 ىهف ةىاهسا ىوقل انآ ةنناسورلا ىوتلاو ةنامملا ىوةلاىقم هريغل نيذلات اونوك نأودبال

 ةرداطاا س اوطاامأ ةنطأ الا نشاو ااماوةر هاافلا ساو ااماى ود (دكزذللامأ) هيك - رك اماو كر ل ْ

 لديو ةمندلا هذه لاكباصو هلو هيلع دنا ىل-ص لورا ناك دقاوةرصااةَودلااهدحأ ةدخ فذ |!
 ىناثلاو اميزاغمواوقراثم تي رأف نضرالا1إتدوز ير استار (لوالا) ناهوهاع |

 لصحام ةَوةلاهدي- هرطنو ىروظءارو نم مز افانازسارو كفوا ق وق لسو هيلع هللا ىلع وو

 اوركذ :درالاو تاوددلا توكل: يهاربا ىرن از كحو ىلاعتهلوةودو ملدو هيلع هللا ىص ميداربال ١
 اذدو هللا هبر* ىلا لاف لفسالاو ىلعالا نفتوكلملا عيجب دهام ىب م هرمدل اكّوَق ىلاعت هنا هريس ذم ىف '؛

00 

 مانأ هن الث ةريسم ند مائشااريصت تناك ةماعلا“ اكدز نا ىورذ نوواةةءارمدللا نال دمت مرو غ ١

 هللا لص ناكو ةعماسلا ةْوَل هن انثو .اهرسدب نم ىوقأ لسو هيلع هلا ىلد -ىنلارمصت نوكأ فاعلا |
 ءا وسلا تطأ لسو هيلع هللا ىلص هلو ةامهدضأا ناهجو هيلع ل ديو وَلا هذه ىف سانلا ىوقأ ملسو هباع

 عمسدنا ىتاملاو ءايعداا ل. مط مست ىلاعت هلل د هيلا يي ند طك ق-و |

 واةفس الفال ل دسالو <ى ملا لاقن الا ىلا اهنرسعق غلمت ملأ م ْحَ -ع- ىف تادف ةرخد ”ىود هنارك ذوابود ١

 ناولسأ وداء هريطتو كلفلا فق مفح عمت ىتح هسا ضار سروغاث.ةَنااوعزم-مئافاذ_هداعيتسا ٍْ

 لنك نابلس عم-أ ىلاعت هلل ذم كسك اس٠ اول دالغلا ام انتل: تااق لهاا ةدقىف مالسلا هيلع
 ماك نيح ملدو هيلع هللا ىلس د2 الصاح كل ة تاكو موهفا| هن وتب ان قاضي أ ل اداذهو هائوم ىلع هفقرأ وأ

 مالسأ | هيباع فس واف مالداا هءاعب 0 وةتاهئاانو ريعيلا عدو بئذلاعم ||
 اممرس> اف فسول حر ردخ النا بوةغب لاف ريعلا !تادفالف ههدو ىلعهناقلاو هملا هصيق لو هأاا |

 علدعاجب ه نا لاك نيح ملسو هماعهلثا ىل - ءاناود 33 اع قلد دير :مايةريشم نم
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 لاخلا

 حا ارعملا ىلا لسو هيلع هللا ىلص”ىننلا ح ورع لثخ 203 راد وةااامآو) لو هدلعهللا ىل_م ”ىبنلا لاح فكف ذكع"ىل ولا لاح ناكا ذاق بان فا بان لكن م تطينم_ساو للعلا نم باد فل أ لب سو هبل هللا لص نا لاو سر ىلع مالسلا هلع" ىلءلاق ءاك ذا اوف اهنمو ىسنالف كت رون ىلا عت لاف طفل اهو اهنك ةنطاباأس اوما امأو ' ةماعنلاو لدنعسلا فولثم دهاشي و اذ_هدعتسي ف يدكف هءامالسو || .ادريرانلا ىلاعت هللا له ثم ل_.اها قس ىفاك ةسماللا :َودااَدن وتتامسماغو موعمملا فريم
 || ةفلا خي وينلا ةم_سدقلا سفنلا نا بايلااذ_هى مالكلا مات نأ معا و ءافدلاةباهتو لاكل اةباعيف || نوكتنأو ديال ةيلقعلا ةبناحو لاىودااامأو كفرط كءلاذت ريبثأ لق هي كمت "انا ٍتاكلا نم لءهدمع | ىذلا لاهت ىلاعت لاهو رابخالا هيت دروام ىلع سادلاو سئددأ عارد ءاممسأا ىلا اح ىسيع ح قرعو
 ءلداوحورلارد و نم ةضئاذ راونأ ىر ةءراجاسح ال لالا هءاغف ركردملاو هكّررلاىودتلا هذه تناك ١ ةراهطااو٠ امنا ادءاعف ادمءا'ناكو ف سئااوءافصلاةياعىفحورلا تناك اذافتاوهشلاو تان امعسحلا نع ةرئااوءالعم_نالا 1 رملاو ةنطفلاوءاكنلاىف لكلا سفنلا كا: مزاول نمو سوف: ارب اسل اهت.هاع
 ادم لمه مسا لعق نععاو ليعاماناتيءش ميهاربا نمل دمت ميدحا ربا ىلا مث حوف ىلا سد دارا ةذالوأ وثدش م_هوبمالتلإة يلع مدآ دال وأ نم ةئمهم ةعش ف ةداعورلا وَما لاك عض وم تاعؤلخلا نا فرش رشا لوةينهلوق ىلع ك وأءلا لاهل ناك نمو رمشبا نم لخف أ كلخ!لوةد نهلوق ىلع ىلا ملاعلا ناكسنمأمتا مدآ ئطصا ىلاتهلنانا ءانعم احون و مدا ىنطصا هللا نا هلوةق اذه تةرعاذا « ءامدلاو فرشأاو ْةَرَلاَداَم قران" الا تناك لكلا ةياعف لياقااو لسع اناا ناك مون دملا ىلا
 ىلم دهئرهظاسأف ملسو هناعهللا لص د# نام ز ىلا كال درو ساو صرع لفى كالا عضوو ب وقعا لست ف ةوبناا عضو صيعو بوةءب نيدمعْ ديم قدس لهو سو هماع هللا ىل_صدجم ةيسدقلاحورلاروهظ)
 مامق ىلا هعامتال كانملاو نيدلا ىعأاشرولسو هيلاع هللا لهدم ىلا كل اونو ةوتاارو لق: لسو هباع هللا
 لايدارملا لاف نمسانلا نم (ةثلاثلاهلاسملا) ةبيعرا رمسأ ىلا لصو بانل اذه ىف لأ تنمو ةمامقاا
 ىلا ىلاءت هلو ةي دارحلا مهودال والا مهبدا رانا يهل ونوءرفلااوادأ هلوقىفاك نونئمؤملا ميهاربا 1
 مه هقا ونلتةاد_ةننارع ل اامأو نيملاظا 'ئدهءلارال لاك تيب رد نم ولاه اماما سانا كلءاج

 نارع دارملا لب لاق نمم-غو ءامشاال !نماموعاس أو نو رهر ىموم نا رغل انمدا رملا ن وكمف ميه ربا( نب قم-ا نب وقد نب ىوال نب ثداق نب رمصي تب نأر 6 وهو نورهد ى.ومدلاو نارسع دارا لاق نم
 لوةاااذ مي لاه نم حا او ةزسةئامنا وفا نينارملانييواولا# مالا و ةالصلا ميماعميدهاربا نيا قوصسا ني بوة عنب ادومم لن نماوناكو ىذديا نيدو ادنب ن املس ل #ن نم وهن اكو ميرعدلاو نانام نبا

 3 نائامنبنارعوهنيملاعلا لعنارسع ل اوهلوق بةءر وكس ذ11نأاهدحأ روماهّتعص ىلعا
 نورعو ىءومدلاو نارسع ىلعل_> نم ماققملا اذ_هىفىلوأ نانامنءنارع ىل-ع مالكا !ذ سه لج ناك ةمظعلا تاماركلاب هصخو نيملاسعلا ىل_ءهانطصا ىلاعت هال كالذو انهم هانا ىلاعت هللا ن ءامارك | هدي ىلع ترهظامنا لوقي ىلاعت هللاق هيدي ىلعترهاظ ىتلا قراوذاب ىسدع ةهلا ىلع نوبت اوناككراصنلا ّنامالكلا نم دوهةاانااومنانو ىلوأ هلا مالكلاف رمد ناكفمالا لة نم مالسلا هلع ىسعا

 ءنذمنأل-عاو نيلاعللدبا اهداو اهانلعد وىلاعت لوقا ةقياسطملا ديد ظفال١ا!د->ّنا ابتانو
 ضع نماهضءبدب ر ذ ىلاعت هلوةامأ ماه لاق حالا ل_صاو ةنطروءاىهلبةيوق لئالدت سنا هوبجولا
 (ىناثلاو) ميؤاربا ل نم لدب هنا(لوالا) ناهحو ه:كرذدل وقيد ىف (ىلوالا ةلآسملا) نانا أس ههمفق
 ىلا.هتهلوقهريسظتو ةعاطلاو صال الاو دمحو:!!ىف ضعب نم اهضعب ةيئدذ (لوالا) هوجوذن الا | ليوأتىف (ةيئاملاةلاملا) ضع نم مهضعن نوك لاح ىفم_هاسةطداىأ لاما ل_ءايص وكي تأ
 ضعي نما ضد هير ذ ىلاُمااو قافالاف م_هكارتشا بس كلذو ضعن نم مدع تاةفانملاون وةفاناا.

 دما



 نارع ل [ءافطص !نرقىلاعت هللا نا لاهو همق ىراسنالا نبا نعطو نار ةأ عا تااهذا نئملاعلا ىل:نارع ا

 ..1ؤا/
 مدا ىوس نم ةبرذلاندارملا ثوكيو ماللسلا هملعمدآ نم نيداو م اوناك مال لا هل دزه 2 نا: ىسهع

 م-ولاعفأ وم_هرئا هذي يلع دابعلا لا وقال عمت هللاو ىنسلالافقلا لاق مياع عيب هللاو ىلاء:هلوقامأ |
 هلوقو هنالاسر لعك ثدح لأ هتلاىلاعت هلوق .ريظنو العاوال وق هدم ام سا ملء ٠ هق دس ند ىئادياماو

 دوملاناودو رخ اهجو هيكو نيعئاانلاونكوايهرو ايغرامتو ءديو تاريذلا فتوعراس | , كما
 ملا نولوةياواك ىرامذلا وهز اءسأو هللا ءانب أ نة نارع ل ؟نمو ميهارباداو ن منغ نولوةءاوناك
 أ| ىلا عت هللاف هماعا صم قيما وعلا بولق بد.طتا هناال ا|لطانمالكل ا اذ هَنآب املاعمهضءعب ناكو هلفا نبا
 || لاوقالاهذ_د>نم ةدسافلا مكحخارغاب ملعمكنم 'هلطابلالا وقالاءذ_هاع..ف«هللاو لوقي هناك
 نيذاانييذاكلا ءالوهل اديد_مماه رخآ و لس ,رلا وءاسالا ف سذااناس هب الا لو ناكف يلع مكي زاصقا
 لوالاةصقااف ةرعثك اصصقي الاه ذه بقع رك د ىلا هت هنا معا وم_خماندأ ىلنوٌرَةة-سهمهلانوعزب
 ىطد ىنام كل تردى ابر نارع تأ ساتااف دا ىلام:هلو3 © مالسأا اهيا م مم هرم هدقأو

 | لومشب امير اهامقتف محرلا ناط.شلا نم اهدذو كياهذمعأ او مي ماوسم-ىفاو نال
 | مب سحاب لاه اهزراهد_دعدسو بارت! ايركزاهياعلخ دانك انركز اهافكو ا:_سحات ا و و سح

 لآ قط صاوريدهلا جاجزلا لاق (ثلاثلا ) ريثك ىلا ءزهتاباك ىفهلثءو نا رعذأ ص اتلاقذا و ريدقتل | دتيملاو رسقخالا لاق (ىناثلاو) ةرد رض ريغ نم ىلاعت هللا بَ ندف رس فذ -زو الو ىلاعت هللا امن مفرح ءاشلازوجال هلالائيشا د ىف: دبع وأ عندي حاجزلا لاق بارعألان٠اذأ عم .الو نارعةأؤما تلاف ىت-تملاوا وغا ةدئاز امنا ةدسع ونأ لاف (لوالا) لا وقأ؟بارعالا نءذ!عذ ود ىل والا ةلأ ملا ١ .لئاسمهيقو ( باسري_غيءاشي رم قزرب هللاّنا هللا دنع نم وهتاداده ا قآ |

 لبتاعقلعتما ذهمهضعب لاق (عبارلا) مالكلا اذه نارعةأ ىماتااق مدع نا رعلآو هدوجو دئءاحوو هدوو دع مدآ ىئامص اهل ّنالاةد نأزاخل هناعاطرو ىو هدوبودنعرهظامنادحا ولك ءافطص ارث انأب هنع باك نأ نكميو هيف م الكل ادهن ارع أ صاتااك ىذلا تقرلا كل ذي دمة م٠ ةطصالا اذه نا لا ةءنألاحتسا نارع ةأ سعال وقل .ةاحونو مدآ ىلاعت» ٌرافطص ناكل و جونو مد[ءافطصأب
 ةأرملا تلاه نأ ىلبق ميلع عسمس هتان ا لق ناف لوةلا!ذهنارع:أ سا تلاه ذا ملء عمم هتاوريدقتلاو
 ىلا عت هاعو مالكلا كلذ دوجوب دمقم مالك-لا كل ذا ىلاعت هعم« نااذلق دسق:لا اذه ىءماخل وذدلااذه
 (ةئائلاةلأسلا) تاسقاعتااو بلا ىف عقيامنا معسلاو للعلا ىفريغتلاو كل ذلاهرك ذيدقم كل ذرك ذنابأب
 هشانأ رز حوردتو ذ وقاق تنبةن- نا رع ةأ صا ودحاو رصع ىفاناك نان"ام نب نا ارعو نذانبا ركزنا
 || (ىلوالا) تاناور رذنلا اذهةيفيك مت ةلاغ ىئامالسأ!ا._مياع ىدعو بك ناكو ميم تخأ عاشبا
 ٍ تق زرنا ارذن <ىل_ءكالثا وللا تلاه متدالوالابءاسنلا طمغت تناكو داتالا رقاع تناكاسبن ا ةهركعلأق
 داوللاهمسفن تك ٌركتف هلاخرف مطيا رئاط تأرذ ةرعهش ل-ظىف امويتناكو ت> اش داو اهأ لد ناك ام ميم ماناقك-اني دعم لاف( اثلاةياورلاو) هش هس نمن وكمأ سد لا تدب ىلع هي وددت أن أ ادلو
 لاه نوصسملل ام دا ىأ اروح هنن هتلمج تفرعاسلل نار ءالدو مي رع تاخذك ادإو اهل توي نأ اهير تعدف
 ملعت مانملا فهلبا عبذ ميها رباىأر أك تاعفامهالولو هللا نءماسولا, كال ذتاعفامن ! اهلا ىرمهبلا نسما
 سس بيسر ميسو ١ ورب 1كم ام || ليقو ةع للام داش لبق و”ىبعشلانع ةدايعللا هل لمقف ريسفتل ا امأ نو.هااو ةأهلاوةراخلاو ىلهرلا نع صلال اًرلا نيطااو قاععت هملع دال سل هسفئلا كلا ناكا ذاّرح لجرو طلغلا هوجو نم اعيش هيف قم لف هتداخو هتيلص أ اذا ناكل اترّرو-وقرلا نعهتمداخاذا ديعلا ترّرد لاقي ا هااخا ر-لءعىذلارّرخا ١ ةئااثلاةلأل1) ىو سلو ميلا ىف هتفذعَف ىمو م مأ هللا مهل, اكو كو نعنكي لنا و هنا نم سعأ كل ذ نا



 | : : هادف

 ْ آتنا ىاسلاو عيبلا قواسمدو علل سرر تا لدا تاقعاطلان دا وما ماققعا

 0 هرب رق ناكف ىبسالو ةتعل ما رس ١ ىمأ ن نكي ل مدالا لاق هللاةعاط ىلعا.ةةوداولا كلذ لت نث

 || ثم راصاذاداولاّن ا مهد ف مالا ناححدنال كلذوان 0 ديا اةفداا ىلعم_هدالوأ م-واعد

 : | عافت :الا نم عون لاك ذنوكهرترذ: لان اواككف ني والا ةمد_# هلع يبي <« ناك هما دزسسا ن 5

 اهتمدد موتي ةسنكلا ف لءعرّرلا ناك لو ىلامتههأ ةعاطوبندملا هما 1نيرَر تما عواتكو

 هلس دلف ماقملارامْش ا تاون ب تود فهذي نأ دارأو ماقملا لآن اذ باهدلاو ماقملا نيبريخع من ل- هلا غاي تح

 نكلر رعلا اذه (ةبارلاةلأ- 11١ سدا تن فرو-< هلت نموالا ”ىلن كي لورام> كلذ دعب

 : اقاطم تر ذن ةن- نا مث ىذالاو ض 1 هدا ا م ف علا نااغا!ىفال ا ازيا

 ِْ (ةسماشا لس اا ) ركذلا ياطرللا هل .سو رذنلا كلذ تاعج !منالوأ ريدا ىلع ىهالا تاءامالاما
 ( ىطب قىذلا كل ترذن هرب د5:و ام ن نم لالا ىلع سمن هنا (لوالا) ناهحو ارّر_2 لوق باطلاق

 'ىلاعت هنا لاق حث ارو ى ىطب ىفام لسعسأ نأ كا ترذن ىسعملانا ةب.نق نب الوقو -و (ىاثااو) اردد

 . [|نءدلعأو ا ءاضرلا ىلءئشا اذ: أل ةثلا, ميلعلا عمم ١ تن كنا ىمليقتفاسمنءاك اح ||
 || هتدايع ىف صالخالاو ىلاعت هللا ءاضرل باطل اال ال عفامعدي ريال نم مالك اذ هوء الان لباستي هنال “لاق ||

 1 ىري_هظىاسع ميلعلا ى ادنو ىءاعدو كى رضا عملا تا كنا ىعملاو ملعلا عيبسلا تنأشلا تلاقمم

 0| ل يةلاوانعربا :ىفدو-ومريغول ارساى عرش ىف ناكر دنا نم ٠عونلا اذه نأ ل-عاو ىت سو ىلقو ٍ

 نوك:نأاما رييمخلا|ذ- منأ م- عءاو اهتءضوالف ىلاعت لاق ماكح الا هد ه لم ىفاسهفالّدخ ا عشت "ا

 ةمسلاو سفنلا ىلا تداعاممالاقوأ ىتنأ تااكاهنأباملاع ىلا عت ناكراسهنطب ىف تناك ىت جا ىئنالا ىلا ادئاعأ)

 مالكا اذ هىف ةدئافلا نأ لعاو لأ جا طراق تر تلا لسا لا رو داق تاع لاهو

 || تاكو اهءالكىف كلذ طرتشن ل رك ذ هناا ىلع بااسغل !ناكو اسهتطن فا مري رت ىف رذذل اتم مدنها

 .ىلابرتلامف ى ىنالا نودرك ذلا اود هللا هعاطو دما هم زان غرو يا ل للا

 تركذذ مقتل رذنلا اهقالسطا نء در دمعمو هب دمعي ىذلا عقوملا عديم اهردنَن ه3: اح ىلا ًااهتعضو

 راذدعالا لبس ىلع كلل :ترك ذ لب اه .العا ىلا حبات نأ نع هللا ىلاعت ىلاسعت هلق مالعالا ل.س ىلعال كلذ
 1 راك اهن مارب د” ىلع املا عفرب تءطو صاع نب او مداع نع ءركوأأ ارقتءعضوا«لعأ هللاو ىلاعت هللا لاف م

 ] 01 ا ير تا ىتن !تمتءدوىفا تاافاسأ املا مالكيلا اذ هى ةدنافااواهمالاك

 ْ ئ نؤقانلاو مالعالل الراذتعالل كل ذ ت تلاه امناان أت دنو مقرا رع تاياماو 2و !تاازأف

 1 ا |ىطظعت تعضوا عيل _ءأهتلاو لاق ا 3 رَقلاهَد #ه ىلعو هللا م الك هنا ىلع مزاد

 دودالا ٌتاظعن هدب ىاعاعو تعضو ىذلا“ ئذلا|ءأهللاو هانعمو دإولا كل در دةب اول المودتو اهدلو) ا

 هللاو سا. عنب اًةءاز ةفو تري كلذلذ اعيش هنمل_ءتال كلل ديول هاج ىهو نيملاعال يآ هدلوو هل هك نأو

 بئاقلانمهقامعلاعااوههلناق بودوملا اذ هدد نياعنال كنا ىأاهلدقلا باطن ىلع تعضو م لعأ

 لذ اهدا هنأ يالا نالوقه-.فو ىف ى' كرار دأو !مع هي اكح ىلاسعت لاق مث َت ' انالاو

 نودروك ذلارير زوجي هنا م-وءرشنااهدحأ هوو نم ليضةتلا اذ - هتدسو ىئالا ىل هرك ذااداولا

 ناك-ا ىنالا ىف كلذ حالو ةدايعلا عضوه ةمدخ ىلع رس نأ حدب ركاذلانأىناثااو ثانالا

 ْ ةفمعضان اف ىث .الانود ةمد2 ! هندعو هنوذا لص ركذلاثلاثلاو نا منلا ضراوء راسو ضدمحلا

 0 ىلا ؟كلدك ليزلو سانا طال .-الاو ةمدوثا ىف برع هةئايالرك دلاّنا ع.دارلاو همدد1لا ىقكعكو#:ال

 7 ا ركذلا لضف ىذتةةءوجولا هذاوذىثنالا قيام طالتخالا دنع دم ملا ن ءهقطب الركذإ انا سمان او

 1 ركذلا ىلع قنالاءذسه عج مالكلااذهنمدودقااّنا (ىلاثلالوةلاو) ىنملااذه ز ىتنالا ىلعأ|
 ىهن تلا أ وص اك د انو توتا 17 كد ىبواطمركذلا تااقاهناك
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 قوفابركز ل: عف”رب ناك رمْلك قف تاّرم

١ 4 
 ”5 اة سلال

 0 ملعب امنأن ةملاع ها لالح ةفرعم ف ةقرغةسم تناك أر ا كا: نأ لعل دب مالك |اذهو هللاةبو*و»
 ثاعا هدقو م اهت.م- ىلاو اهاوتوهوامنان' امالك اهنعىلاعت ىح مث هسفنل درعل اه ديري مريخ ديعلاببرلا |

 ١ هذ_ميتداراف ةدباعلا متفا فيس نا(ىاثلا ثددلا)ءاناالا هالو كا ذنا ةداعلا نال اعتب مالا تاو
 ىاو كلذ دهياهلوق اذ_هدك ٌؤي ىذلاو اندلاو نيدلا تاف "نم اوم دعب نأ ىلاععت هنن ا نم بال نأ ةيوستلا
 : اهتمع«ىفاوءاضءم مص اهتمع»ىلاو هةوقنا (ثااثلاثدلا) ميجرلا ناطمسشلا نم اهي د ذو كباهذمعأ

 ةرياغتمئالثرومأ ةاىستااو ىهسملاو مسالا نأ ىلع لدي اذ_دواهاامسا ظفالا|ده تاغح ىأ ظفالا اذهب
 |١ اتاقا هنالكلذو ميج رااناطمشلا نءاهتب د دو .كياهذ. عا ىلا اهاوتوهواثاان'امالك اهنعىلاعت ىحم
 |١ مجرلا ناطمشل ا نم اهظفح نأ ىف ىلاسهةهّنلا ىلا تعرمذ7 دهسمألام داخالحر ن وك ثأ نمدب رت
 || ىلاعت هللا ىعاملو تاكل ل اوأآف مدَقت دق مح رلاناطم_ثلارعسةتو تاَماقلا تاطاصاا نماولع < نأو
 اهب راها شف لافاعا (ىرالا ةلأسملا) تاكا همثو لودش اهمراهامقتف لاف تاماكلا هذه هند نع

 170 | نم مكتنأ هللاو ىلا عت لاف نابراقتم لسبقتااو لويقلا نال لسة راوامتف لقي لو نس لومقب

 ا رداصم ةسّ هب وءدس لاف هضراداالويقئُدل !نالذ لبق م-هاوقردص١لو..ةااوانتابلا ىأاناسبت ضرالا

 ١ زاجأو مضل ار دهم ناك اذا دوقولا فرك الانا الا عولوو دوقوو ءوضوورو هطو لوبق لو*5 ىلع تءاح
 رت

 || رخاه جوتي الا قوالو,ةوالو.ق هتلبقلاسةيىلارعالا نب انء باعت ىورو مضاانالوبقحاجزلاوءاّرغلا
 | داتلاوريصتلاك لعفا ا كل ذداهظان لعافلا كل ذءانمعا ةدش ىلع لدي هناف لء-غفتلا بان نمناك امناودز
 ١ لو.ةلراهظاىةغأ امها دقي ليعتل | اعد اذكذ ةدالطاوريدلار اهظاق دل انا دمفد ام-ماف ا هوغو

 أ دافأن اول ةتلاظفاّناباوملاو لك أ ةغلايملا تراص ت- نسسح لهب هير اهلبقتف لقي ل لفل قنأف
 : رك دف عبطل ا قذو ىلع لولا عم دقي هلاف لولا امأ عبطلا فال ىلع فاكت عودي هناال اانركا دام

 || ءذ_هو عبطلا قو ىلع لب عبطلا ف الخ ىلعس يا كل ذَتاد.ةما لورق ارك ذم ةغلاباو دل اد رقي! لهاا

 || ةوظعلاةرانعلا لوط ىلع راعت_بالا ثء نم لدتامناالا ىلاعت هللا نح ىف ةءاسمم تناك ناو هوجولا

 أل نا لويقلا كلذريسف:ىنورسفم ارك ذ (ةي اثلاةلأملا) لوقعم بسانم هولا اذهواستب رثف

 سم نماحراص لهت-سف داوي نمح هسعناطم_ثااوال اداو دواو هن مام لاق لسو هيلعهللا ىل» ”ىبنلانا
 ا

 ١ نءط ناطمسشا نما و ردو كياهذ .عأ ىو َسْدْش نا اًؤرقا ةرير_> وأ لاق مث اهئباو مسالا ناطمسشلا
 ا لمادلا فال ىلع هناائلةاعاو هدر س> وف لمادلا ف الخ ىلء د-اوريخ هنا لاو ريللااذ_هىفىذاقلا

 ١ (ىناثلاو) كال ذكسدل ”ىبدلاو سسشا اوريذلا فرعذ نم“ مثالا ىلاوعدبامتا ناط.ثلانااهدحأ هوجو
 | مولاو- ًاداسفاو نيطاصلا كالها نم ل ذن .رنحص أ لعفا سخن! اذه نمنك.ةول ناطء_ثلانا
 || (عبارلا) مالسلا مهياع» ايبنالاريئاس ود مالسل ! امه لع ىسدعو ميس ءانثتسسالاا اذهب ص*+م(ثااثلاو)|
 نأ لاو هنالطداناع كلَذك نكي ملطف ءاكملاو خارصلا! مادا هرثأ ىب ولو هرثأ قبدجوول سد اكل دنا |

 ا ىلاعت هللا ناريسة:ىف ( ىاثااهجولا) ل-ءأ هللاو ريللا عفدروال اهل اًممأيو 2_1 هو>ولا هذه
 : د_ذعام.ةعضوو دا ىلا اهتلمسو ةقرخ ىف اهتعل م.م تدإو ني 0 كر ىورام ن-سح لو.ةب اها

 |! امالاهف اوسفانسو ةريدنلا هدهاوذ> تلاقو ةيعكل |ىف ةبطاكس دقملا ث ىف م_هونورهءانبارابحالا ا

 ْ ابرك زمهالاةفم_هك ىلمو م-هرايحأو لا سما ىنب سو رئانام وات | د ومهماما تنب تناك
 1 اود رهغملا نب رمشعو ةعم_باواكو اوةلطنأف اهماعع رتقن ى>الاولاةف اهتااح ىدخع انهي قحأأنا

 أىور (ثلاثلاهجولا) انرك زاهذشأف مومالقأ بس روان
 للا
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 : همي 2 5
 يس لمس

 ] نك اهتزرنا و طةان د5 .ةدلت ل وجيسملا ماكس اك اهاهسد ف تملكت 0

 أ زو الريركلاناةعب رمثلا كلى داعم انا نسط الو. ةلاريسفتىف (عسارلاهجولا) ةنطا نءاهيتأي
 لة: ارا كل عارسذت ىلا«ا هللا لءاملا عيه و دما ةم دخ ىلءارداق القاعرب_هب يح مالغأ اقسيالا ||

 رست ىفتروكحح ل اهو>ولاو» هاك اذوذردسملا همدخ ىل_ءارّحر دق مدعو اهرغ لاح هيراحل اكلت

 انابن ىه تاينفاهتننأ ريِدَعَملا ىرابتالا نيالاق ا:_سحانااهتناو ىلاسعت هللا لاف مث نس الوءةلاأ|

 نيدلاب قاهّترام ىلا هفرمص نم مهتمو اسين دلان قاّديام ىلا نسما تاينل ا | د_ه ف رمد نم مسهبم مث امد
 |١ !مالفنيداافامأو د_-اوماعىف ٍدولواا تنام لئءمولا ف تدان” تناك املاىئ-ملااولاةف لوالاامأ ||

 (ىلوالاةلأسملا) تاتاأسم همق وابرك زاهلفكو ىلاعتهتنا لاق ع ةعاطااو ةفعا ودا دسلاو حالصلا ىف تين ||

 ||| ثيدحلا فو هللاصمحالصاب جيو ناسا ىلع قف ىذلاوهو لذاكومذ الفكو ةلافك لفكي لفك لاقي :
 <ىاسكلا ا وةزدنو مداعأرق ( هن امااةلأ سلا ١ اهنا ن:كح*مس أ ىلاء:هللالاكو نين اهك ميتملا لفاكوانأ|

 اهم ىئعم ىل_ءرمقلان ”ىاسكلاو ةزج ًارقو ملا مصاعأ رةفاركز فاوذاتحا مث ديدشت اء اهلفكو |]
 ||| اورق نوقاملاو بدنا ل ىف ناكر هةلانأرق نمو بصنا ا رهظأ دملاب ءابركز أر قنكا ركز ىلا ىلاعت هلا
 | لفكي م-مي ا ىلاعت هوذا بسانم ا ذه نال را.:>الاوهو ه سف: ىلا ابرك زاوهك ىعم ىلع عئرلاو كاان

 ءاحفلاك ناتغاام-هفابركز ىف دااورمصةااامأو ءافأ ارسكباهلفك هباو ف ردك نبا نعورتك الا هءاعو 1

 اهئاك امربصنو هنالثلا لاعذالا ف ممالا اذا لعاواةكوا تاو امراها شمة د ها رقو اضولاو |

 ( ةثلاثلاةلآسملا ) اهلالناك ارك زل_ءجاو اهدا امناوامراناهلمقاتااتذ هلاوعدتتناك |
 هنو اه دما وةط لاح كل ذ ناك و رثك الا لاّتف تاك ىءاهانامالساا هتلعاب ركحرةاذك ىلا وقادخا

 ىلاعت هنا. (لوالا) هيد ون هءلعاوصحاو تدطق نا دعب اهلفك انغالب مم ءيلافو تاءاورلا ٌنءاح

 نسحلاتايثلا كلذد_هب ةلافكلا كانا مهوناذ_هو ايركز اهافكو لاف مت :_سحات ابناهتنأو لاق
 || كلىنأ يمابلاك اننز راهدنعدجو بارحناانرك زاهيلع لح دالك نركز اولفكو لاق ىلا«تهنا (ىئاثااو)
 باصحأو ةلافكاا كلتتقو عاضرلا تقرافدق تناكاسمنا ىلع دي اذهو هلل ادع نموه تااقاذ_ه

 (امأو « اعمالد> ءابرك زةلافكو نسا! تاسئالا لعاف بتترتلا ب والواولانأباوناجأ لوتالا لولا
 1 الك هللالاه ع ةلافكلل ا نامز رخآ ىف عقواسغا لاؤسا!اذ_هاهنمهلاؤسو اهياع هلو دلعلف ةيئاثلا ةخخلا ْ

 || فد ريشا اىلاعلا عض وألا بارا )ل والا ةلأسملا) لئاسم همقواو زراه دنع دجو با ارا ارك زاهماع لحد

 0 ١ ةعير أ رعلاق ا

 3 الس قئرأ د ندأم 1-0 اَمُدحاذا تارخث هبر

 ل واءنمالا وك الرو لوب ارغا اورو ست دا ىلا« هلوَدِب هةفرغل اود نارا نأ ىلع ىمدالا محاو

 | دمسملا ف ةفرغاهلمالسلا هءاءابرك ز ياش تراصايل اهنا ىورب اهعف رأو سا احلا ف رم باردا لدقو

 حا (ةيئاثلاةلأسملا) باونأ ةعيسسا يلع قلغأ ىرخاذ ا ناكو لسبالا هيلا دعصيال هطسو ىف وبان لعجو
 ل دالك ءابرك زنا ريخ أ ىلا ءت هنالال دة سالا هحوو هب الاهذهبءاماوالاةماركي لوقل اص ىلءاناعصأ ||

 اهدنع قزرلا كلذ ل ودك هللا دنءندو> تااقا ذه كل ىنأ عصا لاق افزر اه د: دجو باردا املعا|
 (لوالا) هحوأ ةسجس ند ل-طاروهذةداعلل قراشريغ هنا اة نأف نوك الوأ ةداعالاهراخ نوكي نأاما ١

 ١ اهزايمماواهتجرد فرشف امن اسّواع ىلء الما د يصد ءقزرلا كلذ لود نوكيالري دل اذه ىلءنا ١

 7 || هب الا ذه دعب لاق ىل عت هنا (ىناثلا و) عملا اذهب الا نم دارملا نا مول مو ةمصا1نا كد سانا راسن ع[

 بدسداولا نم اسيا ناك هنا ىلءلدتارقااو ةممط ةمكرذ كندا نم 1 به بر لاق هيرابرر زاعد كلامه !ٍ
 7 هلوق ميتةسسف داولا لود- ىف عمط ميرص قد ىف ةداعلا قارذخ ا ىأرالأ» هتدوز ةرعم دولا

 | سك ذةد هاشم نكمل ةداعللاةراش نكي مهى ىف.دهاش ىذلا ناك ولامأ هيرانرك زاعد كل انه
 ا -

 : هعمطأ



 كي يصمم سلا حسا تسيضاتق 09007 اس تس م سس سس سس رح غ0 ١

 دو هاوقفريكشتلان ا :(ثلاثلا) رقاسعلا ةضسشلا ةأرما نمداولا لوط + ةداعلا قارذغلا ىف هعمطا ا

 نيملاغال دن اهنا واه ا:طعدو لاق ىلاعت هناود (عبا رلا) ةدانعالاو راح ناك ولد الا هذه قامسا قل اللا 8

 هلا املاعوه ناكرلدل ةزدعم كل ذ ناكولو مالسلا ه.لعانركزو> نامزلا كا ذ ىف دوبوملا ”ىبالا نال طا
 اءركزاعد كل اند ىلاعتهلوتفاضبأو اذه كل ىف ميرال وةدال نأو هم هسعأ هب ثيال نأ بع ناكسف هن اشو ْ

 قارا ىفعمط كلانهذ هللا دنع نم كا ذ نال ترك ذاهنا ثءام الا كانرعأ نعاهل سانا هنأ رعشم هد |

 || قيملق مالسلا هيلعا كر ةز عم تناكام قراوالا كال: نا تان نإ ذك ال !نأك نمو مصرا ادالا |
 | دودةملاف نيريدقتلا ىلعو مالسلا!!يلع مي را ةما ركتناكوأ مالسلا هملع ىسيعل ةماركتناك امالاقينأالا |

 || يم د_نع دهاشي ارك زنوك نأ لحي (فاثلاو) ة : هللا كإ:هئاع ديرهظ اىلاعت هللا نالعب كلذدمتف |

 أ | اب رهنافاش كلذ نماديش ىأر اذا مالسلا هءلعابركز ناكتن تادياعلا تادهازلا ىلع قافنالا ف نوبغريأ

 ةسسييس بيب صب ب سي سس سئ سبب ب يب م م مس ص مم متل اا ابا ا ب ب بح

 1 سا
0 

 ة ال مسسسا

 || ضرغاادفب ات! كلذو ب.ع بن رغقزر ىأاقزر لق 533 رلا كال ذ لاح ميظعت ىلء ل دياق زر ايد د2

 || اهدي لعتاداعلا قراوخ رووظب الا نوككال كا ذو امرامهطو اهةدص ىلع ل ديام ةن الا نمدارحلا لب || كلذ ىلعتي الا لم فرك قدرا ىلا هعيدت جات لب. هب انا ده سيلاذلق رك ذريغ نءا داو اسوأ قا ىلاسعل : هللاّن اود كلذ نمدارملا لامة: نأ زوال ل_.ةناف كلذ حدي مالاو قراوذلا نءاةبماءرهظ هناالولو
 ناكمال سلا همل ابرك ز نا هءتاناورلا ترتاونام ( سماسخلا) مال سلا هماع ىبديعاه داو دي ىلع تر هظاك
 : اهيلع ميره قر هظ ىذلا نا تيثفءاتسشل ىف فرصلا ةهك افو فرصا|ىفءانسشلاا ةهك اف اهدنغدجي
 |١ لوالاو كلذك ناكاموأءاسنالا ضءءلةز مناك هنا لاةينأامال خت انااا

 لاود>الا إل: ىل_عءفقوام هنا ىلءل ديكلذو رئاسعلا ةضسشأا ةيقعلا ةأرخا نمدلولا لو ه- ىف ةداعلا

 ْ لاوتو قابلا ”ىلعونأ ضرتعا «ءاملوالا تامارك عوقو ىلءةب الا هذهب لال دّمسسالا هجوودا 35 لصأح
 ١ (لوالا) نيهدجو نم هنام-و مالسا ا هءاعابرت ََر تازدم نءتناكق راو ا كل: نا لاقي نأ زوال
 ا اهي ام لص افت نع الفان ناك اىرهناواهزر اهملا هللا لصوب نأ لاجالا ىلع اهااعد مال سلا هياعابرت زنا
 هللادنءنموهتااهاذه كا ىلا اهل لاق نيعمتقوىف هايعباميش ىأراذاف ىلاعت هللا دنع نه فازرالا نم

 ' د_:ءنماو.:ًاينوكينأ نمارذ_-كلذ نءاهلأ -يابركز ناكو ءامعسلا نءاهمتأي ناكمناالا | داتعماه زد
 'أ| اوناك يذلا نينمؤملا ىديأ ىلع افزر اها بدسدق ناك ىلاعت هانا هن الا عم لبثاداعلا قراوش نم“ || يسع ىلعروط دق ناك هناي _فالانا (ىلاثلا ماقملا) ه رمغدنع نمال هللا دنع ن ءو*دتا اقف اهملا هثعبي ناسا

 : هريسفت ىف فاما هلاقام ع ومماذ_هلاطاة.ةءكنءاهل أس ناكنف ىجدش اله جو نمقزرلا كا ذاهان أ
 1 كلذ باط ىف ىلا عت هللا دنع نم هلانو دآم ناكمال لاا هيلعأب را زهد كال ذ ناكل هنال فضا اةياغ فوهو
 || لالا ةيقيك اهتمبلطي نأ عنشم ا كلذ لعاذا ولم هنأب اهطقاملاعتاكس اطل ا كلذ ىف اند ذأم ناك ىتهو
 ثلاثااهلاؤسامأو ىناثااهحولا نعهةمعي باو او »اذ _در ةدئأف هنراب رزاعد كل اند ةوذااضيأق 3
 |اضيأو ةعئاولا ءذ_هلثع مي راصاصت>اهسو ه.ذقدال ريدقتاا اذه ىلءتالذكا اكرلا ةباع ىف
 ف.كاهراي شا دّرِدممبف ىجشال ىذلا هولا نءؤزرلا از_داعام اع ردنا لاق- ا هيلقق ناك ناف
 :اننما ىلع اوتحادف ةلزت_هملامأ ق.قوتلا هتلابو :هلّدسالاهذهط وةسانلعق ةمت اكل: لاو رز ىلقعي
 ناكاملمكحما لعمل نااك ءايبنال ريغ عم دس ونال ةوبذلا لءادو ءاردناالا قدص تالال دان تاما رثكلا
 قراسإتالعفااروهطظناودو (لوال )هوجو نمباوطلاو ملال اريغق- ىف د وبال مرحال معلا ىلع المل د

 ناؤاد هنوك ىلع لدي ةداسعلل قر الن !لعفلا كلا د ومالا همحاص ىذا ناف ى د ا ق دص ىلع لا دةداعلل

 ءالوالاواهراهظان نورومأ .ءاينالا ممضعب لاق (ىفاثلاو)اياو هنوكص ىلءلدي كلذفةبالولا ىذا
 م عدارلاو هب عطقي نأ هنكمال ىل رلاوهن عاطقيوز لا يدب ”ىبننااّدا وعو (ثااثلاو) امان اننورو دام
 || مالكلا"هل_ه-اذهف ةضراعملا نءاهك اكفنايمعال ةماركللاو ةضراسعملا نءانوك اكفنا بعةزدلاتا



 4: ©5؟
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 راح ءاشن نم در رمان رو وو درو دل مرا ااا

 ا ىأب اس رغب ةلوةو ىلاغتو هناصس هنا مالكن ءنوكي نأو ميسم مالك هل نم نوك,نأ لقس<اذهذ |

 سعال ثرح نم هقزروهلوةكاذهو اهاو دح ىساننإ لددس ىلع اهل املأ سمرغن ءوأ هيراكا ري دقة ريغن |

 آسر ىلاعتهلوق *« ماللا هيلءابركر ةعقاو (ةداثلاَدصقلا ) هند همن ف ءالكلا رخ [انه-هو

 | (لوالاةلأسللا) الاسد , الآف و .( «اعدلا عيمسلا ةبيطايبرذ كندا نم ف ببر لاق هنزءان ركز ظ

| 

 01 اوملغقى اعتلاف نام: زا فن المءةس نيحو دنئءةظفلو ناكملاق لمعتس كلا :هول انهو َم اناودنا ملعا

 اقء_ضاناكماسهتما ودا اذا ىلاعت لامك و هيفا اوناكى ذا! ناكملا ىلا ةراسش او دوني رغاصص اوءاقناو كلانه

 لافاضي نامزلا ىف كلاند ةاغغل لد بدت قيضا !ناكملا كلذ ىف ىأ اروث كل انهاوعدنينرةم
 : اركراعد كلا:ههلوق لوةنفاذه تف رعاذا نامزلاو لالا ىلا ةراسشا اذ_هذقملا هتندبال ولا كل اند ىلاعت

 ُ دحاشو مالا !اهباع يسم دنع هيقا دعاف ناكىذل' ناكملا كلذ ىف ىأز“ احوهذ ناكلا ىل-ءدانلجناهيرأ

 (ةيئاثلا ةلأس ساا) هيراعد تقولا كلذ ىف ىنءيزتاجاسضي أو هذ نامزلا ىلع ءانادح ناو هراع د تاماركل كات
 دقو ءاعدلا | ذ_مب قات هك تقولا كل ذىف هفر ء ص دنعءاعدلا اذ ماعد هنا ىذتتد اعد كل ان> هلوق نأ ل-ءا

 ْ دنع ىأر مالسلا ه_ءلعابركز قو داولاف ني رسفملاو نيةذحلا ءاذعلا نموظءالارووه+للاو هشضاوذلت>ا

 || اهدنعتاداعلاقر ارد كف فيصلاىف ءاتشلاةهك افنموءاتشلاىف فصلا ةهك أ ند مب سه

 وهو (قكاثلالوقااد) رئاعلا ةذشلا هسوزرلا ن نمداولا هقزريف اضي أ هق- ىفىلاعت هللا اهق رعنأف عمط

 راخ ”اىأرالأ مالسلا هلءانركز نااول ماه ءا د نالاتاصاهراوءاماوالا تاماركن ور 2 نيذلا ةلزممملا لود

 0 كلذ دنعاعدف هانتوداولا ىنهتسمشا مالسا !اهيلع مسه ىف ةعمكت ىوذتلاو فاقعلاو حال هلا

 : ةيورقتاداعلا قارخت ا ىلع لديال ةضرااةريسااو فافعلاو دهزلا لو ه- نال كل ذو ىلوأ لقالا لولا

 يأ كاني نأ ىف هعمل دقة داعلا قراهم ؤرامأو ةداعلا قرذعام ىلط ىلع ناسنالا لمس<ال كلذ
 ناكف تاداسعلا قراو نمرقاعلا ةجوزلاو مره ازيشلا نمدإ اولا ثو دنا مولعموةداعال اقراشالعف

 16 :ر دق لهب ناكام مالسلا هيلعاب وزنا حلقنا ل.ةناف .ىلوأ هجولااذ_ه ىلع مالكسلا لد

 ةردق قك شا اةمسن ا ذهىف ناكمال لا هلع مس دنع تامازكل !كل ده اش ام دنعالا تا داعلا قرش ىلع

 ءامشالا كلذ ةدهاشم: نكن كلذ ل هللا ةر دش املاع ناك ها انلق ناذ مالسا | هملع ابرك ز ىلا ىلاععت هللا

 راك دل ودل قالف كلذ ف رثآتاماركل كلتةده اثأ نكح,ملذ 5 ىلاعت هللا ةردقب هلع ةد انزل اسس
 عقواذا هنالءدهاشاساف هي هنانملاعت نكيرلذ الم عمتي له هنااا زاومجانامه اع ا ذ لس: ةنأك هلا باولجاو

 | تاما ركلاكل:ةد_هاشم دنع هعمط ىوق مرحالو ىلوأ ناك ”ىئاذز <معوقوزو < نبذ "يلو ةمارك

 ١ لاسة- الن ذالا دعبالا نو كسب ,ال مالسلاو ةالصا|م_ملعلمرلاو ءايرن الا ءاعدن ا 6 ةيلاثلا هلا لا)

 ١ ةالصاا مهلع ءامشأ الا بدم ناصقن كل ذو ةدود م هتوعدريصت دمام ةصم ةياجالا| نوكنالنأ

 ْ هنانييواسقلطمءاعدلا فن ذأ ال ىلاعت هنال كلدو ثد همف ىد:عو نوعا ازكه مالسااو

 ٠ مس درات ىلاسعت هلا مث ة.دعم نوكيالا «دارأوءاسشاسلك وعدي نأ لوسر الذ بءعآل ىرخأو بج ةران

 ىلاسعت هنن ا ةج-ر بان ىلع منال مالسلاو ةالصلام ياعءاسأ الا انا درك كلذو ب .مالىرخأو)ا

 ٠ 1 قلا1تا با ىلع بدم هلنوكب د قواغلان نام-عد ناو هناسحاو ول ةقمق م-ميباج أ ناف نرولثاس

 اأامأ (ىوالا ةلأس ملا) لئاسم هيقذ ةبيط هي ”رذ كي دل نم لب همال لا ا هرلعانرك ز نعةباكح ىلاعت هلوقامأأ

 ' دور عن اولا لو د نأ ان ىقح رد ىف ةادئامااو "توكل ةروسف أ“ سه ندإة-ظةاقمالكلا
 ١ لح تنأ ىولا نمد رأ ىعملا ناك بابسالا كلت نادّقف عم داولا يلطاسأف ص مود نامل : دايفلاو :

 || ةلأساا) ٍبايسالا ذهن مئثطسو ريغنم كتر دق ضحك دارلا اذه ث د2 نأو ةعقاولا هذه ىف بام ءالا
 | لموعد اوداواتوعهتسدار ا ا ل در ظفل 0 ذإا )0 املا ٍ ظ



 : مولعم.ّكل ذفءاعدلا توص عغس! نأ هنمد ارا سدا ءاعدلا عمم كنا ىلاعت هلوق (ةثلاثلا ةلّآدملا نريك دتياالا 1

 ع..كتحايلا ”زلا
000 

 ا ءىحةر اترك ددلا وتد الاف رهاظا ىف ةب”رذللا ثدن أل ةممط ثنو ءاَّرفلا لاق !ياو كن رآ نم ىلب ف

 | مق زعم ا صخشلا كلذ ناك اذاف صخشلا كل ذالاد..ةدال مالعالاءامعس نال ةيللط تءاج لاقي نأ ا | زودعال هنال الف مال_عالاء امه[ فاما سانجالاءام-أ ىف هلوقنامنا اذصو ىلا ىلع ةرانو ظقألا ىلع

 7 ا ا ل
 دندن ا

 هوذا

 ١ دو نم لوس ىل.ةنو ديري ه دج نمل هللا عم-نيلصا لوةكر دو هءامر برذعالو :ءاعد برج نأ يسرا
 |١ كئاعدب نك أ لو عم ةروسف مالسل اهنلعأت ركز نءةراكس ىلاعتلاكاسع دك ًامادذ_هو نموا ند
 1 ةملكب اف ددم ىكت ل رمش هللا نأ با رسما ىف ىل-ه:ماق وهو كن الملا هيدانق) ىلاعت هلوق * امدِب ر ا

 ا لاف رداع تاس اوريكلاا ىغاب دقو مالغىل نو ىفأ ب .رلاك نيزلادل!نماس وارود> وادمسو هللا نءأأا

 || ىلع ةكتالملاءادانف ىاسكلاو ةزجأرق(ىلوالا ةلاسملا) نانئا سم هلو (ع اشياملعفي هللا كا ذكحأ
 | نمو مسالا لبق لعفلا تالف ركذ نم لسقو ظذالا ىلع ثدنأتلا ىلعءاستلاينوقاسلاو ةلامالاوريك ذنلا 1
 || دوعسمنبا ةءارقفو مةفثلاب نوقاسبلاو ةلامالا بارا سحاع نيا ًارقو دكت الحلل لع فااتالفثتأ (|
 | اذهنا كشالو هدكئالملا نم ناك ءادنلا نا ىلع لدي ظفالارهاظ ( ةياثلاةلآسملا ) ليريسءادانخ |

 ا هيلا انرمص طقف مالسلا هماع لب ريس ناجح ىداذملانا ىلع ل-صفشم لءادلدناف مظعأفي رسثتلاف
 1 نملك أيىأ ةسيفنلا باسثلا سليو ةسطلا ةمعطالا لك ًابثالف لاشي هتاف ليوأتلا ىلع ظفالا اذهانلجو | ١
 || اذكف باوثالا عمج سداد لو ةمعطالا عرج لك اي لهنا مولعملا نأ عم سذملا اذه نم سليو سنطا اذه |
 ١ نبل دفا لاق نامفسانأ ىعيسانلا نادوعسم نب معتمد وسانلا مها لاك نيذلا نآرقلا ف هلثمو انههأأ
 سدد لد ريسج ناك اسف هعم هاردحأ عامتجال عجلان هتعرابشال راج استر لئاقلا ناكوذلا ةلسأ]
 ا ةالصلا نا ىل« لدي وذ بارخن | ىف ىلدب ٌاقودوهلوقامأ كلذ مص عج هعمو الا ثعيبانأقو هكتالالا 1

 | ةلأسملا) لئاسم هيفف يصيب لرمش هللا نا هلوقامأ هانعمان رك ذدق بارهملاو مهنيدق ةعو رشم تناك
 ١ كرش هلوقىفو تالا هئااولعوا وذمآ نيذلارمش و ىلاعت هلوق ىف اهانرمسق كنق ةراشدلا مآ (ىلوالا
 0 ةمااعدي رذ هلو ىع هما لحرءادتالا فنوكمس هناا ركز فرع دق ناك ىلاعت هنا (لوالا) نامهج وى 1
 1 نوك نأ (ىناثلاو ) مالسلا هيلع بحب هةراشب كلذ ناك ك داو وه ىصيب ىمسملا ”ىبنلا كَذَا لبق اذاف 1

 الأ اهعتش نوقاملاو ةزمهلا ريسكي نا ةزجو صاع !ًارق ( هن املا ةلاسملا) < همسا داو كرمي هللا تا ىضعملا ١
 || هتلانأب دكتالملا هتدانق هريدقتف عفا امأو لوقا !نمع وءادنلا نالوأ لولا ةدارا ىلعف رمدكلا اما 1
 | نوقابلا رقو نيشلا مضوءابلانوكسوءايلا فب ل رمش "ع اسكلاو ةزج ارق (ةثلاثلاةلأ#لا) رمش ١
 ا ى<ىمب مهنااماو ميخقَتلا نوقابلاوءايلا ىل_>ال ةلامالاب ىني”ىاسكلا رةزج أرق (ةعبا رلاتل اسملا) |١ تاغا ثالث رمثدب رمشداو اريشبتارسشدب رمشب وارمشب رمش رمشب لاقي ديز وألاك كرم اضب ا ىردد ل رمش |

 ا هلوق (قوالاةفدطلا ) عاوأ هثالث ى<تاسضدنءركذ ىلا عت هنأ معاو مب ةروس ىفهانرك ذ دقف 1
 |١ (لوالا) نال اوق هلا نم ةماكب دارا ف(ّةسن اثلاةلأسلا ) ةفرعم حوت رك نال لاملا نلءيضن 9 /| هانم ةماكب اهدصمهلوق ىدحاولال اه (ىل والا ةلأ ملا ) نانا اس .هيفد هللازم ةماكباه دم

 أ| ليوطلاةدنصقلا هيدارملاو هلك نالذدثأ مهلوقب دوشتساو هللا نم بام اهنا ةدسعى أ لوقودو |
 || ىلاترعشأ يصاب تلاسقف ىسعبل لاو ىعب للءاح :دهو مالسلا امهيلع ىحعأ ىسع مآ ت قا ىدسلا | || لاف  مالسلاهيلع ىسعود هللا نءةماكب هوقنم دارا ٌتاروهتلا راشناوهو (ىناثلالوقلاو) |
 أ ةاكىسع ىمدللقناق مالسلا امهءاع ىسنع عف رمل ىك لاق هحورو هللا ةلك هنأ, قدصو نما نم | أ| لوأ ى< ناكورهشأ ةّمسسي ىسع نمانسريك ا ناكى حنا سامعنبالاقو هللا نم ةماكباه 3دمةلوق | أ كلذق ك_نطب فام دصسي ىناطد ىفامت دو ىنافان ركز ةٌأ سها تلاق ىلمح اضيأ انو ميضص تلاقف ىلب> |
 الإ ةماكي قلخ هلا (لالا) هوجو هيقانلق هتلكو هللا لوسر ميني ىددعخ 1١ امناهلوق قودي الاددحفف |)
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 | هقيلتتو هس ل ما دس هند ا ا دااراطأو ري رار دودلا 0

 أ عدملاو ءاحروح رااوةردقرودةملاو اا قولذللا مناك ةلكا ىعنمرجال رذيلاو بالا ةطساوري_غنم ا

 |١ ةماوفطلا نامز ف تاكل هنا هام او دما ءاوفطاا ىف ماكس هلل (فاث |او) ةغالاىف رومثمباءاذهو ةوممث أ

 [لايقاو دو- نالذ لااقرام لك هاوذو لذوأ: ااا ذم ةلك ىب عمق اهظعاغايماغغلاب اهاك هلاك فاك 1

 | ىلا د_ثرب ناك ىسع كاذك قئامطاو ىفاعملا دمفت امنا ةماك !١نا (ثلاثلاو) امهيذ الماكن أك اذا ْ

 1 هب ىحأ ىلاعت هللا نا ثيح نءاحور هتيس لثمإ و»و لد هوأتلا اذهب ةلك ىب عسسل ةمولالا رارسالاو قدا اما ا

 ' انض أن هاحور كنلاانب-و كلذكو لاةئاحور كار هلادهشا ىعتدقو حورلانناسنالا ىب اك ةلالضلا نم 1

 ىو ةماكلا كلت وها ذه ل.قءاباسفهل.ةاوناك يذلا« ءايبنالا ينك هي ةراشبلا تدرودق هنا( اراد ْ
 1 درا را سعال كل ذ ث د | ذاف سعأ ثو دل نري أ ع نما هفزاسجلا هيوواولا لوألا نيتك ْآ

 | ممم ' اورفك نيذلا ىلع كير ةلكتة-نل ذكو ىلا عت هلوق هريظأو هي 5 اولوقأ تنك امىأ الك احو 1

 هللا لضفن ىبعس دق نائالانا(سماسلتا) ني رذاكلا لسد اجل اهلك تفحم كلو لاقتو راثلا باصصأ ١

 | همالكو همالكيه هللا ةلكنأ لعاو هنا حورو هللا ةلك ملل السلا هيلع سم ادكشف لنا فطار

 0 اهقاديتاوصأ ةلرتعملا لوق ىلءودت أدب ةعاق هعدق هوم لا لأ 1 لوق ىلع 1

 ىل مه ىلا تا اودالاوأ ةعدقلا. ةفصلا أب لصاح ىرورمضلا لسعلاو هصومت ىلاعم ىلع عضولاب لادا

 ةهادب ف ال طاب ذناكانو مالسأا هءلع ىسع تاذ ىهاسملا لات. نأ لع مج همم) ةيقا 5 ءأأ 0

 1 هم اورك ذ نو رسفملاو ا دمسنو هل وق مالسلا هيلع ىدمل (ةيناثلادفصلا) لب وأتاا الا 0 لمعلا ْ

 ا نيدلا فههلا بئر نينمؤمللادمسس ناكدلا < فابحلا لاقو ميلا دم_ىلا سابع نب لاق (لوالا) اهوحو ٍ

 لاقو ماعلا ه.قفلا بدسملان!نافو هللا ىلع :ع ركلا دها لافو عرولاو ةدابعلاو ل_كءاورلعلا ىف ىنعأ ا

 || نيدلاف ادم_سناكالق هءلاعودرملا مد_ةالاوه دم_سلا ىضاقلال اف بضغلا هيلغيالىذلا ةمركعا ا
 ْ لحلاو مدعاان ءةروكصألملا تافصلا عج هيف ل-+خ دمف نيدلا ف ةودقو نيدلا ىف هءلااعود سم ناك

 ئ لا ناتل اسم هسفو ارود>و هلوق (ةثااثااةفداا) ع رولاو د_هزلاو ةقعلاو مركلاو |

 || هنطب ل دعا ىأ لجرلا ميدو ا رمص> هرمص# هرمص> لاي سا ةغالا قريصألاو رودألا ريسسفتىف
 |١ هناامهدحأ نالوقمهاذنورسسفا ا امأد للا قيضااروداساو هسحو لا مكي ىذااروداساو

 |١ لارتالارذعتل كلذ ناك لاق نم همن ةلاالا رغصا كلذ نأكل اف نم : قع انااا نع ارح اعناك 1

وعذم ىء؟لودف رودطااذ- ه ىلعو ةردقلاءدعا كلذ ناكل اق ن ندر
 0 ىأ نع رود لاق هناك ل 

 1 تافص نم اذه نالد_ساق اندنع لوةاااذ»و بول ىنوع بولحو بوكس عع بوكر هل هو سو. 1

 ١ نوظعت الواداوث هب ودكساال ردَقَدلا اذه ىلءنالو و ل حلا رمل ناضةثلا فص ةواناصختلا

 اروصحلا نالكلذو د_هلاو ةفعلل لو ز رهللال ءاسنلا قأرالىذلا هناي ةةخاراتشا وهو ىناثلا ل وتلاوأ'
 موغلاو مولظااو بورمثلا | ذكو لكالا هنمرثكىذلا لوك الك اهءّمدو سفنلارم هح هئمرتكب ىذااوه ا

 || ارصاح ناك ام الاونيئدو> وماشاكة عادا او ةر دل ناال ولفامعأف ىضنقا !ناكول نال هدام عئملاو ا

 | ةسبغ ءرلاةوقدنعلل_هعاممنا عفدلاو رص ا ريثكت ىلا ةجاسحلانالارود- نوك نأ ن ءالضقهسفتل||

 ا اناصصأ جحا (ةيئاثلا لأ سأا) لعاق : عج لوعقرصانطلا نسعم روصللا اذه ىلعو ةددشلاو ةمعاذلاو 1

 : ها كالدو حاتكستا | كر هسح دم ىلاسعت هنال كل ذو ل_ضفأ حاكنلا ذل رتنأ ىلع يآ الامد

 ١ كادك سلا وكي نأ ندعو ل-كف أ ةعب ريكا كاتف فلرتلاناثدثاذاو ة- هيرمشلا كلف لضفأحاكنلا :
0000017 

ذ صنلا امأ لوةعملاو صلان ةعيرم ا اهذ# هى
 امو هدّدقأ هادو فهلا ىدهنيزلا كثلو أ ىلاعت لوق

١ 

 َ و عيا رلا فعلا لصالا فالخ ىلع ععسنلاو ناكام ىلع «اقب تياثلا ف لدال اًتاوهف لوقعملا 3
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 أ و وةروصلااماوركتملا نع ىهلاو فورعملابرهالاو بيدأتلا ىلا عجرياسيف م-وطاصم طبض ناشد
 || (ةسماسللا ةفصلا)ةّورنلا الا امه دعب سيل هنال كلذ دعب ةورنلا تادح اعمجا انف ماما | دهزلا ىلا ةراسا
 || لامي امكح ريخ هنا (ىناثلا او) ني اصلاا دالو أ نه هنا هامعم(ل الا ) هج وأ ةثالث هيفو نياادأا نم هلوق
 : هءاعدلوق ليل ديءاءبتالا رئاس حالص نم ”متأ ناكمح الصنا (ثااثلاد) نيطاصلا نمهنا ريلنا لجرلا ف
 || بصتمناك الل .ةناف جميل صعب هناف ىح رغةمصع دو ىدع دقوالا ”ىنمام مالسلا وةالصلا
 ناماسنا سل اماق حالصلا: كل ذدعد هعص وقددت افلا اكةوينلاب .ةدواساف حالصا | بصدم ند ىلع[ ةوءثلا
 أ | ءاسناللّن ا همن لوقلا نمو نولاصلا ل دادعف ك تجرب ىناخ دو لاق ونا! لوصح د_هبمالسلا هيلع
 | ةيسنلانتايجاولا ظفح ى رم ىرجم مولا ةيدسنلاب ردقلا كلذف ةونلا تفتنال صقتناوأ حالصلا نماردق
 || اممصنرثك ناك نم لكو ردقاا كلذ ىلع ةدانزلا ىف مماجرد تواتر دقلا كل ذ ىف موك ارثشا دعيت انبلا
 || (لوالا لاؤساا) تالاؤشي الاف مالغىلذ ركيىفأ بر لاك ىلاءتهلوق« ملءأهتلاو اردق ىلعأ ناكهنم
 || نا ىلع تاد ةمدقتملا هي الا نالها عمان اطخ نوكي نري اج هنال هك الملا عموأ هللا عمباط بر هلوق
 || رئاجالود ريسغ عمال ىدانملا كلذ عم اناطشن ركبر.نأو تبال مالكا اذهو ةكنالملامههودان نيذلا
 || نالوق ه.ةنيرسغملا اواو برا.كاءالل اوةدنأ ناسسنالل زوال هنال كلملا عماناطخ نوكي نأ
 أ | هللا ىلا بععتلا كا ذ ةلازا ىف عجرو مالسل ! هيلع ابرك بدن هبهو رمشي و كل ذيهودانامل ةكت الملا نا (لوالا )
 /| ىدب ريزالف لاقي هناق هي قول افصوز وو ىرملا ىلا ةراشاب ,رلاو دك. الملا عم باطش هنا ىتاثا او ىلع
 || بحت فهما ىلاعت هللا هياجأ م داولا لاس ىذا اود مالسلا هملع ابكر ناك امل (ىناثلا لاؤ سلا ) ىلا ناسك
 ا هيلع ل ءادلا وكل ذ ىلع ىلاعت هللا ةر دق ىف اك اش ناك هنا لحال مالكا | اذه نكي  باودلعا هدعمتسا لو هدم
 1 ةفط) ال ناكو ل هنال ةداسعلا لمس ىلع ناك امنا ةفطذل | نمدل ولاا نالعي دس أ لك نا(لوالا)ناهجد
 | نم ديال هنا انلعف لا وهو لزالا ف ثداولسا ثو د مزاو ىل#كستل ا مز ةفطذ نمالاقاالو قا نءالا
 || (ىناثلا هجولاو) ناسن !نمال ىلاعت هللا اهةلخ ةغطن نم وأأ ةفطن نمال ىلاسعت هللا هقلخ قول ىلا ءاوتنالا
 | | ني ذهب تدشن ىلا عت هللا ند هياط اما ءزتم الام كال ذ ناك ول ذ ىلا عت هلل |نم كل ذ باط مالسلا هماعءابركز نا
 || هانعمىنآ هلوقنا (لوالا) اذ وسو هيقءانإعل ارك د لي داعيتسالا سيل مالغىلن رك ىنأ هلوقنانيه>ولا
 || ال كلذو ىناثلا مسقلا ىلسعمأ لوالا مسقلا ىلع ادإو ىطعت فيكمانعم نوكينأ لتكد ني نم
 || لنوكيىنأ هلوةف هتودش عمداولا هيطعي ع هيايثهقلا دمعي نأ امهدحأ نيهجو لةك<يداولا ثودح
 || لام اهذه ىلع ىأ كل ذك هل ل_بقذ .ىفنامثلا مسقلا ىلع مأ لوالا مسقلا ىلع داول | ىطعت فرك هانعم مال
 || لوصاط ادعي: مئدلا نم اسيا ناكر منا ىناثلاو مدالاو نسما ءرك ذ لوقا |اذهو ءاشرأم لفي هللاد
 || اذهل ه- فيك ل وةيف حرفلا ةد نم شوه دملاكراص اع رفد ودها كلذهل لص> نا قةتاادا هعوقوو
 || تيمس نبأ نمو لاومالا هذه تيهو فيك لوي ةيظعالاو مآ هبهدانا.سذا رب نك اذه عقدي ندد
 || نمراص هيلا ىلاعت هللا دباجا غن! كل ذل ادعبتسم ماللسلا هيلعان ركز ناك لانهه اذكف اهتمي كلسفن
 ةسهج نم داولا قزرب هنا لءي ل ىدعن هورمشب امل ةكئالملاّن ا (ثلاثلا) مالكا كلذ لاف هرو رممو هحرب مظع
 ||| ىثىلا قايتثالاةياغ ىف ناكاذادسبعلاّت ا( عبارلا) لامت>الا اذا مالكا اذه رك دف هبلص نمو أ
 || موكل اذ_دايركز ةداعا ف بيسلاف ى رخأ ةّرمةباجالا كلت عام ذةلي دكني با وما كلذ دعبل لاز ىلا ا داعأ اع رد مالكلا كلذ عامس لئاسا اذتلاف كلذ دعي هيطعمس لأي دعي دم_سلا نام ديلا نم هيلطف
 ْ ةراشدلا لبق هؤاعد ناك لاق هنا ةندمعنب نايفس نعل -' (سماخلا) بايلا اذه نم نوكي نأ لحي
 || رخم دقو ناطيشلا نم تو هلا اّد_هنا لاقف ةراشبلا عامتدنعن اطيل هءاج مالا هيلعابركز || نا”ىّتسلا نعلم: (سداسملا) لاهام لاذ ىلاست هنن ا ةردق ىف اكسال ةداعل | ىرجت ىلع كا د دعبتسا || مرحال ةخوذيشلا نامز ةراشبلا جمسالف ةراشدلا تقو لاؤسلا كلذ ىسندق ناك ىت> هيد ا



 با ا ع سم 7 222222222222-222--22---------2 8

18 

 5 0 ل م سم سم مست نيس وعل 0 0

 21 مالكلا اذه ه نم 0 كا كل هللا لالا هيتشاف كن |
 ْ ىخاقلا لاق *« ناطءشا اءاقأأ ع ندا ءالماو حولا نم مالك كا ذ نأ ىلع ل دن هنآ ىلا عت هللا هنا ربثأ ا

 مالسلاوةالصلا م ول ايلا ىلع ىلا دسم ناش مالكب ةحسحا :الملا مالكه يتشي نأ ذوال ا
 ا ىولا قدص ىلع تازسهملا تماقامل لاتءنأن و عئارمشلا لك نع ءقوولا عفترال كا ذانزوجولذا 1

 أ ل_خ دمالو دكمتالملا ةط_ساو ىل اعت هنا نم ىسولا نأ انه قوثولا لص م م زاعبام لك ىفأ|
 نوك لاقحا قى مرخالفز ,هلا كاندكحأت ,ماسع ر ةداولادواست دااهاصعقاءتامامأ هم هم ناط.شلل 1
 ىلاعت هلوقامأ لام-الا كل ةءرطخ ن لي زبن ىف ىلاهت هللا ىللا ع مرسال ناطم ثلا نءكلذأ|

 مون ناكس ابع نبا كاف نس اذاربكت لج رلاربكردض هربكلا 1( لولا ةةًأس ساا)لث اسم همغف ريكلا ىغلب دقو ١
 م لكمال لعأ لا (ةيئاثلا ةلأسملا)نامثو نيعتست تن هيأ حا تناكو ةنسدمامو نير مشع نبا داولانرمشن |

 لوق هءاعل ديريكلا ىنغلب لوقي نأزاجريكل | تغلب لوقي نأ زاج اكو كن ةليو كفداص د قف هتغلبو هتفداص ||
 || قرةلاوزوعالا دهانات دايلا تغلي عذوم ىفدلبلا :ءايزو2 ل ةناف طثاطسا ىنا لو طقاطما ت.ةل برعلا 1
 نيس لارورع هين ًاباضيأ ناسنالاو هف هثو دحي هيتأي وه: نانالا بااطلاةىئااكريكلا نا نيعضوملا نيب ١
 ءاسنلانمرقاعلا نأ لعا رقاع خر ماو هلوقاممأ قرذل اروظذ بهاذا ناسنالل ب الاكس دلف دليل اممأ هءلع ا
 هلم_< اذا فاّقلا ىف ثالثا! تاكرط امر شعو لى-جرلار ةعاضبأ لاهي وارقعرشعب رقعلاقي داتال ىلا[
 | لاحدبك انل ارقاع هتجوز وكم هسفن 7 ركذ مالسلا هيلعايركز نأ لءاو اش تييال رقاع لمدد
 ١ ار ديلا دئاع لاك هلوقنا(لوالا) تناشد همضف' اثرام لعق تلاذانك لد 0 داعب مالا ١

 1 ىلا عت هللا وه نوكي نأ لة كل 3ناانرك ذدقو مالى نوكي ىف بر لاق هلوق فروك ذملابرلا وهو 1

 هذ هو ىلع ىأ ريشو ادتبمهتاكلذكف اشكلا بحاص لاق عاق لا ثحلا) ليريسوهنوكتأد |[!

 ىلا عت: هلوق هب ةداعلاةقراملا لل_.عافالا نهدي رام لعيب ىأ هلزاس ءاشيام لعسفيو هللا ةهصلا 1

 ”ىعلاب ميسو اريثك كيررك ذاو ١نحرالا مايآ هث الث سانلا ملكستالأ كدي لاق هبا ىلز_هجابر لاق
 كيرل. ىتذقا يما. نيملاعلا ءاسن ىلع لافطصاو كر هطوْكانفطصا هللا نا مي سهاد تك اللات تااقذاو راك الاو ١

 هن رمركمهتقو هب رشناع هرورس طرغا السلا هيلع اركز نأ ل-عاو (نيعك ارلا عم تك او ىدصحاو ا
 مالا لق فرهظيال قولعااّنال كإ ذو قولتعل !لودد ىلع هلدت هنمالع هلل < نأ بدأ هيلع هماعتاو ا

 1 ةلاسالا )لئاسم هسفو |لصرالا مانأ همالُث ساسنلا م كك ل ناك ىلاعت ملا اقف هبا لها بولاقذ 1
 ْ ا , الا كلت نأ ىلع نم الا ومجل دف لابا ثالث رس ةدوسف رك ذو مانأ ا هال انهدركذ (ىلوالا 1

 اتت ف الهرمل اهوحوتب  الاهذهريسفتىف اوركذ(ةيئاثلاةلأسملا) اهلا عم هايثالثلا مانالا ىف ”هلداح ||

 لك اكل: نركب نأ اهلها دحا نان دئاف همشو ارسال سانا املك ناار دتبرلا ملف مانأ ثالث هناسا سددم 1

 / نوكمل لءلهتلاو عيدسنلاو ركذلا ىلع هردقأو اسد دلاروم5 نع هناسا سدح ىلاعت هنا هن اثلاو داولا قولع |!
 || ريصد ريدقملا اذ ه ىلعو ةوسسكلا ةمعئا | كل: ىلعر < ةلاو ةعاطلابو ىلاعت تارك نب الغتسشم هدا كلت 1

 نألءامث ددانقملا كا اعماج نوكمف ةنمسءئلا كل رك 1 هاوار هر هللا لل هما ع د حاولا يلا 1

 || نع هز عو رك ذلاو ممستلا» لكلا ىلء هت :ردقنأاهد-أ هوو نمر للا ىلع "لتسشم تناك ة عقاولا كلذ

 ْ ةمالس عم ةردسقملا مالا كلت زل كاذ لوصح نا اهناثو تازمملامظعأن م انين دلارومانءاكشلا ||
 || داولا لد دقذ ةلاملا هذه تلصح ّتمهنأ,هرامش َناابتاانثو تاز ردنا له تارا ملا تعا شا 1
 | لوقوهوةن الا هذه ريسف:ىىناثا!لوقلا تازدملا نءاضيأ نكي ربنا | ذه ذو ىلعح رش سالانا ع ١

 || كَل اق قواعلا لوصح يقع هل دنا ىلاععت هللان م باطما مال سلا هسرلععاب يركز نا ىتسعملاّْت ا ملم بأ :
 | ليل لاو جيستلاو ركل الغتش  نوكست ىلا عمال لي مانأ هن الث اكدتال نأ, اروءًاريصت م اكتالنأ 1

 ا ا اش دا ةجرلا تعلتس اع لعمل ىلاعت هلل ارك اثاسمدلاو 0 ءاضرءم[[|
 422222 ع

 ادا



 نسح لمونأو لو ةعم ن_سح ىدنء لولا اذ_هو بولطملا ل ه- دق هنا لعاف ةعاطااهذهب تس اذاف |
 ةالصا ا هيلع هنا ةدادق نع ىكدر (ثااثاالوةاا) فئئاطالاو قد اق دلا ىلع ص وغاارثكمسفتلا ف مالكنا :

 || مذلكلا لعر دقيال ثيحي ريصو هلاسل ذخ افك الملا ةر اشي دعب ةباالا لآس ثدح نمل ذي بقوعمالسلاو ||
 ا لق هنمو لرد اذازمرا لاقي كرا نمرلا لصأ (ىلوالا ةلاسملا) ناتلأسمهسفذ !ضرالاهلوقامأ :

 تناك يك ةراشالا نع ةرامع هلااهد-35 لاوقأ ىلع هه هرلاب دارملا ىفا وفلتخاغ زومءارلار خل ||
 أ( قطن رنغ نم ظفالاب نيتفْسلا كي رت نعةرابعهنا ىناثلاو ةغشلاو أن يعلاوأ بجا او سآرلاوأ ديلان |
 | تاك نوكت ث < اهءوقو نك نيتغشاابةراشالاّنال ىلوأ ىسهملا اذه ىلع نمرلا لاول و
 ةينهذلا ىناعملا ىلع تاكرملا كلب لال دم_بالان وكم قطنلا دنع امهتاكرذ قب اطم صرلاتقو نيش ١
 هم اعون# ناكف ماكل ا؛توداا عفرامأو ىئلنا مالكلاب اكس نأ هنكع ناك هنا وهو ثلاثلاو لهسأ

 || ىعن مالكلا نم دوطة ملا ودام ىدأاملانلق هنمىثتسما ف يكف مالكللا ساج نم سدا لعرلا لة نا
 لئاز لاك الا ناف نا مالكلا ىلءزمرل فلج ناامأف اعطقنمءانثتسا نوكينأ اضيأز و<وامالك
 ميما ءارلا عشب أ لص رئرقو لسرو لوسرت زودر عجب نيه! مرالا بانو نب ىدعأ رق (ةمن اثلاةل سلا (١
 عم سانا | ماكي اك نيزهارتمالا | نصرالا عمو سائلا نمو هنءلاحودو مدو مدادك نهار عجب
 نس هناامهدحأ نالوق هيفو اريثك كبر رك ذاو ىلاعتدتنا لاه مث مهءاكرو ةراشالاب سرخالا

 ةرهاملا تازدملا نم كل ذ ناكو ادم هناسل ن دف عيستلاوركذاا ىفامأف !سصرالا | داارومأ نع هناسا
 || لوالا ىف مح داعىلاءت هللا ةفر عمرا ىف نيقر غلا نال كلذو باةاايركذلا هنمداراا نأ ىناثلا لوقلاو
 لأ ىلقلا ىف ركذاا قبو ناسلا تكس هللارك درو نم بالا الدم اذا ةّد .”ىناسلل ارك ذلا ىلعاودظاون نأ

 رك ذلا ناعم راضحتساو توكل سه أ مال سلا هل عءابركز تاكتف هنا سا لك هننا فرع ن ءاولافكلذاو ||
 || نيم "ىدعلا (ىلدالاةلأسملا) نانا أسم هيفوراكبالاو ىثعلاب حسو لاق مت اهتءادشسساو ةقرءملاو
 ْ رعاشلا لاق بغت نأ ىلا سءشلا لوز

 قوت ”ىثءلادرب نم« ىئلاالو *“ هعط:_بت ىحغل اد رب نم ”لظل االذ

 كتمت ل

 حجرخاذاركي ركبار ددموه5 راكب الا امأو اهب ورغىه اند نأ ىلا سما لاوز ني- نم نوكدأما* ىنااو ١

 نيب ام ىم- مةغللا لص وهاذ_هةرقلا لوال ةدوك ايلا هنهورك وركش وركب هل-ئمورااا لوأ قرمالل
 الأ راح اوركشكر كما مج ةزهسها | خشم راكبالاو مهمضعب ًارقو احامصا ىم*اك اراكبا ىهذلاىلا ردقأ ا عولط
 ةالصلا نال لصو هئمدارملا امه دحأ نالوت عبدو هلوق ىف (ةئاثلا ةلأسأا) نيف رك هس لاذدو
 ةالصلا ةموستز اش مهستل | ىلع هلة ثمةالصل امذد اون وست نود هلث | ناكسق ىلا.هث هلا لاو | كدت ىعست

 ىلع ءيشلا فطع نال فطعل | ىلد دك حو قرف كيررك ذاوهلوةو>و اهاقامنميو هب االاود_ج نمي قدم |
 ْ نأ ىناثلالوذااو راسغنلا قرط ةالصاا ,ةأىلاعتهلوقل ةققاوأا كده هنا ودو ىباثلاو رب اربع هسف#

 لأ هلوق +ابلع هت اتاولص مىهةراهطهفصو (ةثااثلاةصقلا) ناسللابركذلا ل لوم كير رك ذاوهلوق
 بيبي بسسس 2بسساا______ ب ل لج

 || هيفو ( نيملاعلاءاسن ىلع لاةطصاو لرهطو كافطسا هللا نا مسا دكت الملا تااف داو) ىلا عت هن احس
 هلو نمنارع ةأرهاتلاف ذاهلوق ىف هانرك ذام وهذا ىف ا:ه» بارعالا ىلءاع (ىلوالا ةلأسملا) لاسم
 اولاق 0 املا ةلاسملا) هكتالملا تلاه ذارك ذاو هريدة:لبقو كت الملا تااه ذا هءلع فطع م ميلع عسم#
 ناكناو اهو لد ريس عي هسه نم حورلاب كن الملا لزني هلوقك ادهو هدحو لب ربح انهد دكت الملابدارملا

 ود مالسأا هيلع مب ص عم ماك-تلا نأ ىلع تادميص ةروسنال هيلاريدملا ب هنااا رهاطظاا نءالودع

 اهلعم ص ناملعا (ةثلانل اة اسملا)ابوسارمثب اهل لثقف انحوراوبلا انلسر ان هوئودو مالساا هءلعليريج
 ناك اذاو ىرَقلا لأنهما خوبالاجرالا كل مق هادو ااهو لا هلوقاءامالا نم تناك افمالتلا
2 2 

 تا شسّّْْتسس يس يس م م م -



 4 ها
 ١ ءاءاوألا تاما ركرّوم رميه ذم وهو اهل ةمارك نوكي نأ املاهيلا مالسلا هيلع لوربج لاسر ا ناك كل ذك ْ ها ع اح جب ] ' ْ : :

 وهو مالسلا هملعاب ركز ةز عمو ةلزتعملا نم ”ىبعكلا | دنعوان دن ءراجكل دو مالسلا هم ع ىبسعأل اصاهراوا ا

 ' أ باقا !قءاقلالاو ماهلالاو عورلا ىف ث ةذلا ليدس ىلع ناك كىالذَّنا لاف نم سانلا نمو ةلزتءاارو و- لوق

 ًاروك ذملانألعا (ةعبارلاةلآسملا) ىموم م ىلاانيح وأوهلوقىفمالسلا هيلع ىموم أ ق-ىفناك اك |
 | نوكي نأزو< الو نيملاعلا ءاسن ىلع ءافطصالا اًملانو ريسهطتلا ا انو ءافطصال اوه ال ار هن الاءذه ||
 | لال ءافطصالا فرص نمّدب القئ الربغرب ركسشلاب بي رصتلا نأ امل ىتاثلا ءافطعالا نمالوأ ءافطصالا ْ

 | عوتلا) اهرعرخاىف اهل قفتاام ىلا ىناثا !ءافطصالاو اهرم ل وأ ةةسطارومالانءاهاقذتاامىلا
 | اذه لثم له< مو تناك اهنا عماهري رع لبق ىلاعت هنأ (اه دحأ) روم وهفءافطمالانم (لوالا |[

 | ابرك ز ىلا !ّمَعاُأ لب مع ةفرط ابتذغاماتعضوال اهّمأ نا نسا لاف (اهنانو) ثانالا نم اهريغل ىنعملا
 | فطالاعاوأي ىعملااذهقاهصخو هتدايعل اهغَرت ىلاعتهنا ( اهتلانو ) هنحلا نم اهءتأياهقزر ناكر

 ْ هللا لاف ام لع ىلا عت هنن دمع نم اهتزراهتأب ناكفا.مشدعم مه اهافك هنا( اهعنارو) ةودعل اوهءادهلاو ||

 كلذ نفر لو اهافث دكتالملا مالك اهعمسأ ىلاعت هناامسماخو هنا دنع نم و>تلاق اذهكل أ ىلاعت ||
 | نءاهرهطىلاهتهلا (اهدحأ) هوجو هيفقريوطتلاامأو لوالاءافطصالا نم دارا 'وها ذهذ اهريغىئنال ْ
 | ىلاعت هنا (اهنانو ) أريهطت مكرهطيو لسو هملع هللا ىلع "ىلا حاوزأ ىف ىلاعت هاوةكوهف ةيدعملاورغكلا 0

 || كرهطو (اهعبادو) ضال يه تناكا ولاه ضل انع رهط (اهتاند) لاح رلا سدسم نءاهرهط ْ
 امأو) مهبذكو م مدّمو دووما !ةلاةم نع لرهطو (امصاخو) ةدعِمَقلا تاذاعلاو ةعمزلا لاعتالا نم

 || اهتمهلاصفنا لاح ىسع قطنأو ٍبأريغنم مالسلا هيلع ىسدعاها بهو ىلاعت هنا دارملاف (ىناثلاءافطصالا ْ
 ةزالثلاظافةاالا هذه نم دارا اوهادهف نملاعالة ا اهنباو اهلعدو ةمهتاا نءابمءارب ىلع لدباع كوش ىد ا

 ا ةأساةمساو ص عسرأ نيملاعلا ءاسن نمسح لاه مالسااو ٌةالدل ا هياعهنأ ىور (ةسما1نا ةلأسملا) ١

 رئاس نم لضفأ عد رالا ءالّؤ» نأ ىلءل دثي دل! اذهل مشف مالا ّنلع ةمطافو هعد>و توعءرف ا

 || ىلع ةافطصم امن ادار ال اق نملوقو لكلا نمل ذفأ مالسل | اهياع جس نا ىلع تادان الادد_هوءاسنلا |
 ةروس قف تونةااربسف# م دقت دقو ( ىدح-او كدرل ىتذقا سعاد ) ىلاعت لاق مث رهاظلاك رئاذهذا امر ىلاع ||
 نماناطعلاو بهاوملادي زءةدودخ اجا ىلا نيباسإف هلا و نياق هل اوءوقو ىلاعت هلوقىفةرملا ||

 مّدقمل (لقالالاؤسلا) تالاؤسثن الافو ةينسلا :ل١ كل ار كش تاعاطاا دب نم ماع بجوأ هللا
 بتترتلا دءفتالولارتشالا دمفتواولاّنا (لوالا) هوجو نمباوحلاو عوكر ا رك ذ ىلعدوه.لا ركذ
 دعلا نوكيامىرقأ مالسلاو ةالعااهيلعلا# ادجاسن وكي نأ هللا نمدبعلا برقذياعتا (فاثلا)

 || تاعاطلا رئثاس ىلع همّدق مرحال "هل .ضغلاو ةمارلا نمع وذل اذهب اصمم د ودسلا ناك ف دعس اذا هير نم |[
 8 دولا ىلع ةيطاوا لا اد ىعأي ىلاعت هناكف ةالصا اى مال ىلا ةراش او هو (نيعك ارلا عم ىمكراو ( .لاف مت ١

 ]|| ىلاعتهلوق ىرامنال نع ١لاه (ثااثلا اهل ةنيعملا ماهو فاهم قأتاهناف ةالصلا امأو تافوالارثك أى أ
 هءقثاللا هتقو ىف دوصسلا لمعت #سا نعي ىتكراو ىدحم ا كل د دعب لآق مث مومعلا ىلع ةدادعلاب صأ ىذقا 1

 || دحسملا رس لش داذاثي دا ىفو دودسأ ارايداو هل اوةىف ل. ادوكم ىمةالدلانا (عدارلا)
 روسو ا

1 

 و ةنرعر حو وم دنع ن> 2

 3 8 ديس +

 ١ ءازأ فرش اضيأوةالصلا عضوم هنم دارملاو دودهسأ | نم قدشم مسان ىعم ددحسملا اضيأو نيت د

 ميصا.هلوق لوةنفا ده تبن اذا زاحملا فرومشه عو هنازجأ فرمنأ مسانئ لا ةيعساو دوعسا |ةالصلا ْ
 عمى كراو لاه مث ةالصاا دوس اذه نم دا را ناكذ ىلصىأ ىددساو هوت 5 وقع ررايعا عع تكا ا
 هلوةنوكيو عضاوتلا عوكرلا نمدارملان وكي وأ ةعاسمباىقةالدلاءا ره نيعك ارلاعم ىصكراو هلوقو || دارف:الا لاح ةالسهلان | سعأ ىردساو هلوق نوكش ةعابجلاب ةالصااناها!سهأآ نوكينآ اما نيعك ارلا أ

, 
 ىدعماو ّْ :

0 
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 | هبولا) باقلانع و شداد عوضللاب ارمأ نيعكارلا عم ىكراوهلوقوةالصلاب ارهاظا ىمأ ىدو-اد
 أ دارااام (ىفاثلالاؤدلا) عوك را ىلءامدةتم نيد كلذ ف دوس اناك كل« باول ا ىف (سماسلا
 || تناك ةعاسباىف ةالصلا|هيدارملا ل_قو مولع فك ىلعفا ءانعم لق ٍباوملا نيعك ارلا عم ىكراو هلوق ند
 أ لقيلل (ثلاثلا لاؤسلا) مهب طلتذقال تناك ناو هبف نيرواسجلا عم س دقملا تدب ىف ىلصثنأب ةدوهأ

 || ءادتقالا نم لضفأ لاجرلا نمءانتخال لاح لاجرلاب ءادتقالا نال باواحاو تاعكحسصارا عم ىتكراو
 ا تماوت هاذ مدلل كاع ع عم تاملكل هذه دكتالملا ترك ذاملاولاك نب رمسقلانأل-ءاو ءاسنلا

 | بعلاءابنانم كلذ ) ىلاتلوق «_اهيمدقن ءجتلاومذلا لاسوا فان تروى
 |( نومدتخك اذا ميدل تنك امو حرم لدكسحي ميأ مهمالقأ نوةايذامهمدل تنك اموكلا همحوت
 || ةن- ثددح نم هرك ذىذهىذااناىعملاو مدقتام ىلا ةراشا كال (ليالاةلاسملا) لئاسم قو
 تءفنمل ليقناف ىولاءال ا هلعت نأ كذكع الف بدغلارابخأ نموها ا يس نب ىدنعو ىحيو انركذو
 مو»و٠ودو اوظاف-ن ٠ ءايسشالاهد»عاقسا ىالرتو ةبب_ثريغت م وا_عماهؤافداو ةدهاشأا هذه
 الا لف والزي ركذما واكوةءارقأاو عاملا لهأ نم سدل هن ا امعي العمه دنءامومل_همناك ائاق

 هنأ مهاع عم حوال ني ركسنم ان مكسيتلا لميس ىلع تيفنامناالا داعيتسالا ةباعىف تناك ناو ىهو ةدهاشملا
 ١ وعجل ذا مسمدأ تنك امور وطلا بناه تنك امون رغلا نا تاكا اموهريظنو ةءا رهالو عام#ال
 اًمأو كدِع نائانعرابشالاءاينالا (ةمن اثااةلأسملا) اذه لءةنمكموقال و تنا [ق120 تدك مه حأ
 ااوأةباكوا ةراشانم “ قصب هملا جوملا في رعز اهعمف ٌةَفاَتْكَت ناعم ىلع هن باكا درو دقفءاعالا
 ||نوح و نطام_ثلاىفلاقو لكلا ىلاكد رجوأو ىلاعت هوك امو ماهاالا دعب ريسفتلا | ذهبواههريغ
 لوسرلا ىلا ءامشال هذه ياا هناحس هللا ناك انإق امكثعو ةركباوصس نأ مهباا ىسوأف لاقو مهئاماو أىلا
 ١١ داىلاعت هلودامأ ادسو هاعم هريغ ىلع كل ذ ذي ث.< مالسلا هملع ليري> ةطساول كطت ا -

 (لرالالاهوجو مالقالا كل: ىفاورك ذ (ىوالا ةلاسلا) لثاسم همقف ميم لفكي مهيأ موهالق نواب

 ءاإق ىرح نم لك نأ ىلع عارقل تاكو ىلاعت هللا بنك راسو ةاروتدلا امين ومتكاوناك ىنا!مالق الاب دارملا
 نيرثك الالوةاذهو هل سالا اوامسف كل ذك انرك نا ةراص كلذ اولعفاسإف همعم قاساف ءاسما ىرج سكع ىلع

 لوقاذ_هو مماغفءاملا ب ربدض ىلع ان رك زادءترذ ىرالاءاملا فمهمدعا وقلأ منا (ىناثلاو)
 عزاذما ادنع ةمهاسألا ند لعد مالا تناكاس مهمالقأ نوةلي ىنعم لهو لاق (ثااثلاو) عبرا

 1 ناكسف مها فىلاعت هللا لاق دقو مالا هللسممسلاهلج رشف مهءامأ اهيلعن و تكيام هنن نو-رطف
 ١ امالقأ ماهل هذه تيعءاشاو روزنسا ,لط برع اهب مساق ىتاا حادقلا صاب همسشوهو نيضح دملا ند
 : ىذاقلا لاق اق هب بتكبام يي بسلا اذهاو هيل دشن ْئذ دعب امش هنم تعطقام لكو ىربتو لقتال

 || سو ارهاظلا فرعلاّناالا قاقّةشالا لصأ ىلا ارظن اكد ناك ن او ءامسشالا هذه ىلعمللا ظفا عوقو
 | لديدب الارهاظ ( هن اثلاةلأسلا) هيلع لاا ظفا لج بجوف هببتكي ىذا اذ_م.ملتلا ص ا.ه: |
 : بولطالا كل ذ قا كسا ىف ضعبلا نع موضيزا.تم هب روظي هو ىلعئ ىف مهمالثأ نواب اوناك مهنا ىلع

 ىرح نمنا طرمش ءاسا ىف اهنوةلد اوناكم_مماريلا ىف ىور هناالا لالا كال ذ ةمفيك ىلع ةلالد همف سيل امأ

 لداو» رامص مرحالف مالاسلا ه.لعابرك ل ىعملا اذه لص هلام هلدملاو ءاملا ىرح فال ىلعهداق

 كان م_مذأ ىح اهتلافكىاوبغرهل+الىذلا بهدا ىف اوفاتخا (ةثل اثلاةلأسلا) للعأ هقاوابتاافكب
 اومغر اه أ ق- لجالف مهيلعام كةمو موا ست رز اك اهانأ نارعنا ممذعب لاف ةعز اذ ا ىلا ةبغرلا
 ا ىللءاود رح كل ل جالو ىلا عتق ا تب ةم دا تو ىلا عت هللا ةدامعا اهتر رح اهم نامههضعب لاهواتاافكىف
 ١١ الصاح مالسلا هيلع ىسعصآو اد سعأ ناس ناك ةيهاالا بتكلاا ىف نال لب نورخا لاهو اهيلفكشلا

 1 ني جين دط اعل, تركو ايه ويدنكوو أد توما هبت كاثكيل 1: كش

 371-23 و و ول

0-0 

| 
 مخ اواك نءنيعدتخما كئلوأ نأ ىف اوناتخا ( ةعبا رلاةلأسلا) اوعدتخا ىتبيسلا اذهل اونَرَقت ا

١ 
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 ' اوناك مما ىف ة شالو حولا باّكورابحالاوءادعلا لب لاف نمم-:مو تدبا ١ ةمدش مد اوال

 ريدقتلاو فذح ه.ذذ مم لفكي م-مأ ةوقامأ قيرطاا ىف ةبغرلاو نيدلا ىف لضفلا لدأو صاوإلا نأ
 نومدتعذا مدا تنك امو هلوتامأ امولعم هن وكل نس>اساو مم لفك مهيأ اورظنما مهمالقأ نول
 اذهبدارملا نوكينأ لةعفاوبسنومصتحذاو اهب لفكذلا ىلع نوعراقيذا كلانهتنك امو ىعملاف
 نمدودةملاك هل_+بابو عارقالا دعب لصح رخآ اماهّدخان وكي نأ لق-<و عارقالا ليقناك ام مادتخالا
 لِمقتق تلاه ث مح اهتأ ءاعدلالاْ لا ذامو اهتامهمحالصاب مامقلاو اماسي لفكشلا ىف موهتيَغرةدْشتي الا
 ' | |ىلاعتو هناصسدلوق *« ميج رلاتاطيشاانماهترذ وكياهذمعأىفاتااقو ميلعلا عممسل | تن كنا ف

 ةرخ الاوان دلا ىفاس ميو مب حني بدع عيسملا هما هننم ةماكب كرم هللا نا ميصانةكت الملا تااقدا

 هو دك الملا تااه ذا لاس مالسلا هيلع ىلا دالو ةسض.كسص حرشاه ص رخا فو اهسهأ لأ ف
 ل.قو ةكت الا ا تلاه ذا مهيد تدك امو هفضل ماعلا لة ذا لماعلا ىفاوهاتخا (ىلوالا ةلألا) نانل اسم
 ريدقتلا ليقو نارع ةٌأ سها تااف ذا هلوق ىف ىلوالا ذا ىلعفوطعم هنا ل_.قو ةكتالالا تاافذا نوم. هت
 ةددسعولا امأو رمش. هانا يحاك الملا تلاق ذا ناك ىح هلءهللا ةمهوأب ركزرومان م همفصو امنا

 اولا نألعاو ةدابزو مالكلا ىف لهذا ناودو فورعمهل بهدم ىلع بانل ذه ىف ىر هئاف
 نومدم اواكم اهو مالقالا ثول اوناك املاح م نال كلدو فعذلا ضءنامومف نياوالا

 ناف رغصا لاح ىف :هلقاع تناكاسهخا ل اوي هناق طا لوقالا مالسأ | هماع ىددعل رمش ىذلا دل | تغابام
 نمد الف الاو ةكمالملا نم ىرمث لا ابياءدرب نأ لاسللا كات زاجل ذ حدنافمامارك نءناك كلذ

 ىرشللاو ماصتخالا لاقي نأ لة-< لاسقفبا ولا فاكت نهم-ه:هو ىلةعلا نيح ىلا ى رشا هذه رحت
 ا عدارلاو ثااثلا هبولاود بودالاو لمعلا ناوالااذ_دواذك ةئسف هدمقأ لوتاكعساو نامز ىفاعقو

 عسا ديفي دك الملا تلاه ذا هلوقرهاط ( هن اثلاةلأسللا) لعأهللاو هفعض تفرع دقن: دسعىلأ لوقامأ
 انك ذدةذةراشدلا امأ و مدقتامف ءانرّوقدقو مالساا هماع لد ريج ناك .ىدانملا ل ذناروهشملاناالا
 ارك ذ دة هم ةماكب ىلاعت هلوقامأو تاطاداااولعو او:مآنيذاارمشد و هلو ىف ةرقول اةروسؤادريسف'

 ةاعا وناقولغ ناك ناوقولع لك نا (لوإلا) ناه-و عض واااذه اهةءااودوجو نمةماكلا ارعسفتا

 هماع باغ ن منا اك ةماكسا سفن هناك لد وأنلا اذ_ميلعذ تأو لك أ ةماكلا ىلا هثودح ةفاضاناك
 ا اذكتةلابقالا عب رصو مركلا ضد دوما سذن هنا ةغل ياا لمس ىلع همض ل اةي لابقالاو مركلاودوطا
 ٌْ روهظا ىسدلا املهتنارون هنأبو هضرأ ىف هللا لظهناب فموي دق لداعلا ناطا سلا نا(ىناثلا هجولاو) اعد
 ٍْ هيان اس ةرثكب دس لج وُرعهللا مالكر وهطظا امس مالسأ ١ هءاع ىسع نآك كِل دكةناسحال اروو ل دءاالظ
 لا تا ملق لو لق ناف ىل» وأنا | اذه ىلعىلاسعت هللا ةماكب ىعس) نأ دع_الف هذع تائغد ركلاو تاهشلا ةلازاو
 ناهحو هلع لدنو رهاط هم صالاو نيسملا لود ىلعاما انلق نكم بالا ةفطنربغ نم صخشأ |ثودح

 ْ ىلا عت هنا تيثو نكمت يم قطنل او مهل او ةايما اهيف ىل هع هجو ىلع اهفيل انو ماسالا بيكرتتا (لوالا)

 ناكمالا تنثاذاو الا ةفطن نمال صخلا داما ىلعا ار داق ىلاعتو هناكس نانو اهرمساب تاكمملا لعردأ#

 ||| هلق ف ىلاعت هللا» 1 ذام (ىناشل ) ءانركحذام ةعص تدثف كا ذك هن وك عطقلا بجو نكمملا ع وقد نع
 ١ 1 رغ ند ىسع قماع دعبل نالق بأ ريسع نم مدآق ءادك دعس ملاملف مدآ 0 هللاد ع ىسع لهنا

 (لوالا) وج و هملع لديو ره اظ هزيودع ىف مالاق ةةسالفلا ل ودا ىلءامأو ةرداط ةحهذهو ىلو ناك |
 | ناالا نديّنال اولاق دل اوريغنم داوتا !لدس ىلء نان الا ثو د عنتيل هنا ىلع اووف ةفسالفلاَن ا
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 || كلذو ندا! كلذ ف صوم ا جازاا لود> ةطساوب هريدتىتاا ةفطاسلا سفناا لوبةادعت_سااسغا ْ

 ١١ كلذ ىلع رداذعلاءاسأ ل ومد ةامعم ة له ىف نيعم ردق ىلع ةعب رالارصاتعلا حا زكمال لعحاسغ حبا رملا ا

 || ةيفاكلا ثو دس د_:ءنوكياهج ازتماف منسم ري_غاهج ازتاو عش ريغن ا مثالا ندب بساش ىذاار دقلا ||

 |١ ثود>ّْنا تنشف امحاوندملاكلذي سغنلا قاعتنوكت ةيجازملا ةمفيكلاثو دح دنعو ابحاو ةمحازملا :

 ازاولباب كوأبالان ءالناس الا ثو دك كلذكرهالا ناك اذاو نك لوق- ءمدلوتلا لس ىلع نانالا ْ
 ازردما. نعرأفا اداو“* داون | لس ىلءتاناو ك١ نمريثكثو د> ده اشناناوهو (ىنانل اهجولا) ناكم الاول

 || نوتح.النأ لوأ بالا ع نءالداولا داوتف كلذكت اكاذاو ح ورذامأا نءسراةعلاورعشلا نعتام راو

 ْ سلا ةريثكلا ثدا اوااثودطانامسأ نوكنت :اماريثك ةنهذلا!تال.ذكا 'تاودو (ثلانثلا هولا هنت ١|
 ١ حولا سلا ندا ف :ديدشلا ودنا لود ب بضغلا ةمنيك لوص- تو ىفانلاروضت نأ ا

 || ردت, ل:دهو لعةر طئقلاكل_عجولو هلع ىشأا لعن اس: الاردةضرالا عع د در وطلا

 ْ اوركذدقو طوقساالودح بوت طرةاارو نأ كاذامو طقسي هملع ىشم الكلب هملع ىشملا ىل# :

 || تاماركلاو تاز زاوج نا فل نص الاك اهواسعو ناببلا اذهل ةزيثك :هلدماةقسلفلا تكفا
 ْ هه لكاس اذا" اهدرفداولا ولع كلذ ىنكمالسلا هملعهتروص تاذتامل هنا لاقي تأ نم ءمئاملااخ

 |١ كناولو عنشمري_غالوق بالا ةطساوربغن ٠ .مالسلا هلع ىسع ثودحب لوا ناك الق حتاتكت هوحولا :
 ا عانشما ىف ةيعانق ة 2 ةمافا ىلعةف_افلاو بطلاو عتابطلا باد رأن مني رخاالا و نيلؤالا عسب تيلاطأ]

 ْ ءانعقفتادقو ةداعلاو فرعلا ءا رةمساىلا ع ودرلاالا المسهملا| قدح نالا رعنمداولا ثودح

 | ريشا ف نكمرمس 5 كلذن اا نلعف معلا نعال ذف ىو نافل درفدالءا رةتسالا اذهل ءنا ىلع ةفسالفلا |

 || انهه ض.ع.تلل تسل نم ةظفلف هنم ةماكب ىلاعت هلوقامأ هددكع) لا و هب مزااب سو ةعوقو نعدابعلا ||
 ا كلذكن اكن م لكو قارتثالا و عامجالا المعما.ضءيتم اًثرغم ىلاعتهللا ناكل كلاذكذ زاكواذا |[

 ' مالسأاا هلع ىسعو -ىفّنالكلذَو ةياغلا» ادا: ءاهن م ةلكرسدارملا ل: هنعشا ل ١

 || نوكناكفر_هظاو لكلا هقماذعو هن وكن ف ىلا عت هللا ةلك رين اتراصة د وحومبالاةطساو نكت ملام |

 || ة.اواملاو ىراصتلا همهوت امال ءانر كح امافذا ن-هملاناكف لك ا هثددو هروهظل اديمهتنا لك
 قةسشم مساو»له عسا (لوالا لاؤسلا)تالاؤس يفر عنب ىسع ميسسملا هعسا ىلاعت هلوقامأو ا

 || اوريغو نرعلا همر ءذاح شم ةيناريعل اول صأ ثيللا و: دسعونأ لاق لّوالا نالوقهف باولعاو عوذوموأ

 كنوك فلو هلعرةدارسل ات ءزم اوله اك ع وشباك سعر هلق

 ا ماب :ءنبا لاك لالا اهوجو هيفاورك ذ نورثك الا هيلعو قة ثمهنا اثلا لوقلاو قافمسشا

 || ىمنى< نيد ا لاق ىناثلا هسه نم ربال ا ةهاعا ذهدس مدع ناك ام هنال اكيسسص مالسأ !هءلع ىسيع
 | لاقي نأزورع عملا اذه ىلعو ضرالا ماسقلا ةحاسم هنمو اهعطقي ىأ ضرالا مسج ناكمنال ادهم

 0 نكهه نا بي رمثو قمسف + راللاقياك ةغلابملا ىلع دي دشنلاب جبسم ىمسيعل
 ْ حسا خ دارلا نع ار عنب محرك ل عاف ىندعمب ل.عفوه لاوقالاةد- ه ىلعذ ىلاعت هل نامل |سأأر حسي :

 سداسااو نيب قل قود ناك نوع ناكام هنال اكيسم ىع“سما1لاو مان " الاوزاروالان م

 انو ن نددلا اذهو اولا م مءريغ هب حسعالو ءا داو ةراقر هاط. نه دءاحو .* ناك نال ادعس ىب يس

 ا توكلي , هناق ةدالولا تقو هب مسدن ء”ءلك زن اةوىن الملا فردت ىتح ةمالع هلءج ىلاعت هللا نوكي نأ

 نعهلانود كل خنوكسأ هن دالو تقو هح انج ملسو هيلع هللا لص لد ٠ ريس هصسخ هزال | هم ىمنعجاداا

 جل نوي كوتا طرورم رسمت ال اجو مهنوماملا ناط._ثأأ سه

 معا هللاو قيدصلا حسملا هتف لاكو كالا ا جسملا» العلا ننورعوأ لاق لوعذم ىنعع لعق وسما عت |

 || د_>ال اهم عما اق كارا هملع ةغللا ةلال دأ ال اح دم هن 2 ةه>ن ءكاذالاقا هنالك

  0ار ١ 0



 ةثالثلا هذه ع وهثوه ه,فرعي ىذلا ل_,ق هنأ كح كف رعموىمدملاةءالع مسالا باوذلا ةفدوهذ ||
 | فرمثلاومالاوذ هجولا نعم (ىل والاةلأسملا) ناتلأس مدفن رخ الاوا دا! ىفاه.بو ىلا عت هلوقامأ
 ا لاو ناطلااو سائلا دنع ةعمفر ةلزخم هل تراصص اذا هم وو هذ ةهاحو هون ل_رلا هول اقيردقلاو

 كلر اكتساح ولا لد دخل ههسو ناسفالا ءاضعا فرش تال ركلاوه هء>ولا ةغالا له ضعي ْ

 ام انىلاعت هللا لاق اهم و ناك هنأ لو هيلع هلا لص ىمومفدو ىلاعت هللا نا لعاو لامكلاو
 | ني رسفملل غ اههسو هللا دع ناكو اولاكامم هللاهأ ريف ىموماوذ نينا! تصاووكتال اونهانيذلا

 ىلاعت هللا ه_:ءةلزممل واع بدسن 5 رخال ىفو :ورثلا بيسو ا ذل ىف ايو ناكن سسخلا لاق لوالا لاوقا ٍ
 هئاعد ناتسسي هلا بيسر اثدلا ىف همجوو ع مالسلا هماع ىسعامأو ىلاسعت هللا دنع هبسو هنا ئاشلاو ْ
 | نيقحا هنا عسف ثيل ءح هلا بوس رخالاق همحوو هئاعد بيس صربالاوهك الا يربي وقوملا ىذا
 | 1 كت سو هنا ثلاشلاو مالسلا يلعن اسالا رباكصا ةعافش لق, امم. هتعافش لق وأ

 |! هللا دمءهت>ردزواءو هراوث ةرك يو ةرخالا ىف همحوواهب دووم ا هقصو تا! بو.ةلانمأ تيم ناك هنا

 ||| هلع ىموم ىع«ىلاعت هن انرك ذدق انا ءواماعاسب هواماعد ويملاواسز دلا ىف !ممسو ناك د كل-.ةناف ىل اعت ||

 || ةهاجو ف حدي لكل ذواولاف ام ىلاعت هللاعأ نين أ ىلا وذ آو ذاونعطد ووياا نأ عدد حولاب مالا ١ ؛
 ا هللاّنا ىنعاا لالا لءبودم اهيو جاجزلا لاق ( ةناثلاةلأسأا) ائيهاذكف مالساا هلع ىموم

 || عم نب ىسيعلاك رناكح اعاقاز_هىعسءارفلاو ةرخآالاوان دا ىفابي وداولا اذ_مم كريس ||
 ا ميظعلا حدملاك كلذ لءج ىلاعت هناا هدأ هوجو هيفذ نب را نمو هلو قام أو في رعملا هدم عطقف همجولا

 لأ «ءاعدلا ىلع هسنتلاكفص ولااذهَّمااهناثو ةفصلا هذه ةطساون مهتج ردو مهتازخم لع هقطأف ةكتالمال |
 1 لهأ تالابّرةمن وك 5 رخال ا ىف همحو لك سد هن ا هئلاند هكئالملا همح اصتوءاعدلا ىلا عقري_بمالسلا ٍ

 || هلوق لع فطءالوآولا (ىلوالا ةلأ#لا) لاسم همشف الوكو دهملا ف ساسلا ماكيو ىلاعت هلوقامأ نوب ردم!

 | ىبريع مسملا همسا هنم ةماكب كرسش هقلاَناَدي ال اريدشت ىلاقي نأ ىلوالاو ةدئافا وأةرورضالالاز/اجريغأ |
 || سانا! ملكي ؤ لاق غةدحاو هل عومجلا ا ذهد نيب 211 نمدو دعملا ةرخالاوا دا ىف هي بولا بسه نبا ْ

 الأ رحال امهدحأ نالوقدهملاف (ةن املا ةلأسملا) كرشيي هللاّثا هل وق ىلسءفطع ساسنلا ماكي وهلوقذ|
 | اكب هنا هنمدارا اك ناك ف ركو عامضرلا تةو ىب_هلا عمضمو» ىذلا فورعملائنثا اذ_هودىناشلاو ها ْ ١

 |١ نكوأ هتار تف ناكاوسدوهنملا اذهفاتكالو دهاا ىلا ايف ”ىبصلاحات<ىتلا لالا ىف سانلا |
 0 اريغص سانلاا ماكي لق هناك د هلا ىف هلوق نم فراظل | ىلع فدعالوكو هلوق ( ةئلاثااةلأسملا ) دهلاىف أ
 | .ءا.ثلكو هنوقعمجاامةغللا ةلوكلاب اولا لهكلاام (لوالالاؤسلا) تالاؤسانوهوالوكت |

 َُح
 122 تس حت

 20 ع اولا

 ' لأ كفرا نزتباسلا نوتباسلاو هلوقىلا ةئالئاج اوزأ منكو ىلاعت لاق كلذا) تاجر دو لزانم ىل-ءةنحلا |

ٌ | 
 ةعسالا ىلع ةءاعفلا هل !فطع نال فرعض ىدنعاذ هو سانلا اهاكموارمجو ىلا هنءاكرب دقَمل او ارمح و
١ 



 اودّرمسانلا اكو هنا هزم دارملا (ىاثلاو) اهلا نكىسعنا مهاوقىفنا رخ دقو ىلعدرلا |

 ىلع لدي ىذلا مالك اذ_ميهنددأ لمصافتلا ضعي ىلا علا رذالنا]ا

 . اممم مس مي سلا

 ىنعالا لاف تو ىوق اذا تاينلا لهتك

 لوكمتنلا يمر نوم « ف رش بكوك ١م سعشل ا كد اضإ

 ١ نرعلا لوقنمذوخ ا مودد

 لاحم ىلاعتهلالا لءريغتل او تلو وكلا ىلا بصل نمل او>الا قاما قم هنوك ناس هن ءدازملا هرك ذى ةدئافلا اخ تازدملا نم سلف ةلوهكلا لاح هماكةامأف | نازدملا نم دهملا ف هنوك لاحهماكت نأ (فاثلالاؤسلا) لالا ون سلا ىف هانتملا لعكملابدارأ

 نلاو حولا ماك. ةلووكلا دنعم هدأ ةرا.هطراهظال
 اع هنا كلش ال كلْذَو :د او ةفصو د اود ىلءالوك هنوكلاحو دهلا ف هنوك
 عّنالَغن (تااثلا لأ ؤساا) ةاوهكلا لاح غلبي هنا ناس ه:مدارملا مدالا لاق
 كلا غابامووةريدقتلا ادض ىلعو ريشا ةمسو سئ الثوانثالث ناكعفر نأ
 لاو لك أو مالا ل ءاكلا نءةرابع ةغللا لص أ ىقلهكلا نأاشس (لوالا)
 ءاعسلا نم لزني نأ دعب الهك نوكي نأ الهكو وعي دارملا سلا لوةوع(ىاثلاو) تق ولا انه ىفالهك هتوكي هذصو حدف نيعي رالاو نيثالثا|
 ااو :الصاا هيلعهنا ف ضدي الاهذه ىو لفلان نيسكلا
 بلا هيلع ميسا مالك ىراصالا تركن
 ك,نأ بول تءقوول ةعقاولا هدهنا شالو !مرغأورومالا
 مو زوال نينثالاو دحاولاب رمملا اذه لثم صصص نال مهاوةبْنيقِءااق عطقلا لصحي
 وءاوشالا كلذ ناك كلذتأك ولذامضيأو عانمرتا ودلاة_-ىلااغاان روكيامءافخاو ||د-اغااب كل ذريصمف لقنلا ىلع ىاودلارةوذت نأو ديالف ميظعلا عجب اروح دع اذ ةبيحلا
 اكرمو اهل |ناكهنااولاك ثيح ىلا هي ط ارذاىفاوغلي ىراصذلا
 ,ز_ه تاكو ل نأ تنثف انا دح اولا لءحامر لب هلئاضفو
 اكملا ناجأ هيلا ادوج وم ناك ام هنا ا:اعاهراكسنا ىلع وةرطأالوىراصتلا
 رم لاس :ءارب ىلع ةلال دال ناك اسناد هملا ىفمالسل | هيلع دع علا
 ءمادااف نيلملق اعجب ن ررمذ الا

 ع

 ذىفمموذكي اوناكد وهياانأالا كلذ اورك ذينأر يدق
 .ةذعامو دكم صالا قب ب اسال هذه لجالفةهلعل اه دهل
 نوركش ىراصالا لكس هلفاضيأو كاذب لسو
 ءقاو نيتو اغتال ىئادأا لاق مص ةروس
 دلا فا. بو هنوكو ىلاعت هللا نم ذا ىسدعن وكل .ةناف نيلاصلا نمو
 لك دلو يكل ىفو دسهملا ىف سانال املكم هنوكو ىلاعت هللا دع

 !نإزكه نوكال هنالالاص انءأ ةمترال هلا اذلق نيكاصلان مو هلودب ىىسع فاصوأ ىلا عتهللا مخ ملفا اص هنو
 ,,دلاوامد موي تا ع اذ ني دلاواس: دلا فت اماقملا جب لران:كلدناءوا عمو لل

 ام قا هللا كا دك لاكرم ب نس.سع ملوداو لن وكي ىف ير تااقأ )
 *.21نال كلذ تلاهتامنا اما نورمسفملا لاق (نوكشذ
 ذقاذا هلوقو مالساا هءاءاركز ةصقىف هلثم انرّرةدقد

0 

 || نيب راما نم هنوكف" رخ الاوان

 || نك لودي امناف امأ ىضقاذاءاشب

 | نا (لّوالا) هود نم باوحلاد
 ١ هنمدارملاو

 أ رهلا ىفةدح
 ا لاح ماكي هنا هانعم ل سم ونألاه (ثلاثلاو) ةّو

 || (عبارلاو) زنا فب
 ١ ىلا مالسلا هيلع ىصعر

 || نير ناكحاذانادالا (| نيهبو نمباوطاو لو
 ا نأ "لكلا لضفلا نبني

 ا لاك لاجدلا ل_ةقيو سانا ماكيو نامالا 2
 | يعأنم دهملا ىف همالك ني مهاوق ةحص ىلعاو تح او دهملا ىف مال || (ةعبا رااتلأسملا) ضرالا ىلا لزئم_ مالس

 ١ ىذلا ميدظعلا عمجلا روذ-قاهعوةرنو
 || ةءقاولا ثثدح ىف

 ا|رتاوث
 || نالاعنتمانهس

 ١ ( ردع سانا | ىلو ناكل ةدوجوم ةعقاولا | هيقانم ءافخاف ىسينأ عنتو كل ذك ن
 ||| اولاهو ةببشلا هذه نع نو*

 || ناكو ةش انا! نممالاسلا اهملع ميسم لاحت
 | ءافشالا ىلع قطا وتلا هلئمىف دعب الو الءلق اء ناك مالكا كل دا نو

 ||| اوتكسدق اضيأ مسهف تيبلا ىلا مهتوم#تني و كل
 ]| ىئاضنلا ىلعأرقامل بلاط ىبأ نب رذعب نعلن هناف كلذ أ هلع هللا صا دهم ىلاءتو هن اهس هللا ريش أ نأ ىلا

 ا ىلا هت لاغ مت ةّردب مالكا !اذ-هىف روك ذم ا نيبو ىسع هد

 أ قرشأو ملفعأ تافدا هذه نم دحاو
 ٌودرطلاو لصالا . ملا ىلءايظاومالورتلاو لاسعفالا عمج ف نوكيدال || ملا نوك نممظءأةبن

 ا حراولا لاسعفأ ىو بواقا ١ل
 أل لاىتدلوق « تاجردلاعفرأ



 - هم م سو سم / ب م ا سم سس د

 نك هل لوقياهغناف اهأ ىضقاّذ ادام قاع هللا كلذك هتااهل لاذ داو ىفنوكي ىف[ برتااقاسملا ا

 نأ نس مرجالذ كياييدقت * نع ىلاعت هللا نمهرايحاهناالا ةيياغلاهحو لعار انشا ناك تاوادهؤ نوكمذ 1

 ظ | كاذكم اةعمءاشنام قاذيمللا كلذك هلوق نعم نال هسلعت و لاتف ة.ناغملا ريغ هجو ىلع رابشال اهيل صو 1
 | ةعيرارومأ هلأ ًالاوذ_هىف (ةئاثلا ةلأسلا ) مءأدقاو ةمكللاو باَكَلا هدلعنوء!ةنامو دل نذ |!

 | ةياتكلاوطللا ملعت باتكلا ن مدا ارأا لاق نأ ىدنع برقالاو ل ١

 | لجالريك او هناذل و للا فرعي نأ ىف ناسثالا لاكنال قالخالا بي ذو مولسعلا مي ا تدار اغا
 | ةيلقعلا مول_ءلاباطم ئو ةناتكلاو طائاناملاع راصنأ دعتّم ةمكملاب ل ةاوتام و لا ١
 || هنضد ”ىها باك ةارولا نال ةمكسلارو طاخا مياعت ع نءتاروتلا يلعترشأامناو ةاروتلا ةاروتلا هسلعي ةمعرمشااو |

 | ةيهلالا بتكلارا رسأ ىل_ءثصأ!ىف ضوذع نأ هنكمال < منك مواعلا لج لاء نان الاوتيلتعرارسأ ا
 1 ملسعت مث طال عت نم نالذار وتلا رك ءلست الارك د رشأامتاو لسثالاو ةعاراذب راا ف لاق م .

 | تجرد تملظع دسقف ءايرئالا نم هلبق نم ىلع ىلاعئدقلا هلزنأ ىذلا باّمكلارارسأب طاحأ مث قا مولع |[
 [|ةل رااوىودةلاةباغااو مك ذو هرارمسأ ىلع هفقو أورخ باك كل ذ دعب هيلع ىلاسعت هللا لرنأ اذا لعلا ىف 1

 ْ ةملقسلاو دي واعلا مك. ىلععال- طالاو ةءمعرنشلاو ةءاَعاارارمسالاب ةطاحالاو مسهفلاو لد ءلاىفاملعلا 1

 ٠ را لوا لدار ب ىالوسرور لاغلاق غ ةعبرالا ظافلالا هذه بدترتف ىدننعاماذهذ 1

 | باتكلا هلعنوةيالاريدق# ( لوالا) هوجوتمالا هذه ىف (ىلوالاةلأسلا) لئاسم هبقو ( مكر ند ||
 |[فدملاو ميد ندا ا مكسعح دقىف ا الثا لي"ارم ءاىئبىلا الوسر هثعشو لم مالاوةاروّلاو ةمكللاو ا

 أامتاو الوسر سانلا راك د هري دقت نأ ىدنءراشخالا حاجزلا لاك (قلثلا) ه هاا ضذيولا ذا نسح ٌ

 | شفشالا لاق (ثلاثلا ) مكتتج دقىنأب الوسو مهملكيو ىنعملاو مكتئب دقوا هاوقا كل ذانرمشأ |
 لدارسا ب .كاالوسر لي الاوةاروتلاو مكنت طاوباتكل لا هلعيوري دقتلاو ةدئازواولا تاع- تدشن ا 1

 ممكنا نا مكس و لاق هناك هنآ ن مال دب واعج دق ىفأ تف نم ةزيءهلارسكي عفانأر هو ةزمهلا خفب ىفآ 1

00 
 | ىأنيقلام.نا نس هللا لر امتفىلاعت هلوقاها دح ا تان اف(نآ رقلامأ )داوشتسالاو رعشلاونآرق 3

 ١ اقلاخ هوك يسفت تبح>وؤ 0 ا قسمي املاح هنادي تت 00 ردقملا 1

 ك_ةاذ ىزلا مكبر اود ا ا

 ا
 ١
 وتر 171717212105:2009527-- 7302272 2 يي 0-7 - 0 1

 . نيدقتلاب 0

 جا سم م د يس سس سس سلق

 | ناله هرفذ (لسختالاو ةيدوتلاوةم تحال او باكا هلو ) 000 2 ردبلا ةرودق 1

 ا ءاشيام قاع هلوق ىلع فطعؤ ءا لاا نونلاب نوقا ااو ءاملاب هلعت و مدا هاعو عف ةانأر 9 ) لوالا ةلأ | 0

 2 الا ريد_ة:لافنونلاب أ رق ةنمو باكا لعب و اذكو اذكو هءاكع 1 ىلسع فطع دارمملا لاقو أ !

 يو صو تو

 . مدمس هنو

8 

 ١ نا الو ناك مو هيلع هللا ىلص هنا ىلع لدتا ال اةذِه (ةن اثلاةلأسملا) ل , ان مكستس دق ىف ا الثا 1

 1 دا رملا ( ةئلاشلا ةلأس سلا) مهم نيصو هذ موق ىلا”وعبم ناك هلا دوما ض»ب لوق فالذي ل.تارمما نب لك ١

 اذ صرءالاوهكالا ءارباو ىوملا ءامد أ ى موتانا الان ماعاونأ انههدذعىلا.عت هلال درقا ١ ال س ذا ةناالاب 1

 ذاع كير نددي ا مكتمح دقهلوق نمدار ا ناكف تاسغملا : راس 1
 ا ْ مك قاخ [ ىف! لا م درفلا الس

 | تازدتم نم عاونأ ةسجنانهه كح ىلاعت هنأ لعا 0 تا وم ارا يا ١
 ا ةزدنارك (قوالا ةلأسملا) لت اسم همقو هنا الاءذهقانهددركذام (لوالاعونلا) مالي دلا هلع ىَسَع 1

 أ هَ , الا ريس هنا (فائلاو) بقاع مدلكلا عطقو فاشن الا عامه دحا )نامه و لفرسسكن هو نيطأ أ نم 1

 هللادعو ىلاسعت هللا لاك ءادّسالا هد و ىلع نوكيا ة«كةزا هللا ارمسف» ترودو مكسا ق داع تاك :

 1-0 مادكل دك هللا دنع ىسع لم نا لاكو د 'رفغم مما هلوقب دوعوا ا رم مت تاس اصاااولعواو:هانيذلا |

 | نال دي عج ىلع نأ مف نمةءارقك ىنءما ىف هنال نسح اه-ولااذهو با رثنم هلت هلوقب لثاارسدف خا
 32, | سانلا اهم 1 ىلاسعت هلوقري سة ىف انس دقو رود اور ذأ ىأ نيطل أ نم م (ةناثلاةلأسملا) أ 3

 0 | 12 لديزئذلا لوقنةاضر أ ان ههءرت دنت أب صأيالو ردت اوه قلللانا

 ب ليج مح



 ١ نامزلا ء دو دق ىلاعت وهذ ىدرالاف ام لكنا ىعملاناكنل عادي الا و دا الا ىلع قات هلوق الجولف

 || ةاملساو توملا قاش ىذلا ىلاعت هاوةا قا وهىناثلا اذهو تاز_هلملا راهظا لبس ىلع هيف مالساا هيلع ||

١" 
 ا

 || قاخالا اذ_هناءارعشلا ةروسف ىلاعت لاق بذكلا ىلس_ءقلطب قالا ظفا نا او.تاثثودب وستلاوري دقتلاب
 1 هنال اقااخ ىبع امعا بداكلااو قالتخاالا!ذ_هنا ص ةروسفواكذانوةاذثو تروكستعلا قو نياوالا

 ا نم مك قاخ أ ىلا هلوق ىهو اهريسف: ىف نك ىتا ادي الاهذ_هابعاان' و هرّوهيوهر_طاخ قي ذكلار دقي
 || قالا نا ىلع لدي كل ذلكو ريطلا ةئءوك نيطلا نم قاع ذاو :دئاملا ف ىلاع3لاكو ردقأو رّوهأ ىأ نيطلا
 || ىذاملا ىلا ةراثا قاخ هلوقو اعجب ضرال | ىفاممكل قات ىذا اوهىللاعت هلوة اهعباروريدقةلاوريوهتااو*

 || ر دق ىلاعت هنا وهو مالكلا مصن ىتح رب دعم | ىلع قالا لح بجو ن ذا قاسفتالاب لطانكل ذو ىذاملا
 هلودف (رعشلا امأو) ضرالا ىف ن الادحوام لك ىخاملاف

 ىرغيغ ناك موتلاضعبو *« تةلخام ىرغ: تناالو
 مدالادمحالا قلاوذلا ىديأ الو نةلامللا ىديأب ىطعبالو هلوقو
 || نالفوريلثا نمرا دما قالثناو سا.ةااناهاو سواه ردقاذا لئلا قات لاقي هناوهذ (داهشتسالاامأو)
 |١ هنو دالاىو ءاودسا ةسالا اّنال ءاسلملا ءاقاذلا ةرذدلاو قاقعتسالا نم رادقملااذههاىأ اذكب قملخ
 اا اذا سانل!فاتْخا لوقف اذ_هتفرعاذا ةءوستلاو ريدقتلا نع ةرايع ناخكلاناتدئق فال>ا
 || نع ةرايعتب وتلا وردَقَدلاَنال همة ىفهنلا ىل-ع هقالطا زوال هنا ىرمص, ا هللا دمع وأ لاه قلاسكلا
 هلا ىلاءتهلوةب هءاعاو تاو هللاالا سا قال انباع لاهو لاس هللا ىلع كل ذو نا,_ساساو نظل

 | اوناجأو هتلاالا قااخال هنا انلوق ق دص هللا الا سدا هن أش اذ_هنوكي ىذلا اال انل وة ق دص نم مزليالو
 || هللا ق-ىف الام ناك ناوّنالا ْنكل ْنظلاو ملء !نع ةرابعةيوستلاو ريدقتلانأب هللادبع كأ مالك نع
 ١ ريطاا ةّيمهك هلوقور دق أ ورود أ هانم نيطا نم مكس قاخ أ ىنا هلو ةفاذ تةرءاذا تبان ل_علاق ىلاعت
 |روصملانيطلا كلذ ىف ىأ هبفزغنأف هلوقو هترّدقاذانئشا!تايهم-هاوت نم ةأسهملا ةروداا مهلا
 | دحاولا ىلع فاالاب ارئاطن وكف عفان أرق ( ىلدالاةلأىلا) للاسم هيف هللا نذاب اريسطن وكمف هلوقو
 | نا ىوري# علا ىلعو دحاولا ىلع عقي سنا م ءاريسطلاو ةدئاملا ف كاذكو ع.4با ىنع اريطنوقابلاو
 ١ ذخأف شاف قاع هوما اطو همام نوعي اودخأ تازدلا رهظأو ٌةويدلا ىداامل مالساا هيلع ىددع

 1 هملانورظني سانا اما دامريطي نأك بهو لاق نحرالاو ءاوسلا نمد ريطن وهاذاف هيفا أَ هروصو | مط

 ١ هماع مفاندعا ارق تااكو ش اة اريغ قا مل هنا موق لاقذ سانا | فانخا مث اسم طقسموذمعأ نءباع اذان
 | نيماكت لا ضعبلاك (ةياثلاةلأسملا) هيلعنيق املا ةءارق تناكوريطاا نم اعاونأ قات هنا نو رخال اقو
 | لاقي نأزوجي له هناوهو ثحب انه ئفنلاباوفصو كلذلو عبر لكى يقر مسج حورلا نا ىلع ل دتي الا
 |١ كلذ ةروريصا امج وههيف هش ناك ىذ ىف نق' ىتم ثيح ةيصاخ مالسلا هيلع ىسيع سف: ىف عدو أ ىلاسعت هنا
 | ىسع ةخفن دنع هنر دقي مسحلا كا 3 ف ةامطا قاتع ناك ىلاعت هللا لب كل ذكسهالا سا لاقي مااد> ئذلا

 ١ ةمضااءنح هريغل لصحولذ تدعو ىدع ىذا !ىبر كلما عم هترظانم ىف لاق هنا مالسلا هملع مها ربا نع ىكحو

 : 0 را السل ١ دةالصلا هياع نا لعل ةتارقلا (ةئلاثلا ةلأسملا) لالدتسالا كا دلال
 ىدرع هجنقا تن اك مرحالذ ض2 ىناحورو ص42 حور لسو هيلع هللا لسع ليريجد مى مالا هيلع

 ١ هلوقل هقءاذتو ىلامعت هللا ني وك ب هانعم هللا نذان هل وق ) ةعدارلاةلأ ملا ١ حورلاو ةارلل مال ىلا هيلع
 1 اه مالسلا هيلع ىسعرك ذاسغاو توملا هتلادج ول نآيالا ىأهتلا نذانالا توت نأ سفنل ناكامو ىلاعت

 ا راسهظا لمس ىلع ىلاسعت هللان

 0 ا ل 1

 هوهف ةايملا قا ام أري وصتل ا اذ_هلع أ ىنا ىلع اومبنتو ةهبشللةلازا دمقلا

 ءآ



 اناا ١

 | هكالاٌىربأو هاوقوهق (تازمتملا نم عسارلاو تلانلاو يناثلا عوذلاامآو) * لسرلادي ىل-ءتازدملا |[
 | للزنا لاو ىنعأدإو ىذلا ود هك الا نا ىلا ةغللا ل->أ رثك !ىهذهنانذان ّىوملا ى- او صربالاو ٍ
 ةّمالاهد-هقى نكي مل هنا لاقيو ىل للان ردال ىذااود دهام نعو اريصب ناكنأ دعب ىعىذلاوههريغو ا
 هلع عقجاامير مالسلاو ةالصلا هملع هناىورو ريسفتا | بحاص ىو دسلا ةماعدنب ةداتقريغ هك أ ٍْإ

 ْ الاهراوادم تداهم مالساا هيلع ىسعان [قطي) نمو هانا ممم قاطا نم ىذرأا ن مال نو سس
 ناكو رذاءامحأو موتقان حاسب تاومالا ى< مالسلا هيلع ىسع ناك ”ىبلكللا لأف هدحو ءاعدلاب |

 عمرو امح هرب رم نع لزهت هللااعدذزو ل تمم نبا ىلع رو ام حير هربق نم حو نب ماساع دو هلة دص
 نم (سماخلا عوذلا اًمأد) ةمهاالا هش دَمَمَعا نم مهوتل در هلنا ن ذاب هلوقو هلداوو ينو ءلداىلا |

 توم قنورخدتامو نواك ناعم دن آو همع هن -ىلاعت هلوةوهذ بو.غلا نءهرابخا تازدملا
 مهتاهتأو ممتانآ لاعن ايمهريخك م ناببصلا عم سملي نكن ”ىّدسلا ىور بورغلا نعرب ذك هسهأ لت ن مناك مالسلاوةالصلا هملع هلا (!مهدحأ) نالوق يالا ءاعىف (ىلوالاةلأسملا) نانل اس
 اولاه معوشلا كل ذذخ اي نأ ىلا ىو هله أ ىلا ”ىبداا عريف ذك كلت أيش دق ْكَمأ نأب ىصا اريك نأكو
 تيبلافاوسل هلاولاقف مملطي مالسلا هءلع ىسعءاقب تن ىف مهوعجبو رحاسلا اذه عماو هلال ممنايسدل |

 لوةااوإ ريزان> مهاذاف نوركحي كاذكمالسلا هياعىسدعلافريزانخا ولاق ثدملاا ذه ىف نلاةذ |
 اواكسف راغّدالانءاومموقااّنال كلدو ةدئاملا لوزت تةور_هطظاما بودغا!نءرايخال انا (ىناغلا
 اذه ىلءبودغا |نءرابخالا (ةمن ائلاتلاملا) كالذي مهربنع مالسلا هيلع ىدعناكف نو رختيونؤزء
 مدة لاوس نءالا كلذ ممكححعال رب_ظلا ارذتسا نوعذو نيذلا نيمدتأ | نال كل ذوةز2ههجولا

 اريثكنوطاغي ممأب نوفرتعي ميك اوكلا لاو-أ ةفرع» ىلا اب نولصوتي ول يكل ذ دنع نونيعت سيم |
 هملع هنا مث ىلاعت هللا نم جول امال ان وكمال ةلًا سم م دةتالو ل ان ةناعتسا ريغ نم بدغلا نءرابخالااماف |

 ةرهاق :رهتةسولناهذهىفنا ىدحلاو نينموم جنكنا مكمل 5 ال كلذ ىفنا هوقبهمالك مخ مالسلا
 لصأ ةلالد ركسذ | نم ىلب قدصلاا ىلع لا ىف ةرمعملا لئالدب نم آن ء لك ىاذملا قدم ىلعالادةب وق
 قدصا ا ىلءز تملا ةلالدب نم[ نمامأ تاب الا هذهرو وظ هرفكيال هلاف ةمدا اربلاءهو ىذدملا دص ىلع زك[

 هيمو و

 ا هزد عاق مكبدو برها نا نوعبطاو هللا اوةاف مكبر نما انمكتمجو مكملع مارح ىدلا |
 كلذ دعي نيب ىلاعت هللا دنع نمالوسر هنوكةر هامل اتازدتملاهذ_مبنيباسل مالسلا هيلع هنالعا. ( ميقيسم ||
 ةلأسملا ) نانا ًاسههشضو ةاروداا نم”ىدينيباملاق دصموهلوق (ا.هدحأ (١ نام وهو لسرأ اذاعهنا ا
 ىبىلاالوسر هثءناو هريد_ة:نأ دن امك دق ىنأل ارسم ىنب ىلا الوسرو هلوةىانرك ذدق (ىدالا |
 ليكارسا ىبىلاال وسر هثءداو ريدَدلاو هملع فوطعماق ّددمو هلوقذ ديان مكسب دق ىناالثاف لمت ارمعا |
 ظافلالاهذهفذح نسحامناو ةاروتلا نم ”ىديزيباملافدصم تنعب اونا انهدكتتج دةىنا الثاف ا

 م-ييلعءايبنالا عجاف ةصم نوكي نأ ”ينلكىلع بجحهنا (ةسن انااةلأسملا ) الع مالكتل اةلالدل
 اذ_هاف هنود فارتسعالا بجوز هما هل لص> نملك فز اوهم- خو توبثىلاقيرطلانالمالسلا |
 ىسدع دعب ف م ارغالا "لد نملعاو ةاروتلان ىموملاف ددم نوال نأ ب < مالسسلا هما ىسعنالاناق |

 ةثعب نم باء ادوصةم ا امأو نهال !تافي رت وني ركدملا تامشةلازاوةاروتلاربرقت مهلا مالسلا هملع
 دا مده لاق تاور (لاوس هلقر) مكحراعمّوح ىذلا ضعب مك لح الو هلو5مالسلا هملع ىسدع ا

 م-يلءام رع ناكىذلا ضعي لحل ءاجهنا ىف ةدع رص ةريسخلال اهي الا هذهنال !هلبقامل ة قام رخالا |
 ”ىديزيباملادصمو هلو: ضقاشر اذهو دار وتلا هكح فال همكح ن وكن أ ىذعةياذهو ةاروتلا

 داقتعاالا هل ىعمال ةاروتلا قددصتاا نال ذو نيم الاكل | نيب ضقانت ال هنا ) ناوأساو ( ةارودلان م ا



 او ناوصوقح وهذ اهيفأم كح ا

 ا كلذ نك لو ةاروتلا ماك آن ماريثك عفر مالسلا هملع ىسعّت ا نورخآ لاكو مهئءتاديدشتلا كلت عفرو ١

 ا ناسنالا جارخا نالهداعاامناو مكبر نمةن ان مكستمجو لاق مق دصو ىنح امهالك و منملاو خانلا نا اذ ئ

 ل 1/

 ١ ةدوجوم مالم اهءاعىس٠رةراشنلا تناك | ذااضي و ةاروئااناف كلهم هنوكلاضةامءاهضام دع ناك أ

 1 هيلع هنا م-_مطعد لاقق اوذاتحام ةاروئءااضقائم هعرشو مالسلا هيلع ىسع»ىم نكي ل ةاروثلاف

 0 ىدو د هعل رش ىل_ءناكم السلا هباع ىددعن | همم نب بهو لاف ةاروتلا ماكح أ[ نم ا.شريغام مالساا

 | مكلع مرح ىذلا ضءب مكل لح "الو هلوقرمسف هنا مس دقملا تاب لقتسسيو تدسا اورق ناك مالسلا هيلع
 1 ىسعءاجق ىسوه ىلا اهو.ستو هلطان 3 ارمش مم سفن أ دنع نداوعضو لو اوناكرابالا نا( امد د, ) ني هأي

 || ىلاعتهتانا (ىاثلاد) مالسلا هيلع ىنب ,ودنمز ف ناك ام لا الاداعاو اهاطب او اهءقرو مال سل ا هملع
 نم ظرف ىلاعت لاف مت ايان نم مهنعر دصأم ضع ىلع موا ةيوةعدوببلا ىنعءامشالا ضع مّرحدق تاك

 مالسلا هلع ىسعءاقدو ملا ىلغارهسم مب را كلذ قع مهل تاحأ تادسط م_ماعانمّرحاو دا نيدلا

 !ٍ ١ اال عام لكى اة 2 ناكو هم اًقمامعاو رحال اعضرو تدسأ |عقرو هاب أم لعةاروتلاباف ددم هنوكق احداق

 1 مهعايط ىف ارثومو موي ولق ىفاعجان همالكري سما تاز تملا رك ذ داع افرسدعنامزلا يدق نم داما فولأملا نع
 ّْ نأ مكمزلا ذا هنا نييف ىلاعت هللا ىوشن م زاول نملوسرلا ةعاطنال ن وعبطأ وهللا اوقتافلاعفم-هةوخمم
 || هدوصقمو مكب روىر هللا نا هلوقي همالك مْ هنا م ىو نعهي كساس فوعطت نأ مكمزل هللااوة-
 || هتهرارقانال هلا نباو هلا هنا اولوة ف لطابلاهسلءاولّوةّاليكلةيدورعلا, فارتعالاو عوذ1ناراهظا
 1 ناك ا ىلاعت هنا ىدملاو ميقّْسم طار صا ذه هو د عاق لاق مث هءلع ىراذذا !لاهج هيعدتامم عنعدب دودعلاب
 ٍ ىلاعت هلوق د مقدسسم طارص اذه هلوقب كلذ دك مث هودمعب نأ لكلا ىلع بجو مهرسأب قثالذلا بر

 ٌ 0 و هلق اد انما هنا راصنأ ني نوب راوذلا لاك هّنلا ىلا ىراسص:أ نه لاق رفكلا ا مهتم ىدفع سحاق

 || (نيرك املاربخ هللاو هلل اركمواوركمر نيدهاشل | عماندتك اف لوسرلا انعملا و تاز اعانم[انر نواسمانأب
 ا ةصقانهه'لرت هنازمتم ح رشو هتافص ناس ىف ىصقتساو ىسع ل ثم داون يع ةراسشن حامل ىلاعت هناىلعا
 || تازدملا كلت مهل ح شامل ىسعنا نام ىف عرمشو“اصةسسالا ىلع ميم ةروس ارك ةدقو هندالو
 : لثاسسم ريالا قورفكلا ممم ىسيع سح ايلف ىلاعت لاذ هولماعاذاع مسهفلئالدلا كل ةم-هارهظ او
 || طذالا ىرك نا (ا.هدحأ) ناهجوانههو ةساانئث ْ || ناد_-و نءةرايعس اسحالا (ىلدالا)
 هنادارملاٌ اودو لد دال لعلم نأ (ىلاثلا ١ هندان كلذ نر رفكلاب| اوماكت مما ودو هرهاطظ ىلع
 / نم لدا العلا لئمهمف ةهبشالا طعلعلا كل ذناك امو هلل ىلع مهمزعو رفكلا ىلعمهرا ردا مهم فرع
 أ ىلع مهرفكرهظ هيىذلا ببسلا فاو فاتخا (هي املا ةلأسلا) ساسحالاب لعلا كلذ نعريع مزجال ساوحلا
 او دود هللا نيد ىلا مهاعدو مهءاج ليش | ما ب ىلا الوسر هثعبامل ىلاعت هناك سلا لاق (لوالا) هوجو
 || ةكع ودو سو هملع هللا ىلص دت صاك هم وق ىف مالسلا هملع ىبسع أ ناكو مهنع تشاو مهفاسقم اودعو
 || اني زح امون لجرلا كل ذءاخر ابج كالم ني دملا كا: ىف ناكو هن امض لج رلا كال ذ نس> أف ل-ر ىلع ةيرقىف أ| لون هنا قفتاف ضرالا ف ناسي هّمأعم حرخ مالسا ا ةالصلا هسيلع هنا هلتقاودا را هن نمآن م | لزانم فو راسغلا ىف ل_سو هيلع هللا ىلسص”ىبنلا ىندخا م ليث ارمسا ىنب نم ىتض ناكو ا
 ْ مراسل لك لعد هنا هن داع نو رامح لحر هني دا هذه كلم لاقف بسل نعى سعال سف
 ْ كلدمالسا|اسميلع مي. تدمس اف "ىلع رذ عدم هالاو تبون مودلا اذ_هوهدونحوود همس و همدعطر
 ْ ديالو مرك أو نسا دق تااسف رمش همفناك كلذ تلعفناهامأ الاسقف كلذ ىكلل هللا عدا «ىنبانتلاف
 || كلذ لعق اذ ىنعأ مءام كب اوخ و'لرودق الماق كاملا ءىن برقا ذا مالها | هيلع ىسع ل اقف هما رك ا نم
 || نبأ نمهلأسو برشو لك أ كلملا هءاحالف ار ىباو للا ىفامو بط رو دق! قام لو هذ ىلا عت هتااعد
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 ا ل قاعد نم كالفن ةدفاولاهريخأ تحك ذيل طب املا لزق باولبا فل جرلالاعتر تانح ا

 |١ اعدف مانأب كل د ل_.ةتامدق ةشانأكو با نأو ديال ىداو ىلاعت هللا ى ع نأ اعد اذاارةنءاملا لس 1

 اا اذاناك ل اجل اففا زن تاك تاع نامت لع_فنال ىسعلاقف كلذ هدم بلطو مالساأ همت ى 8 ا

 ْ 1 اوردا شاعدق هتك-ام لهأ ءارالف مالغلا شاعف ىسنع هللا اعدق لعفتام ندر رت هتن>] ناو هد ارا َ

 ا 1 همذنعطاااورهظأو هلق دووماا دصقو قانا فارومشم مالسلا هيلع دعما راصواولتتقاوحال لانا

 ْ امه او ازوتل فاو يقبل عل رهاب نفراعاواك ةوولانا (فاشلا لوقااو) هيرفكلاوأأ|

 || ها اوهناذبافاوذخأو مهّضغ ددْسا 000 يظااف هل-ةنيلاط هءفنينءاط مالا ل وأن ماواكنأ|

 , مد منا ناءالا ىلا م فطاعدنيذلا هموقن مّن راف مالا هيلا ىسسعثا ( تلاثا!لوقلاو) هل قاوماطو :

 || هللاىلاىراصتأن همها لاققم عال ول منج نأ بحأف مف عمت الهتوعدن او هءنوذموبالا|

 1 بلطو هل 1اس وردم نورفاك نيراوألا ىو دنرم نأ رمح أ ل دعت نوراوآلا الا هباج أ اك

 | نا(لوتالا)لاوقأة تالاف (لوالا هلأ بلا) نان اسم هسئق هنت ىلا ىراصن نم لاق ىلاعتهلوةامأ هلآق

 | نم ةعامر رو ضرالا ف عسيدخلأو مهر ةهيلعاود زعو نيداا ىلا لمت ارسم ىئياعداأ مالسأا هيلع ىسع

 ١ لان ردع ىلا نير راواا ”هل»- نم مهو ىديزاي ءاانحونو بتوةءدو ثوععت م-ممق ناكو كءسأا ىدامص :

 || ةرهعماهنما رق دالة سانلا د ثعات رمد دعت ناق كعسلادمصتن الا مالساا هملعىسعأ|
 5 ةرمعاملا ف هتك ءاّقاا ان ىسدع ههأف ايم داطص |انك ءاملاق ل الا كلت ينك ىردق نوهت ناكر

 اًوامو ىرخأ ةنمفس لهاب | اواعتسا هاو هلم قزق ٠ نراكح اء عبار م تةكمشلا كل: ىف عقجاف ى رخآ

 ْ ناك اغا هنا ىلا ىراصنأ نب نمهلوقنا ( (كاث !١لوقلاد) مال وام اونمآ كلذ دنعف نيئ.فسلا

 ا لءءالهوءاطام دوملانا (لوالا) ل هلكقلا ملط هلع دورملا عقتجا نيس سعارخ ىف |

 : ةنطاى قيقر نوكي نأ بكم كي أندر اوان م م ردن ءىثالا كئاوال لاق م_-مءبرهلا فود ناكصو |

 ١ دوولا نامل. اىف 0 11 دتامفو مهضعب كل ذىلا هباج أف ىفاكم ل_-ةةمن ىسهيش هملع اي تأ ىلع ||
 ١ هللاثو هنذأب ىرذ مظءرام-الا ن نم لجرل مهمذ ناك | دمع هب برمذف هفسنوععش لس ىسع و ذخ امل ١

 ١ ضرغاانا ل_صالاو تاتجصاك تراصطفاهعضومىلااددر ةد.علا ندد مث كي.س> ىسع ا

 ا هلوقا موقلا عم لا ةلاىلا مهاعددنا (ىناثاا لاقحالاو) هنعمل م ل ما

 ' مصو دع ىل-ءاو :مانيذل ان ديأف هقفن اط ترذكو ليت ارسا ىب نم غب اط تم . ا ىرخ أ ةروس يف ىلاعت أ

 : ىباهذ لاح ىراطنأ ع نمردقتلا (كفالا) هوجو « قف هلل | ىلا هلوق ( ةناثلاةلأس بملا) نب رهاظاودككافأا إ

 ْ لاو ىلاعت هللا سم5 نبأ نأ ىلا ىراصتأ نمريد_قملا ( ىناث هلاقز هلئا ىلا ٌفاحأ ا لاحوأ هللاىلا |

 ْ هللا رهأر جظيو قوعد نأ ىلا نرمدن ىلع تدشن ن نمدار هناك تراغانههىلا نوكو هب .درهظأ تأ || ِ

 | ىلا مهلاوماواك ًامالو ىلاعت لاك عم ىنعءانههىلا ةغللا ل-هأ ن هدرا (ثااثلا) ىلاعت|
 ا تسدلولا هلك حاجزلا لاق دوذل ا عم ىأ لب ادوذااىلا دوذل ا لسو هيلع هللا ىل_ لاقو اهعم ىأم كلاومأا

 دقت عمو هياغل ادفتىلا نالورع عمديز بهذ لوة:نأز 0 لا ا

 | نمدارم لانا ث.ح نما يدناق دسفي هلا وه عم ىنس:ءانوهىلا ناانل وق نمدارملا لب ؛ئذلا ىلا ئشاا مذ
 اا اواك انالعأ كارم ل ا« ككا وما اراك اةاداوتن مدارلا كل ذكو ىابا هلا ةرمصن ىلا هترمصن فءبضد |!

 1 ىلا اموءةهدوذإا هانعملب ادوذلا ىلا دوذلا مالسلا هلع هلو كاذكو مكلا اوم ىلااموكتءمهلاومأ|

 | هناثيد١1ىفو همااهإمسوو هللا ىلا دب رةنوكياعت ىراصنا نم ىنعاا نوكم نأ (عدارلاو)ليادودلا |!

 ٍْ أ ءاياهئاعد دمع هريغا لجرلا لوقيو كسلا رق ”ىأكيلاو كذم جوال نشا ذا كوي ناك لسو هيلعمتنا ىلصأأ ْ
 | دركأ (سماسإلا) ىلاعت هتلاىلادب رقثوكياعف ىراصتأ نم ىنءلاا:هداذكف ”ىلا طنا ىأتىلا |

 قآاولا 0 مكستاكر شن ذنم له لق ىلاعنلوق هريسطت هلل ىراصت أن نم لاق مالنا |
 ب 2 2 - تب. . تت
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 لوق اد هوز اح ىف ىى-هعىلاو هللا لمس ىف ىرا هنآ نءهب الارب دة (سداسلا) ىقءعلل ىدوي هللا لآ : ١ 3 اكل

 أغا قاوركذ (ىلرالا ةلأسلا) لئاسمهيفذهتتاراصتأ نك نوب راولا لاق ىلاهتهلوقامأ نسما
 ْ قمقدلل لاةدهئمو همدلاحو لج رلا ةصاخت عوضو م مسا ىر او انا ) لوالا) اهو-و ىراوللا :

 ! تانراواو ىيَّمَآ نم”تىراوو ىتع نيا هناريبزال ملسو هءلع هللأ ىلص لاهو هنمصاام1ل اود هنالىراو-

 ا اوداخاواوداخ نييذلاءاسنالا ةوذصم_هنوبراول!اذ_هىلءف دول اوناولالا تامقناا ءاسنلا نما
 || لبق هنءو ضاسلا ةةثوهدرول١نهدلدأ تىراوألا (ىناثالوقلا ) معرف وم قدس دا
 || لوةل|اذ_هىلعو !ّمضب بايملا تروحو نيعلا ضان ءاش روهلاو روحالا هشمو ىراو- قيقدلل |
 نود. نيراصقاوناك ل قو مهبايث ضا باريمج ني دعس لاشف مسالا !ذرماوم-0كماوآ نا ىف اوفلشخا ١

 || مهي ولقءاقن ىلا ةراشاو مهااح ده كل دباووسف همر ر وق اف: لكن م ةرهاط ةمقن تناكم هب ول نال ىل.ةو بامشلا
 || نالفو ةومزاا لاعفالا نعاد_.ءيناك اذا ليذلارهاط بما نالذ لاقي ام اذ هو صد. الا بوثلاك
 ْ ند موكب مالسلا هيلع ىمدعرم كلاصضا!لاق(ثلاثاا لوقلا) قش الام ىلءامدقم ناك اذا باث ساد

 | ةىراوه طبنلا ةغلب ىعس باشلا ل سغي ىذلاو اوم اف ناسعالا ىلا ,هاعدف بام !نول غب اوناك نيذلا |
 ٠ اذاو نوراصقا!مهنوب راوملا ناواس نب لئاّقملافو ىراو> تراصف ةظفالا هذه تب رعفرادقلا وهو |

 ْ ( ةيناثلاةلأ ملا )هن اطرو لجرلا صاوخ ىلعالملد ل اهه_ىالا فرعي راصد مذ ظغالا اذه لدأ تارع
 || ثمسلانوداط هبمهو مهب ّرم مالا هيلع هنا (لوالا لوةلاف) | واكنمئييراو1لاءالؤدناىفاوفامخا
 1 ىلءز ملا هتماوءلطو هلو سرر هللا دمع مسه نس ىب.يعاتا لاق تنأ نهاولاه سانلا داطصأ اولاعت مها لاف

 ا دارأ اذا ناكنف غامصملا هّما هتاساولاه (ىلاثاالوقلا ) نوراوللامهفهءاو:ءازدتملارهظاالف لاعام
 | دقو ةفاتتم باثانهه لاقت هتامسوم ضءبل برغي نأ غام_هلادارأو هنم هيلع ا وهناك ايش هلعب نأ |

 1 يتبع عبطق باع مور دنع دودقملا محبتي ناولالا كد اوغمصاف ةذمعم م العدد او لكى ءتاع 1

 لاقذ لعفامعهريشأف غابصلا عبر ديرأ اكمقا ن ذات فوكلاكو هيف عملا لءسو ا دس اواي مالسلا هيلع ١

 : هاد ديرب ناك اكرفمأ ا وثورمذخأ اب وثورحأ ان وأ حر ناكفرطذاف مقلاف باكا ”ىل_عت دف اد

 | (ثتااشلالوقلا) نونراوملا موق هياونمآو همم نو رضاسملا بدعتفاهدارأ ىتااناولالا ىلع عسب اجرخا |
 اان قاع وراارلاع اوءاحاذا اوناكو ماللاه_لع ىسعاوعتلا البر رشع ىئثانو داولا ناك |

 : ىلاهدس بر ضفا:ثطع هللا حوران اولاق او شطعاذاو ناف.غر داو لك حرف ضرالا ىلا هد برمضف

 | لاقفكيانمادقو انتمةسانئشاذاوانتم_عطاانئثاذاانم لضن أن ماولاةذنوب رشيفءاملا جرف ضرالا
 (| لوتلا )نيب داو اومفءاركللاب بايثلا نول فياوراصف هب_سكنم لك أي وه د لعب نم مكسنم لضفأ

 ْ هيلع ىسيع ناكو هرلع سانلا عجبو اماعط عنص 'لولملانمادحاو ناكل ذواولاهاكولءاوناكممنا (عبارلا |

 | من اولاع هثوفرعت لاف كلل كل ذأ :.قاولا هذ_هاوركذف صقنتال ةع دقل ا تناكتف اهنم ةعصق ىلع مالسلا |

 || كلذ هعبنف كءبتأو ىكلم كرتا ىناف لاك ميه نب ىسعءانأ لاق تن ن ملاسقف مالسا اه.اعىسيعباو به ذف ظ
 أ رمء الان راوملا ءالؤه ضعي نوكينأز وو لاذقلا لاق نويراوطعامهكم وأ هيراقأ عملا |
 رانا اوناكممنالنيي راوطاباوم لكن اوني راصقلا نم ممضعب و كعسلا ىداسص نم مومذعب لوألا نم |

 ١ |[ نم هلوق نمدارملا (ةئلاشااةلأسإا) هتمدخو هتءاطو هتي ىف نيداخملاو هناوعاو مالا | هءاع ى دع

 | ءانركذ ام هنم داره اف لاحم ةقيقلل ا ىفىلاءت هللا ةرمدن نال هانا راصنأو هلانيدرادنأ نش ىأ هتاراصنأ ||

 | نواسمانأي دمشاواولات م هئادعأ عمتي راخحلاو هثايلو أ نع بذلاو هللا نيد رمد بج وب هتلاءناسعالا ناف |

1 
 دارملا (لوالا) نالوق هس.ذ ماضدأ ىلاعت هلق دامش ا موسفن أ ىلع مال سلا هماعىسعمهداومن نال كلذو

١ 

 ْ ا كلذنا(ىناشثااو) ه.ؤ ىلاعت هللا سهالن وا تسم كد ءنذلاو كترمصن ىف ان هدي رتاا نود اق: هانا داو

 [ ح 1 " 7 1 ا
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 ْ .١ا/
 | 10211 7 وا وج 2-0

 د ا 0 ل 1 وع لا 0 م ١

 لإ تنكر ًاونما مهقانانم[ة مقلاة اا ل ا ملا تل

 ا اوءاط كل د دنعف لوسرلا انعمتار اراه ثم هللا لوسربا اوم او تارت "عاما اولاوثء- ىلاعت هلل 1

 | نيب داوحلا لضذ ىل-ءدي زيلضف نيدهاشلل نوكينأ ىضتقي اذهو نيدهاشا عمانرتك افاولاتف باوثلاو ||
 ا د#ت عم ىأ نيدهاشلا عم سايءنيالاق (لوالا ) اهودو نومة اركذاذد دنعف مسرد لعل ضغيو ||

 | ءاد_مئاوؤوكش هااطسو م ك اناع- كلذكو ىلاءتهشلا لاق ةداهشلاءادأب نوصوصخلا مهممنال هتمأو ١

 1 عمان تكحا سايع نيانع اضيأ لوتئموهو (ىاثلاو) ادءعش ككل رار ساق ّ

 مهيلالسرأ نيذلاّن !ًاسنلف ىلاعتدق |لاك هموقل دهاش ”ىن لك نال“ ءامال ا ةسز ىف اننتك اىأ نيدهاشلا |

 ع ل ع ىوم ا او. ف السرو ءادن ”؟مهاعجو مهءاعدىلاعتهتنا باحأ دقو نيلسر 58 نا سناو ّْ

 1 رمل كلدباو ماهل ىف انيك ا ىأنيدهاشلا عمانبتك ١ (ثااثاالوقلاو) مالسلاهيلعىوسعأ

 الأ ثمح مهسفتأ مالسماو لع مالسلا هيلع ىلا دمئأ المها اذهن هدودقملاو قرد هناا ادئالوأ

 1 لكم هنن نم اويلطاضي او هلةيوةتو صاللا درك أت كلذ لد اة هناا در د23 نو اتمام مكاو اولاد ١

 || نيدعاشلا عماشتك افهلوقنا (عدارلالوقلا) ةومشاابدت انبنالو دم ولان هلت دش نموم لك باول ْ

 | ىاراربالا ناك ناالك ىلاعت هللا لاف كن :الماعم تاوعسأا ف نوكيامناراربالا باك ناىلاةراشا |
 دك تالا دنعو نع'الا' الما فارو مدمم هرك ذناك ني:مؤملا نيدهاش ثلا عمم هرك ذ هلا بتك اًذاف نيملع ا

 ْ معلا وأ لءخ مهااولوأو ةكتالملاو وهال اهلاال هنا هللا دمش لاف ىل اعتدنا ( سماللا لوقا )١ َنيبّرملا /

 ىأئدهاش ل عماندتك افاولاقف ةملاع مت سمو ةمظع ةجر د كل ذو هسفنرك ذي مهركذ نرقو ني دهان 0 ا

 لأسامل مالسلا هيلع ليربج نا( سدا داالوقلاو) 2 مده 3 تر ةنيذإا ةقرغا١كل”ن دافع ا

 ٠ لاغتشالا ف دبعلا ةحردةراغاذ_هوهارتك ناكها دبعت نا لانك نا الا نعلسو ه.لع هللا ىلصا دوغ ||
 ْ ةحرد فن كارما وق ءالؤ ف ةدسغلا ماقال دوما ماقمىفدرعلانوكي نو هو هيد و.علاب 1

 | نيدعاش ثلا عمانبتك اف اولاقف ةفشاكملاو دوبشل ا ماقد ىلا لالدتسالا ماقمن قرت ودار لالدةسالا 0
 ١|)القولالسادع(انكلمنكانفىمقام نءاوا.ةاملفمال الاو قاشملا نمهما!لصباع لام ل قطادو م

 ثووكم ا 1| _عماشتك اف اولاق هنعنيباذ هني صان اووك نأ مال اا هيلع ىىسع ا

 . || اهءافولا الع لوسي ذك ف بعاتااو قاشملا نءاسنمل ل ددام لكلا نير قكمربصأ ركل ا
 ا لثا سم همقو رك و ركمز اوركح و ىلاعت لاق ما كو ودب عمن رمهائمزكاا ١

 ' [!| لمللار ا جاجزلا لاق ةاجادمو هتف داسةلاب ىىسلا ةغالا ىف ركملا لصأ ( كوالا ةلأ- ءالإا

 الا نو رك مهو مه أ وعجن أ ذا مهيدا تنكامو لاكو اورفك نيذلاكن ركع داو ىل اعت هلل هللا لافو لظأ اذار كما ١

 ! عاجلا هل لاقي ىأرلا ماكاو قلفلا ةمتت ا هدلدأ لمقو

 ْ ضقئءا١تاه> نءانوصم اوقاكانأد ر ك1 ناك ملف هع مم او هداف ىلاعت هللا لاق عاو ا

 1 ركمام أو هلم اومه ماو عة مالسل اهملجب ى تدعت م هركمامأ ( ةيناثل هلأ ما) اركمىم-مرحالروةفلاوأا
 1 كلدو د لالا لم قاع نرد وهب م كافر كه (كوالا) هوجو هذ مهب لاعتللا ا

 )| ىعمودو ةعاس هقرافرال مالسلا هملع ليريج ناكو مالسلا هيلع ىسعلةقدارأ دومااكلمادومْنا
 ! اواخ دال ةنزور هيفا ل خدي نأ مالسلا هملع ليريح هرمأ كاذاودارأ أف سدقلا حوربهأن دب اوهلوق|

 الإ قرفة باصوذخ ف هريسغ ىلع هش قل دق تاكو ةنزورلا كالت نم مال سلا هيلع لوريج هحرخأ تنملا || آ

 و نر كتاوت الاو هللا ان ,.اككااه ىرخأو يعهذف انيق هللا نكت !اه ةقرذ 9 قرذ ثالث نورمذ احلا ١

 ا 00000 0-0 ثان ” اكمس 0 رةوكراسوءاهسلالا قرت مزن هود ا |
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 | لحر قف انت تن ىف نيمةجاواكو سشع قااواك نيراواانا (ىناثاا ه-جولا ) هملا”مشلا لاصياندأ]

 ْ هنام_دريع ناكل رع تدق نم ل: ارمسا بن مالجر نال لسنف هتبعر نم دوويلا كله ناكو مورلا كلم 1

 || (ىلوالا ةفصا الت افصي يسال ا هذه ىف ىسعف سثىلاعت هللانأب اوذ رتعأ .(ةئاثلا ةلأسملا) هللالاك ذا | أ "لا ذريدقتلا دقو لوقلا اذه هللا لاك ذاركملا اذه دجو ىأنيرك امماريش هللاو هللاركمو اوركمو لوقأ|
 الاءارجا (اههدأ) نيقيرط ىلعنيتي الا نيتاهاف | ا لوأتلا له أ فاتشاو مهماع برقرلا تنأ تنك ىئتبفوالق هنعةياك> ىلاعتهلوق ريظنو كفوتمىلا |

 | نا ىأ كءضوةمىناهلوق عم (كفالا) هوو ند هناسسف لوتالا قو رطلا امأ اهيفريخأتلاو ميدقتلا ضرف ْ ]1

 || نأبهمرك كلذ دعب هناغ هلتقىلا دووملا نم هوا دعأ لديالن ا دودقملاو اولاو قم اني دو سامع |

 1 نيح هاف وب ىلاسعت هنا سن أ نب عسرلا لاق (ثااثلا ) هعقرو هللا هامحأ م تاعاس عميس فول قدك | نب 22 |

 لاعفالاهذه هب لعفي ىلإ هثهنا ىلع ل دتةي الافق بنت رتلا دف: ىلا كعذارو كفو هلوقفدا ولاناذن الا |
 ”ىوزلا نءريذلا دروو هنا لملدلا تيثدقو ليلدل ىلع فوقو مهيف مالا لعب ىتءولعفي فيك امأنأ

 ع 5. 2 يبس سس 7

 ا لززنأو م-هنيرد ىلع مهعداستف هوريخأف مالسلا هيلع ىسيع نع مواًأسو مهيديأ نم م-هعزتناف نيب اولسا ىلا ا

 ا هدعبءاج هنا كلذروهظأام هناالااست ارمصت راصودو سدراسبط كلما اذه سا ناكو مورلا ف ةنارصتاا || |١ لص رهظهنمو اهظعاقاخ مهتملتقو ليئارسا أ رغممامءاصواهمرك ًانةيشللا ذه أو هسغف بولد |

 مه ايسسو مولمق ى-س راق كله موملع طاس ىلاعت هللا نا( عسا رلالوتلا) هلكقب مهلاو ميسا بدك

 | هيوأتىف ارك ذو تاهباشتملا نم هقس فر كلا ظفار اصف لات ىلا عت هللا ىلءلاستحالاو رشا !لاسياف |
 أ ةعداخملا ءازب عمو اولثم ةئيس ةكيس١ اجو هلوقك ركملاب ركمملاءازب ىم-ىلاعت هنا (اهدحأ)اهوجو |

 ٠ (تااثلا) كاذب ىمسف ركاب ةيدش تناكم وعم هللا :لماعمنا(ىفناثلاو) | زوتسالاب» امسالا ءازجو ةعداخلا |
 |١ قريب دتلا,فرعلا فرحا لداكلا مكحما رييدتلا نع ةرا.ع هنال تاهياستا | نم سدأ اظذالاذ_هنا

 || ا ىميعايمه|لافذا )ىلاعتدلوت * لعأ هللاو عنتمريغىلاعت هللا وحف كلذوريغلاىلا "مشل | لاسبأ |

١/١ 

 || مهكماموءاعسلا ىلا هعقر نا مهب هتلاركم نم دارملاف هلا فو
 ملسو هيلع هللا ىل_دا دم ىلا عت هللا ثعب نأ

 ا هو.ءاصوهولتق ومويف ناك ىذلا قفانلا كلذا وذخأف ىسع عثرو هيلع هييثهقلا قا هياعد وويأأ لدو مهم
 ١ ناودا نيد_عرك ذ (ثاائلاهحولا) مهي ىلات هللاركمو» كل ذ ناك مالا هياع ىسيع هنا نط ىلع
 0١ كلذ غلو دهطامئماوةافمهوذءو مهو سمك“ مالا | هماع ىمدع عقر نأ دعب نيراواطااو دعدوبلا

 ا ثعب غمس و هند تال كلذ تلعول لاه لّدتف ص رءالاو هك الا ءارباو وما ءامحا مهارأو هلا لوسر

 ا كرت لو ىبسو لمة ةذس نيعد رآن هوا ىسع عافترا دعب سدةملا تدب ارغو سيطل هل ل امي رخآ كلم ا
 أ ىلاعت هللا مهاز اج امت ءاك اذه اح ا ىل اريضنل او ةلظ» رق كلذ دنع رك خ ىلء ارح سدقملا تدب ةئيردمف

 | ( سهاسكلا لوةلاو)م-ميىلاعت هللا ركم وهاذهف دي د ساب ىلوأ انل اد امع مكملع انعم ىلاعتهلوةود»و
 أأ| :ّدءب رشروظأو همرد ىلعأ ثدح موب ثناركمو هني دل اطباو هصأ اخ أ فا اوركم مما رم ا نوكي نأ لق
 |١ لاب الا نع ةراسعركملا ( ةقااثلاةلألا ) ل_ءأهللاو د وهماام_هودءادعأ ةءاندلاو لدلاب رهقو

 ا ةماسقلا مون ىلا اورفك نيدااق وفل وعدا نيذلا لعاج واو ر ذك سن ذلا نم ٌكلروطمو هلا كءقارو كو
 ١ ذاق لماعلا ( قوالاةلألا) لك أدم ةنالاق( نوفا همق حدك ىو مكسلا مكحاق مكعج م ىلا

.- 
 _- ع

 (ىلاثا او)اهيةريخ انالو عد ةترب-غن ءاهرهاظ ىلعهب

 ١ نكت العكب ٌرَدمو فاه: ىلا كعفار ان لب لولتقي ىتمهك رأالن لانو اذئنمف كلرعمتاذاو رع مق#
 ا نبا نع "ىو صوخو كت ىأ ٌكدقومم (ىناثلاد) نسح ليوأتاذهو كات نماوزكش نأ نعنودأو

 | لام ( اه اثو) عفر متاعاس ثالث فو بهو لاه" (اهدحأ) هجوأ ثالث ىلعا ىذاتن | مءاعسا | ىلا هعفر
 || ليوأت ف( عدارلا.هجولا) اهمانمىف تقم ىتااوامت وم نيح سفنالا ىو هللاىلا.هتلاقءامسلا ىلاةعفرا

 ليوأتلا ىف( سماسلنا هسجولا ) كلذ دعي هافو تي ىلاعت هلا م لاجدلا لةقيو لزني سهلا ملسو هيلع هللا ىلص



 كا

 أ هىلا كءفارو لاغغ كفن ظوظحو كتاوهش نع 0 فرس نا داردلل توه ”ساولاو كود لاغام

 | ىلا عفرامل ىسعت انضيأو هللا ةفرعم ماقهىلا لوصو هلنوكمأل هللا ىوساع انا رمصن 1 نم نالكلذو

 الإ ىف ؤوثلانا(سداسلا ه-ولاو) ةممذلا قالخالاو بضغااو ةومثللاوز فك اللا لاك هلا راصءامسأ١

 | اذهركذهدسج ال هحورود هللا هعفر ىذا نأ هلا رطع نم سانلا نمنادهقلا لءاساو امفاوئثلاذخأ
 اذ_هةدك ىلع ل ديوه دامو هحور ءامسلا ىلا هما عقر مالا او ةال_دلا هملع هنا ىلع لد_.!مالكدا |

 | عفراذا هنال فوتلاك كلع- أى كفوتم ىلا (عياسلا هحولاو) ءئذ نم كنو رضيأمو ىلاعت كوة ليوأتلا
 |هصاوش راك اى «مءاشر ام ىلءئثلا مساقالطا و ىفوة اك ناكضرالان ء هرث أوه ربخ عطقناو ءاوسلاا ىلا

 |اهتفو وىناقوأو ئمهارد نالذىفافو لا ض.ةلاود ىف ولان( نءاثلا هح رلا) ننس زئاح هتاذصو

 ٠ ناك نيلاستحالا الك( ىلءو فود ا ىعجيف واذد أن وك دقو ه.ماماستو ىلا ىمه ارد نالفلس لاقي |

 ا ريصمق هيلا عفرلانيعىفوتلان اكه-ولا اذه ىنعف ل.ةناف هلامفوت [وسأ ىلا هداهصاو ص رالا نمهحارخا

 اي عاونأ هددش سنع وهوى وتلا لود ىلعل دب كوت ناهز و ار ارك_:ىلاك_هفاروهلوق

 ظ ار اركت نكن لَو عوذلل اةديعتاد_هنآك كك ١ ْلَدَو ارو هدعل لاقا!ظفءا_ول ا ىلا داعص الانا هذمدو توما

 ىأىلاك ءؤارو كل ع قود سم ىعع لا عقوةمردَمَتلاَو فاضاأا ف دع هيفر دقي نأ (عسامااهولا)

 ||| هتعاط لوبقب هرمثب ىلاعت هنا ةباالا هذه نهدارخاو بنطا املكلادعصي هلا هلو ةكوهو ىلا كل ءعفارو
 وهذ ءاد_عالا. نههمعب رشراهظاو هس دةم_ث# ىف ق اشار بعاشملا ع نمهملال_هددامنا هفر ءو هلاعاو

 قيرطلا زاهر هاط ىلعاي الا ىرع :نملوق ىلءةروك ذملاءوجولا هل هذهف هياوث مديالو هرجأ عيضيال

 نااولاهريخأ انواعدق: ىلا اهذ جات نآرغن مريخأتو د37 نهدي . الاد ال لاو نملوةودو (ىاشلا

 ريخأتو مدسقت اهيفلوةينآالا ىلا بنرعل ا ضن" الواولاو انس هعقر هنا ىدمد ىلا ك_.ءئارو هلوق

 | علان هل ةموامدلا ىف كاناىلازنا دع: كسةوةمواو رذك تذل نءكرهطموىلا كءفار ىلا عملاو

 | لع أ هللا ورعاطل | ةفلاذع ماتا نع ىنغت اه انمّدق ىلا ةر ريثكلاهوجولانالعاو نآرقلا فريثكرب_ثأتلاو
 || ةمشم او ىلا كءفاروهلوق مالسل | هملع ىسعا ىلاعت هللااه رك ذبل اتافدلا نم ( ةئاشلاةفصلا)

 | تاتكلا اذه نم ةريثكلأ عضاوملا قاتل د دقو اعملى هلاو ىامتهتناكملا تان افي الادمي نوكس#

 (لوالا) هوجو نموغو ليوأ اهلا ىلعظفال | لوح بج وف ناكملا ف ىلا هت هنوك عنمب هنا ىلع ةعطاشلا لآ؟ ” ال دلاب

 ١ تفهذاماو ا يا ا هيا اجا ىتمارك ل#ىلادار ان

 انهاهاذكف مداغ :ءتلاو ا يمل ميدل و تارا خلا ْت

 هلل اريغ همق هملع مككس ا كال عال ناكم ىلا عفرب هناهانعمىلا كعفاروهلوق نوكت نأ لد وأ! ىف(ىناثلا هجولا)

 || هنن االارهاظا ١ ىو مما ىف لاند كا الفتاوملا امأف ماك-الا عاونأ قلخلا ىلوّ دق ضرالا ىفّنال

 ٠ لب ه-رفو هعافتنال ا .ه_سكل ذ ىلا ىسع عافترا نكي ل ناكع ىف هللا نأ, لوا ارب ده نا( ثأ اناا هجولا)

 لج نم دب ال نيو قا ا ذاك ىلءذنا-عرلاو 4-ارلاوح ورلاو باودلا نم هيواطم لانه د وول كل طي عفتني امنا

 2 هنأ الاىف قل ءانركذامراعضا نم دبال ناك اذاو ٌكتاراحمو كباوث ل # ىلا كءفارو دارا نا ىلع ظفالا

 ١ اورفك نيذلا نملرهطمو ىلاعت هلوق ىسيع تا نم -( ةئلاثا اهفصاا) ىلاعت هنن ناكملا تايثا ىلع ةل الد

 : ظفاي صيلختلا ىقدمم ع نءربخأ هيلا عقرلا ظلي هناشم انءاكو منيو كذب قرشمو مس مال نم كس ركش ىءملاو

 لإ لءاجو هلوق ( ةعبارلا ةفدل ا) ىلاعت هلق دنع ةمصنم مظعتو هنأش ءالعا ىف غل ابملا ىلع لدي كلذ لكو رهوطتلا

 ىدسع نيداوعما نيذلا ىعملان !(لوتالا)ناهدو همفو ةءاسيقلا موبىلااورفك نيد !قوذ كوه |نيدملا

 ١ ممل ملا ىلا العتسالاو ناطل سل اورهتااندو لا م دو هءاورفكنيذلا قوذ كا أ

 0 ل ل رو ودم 0 دوهما|ل دنع

 ا عج



 درو

 نم اورهظأن ا وموذ ىراصنلاامأ و نوابسملا مهن مالسالا دعبامامأ وهلوسرو هللا دحع هنأبن ودمي اوناك
 ىضري ناك ام مالسلا هماع هنادمئيلقعل اني رمصنا ثي-نم ةفلاخما ذأ هنوذأ اد موف هَمَقْفاو م مهسفنأ

 ةلذلاباوو احح نيأ نون وكي لب دوملا نم ةءول# ةدابالر ايدو ياكام امن دلا فارطا نم فرط ىف ىرئالذ
 ةحا ةدقوفاا ةيقوغاا هذه نءدارملانا (ىناشا!لوقلا) كل ذ ف الخ مدرماف ىرادتلااّم'و ةئكسااو

 مكحأف مكعس ىه "ىلا مث هل وقام أةعفرلاو ةحردلاب لب ناكملا تسل: الاهذ_5ىفةيقوفلا ناك ةولساو
 صاوالا كاان داا ىف همطعب هنأب مال سلا هساع ىسعرمشب ىلاعت هنا 0 نوع م هسمل محد ايف كك
 هتلاسرب نيد--اسلانببو هينينمؤوملا نيب مكي هناق ةم اقل انام و ةملاعلا ةعيفرلا تاجردلاو ةذي رمثلا
 ناودهو ]كتم معض ومدن الا هده ثحامم نم قادذب الاهده دعب ل ادب الا ىف رك ذام مكمل كلذ ةيذمكو

 مهل هيشنكلو هوءلصامو هول قامو لاقام ىلءهريع ىلع ههش ىلا هعفر رح ىلا عت هنا ىلع لدن ارةل | صأ
 ءادعالا ضعب ىلع همس لأ ىلا هن هنا نا ىوري ةر ادق تةامش اتاناورلا نأ الاكل ذب ةدراو اضيأرا.الاو

 هيا[ صاو> ضعب بغر مال لا هياع هنا ىوريشر انو هوبلصو هواي هناكم ىلءدوملا اولد نيذلا

 لاكشالا) تالاكشاربغلا ىلع هميشءاقلا فتاك امقمكش هل جانو هن اكم لقي ىح هماع هم ىف نأىف
 5 انسان ىدار ترا راذا ىناف ةطسفسلا مزارخآ نانا ىلءناسنا هبشءاسقلا انزو-ولانا (لوالا
 عفتريذنيحو هيلع ههبسش قل أن اسن اود لي ىداوب سيل !نانثهستأرىذلا اذه ن وكي نازو- اذنك
 تبحو م_هاهنو مهب لو هءلعهتلا ىلصادتاوأر نيذلا ةءاصصلافاضدأو تاسوس#ل نع نامالا
 رادد اضدأو عئارمألا طوةسىلا ىذ#» كال ذو هريسغ ىلع هب قلأ 2 لا_ة>الد_# هنااونرعدال نأ
 طاغلا عوقوزاجاذاف سوسحلا نءري_تأاسنا ل زالاربلانوكح.نأ ىلع ةرتاوارامخالا ف مالا

 تاّوينلالاطب ا هرخآو ةطسفسهل و أبابا اذ_ه مف دل 4لبايو ىو أ رتاول اري طوةس ناك تارمدبملا ف
 رثك ؟ىف هعم نوكينأب مالسلا هملع لي ريسج صأ دق ناك ىلاعت هللا ناودو (ىانل ا لاكثالاو) ةماكلاب

 ةحنجأأ نمدحاو حان> فرطنا م سدقلاح وربك :ديأذا هلوق ريسفت ىف نو رسفملا هلافاذك5 لاودالا
 هملع هنااضيأو ه:ءدوولاكئلوأ منهىف فكي فيك ف ريشبلا نم ملاعلا ىتكي ناك مالساا هبلعلي ريسج
 دووملا كئاودتاما ىلعر ديل فيك صررالاو همك الاءارباو ىوملا ءانحا ىلعارداق ناك المالسلا
 هل ص َرعملا نعني زجاعاوريسعي ىتح مساع جذل اوةئامزلاءاقلاو م-وماقسأ ىلعف“ لانو مق نيذلا
 دفا اان ءاعسلا ىلا هعفرب نأي ءادعالا كَعلَوأ نم هصملخت ىلعار داق ناك ىلاءهت هنا (ثااثل !لاكشالاو)
 هنا (عبا رلا لاك الاد ١ هملا ةدئاقرغ نم لّدةلا ىف نيكسمءاسّقلا الا همن لهو هريغ ىلع ههمسش ءاقأا ىف
 ىسع ناك م هْنا عم سيعود هنا همثاو دّقَتعاموقلاف ءامسلا ىلا كل ذ دب عفر هنامث هريغ ىلع مش قلأ اذا
 ى رادتلا نا( سماسإلا لاكشال او) ىلاعت هللا ةمكحب قءايالا دهو سيلتلاو لهاا ىف مهلءانقلا ناك اذوذ
 مهنا اوريشأ هسحأ ىف مه واغو مالسا | هيلع .سملل مهتبح ةَدْشو اميراغم وضرالا راشمىف ممرك ىلع
 ةّودقنءعطلابجوبرتا وتلا ىف نءطلاورتا وتاان تين اهف امعط ناك كال دان رك اولذ ايوا همال او:٠3 هودهاش
 كلذ لكو مال!اوةالصلا مهيلعع اس الارثاسدو>-وو اوه دو-وىف لب ىسعةونو لسو هلع هللا ىلهد#

 رك ذولو ىئدملا اذهفيرعتىف غااباود ريغان أ اغا لب ىسعب تسل ىف لاقاو عزطارهظال ه رمدغن أكل
 "يلا ده متكذام لءصالا سل ناانلع اذه نمئذدجولا ملالف ينعم ا اذه قالا دنعرهتش ال كلذ
 ىلعرداق ىلا-ءذ هلال_سراتار داقلا تن نم لك نا لوالانعباوآلاو تالاؤساا ند عضوملا نام
 لوقا! از تحفروك ذملا كشلاي والربوصتلا اذهّنا ئالثهدي زةروص ىلعرخ [اناسسن قاع نأ
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 أ هراع ىسيعىلاهتدتتاردقأ وأ هنععا دعالاا عقدول مالسلا هيلع لو ربج نا فانثلا نع ناوألاو عورات
 || عملا ىلعةهبسشلا لوخدو نيلياقاوواكت قولا كلذ فني رضاسلا ناس ماسلا نءباولاو سانا |, كلذ نوليزبا واكمدو ةعقاولا ةمفكب نيملاع اوناكو نيرمضاح | وناكى دع ةذمالتنأ عدارلا نع باو جاو | ءايلالا 3 ىلا ةزدما كا” تغل,اريغلا ىلع همس قل امو ءاسمسل اىلا هعفرول ىلاسعت هاف ثلاثلا لاكشالا 1 نءباوطاوداذ_هوزت اجريغكل دو ءامالاد- ىلا هز دعم تغلمأ هسا نع ءادعالا عذد ىلع مالسلا
 || ناسداسلا نع باوااو لعللا دسقم نكي مليلقلا عجبا ىلا مالا رخآىف ىهتااذارتاوتلاو زئاج للقلا
 ١ تكس نأ زئاح ىسع نءكلذ لبق و انإاسم ناك هيلع مالسلا هم ءىسع هماسش قا ىذلا 3 وك نأ 7 دع
 || اهمااتالا.ةحالا قرط د وم أ اهوركذ ىتاا "هل ةسالاف هلي او ةعق اولا كال: ىف لاس ةقيقح فد رعت نع
 || ةروريد عنسم ا هذءربخ أ املك ىف لو هيلعدتتا لس صدم ق دد عطاقل از قملاب تيناسأد هو-ولا ضعن نم
 ا و رنتك نيذااامأف ) ىلاعتهلوق *« ةءادولا”ىلو هللاو عطاقلا صال ةضراعم لكلا "ل سال هذه
 || مكعج سه ىلا كذا ىلاصت هن ,لعا (ني رمان نم م-هأامو ة رش الاوان دلا ىفادي دانا ذع ممم دعأف
 || كلذن هي هعاقيا نس< مر فكل كرتول ىتح هلك اشامو سلا ولدا!( ضدحأ) نيهجو نمووف ايندلا ف 1 رفاكدلا باذءامأ (لوالا ةلأسملا) لئاسم دب الا فو مهروجا مهيةوي ناو وذ تاطاصا | لعو نمآ | نءف,كماامأو ةرخكالاواسندلا فادي دشااذع ه.ذعينأ و هفرفك نم مك اامأو نو رخآن ماو موق | ركل نإ وهف فالةحالاامأ ىفالةخالا كلذ ىفام الصنم كل ذ دعب نين وفاتك همق منك اهفمكش مكحاف
 |١ كلذ نأ ىف اوذاخادقو بئاصملا وضاىصالا نم رفاكلا قيام (فاشلاو) اندلا با دع لخاد
 | نوك لذ اناغع نوكيال هنا نموهال هلم عقوا ذاور ذاكلا نس ىف باقعونا مهضعب لاف الأ باةعو» لد
 ٠ أ هج ولاف حاسدةف لق نافاباقع نوكيا هلاحاذ_هامو اهاميلستلاو ام ىذ رلاو اماعريس صان لكتل ادعب ]| || ىلاعت هنا هلع لا دلاوان حتما لباناقعن وكستال ارناف بن امل | ىلع ماقت ىتا ا دو دا ىرجت ايراجن وكف ْ اناحماو السا اضي أن وكي لإ اءاقءنوكي الرذاكدلل عقو اذا ذ_هلممنا نسا لافو اناماوءالثبا
 ْ نم اهملعكرئام مهلظن سان امتنان اويوأو ىلاعت هلوق فالخ ىلءادهو هرذك ىلع رذاكملل باذع هنالوالا
 | مودل ىلاعت لاكاسضيأو امن دلا ىف ةزْحاَولادحو ال نأ بحوف هريغءاغتال ئثلاءاغتنا د_ةتول ةلكو ةباد
 : (ةييناثلا ةلأسملا) ماعلا ىلع مدعم صاخناو ةماعاهو# رك ذَىتا!تاناالاو ةصاخ ا.ددلا ىف باّعلا لوص- | || ىلعةلادلا دن الااشاق ١ك دل ىفالم ودلا كلذ ةازاحملا ل وصح ىضتقي ٌكلذو تدسك انع سفن لك ىَرَد

 أ مالا رغا:_لو دشأاسندلا ف رفاكلا باقعن وكي نأ ىضتقي ةّدشلاب باذعلا فصولوة.نأ لئاقا |[
 || عفديو مهد نم مهل سدا هنأي باذعل اذه ىلاعت فدو (ةئلاثلاةلألا ) لاكش الا لازف موا ءزال | ةنكمملاوذلذلا ىرنو مالسلا هيلع ىسيعب اويذك نيذلا دوويلا ىعأ ناسف ةيتالا نال اما دلا ىف دوجو.* | لأ توافتلا لياناق ان واف سانلا نييدحنالو نيالا ىلع ى رخأو رانك ىلع نوك« ةران حالا ناف كلَذك

 || ةّمزاادقعو دهعلا بسرانكحالا راق نيةموملاو ة#ئالا ىلع عني دق سبل ل.ةناف منع باذعلا كلذ ظ
 | تاطاصلا اواعواودما نيذااامأو) ىلاسعت لاق مث « لت ل-دهعلالازاذا كا ذإو دهعلاوه عئام ا انلق |
 ا مهفويق مداعنع صقر (ىلوالاهلمسملا) لئاسم همقو ( نيااظلا بمال هللا و مروج أ مومةوذف ||

 أ قس هنال و الاوهو مهيد عأف مكح اهل وة نم م دعت ام ىلءالخ نونا اء نوقابااو هللا م-مفومف ىعيءاملاب
 ١١ لمعلا تي لاك نم متحا (ةئااثلا ةلآسملا)ا رار ةلالدإ ا هذهركذ مّد57دقو نامالا ىعمص نع حرا حاصلا || ا لهعلا نا ىلع ل ديل ذو تالساصلاااولجع مسنأب مهغصو ماونم[نيذلارك ذ (ةناثلاةلأسأا) مالكلا
 11 اضيأهمف مالكل اورحأةسا ا باوثا | باط لحال مهم دايع ىف مه مشن مهر وجأ م-مهونف هلوتب ءازعلل هلع ا
 || رذكلاا ديريال ىلاعت هنا ىلعنياظلا بحال هللا وهلوةياوكحا ةلزتعملا ( ةعبارلاةلأسملا) لعأهتلاومّدقتدق |
 || فاانصامناو لاسعذالا نم ءيذاا كلذ ناك اذا هلام نوكي تأو دال همك لد ص نالاولاف ىصحاعملاو ا



 ديز ب> أ ل اةيدشؤ صاخث الانام

 || مداشوهف ى رهزالا لاق لعفم عع ل يعف مكحملا ههنا ( ثااثلاو) هم ولع ةرثكو ههظنو هفيلأت 1
 أ| ريغ اهديك اركذلادارخانا (فاثلالوقلاد) ليوأتلا اذه ىلءامكح هنوكي فصوق ةمكسللاب ْ قطني هلا همكح ةرثكل نارسةل!لاقينا (عبارلاو) هتامآت مك ؟ىلاسعت لافت همل لالا هوجو قرت || نء مكح أ هنانارقلاف مكملا نعمو لالا ىلا ٌدرف ىدملا ف تدكسأ ىرجت ىربي تمكحنال ةغللا ف
 || ىلاعت هناريت أ مالسلا مملعءامسنالا ىل_ءئلزنلا بتكلا عمج تان هنم ىذا ظوف احوال اوحو نآرذلا
 : لوك هللادنع ىسع لم ٠ْنأ) ىلاعت هلود 5 باوداانلءأهللاو كالانه تتكام صدقا اذه لذ

 ١ دفو رود دذع تاز دب الا هذ#هنا ىلع نورمسفملا عسجبأ ) نوكف نك هلل او مِباَرَت نه هةل> مدآ
 || ريشا نما بال تا تاسامل دنا | ولات نا مهب دل نم ناكو ملسو هيلع هللا ىلد لوسرلا ىلء نار
 || اذكف ىلاعتهتانبا نوكي نأ مزلي لو مأالو بأ ناك ام مدآنا لاق ذ ىلاتهللاوههوبأ ن وكت نأ حو
 || لذبارقلا نم مدا ىلاعت هللا قا نأ زاج اذااضيأو مالكلاا ل_صاح اذه مالسلا هماع ىسعىلوقلا
 1 عقج ىذلا مدلا نهناورا داو ناف لّةعلا ىلا برقأ اذهل مص مدنم ىسعهللا نا :تازو ال
 (ىوالاةلاسملا) لثاسمانوه مت مالكلا ص:خناد_هسإاباا بارتلانمءناو نم مرتلاا محد

 0 ىأنوةئلادعو ىلا ةنللا ل_ةهىلاعت هلوق هريظنو مدا مك مدا مدالئك هللا دنع ىسع ل + ا
 ١ كو اي مم رك ةيكناو ةفصالو مدل "ول دب سدا بارت نم ها ىلاعت هلوق (ةيناثلاةلأسلا) ةئلا قص
 || قيال هنا ىلع لد لّة#ءلا نأ عا ( ةئلاثلاةلأسللا) اذكو اذك ل عذ لوقف ديز ةصقبريع ٌمرومالا ند : أ قدي مشن نا ديرتدي ز لثك نائم مالكلا ىف لو نام ا ذهو جاجترلا لاو مدآ لاس جرس للا ةه ل
 ا تأ دنا لعل د نارا او لا. و دو لزأ ىلاالدااوباهويسمداو لك نوكي نأ مزلالاو لوأ دإاو نم سانال
 : نم مكةلخ ىذلا مسك نأ وةثاسانلا ام انلاقد ةيالاهذ هاك مالسلا هسيلع مدآ وه لزالادلاولا
 ْ ىلاعت هلا ماه جوزاسمنم لعجو ة د أو سفن ند مكةلش ىذلا ود لاهو اميوراترت واحد كك 0
 || ءذهىفاك بارتلا نم قولت هلا (اهدحأ) ةرثك اهوجو مالسا|هىلع مدا قا> :.ن.كحفكذ
 ارودوامسأ لد ارمشب ءاملا نمو خىذلاوهو ىلاعت هللا لاك اسما نم نول هنا (ىناثلاو) ةناالا
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 5 | دةاو ىلاعت لاه نيط نم ةلالس نم قوات هنا (عجارلاو) نييمءام نم ةلال_سنم هلأ لع مث نيط | نمناسنالا قاخأدبو هقاخْئث لكح نس ىذا اىلاعت هللا لاق نيطلا نمقواعدنا (ثااثلاوإ م اه تت

 نمارمشب قا ىنا ىلا علاق لادلص نم قول هنا ( سداسلا )ب زال نمط نم مه انشا انا ىلاعت لاف بال ا نط نم قواك هنا (سماسقلا) نيكحءرارق ىفةفطن هانلعج م نيط نم ةلالسند ناسنالا اة
 | ةردقلاراهظا قطا دارأ (عئارلا) ةةيلش ضرالا ىف لعاب ىف !ىلاعت لاف ضرال | لهأ ةفالثن ااا هلال كا ذو ضرالاناقاصتلا دم[ نوكما (ثلاثاا) اراتسنت وكما (ىناثاا) اعضاوتمن وكمل (لوالا) أ هوو بارتنم مالسلا هيلع مدا قا ايمن ااولاقف ءاكطاامأ ديك ىفناسنالا |:ةاخدقل ىلا.ع”لاف (نماثلا) لعن ناسنالا قا ىلاعت لاق لع نم قول هلا ) عحباصلا) نوئ_سماج نم لاصضصاد ا

 لأ 312 ىاذلوةوهواتنط ريصرق فرطالاب فدك جزتسمل امماو ضرالا نيب حرم ىلاعت هناث ءامشالا أ روص هذ ىلتت افا ص نوكمأ ءاملا نمهقلخ اغا و با رتل|الا ًاذطتال نارينلا هذهنأف سصرااو بضغلاو إ| ةووثلا رانا اًمفطم نوكمل با رتنمناسنالا قا ( سماسلا ) جالو جا مالبا قلاطاو حامت-ا ا رغردملاو» ىلاعت هنا ىل_ءارهاطظالدل دوارهاناناهرب مارحالا هده هقلخ نوك تح ءاوولا ىف ةقلعم |[ اهاتياوراحلا هامم حاوءأ نم تاومعلا قلذو ةيادسهلاو روذلاو ةفرعملاو ة.غا ءاطعأ م مارحالا ْ يك ؟وهىذلا بارتلا نم مالسلا هيلع مدآ قلو ةوقلاو ةّدشلا لاكمهاضعأو مارتجالاففطل اود ىذلا 1 ءاوهلانم ديكتالملا قاذوةلالكلا تالظ مهالساو مارجالا وذ ىه ّتاارانلا نمنيطاب_لا ناش '
 هيلع مدا قاخ ىف ةدراولاتاناال نيب ق.ذوتل ىف مالكلا| تنل هد هفريغت ىأ هنت كب ارمشو كَماعط ىلا رظناف ىلاعت لاه هت رريغت (ثلاثلاو) داو سا اىلا هنول ريغتو ة دم ءاسملا ف رْوَدَساىذلا وهو 5 (ىاثلاو ) تروم هل اد نم عهسي ىذا !فزاتاك لداضت لوح ذا ىذلا ايلا لاصلصلاو لانا «نم هلا (انهدحأ) عا وف هئ الئ تافصلا نم هل تدنأأ ةسداسلا ةنرملا هنا نزال نيط نم معا ئةلشانا لامفاب زال ائمط هلءج ةسماسقلا هم "را ىف هنا مث نيطل اء ازا فطا | نم لست ىَنأا ىها مال ةلوعفملا نعمت ةلاعف | ةلول لا ى_ءعتلال لاو نيط نم ةلالس نمناسنالا انقل دقاو لاف ةععبارلا ةبئرملا ىف هنا مث نيط نم ارمشإ

 ا مدآنال ف.ءض اذ هو مذآ سفن ةاملات ساو هنامح دعيدحوامغاو ادوج وهناك ل ب لاقو ىككاقلا نا ادوبوم مالسلا هءاعمدآ نكي انارت تاك نيح و مدآ ىلا عار هةا> هلوق ىف ريهذلا لمة ناف | رخ1اةا> هان شن خلاقاك ءامحأ ىأن ك هللاف مث نيطلا نم فاش ىلاسءتهنا ىضاقلا هيلع لو ءىذلاوهو (ىناثلاٍنا وطعاو) نك هلوق ىلع مَدَةَمم مدا قا نا تشفدو> ولا ىف هلاخدا نعةراسمعوهذ نك هلوقامأو || ريال ىلا لزالا نماعدة:مالسا هيلع مدآ دوج ىلع مّد_ةدم لاذ لكو صوصنحلا هجولا ىلع هعاسةءال ةرداراو هعوقو ةض.كب ىلاعتهقللعىل اءانعم عبجر و ةيودنتل اوريدقتلاوه قللت ناني دق سوبأ لاك (لوالا) هوو نم هنعاوباج وزي اجريسغكل ذو نك هلهننا لوق ىلءام دَةّمم مدآ ق1 نوكب نأ طمع ٍ ازهف نوكش نك هل لاق م بارت نم هقلخ لاف ىلاعن هناوه رلاكشاتي الاف (ةعبا رلاةلأملا) مالسلا |
 || اهنا تشاو ىهام سفنلا نا ىلا ثلا اذه نب مالكل اروي و سفنلاوأ ل دةعملا جازم اما حو ةصو م2 | ىرخأ دب وه نع ةرايع وه لب صو دخلا لكشلابةاكسشملا ماسجالا در#نعةزاسبع سبل مالسلا هيلع
 ناؤالاو نوكيق نك لاقل بكلذك لقي ل لف ناك نكدل لاف م لاستي نأ, قيني ناك هتاودو رشا لاكش أةرالا ف( ةسماشلا ةلآسملا) نكح 1 ناقنأب هتقلشامناىفا مري هناغاب وساشلخ ريص ىأ بارت نم هةاخ هلوق اذكف نيا سمأ هتيطعأ ىلا مريتأانا غافلأم وبلا هتيطعأ هدارصو نيفاأ سمأ ةّديطعأ افلأ مويلااديز تءطعأ لئاسقلا لوقو | قنمآ ن يذلا نم ناك مىلاعت هلوق ىفاكر يملا كل ذ نءريذلا اذه || ىنارتدمفي ن وكمت نك هل لاف متهلوقنا (تلاثلا ٍباولعاو) عقا ولان عقم ساما ةرعست كال دله مالسأ | هيلع || مدآ هامم سي رق نع م داريضيس ثدي لكمهلا كل ذناك لاقي نأ يعصاا با وال لئاسملا ض أ نم
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 |١ مالسلا هيلع ىسع أ ىفأينا !كلذ وأ مالسلا هملع ىسع ةصقنملانأنأ تنل نا فود ددش
 اأاذ_هو كير نمهلوق هربخو مالكل ا ءاضقن ادعي ف انّ :_اوهة دس عوبأ لافو ام وأهم هنوكل فد قالا
 لبقو قال ءاج ىأ ل ءفراعضاب عفر يل نورخآ لاهو ناطمسثل | نم لاا! لاو هللا ند قذسا لونك
 || كشلاءارتمالا (ةين اثلا ةلاسملا) نكتالف قا كبر نع« ري دقتريخ أنو ميدقت هذ و ةفصاان عوذ ص هنااسضيأ
 || كشر بذتع لاهل نان اهتيلحاذاةاشلاو ةقانلا تيىهبرعل الوق ن مذ ونموه كراستالا اا

 || اذهتادارملا )موب لاف (كقالا) ناليو أ ىلا ىف (ةثلاثلا ةلأملا)هماصيكأ ديزملا ىرتعركسشلا لبق
 : نااولاه ىراصنلاف دوما او ىرامصألا تلاق امال مال سأ| هملع ىمسدعرب-> نه قااوه ٌكءاع تازاىذلا
 | نا نيب ىلاسعت هللاك رابصلا فسوىلااهويسنو كفالان مالسل ا اهءاعم ضاومر دوومااذ أهااتداو بسه
 ا لولا كشلا ىهوتي رملا نم لعتفم ىرتمم حمو هيذكلشلا نع بنش قاس رحنا رقلا ىف لزن اىذلا اذه

 ْ انسسفنأو م ءاسنوانءاسنو م ءاسبأ وانءاننبأ عدن اولاعت لدف ل_علا ن مل ءاحام دعب نم هم كجاح 5
 1 نءاهودو ةروسلا هذه لو ىف ند ىلاسءتهللا ناملعا ( نيب ذاكلا | ىلع هللا تنعل لع" لوتنت م مكسفنأو
 ا بالا مدع نم ملي لا هن اوهو مومالكداسفا ةعطاقلا ةمكشلا هذ-ممالكلاسخو مالا ءادقتالا ١ ل.س ىلع مهم عمجب نع باوآارك ذباهعمشأو داولاو ة-وزلاب ىراصنلا لوةداسف ىلع ةعطاقلا لئالدلا
 |١ هسملع ىسيعل ىرمشبل | بال ! مدع نم مزلد ملىلانعت هاب انوكي نأ مالسلاهلعمد النبي رشبل مالاو
 : ىلا ,هوعدتنا و ودناعملا هيىلءاعباسع مهلماع ومهعم مالكا | عطقاف ةحئ اللا تايا وااو ةدخاولا : لال دإ | هله دهب كح أح ند ىلاعت لاف كِل ذد:هذ ىو هل !ةباغلا ىلا غاب دق نامل نا ل_ءواسأ تاطو فصنا نمو مالسل | هداع ىسع مأ مسر ىف مقري نا تحص ىدلا مدلا نم مالسأا هءلع ىسع قالك ااضيأ ١ دع مل بارتلا نم مالساا هيلع مدآ قالا دع_ لاو كلذ نع هللا ىلاعت هللا ان وكب نأ مال_لا
 || لوادملا لود ىفءاوة الا نءّدباللمادلا فءاوتسسالاد:عناةدو رض مالا هلعد# ةؤيناعطق ْ فارتءالا بجو د قس ىف نالصاح ام ملا مق دصلا ىلع ةزدتملا هلال ديا ةرتعاورتاوتلا ةعصاانةرتعا ناو '| مالسلا مهيلعءاربنال راس ة وج تاطب د مام قدصلا ىلع لدنال ةزدملا نا انلق نكل ءانلبقوارتاوتل اان ددر || ناف لسو هيلع هللا ىلص ده دي ىلع قراواتار وهطانملا لقنمالسلا مو.لعءابن الا نمامهريغو ىسيعف ىعو# || دي لع قراو+اروهظانيلا لقناك هل تقف سو هيلع هللا لسع ئةو ىلع ل.ادلا ام ىل لاقذ ثيدحلا ف |١ انعرمش وهلا تهدف موبهذم ىف قمعتلاو ق.فكلا يدي ىنارصذ ءاح هنا تريخأ مز راو تنكنيسح ىفا ||قفتا (ىدالا ةلاسلا) لئاسم انهاه غدر الار آىلا مءاسنب أو انءاأ عدناولا عت لف لاس قف ةنعالملا
 أ| مالكلا هل تاقف اسهل ناك هنا لوقأ لب ايون ناك هنا مالسسلا هيلع ىسعىف لوقأ الان ىفارمصنلا لاف
 ا نع ةرايعهلالا نا هلع ل ديو لطاب هلوقن ى ذاااذ_-»و هلال |ةنرءعاهويسسمنوكي ند ذب ال ةودنلا ىف
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 ا هنمو هِمصَع حرس هناك هلداجاذا انالف نالف ىرامدق لاهو نال ا دنع ندد ىذلا نيالاك ءا ص

 ة| نادال هناق مالسلا هلع مدآ ةصقودو لثما نم هانرك ذام ةلأسا هذ هنا ىف قط | نادا رملانا(ىناثلا
 || نم نكت الذ ىلاعت هلوق ( ةعبارلا هلآ ملا ) لعأ هللاو ةعقاولا ذهب كل -ةلا نم ىوق أ ناهربالد ةلأسملا هذه
 || لزتأام ةدص فاك ا ناك هنا ىذةي هرهاظرا دهو لسو هيلعدتلا ىلص ىلا عمر هاظلا ىف باطخ نيرتمملا
 || هيلع ىلا عممرهاظ نأك ناو باطما لاه نم مونت هنع باول! ىف س انا! فان او زئاسري عدل ذو هيلع
 | باطخ هلا (ىناثلاد) ءاسنلا حَدلطا ذا :ىبنلا اهي ءانىلاعت لاق ةَمالا عم ىن-عملا ىف هلاالا مالسل او ةالعل |
 |ىلامتهوق * رم الا كرت نم هلع تنام ىلعو كنق ىلع مدق ىعملاو مال لاو ةالصا ا هباع”ىبنلل



 ظ 1

 : الفطن اكو مكلا اوق ىل_ءامح ناكنادعب ل-ةوامو رءعم نا ناد دو ىذا !ىفامسللا ىَرشتلا [
 ةهادب قر ّرقتدقو طظدش سيو ماسو ثدعو بردو ل كسصأ ناكواباشر اضع اعرءرتمراسم غالوأ 1

 || انعادن وكي الربغتم او امحاون وكمال نكمملاو انغن وكمال بام ا واسع دقنوكبالث د_للانالوةسعلا ١
 || ىلع امس هوكزو هويادو هوذا دووملا نأب نوفرتعت مكننا ةلاقماهذه لاظب ىف ( ىناثلا هجولاو) ١
 ٍ الماما كب هول اع نيو مهتعءاغتالا ىفو مهتم بروما ىف لان ناك هاو هعاطاوت نع دقو ةء_ْألا ا
 هسفن نعم هعف دب لذ همفالاح هلالا نمءزحس ناكوأ همفالاهلالا ناكوأ اولا ناكناف ديدشلا عزطاروظا |]
 || بمعتال تا هلاانو م-منمرارغلا ىف لاشعالاو مسينم عزسللا راسهظ | ىلا هبةساح ىأو ةيلكلان مكلوي مدا
 | ةدهاسش لمعلا ةمدين وكت نأ د اكسدق هدص دقن و لوةلااذهلوقيناهع قءادب فنك لئاسلان ا اذ> |[
 | ل- ايو دهاشملا فاما صل اذه ,وددلالانأي لاقي نا اما هئاوهو (ثنانلا «_بولاو) هداسفب 1ْ
 ناك وللاءلاهلا نالف لوتالاذمأ "هل است الثل |ماسقالاو همف هند ءزجو هلالا ضع ل-وأ هنف هنءاكي هللا ]|
 || هلاريغ نم كلذ دعبل اعلا قب فيكس ماعلا هلا اولتقد ورمل نآب الوق كل ذ ناك دورا هلدق نيف مسالا كل ذوه ||
 00 هدماكبهلالا ناوهو ىن ال امأو رهن ادباغىفلا دووملا هلدقتاةعذلا هلالاف دويل ةءان دوال سانلا دشا نامت 1!

 نأكن او م-11ىفهلوا- عنّمااضرغالو اسهسج نكي لنا هلالانالد_ساف اضيأووذ مسا ادهفل>
 بجو كلذو مسا كل ذءازججابهئازتجا طالتخا نع رادع رخ ا مسج ىنالولح نوكردئف امدجألا
 ْ كلذ لكو هريغ ىلا اج احم هلالا تاكو لا ىلا اح ادت ناك اًضرع ناك ناودلالا كل ذ ءازسا ىف ىَردَدلا عوقو ْ

 || ءرا ا كالذ نال ل اح اضو 5 كا ذف هن ازججا نم ءزييو هلال ٌض اع أ نم ضعب هرف ل هنأ وهل تااثلاامأو فدع |
 ةمهاالا قةك ىفاريّتعم نكي لناواسهلاهلالا قبال نأ بح .ودلالا نعملاصشتا دعف ةمولالا ىفاريتعم تاكا |||
 لوةنالطبف (عبارلاهجولا) الطانئراصنلا لوقناكفماسقالاهذهداسف تباةدلالا نماءرعب نكيلا]
 ناكولو ىلاعتهلل ةعاطااو ةدامعا ىف دنع ميظع ناك مالسلا هلع وس ءنارتاوتلاب تيئامىراصنا :
 : تاق مث مواوقداسؤ ىنءةلا دروهظااوع العا هباعف هوجو هذهذ هسقت د مىدال هلالا نال كلذ لاه« سال اهلا ١

 .: ىوملاءامسا نههنسءلع تئادعلاروهظ همشعل دىدذلا لاتفاهألا هرووص ىل-ءكلدىذلا امو ىنارمهذلل 1

 مدع نم مزلمال هن الست ل» هل تاق ىلا تدلل ةرد_هبالا هلوص- نكعال كاذو صربالاو همك الاءارباو 1
 ّ ٍْ مدع نه مزلب الهنا تاس ناو عئاصلا أ لرد ملاسعلا ىنن نمك مزال: مل نافال ما لولدملا مدعلدادلا ا

 لحام هلالانا تذرغ_# دكف مالسلا هملع ىسعن ديف الالا لواس تزوج اسأ لو أة:لولدملامدعلدلدلا |!
 || لولا كل ذب تمكحاس ا ىنال كلذو ةرهاظ قرقا١لاستف دامو تاسنو ناو لك ندبؤد كيدبو فدية
 || كلذنا انلعف كدب ىل_ءالو ىدي ىلع تروظام ةسقلا لاعفالاو هلع ةسقلا لامعفالا ك1 تروا هنال |[
 لأ لول دملا مع ليلدلا مدسع نم مزاد ال هلا ىلوق ى عم تفرعلم كنان الا نيس هل تقف انهاهدوت_ةملولاا ||
 3 سدلك مو ىمقراوللناءاإةرووطظمدعف ىسعندي ىفهلالا لوا ىلعتلا د قراوللا كارو وطال كلذو 1

* 

 ك0

 ا عجرن لإ مساقتل ايأ اماول تف مكلحابأ نأ ةحلا اولية) نا فه هللانا مالا هلع ل اةقم-هل هج ىلع |
 جفرع دا هملاو لاف ىرتأم ١
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 ١ موق ل_هانام هللاو مك.حاسص ىهأ ىف قاعا مالكلاب مككاج دقاو لس ”ىنا د
 أ ىطر ىلعو هفاخ ىنت ةمطافو نشط اد خو نيدسحلا نطرح دق ناكو دوس أر عش نمط ص هبلعو ٍ جر مسو هلع هللا ىل_مص هللا ل وسر ناكو مدالب ىلا وذرص او لح للا وعدا وف هملع منام ىلعةماقالاو ْ |١ مكس دى ءرارصالا الا مس ناذ لاضئتسالا ناتحا صاع نئاو مه ريغص تيئالو مهري كش اع اطقامبت

 نأ ىراتصال ار مدعم أن ا

 ارانىداولا مهملع مرطضالوري زانخو ةدرق اوذملاونعالولو نار لهأ ىلع ىلدتدق الها | ناهد, || ىف: ىذلاو لاقو كل ذ ىلع مو اسدف دب د- نه ةيدأع اعر د نيثالثو بجر ففاغأ ورهص قافلأ "لح لأ | || ماع لكىف الملا ىدون نا ىلء انني د نان درتالو انو ننال نأ لعل طا هذ نكلو ةقاط برعاأ ب راتلام | أ | اولاقذ لاتقل ا كررجانأ ىناف لاقفا ونا نيا ملا ىلس عام مكسيلع وني_لسمللام مكل نكي ىاسأف هدايا مِنَ ا || اذاف هلع تا تاولهلاسقف كنيرد ىلع كرش نأو كه اينال أ اشرأر مساق اانأاا ولاك ماسلا مولا | || ىلارسصاض رالا هو ىل_عّورالو اوكل فا وله امئالف اريهلاز ال هناكم نهال لب نأ هللا اول أ سول | || اهودو ىر الحنا ىراصنل ارمثعم ان نار_ث فقسا لاقف اونمأ:ترءداذالوةيوقو اهفاش هنعهللا ْ
 0 وكلي ق> مهاكك راصألا لع لوألا لاحاساو رشا سور ىلع ريطلا تحل »اونا رن هللا لص أ ة#سالو |
 ١ ايلعن ا ىلع ل ديال ذو ميم اقر فتم ناك ام هيف عقجا هنا ىلعلد ثردحاف هنعهثلا ىضر تااط أ نيل ىلارظاملف هتوفص ىف ىدعو هتيم ىف ى.ءومو هتلخ ىف م-_هارباو هال فاعف هاعو مدآىرب نأدارأ | نم مالسلا هباعدوةوهو فلان اوقف وملا دنع ل ويش ا ثيدحلا در الاهذ مب لالدةسالا ديوي ولا : نب الا هزز_>رداظب لالد:_بالادحواذوذ .ا..نالارئاس نمل تف ىلع نوكي نأ مزلبأ مالسااميهيلع ءاسنالا رئاس نم لف أ ناكم السل !هيلعا د نأ ىلء لد عاجبالا ٌمديالوهعمءار واهف بيق هنءهقلا ىذد ىلع نم لضذ ناك السأا هملع اد نأ ىلع عاجلا ةاجق لوكا لع ناك أم و امن ناكمالسلا هب ًء أ |رهغنأ ىلع لئالدلا مامتا لضفلا ىد فو ةوذثلا قف مومعلا اذ-مبلمسعلادلرت هج ولا عيب || ءاو_سالا ىذخا كلذو سفخماا كلت لم سفئلاهذ-هنادا رااف سفنلا كال نيعىه سؤالا هزهنا همم | أ| دارا نوكي نأ نكميالو دم سة:ىه لع سف: نا ىلءةيلا تادف هنعدللا ىضر نلاط بأ نب ىلع تاكا ! رعغلا كل ذ نا ىلعأ وءجأأو هريغهيدارملا لب هسقت وعديال نا نال نال ملسو هيلع هللا ىلص د سفن ا: سقناو هلوةي دارها سلو مكسفن أ اوان سغن او ىلاعت هلوث ىلع لدي ىذلاو لاف مالسلا| هيلع دق وسءانبالا عسجج ا نم لضفأ هنع هللا ىضرايلع نأ ءارب ناكو هن ريشع قثالا لهمن يملا سس نيدو لاشي لجل -ىرلاف ناك (ةسماخلاةلأملا) لسعأ هتاداشبا عسل رق تنملا نب انا تدثف بالادال مالانمالسلا هيلع هاربا ىلا ب2 |مالسلا هياع ودعنا مولعمو ىسعو ىحيو انرك زوهلوق ىلا ناو دو اد هني 7 ْ نءو ماعثالا ةروسىف ىلاعت لوقا ذهدك ؤيباممو هدب انوكي نأ ب جوفي لاو نسما اعدفدءاسني أو عدي ا نأ دعو ملسو ه.لع هللا ىلص هللا لوس رقيب ااناك مالسا | امملءنيسكلا و نسا نا ىلعاللاد دب الا هداسه | ( ةعبارلا ةلأسملا) ”رهتلزنسمب راصو ىيش لكل راص تح لامعّسالا ىف رثك هناالا عفترا لاسعت عك ظ || عافترالاو قاعلا ءلصأ و نينك اسلا عاقجال تفدح تنك ءايلا ىلع ةعضلا تاقئتساف ٌواعلا نماولعافت || هلالاولاعترلم أ اولاعت لف لوزتتلاو حولا هملا هل داول ا لئالدلاو ةيلقعلا لئالدلاب هركذام لعل ان دارملا لإ ' كلف رويال هيلق ىف ىذلا لهل نال لعلا سفن لعاب انه اه دارا سيلد مالسلا هيلعهلوسرو هللا لع ىسيع : ا ناب لعلا نم ْلءاحام دعب نم كب ر نم راسا هلوةىف قطا ىلا دوعتءاهلا لدقو ماللسلا هءاع ىسع ىف ىأ هبف || نجاح نذ ( ةثلاثلاةلاسملا) ثي د1 اوريسفتلا لهأ ىيبامدك ىلع قفتملاك هاو رلاءذهنالعاواريوطت || مكروطيو تيبلا لدأ سد رلا مكتبه ذيل هللا دي ريانا لاق مامهنع هللا ىذر ىلع م ةمطاف مول دأف هنع ظ || هذنا ىذر نيل اءاج مول دأف هنع قنا ىذر نملا ءاشسدوسالا طرملا ف رخال مالسلاا هيلع هنا كود 1
 يدق واكدقذ ةعيدشا ارئاسامأو ملسو هيلع هللا ىلذ 22 ىو ءايينالا عج نم لخذفأ هنع هللا ىذد

 رحم
 ار م رب يس مس



 ٠ تكا بالا نال كلذو ةرادتلا راس نمل ضف أ هنع هللا ىذر ١١ عنا لعدم ال اهذ م نولدتساثو دو أ
 لأ نملضفأ دمت سفن ناكو ليلدلا ةصشامفالا مالسلا هيلع ده سف: لدم هنعهللا ىذر لع سف: نا ىلع
 ||| ةعيشلا مالكريرةتاذه ةياصصلارثئاس نماضيأ ل ضف أ ىلع سف:توكي نأ بجوف مهيلعهتلا ناوضردبادتلا |

 ' عاجالادقعتإ كلذ كف لع نملضفأ مالسلاهي اعا رع نا ىلع نسما نيب عامسالا دمعت ام هلا اواو
 || ناك ام هنع هلا ىذراملعّن ا ىلعاوءعجأو ”ىذ ىلا ب دل نم ضف ىلا ل .هرووظ لق مما ٍ

 ١ ق- ىف صو.س* كا ذكف لو هيلعهقلا لص دج قس ىف صو صخخ هنا 5 يب الا رهاط نأب عطقلا مزلف ١ اد |

 || اولتاقتو موقلا لتتقا لاةياك لهابتت ىأ لهتبن حهلوق (ةسداسلا ةلأسملا) مالسلا مهيلع ”دلارتسا ١
 | نكي ل ناوءاعدلا ف داهتجالاودلاهّبالا نا امهدسأ ناهجو ه.فلاهتبالاو اومحاصتو اويعطصاو
 ْ | هلويهم ءم-هاوقنمذوخأم هنا ىناشا و داهتحا لانو ناكحاذاالاءاعدلا ىف لهتبا لا ةيالو نءالا ا

 ْ هنعل ىأهتل اهل مو درطااوداعدال اوه نعل ا ىعمّنال ن نعللا نعم ىلا عجرباسم دوش مدل هأو ةمعا ىاشا

 | ديرطلا لج راك ة الغ ءلس رم ىه لب اماعرا ارمصال لهان ةقانوهلههأ اذادل مأ كلوق نم هتسر نمهدعبأو ||

 | هاكوو هللا هال دو هقلادلمم نم ثاكف يلْمحلاَو لاسرالاود ناكا ذا لما نا ةملكل ا نعم قءةدتو ىننملا ٍ

 ] 0ك لرب دكت اكنا هللا هلم ىلع ل اتفان سن ذأ لها نةهيفكشال كل اهو وذ سفن ىلا هلكو نمو هسفنىلا ا

 | اهعمذ ىاسها ظفاحال ىتلا لهابلا ةقانلاكةظفحو هن٠ الك نم ىأقوقو ىلو- ىلا ئذوذو ىسفن ىلا هللا |!
 | انغاو اصعهعم ع نكي اذا لهانلبراضيأ لا.ةروامسفن نع عفدلاد اسوا ةّوقال اهئءاذخ أو اهملح ءاش نم لكشف ا

 ْ ءاعدلا فد_عيغ مى1ل جبن هلوةنوكيدنال لوألوو الا لوتلاو هاسفن نع عفديأم هعم سل هنا انعم

 [ ىلع هلل ' <: عل لعن ن نان مم ىأ لمدن مت رب دقت اريد ىلناثلالوةلا ىل_عو ل ةنعللا ل عت و ا

 (لوزنز < ماراغص ا فاكاذادالوالا (لؤالا لاو سأا) عد درأتالاؤ تكن . الافق #«رار كل ىهو نيب ذاك ا

 ةدئافا1| اف مالسلا اه,ماع نو او نسما لابلا فل ش أ دع هقا تاوام اولا ف درودتومباذعلا ا

 دالوالا موعمتكلد موتي تازئاذا لاصئتسالا دب وةعنأب ةيراج ىلاعتهللاةداعناباوذلاو هنف

 |١ موت اما ىرخ انراح وكن لد اناقع وكي الن ادصلا و -قو اباقعزيغل ايلا قس ىف كلذ نوكف 5 ءانذآو ٍإ

 ْ ىل-ه>اعرف اذ_حةدي د شو هآو هدالوأ ىلعناسدتالا ةَدَفْشْن ام واعمو مهيلا ماقسالاو مال .الالاصياو ا

 هسفن عممءاستو هتاممص رضحأ مالس ار تان ءادذ هم نانالا ا

 تاواص هقوثو ىلع ل دأو مصانا في ونت ىف ىوق ا هرجزلا ىف غلبأ كلذ نوكسل كلذ لم اواعفينأب مه يحأو ا

 ”لعدشلا لص ديكو هدك ىلع ةءقاول هذه تاد له (ىفناثلالاؤسلا) دي سال ا

 ْ مهفوخ مالسلا هدلع هنا حو (ا.هدحأ) نم هدو ند مالسلا هيلع هنود هك ىلع تادام ابا واالسو 1

 01 ريدم نال هسنن ب كح راهاظاف امعس هئم كل 3 ناك كل ذياتثاو نكي لولو مناع باذعلا لوزن ا

 . [| هلعمتا ىلصا دعمنا مول موريس اف هيذكروظي نأك ذاتبف باذعلا لزيال ع هتلهابم فاو بغريب نأأ|
 أ انلع كلذ ىلع رمد! انلق هي ذكر ووظ ىلا ىذفي الع لمعي نأ هيقدلي القس انلا لعن مناك ملسوهلا ىلعو ||

 : || هلهامماركحرال موةاانا (اه-هذاند) مسهاع باذعلا لوزن اقثاو هئوكل اعترض اما هلا 1

 اروال ل ل.قناف هتاه ايم نءاو.>أاملالاو تون ىلع لديامل.الاو ةاروآلا نءاوفر ءم-االوان ا

 1 بادعلا: ندرك ذام مياتعناف داس توك نأ ن نءافوخ هتله ايماوكر تف نيك اش اوناكم مالا نأ ا

 | راق تالا ومالا سرتلا نواذ .اواكح موقاانا ( لوالا) .نيوجو نم عون دءاذ_هانلق ْ

 )| كتلو نعله: دقألا ( ىناثاا ) كلذاوا عفا نيك اًشاواكولو مالا اوةالصلا هيلد لوسرلا عم ||

 | لاصةتسالا لصإل هول شارو, 5( :اولجالاو ةاروتلا ىف هيرمشملا لاو تاو هلااولا نمش ىراسألا 1

 الأ ىلاعت هللا دّدع نم لس سع ”ىَ هنأب مولع لجال ناك لدن املا نععانتتمالا نأب مهتما رمصت كاذ ناكف

 1 ا 00 م ا تيل دام سس همم هلا ا املالاَو - ١
 ا 00



 | صاخلا باوااو م_م5 تنأوم-ميذعما هللا ناكامو هلوةااضة امل ذ ناكب اذء!1 لوزئر دقة ءفاسضدأو

 'ا 1

 | انوهاذكف ةثيلا هم بادعلا لزني لهنا مث ءايهسلا نمةراخ ا:ءاعرطماف ل دنع نم ق!اوهاد_هن نا

 || نأ د_ةتعينأ بجو نيمعتلا ىلع ةروسااهذ_هىف باذ_هلا لوزني مالسلا هيلع ريخ الف ءاعلا ىلعم َدَقَم
 || باوماو المآ ل.قاعلصتمو»ل_هقلاصمقااوهلاذهتاةلو ( عبارلالاؤسلا ) كلذك الا
 3 ىل_ءهّنلا ةذعل لعدت# ُط الاربدةنو نيبذاكلا هلوق ىلع ففولا زو<الو هل_بقامع لدتم هنا ل بمونأ ل

 : ترمسك !مناالا ةسوتةمنوكت نأ نا ق-ناكر يدعم اذه ىلعو قا ص هدأ اوهاذ دع نابي ذاك
 : دفع مالكلا نوتاءاالاقو ريل د شمول م-مم-مرزنا هلو ناء.كحص وواهوقىف ماللا لو دا

 ىلاءتهلوق ل_ءأهللا واهابقامع هدام مريع ”هلةم سمى رخآ هل-تهددامو نييذاكا! ىلع هوق

 : لئالدلا نمهركح ذم3_ة:امىلا ةراشا!د_هنادهلوق (ىلوالا ةلألا) لئاسسم هيفو ( نيدسفملا
 ْ نيدلا ىلا ىدهيام ىل_ لّهثملا مالكا عو# وهصهقلاو قالا ص مةا اوه "يله اسلا ىلا ءاعدلا نمو
 نم ةَعُث ىلع نوكمل قالا صدا اوه همن ىلع هلئرثأ ىذا نا ىلاعت نيف ةاحنل ! بلطي سيو قاع ىلا دشرب 9
 : نالوق هدف قاعا ص هةااوهاهلوة فود ( ةياثلاةلأسملا) لكلا هيدارحلاق هعم ناك ناو باطاناو هسعأ
 | لود زاج فكم ل_.ةناذ قا ص هتلاهلوةوهَناربح ن ركواداعو الدتنوكي نأ ( امه دحأ)
 هنما دّميملا ىلا برقأ  هنال زوج ل هفا | ىلعاهاوخ دناكريلا ىلءاهاو دزاج اذ! الق لصفلا ىلع ماللا
 ةلآسملا) ناري ل هجاو هريخ قالا صصقا اوا دسم هلا (ىاثاالوتلاو) ادّدمملا لع ل دئنااهلصاو
 فذ هذمن ةلزام ود نملزن مالا! نال وكح راارو ىلل_صالا ىل_ءءاهلا كد رد وهل رق ( ةقااثلا

 || ل_.ةو ه دق هال تااقو ىلاعت هلوق هم. و هرثأ صنق | اذا كل ذواهقو نالف رف اصصق نالف ج رخلاقب 1ْ رثالا عاستا هل-صأو اصدقو اسق دع ثب دس |نالف صقل اسد (ةعبارلا ةلأسملا) ن2
 ٍ ىنامدملا ىلءل ة-ثملاري_كلا صدقا قو اهو مالكلا «ةوسوربخ لعن اريح هعامال صاق هنا صال
 نا دافا دا سانا | نمى دع تاق واكل ىقئلادبك ان دقي اذهو قتساالاهلا نمامو لاف مث ةعباتشاا
 كلد_:ءنكوملاذاو مهضعي ل دنع سيل هلا دافأ دجأ نم سانلا نماىدمءام تاقا ذأف سانا صولا

 ْ اولا هتتاال اهلا ال هنا ىف ةغلابم هلأ الهلا نمأمو هلوقنا تثق ىلو أ مهاك لدن ءنوكمال ن ابذمهضعن
 : ىراسصثلا تاهب_ث نع اولا ىلا ةراشاهمؤو ميكا ْنْزءلاوهاهقاناو لاق مث للاعتو هنانهس قا
 ٌ هناكفصراالاو هك الاءارباو ىوملا ءام-ا ىلعر دق هنا (ا.هدحأ) نب سه ىلع مهداسقعا نال كل ذو
 :ءالوعف ديال اما اب زعت وكب ناو ديال لب ةءواالا ف نكح الةرد_قلا نم ردقلااذ_هلاكىلاغت
 ْ اولاقم منا (فاثلاو) هواتقدووما نا نولوتنت أو فركو كال ذكناك ام ىسعناب مفرتعا دق جنو
 | لب ةمهلالا ىف كمال لعل نم ردا! اذه لاه ىلاعت ن اكفاها|نوك.ذ اهريغوب ودغلا نءريذك ناكها
 || انوه ميكا ز لاك ذف دوءالا بقاوع عمو تاموأعملا عم ام اع أ اهكح نوكي نأو دبا
 || ىزااوه هلوق نمةروسلال رأى ىلاع”ءرك دام دب ال هذه ربظتو نيتوشلا نيتاهنع باوجلا ىلا ةراشا
 أ| نيدسفملاب يلع هللاناف اولو ناف لاق يكتطازوب زعلا وهالاهللال ءاني ف ,.تكح ماءرالا ىف مروه
 | م مج ىلع اردام ابلاغ ارب زع نوكن نآ ب < هناو د_-اولاوههللانانمتفصواس#م اولو نأف ىعملاو
 || ناك اموايلامازي ز ءناكحام مالسلا هيلع ىسعنأ عم تاناهنلاو بقاوعلاب املاع اهكح تارودقملا
 || كءالك عطقاف دانعلا ليس ىل_ءالا سدا م-مضارعاو ماو نأ لعاف تانانااو بقا وعااباملاع امدح
 || ةدسال ١ضارغالا نم مهب وق ىفام ىلع عاطمنيدسفملاداسفإ ميلع هلق ناف هننا ىلا مهسهأ ضن و مونع
 أ[ درءذال امك واذ ءاوسلك ىلا ولاع:نرادححااىله انلق) ىلاءتةلوق « ممتازاجت ىلع رداه
 ا نواسمان باو د م1 اولوةذ اولون ناف هتتانو دن هادابرأ اضع اًنضع دكالو | شهي لرمشت الو هقنأ الا
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 أل لسعاصي رح مالسلا هساعنأك دق 1 زطاعا دأب راغصلا | واق امق :اوعرش 0 ع هابل | ىلامهاعدُ اوءعطقناو لئالدلا عاونأ نار ىواصن ىلع دروأ اما ملسو هيلعمتلا ىلص”ىبتلا تأ ل بعاوإ 2
 || ءاوسةلك ىلا اولاعت ناكل ل_هأ ا. لقو لاد+اكرتو فاصنالا ىلع ”ىيم مالك هلا يقسم عسطو | أملس ل قع لكد مشي وخآ يرنمىلا لدسعاو الكل نم ير كل ذالرتا دمشاي لاك ىلاعت هناكف مسمي |
 || ديعتالا ىهو هءحاسص ىلءدح ال همف لهما وضءملاةظعب نم فانا اسوف ةلك ىلا ا اوله ىأ مك- دب واتم َ
 ((ىناثلاو) امهلو اننا ظفالارداطنا(لوالا) ناهدو هءلع ل ديو نعَعي رفلا ف تازناملا (ثلاثلاق) 1 ' [|ةنيدلادوهدارملا (ىناثلاو) نار ىراصت دارملا ( اهدحأ ) لارقأ ثالث هيف بادكحلا ١ 1 له انىلاعتهلوقامأ طافلالا ريسفتت الا رك ذئاو مالكلا نمدارلاوداذح امش هيل شنالو هللاالا ١
 ||| تن خ١! .تحااررلزذ# نأ ال اديرتام مال | ةالصل ا هيلع "ىلا اولاقدوما|نا لوزا! بس ىودأ
 ا ىلع: هنن لزن ائر زع ىف دوويلا تااقام ٌكءذ لوةن:نآأالاديرتام دعا ىراصنلاتلافو ىسعئراصستلا ١
 3 1 ايتام لها الأ مهاع لئالدلا درد ا اناملك راصتاا ىلع هلو ت رقالانا ىدنعوتدي الا هذه ا

 | باقلالا لك او ءامنالا ن_سحأ نم مسالا | دسه و باكل له  ايىلاعت هلوةب انهه مويطاخ هلا هيلع لدي ١ ؤ ١ اسمو مازلالاو ماش الا باطو ةلداسجما ل رتو فاسالا ةياعر ىلع ئمملا ءالكلا ىلا ماقملا|ذهىف لدعف ْ
|| 

 هللا مالكرمسقمان رسفماإو هللا باك لماحا: نارقلا ظفام لاقي امهريظن و هللاباتكلالهأ مهلعج ثيح
١ 
 || دتعلاةدامتا كل ذو هماق بدمطت قوستطاخلا مظعت ف ةغلايملادا ارأ هلثاف نا ىل-عل ديبقال| اذه ناف ا
 أ اولاعت ىلاعت هاوقامأ فاصنالا بلاط ة-ةب وطىلا عازتلاو جاعللا ةقي رط نعةمصخ عم ناسنالا لو دع ١

 ١ انذعب نمفاصن ا امف هلك ىلا اواه عملاق انش ءاوس هلك ىلاهل وداعأ هم | يدي ثمح لا راع ' |١ ىلءالادراصّت- هلامعتسا رثك_ مثلاع ناكء ىلا طباه عضوم نء عاسضترالاوهو ىلا تا نم ذ را ا اظفالا لص نال ناكم ىلا ناكم نم ال221 نكي مل ناو همق رطل |ىلاه-وتااو هءلااوعدام نيسيعت دارا اق
 ْ ءاطعا فاصنال اهم -ة- نال كل ذو فاصدالاو لدعلاود ءاوسلا وهيضاص ىلع د_>الهق لومال ضعنلا|
 1 اذاف فصالا ءاطعانالا ىل_مال كلذو رغغلا ىلعو سفذلا ىلع ظلال رت ل ودعا فابحا ولاناف فصنلا ْ

 أ رثك اذخ اولظا ذاو لا دّدعالا ل_دحو هريسغ نيبو هسفن نياك وسدقت فصلا ءاطعأ هل ظالرتو فضأ |
 / الئاف ن اكح ىهراماب عفر هنا (لوالا) ناهجو هنن ديعت الأ هلوق ف نأ ل ( ىلوالا ةلأسملا) ا ال[ ناتلاسمهيفو هللاالا ديعتالآ لاف ةماقتسالاوءاوسلا ىل_ءاك اأو نئاهبانمآاذاف ةيوةسسم ْ ا ةيقتسمةلداعةلك ىأءاوسةلك هلرةاذ_ه ىلعفءاوست اذ ديرب ةماكلل تدنءاوس حاجزلا لاق مث لدعلا |؟ أ نءةرابعتب وستل ظفل لعج دب وستلافاصتالاو لدعلا مز اوأ نم ناكاالف لادتءالا لاز ىطءااعأ
 ْ 31 نيءوذتالا نيذهنوكحالواو ميم توسانب تءردت سدقلاح ور مونقاو جسما توسان 1 || تءعردتةماكللا مونقاثااولاق مهمال ةعدق ثالث تاوذاوتنثأ مهناانلقامتاو ءاوسة دق هن الث تاوذ ١ أ اودثأذ سدقلا حورو نباو بأ ثالث هنا نولوةيم-منال كاذوهريغ هبنوكسرشرو ميسملاوهو || | هتلاريغنو دبع يفةئالثلا هذه نيو اوععجب ىراصنلا نال ةئالثلاءذهركذامناوهقانودنم !ابرأ اضعب | 1 انضعيذخيالنأ (اهتااثثد) اشد رسشنالنأ (اهناناو)هللالا دبعنالأ ( اهاوأ) ءايسشأ هنالث رذأ . | ىلاعتلا( ةيناثلاةلأسملا ) ةلكرملدبلا لع ضفخ (فاثلاو) ديعنالا ىهل_ةذ ةماكلا كإنام لاق :

 | تافذاوتنث أو يصو ىسيعءتوسا عردتلاو بالا تاذ ةقراسشم امهيلع ٍتزاجاملالاو نيدلةمسسم ١
 ْ هوجو هيلع لديف هتلانو دن.ءانابرأ مما هرو مدر ايحأ اودع امنا امأو اوكرمشأ دةف هلة سم هثالث ١
 |( مهرايسالنودصس اواكمسمملا (ىاثلاو ) م ردلاو لالا فم مموعيط» اوناكممما (اهدحأ)
 1 لوا_-رثأ هسفرهظب ةد_هاحملاو ةذايرلا ف الءاكراص نمنا م-مهذم نمل هول لاق (ثا اثلاو) ا

 ا اال بلا ظنا هملعا وقاطي ل تاو مهذ صرإبالاو هك الاءارباو قوما ايلا ىلءر دف توهالال ||
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 1 كلذإلا هو رال نعمالو ىصاسعملا ف مهرابجأ نوعيط؛اون رلاد) ةس ورلا نعم هقحىف /
 ا هن الثاا رومال ا هد هنمب اوه ىراس هللا ناثدثف هاوه ههااذ ذا نه تب ًارذأ ىلا هاوق هرياغأو 1
 ا مهسسملا ليف نال تاذو ءالقعلا رو تح نيب هلع قتلا هالاك هن الئااروءالا هد به نالطس لوةلاناكو :
 ا لولا اضدأو هحولا اذ_ه ىلع ميسمارو وظ دعب مالا قدنأ سدو هللاالا دو.ءلاناجحام |
 ١ | عج ربال نأ بج وهتلاوه عنلا عمم منملاو ناالناناكحااذا اضيأو لكلا قافتان ل_طابتةكرمشاد ا
 |ارو.ال اءذه حرشوعادهننابعرلاو رابحالا نود هملاالاةعاطلاوداسقنالاو مب ردكأأو ليلكاا ىف :

 1 نواسمانا اولوةف رارصالاالااونأ نا ىعملاو نواسمان باو دهشا اولوةفاواو ناف ىلاعت لاق م ةيئالثلا
 ا له اا) ىلاعت هلو « هيلعو ميغا وام نا ديقىف اونوكتالو نيدلااذ_ه ىلع مكتااورهظأ ىعبأأ

 ا دوماانأل-عا ) نولةعت الو هدعن ندال الذال اوةاروألا تازئأامو م-هاربافنوج اع لباكلا
 ا كال ذمياعهتلا لطب أذ ذر د ىلع يه اربا ناكتولو ةب اوناكىرابصنل وان. ىلع ناك ميعاربانا نولي اوناكا
 | اذيأ اذهفل-ةنافاسن ارمدت وأاتدو م نوكي نأ لةعي فكشف هدعب نم الا الزن أ ام ل. الاوةاروّلا نأب

 ا

 اكم-خماوه عبا

 مص

 1 عرار همقفااكناك لب ةسعب رمش | كال باص ىمو.٠ نكي لا هرب ر#ةّدن ءاج ناف اهريسغإ وأ عت ارمشلا || كلت ظ ةّد*اح هنا ل ادي نأ اماق ىمو هءاجا ذأف ةمرع» ع ارمش مسهل تناكو «امدنأ ىموم حت ىل-ق ناك دق 1 نذأك هتمفماك2ا نا: لو.ق قالا لعس < ملالاو تاز<لانا دب وم ناكدق ناسنالا كل دنا كشالَو 1 رمشبلا نمدسءاو قاذل ا ىف فيلاكلا ُكإإَا ل هوملا نا كشالو مالسسأ | همأع ىبموم ىجت ىل_قق ادا ىلع :
 ءااب لاه دهن هم 3: نم ع رش ىوسرخ 1ع رش ءاج دق ناكناو ادي نوضرال دوممااو هليق ند
 اة, الانمدارااو» ادهناست ارصنو هدو ري تاكميهاربا نأ ىرا هذا او دوبي! لوة لطبف ميهارب هل ء ىلع أأأ او بل دوريا نا تيثق كل 3 نورك يدويا خسشلاب لوألا ذاو+ ءامنالا لك نيد نوي ناو ديال هنأ
 ءااق نوجا لف لع هي مكلأ اعف حدجاح :اه) ىلاعتهلوتلعأ هللاو

 م1 مه ه

 اذ بدو

 ءالو٠ مم
 ا مل_هيهللاو لعب مك نم

 3 نان كح مثلا ند ناك امرا ا تا دكر ام ارمصن الوان دوم مه اراتاك امنوا نال منأو
 || لئايسمهمقو ( نيذمؤملا ىو هللا و اوذمانيدلاو ىلا !دهو هروعتا َنيددل مداربا سانتا لوا

 || الوزه دري غ ورع وأو عفان أرق وةنههلاودلا من اهىءاسكلاو ةزجو مداعأرت (ىلوالا ةلأ ملا)
 ا ٌدمان صاعنبا أرقو معد نزو ىل-ءرمدقااو ةزهولانريثك بار قو ةنك سلا فاالا حور ردقةبالا دم :

 أ| هنو هيبنتنااه هيلع تاش دءالوأ ملدا ورمدكملا ىلد مم ءالؤدو تقر أو هاما تقرهموأ وتكءاه ىلدالا | | ةرمولا تلقضعنأأ هلدأ لدقو مل #صالاو هسنت اه لف من اهلدأ ىفاوذاتخا ) ةيناثااةلآسلا) | لالخ ريغ نم ف ةذكالف زد و دع نءو ماواش نافرح امال لال !ىلهف قة نة زءوأانود
 مهسسللا 1 فاش لاي حاسص لاق كوالا هسوأ هن الث ه.فاذلت منن اهدلوت ىف مآ ري نيا ل .5ناف كملاو ربصقلا نامل ا

 عا ٠ :آو هسنمال اه و
 ندفع

 حج تحمل

 - .٠ 5-5 .٠
 1 اؤد مآ ى_عىلوالا هَل .هدلا ادم 4.41 6 تامه هل ب معتم احو هريس ءالودو 7 م, هه 000

 0 ا

 دش
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 | سيلان نوجاحت لذ ملهي مكلانهق مل داج تاو مكلا مكلوةع التو مكلتا
 || تلاشلا هترلص هدعيامو ىذلا ىنعم ىلع ءالوأ ىععءالؤد هريثوأ دميم نأ نوكي نأ ىناشثا لع هب ميك |
 : (ةئااثلا ةلأسلا) حججاح ءالؤهاب ناري دَقَتلاو هرج َموحاسو نا ف امءءالؤدو ادعم من وكي نأ ْ
 : نآرقلا ةعب رمشا ةفا اذ ل الاو ةارونلا سمي رش نأ م هن .كلاعف مالا ١
 ْ مكنادارأامنا وهمه لعلان م عفصي لهنا مع هن مكلاسعف مجاحءالؤ» حنا هلوت ؤ لق مت مالم | هءاعد مت ةعب رمشا ةفلاش تناك ميهاربا ةءيرم نا مك ماعد أو دو هنمكسأ لعالم ن واح فيكفا|
 أ نكركلو لاق تامه هَتَمْاو٠نم ءوعدا اف مم ذكذاسن ارصنالوان دوري ميا ىاناك ام لاقفالصتم || || كلذ ىلاعت نيب. لاوحالا كانك نولعتال ّمنأو ةتفاوملاو ةفلاخملا فعتا رمش اهله لاس تناك فمك ' مء.هلتاوهلوشب كلذ د مث ملا هبمكأ رءالاعف هنو-احت ف.كف هلعنوعدتامف هم اه نوزيهسا 1
 || نوكي ضد رعاوجو نيكرمشملا نم ناك امو لاف حةرلا ةر وس ىف ف السا ريسفنت قم دق راطسماةمدسأ]

 ]|| مكلوقليقناف هييشتلانمهاوقىف نيكرمشمدووا١ن وكيو عيسملا ةيولان مها وق ىف نيكرمم ىراسصنلا ||
 ْ نيدياصمءاذه نك 0 ل اوالا ناكناف عورغا ىف وأ لوصالاىف ةَدفاوملا هب نو دي رثأ مالنسالا نيد ىلع ميهاربا

 ا نيد ىلءامضد أ ناك-ذ ىسو هب ءاج ىذلا نيدلا ءالذ ىعأ دووماانيد لعءاضبأ ميد اربانأي عطقن لب مالسالا ٍ
 ١ لوصالا ىف ةداَد2 نوكنت نأرودال ءاسنالا نايدنأ ناف ىسعامم»اج ىتأا هس ارمدتل كال: ىنعأ ىراسضنلا :

 هارانامز فادوج وءناك امن ارقام دعانا ةرورمذلاب مولعملا نام طدأو هريغزيدا || أراك ,ةنبلا عرسشلا بحاص مالسلا هيلعد_«نوكيرال نأ مزلف عورفلا ىف ةقفاوملا تدر ناد

 كةاج ناتو قه اص خختالا 5

 السلا هيسملع مي
 لودالا ىف ةذاوملا هيدازملا نوكي نأ زاجاذاق مهمالص ىف ةعورمش هيت وانتالسىف ةءزرمشمنارق ا ةوالع ||

 اتامز ف ىرادتلاو دوريا مهنيذلا ءالؤهت به ذيينيدلالو أ ىف اسقثا اوم ناك ام هنا ناب هئم ضرغلاو
 ١ .لصدعغ نزف ىسموم ع رمش: عورفلا كلت مدت هللا نال كل دو عورفلا هت دارا لاقي نأ اذيازاحواذ_ه 3
 مالساا هيلع ميها ربا نمز ىف ه انثتناك تلا ةعد ريكا كالتي مال لا هملع ىءو» عر مست لسو هيلع هللا ٍ

 وذ عة مفاوملا لوح ىف كل ذحد هي لءلقلا ىف ةفا اذه ا تءقوولف مالسلا هلع ميهارباعرششااةفاومأ| مالسلا هملعد#© عرش بااغناك امل مم دعب ريا باص مالساا هءاعد_عنوكي ريدَقَتلا اذ_هىلعو ١
 ني :مؤم ارث اسو ىذأ ارح االاو مد: نك هعسا نم اوه دعا ناك رف ميهارباب سانل | ىلوأ نا ىلا هت :

 نيقفتاطتذو) ىاعت ةوق مارال وواظعالاوقذوتلاوةنودلادةرسصنلب تلا لو قاد لأ
 أ لهأة قير طن نا نيبال ىلاعت هنارءا ( نورعشياموممسفت أ الا نول ديامد مكنول شيول باتكلا لحأ |
 نودهتجم لبردقلا| ذبح ىلعنورصتقيال منا نيب ة عا لوبق نءضارعالاو قاسا نءلودعلا باتكللا |
 ىسعو ىمرعّتقم مالسلا هيلعاد جتا مولوقكت اوبشلا ءاقلايمالسلا هيلع لوسرلابن-آن ملالضاىف أ
 ا لولا اذدأو لوزال هعرمش نأب ةارولاد ريس مال_سلا هملع ىم رمن أامذنأ و ةودمااهسفنل ديو ْ

 : هلوقو مهسفنأ دنع نما دسح اراك م اما دعي نم مكسو دريول باكل لدأ نمريثك ذو ةرقبلا ةروسف ٍ ظ ىلاعت وق هريلو دورا مالك اورتغيال نأ ىلءنينمؤللا هربنت هنم ٌصرغلاو* ديلا ىلا ىضغي عسألاب |

 | نال مهمعيلو مهضعب رك ذاعاو ض.عيتاانه اه نمنالعاو ءاوسنونوكستف اورذك امنورفكتولاو ذو
 ْ | هي الا ءذه تازن لبق ودعا هم اَكللا ل->أ نمو ةدصتقم دم مهتم هلوقب مهياع هللا ىثأو نما نم مم ْ
 ' ِ ىتالوا نال وا ضي نا لقي لو مكتواضرول لاق اسمن او مهني د ىلا دو رمل مهاعد ةفيذ حو رساي نير اعو ذ اعم ىف

 ١ لأ 92و راو قات لآ من ةنس ىلا ارم عيول مهدحأ ذوي ىلاعتدلوق هريظنو ىنلا دفي اذكن اكول كلوت ناف ْ
 أ هلوةكودو غلا لالضا مهدصق ىلع تاقعلا قادس ىمسفنأ مهك الهااهنم اهودحو لق وذو مسن ا

 | ةلماكمهرازوأ اولمصلو مهلاقثا عمالاقثأو مهلاقثأ ناملو هلوقد نول ممسقنأ اوناكركلرانواظ مو ||

 ا . : يحس

 : .ىدهلا ةفرعم نعمهسفنأ مهجا رخااهمو نو رزربامءاسالا لع ريغ ممن واضب نيذاارازوآ نم وةمامقلا م 0



 ماو ةالصلا هرلع هلال برغلا نعرابخالا ىلع يالا هذهلامتسشا ىلع ل ديكو ١ عاو ءادبم ست و اموءاي.نوغس ىلاعت هلوق هلثمو امكن او دوش ضعن عم مهضعب ا
 الإ للاتانايدارلا نا (ثلاشلا لوقلا) ازعم هنوكمكلوةعد] ٠ مكبولغي نو روشت حازمشمنارقلا نوك ماوعلا دنع نوركشت مكنا ى_عينو دهشت منو هوقو تارا ىه اهلنا تانآريسف: ف( ناثلالوقلا) زعم بغلانع رابخال انا مالو هريغنورهظد و ممسفنأ ىف ا

 تاز ملا ةلال دب سفر تعا انا مكن | ءاشعم نودهشت ماو ىلاعت هلوةفلوقا اذ_ه ىلكو سو هيلع هللأ ىلد
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 [منمو لاض هنأ, فصو»ءا دتهالا نعسها زإانال قاعاو ْ

 8 ا / 3 ند

 || ه.اعهتنا لص دهون ىلع ةلادلا تان الا كلن دوج د نوركش اواكوا_مموذزحب اواكم حمال ةادو أ !سقن | | نيرذاك اوناكممنا(ىناثل او)ز اجمال دس ىلعل ولدملا ىلع للدلا سما قاط أف ةارودلا هيلع ل دياسعني رئاك أ| اواكل .ةاروةلاءنيرئاكا وناكام مهنا (امه دحأ) نيو ولة تان الار فكلل انا لون ءوبجولا هدأ 6 لحما ل وقلااده ىلعن ا معا و مالسالا وهنيدلا نا امهيف نام و اسم اف نح ناكمال اا هيلع مها ربا نا نيب ادكلا نيذه ىنام اهنمو مالا سا | هماع دمعت ةراشدلا نم نيباَحَللا نيه ىنام احدد | هوجو همق لولا اذج ىل_ءو ل. الاو ةاروتلا ىف ةدواولا تادال ا اهنم دارا ان الوالا هوجو هللا تان انهاوقف (ةيناثلا ةلأسملا) هلو عفو ءاهلاننوكي فورا هذه ىلءفتولاو نورمثبن' مينو نولءا_:ب نعالوق اذه ىلعو 6 ةحمفلا الع ل ديواق رط تءقواسمنال واهنع ص وعلاكراصرالاف رحنالو ةفللا باطافاالا تاذك ماللا 1 أ اهلع تاخد ماوةتسالا ىتااام مالا ملا ولصأ م (ىلدالاةلأسملا ) لئءاسم همقو هللا تاأ اننو رذكت || )باتكللا لهب لاقت مهرابحا نم كاذب ةفراسعلا ةفئاطلا لاح اضن نيب لسو هيلع هللا ىلص ود ةلالد | نمةاروتلا فاسع رعشن ال ىتل اة اطل | لاح نيباسا ىلاهت هنا معا (نودهنت نأ و هللات ان اننورذك: |باتكلا لها ) ىلا: وق نينءؤاارضبال ومه”رضيا هنا ن واعامو ىأ نورعشد امو ىلاعت لاق مث م قرر هم صالا نا مها حالو اًميثاو دعا ثمح ني رساخ نييثاخ اورامص لق مهثمولا | وت ْ نينمّؤملا نا غنينمؤملا لالضاىف اودهتااملممنا
 ال اذا مثلسو هيلع هللا ىل- صرت ق.:ىلع ةلادلا تاناالا ىلع ل .غالاو ةأر ودلالات ن وركن اوناك ْ مهتاوعروذح دنعو نيس

 اذهبتي الاريسفت نأمل
 | نوتكباعهريخأ مالس

 اهن
 || -ىنلادي ى-ءترهظ فلا تازدل

 اوناكم منا عم ملسو هيلع هللا ىلص دمعت نو رقكياوناكممنا (امهادحا) ناتفرح مها تناك ىراصنلاو دووما!ءالعنأ معا (ن راعت عنأو قأان وةك-:و لطامل ان ولسان وسلت م باتكلا لهاان) ىلاعتهلوق » || مهقدص ىلع مالسلا وةالصا!مملعءايبنالا رئاستاز دعم اللال د نم هةةيقحي م دهئاملاضقاذم هملاسرو هنو" راك ا ىلع مرارصا ناك سو هيلع هللا ىلب_ص ده قع ىف هج ولا اذه لود- نو دشن ٌمنأو هج ولاازه : كرو اوةالصلا مع اينالارئاسقدص ىلع داتا ناي دست ىلاعت هللا نمويدصتلا ا ماعم عاف زدتملا نا شح ن* مسهقدص ىلعةلادلا مال اوةالصلا مسهرلع انا ارئاس ىلءترهظ ىلا
 | عوج راها! لو أ مالسالاراهظا ىلعاوعضأ وملما (اهيناند) ديز نب او نسما نءفرحلاب لزتملا | نوطاخف ةارودلا فد رك (اهدحأ راهوجوانهد لة<.هناف لطابلا ىلا سلامأ ىناثلا ماقملا ىلا ةراشا قل نوةكن ودل وةو لوالاماةملاىلا ةراذا ل _طابلاب ىلا ن وسالت 0هوقف قا ىلع لديىذلا للدلا ءاذخ انام او لط ايل ىلع لدت ةبب_ثءاقلانامأ نو هححو دحأ نمالا كلذ ىلإ هلل نسال لا ءافتنا ىف ىقاسشأا ناولعا (ةياثلاةلأسملا) ارز أنو ىدئرا د2 ان وهاذا« هلوقدد وز ىو سدالك هلوةك لطاسبلا عم قا 3 وسل ىأءايلا فب ن وسلا بانو نب ىك<ًارقو ديدشتا ادن وسل: ىرق (ى والاةلاسملا) لاسم همقو أ| لالضالاوءاوغالا ماسقم ىناثلا ماسقالاو :لالضلاوةياوغلا ماسقم ل ها ةسن اثلاةياالا هذه ىف ةقرطاوذ#_ه نع مهام ىلاعت هللا و تامل او لال دلا ءافش ا ىفو تاهبسشلااءانتلا فنو دتحيا وناكممنا

 ىل ١ ار ا
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 | هنو ىلءلدبام ةارودااق نوكأ (اهتلانثو) ةداتقو سا.ءنبا نع سانا اكك شتر اهنا رخاىفةنع |

 | نوكمش كلذ فالخ م- هواماضر أ ةاروتا اف نو جحرو ةفدااو تعلو ةراشاا نم م لسو هيلع هللا ىلص ٍْ

 لوقاذ- هوكهبهمشمان رك هلعةياك رخآ الاب ني سهالا دحا 0 ا

 | هاذ ةاروتلا نا مق> مالسلا هماع ىدومنأي ف رتعما دمنا نولوةباو اك مهنا (اهعبامو) ىضاقلا

 نا دا رااق قا نوةكنو ىلاعت هلو قام تاهعشالءاقل' كلذلكو ع هوم عرش نا ىلع

 ىلا 000 والا ناك وسوم قا لع د1 ىلعةلادإا ارودلاىف هدو واتا , الا ١

 ْ , 0 لالدع_تالاادع هني اهعو مسمي ناك ىت ااطاقا الا كالت ءافش اف نو دّم<ءاوناكموقااو لّدأ ةانلاور فعلا | ا

 نولعت ناو هلوقامأ ني_ةقدملا ل الد موس اوعىلا سيال نأ نو «بانامز ىف ةعدبلا لهأ ناام لم | ا

 | عئاكأنولعت ناو( «يانو)ادسحو ا دانعشاذنولعشتاها كد انولعت م كا ايدل هوجو ةيقفأا ْ

 || لاعفالا هده لشم لعب ن نءٍباةعنا نواعم :اواهدلاثو دكا ردغاو لهل بايرأل ا ْ

 | كلذنا لعلادلطايلابو دا ىخاقلا لاف (ةقااثلاةلألا) ميدظع
 || تا ةيعادلا كلف ةسعادلا ىلع فقو .لعفااناهناودو ماع )لون مث م-يف قا نازو ال هنال م-واعق ٍ

 | هتلاودامدحمن ءاك ناو ىرخأ دارا ىلار ةدقاديعلاو هام مد ناك ناو عئاصلا ىف مز ثدحملال تثدوح ا

 | لزتأ ىدلاناونماباتكلا لهأ نمةفئاط تااقو) ىلاعت لوق * ملأ هتتاوانملعهوةمزلأ ام مكمزلىلاعت ||
 | قطا ثو دلي مهنا مهنع ىحا ل ىلاعت هنا رلءا (ثوعج رب مهلعل هرخآ اورفك اوراهنلا هجو او نم يذلا ىل# ش
 | انههودي , الاءذوىفروك ذااودو م-ماسيلتعافأن مادح اواعو مهنع كح نأ كلذ فدرأ ل- طايلانأ|

 |١ نوكين أل ة<راهناا هواونم ؟ىذلا ىلع لزنأ ىذا اناو خم -" ضعبل ممضعب لوق (ىلو الا لاس با١ ناس
 |دوهملانا (لوالا) هو>و همفذ (لوالا لاة>الاامأ) لزئأام ضعندار ال نوك نار لزر ا ام كك دار لا

 1 ىلع لزني ام قو دصت اورهظي ن اوهو مالسال | ةدص ىف نيلسملا ةفعض كدكستت ىف ”ةلحاوحر 2تةسائراصالاوأ

 ا اودهاش تم سانل ا ناف هبي ذكست كل ذدعب اور وليت تاهتوالا ضعب ىف ع ارعشلاا نم لسو هيلع هللا لص دغ

 1 نكيملاذاو مالا لأ ىف هءاو :مااملالاو دائعلاو دكا لحال س بيدك هلااذه اولاف تي دككلا اذ م

 ا هصضآقاوركفت دقو باتكلا لد مهنا لحال كلذ نوكي نأ بجو داشعل او دا لجال بي دكا |اده

 | اذ_هريصبف باذك هناىفاولا ثدلاو مالا ىلتأتلا دعب م-هل حالف هون لئالدن ءتحلا فاو هةتسشاو

 1 قي رطلا اذه ىلءريمش دو رابح ن ءالجر رمشعانلا أطاوب ليمقو هون ة ةدىف نيملم ا ةفعضا ةهش قدر طلا |

 | مىاثلاهجولا) هيد نعنوعج ري هباصصأ لعلذ ةبيسشلا هذه اقل ىتمانأ انعم نوعجري مهلعا هلوةو
 ن.نموءالقافولااورهظاواوةذان صعبا مهضع لاق ىرادئااو دووملا* اسور ثان ' الا نعمنرك نأ ل قحن |!

 أ نيم :موماءالؤدسعأ ناو راءدكحح لال_هأ نم مكناوخاب متواخاذا مكن كَ ..د ىل-ءاود نا طرعشن ن كو ا

 ا
 ا ا اًذهومكتي د ىلا اوءجرو مهل د لدمضإو يه أ فءضاسع رفق افنان بوعم مايالااودزف 9 با رطذاىث ٍ

 ا اونمآ اور فكمت اوممآ نيذلا نا لاف ايإ ىلاسعت هلا (لوالا) ناسهجو ةماعل دو ”ىفاهذصالا لمى ألون

 ْ ا ,هساياث ىلا الخ اًذاوانمآ اولاهاونمانيذلااوةلاذاو هلوق ةلزاج وهو نيةفاسنمارمشب لوب هعبت اور فك من

 1 عسس ن ناالااو:هؤدالو هلق 3 , الاد 9ك عيت |ىلاعت هنا (ىاثلا 0 تاور جيس نو م اغا مكعمانا اولا ٍْ

 ٍ قافذلابا ضأر اهنااهجو هياوذءآمهاوتناكنف هملعا اواكىذاام 4 درع ن نءاوهم مهما ىلع دبا ده م 1 د

 ا ا مكبذك نواب مكتاوءناف ا 1 مدالا لاق (ثا اثلادجولا)

 1 0 0 سائلا له_ع د ضب ىنهوب كو ضءىف هوة نكلو ق> هيءاجاماريثكن ال

 7 ا ىذلا ىلع لزنأ ىذلاب او..اةوقنوك نأ (ىلاث ا!( كايحألا) 0 هي

 ش 0 ْ ْ :هلبقلا ىهأ ىل_ءهواج لوقلا اذهب نولئاقااو هللا لزنأ ام ضع هرج ااورنححاو راهتااه--و او

 لا هرخآ اور ءدصحاو تف ةالصودو هلأ راهنلا هحو س امءنء لاق ا 0
 مص -



 4 ا

 ةالص املا ىلد ىلا هليقا اما وذم قعد راها ه-واونمآن يذلا ىلع لزنأ ىذلاباوهآ ا ةقريالاطبا بعك لاق رهظلا ةالسص دنع كال ذ ناك ةيعكملا ىلا هللادل قالت مد نوكينأ اوعمطو كاذيدوهلا 1 رف ةشردملا مدق نأ د_عبس دشاا تارىلا ىلدي ناك مسو هيلع هللا ىلص هنا ٌ ردد روظلاةالص ٌىعدأ
 |١ ا_هالولو ني_:موملا يولق ىف رثأ هليطسهذهل لصيد هذ ىل موتطا ون ىلع نينمؤملا علطأ  ىلاع مادا (فاثلا) ارم نوكمذ بيغلا نعارابخ ا كلذ ناك اهنعلوسرلا ريخأ لف يناجالا نما دحأ اهيلع |١ | وعاطأ امو مهب انعف ةيف تناك للا هده نا(ل قالا) هود نم هل ماس ا هذه ىلع مهعضاو نعىلاعت هللا 1 رابخاف ةدئافلا (ةين انلاةلأسملا) هلمقل ا هذه نعن وعد رب دئشلاه وك راملالاو "لقا هذ هنالطد ا اوفرع مما الولف للعلا باص باك لا لأ نا نولوةد مهلءا رخص ا ىلا اولاصو راهنلارخآ ىف:هلبقلا هذا اورذك مراه لّوأ ىف ةبعكلا ىلا اولص ضعبأ مهضعب لاف موماع كلذ قش هبعكلا ىلا هللا تاودحاسا هنأ (ىناثاا) رفكلا ىهوراملا رش ىهور وظل ةالصايبلا لص تلا هليقااناورغك و قالا ىهف مبدا
 لاقئداز نيا : عم رلادشت او راهلالزأ ىئرا م باب ورا ممر دورا هحوب هتنثأ -ىبارعالا نبا نع بلعت ىور | بوالاهجوب ,وثاا لال لاقي مهمه هجاوبام ل أ هنال ىث لك لية سمة غال !ىف هج ولاوهلوأوهراهناا || هحو (ةثلاثلاةلأسلا ) سيبللا وللا نماهل امم ىلع مادقالا نع مهأاعد' رداد رابص "هل لا هذه ىف | اودصختقا ال موةلا نا( ثلاثلا) تعض هناسع اى ناكن م ضٌضعب باق ىف هل طا هدهت ثا اعر ناكل مالعالا

 ا (لوالا لاقحالاامأ )نب رمسفملا نم موق نيا اة>ال ا نيده نم داو لك ىلا بهذ دقو مكنيد عم نملالا | || اونمؤنالو مواوت ةقث نمو دوهبلا مالك هل--نمن روكيو /ىلاعت هللا غالاك هل نمت وكنا امااذه أ| ل وةنفةيعصلا تالكشملا نمي الاءذهنا ملعأو مكب ردنع مر وحاضوأ سَ وأام ل هدحأ ودنا ىلاعت ١ لاه مفرعضلا دبكلاا اذه هعف دف مكعفا..ناف هب مك بم دقو هنا ىد_هىدهااناي ءملاؤ ىناثا اهحولا : لعام أوءاش ةهج ”ىأ ىلا "هللا لو نأ هلذهتلاهاك تاهملا دي برغملاو ف رذملا هلل لق اهماعا واك 1 لا مهتلبق نع مهالدام مهاوق نعمه اناوج ىلاءتدلو5 هريطتو هنعب امم تيجو هةمكح ناك اهنخ هنادهو ُ هيك اش دواصاستا نيدلا نال م دق: افا ناكناو عينا بيان دنا تحصد ريغىلادايقنالا 1 بجوأو هرغىلادشرأو هريغل كلذ دعب سعأ تا كلذك ناكاذاو هلدامن الاس وأو هللادشرأو هب سخأ ىلامعت هنال هلا ةهح نماء, د ترن اما هيلعم_هىذلا نا ثيح نم هنءاباوج ص[ مالكا اد هف هيلع مهامالا نيدال معوق وهولوالا هولا ىلءاما ل وق: ف مه:ءداكاعاناوج مالكا اذ_هراص فيك || هنا ناس نءدبالهنال_عاو ىدهااود هللا ىدهنالةهرشملا ةروسف هلثمو هللا ني دنيدلا هان عمامهتع هللا ىذر سايع نبا لاق هللا ىده ى دولا نا لآ ىلاعت لاف مثهمعب أم ىلع هعابشأ او هعاستأ اقدح لك || دوصة مناك مكشد عسبت نم لالالا نامالا كاذب اون أنا وملف مكسد ىلع ركعات اءاقبالا سييلقلا | كاد, ناستالا نم ضرغلا سدل اولاق مناك مكشرد عمت نم لادحالالا نانعألا كاذبا لاك مكشيد 1ْ عستنملالا اونمّؤتالو هب الا هذه لاق م هرخآاورفك اوراهناا هو هباونمآ هلوقةي الا هذحليقرك ذهلا || (ىناثلاو )١ مكفدردارملاو مك فدر ىلاعت هاوتك زئاج :دئاز اد ماللا اذ هنوكو نالغا تق 1< أ لا. ةءالو انالذ تقّدص لاقي هتاف ةدئاز لد لت نملالا لوقف ماللا نا وكت ريسفتا || 5-1 ىلع ومو.لاىلا || دوملابهدموهادعو ه وقدصت الف ةارودلا ماكحأ نم ئىثري غش ءاج نمام ًافةار وتلا عد ارمث رّووءاسنالا ١ اوق ةسئالو عملا (لزالا) ناهجبو هيفو دو يلا مالك ةيقباذهنا ىلعنومسفملا نفت( ينعلا لفل اد || هاو ءاشي نم هتحرب صتخعي ميلع عساو هللاو ءاني نمساوي قاد لضفلا نا لقمكب رد_:ءموج اكنأ ْ مستو ام لئمدحأ قو نأ هللا ىده ىدهأانازق مكه: .دعس ناالااونثالد كالا ْ ْ راهمهح واع وسأتأناذ *« كلام لتةءارو رسم تاك نك



 |بغد هكا نول رم هت ل الا ولع كالا دع قو زبنكا يرق 5 (لوالا) هو-وهيفت ّ
 | 1 را ا رشك نءاةءار ةءانذدخ أ ناف ماهةئةساالو دم 1

 ؛نأل+أن أ اد اوبر بطاط لافاشإلا موال ول كنان ةرتك

 وسو ردا ناسا عم كح وسما ماسلا وأ

 ادد اسلدللا“ ان 5تنافود نم ىلا«ةهلوقهريطنو تاءفاف تلف ا دهر سا نمأ ىدفلاو" كن ون اها نعأا||
 | آرق نه ةءار ةامأ ار« نب ىسيعو دسهاست ن ع ىو سه هولا اذس»و هير ةروربو ةرخأ الارز انعاقو ا

 ظ مهر ذل لأ مهمردنا مهيلع ءاوس رت م ماهفتسم الا نعم ىلع اهلا ع نكعد ةذنأ نما ال ارموت ا

 سا او ما لاهو رمصقلاو دملابىرق ني: 5لام اذ ناك نآهاوقادكورمدةلاو ذم اد '

 رطش ”0وكيلعاذامو 5 ركتس أى للان محورت

 ١ ها سالا وعل رروخ ةءارةلاهدهنا تدناذاو ماهفةسالا فلا فذ 0 2 ١نمح ورئادأ رآ |

 مكتيد عمت نمالااونمؤتالِ «ءانتالاولاءا كلوا نا ( كالا هول )والا ةءارقلا مان :- رشامرب دمنا |
  1مك اوسدح قوي نأ اوركذت الف هللا ىده ىدهل انا م-عا لوي نا ل م

 للا قر اوابعت منا مكب رد عدل ذي نيلسملا ءال وه ىنعب مرداكرا هون وأ ام لدم ىدهلا نم

 1 ىدهىدهل انا هلوتوهو الملد هيلعزاالاوركذتالف هلوقرامعذ ىلا ليوأتلا ادد ىفرقدفي هنا بالا ىفام

 0| راكد الا 11 ملاذا دكت اكى مو هدابغ ىتهاشي نه دمتي نأ ىاعت أ ناك هنا ىدخىدههلا ناك ام هناغ هلل

 | هلوقذ ىدهلا ىلع ىلا | رويدعتساأف هان دهفدومعامأو ىلاعت هلو كن اسال مع !ىدواأنا تاتو

 | ردق2ااوال فرح رام ذانربخ مسضوأ ام لثم د> قو, نأ هلوقو هنم لدب هللا ىده هلوقو ًادتيم ىدهلاّن ا 1

 : داود ايدالا ل شض وه يذلا مالسالا نيدوهو مدد ملئسد-أقؤيالن أوحهقلا نان ١ك شال دمعا لآ 1

 ا نواضم مهناو نوق# م كنا ةرخ الا ىف موا رهظي هلال ةرخ الا ىف مكب ر دنع دوه !ءالؤه ىنعي وجال |
 1| اولضتال نا ىأ اولذدنا ىلا توق فاك رتاج هوال فرسرام ان هديال هنا ال | ة- .ف سدل ىلإ وأتلا اذهو

 . قىويناوههتناكدهناريدقئلاو هريخ دحأ قون نأو هنملديهتنا ىدهو مسا دولا ( حارا جولا) ْ

 : موجاحيوريدقتلاو رامضا ن م هقدنال مكبر دنعمكوا<وأ هلوةف لوألا اذه ىلعو منو ام له دحأ ,

 ا ىدتع هن ا نم علا ملال يدز .ببكتيداموح ىدولاناىدلاومي مكلف, و ردنع

 درا لع لديو_هلابر هنوكي همكح نالورامالا اذه ىلع ل ديامم ؟.ردنءهوق ىو هملع مكل تيذق 1

 دح نوي نأ هلوقنوكينأ (ىناثا!لاقحالاو ) ملعم ا < ةايرعشم كاذو مهءايضاد |
 | ىوينأم 9 د عسص ن نملالا اوئمؤةالورب دفا اوريخأتو دفة هو دوولا مالك همن ند مينو لام لثم ّْ
 ُْ يعلو ولا هتلاد- لضفلا ناو هللا ىد هىدهااّنا لق مكبر دمع مكوباحيوأ حدب وأام لثمدحأ :
 نماونو أدق نيلسملا نأي م كقيدصت اورسسأو مكتب م دلحالالا مدن لا لامس دريدا مكناعا اورهظتال |
 نيكرمش ا نودوان ا.” ديزي ال نيإسملا نو د مهدحو م ءا.ىلالا هوثفتالو حتوم لشم هللا بك |[!

 00 و يتلار تزد لع غامع ويف مكب ر دعم و اكو ا ةوقامأ مالضالا ا كلذوهوءديالبل ||
 قايهمامقلا مون ار اهقيل ا كءاملا ريغ اوةموتالو ىسعع عسبا عمى هئال دح ال ا

 موةلاذٍج نأ (لوالا) راو و هانيتو ادت فطر قتلا ان كاقا ىدنعو هج فاح كر او ١

 هنع مع اشو مهعامت اريغ طفح ىف مد دج نم ممظع آناكءالسل ا هءلعد#نيدلوءقن ءموءاستأ طةقحو :

 | مهعاس ادنعمل_سو هيلعهللا ىلص د نيد دعك ىلع ل دياعرار ةالاءاضعد مهضعن ىدول نأ قم ءاي فركف ١

 | لمح ردقتلا اد ىل_عنا (ىناثااد) دبا ذ> ننال هزم كلذ نم اومن ناو مو ءاسنلو 1

 || فذحان مدبال م ل 0 م رو ب اك اقل

0 



١ 4 

 ٍإ هللاد- لضفاانالق هلوق فلة فد> نمديالو هللا لضفا نار هللا ىده ىدهلا نا ىلق ردت !ناف أ

 ٍْ نأ ه.بن هللا هأ ام الك هنلا ىده ىدهول انا ل هلوةنوكي نأ ل تحي لاغقلا لاو ميةةسسملا مالكلا نع ١ دعبلاةياعىفاذهناف دحاو مالك ىأز نيراسوف هللا ىدهى دولا نا لةهلوق عقو فيكس هنا (عبارلا) |

 : هدعيا مْباِيلا اذه نمهللاىد_هىدهاا نال ىلاصتةلوةنوكض نراك ساما ىلادو ب عشا 0 لوةيوأ هللاالاهلاال لوةيوأ هللا تنم ةماكل اكلت ىلا هغواب د_:ءلوةئقرفك ه.ةالوتراذكلا ضعت ٍْ : نعمل ملا ىح اذا اك مهمالكعاق ةياكس ىلا دوعن ق-لوةب لباقي نأي )سو هلعهللا ىل_مهلوسر بذا ظ أ مرجال ال_طانالوق عضوملا | ذه ىف مهنع كعامل هنال عضوملا اذ هىلا دويل نع ةباكتماءاهتنا دنع هلو ْ
 نمالااوةدصت الوربدقَنل نال َقْوِبْن ا هلوة قه ارع ىر_<اموا٠ بأ !راعذ | ىلا جاتو مسك شرد عم نأ 1 0 وزد مدل فاحرلا حاج را اذه ىلعو كيد عم نمالااونمؤثالو لاس نأ جب ناكفا ديز | تق د لاقي لب ديزل تقّدهلاقيال ماللا فر ق دسدمملا ىلا ىدعتي القي دصنلا ىسعناك اذا ناسعالا | || تاءوسولا هذه (سماخنا لاكشالا) ب الارخ ىلا هللا دب لضفلا نا لقءل ل .ةذ مواوآ نالاعإ ىل# ْ مهمات ادع ف مجال 4-3 هيلع هللا ىلص ىلا أمت مكبر دنعمكو جاحيوأ هلوقىلادوهملالوق مات: ا

 دامو ماعلا ءوسوراسءذالاو فذ اريسسفتلا اذه ىف عمجا دقق مدن وأأم لثمدحأ قوي نأب مكشيد عت || موا اياك
 |١ دحأ قوي ن اب اورةتالو ىفعملا نوكيفرارقالا ىلع ناعالا له< نأ دعبال ىسراسفا ىل_عوبأ لاق عال

 ا ءاملا فرحراهذا نمّددال نكس ةدئاز ماللا نوك”الربدَعَدلا اذه ىلعو مكي د عست نملالا مدتوأ ام لم
 ا نا لة ىلاعت لاك م هدارع لعأ هللاو اب الا هذهرمسف: ىف لس قام لص ا ذ هذ ل - لكىل_عدارت ىرجيامفأ

 ١ ١ ونمؤرنأ ( امهدحأ) نيد ىبملا نع كس ىلا هت هنا لعاو ميلععساو هللاو ءاشي نم ه.تؤي لادم لضفلا |
 || ىده ىدهلا نا لق هلوقب هع باجأف مال_سالا ةع ىف نيا سملل ةمشكل ذريصمل هرخآ اورذك وراهثاادجو
 ىحهنا (فاثلاو) رثأالونوقدكسكرلا ةييشلا هذها نوكي ال هنا ةوقو هللاذيا ده لاكع »نا ىعملاو هللا

 أنا لق هلوقي هنع باج افةوغااو مكاو باكل نمءاوف وأام لئمدسأ ور نأ اورك:ةسا مهنا ممتع
 || لدعت سامرثك اوةدان لا نعةرامعة -غالا فوه رةلاسرلا لذفل اندارملاو٠اثي نم هيتؤي هللا د لضفلا

 | دصق عفن لكل راص ىت- لضفا !لا.معتسا رثك مررللا لاصخ ىف ريغ ىلع دئازلا لض لاو ناسحال | ةدأب ز ف ظ
 0 لذفتوه»ىأ ءاشد زمهشوي اوتو هنلعرداك 4كلام هنا ىأ هللاد_ب هلوقوريغلا ىلا ناس الا هلءاف هب

 | بان نم اهاعج كاع هال تان ايل ل ةوذضلانا ىلع لدياذهو هتئيشم ىلع فوقودأأ
 | اع عساوهتناو دل اوةوزاحلا .-و ىلعالا قهكسملا ف كلذ مددال ودلع دال نأو لعني نا هاعافا ىذلا لذفلا ٍْ
 هر | ناك هنم حديف معلا لاك ىلءاملع هن :وكو ةر دق ا ل اك ىلع ل دياعسأو هن وك نال عملا اذهل دك ؤمأإ

 ١ ىلعالا هلاعفأ نم'وثنوك,ال نأ ل_علا ل اكناكلل هذم حدي وءاش لمطفت ى أي ءامش معآ ىلع لذه نأ
 ١ مدمن ددكسصأ اك اذه و مياظ٠لا لضفلا وذ هللاوءاشي نم هدحرب ص: لاق مباوصلاو ةمك.ااهجو
 || نييف هلع ديزملا سنج نم ةدابزلا نات ةدانزلا نع ة رابع لضفلا نا اهليقام نيبو هي" الاهذهنييقرفلاو
 || اهباعدي ريو ةيلاعلا بصاخملا نممك ان ام لم داع ضعب قود نأ ىل_ءرداق هنا هللا دب لخفلا نا لوب
 || هزه ناف لضفلا كلذ نم ىلعا هأ .ناكس هللا ىلا ةفاضاا ةج-رلاو اشي نم هم رب صدخش لا مث امنج نم
 نأ نم لج أو ىلعأ نوك-: لب م-هان“ [ ام سنج نه ن وكت ال نأ ىلا ةبترل وادو ف رشلا ف تغب اعرةجرلا
 | رصتن أو هدابعل همارك اوهقناز ازعا بتارمل ةيامنال هنا نيا الاع وم نم لدكد مهانا !ام ىلا ساقت
 ]| لوقو ةمكملاوذ ردا ىف هللا لاكب لهج نينبعم صال ىلعو ةايعم بنا م ىلدت هماركاو هماعتا
 ا أ تم دامالا كل !ءةؤدالراذي دي هنمأ”نا نم مهنمو كلا هدوب راطنقي هدمت نأ نع ناكلا لدأ نمو)ىلا«)

 لل 1 ا || ىح ىلاعت هنا (لوالا)نيوجو نم اهليقامعتي الا هذه قاعت العا ( نيقتملا بحي هللاناف ىقااو هدو ىو نم ىلنولعي مهو بذكلاهنلا ىلع نولوةيو لبس ني.ءالا ىف يلع سيل ا ولاه م أب كلذ«
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 "||| ىلاعت هلا (ىناثلاو) مميَدكى ع اذهل دف اهباء نو ”رمدم مهو ناددالا بايرأ عسيجي دنع ةصقتس»ةئامللانا ||

 "|| عيتنملالا اونمؤتال اولا م-مماوهو نايدالانقاعت اسف مسولا وأ حتابق ةمَققنلا هب الا منع نكح ||
 ا مظلاوةنايكلا لع مهزاربدا ردو سال "هل د اعع قاعيامف مهلا وح محام ضعيه الاوذد ىف كح مكسايد ْ

 ْ ىلا مهماسقنا ىلعالا دثراالا (ىلؤالا هلآ ل1) لئاسمانه اهوريثكلااو لياقلا ىف سانلا لاومأ دحاو |

 ْ نيذلا مه مهنمانامالا لهنا (كفالا) لاوقأ ه.ةودنانلتا لهأ ممضعبد ةتامالا لهأ ممضعا نيوسست ا

 ]| مهفلاخ نم لكل تق مها ل< هنا مهمه ذم نال هن سلتا ىلع نو سمسم موف ةيدووبأ ا ىلءاوش, نيدلا امأ اولسأ |

 : هللاتانآن ول ةعاف ةمأ باَكَدلا له نمءاوساو سبا ىلاسعت هلوقدي الاه ذهريظاو موأ اومآدخأونيدلاىف |

 | ى راصنا امهتنئامالا لهأ نأ (ىاثاا)ن وةسافلامهرخأ أو نونمؤا ام .نههلوق عمنو دصسإ ,ضو ليالاءان |١

 || ىأ هلامذخأ لحعو فاذا لّدق ل هنا دوبل !بهذم نااان رك ذام هيلع لا دلاو دولا مهتنايللا لحأو ||
 ىذا: بهذ نم ةءقوأ ىتثامواسناٌ مال_سنب هلل! دمع لبر عدو سايءنبا لاق (ثااشلا) ناك قد رسط ٍ

 || اذكى عواذكب ءانما لا ةي(ةئ اثلا ةلأسا ا )بالا تازغف لاق اراد اروذاعنب ص اعف رش ؟عدوأو هيلا ||
 أ راصد قف ئث ىلع نتا نك ةنامالاءالهّدسسا ىلع ىنعمو ةنامالا قاصلا ءايلا نعم هيلعو هب تر سه لاش اك |

 | كلت ىلع ىلءة# -!اكعدوملاراص اضيأو هتطامحو هظفح هلا هتاو هم هب رقا هب قدالملا ىسعميف ئذثلا كلذ ||

 :ممهريغدح أتوب لام ةينيدلا بصانملا نماوو أ مآ وعدا مها ةمدقتملاهي الا ىف مهن ا

 كتنما كاوق ىنعمنا لدقو نيترابعلا اماكب ىنعملا اس ءريبعتلا زساذهلف املعىلو:هلاوةنامالا ||
 . (|نمدارملا (ةئلاثلا ةلاسملا) هلاظفاحو هملعانمم | كلعس ىأ هياعك نم اكل وتو همف كبت ثو ىأراني دب ||
 || نةقاولى> ةنامالاةباغفوهنم مهيفنا عي للةلاددعلأو رثكلاددعلا انه ادراثن دلاوراطتقلاركذ ||
 زوجي هناف لالا ئشلا ىلع نةرفاول ىت- ةنامماةياع فوه نم مهنموايفةنامال ا ىذا ةريثكلا لاو ءالا ىلع ْ

 1 هنماوذ ات الفاراطنقّن ها دح اعدت آو جوز ناكم ج وز لا ديتسا تدر ناو ىلاعت دلوق هريظنو هنا! | هرف ٍْ

 1 فااراطنةاانا(لوالا)اهوجو هسءفاورك ذوراط:ةلارادةمرك ذىلا ا ةحاحالف هحولا اده ىلعو اممم ||

 . [|| ةنقو أ ىئامو اهل شي رق نم لحر هعدوةسا نيح مالسنب هللا دبع ىف تازئندي الا نال اولاق ة.قوأ اًمثامو ْ
 || ءل مهنا سابعزب ا نعئور (ىناث'ا) رادقملا كلذ وهراطنما !نا ىلع ل ديا ذهذ هم نك لو هدر بهذأ ا نم

 ا 1 ريسفتىف لوقلا مّدقتدقو مهرد فل[ فاو أراني دفا فلو هراط الدق (ثااثلا) لاك !نمروتداج ا

 7 ||| ورعب أ نع كلذ ىورو ءاهاانوكس هّدؤدركب يأ ةياور ف مداعو ةزأرق(ةسعبا رلاةلأسملا)راطنقاا |
 أرك ورعوأ نك اغا و زها! ناكسان مكت رابىف طاغاكو رعى أ نعد وارلا نم طاغا ده جياحّزلا لاقو ٌْ

 2” ا|ءاهااو ءاهلاليقامف وهاما رءامهلاق سدا مز لاه نأب ةءا رّدلا هذ هدا سف ىلع جاجزلا محا ودكرذلا||

 م || لوقتن اهل ام كر ا ذاءاسهلا مز نم برعا |نمءارغلا لاقو ل_ىولا ىف مزال ءاع*الاو ىكملا مسا

 عسشالو هعد الناىأرامل + دثنأو مفرلااولصأو حقو عن ميم نوذكسي اك ا ديدشاب رض هن ريض ْ
 ا « لد الاوهو ءاول ىف ةريسكسلا عامسٌم ا ىرقوءاسا ا نه ةرمسكسلاو ءافتك |ءاهلا يكرح سالمخ اناضدأ ىرقو ا

 ا /ىل والا ةلأسملا) نائم هيفوانتاف هءلعتمدامالا كلا !هدويالر اني دي هنمأتن ا نم مهنمو ىلاسعت لاق م :
 || عاقجالاب هسأر ىلءامتاف تمدامالا ىسعي ىدسلا لاق همم ىلع هز نم مهنمناهجو ماسقلا ظفافأأ
 || ترخأو ترطت اناف هسأر ىل_ءامئاك تمدام هم !تعفدامعافرتعمنوكي امنا هنا ىن-هملاوهلةمز الل او هعم ||
 ١ 1 ما.قاا اذهنم دارا سامبا لاق (لوالا) اهوجو ةيفاوركذ هز 2 ىلعم املا اظفل لج نم متموركت | ا

 3 1 دعقي هل راثا او هذ موقد ىذا بااطملا نا ول_عأ ةيدتق نبا لاق ةسبلاطملاو ىذاةتلاو ءو هاو حاخالا ا

 ا هر ماق هنا سها ةبل اطد ىلع بظاو نيم لكل ىلإق متدكرات ريغاش ا أب هل ماع ىأ هما هما ىلاعتهلوق هلءاد هنع ٍ
 17 أ هلوق ىف كل ذان رك ذو تانثا او ماودلا دع ةسغللا ىف مامقلا ىمراغلا ىلعوبا لاغ (ىلاثلا) مامق متن :مغتاو ا
 2 ||امتاد ىأامئتاقهماعت مدامالاهلوق ىنعك متدايال اةياامتا دىأ مقا ددل وقهنمو ةالصا!نومقيىلاععز أ
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 ١ نيسعلا رائد وراطنَمب هنم أت نا نمدل وق تدع لح دب (ةيئاثلاةلأسملا) لاس اكل ذيهأنا كتبااطم ف اتيان ئ
 ىل_ءلديامهب الاف سلو ةضراقملا ىل-عو ةعداب ما ىلعو ةعيدولا ىلع ءهريغنءًايدق ناسنالا نال نيدلاو

 د م-غنموكيلا هدوفراطنقلا نع هعب ات نم مم لاقف ةعبامملا ىلع هنا سامع نتا نع لوةنملاو نيدعَدلا

 م 6-0 اريدكححالام عدوأ الحر نايف تازئ هن الانا اضرأ اناقنو كما هدي الفر انبدلا نك هعياش نم

 ا ىذا ملسنب هللادبعو لماقلا ف ىدووبلا ازد ناقش ارو ذاع نب صان دئعالاقالامو مالس نب هللا دمع ا
 ١ ىنءملاو ل .سْنييشالا ىفائماع د ولاف مما كل ذىلا هت لاك مث ماسقالا لكل له ظفالا نا تيئفةنامالا |

 ا: داهو لمحس نرعلا لاو» آ نماء صا اعف انملع سيل نولوةي مما بيس وه ةنامللاو لالعسالا كل ذ نا

 أ اه 1 ولالوتسالا اًذهدوولا دقتعا ل-ال ىذا بسلا ىف اوركحذ (ىلدالا ةلأسملا) لئادو
 ١ قيرط ىأب هلامدخأ لح وفا انخنا لت ل < نول وة مرجالف مودا بصعتلا ف نوغااممممملا (لوالا)
 || ةلدالا فنك ءوئنءامهتلاءادعأ بذك مالسلا هملع لاق ديال هذه تازناسا هن ريفا ىف ىور « ناك |
 ١ هللا ءانما نش اولاق دوهلانا ) ىناثلا ( رحاقلاوريلا ىلا ةادوماسم اف هنامالاالا ىدت ت2 وهرالا ا

 || اور ذامنادورملا نا (ثلاثلا) انديسع لاومأ انك ؟ اذاانءلع د_-الل سالف دعانا قاللاو هؤامحاوأ]
 : دوم! نا ىور لسو هيلع هللا ىلسص لوسرلاب اوذمآ ني ذلا برعلل ل, مهلا نم لكدأ اًعاطمال مالك ١ادهلا
 ْ لوقاؤم يدك رتمكنال وح انيلعمكمأ سدلاولاةذ لاومالانمهوملاطا واسا لف هاد اذا ىفالاجرا وعنا
 1 دترملا مكح ىف ناك لطان رخآ نيد ىلا لطاب نيد ند لةتنانهنادومماا بهدم ند ناك هنا لها نم |

١ 
 واسأ نيذلا ب رعلا ىلءاوهكح ردك هنامالسالاىفا ودقتعا امل مهناالا رافك ب رعلاناا ودقتعانا دمهذ
١ 

 || ىلعام ىلاعت لاق مازلالاو ةيلاظملا ىل_ع ةردقلا أ هنم دارملا لسسلا ىف ( هن اثلاةلاسملا ) هدرا
 ١ ه«لظ دعب ردس انأو لافو اليدسْني_ةموملا ل رذاكمال هللا لعد نا ولاق و ليس نم ني: سحما ْ

 ا| بوس:م”ىرمالا ( ةثلاثلاةلاسملا) سانلا ن واطي نيذلا ىلع لميسلا امنا لميس نم م-ييلعام كئاواف
 1 ا ثلا لص أ ّمالا نال كل ذو بتكيال ناك هنال ل_#ق ايم لو هيلع هللا ىلص ”ىبنل | ىعمت عالاىلا
 ١ بذكلا هللا ىلع نولو ةدو ىلاعت لاف مث ىرقلا م ىو ةكم ىلا بسن لقد بتكمال نأ ىف لص أ ىلع قبدقف ْ

 || (ىاثلا) زيخأ هم رجو ملظعأ هتئاسمخ تناك ذك ناك ن هو هش نيب ذاك مهموكب نيم اعو كلذ ف نيبذاك |[
 | | ىفو أ نم ىلب ىلاعت لاق مث مالا نم نئاسللا ىلعامن واعلم (ثااثلا) ةمد ةنامللا ن وك نولعامحا |
 || انملع سدلهاوقوهودل.ق ام ىئ دّرخ هنا ( امه دحأ) نيهجو ىلو ىفن أ لءا نيةتملا بعهتلا ناف قتادددهعلا

ْ 
 ىدنعو لاف جاجزلاراشخا اذ_هو تللذفف ليس مولع ىلإ م-يرلع اًدارىلاعت هللا لاَهف لمس نيشالا

١ 

 || كلذو هد_عبرك ذيرخ م الكل ءادّتب ارك دن ةلك ىلإ ةلكشا (ىناثلاو) فانت ساه دعبف ىلإ ىلعماقلا ف قو |
 ْ ءافولا لأ نا ىملاعت هلدارك ذذ ىلا عت هللا ابحأ نحن مهلوق ماننم عاف حان لعقناعف انملع سدا مها وقثال ا

1 
 فو ا نههلوقو ىلب ىلءمةولا نسال هلاق هجولا | ذه ىلعو .هريغال ىلاعت هللا موب نيذل امه ىنل ودل
١ 

ْ 
 نولوةنوهلو:ىف هللا مسا ىلعدوعينازو< هدهعب فريمذلاو دوعلايءاقولا ىعمىف مالكلا ىقم هدفعإ

١ 

 || نالاّوسانهدو لعافل ا ىلاو لوعفملا ىلا فاضية ر ددم دهعلا نال نم ىلعدوعينأز وو بذكلاهللا ىلعأ]
 أ| باّملا لهأ ىفوول هنا لك هناث نمو»و لعاسفلاا ىلا ادّئاع ري_هذلا نوكي ن ريد #ق (لوالالاؤدلا) أ
 سو هملع هلا لص دمعك ناعالا نم مهمتك ىفميلعهلاذخأ ام وهو مظءالادوعلاب ىذ لك لوأ اوفا || دووعلانا ونوااذا مناف كا ذك صالا باول ىلاعت هللا هبحم ن ويستكي مهماق هن ابكلا| اوكرتومهدوهعنأا
 || (ىناثاالاؤسلا) ةاروتلا في رع رتفو هللا ل-ءبذكلاالرتىف هوقنالةنا حلاك رتىف هتلااوقناولد أ
 8 هذهنأ لسعاو مذا عودر ماقم ماق نيةدملاموع (باولا)نءىلاءازاج اند عج ارلاريمضلاانيأ 1

 أ| هقارمال ياظعتلا نيرعأ ف ةروصحم تاعاطاا نال كلذو دب_هعلاب ءاقولاعأ ميظمت ىنعةلاد هي الأ
 ةتصس
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 ١ | قعدخنشوول قالتاةعسضن بس كل ذةالا اا ل تامل قولا هه هلا قاح ىلع ةقفشلاو | |

 | ناحل ”لةثم:رامعلا هذ هنات د هللا هال [ىطظعت هءافولا ناك ه.هللا هاو هّللا ا

 ا ى الاود ىهتلا وسب فاول نال سفنلا قد فانت ن كرغلا و ق»-فن عام دهعلاب» افولاو تاعاطلا

 ١ ىلاعت هلوق 0 كالو. دعو توتا نتن ا روذ: كل ة دنت ءنال تام حلل كرات !او تاعاطلاب |

 ظايالو هللاءوهاكمالؤ: رع الاف مواقالخالثا وأالانانع مماعأوهتادهع نورتشي نذل ثاز ||
 (لوالا) اهودو او اقاعتن الامه قاعتف نأ ل-ءا ”رل كس ربالو ةمامقل ا مون مهلا ا

 ؛| ىدةتال سانا الاومأ ىف ةنامللانا مولهىلانمُْمسانلا لاومأ ىف ةنا.للاب دوا |فصواس ىلاعت هنا |
 || ناع "الا ىلعمدقد ن ءداسمعو ىلع يوما الاءذه هن , الا كل بم ةعركذ مرا ةيذ اكمل ا نامي" الاءالا |]

 هتنادهع نااشثالو نواعيمسهو بذكلاهقلاىلعنولوةإممل مهنع كح - انا ىلاعتهنا ف 1١١ ةيذاكلا
 ا (ثلاثلا ( كلذ ب.ةءدمءولاادهرك ذمرحال هب .دقنوة<الو هللا ىلع بذكمال نأ فاكس لك قع ٍإ

 م هللادهءقم_متناسمخ هن هاا هىفرك دمت َضاَثلاَلا اومأ ىف م-ممن اخ ةَشباس لاكن الا قرك دىلاعت هنا ||

 ْ لقسم مالك ادنب اذن اناا ل مالا موايدك اهب نو ذل نيح هئاعسأ ميظمت ىمسعنابخو 1
 تازئامنا اهنا ىلع تا دةرياكحتهلاتاءاورلاو ماع غذا نال كال ذوي ذاك ناسع "الا ع ند عااد !ِ

 الإ قع ىفاماع د.عولااذ هنوك دا ةّتعا بجو كإذك ناك اذاو ةيذاكل !ناع الا ىلع اومدقأ ماوقأ ىف ُ

 ش تاءاورلا تفاّما (ىلمالا لأ ه1 لئاسمد الا فو دو ماان صور يغ هناو لفل اذه لعفب نملك ||
 | امهحن نم م-خمو ةمدة211تانا ..الا فم هلاوأ هللا حرش نيذلا دوريا اداهصخ نم مسم:ةلوزنلا بيسف ا

 "الا د «ءامارعك ادورلارابحأ ف تازئابخا ةمر كعلاق (لوالا) ناهجو همفقلوال ا امأم هريغت |[

 اًثرلام-مموفد الّئادتا دنءنم هئااوفاحو هريغم ميدي باو تكد لو هملع هللا لص دم ىهأ ن رولا '

 هلا ماعد اف تاز ابن ١ (ىناثاا) مدهمب فوأ ىدهعباوذو او ةرقبلاةروس ف ىلاعت هلوةبءالؤ» تحاو أ
 || امأو ن-سحلا لوقودو هللا _:ءنم هنااوفاحو كلذ فانك م-مديأباو تك لميس نيم الا ىف اًنملع سدل |
 1 لو.سر ىلا امنا ضر أ ىنهل مدخو سرق نب ثعمشالا ىف تازئاهما (لوالا) هوو همففىفاثلا لايق>الا 1

 || موف نيعل | كلعف ثعشدلل لاقف ةنبىل سيل لجرلا لاف كاد م ةأ لحرلل لاذ مو هيلع هللا ىلسهللا]
 ْ قام فرتعاو مصخا ىلا ضرالا درو نيعلا ن ل ع , الا هذه ىلاعث هناا لزنأ :نيعلاب ثءشالا ١
 ْ تازن(ثااغلا) هتعلس رفات ىف ةرباف انسه فاح لجر ىف تازرندهاسجم لاق (ىناثلا) جي رحنبالوةرهو |

 | سدقل اك سعا ىلع نيدأ | هج وة ضر ىف لسو هيلع دنا ىله لوسرلا ىلا اعد >ا نس ملا كصاونادءعفأا
 ١ وراح ئذلا نا هلوةث لكتلا ىلع للا برق الاو ضرالاب هلَر ةأو دغلا نمءاج مث دغلا ىلا فرظنأ لاو ا
 الأ ةذوخأملا ق.ثاوملا همف لخ ديو ةلدال | هيلع بصنام همف ل2# ديو هب هنن ا سهأ ام عسج هببق ل دي هنن ا داهعب ١
 | ىلاعت لاف هنءافولا مزلب ىذلا نتا دهع نم كلذ لك نال سةن ل>رلا مزاد ام هم ل ديو لوسرا ةهج ند |

 | نواقاون لاهو الو .ءناكدهعل انا دهعلاب اوذوأو لافوةب الا نة 3 هئلدل هذ ن ءافان[ نما هللا دهاع نم مهنمو

 الإ كلدوءارمشا ١ ىعمتر ةملاةروس ف انرك د دقو هلع هنا او د اعاماوة دص ل احر نينموملان ملافورذتلا ١

 اهلانط ناع" الاامأو رح 00 نئذوخأملاو ىلع معمل ٠ نمد تاو لكفاعش ىل نوار طة زار ىرنملا نذل ا

 ْ قامت لاق متابثاوا راكتاوادسيعووأ دعو نم هرب ناسالا ايدكس حالا ىثو موأ_عم

 ] ملأ بادعم-هاو مهيك زيالو ةمامقلا مولوماار اغار الو هللا هماكبالو ةرخ الا فمها قال ال كئاوأ

 ْ 9 زاانم عاونأ ةسخالملقانم ناسي الاو هللادهع» ءاسئااودو طرمشل! اذ ىلع خر قلك تيار م

 لا بادعلا ددآ ىف موع وقو ناس ىف سءاسإناو ناوثا نع نعمور 2 م_مروريص ناس ىف امتمةعبرأ | ١.
 1 كئاوأ هلوةودو لوالاق ما را صال ةعفنأا نع ةرابعتاوقان الد ءاق باوداا نم ١

 : هقلا موماكياالو وقى ل لالا 0 مهمامرح ىلا ةراشا ةرتخأ الاف موا قالخال | ْ؛
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 || ةسهللاهذ_>نمدسحا را حرش ماكنا بد رثلا اذهل تهيئاسلو بامعا ا ىلا ةراشاو 5 ميا ٍباذع 1
 نأ عاو |يوعنو ةرخ "ال اريش ىف مسول بيصنال ى_هملاف ةرخ' الا فمها قالخ ال هلوةودو (لوالاامأ) ا

 ْ 0 عاج الاب دمعولا طوس امنع بان نا هنأف ةيوثلامدسع ةّمالا عاجبأب طورمم موهسعلا اذه
 ؛ | ءامشمد نأ كلذ نودام رفغدو هيلرمشي نأ رغسةنال هللان الاه ىلاسعت هتاف وفعلا مدع اضأ طو رمم

 ا نم نا زان ا اذهل تنسلاو هملا ناسحالا لرتو هيدا دتعالا قذ هيدارملاو نالق ىلا رظنمال نالذ أ | لامي ناسحالاب مهياارظنمال هنا دارملاف مهتلارظنيالو ىلاعت لوقودو (تلاثلاامأو) لوالاباو>اوه || || رّوعملاو ىوعقتنو مه مس مالكب مهماكيال ىلاعت هنادي ال هذه عملاق نم مهنمو ةكمالملا مالكي موعم || || ةيساملا نوكتو قاسفلاو ةرفكلا ءالؤه ماكيالو هءايلوأ هب صتخاملاعاغي رشتريفسريغب همالكءايلدأ | || هلالس لح هللاعام-انوكيتأ دءياللافنمم_منمو ميدصا!باوطلاوهاذهو هئمهتتاندوعت بضغلا ||| || :32نعتاراك تاماكللاءذهنا تيثف لهب ايدرك دي ءرك ذ ىرج اذاو نالف هجو ىرأاللوةيد || .:ء مح ماي دقو كلك ال4 لاق رخآ ىلعناسنا طخساذاو ه.اعدقلا طط ب كل ذاسمنافاسّردلا ىف همالك || .ريغعنم نم نال مهيلعهقلا ططم ةدْش نا ت اماكل هذه لك نم دوهةملا بأ وللا ىف لاغتلا لاك ةنآالا | أ كاتنيب ونيت الا نيتاه نيب عمم فيكف .نيلسرملا ّناسنلو مسييلا لسرأ نيذلا نا سنلف لأقو واهدي || اوناك اع يعجب أ مسهل اسنل كيروف لاق ىلاعت هناوهو لاوس هيف هللا سه ءاكيالوهلوقوهو (ىناثلاامأو) |
 || مهريغك رباكم_-_ءارب ىلاععت هنال هب ورا رظنل اذه نمدارا !نوكينأزوالورظن نكي لناوناسس> الاف دادتعالا نءةرامع هللا رظنراص بسلا ادولف ى رخا دعب :ٌرمهملاو رظنداعأ و هملاتغئلانانئالابدتعا|]
 |١ تاص نم اذ هنال هّيورل اساّقلا قرا بناجىلا ةقدحلا براق راقنلا نمدا ارملا نوكك تاز والد[

 ١ ىلا فرم نورا رظنلانا ىلعهي ال اهدي فا حادقو اهم> نوكي. نأ نءانهلا ىلاعتو ماسالا
 || هلوقودو (عدارلاامأو) لطان كل ذو مل ايث ارىلاعت هللا ن وكمال نأتي الا هذه مزلالاوةيورال سدا |

 || هنلاد.ك زتنألعاو هل هنم حدم دهاشلل كك زملا نم ةيكزتلا وءامكز ال اهاملو 5 ىلع ىنثب اك مويلع يئثيال 0 | مويكربال( ىناثلاو) اهيلع مويقاعي لب ةرفغ انمي ونذ ساد نم مهرهطدالث '(لوالا )وجد ه.فقمويكربالو
 ا متريصاسع مكملع مالس باب لك نم م-ميلع نول دي دكت اللاو لاق اك هيت الملا ةمدساآ لءنوكت دقهدامع

 || هلوةكف :رخ الا ىفامأو نودباسعلا نو اغلا هلوةكفان دااىفاما ةطساوري_::نوكمدقوةرخ الافو ([ج لا ةايما ىف واملو أ نش نو دعو حنكىذلا مكموياذه دكتئالملامهاقالتتو لاقورادلا تع منت
 ْ باتكلاب مهتنسا نوولياةيرفامهنم َتاو) ىلاعتهلرق ملؤماديدشلا باقعلا ف مموك نيب باوثلا ١ نعم-مث امرح نواس ىلاعت هنأ عاف يآ باذع مواو هلوةودو (سماشلاامآو) مر بر نءالوث مالس
 ْ هللا ىلع نولوةبو هللادنءنموهامو هلتادنءنمو>نولوةيو بانكلا نمودامو باكل ان مهووس سخأ
 1 مالا هذه نال كشالي دو يا! ىف ةلزان'ةم3نملا ةياالا نأ ىلع ل دنةب الا هذه نأ لعا (نواعي مهو بذكلا

 | اضيأ دوما ف ةلزان ةمّدَمَملا ةياالا كلت نوكىطخقي اذهذ اهايةام ىل_ءةذنوطعمىهودوهلا قل زان
 ْ ءيدااىوتااو هدي تيول لاقي جاج وعالا ىلا ةه1ةّةسالا نعمدرو ئذلا فطع نع ةراببع ىلا نأ ٍل-ءاو
 1 ىولو هريغاذا اذك نع هناسا ىولو هّدضلا٠اوتسالا نع هقال ًريغاذا "ىلع نالف ىوتلاو فرخ اذا
 ْ نيدلا ىفانعطو م_ممخلا ابايلانعارو ىلاعت لاه و ملط دجا ولا ىف ثي دخلا فو هنعالامأ اذا هبأ رنءانالف
 :ناسساف ريثك اذهو ىلا هيريغت افي رك بارعالا تاكر فا منو فريف ةظفالا ىلا اودمعي نأ هانعم أأ محال نووليهلوةهتتاهخرلافقلا لاف (لقالا) هوجوذي الاليدأت ىنلصالااذهتفرع اذا
 ِ مالسلاوةالصلا «بلعدتو و ىلعةلادلا تاء الاف كلذ لم اولعئاإ» ةلا ريعلا ىف ل مدع الف ب رعأا
 ْ ظ ) ىناثلا ) نس اًةاغىف ليد أتاذ هو م-ماسل نوولي ىلاعت هلوق نهدارملا وه»كلذ ناك ةارودلا نذ
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 أاوبتك مملارظنيالو ةملسقلا موي هللاءس عماكمال نيذل ارفذلا نا لاه هن |رثعهقتا ىذر سابعنبا نعل: |
 | هيلع هللا ىلص دم تعت هفناكئذلا باتكتا اب هوطل>و سو هيلع دلتا ىلص دم تعن هيفاوشود انك |
 | كلذو فاكسشلاو عطنما او قّدشقلاب هينأل ناسللا لن !لوةئف اذه تفرعاذا هلتاد:عئماةهاولاف متلو

 ال| ةءارقاانانعربعب لو اسعو مهل اذ ناسللا ىلب ل_طابلا باتكلا كلذا مءارقنعىلاعت هظاربعف مومدع||
 ا راثررادكم ذل فو عقصم بمط> حدملا فن ولوةئدحا ولائثاا ىفّمذلاو حدا اظافلأ نيب قرت ب رعلاو

 "||| ىلاءتهتلا هزك ذ ىذااوهو لطامل | باتكلا كلذ :ءارق دارا بانكلا ان مهتنسا نووي قي رفل مهتم ناو لوقف

 || ىأباتكلا نموهامو لاف هقاد_ةعنءاذهنولوةيغ م-ميديأب باتكلا نويتكينيذلل لي وف لوقف

 | معضلاعسرياذامىلا (لوتالالاؤدلا ) نالاؤسانههقب هللا دنع نم لزنملا قالا باتل نم وهامو |!
 | ن.كجح (ىائثاالاّولا) فّرلا وهو مهتنسلأ نولي هلوق هيلع لدامىلا باوذا هوبا هلوقىف
 | للة رفن نعل معلا اذهردص لعل ب اولا سانل نيب ةظعل!مجروش عم ةاروتلا ىف في ردتلا لادا نكي
 ||| ريرقتل ا اًذه ىلعو ماوعلا ضعب لع فّر ا كا ذاوذر ع مسمنا مث فيرا ىل_ءؤطاوتلا ماعز
 | دة ىلعالادلاتانآالاناوهو رخآ هود الاريستت ىف ىدنع بودءال واكتفي ركأ اذه نوكي.
 | ءلئسالااهنلع نودروب اواكموقلاو بالا لَم وراغثلا ق.ةدن ىلا امين جاتك ناك ملسو هماعهللا ىل<

 | نولوة» اوناك دورمااو نيعماسا | قءةبمتشم لئالدلا كل“ رف-هت تناكف ةلظاا تاضارتعالاو َهّشْوُتا ْ

 اذهوةئسسلالا لب وفي رحت ايدارملا وهاذهناكف ع رك ذامال هان رك ذام تان الا هَد5نمهتنادا سه
 || تاهشلاو ل سالا هدلعدرول لطبملاق ىلاعت هلا باَّكَنِم ةي اي دتسااذا استتامز فق حنا نأ ام لم |

 أ|| لعاو هللاد_:ءنموهنولوةيوىلاعت لاق مث ةدوصلاهذ_هىفاذكف نرك ذامهقلادا مس دا لويد
 اود نولوةدو هلوق نيدو ٍباَكَلا نمودامو ب اكل! نمهوم_سكأ وق نيب قرقال هنالاق نمسا: ١نمئنأأ#

 أل اولاقفنوقةحنا ام دنك تلا لج ال نيذل ع نيظفلب الكل !ذ_هرزكو هقاد_:ءنموهامو هنئادس:ءنم ||
 | تثدق رشا مك نافمناد_دعنم نكي ل باكل ا ىف نكي لام لك سل هنال 20 ذو اهلا ةرياذغملا

 1 نم هو. سهل هلودذ هللا دع نم لكتااو سايقلاب ةرانو عاجحالاب ةراتوةئ_سلانةراثو بادكحااةران ْ

 ا! اموهللادنع نموه نولوةيو لاَقف ماعلا ىئذلا هماع فطعمت صاخ ىناده باتكلا نموداموباتكلا ||
 | هللا دنع نموه مهاوت نمدارملا نوكيوةار ولا ٍباَكَلا نمدارلا نوكنأزوعاضيأو هللا دنءنءره
 || موقلانالكلذو قوةحو ءاصراو ءامعشأ لثممالسااوةالصلا مهيلعءابنالارياس بتكى دوو ههنا

 ةاروتااب نيلهاملا لءلاو رامتالا نماموق اود-جو ناف نيري_م | واكهشاىلا ف رعقلا كلذ ةمسس ىأ|
 أ رئاسة5قدو+ومهنااوعزءابك ذأءالةءاموقاود_جوناو ةاروتلا نم هناىلا فّو خا كلذ او.#سن
 ||| نأ ىلع ه.”ىبعكلاو قابحلا ججحاو مالسا | هيلع ىع ومدعد واج نيدلا مالسلا وةالصلا م-هيلعءانالا

 || دولا قدصا ىلاعت هنا قلخ بذكلاو في رخأا,نا_للا ناك ول الا ىلاعت هن قول ريع درءل ا لعف ||
 0 هللاىلااوذاذ مسه ال كلذو هللا دنع رم نسل هنا ىلاعت هوة ىف بذكلا مزاو هللا دع نه هنا مهاوقف ١

 ا قدماء ىو أ دوو انوا_عد موةاايزخ ىكولاف م هدذع نموهأم هسفن نع ىقنيهللاو هدنع نهوهام

 ءانلجولانال لاه هناّكو هللا مالك هنا هنا دنع نمو*م-واوقنم دارا لوةي نأ دحال سداو لاه هانم

 || نولوقيو هلوقنيبو باتكلا نموهامو باتكلا نم هويستأ هلوقنيب قيال دن هجولا|دسح ىلع ||
 | اذه نع <ىعكلاٍباجأو فطعلا نس مقرفلا قييواذاو قرذهلاد_:ع وهامو هللادنع نموه

 | هيرومأللانوك نم دكو أ قااسنادنءنم قولا نوك نا (لوالا) نيرختآنيهبو نماض؛أ لاؤسلا ||
 لأ قتهشاد_:ءنموهامو هلوقنا (قاثلاو) ىلوأ ىوقالا هولا ىلءم الكا ل_ه-و هب م الا دنع نم
 || هد:نءنمنوكيالنأ ب جوف هوجولا نم هج وب هللا د_:عْنم هنوك ىئذيا د هو هللا هع نم هن وك قاطم |
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 (| هنا ىلع هللا د_دةعنموه نولوةيد ىلاعت هلوق انس قامخلا لوقامأ ا <يلانالو قااامال

 [ياتكلاف دوجو مري غلا هانعم هباةكلا نموهاموهلوقناانرك ذام هءاوذ- رار 0 | مز هنلا مالك
 || تدب هلل ادع نموهامو لافانإف رخآ قد رطوأ لوسرلا لروةءاست بث ىلا دعت هلل اكد هوك ند عنمال انف
 أ.وركذام نا ءاعّداىفاوناك ام موقلاو لاو لا ىلع ةيطئهنوكي نأو دب ال باول 1ناهءاوذ ”ىبعكتلا | أأ| امهركذ يذلا نيهجولا نم ء(لوالا هولا ام أو) راركستلا ل از هجولا اذه ىلعو ىلا عت هتناكح هنوك 5
 ْ 00 م ودءامو هلوق نوك. نأ بجو هبا ىف لزانو هللا م ك- هنا نوعي اوناك ل ىلاعت هنا تاخد
 اهم لعأ هللاو ىناثلا ه-ولا ىفهرك ذامداسةروظي قد رطلا د-ميو هريغىلا ال ىتءملا اذ _هىلا ادئاعهللا
 | 1 لعاو معلا عب هيذكلا كلذ نو دمعتي م اىءلادن واعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوةيو ىلاعت

 | دفئاطاووكن مسا لا ءاوذا رولا ظافل ًاريمغت في راانم دارا ا ناك نا
 ]!| ىلبض دج :ون ىلع ثان الا كايتةلالد سدو شق هتم دار نكن او بذكلا ىلء مهنمؤطاو لازورد
 هللاو هملعريثكل | ىالشا قام ,طادعر)تالال دّسالا هوو ف تاممشلاو وكلا هاقلا بيسي لو هيلعهللا

 اووكص سائلا لود,ث ةؤبنااو مكاو باتك لادا هش ور تارش ناك مز كات ل5 ١ ا
 ا كأي .الو نوسردت منك اعو.باع ك١ نواعت منك اعنيةانراونوك ن نكسلاو هللا نود نم ىلا دام
 ا ةداعنأ نيبال ناسا (نوكسم جن أذا دعيرفكلابرمأيأ ابدأ نيمتلاو كالا اددكت نأ

 || ىسع نا اوعزام هوذّر-ام "هل نمنأ ىلع ل ديامع هع لي ديثا او فير ما | با: حجلا لهأءانع

 || لد اسم11ععو هب . ال ارمثبا ناك ام لاك اذ ولف هندابعب هموق سعأب ن ناك هناوةموأالا دي ناك مالا هملع ْ
 ا[ رزع دروأا تلاقاسا سا.عْنبا لاق ( لقالا) هوحو "هب , الاوز ىه لوزرت سنس (ىلوالا ةلأسألا)

 |١ دووبلا ند ”ىل انرهلا ةارانأ نا لو (ىناثلا) هن الا هذه تازن هللانباعيسسملا ىراسنل اتلاقو هقلانبا
 ا لاةنابر كل ددتو ال دعت نأ ديرت ألو هيلءهقتا لص هللا لو.رل لا ىراصنا ا ندنا رك دقو سد“ دوأ|

 || ىف أ كلدبالو شعب كلذاك هللا دايءريغب صأن ناوأ هلل اريغد بعت نأ هلاذاعم مال لاو ةالصلا هءلعأأ
 لاق كل دس الفأ ضع ىلع انضع لسياك كيماعلن هللا لوس ران ل كر لاق (ثااثلا) هن . الان ده تالنت ْ

 ظ هلال قا اوذرعاو مكين اومركانك.او هللانود نمدحال ده! نأ دحال جدل ال مالسا او ةال هلا هلع
 || مهل لاه ىلاعتهتلاف هولانام ةلزنا او لضفلا تاجر دن« لاندال ادحأنااوءّذاامادو ماا نأ ( عدا رلا)
 ٍ سانلاأو سه: نأ بك نكلو مهما دسم او سانلا دا مهد#ساب اولغم_ثنال نأ بجو ملقا كرمال | ناكتا
 3 ملبسو هيلع هللا لصد ةوس رارقالا ىلع س :ا اودع ن؟مكمزاي ذئامحو هفلاكشل دا.ةنالاو هلق ةعاطاا

 اووكح سانلل لوةي مهل اوق نافّدي الا ظفل 5< هجولا اذهو كل بجوب هملءتاز دم لارو هظنال
 ( ةئافلاةلأ 11١ هللانود نم انارآم_ملا.هرو م-هرايحأ اوزذئ2اهلوق لام ةقاثود ند قاد

 | اووكص سا:ا1لوقيمث ةرودغااو مكسللاو باتكلاا هللا تؤي نأ رمشلل ناك ام وشب داوم ا ىفاولاتخ ا
 هللاموعنمل ٌكاذ اولوةينأ او دار أول ممناهاذعم مصالا لاق (ليالا) هوجو ىلع هللا نود نم ىلا داع
 نك رت تدك ددالاهو نيمأاب هنماندخال لب واقالا ضءعبانملع لَو ةولو ىلإ عت هوة هيلع ىل ا دلاو 508
 مالسأاو ةال لا مسييلع ءايبنالا نا ( ىناثلا) تاما فعضوةامللا فعضكانقذالاذا الءلقامش مهبلا
 باتكللام هان 1ىلاعتهتن اناا ثم 3 وب رلاو ةيهلالا» اعّذا تافدلا كالت عم نسال تاغ د:نرذ ءذوصوم

 ظ رع نوم هللا لاهاك ةيمطلاحاورالاو ةرهاطاا سوغنلا ىفالا نوكيالاذهو ىحولاو
 | نمو السر دك” الملا نع امسي هللا ىلاعت هلق الاعتو ني اعل ا ىلع ع ىلع م_هانرتخ ا دتاو لاهو هلال اسسر

 ءلالاك دءبالا نوكيال ةونااءانانااهمو ىوعدلا هذها,نعردص» نأ عاشت ةر هالماا سقئااو سانلا
 : "هلماك ةنر ةماةوَدلان كب ملامو ةيسلعوب رطن نانو ناسناللذ هل_هلابو ىوعادلاهدهن معنعال ءادو
 ا نيس نك نواح لينا والالم روسي كانت نكتاد ياا
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 ْ داقتعالاو لوقلا | ذه لثم نم عنب ةيلمعل ادب رظنل ا ةوذل ا فتالاكسلا لو دو ةّودااو حولا لوبا 1

 | نيتانر اووكم-ول لود نكللو ريد_ةثلاو راعضا هي الا هذه ىف ( قوالا ةلأسملا) نايا هو 1 أ تيتابر اونوك نكلو لاك م ادابع دربعلل نولوقي ةئي لم ةغا هنا ىل ادابع او وك ىلاعتهلوقىف لاق هنأ ||

 1 مدظ صحب موقيو مهطصيو مواعي ىأ سانلا بريو لعلا برب ىذلاوهو "ىف أبر م 1 اولعل ا بابرأ نوانرلا ٍ أ ددرملا لا (ىناثلاو ) يل ةيسللا ىلاو ىترةبقرلا ىلاو ىرع اولا رعسشلا ىلااوبسناذاف ةبقرلا ا افاغو ةمدللا لوطورعثلا ةرثكو فصواذ ا ىفابقرو ىناءلسو فارعش | واتا فصلا هذهل اك ىلعةلال دلل ||
 ٍ سانلا بريىذااوهىناررا ديز نبا لاق (ثااثلا) ةيرتلا نمذ وش أمان رلاد ريما لوق ىلعو هتعاطب د || || برلا ةفرعع صيصختلا نعم ىلع برلا ىلا بو ذم ةحنانرلا هيوبيس لوق ىلعف ىدح اولا لاك ىنايكرو نامل | || ليقامكحح ةبسسنل اءايهيلا تمم نايرعو ناعيسو ناشط ءو نانراولاه اك ةغلاما نونلاوفاالاف ||
 5 ا هّتعاط ىلع مكشبظا ومو ىلاعت هللا عأ مكلامعتساءانطعواك ولسا رك نأ كا مرعتاو لو قلو ْ ا 1 انوكتن ىلا وعدأ الريدقتلا اذه ىعسالا ىنعمو ناعاطيناذلل ناتو رفا امهوءاسأعلاو ةالولا ىأ : اارايحالاو نوءئانرلا مهاهئرالولكاعتهل وةفاضرأ اذ_هركح زوءالعلاو ةمالاةالومهنونانرلاف ||

 ا 37 اب ىلاعت لاق ع ريزلا قرط ملعب لغدشاو لءاسع لعو ل_عىذلا ناسنالا اعل دن ىهف ةارعوأ || ةد رع تناك ءاوسو ةئارسوأ ة#ن اربع, صامت اةدرعب قتل دكا هذ_هنابس-ةدسع وأ لاق . |١ (عبارلا) هملا بسنف ىلاعت برلاك عاطر هنال امنا ىمن ىلاولا نوكي نأ لةكيو ديا هعو لاقدلا لاق ٍْ :
 ا باتكلا نولعت منك اعدل اوقف ( لوالاةلأسملا ) لئاسم همق ونوسردت جنك اسعو باتكتلان وأعت

 ناب ءارق ّْ



 أ نوسكدنت لقيلو نو ءردت لاق هنا (لوالا) نيه+و حج رأ هيءارق نا ىلع ورعولأ تحاو م-هريغ ا ! هنواعل و ممسفت ىف هنولعبا وناك مهمال با ودامهالكو ةعينباا ند نيقابأاةءارق ىه ومي 211 نمنولعت ا : ْ 20 املاد) عقانو ودرعى أو ريثك نب هللا د_.ءةءارق ىجو لعل نءنوأ# (اههادحا) نانءارق|
 ْ اوعزذ ديد لادا ؤرق نيذلا ام أو دح او ا: ه>لوةملاو نياوعفم ىضذتةيديدشتلا نا (ففاثلا) ديدشتأ ان ١
 | محام هسفن ةدابعب سانلا هب م اين هقناءإ بع نأرمشيا ناك ام مها ل,ةايرل ضعت نأ ديرت اولا || ْ ميسم اوربزعةدابع نع ىراصتلاودوهمااوةكالملا ةدابعنءاشدرق ىههنن ناك سو هيلع هللا ىلص”ىنذلا ا نا ىمملاوةديرمربغ الل_عقنأ (ىناثلاو ) يفاتسيو اب دم رك نأ دير ناك امل وةتاك | "| اءابرأ نيمنلا ودكم الملا او نت نأ كصأيو هللا نو دن »ىلا دا عاول وكس انلل لوةي نأ ةورذلاو مكس او : || ىاتكلا هلا هيتْوينأ ريشبل تاك ام نعملاو ةديزمال لت نا (امهدحأ) ناهجو هيذو لوقب خلع | ا ا.فطع نوكي نأ ههحو بهلاامأ عفرلاب نوقاملاو ءارلا بص: مكرم الو صاعن باو ةزجو مداعأرق ْ (ىوالاةلألا) لئاسم هيفو مابرأ نييدتلاو دكت الما او دخت نأ م ىعايالد) كاسعت لاق( عشضمال باقو ١ ْ عفارال لع نم هتلابد وعن مالسا اد ةالصلا هم ءلاقادهاو اهرغإ هعفئمالو اهرظنعة قوم" 0 ةرح“ ا ا سرع نم لم هلدمناكودإعتاحو ةيعس عاضد ودقملاادهاال مياعتلا و لعتااب لغم نئاسانرناسنالا ْ |١ نوك بجو ةساردلاو ييلعتلاو مهلا نأ ىلع هب الا تاد ( ةعبا رلاتلأسلا ) هتدايعب هريغسابتأ 1 ْ هيلع هللا تاولص ايبنالا نم دمسأ ىف عنش< هلا رهظياذهدنعو هسفن ةعاط ىلا قطا ةءاطنع قاللالوقعأأ || رصين أ نكي فيكن اسنالا اذه لثخ قاس ىلا قلذنا نءبولغلادحأ ورالا فرمد هدجوهدهج ىهتنم | 1ْ نوكحي. ىالاو»ل وسرلانا وهو داو ىف ركل لصاحو هب دامعي قالا صاب نأ همم عنشم هلا تدث ا || عملا | دجقاخلا عم صايل وسلا نا تنئاذاو هللااتعنءبرولا لاعفالا لت نت ل ١ هقناةاض ملط لاعفالا جرمجب ىلا هل ى ادل ا نوكي ناف هل ابد قه ساردو ,هلعتو هللهلعت توكي || ا ثدي نوكي نال لاذامو ةساردلا ىل-ءابظاوموال عمو ام لاعهنوكل ارانغما ص اهناتز هوك ن وكيت أ ' 1 || ىضتقي اذه بسمللرياغم ةلاسحمال بيساو ايئابر هنوك اهبحاص ىلء يو ةساودلاو ميلعتلاو علا تا ا || مالكلا لصاسر اذه مهمويءاقل | وسن ممهاسنت موملاف ىلاسعت لور دصملا نعي لعفا عمام نوك نما ذه || لثمو باتكلاا مكيسسار د بيسو نيلعمو نيملاع مك وكب يس نيبنابد | نوكريدقتلاو لعقلا عمردصملا ْ ىععىناا ىهنيتءارقلا ف ام ( ةثلاثلاةلأسملا) سيردتلا ىلعرد_هىلا ' اج هملعو سودؤ سرد ل 1 ١ برعلا رثك أو هريغا رقاد أرق تانك در رداد و> سرد ن مالوم اذ_هنرك نأ قشر جنب | ْ ْ لاق ءارلاةروسكم لارإاد: تحاسءاثا| مدد نوسر دن ارد هن ةومح ىبأ نع ب ستحما ىف جنب ا لذ 1 || ( هبل اًنلاةلألا) نارقلا سائلا نواب يذلا نيس ايرلا نم ةهةلع ناك سمح ارم ب ةّرم لوق هدا ع ل هيف ا || ةنسسملا ةظعوملاو ةمكط اكو رلمدسىلا عدا ل اةذ كادي لسو هلع هلا ىل اد أ ىلاسعت هناك زالك | ىلاعتدت ميلعتلا هيلا اومضي تح معلامن وذتكيال نينابرلا نأ (فاثأا) ىلوأ يلعتلاناكف سكمشالولعلا | || ىلع لشي يلعتلا نا (كفالا) نيه وب ىلوأ ديدشتلا نأ ىلعاو تا مث | زرثك مالكلا نمفد<دق | ْ هب لولا نال ف زستو لاتكملا كريو باتكلا سايل نواحت ما ٠00 تاق وعشان أ

 | ةزدسهلا (ىوالاةلاسملا) لئاسمهمفو نواسم ين أذا دعي ذكل اب كح ايأ ىلاعت لاق رك ذلاءاموصخ ١ ىعملا اذهاف رب زعو جسملا ةدايعو لكس الملا ةدامعالا مهنع كلها ريغةدابعي باتكسلا لحأ ند اوفدو || نيدلا نال رك ذا نيسنل اوك الملا صخاسغا (ةثاانلاةلأسملا) شرق هتلعف كانا رادك اللا اوذخكت 1 نآبءايالا حرم أ نال لءقو ىددع رم أيال لبقو ددخ كى خأب ال جب وب نبا لاو هقلا قيما خالو جال ْ ( ةئاثلاةلأسملا ( كرم أ, ناو رق هنا دوعسم نبا نع ىورام لالا نع عاطقنالا ىلع لايام مالكلا 1 ماقو لا ءا ضنا دعب هثال ر عاطف ف انئتسال الديس ىلع عقرلادةءارقل اهو ايبت الو اؤتش ال األ ١



 الكامل
 5 وعم

 ١ دعي وق فاشكلا باص ( ةيناثلاةلأسلا) كلذ لعفي ال ىأ راكتالا ىنعب ماهفتسا كمي ىف ||
 | نأف مسو هيلعدتلا لص لوسرلا اونذ اّتسا نيالا مهو نيإسم اوناكيبط اسخلا نأ ىلع لماد نواس« من ذا 1ْ

 ْ هبل وطاود للانرفكلا لو#ي نهلوةداف ىلعةلادةن الا "املا لاق ) ةثلاثلا ةلآسملا) 1 اودكس ْ

 1 نامث رفكلان كس أي ىلاعت هلوق ودوءالؤدرفك مك ىلاعت هللا نال كلذو هن ةنر_ءملاوههتانناعالاو 1

 | ىلع لدي ادهرهاظو هللا نو دنم ىلا دابعاوؤوك سانلل لوة: هلو ق لءادب ىلاعت هتتانينراعا فاكءالؤد ||
 1 هب رغكلا او ةفرهملاوه سما هينامالا نأ ىلع كل ذ لد هقلاب ةفرعملا عمانههر فكل لص-اسإف هلان م« ممةرعم ١

 || اذوجوم هنوكي لهما درت هي ىنعنال هب لوط اوه هللا ركل اناوقنا باولاو هءلهلا وه سل ىلاعت |!
 || دقفاذه لهجاسإف ةيدو.ءملاىفهكي رشال هناةمفاضالا هتافصو ةساسا اهئافص وهئازي نطل عنب

 1 مءاج مت ةمكحو باك نم مكنت ١م نيسنا قائم هتلاذخ أ ذاو) ىلاءتهلوق *  هتاّفص ضه؛له» ّْ

 1 انررقأ .اولاف ىرمدا مك-اذ ىلع تد_خأو تررق أ لاق هتريهخماو هن "نمو مكعم انا قّدصم لوسرأ)

 "اد ودةلانأل-ءا (نوةسافا!مهكئاو اذ كلذ دعب ىلو نك نيدهاشلا نءمكعمات أو اودهشاق لاف ||

 1 ملسو هراع هلنا لص د-# هون ىلع لديامت باتكلاا له أ دنع ةفورءملاءام_ثالا رب رقت دي دعت تان الا هذه نم ا :

 1 نءقاثمملا ذ> ا ىلاعت هناوهو ةن؟الا هذه ىف ىلاعت هنا هرك ذام اهتلجس نم ومهدانعااراهظاو م_درذعا اعطت ْ

 ا ريخأ دو مدت رهياونمآم-هعمامل قّدصم ل وا روهءاجالك مهنأب ةمكسملا دب اًدكللا مها نب ذلاءابناالا ِْ

 ا .لصاقمب الانمدوصةماو»ا دوف نيقسافلا نمناك كلذ نع عحر نمنأب ىلاسعت مكحو كل ذاولبق مهما :

 3 ةمدقملاهدهناال اموعماسا أه ددمءاح لوسر لك,ناعالا ءاسنالا عمج ىلع بجوأ ىلاعت هنا مالكلا ا

 1 هللا ل وسرا د نا ىهو ىرخأ ةمّدةءاهباا مضر ملامملسو هماعهننا ىلهد# هون تانثاىف ىنكت الة دحاولا ٍ

 ١ هنوكت الور هن وكل تالا هلال هسفنب ئذال تا اد_هلوةب نأ ىل' اا ادهدنعو مو* ماسلا كاصم ءاج :

 ا لأ هتاو لاول اذه طقس دكتمعو هماع زجملا روهط الوسز هنوك نمدارأانا باوألاو الوشرإ

 1 ناتكلا له اناوركذاو هانعم”ىربطلاريرحْنس لاذ هنلاذح داو هلوقامأ ظافا ال اري سفن ىلا عججرتلو ا

 (| قائسهلوقامأ نسنااقاث.مهللاذخ أ ذانآرقلا فد-ءابركذا وحاجزلا لاو ئسنلاقاثممهتاذشأ ذا

 ٌ مهماذ وش ا «قاثمملان روكي نأ لوف .لوع_ةملاىلاو لعاذلا ىلا هتفامضازو< ردصملانا م-ءاف نسنلا ا

 || نيهجولا نيد ىلعتي الا ءذهريسف: ف اوةلشا بسلا اذهلف مهريغنممهلاذوشأم نوكت نأ لت-<وأ]

 ٠ ادهواضعب ممذعب معأ.يو اضعإ ممضعب ق صن نأ ىف مهتم ق ايما ذخأ ىلاسعت هنا وهو(لوتالا لات> الا امأ) 1

 ا وهو ملسو هيلع هللا ىلص دمد-؟ صنت ا ذه قالا نا لمقو هللا وجر سواطو نسللاو ريم ْنب دعس لو# .ٍ

 ا هدنص ىلع لوقا اذه باصأ تحاو «باعهتاناوضر”ىّدسلاو:داتقو سامعنءاو ”ىلع نع“”ىو ْ

 || لإ تتاودتاثملا د2 [نأب رهش ندثلا قائسهقاذستذاو ىلاغت لوقت ا (لوتالا) هو-و نما

 || باجي نأ نكعو مالا ىلا قالا فرص نس لفةمالاركذةياالا ف رسدافن ودتلامه مين مذوشألاوأ]

 || هجولا ىلعو هيلع قثوااىلاافاةمقاثمم ان وكن ّماق ىذلا ه-بولا ىلع نا (لوألا) هوجو نم دنع

 |١ لعافلا ىلا لعقلا ةفاض انا كالو هل وو ا وهو لعافلا ىلا لعفلا' ةفاضا مهمل هتفاضا نوكماسنلق ىذلا |

 ' || نوكف هدهعو هلا قام لاقي اكوهو ةاواسملا نم لق الف نكي )ناف لوعسةملاىلا هتفانضا نم ىوقأ |!

 "||| نستلادالوأ قائم دار نأ (ىناثلا ) مهعأ ىلءءاسالل هللا هقثو ىذا قاثمملا للاخ أ ذاو ردقتلا ||
 ا ا دكح ناندع نيد عم لءذواذك لئاونب ركب لعف لاب اكوهو فاضحلا فذ ىلع لءئارساو مهو

 0 قاطو تاتكلا لهأ نسنلا ظفا نم دارا نو نأ (ثلاثاا) انوه اًدكت مهموقو مهدالوادارخاو ا

 || مالسلاو ةالصل ا هيلع د2 نم ةمنلانىلو أن ف نولوةي اون اكمومال ءهدعز ىلع مهب اك خم لع ظفالاادع ||

 1 لاف هتشأ هنمدارااو "ىلا ظفلناوتلا درو | ريدك هنا( عدارلا)نو:لاناك انموباّتكلا لهأانالأا

 6 جذل امي ان ىلاعت



 | (ةعبارلا ةا) مهم وق ىلع نيسنلا قام .ههتلاذخ امنا امنع هلا ىذر سا..ءنيالاسةف نيالا قا مهلا 1
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 ا (ةثلاثلاةلا ) ىتابتاال هعسوامل ايد نارعنب ىمومذ اكول هللاوامأ ةمقنءاض ماي مكشتج دقالاقأ :
 : م مملعءايبنالا نم هدعب نمو مالسلا هيلع مدآ ثءيام ىلاعت هقنا نا لاك هلا هْنَع هللا ىذر”ىل_ءنع ل ةثام ١

 لي
 -ت---

 | دودقلانا (ةيئاثلا ةيلطا) انها اذكف كاع نطبصل تكرشأ ل هلو ىفرب دمَدلاو ضرغلا ل دس ىلع كلذأ' 0 ىلاءترك ددقو ل رشلا مسا نم حقأ سل قسفلا مساناف ىلو اا رب دق: ىلع نيةساف مهاسم# هنأ ل وتنوانهاهأا | اذك ةريدقتلاو ضرفلا ليبسس ىلعحرخ كل ذ لكس مهتوفنممجدن وفا ممنأبو لوقلاب هنوةبسسيالا | معأب مهعربخ أ ىلاعت هنا عم نيملاظلا زر كل ذك" موج هيزخ كل ذف هنو د نم هلا ىف مهنم لي نءودكنالملا | أ ةدفص قى لاقو نيتولا هتمانعطقل م نملاب هئمانذ_ثال لوو اهالا ضءنانملعلَوةتولو لاكو انهاه ا ذكسف ا |١ صرفلاو ردّقَتلا لمس ىلع مالكلا اذهجرخ نكلو طق كل رشبال هنا ىلاعت هللا ٍءدقو نع ّنطحا | | تك رشأ نل ىلاعت لوق هريلقتو مالسااوةالصلا هيلع دمع ناسعالا مهيلع بجو)ةايطاىفا واكو ١ ءانالا ناذيسالا نمدارملا نوكب نآزويال 0 لاقف هلا هجر لاقل باجسأمالابىيايامئاومالسلا مسفر“ ١ ١ ءا مدنالاب قدي ال فص رااادعو يوعالا وناكل اولو ول مهلا قاثمملا مهيلعذخ أ نيذلا ىلءمكح ىلإ هذ هنا | دسع ْ |١ رح ويامولاف نينا | مآ مه لد نسنلا مها وسبا مهءلعق اثمملاذخأ نيذلا نأ انلع مالساا هيلع دعا 1 ثعبم دمءءاسن الا ىلع ناعالا باجتبا نكعالو همعمم دنع مالسلا هيلع دودع ناعالا مهيلع بوح ممل ا 1 قائما يذلا ناك الق افاكمن وكنال تمملاو تاومالا ةسهز نء لس و هملع هللا لص د2 ثع.مدنع | || نووكيمالسلاو ةالصاا مهيلععاينثالا لكو هئعيم دنع لسو هيلعءللا لص دمع نامالا مسولع بيموت | أ قاشمملا هما ةنيذلا نأ ىلع لدي الارهاظ لاسقفىاوفصالا لسوبأ ءرك ذام (لدألا) هوجو[ || هن لءاودحا دقو هل لق ظذالا نان دقو ءاذعلا نمري تح لوق ادهوهورمص ناو هءاو:مودنأ ١ |١ ملعب هناف سو هيلع هللا ىلسص د ثعبا ذأ هن ًابمهعأ نم قالا نود ا واكحممالسا د ا ةالصلا ملء ءايبنالا ناب الا نمدارملا نأ (ىاتاا لا از لعأهقلاو هيلوقلا اذه ةرمصن نك اذهذ ا 1 هنرمدخماو هن” ننموما جودو مالسااو ةالصأ | هءاع دهت ث عل نئادهعلا «ولعذ>أالا مال لاو ةالصلا ا
 .اءهننا ىل_صلوسرلا نامز فاوفاكّيبذلا نمؤينأةي الاهذهنمأ|
 ا كلذ نع بيج دقو مالا مهيلعايبنالا ىلع اذوسأ ءنوكي نأ نمدومقملا اذه ليصة ىف غابأ كل ذ تاك ||
 ١ ىلا عت هللا نا ىلعذي الا هذه تاداذاف ممالا تاجرد نم فرشأو ىلعأ مالسا امهاع ءايبن الا تاجر دنأب ا
 1 اورامصا دلل ذاوكرتول م ناو ءايح الا ىف اوناكول مالسأ | هيلع دمعت او نمو. نأ ءاسنالا عسب ىلع بجوأ ١
 1 ناكذ لو كلذ ناك مهمثأ ىلع اسججاو ملسو هيلع هللا ىلسص دمع ناميالنوكي نالف نيةساسذل | سعر نم ا
 | دخأذاو ًارتنن شو باكلا | ووأ نيذا| قاثممهللا ذأ ذاو نو ءرقي هنلا دمع باص[ نادل ل.ةهنا سابع | ا نبا نءىورام(ةئااثل أ ها هحولا اذه نم بولا | لت ىف ىوقأ ءامبن الا ىلا قاما از_هفرصأأ

 1 موماعا وح أ ىفاثمملا ناكا داو مل-سو 4

 | لدا دهفهت وّكتالو سانلا «ننيبتل باتكلا اود أ نيذلا قائم لاذ اذاو ىلاءتهلوقبو مدون فوأ | ا ىدهعب اوفوأو مكلع تمعنأ ىنلا ى.عئاورك ذا ليثا رساىانىلاعتهلوةبدك اتملاقحالا اذهنا |[
 1 ةلأسملا) لئاسم همفف 0 وابا ندخل انا ىلاءتلوقامأو مدار ملءأ لاو عضوملا| ده ليقام

 اا اهلف خفلا,ةءارقلا |امأ ةد3ّ ثماملريبدج نب دعس ارقو ماللارمسكبةزحأرقو ماللا خشب اا روما ارق (ىلالا 3
 ١ نم مكنت !ىدلاريدقتلاو هينئمْوَد هلوقهربشو هلانا_صهدعب ىذلا ول وصوم مساام نأ لولا ناهحو

 1 ىلا عجارلاوءادّبالاب عفرام ريدقتلا اذه ىلعو بنامؤنلمكتماملاق ةهملو دك "اج م ةمكسو بك :
 ١ هللا ثعد ىذلا اذاه؟ هلوق نمفذ- امعجارلا فذف همك ااماريدةنلاو فو د اهتاصن دام ةاخول :

 ١ رلصلا ىلع ةفوطعملا ”هل#هب ا نم بري نأ مزلةلودومام تناك اذا (لوالا لاؤ بلا) نال اوس هبلعوالردد ١
 1 لود مءاج م هلوةوز 0 دي هول ماه ىذلا تاقول كناىرتالاز ع ملالاو لودوملاىلارك ذ :

 5 جد

 بسس سس

 زقاطنامت
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 ْ أل _لالاو شفا ددعر ممل ماشقمرهلقا ةماا َر ومعان 5 1 اود رئانا ع عج 0 هش 5 0 هانا قت |

 1 ا نيذلا نا لاهو ءرعأ عسب شيال لانا لقي لو نين دش رج عميضيال هللا تافربصإو قي نءهناىلاعت هلوق هماع ١

 || روطلا نال كل دو مهرحأ عيضنالانا لةيلوالع ن-سحأ نمرجأ ع..كنالانتاحلاصا|اولعواو مآ |]
 ا مال ىب م ملل ا هد التاهل وق ىف اللا ةدئافام (ىناثلالاؤسلا) انهاهاذكف رمذملا ماقم ٌئافروك ذملا 1

 : دخ اذاوهلوق نال هءاع ملا ىرجت ىر هام ىلعاها ادا ندعو درعنه لضفأدي :)كلوق ةلزئوءا دّالا 1

 ا ادهربرسةناذهذ مسقل ةمقلت ءاماللا وست مال اهدهو مه ةلدخسا ىعملاو مسقلا ةلزخج نيبدشلا قاشمم هللا 1

 | طرمشلا ىءا ةنعضالا ىه انهاهامنا حاجزلاو ىزاملاو هب ودي سراشاوهو (ىناثلا هح ولا) مالكلا ||
 11 ىهه هينغمؤنل هلوق ىف ماللاف هي نئمؤلمكعما ل قةص لوسر ماج غ ةمكحو باك م م اامربدةدلاو ١

 || نول هاد كلوقهرع ,لقو ىنعملا تو اذ الو ىرشأ رك ذتوةرا”ف دست مال ىهاسا ىف مالا اامأ مسقلل َةةلقملا 1

 | فام تتاكردقتلا اذ_هىل_ءواتءاهاذكن اهفذ- وادرك ذنب لال اتوافّرال نأ ةلغملذ تاغف تاع

 ا لوةلاندو. .س صر ملاغ اوءاريطاو هه نمْوَلَو مك- م ان "ىلع فطعلاب مزتسمكءاجو م 5 .انيدأ عضوم 1

 لدلعتلا مالاذ_هناوهفمالل ارم ةءارق فد ولاام' و رهظملا ماسة مرهظلا ةماقا ىرب رمال هلال لوالا |[

 ٍ؛ هيلع بحول ”هل.ضفا ا هذهم هصاصتخ ا نافذ ةمكسلاو تاتعلا قود هنالادهلم قانا لقد ا

 ؛ هحولاىف ءانمدقام همف تصل مانقو هود رم نوار دله قعامو لسسرلاو اال رك اسوددصت 1

 || ضعبمكشت انيح ىعملانأ (لوثالا) نيهجو هيف فاشكلا بحاصرك ذف ديد لابامل ةءارقامأو لتالا ||

 5 لأ نا (ىااثلاو) هن ةرسضفو هيناسعالا كل وانت لو وسر مكءاسم ةمكطاو باتكلا |

 1 اغا دحا او ذقس بلا قاهماغدابامم ةيلقنملا نر ونااو نامملا ندا كد اا ١ ولةئةسافام ال 1

 )ين املاةلاسملا) ىعملا ف ةز- ةءارق نم بي رقاد - ردن موا أم ل- نا هانعموام1 تراصف 1

 || هان ؟داروزدواداننت اوهلوق عفان ةجد_.- ولاا ىلعءالان نوق ايل اون ميت ملا قعنونلا مانت ؟عفانأر ةأ

 || اذهو عماس ١ 15 قة بهرتك ؟ ناكتف ةملظسلا ىلع ل لدأ اًذهنالو نيبتلا باّتكل امه انت .اقايص مكسإلا 1

تانبب تان آهدنبع ىلع لزني ىذا اوه هلوقرو وا اةحو قرا دات قالي عضوا 1
 . ا ىلءلزنأ ىذا اهنتدهاو 

 1 ذاودبإ الاءده لبق لاق ىلا عت هنالاهدعبا عون الاهذع لبقاجهبسشأ ةءارقلاهذهاضيأو بام ككاهدمع 1

 ر ىلادح اولا نم ةرايعلاريمغت ل هللاز_ثكأا]

 || نمل-ة.لو قود نم اوذضتالأ ليئارسا ىبافد_مدانلعجوىلاعت لاق دحاولا ىلا عدلبا نمو عملا |
 : مكن لان ةاغملا ليدس ىلع نيدنلاركذ ىلامعت هنا (ةثلاشلاةلألا) ملأ هقناو هائلعحو لاق م ا

 | باكنم مكس االمهلاب ايطاخ لاقف نيسئلا قائم هللا ذ ثا ذاوردقتااو رامخا هسفو ةاناغول 0

 ٍ هسفن حارا ورخ ؟اراهضا دي ال اوك هى مزتلا ن.ءاماعلا نمو نآرقل ىف عساو بايراسعشالاو م 1

 1 سافااّن بل اناث هتان ناو الاري دقت لام ف نيب ودق'ان ءاغان كح ىتلا تاغاكشلا كالت نع 0

 (0 لععفلا ىلع عتياسمنا مسقلا مالّثال هملع مالكلا ةلالدان ابنا فذ هناالا لاق ةمكحو باك ممكشتاام |

 2” [|قد_طملوسر ّ اج مث هد سعب ىلا سعت لاق ما راصّتش هند مرسال لعفلا اذه ىل_عماللا هذه تاداماف ||

 ! ىلا جاتالو ملغتلا مقتسي ردقتلا اذه ىلءو هترمدتتلو هي نم ودا لو سلع هللا ىل هد ةتودو مكعمأبا ا

 : انباه_ط مالكلام طا . هب ىذأا راعضالااذهفراعت الا مازتلا ن هدانا اذاو تاق سعت كا فاك 0

 اد توه لاكشا تانك مكن انك هلوقىف ) ااا تافاكستلا كل:نم ىلوأ ايلجأا

 [ااوناتكلا اووأام» اييتالا عمل ءايسنالا عمناكن أف مالا ع موأ ءايبنالا عمن وكي نأ اما تالا ١

 نم هذع با د اورماظألاكسشالا مالا عمداك تاو مسمذمبق وأ ْ
 3 ْ (| م-ملعع ايدنالا عسمجب نا لوال |نيهحو

 ءايبنالا فرشآ نأ ناشلاو هماعلزني لن او هب لهعلا ىلا اعاد هبابدت وه هئوكىععباتكل او وأمالسلا||
 0 مما 0 1 اهمال وهي ا



 ةراولا ولاه ةمكتللاو هورقا لريال وه باكل |

 .نامز فن !نأ ىل_عءنوة فتم مالا مويلعءا رس الا عممجب نال فال سد ةقمقطا ىف كل ذفاهمأ ْ

 ع1

 +” ف جتك دوي نجل كل اا ضم مام لع او ديل ا ع ب 3 1

 اهلعبادكلا لقي لىتلا ”هل_دطفملا فرلاكتل
 هلوقام5نيقنادقرولا نمىد:ءامالوةك املانمسس تاخدباتكنمهلوقف مدلك (ةسداساةلأسملا ١
 لو.سرلاو مكءاج م هلوق+_جوام (لوالا لاو ل ) تالاؤس هفذ مكعمالاق دسم لوسر مكءاج  ىلاعت
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 قاكس 1-2 لك نييدنا قام هللا د ًاذاو وقائاجناباوااو مالا ىلا دعاة او نيمدنلا ىلا ئبعالا|
 كام ز ىف ء ايس ىأ مكءاج مجدل وقناكم_مسف:أ نسنلاق اثم ذأ لعءانادناولاؤسلالا زدقف موعأ
 مدع رمش هع رش ةفااغ عم مو عمانلاف ذ هم م و هماع هللا ىل_ص دمت َن وك فك (ىناثلا لاؤساا)
 فال _الا عقو ناو اها مد افتام و مث ارمثاالودأوتاّوذلاو دم ودل ف ةةفاوملا لود هيدارملا انل#

 هللا ىل_م دوه مكعماما قددءلوسر مءاج دلو ند دار اءاضدأو قافو هدة اى هناالا فال_لا

 ا ل.كالاوةادوتلا فةروك دمهلاودأ ةسفركو هذصو نا وهم_وءماملا# صم هركدإال 8 ملسو هيلع

 |١ اذهفمهعهمناكامل اقيدصت هتيحي سفن ناك تكلا كل: ىفاروك ذم ناك امل ةَمباطم لا و> أ ىلعرهظاسلف
 || ىلع قاثملا ذ ًاىلاعت هللا نامالكلال_صاح (ثااثا! لاؤسلا) مسهعماملاه د٠ هنوكي دار اود
 اان وكب نأ ل ة<با ولباو قام ملا كاذ ىنعماغ موهماملاهةصمئ ل اوسر لكب اون ءؤينأب ءاينالا عج |

 | وهذ لوسرا ءاجادأف باو هللا هال دام: الا نا ىل_عآللا دلا لئالدلا نم م_هاوةءىفرّرق ام اثيملا اذه
 هبناعالاب قاللا مأ هللا نا كلذ دعب مهريخأ اذاق هق دص ىلع ةلا دل تاز ارووظدنعالوسر نوكيا ||

 اا دارا ن وكي نأ لذ و قامملاذخ آن هدار اوه مولوةعىفللءادلا اذهرب رّدَدق هبوبو كل ذدةءاوقرع
 ءاحأسأ ةقباطمهلاو- آتراسداذاف نيم دةدملاءامسنالا بنك ىف هنافص حرس ىل اعت هنا اشمملا ذخ أ نم

 || نيذه ىلع لدي مكعماملق تصم لوسر مءاج غىلاعت هلوقف هلدامقنالا بجو ةمّدقةيواالا بتكلا ىفأأ
 || هلوقامأ مكعمامل قد_همهلوةذىاثا اهجولا ىلعامأو لوسر هلوةذلوتالا هولا ىل_ءامأ نيهجولا

 اينانث هنرمصأب لاغتشالا عال وأ هب ناعالا بج وأ ىلاعت هنال كاذو رهاط ىعملاف هنرمدنتاو هن”نءْؤَدلإ
 مك اذ ىل_ءمتذ أو متررقأأ لات ىلاعت لاق مث هي ”نم ودل هتلاو لبق هناكمسلامال هن ”نئمؤ:ا ىفماللاو ||

 نخ ىلاعت هن أب نيمنلا اممم هللا د داو ىلاسعت هل رام فنا (3 مالا ةلآسملا) لاسم هنقو ىرصا

0 

 أ ىدو . ا
 مو ناكناو اذ وذ هعرشالا سلل_سو ه.اعهنلأ لص د نامز ىف قا ١ناو هعرمش الا سدأ مال سلا هم ءأ

 0 ا



 9 0 تكتل ماس د

 ءادهاش هسفادحأ لك لهما ى أ امدمئافهلوقنا (ثاانلا) هكتالمال باط

 || ناهيالا نأ ىوالا ديالا فنيباملىلاعت هنأ عا (نوءجرت لاو هركواعوط ضرالاو تاوه“لا فنم |
 | نم لك نأ مزل مءال اوءامرنالا نم ىضم نم عسيجب ىلع همجوأو هللا هعرمت عرمش مالسا اوةالدلا هلع دمت ||

 || لئاسسمتي الا فو نوغيهتتانيدريغفأ هدعب لاف اذ ولف هللا نيد ريغاش دابلاط نو كسصر هناف كل دهرك |
 | ناني ىت- قاثمملا ذخأ ةياكح رذاغاىلاءتهنا (ىناثلاو) نوقسافلا هكا وأو هوقىلاذهلاذرأ ا ءامهدحأ) نيهجولا م2 نمةطقنملا ءاملاننوعجريو نو مداعنعصفحأرق (ىقوالاةلأسملا) |

 || ةوج ىلع لاق مهرغك ىلع اور الق لو هيلعدتتا بسم دمعت نامعالا مومزلي ىراصتلاو دورملا ||
 ] اهبيفنوقايلا ًارقو ضرالاو تاوهسا اىف نم لأ هلو هلوةةفنيدوك دما نيفاكملا عمو ىلا عجرمل ءاملاب 1 نوءجربو رافكلاا نمم_هرغودو الاب اطءاتاءن رغبت ورعوبأ ارقد نوغبي هللا نيدريغذأ راكد تسالا |

 || لكماو رذاككل اولسملل لاقي نأ د« _الفاضيأو تذخأو ترق أ أ هلو ةكباطهل.ةام نال باطخللا ىلءءاتلاأ|
 ||| هلوةكودو هيلا مكعح ناو ضرالاو تاوعدل اف نم هلل سأ هنأ مكدذع عمن وخل هللا نيدريسغفأ دحأ |

 دارملاو ماهفتساللةزمهلا ( ةزاثلاةلأسملا) هلوسرمكستو هللاتانآ مكبلع ىلات منو نورفكت فيكو
 | هللانيدريغت وغسأ» ردع: نوغب ها ةاود ةزههأا عضوامو هن ولعفي مارب رقتو أ كلذ اولعفي نأ راكد تسا

 || لعف ىلع هللا نيدريغ وه ىذا! لوعفملا مدق ىلاعت هناالا ثد اواو لاعفالا نعنوكبامن' ماهفسالا نالأ|
 || هل فطءلفءافلا امأو لطابلا دويعملا ىلا هجوم ةزههاا ىفعم وهىذلاراكنالا نا ثم نمم_هأ هنالأ|
 || لقول هناٍلعاو نوغي هلا نيدريغت نوةسافلا مهْكم واف ريدقَتلا (امددحأ) ناهجو همذو هله ىلع ||

 أ | هذمبدك ٌوملاقاثملا اذه ذأ دعبفأ لق هناكة دئاز ةدئافءافلافناالازاج نوغييهتتانيدريغوأ ||
 || لوسرلا ىلا اومدتخا باتكلا لهأ نمزيقي رفناىور ( ةثلاثلاةلاسملا) ن وختةغلملاتاديك ألا
 || هيىلوأ هنا ىذا نقي رفلا نمدساو لكو مالسأ ا هيلع مهاربا نيد نم هيفا و ةاَمْح |امق مسو هءلع هللا ىلص ْ
 ٍ 1 الو كت اضع ىخذراماولاةق مالساا هملع مييعاربا نيد نمءىربْنيشي فلا الك مالا او ةالصلا هيلع لاف ْ

 "0| نإوكت ربِدَمَدل اذه ىلعن ال بيسلا | ذه ىلعدي الا هذه لوح ىدنع دعب فهي الا هذه تازنق كني ديذخأت ا
 - || نا يالا هجولة اهلبةاعا قلعت ىضتةيراكسنالا لمس ىلع ماهفتسالاو اهليقاسع ةعطقنمتي الاءذه ا
 ' || هللا لس د قدص» نيملاعا واكد مف كلذ نيذراعا وناك مهو مهيتك قاروك دمناك اق اثم اذه
 . || ىلا دل اهاعد ىذلا سلباك اور اصف داو ةوادعلا دّردشالا ببسم_هرفكل قف ةَو.:لافلسو هسلعأا
 ]|| هناصسمّاى وس ادويعموهللانيدريغاش د نيبااطاوناك كلدك | لك ىتم ممن ىلاعت هللا مهلعافرفكلا ||
 | تاووسلا ف نم لسأ هلو لا ةفءالق_ءلان قمل الامم همك نع ضارعالاو ىلاعت هللا ىل-عدّردلان نيب ملأ
 [|| دامقتالاو مالستسال اوه مالسالا (ىلمالا ةلأسملا) ناتلأ س.همفونوعجرت هملاواهركفاعوط ضرالاو ||
0 
 2 ع تا : 97 فعدم © ©”: بر - تن روستو زج يلب ([اج# 2 مدعوب جل 7 يعي صم نا. ا 70 ا رست دكر و اند



 2.1 طوج. نايمة." نري درج ا من ا

 ١ حمالاودو (لّوالا) هوجو هنن ضرال اوتاوءسا ىف ند لك عو.ذ ىف اذهتفرعاذا عوضالاو
 : هما دعان الا مدعالو هداج االا دج وبال اف هناذل نكمت لكو هناذل نك هناصس هللا ىوسام لك ناكدنع
 أ دا.قنالا ةراموهاذحو ه.٠دعو هدو-و قرط ىف هللا لال_كل عضاخل داقدم ووذهللاىوساملك نذاف

 : 0 لسأ هلو ىأ رهط ادق ل اهلودل اوةناىشو ى رخآ ةغبطا هج ولااذ_هىفناّْم عوضاتاوأ]
 : د_جوبال هناف هاو ام لك ناو د_-اودو-ولا اونا دمفتتي الاءذهفءريغلال ضرالاو تاوعسلا ىفأ

 ؟ هلوؤو ضرالاو تاوءمساا ىف نم رصس هتار لاصت هلوق عملا اذع ىلع ةلالدلا ىف ال | هدهريطأو العنوأ 1 ا| العاف وأ اضرعوأ اردو و اهسجوأ اورو أ !ىفنوأ الةءناك ءاوسدم اذن انالا ىفيالو هني وكسإلا||
 | عانتمالاىلا دسحال لمبسال هنادي الا ءذسه ريسفت ىف ( ىناثلا هجولا) هدمه عيسسنال اش نءتاو
 || ,وذ نورئاكل ا امأو كلذ هام_ثأو توملاورق_ل او ضرما نم مسوعابط فن اخضياهف اهركيا نو دايو ' نيداان قاعتاعف اعوط هللن ودان نوال اصا!نواسملاق اهركو اعوط هلعاولزني نأ ام او هدا م ىف هيلع
 هناحسس هلذ واستسم كل ذريغىو يدان قاعتياسمف نود اةذيال مملال اه رك لاح لك ىلع لاعت هنا نو داني
 هلوقل اهرك مهتومدنع ندرفاكلاواع وطن ولسملا سأ (ثااثلا) هردقو «ئاضق عقد م مكعال هلال اهرك
 || هلوقلءا دباعوطهتمواالنوداةنم قالا لك نا (عبارلا) اذ.أاباوأرامل مرئاعا مهعفني كيل: ىلاعت
 ا اهرك مال الإ هداحاو هةرااك] نوداةذمو هللا نود! ضرالاو تاوهسلا نا نم مهماً س ناو ىلاعت
 || نممدآىب نمكبرذ_خ ًاذاو ىلاءتهلوق وهو قاشمملا ذا تقو لص-اسغا لكتلا دانا نا (سماسظلا)
 || ل_دال عوطلا نس لاق (سدالا) ىلب اولاف مكب ربت سل مهم سفن أ ىلع مسه دهشأو مما رذمهرو وظأ

 !| ىدك ف ركسص ذ هنا هس هنا ل وقأو هركلانمهضعو وطاان ممضعبت ضرالا لع أامأ و ةصاخ ناوعدلا
 || ةسعرارسأ همضو نمعُت اطاندت أ املاق اهركو  اعوط امتنا ضر الل و اهأ لاف وقود واز»ضرالاو تاوهدأا
 | لال ثدح ىلا دارملاو هيلا هءج سم نوكمسسف لج علا ىف هفلاخ نم نا دارح اف نو عبؤ هبلاو هلوقامأ
 ْ هتلا ه<ر”ىدحاولا لاه ( ةينانلاةلأ ىلا ) قلسا نيدلا فلاخ نأ ميظع ددعو اذهو هاوسعفالاو رضا

 ا[ دعك هقفاو اذاو هعاطأ دمة رمال ىذماذاو عضو هلد ان ذااعوط هءوطب هعاط لاي دايقن الا عوطلا !
 || لالا عقوم عقو ردصم هنا لءاذركصواع وط يصتناق عاطأو هل عاط لاي تدكسا نبا لاف هعو اط

 || اءاكسم ىأ امالك ىنات ألاقي نأ زوالو اذكار ىأ اضكرىنات اكلوةكاهراكو اعئاطهريد:و
 ا ىلع لزتة امو انملع لزتأة امو هقنانانم [لق ) ىلاهتهلوق *« ملءأهقاونامتاللبرمذيسدل مالكلا نال

 ا د[ ند قّرفنالممر نمن ودنا او ىسعو ىموم قوأ امو طايسالاو بوقعيو قدعساو ليءععاق هاربا

 يد >9 د ا اوس هول ننعد تنا طتسا اناا نتا 17 د

 || قيدصت ىف ءاسينالا ىلءق اثم لاذ انا هنا ةمدهم اة الا ىفرك ذاسا ىلاعت هنأ لعا .(نواسم هل نو مهنم
 (|امل ادصم هن وك ملسو هيلعدتلا ىلص ده ةفص نم نا ةناالا هذه ىف نيد مهعمامل اهادصمىأب ىذاالوسرلا
 انما ىف عمجو لقى ريعضا ا دحو (كوالاةلأسملا) لئاسم انهدوةي الرخا ىلا هان اذه لق لاذ مهعم
 || موقلا ىطاخع نيد هناه-!عو نادحولا ظفاي هيطاخامنا هيطاخ ني- ىلاسعت هنا (لوالا) هوجو همشو
 ١ الؤأ هيطاخ هلا (ىناثلا) ءامظعلاو لولملا ماك-تيام لثم يخفتلاو ميظعتلا هجو ىلع عساي ا ظفلي مويطاخم

 || اذما لاق مث وهالا قارنا ىلا هتلا نمفراكستل اذه غلبم ال هنا ىلءمالكلا اذ هلديل ناد ولان اطعأ|
 | فءاكتلا اذهىف هتسعىلاعتهنا (ثلاثلا) هيلع هنوةفاوإ هنا ناف لولا اذه لوقي نيد هنا ىلع اه سنن
 لد هصاوش نم سدا فراكستلا اذ اهنا ىلعا عرستت اذم 1 لاق مث مسهعماسأ اددم هنوك هيرهظءا لق هلوذإ
 هلسر نمد نيب قرغنال هلسرو هيتكو هتك: المو هللا نم لك نو:ءؤملاو لاق مك نيئمْؤملا لكنا مزال وه
 ةومئلاب ناعالال_صأ هتانناعالا نال ءاسالابنامعالا ىل_عدتاننامعالامدق ( ةيناثلا ةلأسملا )
 || ل.سالف اهولديو اهوذّرح ءادنالارثاس ب. تح نال هلع لت اع ناسعالا وك ذةناثلا ةترملا فد

 ءهللا هلزن ةاعالا اهلاوأ ةفرعم ىلا لزن أ امل ل_مالاك د4 ىلع لزنأ امناكف لسو هماعدقا ىلص 4ث ىل
: 
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لأ فرتعي نيذلا ءامرنالا مهوءاسبنالا ضب رك ذةثااثلا ةمترااىفو هم لع
 || 

 | هقلارك ذنيذلا مالسلاهيلعبوةءيط مسا مه طايسالاو مهوب نوفاتكو ,هدوجو باد حضلا

وسفف رشع ىئثالا م_وعأ ا
>وأاناو فارعالا ةر

و.رارقالاىلاهتهنناس
لام-ملعءاسنالا لك ة

 مالس

 | دخ أ قاريتعم ناك طرمثلا اذهنالءا.نالا عج اكد هممالسلا هيلع هثوك تايثا (اهادسا) دئاوقلأ|

 | ىذلا ىنلا نرق ديانا مهمال كلذو ةضق انتم باتكلا لهأ بهاذمنا ىلع هسنتلا (اهذانثف) قاما

لع ةز2اروهط ناك هتوق دعد 1
وكي أ ذه ىل_ءو ابن ناكمماع ةزقملا ترهظ نم لكنا ىذدتد اذهو ه

 | ن

 ||| لكلا ةورذب فارتعالاو لكلا قيدصت قلع لب اضقاذّم بي ذكتلا, ضعءلاو قي د_صتلاب ضعبلا صصخ ||

ىف نملسأ هلو نوغي هللا يدريغتأ هب الاءده ىلءقلاق هنا ( اهثلاو /
 ١ ىلع هيبثتاذ:و ضرالاو تاوهلا 

 | نا.يالار_هظأ انه اهف هللا عم ةعزانمو هللا نيد نع ص ارعا ءايدنالا ضعب بي دكت ىلع مسه رارمدانا

رام هدم نءو هنع لوزبل ءاسالا عجة وأب :
مكحلا يف هللاةءزانمنمهيباذكلا لأ فص

 | فيلكتا او

 نم مهدعب ىأي نم لكباونمؤي نأ نيددتلا عمد ىلع فاذملا ذ#خ ؟هنارك ذىلوالاثي الا ىفنا (اهعباروإ ||

 | لاق ناه ةتبل اهدعب ”ىتال هلا ىلع هولا اذه نمةلادتي الا هذه تناكف لسرلا نم دعب نأ نا قاتم ||

 |« نييشعملا دوجولانلق ءاهتنالا فرح اهلثم نم مَدقناعفو«العتسالا فرحتي" الا هذه ىف لزنأ ىدعمل ||
 1 انملع لهاا اضيأ ل قو رش الان ىرخأو نيس:عملا د> انةران“ءاف لسرلا ىلا ىسهتنو قوذن «لزني ىسول نال

 | ءاهتنالا هجو ىلع لوسرلا نم مهاب ىسولا نال ةمالا ق-ىفانملاو هماع لزتي حولا نال لوسرلا ىف ]

 || يذلا ىلع لزنأ ىذلاءاونمهلوق ىلاو باكل !ك.ءل !لزنآو ك.لا لزنأ ا.عهاوقىلا ىرتالا فسءت اذهو ْ

 | مهعثا رش تطسنو او 3ةتنيذلاءاسنالا ءالؤريناعالا نا ءاذعل فاتخا ا حلا

 اعهمذدقا دهاف ءامن ال ارباس

 ْ ىذقي ال هعب سسشا ا حست نا لاف نمو لسروءايدنأن الا م_مأب نءؤث الوالسرو ءاينتأ اوناكم ما نمون لاق ْ

 نيب رفنالهلوق (ةعدارلا ةلاسملا) عضوملا اذهل هينمف لالا فل سروءانأ مما نمون لاف ةرورذل انهت ا

 || لج الن وكي دو ضعبلا ىلع ضعبا!لمض فب نوكيدق قر رفتلا ”مدالا لاك (لوالا) هوجو هد ممم دس ا

 ا ىلع مهرساب ا واكمنأي رة: ىعيه-حولا ادهن مدارحلاو هلل ةعاطاا ىف داو لمس ىلع اوناكام مجاب لوقا ا '

 ا ممم دح أ نيب قّوفن الدارملا ممضعب لاق (ىناثلا) هللا فءااكستل دا.ةنالا فو هللا ىلا ةوعدلا ىف داو نيد ْ

 1 ىأمهئمدحأ نيب قّرفنال لسمو لاق (ثلاثاا) ٌىرادتااو دوملا تقر اك ضع نود ضءس نمونثاد َ

 1 لاق قد رفماانه_عفصو اموقعذو اوةَرغت الو اعيجب هللا لوب اوهصمعاو هلوةكودو هيلع او هدأ ام قرفنال ْ

 |ان رارقانا (لوالا) هو-و ء.فةنوإسمهل نو هلوقامأ ن وعزت منك ام مكتعل ضو مكش عطقتدقل |

 ا نا ىلع هنن هسفو هسهأو همكل نباست سم ىلاعت هلل نيد اةنما وكل ال ناك امنا ءاسمالاءالؤه وأب ١

 || (ىناثلاد) سرالاو تاوعسلا ىف نم مسأ هلو نو. هللا نيد ربغفأ هلوبهلنا موبطاخ نيذلا فالخ ىلع هلاح ٍ

 || مهو هللانينمؤملا ةقصكلتو ةفااخما لرتو ىضرلاب هلل امال نوإتسم ىآن واسم هل نشو ل مون لاق

ثااثلا)هلوسرو هللا نوير ا يذلا ءازجانا لاه اكمق ةير انا نوغصون نورفاكل او للا لأ 5
 هلوق نأ (

 01 ىل_ءهيستتاذهو لام بلطو ءان رو ةعمم نمر !ٌضرغلال اناسأ هل ربدقءلاوريصاس اد.ةءنواسم هل ن شو |||

 1 ىلاسعت هلو5 لعأ هاو لاوءالا باطوءانرلاو ةءعمسللالا نولوةيالو نولع قيال مماف كلذ نم ددلانمهلاحنا

 |رخاف لاقل ىلاعت هنالعا (ني رسءانلا نم ةرح الا وهو هنم لقي نافاس د السل اريغ ا نمو ٍ

 1 ىوسنيد لكن او مالسالا الا سدا نيدلان ادن الا هذه ىف نيينأب هعما نوما سههل نو ةمدقم هنآ الا

 ْ | هييثيو هلءاف نع ىضريو لهعلا كلذ هقلا ىطرب نوه لله عا لو.ةااَنال هللاد:ءلوءقءربغ هناق مالسالا

 1 نوكمال هناكف مالسالا ىو نيدهل نه لكنا ىلا سعت نمي مث نعم | نم هنا ىل.ةّان ا ىلاعت لاك كال ذإ و هماع
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 : 1 0 2 ل 0 5 ندر هتانتءالو

 ١ نه هله ام ىلعو اصلا لمعلا ن ماملدلا ف هنافام لعرب علاو فدأت ١ 0 :امهيفل دو تاذعلا

 ود ناميالانا ىلع لديتي الا هذ هرهاظنالعاو لطابلا نيدلا لال ذرب رق: ىفاندلا ىفةقشملاو بعتلا
 ْ دادلاد حب ندد ىل هد هلوقا الوءتءناعالان نوك لناس دامداب كاش كل ا لا

 ا نوكى دنع 0 اولوق نكءاو او ءؤ: لق انما بارعالا تلاه ىلا هت هلوقر هال ناالا هنم لقد نافانرد
 : ةئاثااةا الاو ع ا ناقد ا دينو اود دادا كك

 1 تك عز اللا ولا د

 ْ ( ميحرروهغهنلانافاوحطحأو ثلد د٠ينماوبانتنيذلا ءانورطني مهالو باذعل | مهنع ف فدع الا مق نيدلاخ

 || وهو هنم لبة,نافاشي دمالسءالاريغ غش نمو هود نءالاو مال_سالاىعأ مظءال ىلاعت هنا ملعا
 || اموق هللا ىدميفيكلاغذ مالدالا ل رت نم هسمعو زبي نأب ري لفعتلا كلذ دك أ ني رساإللا نمةرخ“الا ىف

 0 نسا لاف (لوالا) لاوقأ لوزعلا بسىف (ىلوالا أملا لئاسد#ب الاقو م ملاعادسعب اورفك

 || اوذخأ مم هكباوقاو اودترامتاونمآ اوناك طهر ةر معدي الا هذه تازئام_منعهتلا ىضر سادعأ |
 || هلوقب مونم بئاتلا ىنكتساف بان: نم م-ميق ناكر د الا هذه مهيف ىلا عت هللا لزناف نوذملا بير هنود ريد |||

 ا مهنيدبن ادن هوريخنااو هظيرق دوري ىف تاز لاه هنا س امع سا نءاضدأ لقت (ىناثلا) اونانتنيذلاالا

 || ثعبالف ةويناا هل نو دهشي اوناكو هثعدم لبق نينمؤماوناك نادعب ملسو هل د هللا ىلص ”ىئلااررفكحأأا
 ا نم لحرو»و دي وسب مال (كااثلاو ) اهديسو اشي ارز قا زدملاو تانءلانم_هءاجو |
 ٠ ىلا لبق أهدي . الايدوخأ هيلا لسرأف ديون نم ىل هىلاول اسا نأ هموق ىلا لسرأ“ هتدر ىلع مدن نوح راسدنالا ا

 ا هجر لافةلا لاق همس ول لسو م ءاعهللا :لعص كودرلا ل لدقو لعو هلع - هللا ىل_ص لوسرلا دن ىلءباناو هني دملا 1

 هلوق ندعو ايدام ا نمو ىلاسعت هل وق نا لأف نم م مم نالوق هن ال | هر دق شا الذل 1

 أ ةدحاو سقف كلذ عم بلزن تولاضلا مسه لثلواو هثوقىلا مس ماهي ادعباورفك اموقدقاىد يفك ||
 ا لاا 0 0 عواوناور ورثت نيذلا نا 0 ا 0 اي ١

 ١ دعباورفك 0 ها هلوقريسف:ى ناسا ) هماثلا ةلأسألا) ةامحح 55 1

 ٍ عصور تف رعما | ىعع نيدلا ىلا ىلللا عجب ى دن كح ىلا: هناي انوش انا راع[ ذا اولا ةفةلزع عملا امأم ماعا ا

 4 مكح ىلاعت هنامث ارودءملاخااورفاكلاراصا ٠ امشالاه دهب لكلا < : ولذا فاطلالا لعقو لم اللا ُآ

 : اهو-و هيقاورك دم لد الدلا بدن ىوسرخ ع ئّدد هنادهلا هذهرسسذت نم 2: الفرافكلا ءالؤد دل ا

 ىلا عت لاق كم مماعا ىل_عمهلاب اوت ريخدؤملا اتوب ىلا فاطلالا عم هديا دولا هذه نهدارألا (لوالا) ا
 |١ نيذلاو ىلا عت لاهو ىد_> اود ه!نيذلاهتنادب ريو ىلا عت لهو انامسس وي دهلافاود_هاحنيذلاو |

 اورفك نيذاا نا ىلاهت لاق هند اىلا مم دوي ال ىلا هت هنادارحلانا (ىلاثلا) ىده هللا ديزب دق ىدتوملا

 || نمك رش مما عانم-ميدم-يدهلاقو ممُهج قي راءالا اي رطم-م دول ذل وم-ةارفغمل هللا ركيملاواظو
 || ريدقتلا اذه ىلعّنال هيف ةفرعملا ونش ةيادهلا نمدارملا نوكي نأ نكمي الهنا (ثنانلا) رابخالا مست
 | اهقلذملاذا وادستوما انمْومنأك ةفر_ءملا قلخ اذا ىلا.عت هن ال ىلاسعت هلنا نءاس ذي أر فكل | نوكي نأ مزاب

 ١ تفانشي نأ جن دروسا قل اع نأ محدن م ىلاعتهللا رد هرذكلا ناتحولو الات ارذاكناك

 ا ل ا ة ,مةوكو ر فكل بدع !نيءوءذلم موكب كان , الا نكلوهلار كلا

 ا هده مهااوقأ هلا ذهفر فكل 3 لال و ها كا مهئاعا دعب اورفك | امود هللا ىدوم



 مل د

 2 نط 20011111111 خذ ل مولا
 يام تتتعالا

 | ناماكتلارادف ْ ْ راولا# ةفرعملا قا“ ةبادهلا نمدارحلا اول اعف ةئسسلا له امأوهب الا |
 هللا نع ىدكلاك ىلا عت هن اكف ديعلا دصق ب.ةءهقاذع ىلاعت هللا ناف هل. ىلا دبعلا دهب لعف لك
 (هنفا ودهش وهلو* (ةئلاثلاةلأسملا) لعأ هللاو هودارورثكلا لمههاودصق مهوةءادهلاو ةفرعملا هيف

 أ للا فطعنال ى- لوسرلا نااود_مم نأ دعو اونمانأ دب ريدّهَتلاو فطع هنا (لوالا) نالوق 1
 ا لعقلا ىنامع عملا ىف هنكسا مالا ىلع لعء_ةلا فطع ىذتقاناو رهاظااقوهنزودال مسالا ىل-ع

 || م_ماعادعباورفك اموق هللا ىدوي فيك ريدا دقر امذان لاعتلو اولا نا (ىاثلا) لءفلا ىلع
 1 مهماعادعباورفك اموق هللا ىدهي فيك هن الاريدقت ( ةعب ارلاةلاسملا) قدح لوسرلانا 'و دهام لاح

 1 نامعالا ىل عقد لوسرلا نأب ةداجشأ|فطعف تاندبلا م-مءاج دقو ق- لودسرلانأب ةدا.مشااد_ءعدو

 || نا انسه ذعن ا هءاوجو ناعاللرياغءقح لوما نأب ةداهشلان ا مزل.5 هيلع فوطءمالرب اغمفوطءملاو
 أ| نمتناالاهذهتراصق نارياغتءامهو ناسللابرارقالاوعةداهشااو باقااب قي دصةلاوهناميالا

 لسعا (ةساهللاةلأسملا) بلقلاب تان ىنعمهئاو ناسللإبرارقالاريانغءناميالا نأ ىلعالاد هجولا اذه أ
 | انور تاءالادعب (اهدحأ) ثالث لاستسدعي ل هح هنا ث .ح نم موقلارغك مظعتسما ىلابعت هنا
 الصار فكل كلذ ناك ل ذكرمال ناك اذاو تانيا *ىجتدعب(اهمئاناد) اقح لوسرل'نوك ةداهشد#ب |
 || نوكم رفكلا اذه لثم نال مقأ ءا.سشالا هذ_هدعد رفكلا نوكت ةداهشااراهظا دعبو ةريصبلا دعب ظ

 مولا ىدمال هللاو ىلاعت هلوقامأ لهاشلا ةلز نم عب ةأ ماعلا ةلز نأ ىل-« لدياذ_هودوخجاوةدئاعملاك ||
 اع فدو نرد ديسك هب الا كوأف لاق (لوالالاؤسلا) نالاؤس«.ةفنيملاظلا ؛

 || ىلاعق هنا غني تترملاب صتخع هلا ىدويفي.كسص هوة ناباوملاو راركناذ_هونيملاظلاموقلاىدال |
 (قانلالاؤسلا) نيملاظا !موقلا ىد,يال هلل اه لاق ىل_طالارفاكلا فو تترملا فمكإلا كلذ معاأ

 ْ همن درو رفاكلان ا هيف بدسلاو م قع ملفا درمشلا نا ىلاعت هللا لاق باو ا املا رذاكلا ىع“م

 | هتيلع نا مهو اح كما ىلاعت لاف مة سفتل اااظ ناكف رفكلا كلذ بيسي باسقعلا وءاليلادداومأ|

 || مهعنو ممناعادعباورفك نيذلا نأ مكح ىلاعت هنا ىتعملاو اهيفنيدلاش نيعجبأ سانلاو كت الااو هنآ تنعل
 1 مهيذعيو ميظعلا نعللا مهنعلي ايندلا فمسعيدالا لذ هءاعرود# مَع سهالا نا نمب مث ها ده نم ىل اعتدنا

 |١ نم داعبالاب ءّنعا نال نكتتال.ا ةزعال ةنلاخم هللا ة#تءانأ ل_عاو دوللاو دل! لسسىلءةرخ الا ىف ||
 || مها قسم كال ذ لكو سانلا نمل ذكو لولا ىعدكتالملا نم ةنعللاو باذعلا ود وقعاالازئاوةنللا |!

 | سانلا عج عإ (لوالالاؤسلا ) م ءاز نوكي نأ لصف م_هرفكو مها بحسب

 ا دنا (قاثلاو) هتعانال ناك ناو هنعلب نأ هلاسوأ لاف (لوالا) هو-و هئاناق هنعاب ال هققاون نمو

 || مكضءب ر فكي ةمايقلا مو لاقوا- مآ تنعل هنآ تا دالك ىلاعت لاق اذعبم-مضعب نعادةرخ الا ىف
 | سانااتاك (ثأ ام وز رافكلانمرافكملل نعللا لد دةفردَمَدلا اذه ىلع واضعي مكّضعب نعليو ضعبب

 ارذاكلا نعلاذاف راكم الو لطدع سدل هنأ هسقث ىف دعدعي هنكلاو رذاكلاو لطممللا نوئعاد ىلا عيجنا أ

 0 دلاخ ىأ اهم ني 0 وة(ىاثلالا ؤدلا) كلذ لعبال ناك نا او هسه: نعل دّذ ارفاك هللا ملعف وهناكو (

 ( هم يقل مويم-منا نعم ىلع نعللا ىف ديلخلا نا ( لوالا)ناهسو هيفاذلق نعلل ا دوا عما نعالا ف :

 1 نمهنعال م-منءلينأ نممولاوحأ نمىنىلعالفر ان اق موعم نمو نو:هوملاو ةكلت الملا ء-هنعلي لازال

 ا نعلل ارث ا دوا نعريعو باقعلا بحول نءللا نال نءالارث ا دول نءلل ا دوا دارملانا (كاثلا) ءالود 1

 || نيا لاق ( ثااثلا ) همف نيدااخارزو ةمامقلا مول لمد هناف هنع ض رعآن مىلاعت هلوقهريطنو نعال ادولع |
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 , تو نم باشعلا وشوي الو فش ميا ذع جالا ىلا ةرسيملا ا: ١5 ىلا ع« لاه رخأت 0

 ةعاد عفاشملا ب اود نع ةسااخةسضمرفاكلل انو وهلا باذ_هلانانيماكتما لوق قمةتا ذدو تقوىلا
 ةيوتاا نا نيب مث ه_تماونان نيذلاالا ى_هملاو كلذ دل#عن ن نماوباننيذل الا لاه مث هنمهللاب دوعن ةعطق:هريغ
 تايقارملا قلعا عمم_مهطاباولصأ ى؟اوطصأو لاقف حاصلا لمعلا اهيلا فاضل ىت- ىف :؟تالاهدحو

 رع ةدداغلا مكرر طد كرتغا ول هنا تسلط الا ىنعا ناب اونلعي نأ كلذ تا دام ءلانو واللا عم مهرهاظو |

 ةرخ .”الا ىف ميحررت اه ايئدلا ىف مهحتايقلرو' غ(لؤالا)ناهجو هدقو ميسر روهغهللا ناذ لاه تاهنء عجر

 اوه نااو ردك نيدال لق ىلاءث هلو ةهريظأو نا ولا ءاطعان ص رناقعلا هلا زار وقع(ىناشلا) وفعلا

 اونا'نا مالكا اريدقتو ءاز ءازملا هيي هلال محرروفغهللا ناف هاوقق ءاغلا تان دو فلس دقام مهر ةغب

 مه ئاوأو مهمبو لقت ناا ارذك اودادزا مهمات ادءناورفك يدل ناز ىل مت هلود# مهلر ةغب هللا ثاف

 | العاق نوك دتراانا اطباضلاو رفكلادادز هياوف اوان ا (ىلوالا هلأ )نانا سمانا الاىفو (نولاضاا
 ارذك رفكلا كلذ ىلا م ذدنأن ةد انزال ةلعاق نووكي دقو ةدانلاكر ارممالان وكف رصبو عب أب :دانز ||

 همأع داودسك نين دمنا ناتكسلا لس»أ نا (لوالا) اهوحو هيفاوركذىناثل ريدة اذه ىلعورخآ

 أ مهضقنو تقو لك ىف هيف مهنعط ب يبدس أو ةكاودادزا ْثثعدملا دن ء هباورفك م هشعيم لق مال بااوةالصلا

 هلع ىدوع نو ءاواك دو ماتا (ىناشلا) رهطت هر نم لكل م_هراكناو نيد مومللا موتندوو هقاشمم

 ةالصا | هيلع ا دم مهراكس | بيس ارفك او دادزامث ل.غالاو ىسيع مهراكش ا بيساو 0 مالسلا
 مح رة هه هاينز كب ل او.هذو اودترا نيذااىف تازئ هن , الانا (ثااثلاع)نآر ةااومالسلاو

 ىلءاومز ع ماودنرا نر ددارأا (عبارلا) نوذملا بيرولسو هلعدتنا ىله دمعت صبرقن ةكب مب ةءاولاق

 ىلاعت هنا ( ةيناثلاةلأسال)ار مك قافيلا كلذ يلا عثهلل هللا عمم قاذدل أ لمدش ىلبع مالسالاى لا عو-رلا

 تيئاضيأو ضق اننلا مهول وهو اهلوبق دعب الا هذه ىف مكسو ني ةرملا دب ون لوسي ىلو ال اهب ؛ الا قمكح

 ريسف: ىف نورمسفملا فاثخ | ١ نواف هلا ال هلو.ةمنوك:اناف اهطورشبة ب وتلا تدحو وه ةئا ل دلاب

 دنعالانوبوالم مما بيدا اطعو ةداةقو نسا لاق )ل والا) هوجو ىلع م .«ت ولا ل دقن ىلاعت هلوق

 توملام_هدح ًارضذ-اذاىج ان اميسلا نواوعينيذالد ودا !تسلو لوةيىلا عت هلنارتوااروضح

 صالتخا مم ولت ىف لص#<«مو ناسالابا وبان اذاام ل دعاذم نوكأ ( فكاثلا) 9 ) الات ىلا لاق

 لهأ هنا نيو نامعالا دعن رفك ن ءركذ مدقامل ىلا ءت هنا ىراينالانباو لاغةئاو ىض'ةلا لاق (ثااثلا)
 غريس: ىلوالاهيوتلا ناف هولا كلة دعي ىرخأ ةّرم ردكحوأ هلاهنأ الاه دورت لا

 ا هوجولا رئاسن مادي الان نءلأهبولااذهولافن 5ي) اهتاكرعستوةلومقم
 لاق ( ع. دارلا) مهب ول لبق ناار كمر كلَدك اوناكن اف يحرروغهقلانافاردصأو
 ندد ير رفكل | ىلع توملا نع هناك ل-عج مهو لة:ناهلوق فاشكلا بحاص
 رفكلا ىلع نوتئاماولءفاماوا_ءقنيذاانيدترااو د ورقات لبق رفكلا ىلءترعىذااوه راقكلا
 نافاستن ةدازلا كل :نءاونات اذاام دارملال عا (سماسخلا ) موب ل_,ةنالن ملل ىفنواخاد
 امن اتاناوللا هذهتإهجلوقأو لصالانءْدوُدلا له ملام لو. ةمريسص)ال ةدائ زلا كلةنعةدوذلا
 ىلءال ا !ادوهعملا ىلعا رغك اودادزا م م-مناميادعباورفكنيذلا نا هلوقاناج اذاام ىل-ع ىدتمت

 امأف فيلكا !نامز ف صضالخالاب هن هنو رقم ةعمدت رون هدادترا ن رعب ان ل دن سه نم مك.فالاو ف ارغتسالا

 وأ قياسسلا دوهعملا ىلع ظمالا انا ءاوسدرطم باو> وهذ ىضاسقل او لاغف نع هانيكح ىذلا باوجلا
 نوك قد نولاضاا مه كئاوأو(لوالا) تالاؤسهمففنولاضلاه هْلءوأو هلوقامأ قا ارغت_دالا ىلع

 لعل ذاكن اكوا ناعال ادعدر دك ءاوس لاضووذردا لك ناد كلدت ضال باو الاضو هرب |
 كاسل 5 دودو ا ا ,منلعلرعتاذسع باخ

 0 2-2 للا



ْ 

 ا مورمضام لالا قل 1 راما دولار قالا عار عقأر 0 هيقزافلاو رفكلا لع

١ 

 نولاضأ مف م-مادار 11ناانركذ دق باو ماو هتءالاح فعذ و هامال هئمالاح ىوقأ وهاسع ىذا
١ 

 ناترافكم هو اوامو اورد نا ناز نفت هلوت « ٌةغاام الدرب دقت اذه ىلعو لالا لمس ىلع ا
 مس ل ل لل ل ل 0

 نأرلعا ( نير مدان ن“ مولامو ميل ب ادعم عا اوأ هب ىدةةاولو ا.دذ ضرالا ءىلم مه د> نم لع

 ىلاعت هللا هرك ذىذااوهو ةلويقم ةكد هن ورفكللان ءدوّدىذلا (اهدحأ) ماسق اهنالث ىلع رفاكلا ْ
 وهو ةدسافةيورفك ك1كلذ نعبو ىذلا اهءناثثو ميسر روذغهتتانافاوطصأو اوان نيذلا الا هلوقىف ١
 ٌآ : هّدمأ هن وربع نم هرغكسا !ىلع توعىذلا اهثلانثو هس ول ل7 نا هنا لاقو هم دهن ادي الا ىف هللا هرك ةىرلا ٍإ

 و 1 مدع م لبعد ن نان هوت لرالا ءامشأ هنالثب ءالوهن ءرخأ ىلاسعت هنا مهي الامهذز»ق روك ذملاوهو ١

 | قعموريسفتل ا ىلءايهذ بصتناو هؤلعامد دقّئثلا ءله ةيد ا ل ه.ءىدتفاولو امهذ ضرالا « ىلع
 5 ذاق مهيمدو دعملاو مولع هد دعلا نورس ء دن ل هم ست هال مالكلا نوكينأريسفتلا ْ

 اذاق اذام ىف نيس لو هنس- نءتريخأ دقق سانلا ن سود تلتاذاكلذكو ددعلا تريسفام-هر د تلق ا

 0 نمالشالف هعقربامالو هذفذعأم هل سل هنال هتيصن ان اورم فدا | ىلع هنيصتو هدم دق العؤوا اه-وتأق 1

 ١ | هذ شعالا ارقو فا كلا باص لاق هدف ىلد ءاعال نك لعق تاكر طاف >آتهئاانالس ها نيذه |
 ا | 0 (لوالا لاؤسلا) نالاوسا: هاهو راسل السلا 7 لء ىلعادر عفرلا ْ

 ْ ١ .نآىلعل لديءافلا لو> دناباو كا ءافلان لمشهد ن اند الود هىقو ءافريغب ليت” نآ 4 كةمملا هن الاى أ؟

 ! ىفءاس ىذلا لوقت ناسا ادا موفي ع افلا مدعدئعؤءاز لاو ارا لع ٍْ

 مهردلا نادنشي اذهقم هرددلة ىف ءاح ىذإ!تاقاذاو وا أ لص هردلا ناد.شيالادهف مهر دل ا

 رفكلا! ىلع توا لاعمةيدهاالوق مده- -عناىلء لدن ديان الاهده ىف: نركب قاع هل ل_-صح ا

 ا جاجزلا لاه (لوالا) .اهوحو هن ةاوركذ با ولا هيىدتفاولوهلوقىف واولا :دئافام (ىاثاالاؤساا) 1

 1| ءلعتاذعلا ن مىدتفئاولود رفك عمد "الذ هعفني مل مذ ذ صرال ا ءلع هللا ىلا بر ةتواربدقتااو فاعلا امم ١

 : لويقلا قد ا. معي رصت هلال ظيلغتلا فدكو أ اذهو لاف ىرابت مالانار انحا اذهو هنم لمقدم اهذ ضرألا ا

 مه د | نم لمد ن آف هلوقن آل كل ذو ل اججال اد.مب ل.صفتلا نابل تا دواولا (ىلا# الأ هوجولا ع.منم ش0

 رط>ه-وودهو (ثااثلا) هن 'ةيدفلا هو لومقلا ىلع ص5 ةريثكلاهوولا لقي ايهذ ضرالاء لد ا

 1 | لقي د قدتاالاةتبل ابقي لةيدحو ةفعتب دعا كلذ هف أ ذاق هدسع ضعل ىلع بضع ن مناوهوىلاب ا
 ىلاَدَع هرم كلب لماما هغأام ءملاو بذغلا ةياتكلل ذناك اضيأ ذي دسفلا هنم لشي ملاذا امأف هب ةردقلا همم ا

 أ [يرنتءادقلا لبس ىلعاسقاو تاك ولو ابهذ ضرالا 0 ل الهنا ىلاسعت م صو هراغلا ىش ١
 ١ 10 كاوشلا) ىو, قرطا ارب "اس هتمالومةهنوك«ال نأ.ف ىد رطاااذم 0 لن رعاأ
 1 0 عع الو بهذلا كل ونا ا رقت ةسعايقلا مول كالعال ر ةاكلا نا مولع ن هنأ ا

 || ناه-و هش ب اوطاايه ذضرالا ىلء ءمهدحأ نم 2 عد ناهلوقة:دئافاخةرخأ الارادلا قف ةّملا بهذلا ا

 || هللا لمن ن اارهذ ص رالا «لماسز دل فاوقفن ادقاونا تح مهناولذ ر ةكللا لوران عاام دس 1

 || ضرفلا لبس ىلع عقو مالكل انا (ىناثلاو) ةلو.ةمزو دال الرفكلا عم ةعاطا ا نال مم كلذ ىلاعت ا

 ١ لعردق ٌثءان ءاشالاو ْرعأ لعردت ةءاسقإ امر رفاكلا ناولردقتلاو ءأام .سالاز زءان ع هاك ته ذااذرب دقتلاو ||

 نئمتوسإا مهنا دودقا و ل انو هللا با دع : نموت ماعلا كان اسود تراب عل ةريكك !ةباع ىفهلدب ا

 1 الا هَذه ىف روك ذملا دمعولا نم (فاشلا عونلا) ىاقعلا نة لاصدخعأا
 |١ مهلو لاقت باذعل اك ذ ةفصر هقدر ب :اذعلاى ه رمذنلا صلت هنكعالر ةاكما انا نيا م

 هن 5 د ملا 0 0 هك ١ 0 هعأ ملأباذعأ/
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 أ هناعالاو ةرمصنلا بيسي هنع موا صالخال هنا اضيأ نيب ذي دفلا بيس ميلالا باذعل اذه نعموا ص الخال ْ
 ديعو دي ل_هذ مخ ىلاسعت هلال كل ذو ةعافشلا ناسبثا ىل_عذي  الاهذ_مباوك<ناااب اجالو ةءاسفشلاو

 رفكلاادمعولا اذه صرع لاعب رفاكسا اريغ ق- ىف عملا اذه لص ولذ ةعافشلاو ةرمصنلا مدعي رافكلا |

 '| ةتبلا رفاكلا عفنيال قافتالا ن انيب |! ىلاعت هنا لعا(نورت ماو ةفنت حلا اوان نا)ىلاعت هلوةملءاهتناو |
 : تيف نو.2 ا. اوةفات تريلا اا |ل اثق د ةرح الاف ههنوعفتني ىذلا قافنالا ةمف 5 تمول

 ِْ اضيأ لاهو ميعن ىئاداربالا نا ىرخ أ يآ لاق داربالا "ل - نم ناكس> انقذ أ ن هنا ' الا هذه ىف ا
 || كئارالا ىلع مبعن ىئاداربالا نا اضدأ لاقو اروذاك "انهزم ناك سا كحك شنو ما ١

 سفانت.لف كلذ فو كم همادع مو“ 2 قمر نم نوةس ميعنلا ةرمضن مهو جو ىف فرسعت نورظ:. |

 ]| تاب الار اسس ىف لصف ىلا عت هللاق برغم او قرم لبق م كءوجو اولوت نأ َريلا سدا لاقو نو سفاننأ |[
 0 نات دا ىهو ىرخأ ةفمطا ذو كيلا لان بح أ ام قف أن نمانارك ذنب انهاه تك ارالا باو ةبغيك 1
 [أرخ الا مودل و هتئان نم ن م ملا نكلاو برغملاو قرمشملا ل_-.قمكس هو واولو نأ بلا سل لاق 1
 ْ نأ ال ا هذه ىف لاق مث تريلات اه«وريسللا لاعأرثك أ هنآ لا هقرك ذا الرخا لاك 1
 18 . الا كلت ىف ةةروك د1 تاريطا كالت لك مدت ناو مكنا ىعملاو نو.2اماوةةاتىتربلا اولاثتأ]

 ا ناكهيدعام قفنأ اذا ناس الانا ىلع لدياددو نو.2ا اوقفت د كربلا هل مكعب نوزودذتال م كنا

 ”ربلا اولاسذلاع نا هلوةفدناسغلا» ايا تح ةلك لوق. نأ ل' اة/ناوهو تعانهاهو تاعاطلا ل-ضفذأ كلد

 ا تان الات لد تريلا لان ن مو ريل | لاند_ةذ بح أ ام ىفنأ نم نأ ىذنتي نوبت امم اوةدان ىد

 ا تا ناو مظعلا باوثلا ىلا لصو ب ام ىف: نمناىضَدقي اذهفراربالا باوثلا ملظع ىلعةلادلا 1
 : قافنانل مون اذاالا هب و. < قفاي نأ هنكعال ن اسنالا نا لاكشالا اذهباوجو لطادودو تاعاطا ارث أ[
 || امتدلا فاست دلا قفني نأ هنكمالنانالا اذه ىلءفلوالا ن:فرشأ بومحم ناد+و ىلا بومحن كلذ
 ٍ ماعلا عئاصلا دوو رقأ اذاالا هرحخ ”الاةداعس فرتعي نأ ه-ذكعالوةرخا الا هدايا اذا الا 1
 ١١ .: ؟ءال ناسا الانا تاع تلكاتاذ : ه_.ه اونو سحاوأو هفمل اكل دابقنالا هس.لع ب هنأب رز هقاورداتلا 1

 ٍُإ لو فري .سفنلا ىلا عجرتاو نيدلا ف ةدوحل لاسم عسب اعمبتسمناك اذان دلا ف امندلا قاسفنا ا

 | هذه تازئامل هنا ىور هلل هوا عجائب اوبحأ اذا فاسلا ناك (ىلوالا ةلأسملا) لئاسم ةيتالا ف |[
 ا مالساا هلع لانا ردا "ىلا لاو مآ باو دو ةندد- مارطث اح ىلهللا لوسراب ةطط وأ لاق : هب , الا 1

 ا يراها ىاومضتدتلا لوسرأبل سن ةظطو لات تنز ةالاىفاهل 2 نأ ىرأ لاو عبار لاحتلا دق م ل
 ا هللا ىذر ةيراح نبدي زنا ىورو امنع هللا ىذر بعك نب ىأو تبان' نب ناس> نيب اهلعج هنا ىوربو :
 ١ هللا ىل- ههنا لو درا اس فال فا هيد ناك هل سرفب هن الان م لوزن دنعءاح هذعاأ|

 ا هتمعأ هب راحر عنبا ىرت_ثاو اهلبق دق هللا نا مالسلا هيلعل اقف هسفن فدي ز دجوف ةماسا ل سو هياع ١
 7 ءكاتلأ 1١ نو.عا م اوةفاتىدربلا اولاتن |لاَقذ امن اهنم بصتملو امة هل ىل-ءةف اهقيعأت

 ا ميدذ ىق | راربالا نا هلوة فاول دي ىتح اراربأ نوريدي هبام (امهدحأ ( نالوةريل اري فت ىف نيرمسفحال

 ا .دهاولا“”ن ”!لافدنا كف ةنطاوباوثلا(ىناثا او تلو. ءلا لاعالا نم مونم له عامر بااددار !!نوكمف

 ْ -”-اوىوةةلاودربلا لاقن مم مس لوالا لوةلاءنول# اقلاامأ هولا اذه ىل_عقافن الابالا ةلزخسملا

 يلا نارذو.ألاقو نوقتملا مه ًءاواواوةد هنذلا كئاوا هلودىلا هللاننمآ نم لان او هلوقد

 ناو اولاثتن !ىاريلا اولا نأ لاف ند همك ةنطاود ربا اولاق نيذلاامأو مد - ةدامم بد رةودوريا أوه

 نالف ىف سانا لوقن موو ملعب طذتو مانا ههارك او هءعام ءاوأ هللا كرب ,دا ا . م-هموربلا

 مهو -,ىنأهلوق ىلا نيدلا ىف ولت ام نيدإا نعمننارك بنيال ىلاسعت لاو ىنع عطقنيال نالق رو اذك |

 |١ هناو ىلاسعت لاق لاملا سن هنأ لاق نم ممم نومدماس# هلو“ ّق نورس هما فاما ) ةثااثلاةلأسملا /
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 1 .نوةفنت هنمثدلا ا ومع الو ىلاسءت

 لاك ةدمج ةعفر ةمواان وكت نأ لاق نه مهنمو ديد ثا ريذلا بن !
 || بحل مسافت يهحأ اًديكس ههبح ىل_ءماعطا | تو هعطرو ىلاعت لاه هماااج اع ن وكبام لاتنءم-ممدأ]

 |١ باءقريتعم كلذ لك لاقي نأ ىلدال او رقفلا ىْدْدَتَو سيعلا لمأت صم رص تاو هب تق 3 -هتام ةقدصلا ا || لذفأ مالسلا هيلع لاقو ةصاصخممب ناك ولو ممسفنأ ىلءنورئويو لاعو هيلا مةجاح ىلع دي الا هده
 || اه ريسغوأ ةاكرلا وهلهقافنالا اًذهنا ىف نورمسفملا فامخا (ةعبا رلاةلأسملا) باوثلاةرثكو لضفلا
 |رارالا نمفاكملان وك ه.اءهللافق وقاقنالا اذهنأب هيلع ساو لالا لولا راتخا ىضاقلاو || ا ةرقلا ى-نوبتامم اوةفنت ىقحربلا اولانت نا هلوقب هناك دس هللا ىع نيذلا نه هناف هللا سو هيباطردلام || || نململاهقتتأ ىنلك نسما لافو مكلاومأ ذاكز اوجراكت ىتح تسع داكرلا هيدارأ .سايبعنبا لاق أ

 || هحول بويا لدي بيغ رتلا ىفاسني ف دك ةاكرلا بايب ا نال دعبل باع فادح و ةاكرلادب ا ةخوسن“ ب *الاهذهنا ىكلا ودها .نءىدحاولا لق :( ةسمالنا ةلأسملا) بدنا |ليبس ىلع لامملاءاسني 1 . | ةصوصختب الا هذه نا جدعأ الب اهم وو ةلاومأ فرمشأ جر نأ ىك زملا ىلع سجال هناق بحالاءاستا 7 || اق سبل ة.جاولا ةاكرلا وحال اءانتيان د وهعدي الا نال ىلوأ ناكل ةكرلاريغتتي الاانصصخ ول لوتأ | أ انآو بحا ولا قامنالاالا لا ذامو ةلزنلا هذ_-ميديعلارموي ل قاغثنالا اده دج وي مول ثءةنطازوفلاو ||

 ١ اوذرمسملا وةفنأ اذانيذلا او لاق مز وال لكذلا قاسقن نا ىلا 5 راسشاه-.فون و.عام ضءءاوة فا ى- ||
 0 لعيو هنولعفي لحال ىذإا هج ولا ل ءيىلاسعت هلا (فاثلا دل خب رمصتلا نم غلبأ ن وكي عض وما اذه لدم ىف ا | ضررعتلاو با ومل !ءاطعا نع اك قاهقنال ا كل ذباسملاع هن وكل عقم هنم'ىث هملع تحال هب يلع هنال رثك || || مأ لتمكي زا هيهتنا نافذ ندا وةةئتاموهرب دق:ءازطسا عم هيفا (ل والا ) نيهجونمباوتادأأ || لاح لك ى_ءهلعي ىلاعت هللانا عم طرمشلابا اود ةه> ىلسع ميلع هي هللا ناف لسق غل اةي نأ رهولاؤدأأ| : همغق ( يلع هب هللا تاق ىذ ند اوقهاتامو) هلوقامأو نمثالا منا نور ؟لادواماوق كلذ ناكواورشد لو ١

 لسعاو لذرالا سال مأ دوجالا بحالا نوةفنت مكن !يلعيو ءاي رلا مآ صالخالا ؤهأ هيلا ىادلا نا
 أ مرحامالا ليئارمسا قيلالح ناك ماعطلا لك ) .ىلاسعن هل وقهر دق ىلعمكز اكو ميلع هي هللا ناك هن وهركدأ| | اثيحوأ هتومحا بطنك ئ ىث نم ىأ هنوةفسرام نيمدتلْئ نم هلو نم فادكلا باص لاق || لأ ءلعب هللا نافر ذنن مت رذنوأ هدفت نم حقن امو هل وذو هللا ءاعي ريش نماولعفتامو هلوق هن الاه ذه ريت نا ا

 ١ 00 رك اوت دام دك تااخ ولئاق ةاووتا ماو أف لقةار ىتت'١ لزمن نأ ل س.ق نم هنت ىلع لمت ارمسا

 | (نيكرسشملا ن.ناك اموافح ميها ربا "ل ءاوع.تاف هللا قدص لق نوم اظل مه كئاوأف كلذدعي نمبذكلا
 ا رد رسل لمدع هو قعالادلا قال دا ريرقتاق تاك يالا هدخلا مدل تاب الانا ٍ

 أ نع باول ناس ىفىهنذي الاةذهامأو بايلا ازهىف باتكلا لح ىلعةددا ولا تامازلالا هم- و فد |
 ا راص ال ناك مامتطل ا لكن ا ىت ديناك لسسو هءلع هللا ىلص هنا ىلءل ديدي ال اره اط ثاق مولا تام |

 1 هءلعمتلا ىلص دمت عرشراكننا نول وعب اواكدوعاانا(لوالا) اهودو لمد دب الا لوق نفاد تفرع ا |١ اذاواديأ امارس ناكمارحن الاو»ىذلا نا وعزو كلذ ف هوعءزان ع وةلاو ال- ناكنادعنام ارح ضعيلا |

 1 ىذلا ماعطلا كلذ ةمرسنوكي نأ اوركت أ لاول اذه موباع هججونامادوويل انا( زاب ريغ خسنلا مكلوق | . لطرف مسنلا لس دس دقذ هدالوأ لعو هءاءامارحراص تال الح ناكم سف: ىلع همرح ىذا لاَذَف هاساق) ا ا( ىلع يثارمسا مرحامالا ليث ارمما ىيبلالح ناكعاعطلا لكت أب كل ذم! هلا لطبأذ مسنلاراكنا ىلعلسد |

 . || مالسلا هيلع مدآنامز ندا نمام ارح ناك كلذ نا وعز لإ هسشن ىلع همرح لت ايما نا بيس هللا مرح |
 مضذاانماوذ اكن هاسفن ىلسع همرح لارا نأ بيسإ م راما ماعطا ا عاونأ د | ضءينأب ةقطان ةاروتلا ناف ةاروتل ١ ورمذخ نأ مم مالسسلا هيلع ل وسرلا ناطازه دن ةنامزلا اذهىلا ||
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 ١ دقل وسلا اذهناله دلو هءلعدشا لصدم وين لث الد ىوقنةريثك د ومأ كل

 ٍ ميو هيلع هللا ىل-ه لوسرلا نا اهتلاثثو ىرخأ اه. ةوهاع رارقالان ءنوعنسعو ةران اهمق سدل ام ارودلا ا

 : ءام-اريذعالا ةاروتلا مولعن 2 ءاملاذلا سأادد #ه فرعي نأ عنسءاف بتكيالد أر ةدالاق أ الجر ناك :

 أ نا لاك تأب 4م 11د نءلبو هانا لع "ىبنلا باجأته اوعد ةمص و ةنعاط ةبش مداكلا ذه وام ْ

 ْ 0 0 كف 1 هم را تامسالا ن نم بدا

 15 ل ١١ نه دنع روانث او متتفاو كا 3 نعلوز دم ل )

سأ ا هيلع ميهاربا ىلعءا._هالا :
 يذلا ىلءودلوق لزتأ ال ىلاعت هنا (ثااثلاهحولا) مال

 انمَر - اوداه

 ! مظعد اطلت امرأ اءاوطاوأ اهدرووط ت تاجامالا امهموذ“ مهلعا مرح معلا ورقمأ أ ن نمو رفظىذ لك م

 ا كلذ زاحاملالاو تاموعطملا اهدا ماقم معاقم اعطلا اهذا نا الولو هب لذ هىف ماعطلا طا ىلع لك اظذا ٍ

 ا 0 اودفتانؤرعنهملاو هيسق' ىلع لم ارمعا مرام ماسعطلا ظدأ ند قاما هنال لوفارادج هفىعض' :

 || ءاملاورقلادا رماو نادوسالا الا ماسعطاننلامامنع هللا ىذر ةشناع تاافو حتانذلا دارأو مهل لح م كماعطو||

 هنأ
 ظ

 | ىلا ثوءسستد مهمناو مهمذك سان الرهظ هنا اهدانو هسنع صرخال مزالوهو سنا اراكن اف م-ماعدجو

 ىلع كنا ىدتذا هلاولاه دوهباا نا (ىناثلا هجولا) م ظلا ناو هنأ الارعسة:ى ىل ع عابس جواذاهف

 1 ميهاربا نيدفامارح ناك كلذ نا عم انابلاو لب الا مول اتفيكف كا ذك مالا ناكواذ مي خاريا لم

 1 ه7 ' ىلع همر ر- بوة»:نأالا مالسأا م مياعب وةعبو ىدعاو ل_عاسماو ميهاربالالال- ناك كلذ

 موا تلحأ تادم دمط مسا ءاممَر داو داه نيذلا نء ملاكي فاضأ لافو نوقداصلاتاو مهيغس مها زحل د

 1 مولعف يو مواثوميغب ىلع هل ابءاسسشال هذه دو وبلا ىلع وحالات هلا عشا , الاوذهتادذ

 0 دوما ىلع كل ذ قش هسا ىلع لمت ارمس اهم ٌرىذدلاد_-اولا ماعطل أ ريغام ارح ماعطأا نم د نكي مل هناو

 ا ىذتقي كلذو ةحامم تناك نأ دعب تمّو> ءام_ال كآن ىلع لدي كلذ نا (امهدحأ) نهدحو ند

 ْ قشاناف لاعفالا عب ابقي نفوصوءاوناك مهنا ىلع لدي كلذ نا (ىناثااو) هنو رك مهو سنا | عوقو

 || ةمّرغ تناكاهئااوعز لب ةدّدحمم ءامسشالا ذه ةمرح نوكاوركد:أ نيه-ولا نيذه نم كلذ مباع

 ١ اذهفاوكتنفاف هنعاوز5*مواوق ةدعت ىلءلدت ةارودلا نمد ب انلسو ةءاعهللا ىلص؟ دلال ادبأ

 : ناك م اعطلا لك هلوقامأ اافلالارب سفن ىلا عمجرفاو ميقتسم نسح هلكو هد ١ الا دهري سف: ىف ىفمالكلا هجد

 | تام للا واما فا ثكلا باص لاق (ىلوالا ةلأ- 11١ لئاسم همفف ليئارسا ىيلالح

 ا موه هز! 2 موارد ىل غادر هما ظذالانأىف سانلا فلتخا لوقأأو ماعطلا عاون ألك وأ

 ا لدخ دا ىلاعت هنا (اخدحأ) هو>وب هيلعاو مه اوهد.في هنا ىلا“ اندالاو ءائهعاا نم مموق بهذال مأ

 ا لدا هالولام مالكا نه حردءان سالو هن لع ليتم مسوس ) اهنانو)

 || نانالا ناىلاعت هلوةبازهاودك ًاوءانث: ءالاا دع ضي الاد اعطال ةيشماسقرلاو للا
 الأ لذغلاو لاذ عملا ظفل هب فصولاعدر هلا ظفال | اذه فصو ىلاعت هنا (اهئلانث) اوذمآنيذلا الرمة ىف
 5 هرك ذىذإاراعذالا ىلا حادال يهدأ | ده ىلا بهذ نم اذه ىلعو دايعللاهزر ديت عاطاهأ تاّقسأ

 || هانر تظن ىذلا وهو موه علا ديغيال مالا او فاال ان ىلخلا درفملا مسالا تا لاف ن مهامآ تاعيلا ب10
 | لكل مس !ماعطلا ( ةيناثلا ةلأس تااا) فاق 511 يح اص هركذ ىذلااراعذالا ىلا جاتا هّقسفا !لودا ىف

 ا ىلءةلا دانا الا ود هوة _صاخ 0 ل ماطيام

 ١ كلذدك ٌورانعو اهنهد_تامىوسو ةطاطا ىوس اعشناك هسفن ىلع ل.ئارسا همّوح ىذا كال ذ نأ

 ا مك لح با دا ااووأ نيدلا ماعطو ىلاعت لافو ىه هنأق همسعط ل نمو ءاملا 2 هلوق

 1 لاهم لد دارسا ىمل ال--ناكت اموعطملا عسي نأ ىلع ل ديان الاودد رداط لود: اذ -8تقر ءاذا
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 ١ هللا ءاكحأ طاينمسسانأ ْكدالَو بدصن مظعأ انف مالتلاوةالصلا مهءلعءاينن اللوالا ها ا أ (عبا رلالدابتجالا,ناك منا لدف تندأ ل لسن صل اننذال كلذ ناكىلف مسهل تن ذأ ل كلن هللا اسفع ' ا مالسلاو ةالمصا ا هءلعد_2 ىلاعت لاف (ثااثلاد) جدااا ردي وأ ايضالاو نيام مسلما حل ء مم ا | هنوطمعسي يذلا هاعل لاق (ىناثلاو) راصرال ١ىلو ؟ءاسؤر مال سل اوةالصل امسييلع ءايبنالا نا كشالو ا ! راصبالا ىلوأ ان اوريدعاف ىلاعتهلوق(ل الا) وج ولءاسالا نمزئ اح داستجال انا اناقاسما و هتمرع لاف 1 ١ مرا ىلا هداهتجا ىدأف دوتحا ار مالسلاو ةال_هلا هيلع هنا( ىاثلا) كيلع همدد ااسضدأ انف ك سفن | ١ لع ادم تم :-ناىلاءتهتنا لوي نأ زئاج كلذ كف قدعلاب هّراج مرو قالطل اب هسفأ ىلع هن 1 سهأ 1 ١ مرد نات الانا ع رالأ هملع همر هللاّناف هسفن ىلع اًءيش مّوحا ذا ناسسنالا نأ دعالهنا (لقالا) | أ هو-و نمهنعنو سسفالا تاجأو هم را لوصال ايس مالسلا] هيلع بوتقس عن ب رك رامز بكج ١ ىلاعت هللا باط# تشياسغاللخلاو عي رلانأ ودو لاؤس هسفو هسف: ىلع كلذ مّرح لمعا رسلان ىلع ١ أ لديدي الارهاط (ةن انلاةلأسملا ) قورعلا لدثارمما ودك ًارال اذه لجأ نو تفجوةصعلا كلت 1 ١ تردفنا. فلا قرع عضوه ىلع هعيصاعضوو ل_جرلا كلذأن دف ل رةرومىف همقل ىدلا الملا رك دن ١ 1 ىلا ةصتلاركذو هدحالا:ادهمّدقو اعدو ىلدف ا دج نرخ وبوتقع, رعد ل+رةئامعب راهعمو لاقت ْ ا دو صنعت ا لاهو هملا لوسرلا فرصناف ريءاس ضر أ ىلا هنشأ ص.ءىلاادرب ثمن ناعزك ىلا ن ارح ١ || نمح رخام بوشءيّناةاروتلا هجرت نءهّللادجر لافقلا لقد روظلا ىلعامالا مثلاو ديكلادئاوز 8 || هسفن ىلع همّوس ىذلاّنا تاداز رلا ضءء ىف ءاج (ثلاثلا) قورعلا نم امش 0117 اال نأ هللا ءاغشنا ا |رذخاسنااق رع هب ناك هنا لسيق (ىتاثلا وا لتانقمو ءاطع وةسلاعلا بأ ل وقازهو امه ابل هيلا بارشلا ١ ْ بح أو ليال ناو ه.ملا ماعطلا "بح ناكو هباعبارمشلا و ماسعطلا بححأ تمر هللا هافاع نما رن 1 | اديدّشا ص رم ضرب وةعِيَّنا لاو لسو هيلعهللا ىلم ”ىبنلاّنا سانبعنبا ىدر (لوتالا) هوجو ىلع | ْ أ هسفن ىلع لدا رساهمّد ىذلا ىلا ا وماعا ) لولا ةلأسملا ) لك اسم هِمَدُق هسفن ىلع ل.ةارسا ا | مدامالا ىلاعتدلوقأمأ لاحم لاق لحام ناسفس لّدسف ةنيمع نين امس هاور "لب ل- ىش مصرف أ ام مثء هنا ىذر سايعنبا لاق دحأو لاكناو لالا و للا امى4ذ ةغلامملا دمقي ر دصملاب فص ولاو مهالح 1 ندال ىلاعت لاو عمملاو دح-اولاو ثنؤملاو ركذملا ,فدولا ف ىوتسا كلذاو ازعل رلازعو الذ[ ةيادلا تلذ كلوقك السئ لا لح لاقي رددمل للا (ةثلاثلاةلأسملا) ديالا هذه ىف دكف هريس ندد 1 | اذكو اذك اهتم مّرَاَنا اوذرعفاسهنع اول ًاسءاسسشأ ىلع مالكا ا ذهح رخام ا هناف ريزنت ملسوأ احوفسم ا أ امدوأ ةتسمنوكينأالا همعطي ىعاط ىلعام رش "ىلا واف دج ال لق ىلاعت هلوقدل-#ثم ولاك.ثالال وزن || 1 أري دةدلا اذه ىلعو قياسسلا دهعلل لب قا رغتسالا ماعطلا ظفا ىف ماللا رفالانركتل د رقتلااده ىلعو || أ يعاربا ىلع ةمرحع تناكاسجنالاسو هيلعدقلا لص لوسرلا تقو ف دولا ىديتاك ىلا ةمعطالا ىلع الذ ١ ا نوكينأ لةديغ لاك م ريزتلنا فل وقلا اذكو اعطاها عم مهل ةحايمةئبملا تناك هلا انغل_ مل لافتا
 أ داهجالا ىلع دقسعنا اذا عامجالا نام مكمل كلذف ,هتفلا فش ة.نالا ىلع مرتد مجالا بيس مكحب ١ | اومكح اذا غرك أمهعم هددحو هللا ق.فواو ىصأ ممناهذأو روأ مهلوةعو رثك !موةراعمو اهسال 1 ْ ْ تيضاسيف مالسااو ةالصلا م_هيلعءامسالل ن وكب نأ بح وذ ةيقاش ةوظع ةعاط داهت+ الا قب رطب ىلاعت ١
 1 ىلاعت لاق تيانرعغ و وذ اة ءرم“ ىامأ هع رادع ناك هناق ناك ولاده نا معا 3-1 راب ءافؤلا هعرمش ف ْ | سي ناكرذنلاب ءافول انباع بهي اكفانءرش قرت معرس ىف يرسل نال ةك (ىاثلا) انداهاذكف | || هملا ىّذاهداهتج انا قعع همرحب ةقشحوأو للا مل لامي ىف اشلا لاقءاكودوداهتالا, ناك كلذ ١ نا ىنءاذهل دل _.ءارسس ا ىلا ركلا فاض الف لم ارمسا ىلء هللا مّرحامالا لاسقل صنااكاذناكولذا | ا 00 جوز كاد زوالا هيل ع هل تول ص لبث ارسا تأ فوق الا رواد هجفا اع مرح هناف ا



 || عاوالا كلت لك ىلا هلئام تناك ه سفن لعل مدالا لاق (عبارلا) كل نال ام مّرَخ ل”ىبنئاااهمأ٠ن |

 || عانممال كلذ نءري_عفداهزلا نمريثك هلعفي اك ىلاعتهللا ةاضراابلطو سفئللاروق اهاكأن هعذش داق

 م مك الكناخ م كك !ءالسعا لودر نأ ىلا هللا ٠ نمزو#< هنا نيماكساملا نم موق لق (س ءاذا) عرتلاب

 ْ هان ةريثك تاءزانمتلأ ملا هذه ىف نيماك هلو تاياااده ع نه تناك ةعقاولا هداه للف باوصاانالا ا

 | دقق سفن ىلع ليئارسا همر ود ىذلا نا ىل_ءل ديدن الاه ذهرهاظ ( ةثلاثلاةلأسلا) هقفلا لوصأ ىف ١
 || ل-< مك لئارمساى لول + ناكءاعاملا نتحكم لاف اتفق نال كلر رأ ارا ى ىل_ءهللا همّو-

 ْ ءانلم 0 كك دو هس ىلع لت أ رمم ١ هم رخام هنا كلا ىع 1تاموعطملا عاونأ لك

 ْ لق نا نعل: ارودلا لزنتنأ لبق نمىلاهتهلوقامأ م-ءأ هّللاو ل.ئارسا ب ىلءامارح كلذ نوكي نأ
 || هسفن ىلع لئئارسا همّر_تام ىوستامودطملا عاونأ لك ل-.ئارساىءاال_ح ناكحاروتلا لوزن

 ١ اوأاذاا اك ل.ءا رندا ى ثا كور ةرثك اعاونأ مساع ىلا عا هلا عزل لا كلذك قبلة ةاروتلا دعبامأ

 || ىلاعتهلوقدل_ءادة ريض“ وا الهل اعيد ميملع طاسوأ ماعطلا عاو ون نءاعون م-ماعهللا مروح ميظع بنلي 0

 | مكحنااهرلتافةار ودل ابونا لق ىلاعت لاق مث مهل تل> 1تابيط مهباءانمّرحاو داه يذلا ند ملظمف |
 ا هذه ركنا اوعدا ممنالاما سو هماع هلثا ىل_ص هللا لوسرا وءزان مولا نا ىلع لدياذ_هو نيقدامد 1

 1 ه.لعهللا ىل_ص هللا لوسر محم ميذكة نامزلا اد_هىلا مالسلا هيلع مد ندأ نم ء ادوحو ناك ءا.دتالا 1
 ا ميدقلا نامزلا ىف ةحامم تاموءاملا هذهشرأ ىدارل وة الطلاب ا

 )| مال لا هلع لوسرلا ب تاطق الد ف هوءزاذق هسفا ىلسءاهم ر- ل. ارمدان | تدس ثم رام اامناو 1

 رك ىلءولوسرلا لول ةقذاوم ذي! باتكلا لهأ ءالع نمن راغب رش سا ارو راك ١
 || ممااطمالسلا هملع لوسرلا نال كلذو ديال اهذ باوك < نأ سايقلا ىركتاورهاظريسفتلاف ني-هجولا :

 ْ همدعةاروتلا فمك |ذه م دعن مزليال اولوية. نأ مهل ناكل ةحت سايل !ناك ولو هنأ ب انكيهوعدا اعف 1

 ' مكطااذ- هناي عقواسةاو“ ىرمثم كح ىف عقوام عازنلا أب هنع باع نأ نكح»«و سا.ءقااي هند دان ال م

 ةناملا نكعالاد- هل_ئموال أ مالسلام ملع ءامس الار سنو حوفو مسهاربا تامز قا دووم ناك لالا 1

 أ ىرتوا٠ نك ىلا عت لاف قمت ة ارونلا صناع همال ودق توام وسلامي ا علا اذهلة نا 1

 ظ 0 نمدل_دأو فذقااو يَذكل ادب رفا او بذكل قالا ءارتفالا بذكللا هللا ىلسع []

 || نم ىأ كل ذ دعي نم لاق مث دو-ولا ىف ق.ةدعرعغ نم لوا! هن عطب بذاكل نال ءارتفا بذكلل ل#قف ا
 ورسم نرلالا هَكَءاَوأف هل ةامر نكي لو بوعد ةهج نم ناك امام رخل انأب ةارو علف دعب :

 ا هوو ل ةصراتقا قدام ل لانا: لاق نيدإا نع هواضأ ناو مهمفنال مهن مظم» رفك نال هللا بادعأ

 ْ الالح ناكنا دعب هدالوأو لت ارسا ىب ىلعاما رحر اص ماعطل | ن نم عونا كلذ نا هنلا قدص ل” (اهدحأ) ا

 || ةللك تناك اهنايلاو لبالا مول نا هلوق ىف هتئا ق دص ( اهمان' : دوبل ةببش تلطرو زحسنلاب لوقا ا حدف مهل
 أ ىلصا د# نا تدثف هسفن ىلع اهم -ل.ئارس 1كال لدتا 0 رم ىلء تدر تاتحار راك 5

 ١ ةهعطالا راس نا قهتناقدص(اهئلان" ول مه»اربا هلع يف دقفاملابلاو لد ريم لا ندم ١

 | هلم اوعمتا ىلامعت لاق ع ار ىلع ءازح دو منا ىلع تمّوحاسغا منو ل ارسا يل ةال< تناك |)
 : 0 .دح ميهاربا "لم لاف اوسو ميهاربا ل نم هيلع هللا تاؤاط د حاجا كوع دراماو »ا اعلا3+ ا 1

 (أ| هننا عد عدي ل ىأ نيكرمشملا نم ناك امو لاقت مث ىنءملا ف ءاوسةفصلاو لاخلا نال فرحا ميه رباةلملاقوأ
 || لعف اكو أ نانوالا ةد امع نم رعل ا هلعف امو ار مقل او سعشل | ةد ابع نءممضعت 1 1 00 ١

 || ناناس هئم ضرغلاو هللا نيا رجسملا نا ءاعدا ىف ىراسهالاءل_هفاكو هللا نبا ارب زعنا٠اعّداىف دوهلا
 : .ىذلانات تاما عورفا!ىفامأ لودالاو عورفاا ىف مدا تلا ه1 ال لاعهللا ناولاص اد |

 ا نا مر كيلا 0 ١ مهاربا ناك لجو ك1



 «1غأ

 ' ا 00 د تا تاوام 0 0 ديسوتلا ىلاالا

 || تان تانآهمف نيملاعلل ىد #فهواكرا 2. هك , ىدلل سانال عضو تءلقأ ثا )ل .ىلاعتهلو5 نيدلااذهأ

 ' ا هنمدارأ انا (لوالا) هو-واهلبق اعد الا .ءذ-هلاصتاىف ( انمآناك هلخدنمو ميهاربا ماتم :
 نا" ١ ان مالساا هيلع هنال كل ذو مولسلااو ةزا دل هيلع د ةؤكراكت :اىفدومااهمش نم ىرخأ ةمشن ءباوالا ا

 "1| لايق:سالا وح و ةيعكلا نمل ضفأ سدقملا تءّنااولاقو هَنْوَدىفدوويلا نعط ةيعكلل اى ةهلمقلا لوح 1
 أ هنم'يلبقلا لي وك ناك كلذك ناك ذاوءايبنالا هل هلبقورسش لا ضر وهو ةبعكسلا لبق عضو هلال كل ذو ا
 | تدب ه نم ل نفأ ةيعكل انا ىل اعت نيبذ سانأل عضو تاب لوا نادل اود هنعىلاعتهتا | ناجأت داطاب ةبعكلا ىلا َ
 1ْ ل_هوهسألا نان ناب ةم لاي الا نمدوصقاَنا (ىنائلاو) ىلوأ هلق اهاعج ناكف ف هر ساو سدقملا ١
 || ليئارش ١ 2 ةحلابم 0 ةحامطالا ناندزا وج ىلع ل دتسا لو هءلع هللا ىلص”ىننااَناف المازوع أ

 1 5[ تاامومالا طع و هقلسو هءاعهتلا ىل_ص هللا لوسراوءزانموقل او اهضعب مّر-ىلاعت قانا ْآ
 ا وهو هيعكلا ىلا هلِءَملا تاودخ هلال امنا هب , الاءدهىقىلاءترك دمرحال لل .ةلاوداهذست شال وسر ْ
 ا امن ميدهاربالماوعمتافةم دعت الا ىف لاق ال ىلاعت هنا (تلاثل) اهريغن هىلضفأ ةيعكلانوك ا

 ا ع رغما تيبلا هلمضفدن , الاوزهىركذ جيا ميهاربا لة راعد مظعأ نم ناكو نيكربشملان م ناكامو ا

 | تةبسدقو هارب الم ىلع هنا مْؤمهقر 00 ءزىرادئلاودوملانا (عبارلا) جن لسا باس ا هيلع ا

 | دوهلاو ميهاربا ل .مكلا جناشيحم مهمذك نيب ىلاعت هللاف مدا تان 0 امانا هذه ا
 ا نوةةغ1لاق (ىلوالاةلأسملا) لتا بص هن , الاىفو كلذ ف يدك ل ءاذ_ه لد نوعخال ىراصتلاو ا
 ال دس او قدعي (ىلوالا 2211 ىف نيدامع ىرتش اواذَت -وهوذ هيرتشأد.ءلزألافاذاف قياسلادرفااوهلؤالا |
 || اقياس هنوك لوالا طرمش نال قةءب لادحاو ا دمعة اما اًةَرلا ف ىرت_ثاول مث درقاا وهلوالا نالامونم ١
 ا ل ديال س انلل عضو تدب كدا نال عت وقنا لوقت: اذ_هتفرعءاذا قباسلادرغل اود ل والان اتدثف|١

 ١ عضو تب لأ هلا ىلع ل دياي الارهاط لد ضرالا فرهظ ثدب لوأ هن االو ىلاعت هللا ةاث تدب لأ هنا ىلع ا
 || نوكيف تودبلارئاسامأف سانلا عج نيب هيفاكر تشم هنو كح ىئتةي سانالاءوطوم هنوكو سانلا ||
 || اك ركشسم تالا نركد سائالاعوذوم ها م'ىيثنوك الو سانا ان هدحاوناصتةة اثم داو لك إ
 11| ىلاعت هلوةلدف قاغلل هل قو تادايعلاو تاعاطالاع :وذومتيلا ناك اذاالا لصحعال سائل لك نيب همف ٍ
 - .(]| هيف لخ ديف تادامعلاو تاريذناو تاعاطال اعضوم هللا هعضو تبل | ذه نأ ىلع سانال عضو تان لونا ا
 ا ةنووك لءقناف ه.قتاعاطا اوتادايعلا با ول دا دزيان اكسو يبد لا اهضوهوتا واصلا هلق تيبااادهن و ا

 |١ تافصاا هذه ىف هكراسششي سدقملا د نوكي نأ ىضتةياذهو نادل نوكب نأ ىضةيفصولا اذه ىفالوتأ
 ! ماةغللا فلولا ظفانا (كوالا) نيوجو نمباوخاو كل ذكس دا هنا مولعمو ه>بو>- واسم ىتاا ٍ

 ١ لام لوأ اذهو ةكم ودق لق اذه لاقي لص موأ رخآى ث هسقع له- ءاوس ءادّءادجوب ىذا !ىذال 1

 ( نا (فاثلاو) انها ذكف رخآ ادمعه دعك لع ل ناو قدع ادع كِل ر-ووذ هتكام ةعلر لارا ْ

 | س دعما تدبو م-ممادايعو سانلا تاعاطل عضو تدب ل1 سا مال عضو تار لون اهلوقن مدار ا ١

 ا لاحرلا دال مالسا او ةالسل ا هماع هلوق لءاديتاداوعااو تاعاطالاعوذو ماش هركح ىف 00 ا

 ا نتوكقدصف ىنكي ردقلا اًذ-هذ اذ_هىددسمو ىمهتالا رومملاو مار ادا دج اسم ثالث ىلا الا /

 ا جل ابوجو فى روءالا عسمجب ىف هلكراشم سدقملا تب نوكي نأ امأو ا هال عمدا لوأ ةمعكلا ١

 ١ 0 اكرابم ةكسب ىذلل سانال عضو تدب لأ نا هلو نأ لعا (هداك ءلاةلأسأا ( معآ هللاومزال ريغ اذهذ آ

 ا ل ةواكرامم هتوك ىالوأ هنوكحدا رمانوكي نأو ءانيلاو عضولا الو أ هنوكدار ١ نوك نأ 3

 ا ىهذاااد- هىلا نوبهاذاأو عم ضولاوءان.لا ىف لوأ هنا. .(لوالا) نالوق هن الا ءذهريسة:ىف ني رمسغملل ا

 ِ ران سامو ا اب طب بلا فلا.هدقلا هجر ىدح اولا كورام تك دامثاع
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 لق تبياااذ_هعض وم هلل |ناذ ىرخ أ ةءاور فو نيضرالا نما قاع نأ لبق تء.لاازن_هىلاعت هللا ١
 ند نع اضأىدرو قيلكاا هدا انا ىاهدعاوقّداو ةئس ىناأب ضرالا نم ميم قانعنأ ْ
 سو هيلع هللا ىلص”ىبنل | نع هب نءنيعجبأ م-يياعىلاعت هللاناوضر بالط ىأ ن "ىلع نننيساس نب ”ىلعأ

 ا هنلا حو روومعملا تبلا لام ىلع امي ضرالا ىف ىلاو د ا!لاسدو هنكرت الم ثءد ىلاعتهللا نأ لاه ١
 مدآقلخ ليةناكاذهو روم_ىملا تيبلاب ءاسمسلا لأ فوطاكمي اوذوطي نأ ضرالا ىف نمىلاعت |

 ءاملاهجو ىلع عضو تدب لوأ هنا”ىّدسا او دهاو رعب هللا ديعن عري سمتلا بكر ئاس فدرواذيأد |
 تح دم ءاملا ىلعءاض ةديز ناكو ماع ىئاأب ضرالا لبق ىلا عت هللا هما دقوءامملاو ٌضرالا قا دنع ْ
 'ء ماسقألا ىف باك ىف دو لاف هنا س امع نب | نع تبان نب به.ح ىور هريسفتىف لاهتلا لاك هت ضرالا |

 نب را نيذ_هتعضو موب ّممّرحو رمقلاو سعشلا تءضو موباّمعضو ةكحروذهللاانا ماقلا تعوأ
 || ىكش ضرالا ىلا طبه ملهمالسو هيلع هللا تاو مدآ نا (اهتانثف)ءاسفتس كالمأ ةعيسس امتفقحو ||
 : هللا لسرأ الف مالسلا هماع ونامز ىلا ذ دو اهي فاطو ةيعكل !ءانبب ىلاعت هللا هاذ ةشحولا ْ
 || فاةنوعبس مول لك هل ديةكت الملا دنع ديعتيةبعكسلا لامح ةعباسلا ءاسعسأا ىلاتيبلا عفرنافوطلا |
 1 ىلاعت هللا ثعد نأ ىلا امهم قبو ةيعكلا عضوم سردنا نافوطلا دعم همث لمق نم ل> د ند ىوسكد :
 ا ةمعكلا نأ ىف ناكر تب نياوشل | نيذد نأ لءاو مالسااههملع ل ععس ا نيعملاو ميهارباءانبلاو لوربج ١ : سديم تاكو هنراهعل هلصصأو تديلا ناكم ىلع هلدو مال لا هم ءمي>اربا ىلا هيلع هللا تاوأص ليرح ا

 36 نا ) لوالا ( هوجو هملءلديو بودءالاوهاذهو مالسلا هماعمدآنامزّف ةدوجومتااك ّْ
 1 هللا منأ نيذلا كئاوأ يس ةروسىف ىلاعت هل وقى دي مالسا ا مهباعءاسنالا عجب نيد ىفامزال ناك“ ةالصلا ٍ
 : نسمح او اني ده نمو لوث ارساو مب_هارباذي وذ نمو حول عمانلج ند مدا ةنارذ ند ني .كلا ند خلع 1
 > 1 نوددسل اوناكعال سل ا مهملعءاميناللا عسمدب نأ ىل عالي الا تا دذاك,و ادد« اوّرش نوحرلا تان مهياع ىلس اذا :
 : 'ليقلا ىوسرخا اعذوءمالساا ء_ماعح ونو سد رداو ثدش هلق تناك ىلذ هلق ءاهاذيالةددلاو هنأ

 || ىهنيم ةقتملا ءايبنالا كلتا وأهل .قنالاةي نأ بون ةكححر ىذال سانا عض وتس لو أنا هلوق لطب ||
 | | مأ ةكم ىمس ىلاعتهللانا (فاثلا ) ةفدكم ةقكرشم ادبأ تناك ةوطاهدهنأ ىلءازهلدفةيءكلا|]

 || ةدوجوم تناك ذنم ف رشا او لذفلا ىف عاشبلا راش ىلع ةقياس تناك اهلا ىضتةياذهرهاظو ىرقلا
 ا واخ مون ةكم مّرحدق هلل اناالأ ةكم تف موي هتيطخ ىف لاق لسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا نأ ىدر (ثااثلا)
 ' تلا رات الانا (عببارلا) ةكمدوجو د_بالا نكمال ةكم ير ورمقلاو سعشلاو ضرالاو تاوعسلا

 ُ نأل-ءاو مالسل اهملع يهاربا نامز لبق: دوج وم ثناك اهنا ىلع اللا دنيعباشلاو ةباسعتلا نع اهانمكح
 ةئيردملا تءّر- ىناوللا لاف لسو هيلع هللا ىلص" ىنااناىورام (لوالا) هوج و ع نأكل ذركنأ نأ ْ

 | وكس (ىناثلا) مالسلا هيلع ميهاربا همّرح تامر ناك امو ميه ربالق ادو> وم ناكت ملا لاي نأ || | دعرال لوقي نأ لئاقلو مالسا| هيلع مهاربا ءانب هك »نا ىضتةبادهرد اظو ”دكم ميهارب ا مّرحاك
 || لب ادوو مناك تما! لعال وق نأ لئاقاو ل.ءمءاو تيبلا نمدعاولا مها رباعفريداو ىلاعت هلو#: ||
 || ىضاهلا لاق (ثلاثاا) رامخالارثك اى دراولاوهاذدو هدعاو5 عفرب ميهاربا هنا ىعأ عمدمنامن كلذ ١
 : ة_عذلا كلود في ريشا عضوا نال كل ذو د_معبءاسعدأ | ىلا نافوادلانامز عفر هنا نملاسقي ىدلاتا|

 || راحالا ل_ةنو تمد من اول ىلاعت هللايذايعلا و ةمعكل نأ ىرتالأ ءاممدأ ىلا اهعفر نكمال ةودجاو ةنيعملا
 | بو ماد الا دعب ا.قاب ةهلا كل: فرم نوكي و ثمل فرش هل نكي مرخآ عضوم ىلا نارئااو بشلل اوأأ
 | ءامسلا ىلانا ردا كلت لن ىفةدئافالذ كاذك ناكاذاو اهذ.هبةهطجا كاتلا ىلصت نأ ملسم لك ىلع
 1 اها تاص>اسغاوءامسلا ىلا هلق هللا سصعأ ثم ىلا ةزرسعا !ىفماسحال اكل: تراصام ل وةننأ لئاشاو أ
 ا ميظعتهباغ ىلء لئالدلا مظعأ نمءامسلا ىلا اعلقنر اصف ةوطسا كال: ىف هل هاح تناك سنا بيسب ةزعل ا ةذ سه ْ
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 |١ نوك ةءاوالا هده نم دارملا ناوهذ (ىناثلال وةلاامآ) ل وةلاازهىفام هلا ذهفاهزا زءاو ةوط اكلت ا

 || نس نوعي رأ لاق اههنن وك ليقف سدقملا تنبت مارثلا روكسملا مالسلاو ةالصلا هلع لذ سانال عضو 1 أ ورسم لأ نع لكس مال لاو ةالصلا هيلع”ىبتلاّناىور قاشلل ىدهواكرابم هلوك ىفالوأتيتلااذه |
 : 1 عضو تبل هنكلاو توم هلق ناك دق ال لاو تدب لول ودأ هللاو الد رنا هنع هللا ىذر ىلءنعو َ

 | :لوالا ىلع هيالا ةلالدنالعاو شي رقه انسف مده ممحون نب ماسي قلع دالوأ نملولم مهو هقلامعلا ١ أ ءانبف مده خ مهرب نم برعلا نم موقءاني ميهارباءانينم لوقأ كربلا و ةحرلاه ىدهلا 42 تارا
 أ دو دةا1نال "لضقلا ناب ةماوالاةذعرك ذ نم ىل_صالادوصتملا نال هنم تبالرعأ فرشااولضغا اف 1
 || اذه ءانبلا ف ةءازالارثأتالو فرشلاو ”هليخفلا ىف ةيلوال انميات ا دهو سدقملا تب ىلع هحيتجرت أ

 أملا ذه تورث عال ددقر ءانبلا ىف ةيازالاتوبث نال ةليضغلا بسب ةيلوالا تو.ثناالا دوست |
 أ ىو دقملا تن انو مالسسلا هلع ليلا وه تيبلا دس ع اننا ىلعرمالا تقفت ال الاخ تيبلا ةلرشف ١
 1 هحنول ده نك مالسلا هءاع ناصلس نم ةمقنمرثك أو دسرد مظعأ لدلالا ناك شالو مالساا هءماعناسع ب 1

 || ةراععب مال سل هيلع لن. أ ىلاعت هللا نالعاو سدا تب نم فريثأ ةبعكلا نوكتنأ بك |
 اأ مك رلاو نمئاقلاو نيفئاطال دبر هطو اًمش ىلل رشتالأ تدبلا ناكم مها راالانويذاو لاقت تنيلااذه |
 ل ةيعكللا نمفرشأ ءاشإ ملاعءلا ىف سل لقا ذهلف مالسلا هلع ليربجود فراكشلا اذهل غلب او دوصسأ | ا

 أ يهاربا مدق تام هقلا لف هماعهمدق ميعاربا عضو ىذلارحاوهو ميهاربا ماقم تيبلا اذهل (ةتاثلا | | ليضفلا) مالسلامهيلع ليممس ا ذيلتلاو لياظاوه فابلاو لرب سوح سدنوملاو لءللا كلم اوه ىح الاف |
 (|اذ_هو مالسل | هيلع مسه اربا م دق هسبف صاغ ىو نيطلاك هلا زجأ رئاسنودرلا كلذ نم مالساا هياع 1

 1 5 ردا ةيالدلاهمف قاخ هتعدم دق هاربا عقراملم ءامشن الا ىلعالا هرهظرالو هللاالا هلعر دقي الام ْ ١

 || ىصح نم هيف عمتجاماملق ( ةثلاثلاهليضفل الرخا كا ذ ىف ناصسّتنااهرهظ أ ةرهاسقلاتازدملاو أهلا تانالا نم عاونأ ذمف ماودلاو رارتسالا ليبس ىلع رخا كلذ قي ىلاعتدناغ ىرخأة زم |
 أ نيعيش مستمد او لك ناسسنا فلا ةئاقسس ةنيسس لك ىف كري نم غل دقو ةئسسس فال كرس ارا

 | هيلا رتىذاعضوملا ساو ريثك ريغ ناكل ةدنسحاو ةاسوف ع_ةجاولامالا كلان ىربال مث ةاصح ١
 : : ةراحت عفر ةلوبقم هم ت:اكتحص نم نارا“ الا قءاج دقو ةديدش حانربه١الو ءام ل م_سمتارجلا 0
 ا ليءاوهلا فاما ر كد نءةبعكلاق وذ رورأنا كرت ر ونطلا نا ) ةعبارلا لمضفلا) ءا_عنسل | ىلا هنارج ا
 ْ اضءدامذعي ىذدويال ٌسح ولا عقم دئءنا (ةسماسإلا هل.ذفا 50 هقوفام ىلا تاصواذا هلع فردت |
 ا 06 نكس نملك اضأو هسع ةمصاخ ك]ةو شوحولا و بالاكل هيقد [امديال و ءامظا اودالكلاك . ١

 1 ىذلا تيبلاا دهتراوديعتلل لاقو مهلو- نم سانلا فطةالو اما امرحام اعد انا اور وأ 2 ةفصق :

 ْ ا تب انمآو ةناكلاب كم ب رخو ةرعكلا مدهاملاظنا ةدبلا لة و فري نم م.:هآو حودج نم م4 همطأ 1
 ' أ دافاملم رمش الا ةعربأ وهو لاا ب>امصنا (ةسداسلا هلمضفلا) ةءاكلامرمدن تع هم له ل25 س لهما :

 ا هلاوك رت و ةكماوق راؤو ش ورا ْنء وأ ةمواَعم نع سا ردد ةيعكللا بي ردا ةكمىللا لحفل و سشومال ا ١

 | لم_ةتاراغص تزاكو ةعاسجلا دهب ريسطلا نم ةعاسابا مه لس اىالاو ل انأ اريط ماع هللا لسرأق ةيعكلا |[
 || ةرهاك با هدهورغصلا ةباقيف تناكأسنا عم راخحالا ندب ركسعلا كلو الا كلوذاممدييمرت اداحأ ١
 || لكنا لاقيتأ زوال 1 لئاك لاكن اف مالسلاو ةالدااهءلعد# ةّورنل صاهراو ةبعكللا فرم ىلعالاد |(

 | لثم ةيعكلا ىودءوذا ل د<) هاو ناروشلطلا راسل اذل انما وسلط ا ند ناكل تا مدلطا بان نماذسد |
 ا ادا يوب مام ريصس # ا تي اول ا ملا ا ل



 ءامنالا ىوس امم نكلمر الف تازدتملا نم نوكي اذه لئ.و ةمظعلا ةدملا هذه ىف لد وطااءاقيلا اذه ْ

 لاق هناك (!مسداخو ) نمالا راددرخ الافو نالا تدب امن دل ىف مها مالا مانقملا له ةرخ الا ىف ]ا

 || مهخ اوناتخا ماكو دتك نءدارملانا ْكّسال (ىلوالا ةلأسملا) لئاس٠ «.ةوتكب ىذا ىلاءت لاف غلعأ ||

 || لاه ةداتقو دهاجتو رقاملا ىلع نب >-2 لوةودو فاوطلا فن وج دز ىأامن نوك امال ١ 54 تدعم ريم نب دعس لاف اذهلناوددزااذاموداالاستو هحزو هعفداذا اكب هك هكب ل ادا 1
 ا هال دك, ث يعم اهناق اهع د ل انفاس وعفدا تيهذذ هيديني ةأ سما تَرَ ىلإ رقاملا“ ىلع نب د# تءأر مهضعب ١
 | لاق هقنع تق دنا الا ءو# راب اه ديربال ةرب ارثسا قامعأ كب امال ةكي تدع“ (ىناتااهجولا) ناكل |[ || اذه ىف كل دب سيال ىلصت ىحو ةًأرملا ىدي نيب لجرلاو ىلصي و>و لجرلا ىدي نيب ثا رملارتاضعي مم كب(!
 5 اهودحو اهقافمشا ىف كاما هول تددرو ه:٠تعفو ادااكب هك منع تككب برعل!لوق:برطق 1
 ا صتما اذا هَمأ عريض ل صفلا كتم ا كلون ءاهلك اسوليزت ىأ نوذاا كءاسرملا نماهق اقل ١نا (كوالا) 1

 | اهذ ري (ثااثلا) هفام تيدق:_سااذا معلا تكاكمت لامةيو عرضل ىفام 1
 ا الك صرالاف كد ب 2 ند ذي هاملاو نو.ءلاو ضرالا طسو ةكم نا لق ( عبارا) اهءلم تكتمل ا

 ا وهذ هك ةداش دصسملل سا دكر نا ممضعب لاقت ةكبو دك نيب قرف ن ءساناا نمو ةكمءام نع ١

 | هلع ل ادلاو دليلا مسادكي و فاطملاو دوسملل سمانيك٠ نورك الا لاكو عضاوم ا راس فال فاوطلا دن« 1

 2 آ| ط2 ةمطاس ار ةشاشدلا ردد داو مح 0 16 ودك هريس: ىف فلا هجر لاخلا لاق ةريثك ءام»أ ||
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 | ىلا.عت هنا( ١ د-أ) هوجو نم هيف ةمكطاو عرز ىذريغداوباعضوىلاعتهللانا (ةعباسلا ةلمضفلا )
 ْ هزات دودقةملاف عضوا !كلذاوك رثلانهاهو د ملاذا ايدل تاسط نو ديربم_مناف ةرمساك الاو ةرباسم ا نمدحأ اهنكسيال هنا( اهيتانثو) هلل' ىلعال اواكو نال ى- هاوس ن ع هيب ةندسو هيءرج لهأ ءاجر كلذ عطق
 || كل ذ نوكي لب ةراجضأل دح أ اه دقي الا كل 3 لعق هلا (اهثانو) ان دلا لأ دو+و ثول نععضوملا كاذ
 ْ مهاد اكل ذكلف نيمالادلياا لدأ اهندلاىفءا رقذلا تاعج لاق هناكسف امئدلا نماميدت عضاوملا لقكف تودبلا فرششأ عضو ثء- رشذلا فرش كلذي ىلاعت هللارهظأ (اهعبارو) طقن ةرانزلاوة دابعلا ضل

 || اق لك ىفالا ةفرعملا ةيعك ىلعجأال اذكلف ا.ندلا مأ عج نع لاخ عض وم ىفالا ةيعكلا !ل_هسأ لاا
 ٍ سانال عضو تدب لوأ تيياااذ5 نار-وظا ره دنءو ةيعكلا لئ اذذب قلع اما دوف ايندلا 2 نع قاع
 | هاو ة.عكلا نم فرمأ س دقملات سنا دوهماالوق لطاذ__هروظاذاو بقانملاو لئاضفلا عاوأف

 ١ اهئ داو لك ماشيف را ىف نامراة: .نافرس ميملاو ايلا ناف داو ىهسأ ناهد ةكمو ةكب لاق ند
 ْ لاقيو ارو بتار لا ةيو بئادو معادان_هلاتيو تزالدي رضو مزال ب رمض هذه لاةيذرخت الا اقم
 ا ضعبلا عقد نع ةرايع وح ىدلا كلا نم هنا (لوالا ( ناهبو دعب قام فو :ديسسو عار نعم

 ١ رولا ىف دعا ما !ددو ةعفادملاو ماس دزالا نم ةكب قادس انا هيلع ليل دلاواولاف دايلا لكتل مسا

 | كلا ( ةيئائااةلآسملا) مالكا اذه ماةمسسا داءالا م. ةكحب, العج ا ذاامأ تدبالاق ردك ترك ْ لطب تدلل اهنا ةك ناك ولف كبف فورذظ مو كيف لداح تيب نا ىل عل دي كبي ىذلل ىلاسءعت هلوة نا

 أ ةدلب لك لصأ امال مسالا اذهب تيعمو اواو نمو ىرقل أ رذننل ىلاعت لاق ىرقل مآ اهب فنتس ا نم
 :؛ ةنيعكلل( ةثلاثلاةلأسملا) ضرالا ىحاو عجب نم عض وما كلذر از ءملاذواو ضرالا تيحد امنمو
 || مسالا اذ هنا هيث بيسااو ماركا تيبلا ةيعكلا هللا لله يلاعت لاه ةيعكلا ( اهدسحأ) ءاسم-“
 : لاخر نيتملا تريلا ف نمل يلاعت لاه قدتعااتببلا (اهناناق) مسالا اذيهب ىه#تلإضف ادراك انامزا يمدقأو ضرالا توف ري تيبلا اذه نا تصانأف انيدث عاسفترال ابع اكن ييدنلا ةدهانلا || ةأزرملا تيمسو غسرلا ىلع هعاسفتراو هدارشال | .هحسص نعكلا ىهنو عاشفترالاو فأ شالا قئانع لدن
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 1 ضرالا تو مدقأ ان ردو ددااوخ ندلعلا منزلا ةواوعق اعتسشا قو قيدعلا تيبلاب اوذوطنلو :

 | هعقر؛ ثيح قر غلان مهقتعأ هللانا (ىناثااو) ءابلاو ضرالا قا لءق هعا> هللانا موضعي دنع لب

 أ هير 2 جدلا .- ىلا :ٌوقلاف غابات هركوىف ىوقا ذارتاطل | قدعد نم (ثااثاا) ءاعسلاىلا

 ١ (نماا) نيقولذلا ن 0 م هقدع ا ىلاعتهتلا نا 0 - ارلا) اك.ةعى هللا كلها
 |نادس هناكس لاو ماركا دصتملا (امبانند) راثأا نم ىلاعت هللا هقّمعأ 50 عع قمع هنا |

 أ هتلاءاشناء ىيسامارح هنوك نمدار اأو ىضقالا دحدملا ىلا مارا ددتملا ن ,ءالما هدمه ىرسأ ىذلا
 ا ىلا رهطو هلرق نيو سانلل عضو تاب لو آنا هلوق نيب عدلا فك لئاف لاف ناف هن الاخ هريس” ىف
 ١ ل الال هّتعضو نكلد ىل تبلا لق هناك باولاو سائأاىلا ةّرءو هسفنىلا ة رم هفاضأف نينئاطلل

 1 ١ ىدهواكر امم ىلاعت لاق مت رعأ هلاو كئاعدل هل .ةنوكلا كا هتعضو نكلاو ةساماعا نع هزخد ىف او قعفنم

 | انك ذدقو سانلل عضو تن لوا هل هاو أك لذ ءاضفااعاوأ, تيلا| كهف صو ىلاسعت هلا ٍل-ءاو نيااعلل
 | صخ تدب لو اود هذعهللا ىذر ”ىلع لاق (لوالا) رماد امه ديزتو لضفلا ىف الوأ هنوكى م

 || لوأفَر ام لاقو ضرالا ىف ه.هللاد.ءعدص -ملزأرد نبسل لاهو امن اكهل_خد نءنأبو هكربلا

 |اكرايميصتتا (ىلوالا لأ سل ا) نا ةاًأسم همؤواكر قرارا هند :هفصو لاعت هلا (اهن انثو) هلق لعج تب

 |(امهدحأ) ن انعماهلدكرملا ( ةس انلاةلأسملا) اكرام» ةكس وه َرةَدساىذلاريدتتلاو لاطا ىلع

 (نضواطاه._ثدكربلاو لازبالو لزم هنتوا هللا لر ات لاشي ماودلاو ءاقملا ( ىاثلاو ) ديازتلاووماا ||

 وملاو ديازتلاب”ةكربا !انرمسف ناف ردتسساو تلو ضوالا ل روع عضواذاربعبلا كرو يف*املا توبثل !

 | لافاهباوتدادزا تيسلااذ_هىف انمعقأاذا تاعاطأان ا (اهدحأ) هوو ندم كرام تنلااذ-يق ٍ

 ١ ىلص لاق مث هك ايا رتاس ل ءىد د طادصسملا لضف ملسو هءاعدللا ىلص
 || هماعلاةن جل ااماوةالدل!ىفاذ ف ءا وساعف :الص فا نءلذفأ اذه ىددعسمىفةالص ملسو هيلع هللا
 | سيلووربلا لسا رخآ تي دح ىو تأ هتدلو موكب ونذ نم حرش قس لوتفريلو جزم مالا او ةالصلا
 ١١ ىلا عت هلا هجر لاف ذا ١ لاق (1ه انثوإ ةجرلا هةر معا تاكا كرب رثك اال هنا مولعمو ةئرلاالاءازسدل

 أ ىذلا ىدتالا دعصسمملا ىلا هلوةكنوكسفء لك ا ارمهيلا بع لات هل وقى ذام هتكر رو ا

 || فوذم نارؤ هاو ةطقنلاكة رعكساانا هنهذىف ةريزاتسي نآب <لقاعلانا (اهئاانثو) هلو اراب
 | لاح ةرئادلا هذ مم ةطمحملا فو هدا اد :عمكلّمأَساَو زكرم اب ةطءلارب اودلاك تاولصلا ىف ا ماانيهجواللا
 أم_مولقو : 2 , ولع مهحاورأ صاخنأ نيلصملا» الؤو نييامف ىل_هد< هلا كالو ةالصلاب موااغتْسشا

 أ ةفرعملا ةيعك ىلاتهج واذا ةفاصلا حاورالا كل: نا ئ ةينابرم_هرئاعذو ةئارون مهرا رسول

 1 نيدو كئلوأ حاورأراو أ له ةيعكلا ىف ناك ن نك ةم_سحلا ةرعكدلا هذه ىلا توبوا مهداس-أ و

 || نع رع اذهو سف ةئاحورلاءاوضالا ناسعمل مظعي و هبلقف ةمهاالاراونالادادزتف هحورروم
 ْ هنالك ذكاضي او هف ماودلاب كرا انرمسق ناأمأو هراء اكس خدت كج وذو فد : رم ماقمو

 | كا زك ناك او :ركض رال ا اذيأو دوددلا عكرلاو نيةكحاعااونيسةئاطاان ءةيعكلا كفنتال
 | سما اًشلاعو عد دارا بر ءمو ثاائارصعو 0 مو وهذ ضرف. نأ ن ك2 تقو لكف

 |لاعلا فارطأ نمفرطنم اماا موت هحون نع طق ةكف:.ةيهكلا نكت لكل ذك ىهالا ناكىتمو
 |نم افولأ ةلاللاءذه ىلع ةيعكل اءامباضرأو ةهالا ذه نءالصاح ماودا !ناكسف ةالصاا ضرفءادال
 |تيبلا اذه تافصنم ( ةثلاثلاةفصلا ) ني-ه>ولانءاكرابم هنوك تدثف اضدأماودنينسسلا

 |( ةهد ىلا هءنودتمم نيملاعال "هلق هنا عملا لدق ( ىلؤالا لآ سملا) ثان اسم همقو نيملاعلل ىده هوك
 ا 1 م و ادوحو ىلع تلال د ىأ ىلاعلل ىده لقو م-مالص

 ش (| لدي هنعب وهف ةومنل ا ىلع لديام لك نافاها: نكح ىب ىلا ١ تئاعل اواهانر تصذ ىتلاثاب الا نءه.فاع
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 ' ةنلبا ىلا نيم اعلل ىده ليقو ءانغتسالا وةمكط او ةردقا او لعلا نم هنا ذص عبو عناصلادوجَو لعءالوأ
 ىده ذو ىنعملا حاجزلا لاه (ة.يناثلا ةلأملا) ةنيطاثح ودا اهبلاة محا ولا تا ولصلا ىَّذأ نم نال
 تاند»تانآ هف ىلا هز هلو امأ ىدهوهو عم ىل-ء عفر عض ومقىد_هون وكن تأ روعو لاه نيااعلل
 ىل_ءرا4ل اقام او فئاذلا نمأ ىف و هش ىتااتثان الا نم هانرك ذامذارحلاتا (لقالا ) نالود هسنذأ|

 ةمرح هذ كين !نا بو ةعلا ل_.هعلو هب ضي رملاءاغ شةساو هيلع ٌواعلا نمريطلا عانسماو ىرلا رك
 مانقمةوقوروك دمريغاناسإو تان الارب نفت ذه ىلع ف هي رتعاو دصقالا لفل باص اكالهاو
 ماقموهف كلذ عمو تاندبتابآ ه.ةلاق ىلاعت هنأكحق تائب ثان هسيفاوقبهل قاعتال مي-هاربا

 أل مظعيو فرش اري ىتلا لالفنا نم كلل ذلك ّنال هس.ف هللا دب عءوهرادخا ىذلا عضوملاو هرم ميهاربا |
 لق ناف ميهاربا ماقم ىه ىأ ميه اربا ماقمدل وقوهوروك ذءتان الاريسسف:نا (ىاثاالوقلاو)
 تاب [ةلزنم ميهاربا ماقمنا(لوالا) هوجو نءهنعا وباج أ دحاو ئشب اهريسفت حدنالو ةعاسب تان الا

 هيردقو هلعو مئادلادو+و ىل_علدأ دووهوو ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لو سر ةز ثم ناك ام لك نالدريستك ْ
 هناالا اد اواي ناكراو ,يهاربا ماقخ تاثدحلا ةمباشم نعاس دعم اهزئم اهنغ هنوكو هن ايحو هن داراو
 ماسةمنا(ىناشلا)اننأق هم ناك ميءارب انا دل وتك لالا ةلزن ناك ةريثكلا ا ءوولا هلله هذ لص اسأ
 ضع تن الاو ةبنيمعكلا ىلا اهيف هصوغو با ءامدلا ةرددلا ىف مدقاا رثأ نال تاب“ الا ىلع لةشا ميهاربا
 مهياع ءايبنالا تايارئاس نود هؤاسقباو طقأ هرم دق تدعام رذدلا نمنال هنالدبا ضءبنود ةرذحلا
 نيك رمااو ىراطثل او دوؤنل ا ندهن دعأ :رحط؟ط عم هظفسو مال_اا هملع ميهاربال ةصاخذبامال_بلا
 || نمر هل اوقناحاجزلا لاف (ثااثلا) ةريثكت ان (مالسلا هيلع ميءاربا ماقمنأ تدمف نياسف ولآ نيدوطملاو
 اظذاو ل دن نمأو ميهاربا ماقم تاندب تار [هسمف لق هناك تان الاري_سفن ةمقي نهاذماناكهلخ د
 ١ ناشثالا مالساا هلع لافو مكر ولق تغص دّقف هللا ىلا د وت نا ىلا عت لاه نينثالا فل هعم_سب دق عبجلا
 هج سانا ا ىلعهتتنا وانما ناك هلخذ نءناو ميهاربا ماعم لاَمذ هنالثلا مع نم منم وةعاحاموق وناخ
 ر ذينأزو< (عبارلا) اوطسةينأب ىبر سه ىأ طسقلاب ىلر سهأ لق هلوةىفاك اراص ثا نا فد
 ميهاربا ماتم تاناب تاناه سف لق هن اكان الا رثاكت ىل_ءةلالد امهر .رث دىواطيو ناي الاناناع
 دب! ةيددق ةباور ف ”ىف دم ارذعجو او ده او سانع نبارك ( سمالا) امهاوسريثكو لشد نم نعأو
 ٌتاماّعم دار او مهم“ ىلع ولافاك عم مف ردصدم ماقدر ا لاق (سداسلا) دع ولا ىلع لا
 اده ىلعو ةريثك املاك شالو كسانملا لابعأو يح ارومأ نممال_ىلا هيلع ميهاربا هءاقا ام هو ميهاربأ
 (اهدحأ)لاوقأ همفو ميهارباماسشم ىلاعت لاه من هللارث عش مظعي ند و لاعت اريحا اراعش تان الان دارملاف
 (ىفاثلا ز)هامردق هد تداخغت رخعااذه ىلع ماق ةراخا عفر نع مهاربا فعض و ةمعكلا ناش عفتراامهنا
 تااع كم ىلا ل _صوانأإف عجرب ىت> ديك لزتيال نأ هنأ مال فاح دق ناكو دكه ىلا ماشلا نمار" ءاسا
 هم دق عضوف نعالا بناذسا ىلعهتعضوف رعا اذ_ميهنءاف لزني لف كلسأر ل غن ىتح لزنا لعام مهل
 | همم دقرثأ قيةرخ“ الا بنالا تاسغىتحرمسالا بناحلا ىلا هنل وح مث هسأر ىناج دحأ تاسغ تح هيلع
 نوكين أ زوييو هللا هجر لاغقلا لاك يت اءناذالا دنع هيلع ميه رباماق ىذلارع اوه هنا( ثااثل او) هماع
 رئاظندب الا داو انما ن اكح هل دنموىلاءت لاق مت اهاكعضاوملا هذه ىفرطا كالذ ىلعمأق مظاربا

 بر مي_هاربا لافو انما امرحانلعجانا او ريلوأهلوقوانم أو سانال ةباثم تبل :لعج ذاو ىلا.هت هلوقاهنم ||
 || تناك ا ىزارلاركب وأ لاق فو نم م-منماو عوج نم مهمعطأ ىلا«: لافو انمآ ادلب اذهل هحا
 ناك هإخد نمو لاق مث مرا عب ىف ةدوجو م سانال عضو تدب لو نا هلوق بس ةءةر وك ذم اتان“الا||

 هم ص اصلا فس هناف مرا ىف لقول هلا ىلءاوهجأو مرا ع. هدام ن وكي نأ ب حو انمآ
 صاصقا!بجو اذا 3 فال انا سفنلا ى :وساهةنامالا د_فيال مر انا ىلعا وعجأو مرا ف



: 0 
 ا دلوع *ىفاش ١! لاك مردلاو نصا ةيقلا متم قوش او لو عرقا اخاف ا

 ا قوتي م حرت وح مالكلاو ارب تار لاو ال ال فود سيال ةف -ونأ 1

 0 اوانمو سانلل هياثم تنبلااذاعج ذاوهلوق ري سف ىف مل دقدلال ا هذ_هىف مالكلاو ضاصقلا هدم

 . ||| ةيلعيل_« نكيال نكلوانما هنوكنعرابخالاذب الار هاظلافةيتالاهذبب هنع هللا ىذر ةقدتشولأ ||

 أ نال سنا! نو دىتاا تانانما ىف هيل معلا كرت مالا ىلعدل- بو فوبللاف فلا عفان و مصيالدقدا |
 1 ىدااووه هنال مرا ىف اه. ىنأ هب انا صاصقا | هماع بجو اذا عفو ل_ّدةل ا ىفررمضأ | نمفخ اامةررضا١

 || تايثاان:[ناكهلوقناٍباوااوةر ”الارغاظ ىضتقم ىل_عفال_طلا ل ىف قف مرا ةدرس ته ||

 || (لوالا) وجو نم هناسو هءلوة:نكغو هوجولا ضد نمنمالتاسثا هن لمعلا ىف كيو نمالا ىعسملا|
 ا تام ن مالا هيلع ”ىبذاا لاه ةماع -ةلاموراناان ما:ه1 ناك ىلا.عتهّننا ىلا ام رك سنال هل دنمنا

 موج هنع تدعابتر امم نم ةعاستك ١”ردم ىلعربص ن هاضأ لاقو انمآ ةماسقلا مون ثعي نيو كاز

 ا توكت تأ ن <(“ ءااو) مآ هتدلو موكهوذن م”حرخق سند لو ثفريلو جنم لاهو ماع ام ةرعسم

 مالا ناكل هنع هوركمملا عفدو هيلا يلا ن نم لّتحح ىلءهعفشاا ن نم قلذلا بولةىف هللا عدوأ ام دار 1

 و ىل |١ (لوالا ,نيودحول هولاها م ىلوأ اذهو اًقلطم هولا اذه ءهع ةوب ريخ ًارثك الا ىف هح ا١ذو زعاعقاوأ|
 | ىلاععت هنا (ىناثلاو) مالا ماقمااق هواعد م هو الا ماةماست كريد ا لءالر دة !اذ#ه ىلعانا

 ا ١ ”ليضف ىلع كلذ ريصد ىتح موال ام وعم ناك ىو ثلث ل-هغاس كل ذو تريلا يل طة نانس . ازدركذامعا

 || ةياعتلاو دو مبا ىل_ءة كل ذريصدال هناق مدلول ميا دع ع رش ق هللا هنن ىذلا كش انتج بلا

 "ىلا عمءاضقلاةر ع ماع هل دم ىنعملا ناب. الا ليو أت ف(ثااثلا هجولا) ةيعكمأ "هل ضذ تانث اف

 / لاَ (عارلا) نئينماهتلا ءاثنا ماركا دخملاَن ا> دا لاه ىلاعت هلال مآ ناك لو هيلع هللا ىل

 هوو د0 عيب ل مالكا قرات ارسال :ليئاهستكأ جاابوذلا نماء ناك ةحح نملاصضلا ١

 دحاوه>و نمنمالا تارا هبل هلا ىف ىكي كل ذو نمال اتوب م كاذمآ ناك هلوةناو هود اوئث 8

 ىلع ةلالد صخال قس الو ص“ لاا ده ىذمَمع اهاعدقو هوولا هذه ضعد قءفالا داق دا ورواه قو ا

 ش بوو ىلءالادلا صوم! ا صيصةغىلا ى كفاله صولا اذ- ه ىلع صقل !لج نأب كل ددك 8 هولاف ام ْ

 ١ حج سانا ا ىلع هّللو ) ىلاغتةلوق لعأ هقاو لو اناوق ناكسف كل ذ ىلا ىذغي هولافام ىل_ء وزو صاصقلا ١

 جحاباجا ركذ هفدرأ هيقاح هو تدما ا ىل' اخفركذال ىلا عت هنا لا ) اليبس هيلا عاطتسا ن ماتدع لا

 ١ نوقا.لاو' ءاطسارسسكبت يبل ج مصاعن نع ص ةد-حو' ا كاوذزعأر ة(قوالا لآ كلا )لآ ” اسم هنأ الاو ْ

 1 لثم هغللا فاعلطم ناز" احامد لسقو عملا ىف ا ا سلا :

 ا نوك”نأزوعهب وس_سلافور دصم ةحودقااو لهسعلل مسا ةروس ك1 ل-.ةورزب هرزبو ل-طرو لطر 1

 1 (لوالا) هوجو المدس هملا عاطتسا ن نمهلوقفق ( ةئاثااذلا سأل لعلاورك ذلاك اردصماضن رو كما |

 | 01 الام عاطم_با ْن ٠ ىلع هللو ىدملاو سانا نءلذدما | ىل عضة ن نم عضرد حاملا لاو م

 ن:ريدَمَتلاَو هيلع هل قام ةلالدإءاز اا طقسأو اطرمث تناك ن ءفانئدسالا د ونا“ اًوذاا لاف (ىناثلا)

 0 -ىراسنالا نيا لاق (ثااثلا) تييلا جديلع هقلأ اليس ييلسا ىلا عاطتسا ُ

 | اليسسمتلا عاطمسا َن م ما لمع ترا جل مولع نئذلا سانا ندلد هن "اك سانال ةسح رثلا تع ب ْ

 ١ نم ةءامب ىور ةعاطت_ىالا لول ناطرمت *”لل-ارلاو دازلاّنا ىلع 5 الاى فنا ) هعمل سما )

 ىورو للا رمق هنا لسو هلع هللا ىلسص < ع ذا نع ةياصتلا .

 : هح ىذقي ىدح هسقارج اوي نأ هماعذ لام هل س داعب انث ناك اذ لاه هنا كاتم ا نءريدب وج نءلاغقلا 1

 ١ لب ال لاف دكر ب ناك أ ةدكع ثاريم ممضعما ناكول لاقف تيبلا ىلا او ثو نأ سال اهلنا فاك أ ل اه هل لاقف ْ

 || نددلا ةعص ىهةءاطتسالا لاق هنااضزأ ةمركعنعو تدءا اح هماعب كل ذكةلافاومحرلو هملا قاطتب |
 3 تو . 5 : : : 7 0 د 00
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 1 هناف بكري امد ملاذا ىذملا ىلءاردا# ندر | عت ناكن م لك نا م_ءاو هبكربام دعم! ذا ىذا ناكماو 4

 هنف ذب الف ظذال ارهالغا كرت هل ارلاو دازلاب ةعاطتسالا هذه صيماخت لقا | كلذ عمطم سم هنا هيلع قدصر

 ندراا ص ةعاطمسالا لود- فريده هنا ةءاطم_سالا لود- ىف كيال 'ل- ارلاو دارا لود نارخو رخ اهجو نماهيف نعطو رابخالا كلت ةاورىف ”ىربطل اريج نب د#ت نع دقو اهسال يادكلا ره اا ناجل كري الف داحار امن منال بابلا اذه ىفةيورملار ابخالا ىل عدل ذ فلي وعلا نكعالو لصف هلمادنم
 .ذ_هتراصفذ اريستعم كلذ نمئ نوكيال نأ ىذ:ةيرابخالاهذ_هرهاظو قي ردطا!ىفف وللا مدعو أ
 نا ىلعاي الا هذس م مهضعب محا (ةعبا رلاةلأسملا) رسسعلا مكيديربالورمسلا مكب هللا ديرب ةلوقو حج رخ نهأ نيدلا ىف مكمل ع لءجامو ىل_هت هلوقرحاظ ىلع كِل ىف لوعب نأ ب علب هجولا اذهنمامفانوطمرا شالا |

 رفاكلاونموملا "مد تد.ا' حج سانلا ىلع هلو ىلاعت هلوقرهاط نال اولاف عئارمشل! عورشب نو.ط ات رافكلا 1
 || ةالصلابفاكم ثدحملاو لصاحريغ مالسلا هيلع دم نامعالا ةعص طرمش وه ىذلا هللا كانعالا نا عمماسو | | هسبلع هننا ىل ص دمع نامجالاب فاكم ىرهدلاّن ال مومعلا اذهل هدو اضراعم مصيال ناسعالا مدعو |[

 || طورمثملاب اذاكم هنوكن م اعئام طرمشلا مدع نكي لق لداريغ ةالسدا | عك طرشوه ىذا ءوضولا نا عم
 || لعفا لبق ةعاطتسالا نا ىلعتن الاهذمةنزتعا ار وو محا (ةسماقتا ةلأسملا) لعأ هتلاوانهحاذكن
 | يدلل اعيطم سد نكي ل نمو يحلل اهيطقسم نكي لب نم ناكل لءفلا عمدعاطتسالا تناكحول اولا

 ْ ارومأمري_د؛نااما رداةلاّنال كل ذو مها مزال ا ذيأ اًدهنأب نادتالا باعأ قاسف:الان لطان كل ذو || هي الاءذه بد: يش اناروم ًامريصر الأ جل نم لكنا مز. ف ذب الاهده روك دما فياكتلا هلوائتتالا |

 ْ تحاورمدي لعفااق ىادلال ود> دعدامأو قاطدالام فاك هب فءاكشلان وكت لدتا لوضع || ىادلا لودح لبق اللا ةىادلا لوط- ليقامأ هلود- دعبو العقلا ىلا ىادلا لودح ىل_.ةلغقاان |
 ْ تقول ةعيارلا ىف لاق مسد هيلعدنا فص لوسرلا تكتم ثينادرت نمنع لكنا 1 | هللا لوسرا. لقد الاهذهتزئامل هنا ىور ( ةسداسلا لسا !) د! ىلء يسال هذه روك نمل ف.اكتتلا 1 || هو الأ بجو نيلا طا ىف ةيفنم ةعاطتسالا تناكاذاو ةدئاخ هى اكتنا ف نوكي ال لوصملا ١

 || اندرو مالانا (لدالا) نيو-و نمداركما دمؤيال الا نا ىلءريذلا اذميءابلعلا جحا 2 || ىلع م_هفالخ ا ةرثكب مكمل ناكر م كله اسغاف هنعاوهتناق سعأ نع مكت.ماذاو مسعطتسا ام هن اولءفاف || أب م_كترمأ اذاو مكتعداوام فوءداوالأ ترذكلا باو ءوقت لولو اهب مسام تبوولو تءجول مأ |
 | ةعاطتسا (ةعباسلا ةلأملا) ةشلازلاع مموكتم ماهفتسالاكااوساتساانل نارا || ةغيدلا هذه تناكولوال مآ راركتلا بج هله هنا اومهفةساةياصتلانا(ىفاشلاو) راركسلادفي لو
 | فاتلا فو لاوزو نديلا ةدتناكمالا ا ذ_ه لو دح قري«. لسد نم ني: سلا ىلعام لاو لمس نم || دم ىلا له: لاقو ل ورخ ىلا لذ ىلا-هتلاق هءلا لودولا ناكم ا نعةراعئثلا ىلا ىلدساا
 ظ ناو'ل_> ارلاو دازلا هب ىرت -ثد ىذلا لاملا ىلع ةردةلاو با رخل و ماعطلانا دم رودعلاوأ عمساا نم
 || نمل رتاذ الا يللا هءلع بع مدح أ ىلع قاذنالا هيلع بجو ناو عن دولا عسمجب درو نوهدلا عمجس ىضقي
 || ىلاعت لافت ملل ًادللاو ءاهقدلا بتكف ةروك ذمٍبابلا اذهل هافتو باحذلاو ا فممفكي ام لاسملا
 || اما(امهدح أ )نالوقتيتالا هذه (ىلوالاةلأسملا) لئاسم هيفو (نيملاعلا نع ىغهلل' نافرغك نمد)

 || اهقلعتمهلا (ىاثالوقلا) هلقاعال قلعتالو هقناررةكن ملك ق-ىف ماع ديعوو سفن لقت« مالك |
 ١ | نيذلاامأ يلا بوو قطعا ل ند ىلع هلت ند مهو رس 'لر ان ىلء لس نءمهت.ل وذلا ادمن واتاةلاو هلق
 ٍِ موفرفكن هو هوب هنعبشا مث ميلاد حالا م 3_ةقامل هناف دب الا رحاظ ىلع ه.فاول وعدت يذلا كرات ىلع» 1

 ٍ ىلسه "ىلا نءىوررا.خ الان د+ولا!ذ_هاو دك اممنا مث هب رهال' مّدقام كرت الا سدا رفكل اذه نا هنم
 || ”ىبنلا لاق لاق ةماما ىلا نءعواست ارمدنءشناواندو يءاشنبا تولد يلو تام ز ءلاو هنا لو هيل تهللا
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 ا تءافرلاب ناطلس وأ سباح ض ص وأ ةرعاط ةحاح هعنت لو مالسالا ةح مي لو تام نم ملسو هملع هللا ىلص أ
 ||| هيلع هلوقورفكدتف ادمعت ةالص الر نم مالا او ةالضلا هيلع هلوق هريطنو غل شت تداكص ىكرحاتللا || بولتلا تغابو ىلاعت هلوق هريسظتو جحا رفكن م هلمعبام ل-عو رفكللاب راك دق ىأ ظراغتلا هئمدارملا || توك نأزو< هنعمللا هجر لافةلا باجأ ميلا لرت بس رذك_اان هلع مكلا زو ف.يكح لق ||| ناف هماع ل سأل يحي لو ةرمد.ءهلو ىلراج تامولريبج نب ديس نعواسي ١ ردو ا اند وه ءاسش لاح ىأ ىلع |
 ا د.ءولا اذه ١ ىلج يذلا مهفنورثك الاامأو رفك د ةفاه ربد وا ظةاح أ ع اىأ نممالسلا وةالضاا
 ا لأ مو هيلع هللا لس رض رلا عجب ريل ادب تازئاسا ءلاعغلا لاو يللا ب وو داقتعا ل رث نم ىلع

 0 ىوقالاو» لوداااد_هو نيملاعلا نع ”ىنغهللا نا رؤكس نهو هلو ىلامعتدتنا لْزنأف هالو ]| هلا ىل_فنالو هينمؤثالاولافو سلا للملا هبت رذكو نوأ.لا هب نماق اوبش جملا مكملع ب: كح : ىلا هت هللا نا لاهو م#مياطفن نيكرسشملاو سوحناو نيثب ادا او دو ملا و ىراصنلاو نيمبسملا ةملانادالا ||
 || هليصافتن الا الوةعمول أنو اماهت ءناممسق تادا.علا ىف ع رمش فنءااكت نأ ملا (ةدناثااةلآسلا) :

 || اذكوةلوت_عمريغتةالصلا يفك امأ هللا ممي-اظعتودول وة_عماهاصأ نافةالصاا لثم ةلوةعمن ركشلا
 !أ نا.تالانانوةّةحلا لاق لوةئناذ_هتفرعاذا ة هوا دعم رمغاضد ا اهلدأ ىفو ةاوةدءممغتادابعلا | ا هذ-هتايفاك ىفةمك.طاؤ ةدوصةغ تارؤ.مكح ىلء نيم عذوم ىلا وه يطا امأةلوة-عمريغ ْ || هتسانكو سفئا ارهقوهو ل وةعمول أ مودلاو ودعم ريغ اهدي .كو ريقفا اج اح عفد اهله ةاكرلا
 ا عوناابو الاامأ ه.ف عفان اهو ند لد فرعا هبي أ امناهنا لمدد لوالاعونااى الان ال ١ ١ كلذو لوالا عونااننادالا نءدامقنالاو ع وذالاوثي دو.علا لاك ىل_« لدأ ةدابعلا نم عونلا اذ -عب
 ا هد_هىف ياي رمالا لّودشا ىلا اذ_هلحالو ةيدورعلاو ةعءاطلا ودامقنالا دّرحلالا هب ىأدال هنافىناثلا
 | هلوكل هلاك هنا قعملاو ثيملا ج سمانلا ىلع هلتو هلوق (اهدسأ) ديكو تلا نم ةريثك عاونأ ىلعاي الا
 |( اهتاثو)اوفرعيلل وأ اهفةمكطلاه + واوفرعءاوسدايقنالا ملغ بكف هع اطلاهذ_فهدسع مزلأ اهلا
 1 لادبالا نالذالؤأ اما د.كسحأتلا نم نابرمض همقو المس هيلا عاطسا نم هنعلدبأ م سا.ااركذ هنا
 || ىلعل ديك لذو اهنا لدفو الأ ل_جأ هنالف امنانثاماو ةنانعلا ةَدش ىلع ديك ذو ر ركنو داردلل ةمنأل
 الأ ىطتقي ظفالا رهاظنا ( اهعبارو ) سانلا ىلءهّللو هل رقىف بو جوال ىثو ىل« ةلك امتناناو هتلوأ]| || لوقف كاملا مالا هادا نينرايعي بوج ولااذ_هنءريءهناهسهنا (اهماانثو) ماقهالا ةَدَش

 || ىلع لديامم كلذو ءانفتسالا ركذ (اهسداسو) يارا قى ديد“ ام.اغتاذهو ريح ل نمو تاكم || لأ رفك نمو لاق هنا (امسماخد) ماقغال اةَدم ىلع ل ديفياكستلا ميمعتو هعيطت_سي ناستا لك لع هناا |
 | ىلو أ نيمااعلا لكن ع ىغ#بملاّنال نعل نيملاعلا عالوق (اهءياسو) نالذللا رت ااواسعل
 عفن رلسال ب وررلاءايربكو ةمهاالا رع دب ناك باجسالا ذهن نيبق سان ا ىلع هلو لاق ةسالا لوأف | ْ نا (اهتماند) طمسلا ىلء لد كلذ ناكف هيءاط نع ود_-اولانانالاكلذ نع انغُمسم َن و نأ
 | ةئلاثلاف عفريو نير ثيبلامدهدق هئاف اودع الن أ لي ةا و مالسل او ءالصأ | هماع هلوق يان حالا 1 رك لءرانخالا نم لدي امو نيماعلا نع”ىنغ هلا ناف داود الارخ [ ىف اذه دك رمد عفداالو
 1 1 ىلا راق رفسلا مكلعر ذعر هنا ءامعم لو ه.ئاجريلا عنونأ لبقاوح اوال نأ لبق او ىوروبأ

 1 ةياد اهتم لك أمال ةروت ةيدايلا ىف تينت نأ لبق تيبلا ا ذ_هاردح دوعسءْنبانعو هريغو أ ندالا م دعل
 نوله_ءتام ىلء ى_.مئمهللاو هشلاتان اننو رذكت ل باتتححاا له الق ١ ىلا ءتهلوق ٠ تكلدالا
 أ « لعد هول ىلع لئالدلا دروأ اا ىلاعت هنا قفوالاودو (لذالا) نيسوجو مظناا ه.في؟ف نأ ل-عا ] (نولمعتاسع لقا غيل اموءادعش من واجوءاسم وت نمآ نم هللا لسن عت وده:0باكلا ل-ه ان لق
 موقلا تاه كل 3 بمقع رد همد_ةعدراشلا نمل.غال اوةارودلاىفدروامت مالشااو ةالصلا
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 اهعبوجووةالداا ىف اهاامقَسابو>وو ةيعكل ان قاعترام (ةيئاثلا ةمكلاو) هلم ىلء لل“ ارمسا

 نءباواال كو لال دةسالا ةفرطو تعا ذه دنءفاهرخآ ىلا سانال عضو تا لوأناهلوةب امنعباحاو

 تاندبلاروهظد_ب هاتان اب نورفكتت ل لافو نيالا مالكسلاب مهبطاش كلذ دعبف لال_ضلا بابدأ ثاهبسُم |
 رلاعت هناوهو (ىناثاا هجولا) همظن نسحو مالكا بدترت ىف ىودقلاةباغااوداذهو تامثاالاوزو

 !ٍ موا لاق ةوعصلا هلملاو قالا نيدااوداذ_هنأب نيملاعاون اك موةلار يلا بوجوو ةيعكلا لث اضف نيباسا |
 || ماو طقذ الاض نوححر.نأاما لطيملانالعاو ةهض ةةداه وك ملعنا دعبهتلا تاي اب نورذكل
 م-ماء راكنالاب ىلاعتأ ديذاع.< نيمالاءنيؤودوماوناك موةااو الضمن ركتالاض هنوكعمنوك نأ |
 | ناتكل اله انلت وق (لوالاةلاسلا ) لثاسم هن الاؤو فطألاو قفرلا لمس ىلءىلوالا ةذدااىفأ]

 نيزلا ِباَكَلا لهأ١العم_» نسما لاقف باّتكَلا لهأ,دارملا نمىف اوفاّتخاو هلل'اتاناينورفكتل |
 ا مال باتكحلا لدأ لك دارملا ل مسمضعب لاقو ا دس من أو هلوقب هيلع دةسساو هنو, ةصاواع |
 ل.قناف ركسن أع لعن هتلزنع دماقتلا ىلا لو دعلاو لال دّدسالا رتب م.خاكف موهاع ةعاف ةححافا واع مناد |
 موماع لمادلا دروأ ىلاعت هنا اندبانا (لوالا) نيهجولا:لق راغك !ارثاسنو درك ذاان باتكلا| لدأص+>ملو
 مويطاش كلذ تال م كا ذ ىف مهمش نع باجأ مث مالسلاو ةال هل ا هماع د« و. ةحص لءلممالاوةارونا نم

 || مهفارتعا مدد ىوقأ هللاتانانم_مفرعمْنأ (ىفاثاا) يععلا بيترتااوهاذهف باتكلالهأ ا. لاف ا
 هلاسملا) هنو شنب ةراشدل او لوسرلاقدصد ةدامشلا نم موتك ىفاعم-مفرداوةوبنلا لص و دم-و تلاد ا

 ![|اد_ه حد ىتح مسهل نم رذكلان ا ىلع ةلالد هللا تاث ان ورةك 0 ىلاعتهل وقىف ةلزتعملا تالاف (ةيناثلا 1
 ١ ىعادلاولعااب ةضراعملا ه:ءباوأاو مذ صو متحصو مهل وط ىلع مودا و مديال كل دكحو خا وذلا ا

 || مالسااو ةالصاا هماع د ةون ىلع ىلاعت هللا امصن تلا تان الا هللا تانآن م دارملا (ةئثااثلاةلاملا)
 نولهعتام ىلع دءمش هلناو لاف مت مالسأ اوةالصأ اهماغ د- ود ىلع اهتلال ديمهرفك اهبم_هرفكيدارملاو

 نا لاحلاو مالسلاو ةالصاا هماع دمهم قدص ىلءمكتاد ىتلاهّللاتان انورفكتل ى_عملاو لا تاو اولا

 ىلاعت هلا مث هتان اير فكل ىلع اوثرتتت ال نأ ب و لاس اهذ هو ماع مكيزاكعو مكسلاعأ ىلع دي مث هللا
 باكل ا له“ ان لت لاذ نيالا ةفعضا مهاالضاىف مماعراكسنالا كا ذ دعب رك ذ مها الضىف مهيلعر كذا
 || نسما ًارقو ادا هع هتددصأ و اذ_صهّدصأ هتددص لاقي ءاّرغا لاق نما نم هللا لس نءنودصتمل

 ا نولق ىف وكاشلاو همدشلا«اقلابهللا لمس نع مهدد ناكو نو رمسة لا لاق ءّدص أن مءانلا مضب نو فد ْ

 ا لل. 'نيعاارمسكي جوعا اجوع امنوغت لاه من ماك ىف هدف ثرلا نوركشر ا وناكو نيل سلا ن.ةفعملا ْ

 || مث اياك نيعلا فب جوع هيف لاق ف ىري ىذلاىْا!امأف لوقااو نيدلاودو ىريالام لك ىف ءاوتسالا نع
 ترغب كلو دك ماللا هعم نكي لا ذا دحاو لو«. ىلع لرمي ىلا ىرايخالا نبا لاف ةرحشلاو ةانقلاو
 كل تدر ىأ امهرد كيد راولاف اكماللا تطقسأ ماج و ءاوا نوغل انوهديرأو باوئااورحالاو لاملا
 دشن أواسط كل تدص ى أ ايمظ كةدس هلثمو اه-هر د

 اراج ما مدي أ افلظأ #* ىدان مث مومالغىل دق

 ْ غيزلا هب عي حيوعلاو رك ذو ثنود لمسساانال لسا ا ىلا ةدئاعا مو غم ىف ءاهااو مكل دمصأدارأ ا

 لدي مسنلام-هاوةوغ ةفعضاا ىلعامنو درو ىتلا هيشلا,فيرعكا او غي زلاهلسسا نو .ةلت ىأ في رمخلاو
 || رخأ هودي الافو ديالا ىلا ةقا مالسلاهملع ىءومةعب رمش ناةاروتل ىف درو هنا م اوقو* دما ىلع

 ا هللا نيد ىلعم.خ انوع اوناك مهناك منا كل ذو نيلاضامنوغس ىنءملاو لاسللا عذومىفاجو ءنوكي نأ ودد

 امنوذتىف ماللار اهذا ىلا حاتسمالل ودا اذه ىلعو نيااسض هلأ لمدسن وغم مكن |ىلا_عت هللا لاستق هلمدسو



 (؟ةأ

 || ىعماو زايحالام_هورودهالا عاطعف مكت داش ىلعنزاوءد ةمكلأ اوقان نود لو 1 كك ل ا ذيبان مثؤناو (عيارلا) هتاليسزعةدئازرالةنادبشتنأو (ثانثا) رسم نع قا | ئيءاذدتدنا دارا ١ هللالسس :,ء3دطداازو<ءالهناءادش ثنو ( ثااثنا١ لبو هماعهلنا | ىل_مهتوبن لع تاز هفاروهظ ىلعءادمش منو (فاثاا) مالمالاوه هريغل.ةيالىذلا هنتانيدزا |

 | هللاامو لاقت لالضالاو لال_ذااو بذكلاو ل-ط انا ىلءرا رصالا هب قبلي فيكَ كلذكن اك نها
 || لذاسغب هللا امو هاوق» ذناالا هذ هو دم هللاو هلوقب ىلدال د الا محامناو 'لرمأ نع الفات تاو 00 || تنام ىل_ءىتال هّقي رطركمأأ دقو هدبعل ل>رلا لوة كحرهو دي دلا دارم لاو نول هعتاسع لفاسغ

 ْ اهلا نوروظراوناك امام لاو هءاعهللا ىل_سد-ع دوش ركل !نورهظي اوناك مال كلذو نقواونتاع

 | فىفود مه هاو هو رهظأ اعف لاق مرحالف للا هو-و دل ذىفنولاة< | وناك لب ني سلا بولق ىف همسشلا

 || عب وتلادودتا نال باتكلاا له ايل ة دل ودمي الا فرّزك اتاونولم-عت اعلفاغب هللا امو هورعذأ
 | لال خا اىف مق رط نع موف رمد ىف فطاز | ىلا برق فرطال ابطال اذه ر ركدتو هوحؤلا فضا ىلع
 | هب رفاوعمطتن اا وما نيدلا اهي ان ) ىلاعت لود ؤاذ_ٌدالاو نيداا ىف موا حدناا ىلءلدأو لالضالاو

 || مكمفو هنا تانآ مكملع ىلس نأ وثورفكت فكوني ر_ئاك مكناعا دعب ودرب تاكل اووأ نيذاان»
 | بامكللا لهأ نمد رفلار دا ىلاسعت هناراعاو ( ميسم طارمد ىلا ى ده دقو هللا مص-عي نمو هلو سر 0 1 5 1 2 ١ ٍ 3 ل 1 كا 7 و

 |[مهعممو مولالضاوم_ماوغا نعي الاءهد_هىف زم: ءؤاارذح لالذالاو ءاوغال ا نعىلوالا هن الاف
 | ني لا ىلع نعطا ادب دمر فكل يسظعناكىدورملا سيةنب ساسشناىود م-ةاوق ىلا تافالالا نع

 | زنادحو نود مول سا ىف مهارذ جرزاناو سوالا نمراطنالا نءرغن ىلعر مهنا قةتاق دسللا ديدش
 0 | مهركذو موا سلخ ىدووملا ىلع َكلذَوُدَف مالسالا ةكرحن ةوادعلا نم ةءاهالسا ىف وست ناك املاز رو

 مولا عزاذمت راهشالا ند بورذسا كالت ىف ل_.قام ضعن ملت ًأرقو تل ذ ىل.ة بورأا نم مندا حصحام

  ريرجاهملا نههعمنعفمممااحي رقن مالساا هملع ”ىبنااىلاريألا ل وق حال ماا حالا اولاهواو.ذاسغتو
 أ| ربفاأو مالسالابدقامكمرك دقو مر_عظأ نيبان'و ةلهاشسالا و-أىلا نوع+رتأ لافوراهنالاو

 | لزنأو مودل ا كل ذ نهارا ن .- اوالوأ ق5 مول ناك اخ لسو هيلع هنن ىلص هللا لوسر عماوذ ردنا غاضذعب
 ةعقاولاذ_هداراان وك, نأ لة نا: كلااوووأ نيذلا نم امي رذاوءمطتنا هوة دب الا هذه ىلامعت هللا

 ا ا دااىفامانيدلاواح د دلا ىف الهلا بو رقكلاواراذك اودوعب نأ ىلا لا د_ءبالاح تل ذ ىدأ مهاوق

 | نيدلا ف امأو ءامدلا كه_سىلا هندوملا هن را اناروثو هذاا ناكدو ءاضغيلاو' ةوادعلاعوقوذف

 | بعتلاو بوت فدك ةلكو هلوسر مكضو هللا تابا مك.لع ىلتت منو نورفكت فيكوىلاعت لاق مر هاظف
 |هللاتاا ةوالت تنالكل دو اظظءاعدأ او عملا هدم دارملاو لاس< هللا ىل-ءكلذو ب.سأال_عيال نعود راسا

 1 وع.طتنا هلوتفهحولا اذ_هندد_ءبألودرلا ردا وناكن يذلا نءرفكلا رو دص زاكف رفكلا ىف

0-0 5 

 | ءالؤول ىدتالا ددقا انا ىلع سات نيرفا تحس مكان ادب كدر باتكل اونو نيذلا نءاةي رذ
 أ لبم-هاوتىلا او: غذا ال نأ بع هناىلا ني_طملا در غ مالسالا نع نيا اودرين ا نيةفانملاو ةوودلا
 يلو هلع هللا لص لوس رلاىلادووملا ءالّؤ» نءاهنو مس مش لك دنعاوعج ريذأ ملء بجحاولا
 دوهةملاو ميم طارصىلا ىدح دف هان مدتعي نءو كاع مث ١مأ ةربس ثلا هو لب زيو ا مع ف شكيب
 : هملاءاجكأ الا ىلء مها امس نوكي نأ زو تو هللا نيدب "لست ندو ىئعملاو دعولا ادم هقدرأ د.ءول اركذاسا هلا

 || برعاامالكو عنملا ةمصعلا وةمدعلا نءلدأو ءىثلابألا بةسالا ةغللا ىف ماهتعالا ورافكلادورمث عفديف |
 || ىلاسعت لوقهسنم و ةفآىف عوقولا نهد سفن عمم قؤءوثاا ل تاذائثااءنالف مدتعاو مرا و

 دعل و



 ها 1

 1 505 را كك ال الا قات ذةداتقالاف ل 5-5 .

 1 اول ةحر لا ىشم دقن سو هيلع ا لسع لوا امآ ردا هو كبح (ىناثلاو) هللا باك 1

 لءفنا ىلءاسي امصأ هب تحا دقف ميسم طارصض ىلا ىد- ه3 اوتاماورهدلا هدو ىلء ىف :ناتكلا

 1 ةيادهو موا العت ماصتنعال ا كل ذ ل_عج اسم هنت | نمةبا ده مهم اصّدعا لع هنالاولاف ىلاسعت هلل قول ع د.علا

 1 فاطاالا ىف ةدانزلاةبادهاامذهبدار انا (لوالا) اهودو همفاورك ذدقف ةةلزتعملا ام هائلقام تنث هللا ند

 1 1 هراةءاهحولا اذهو مالا لمس هناوضر ع ا ن نم هللا هيدي ىل اعت لاهاك تاعاطااء ادا ىلع ةسراا

 ا لعفيل يدم طارمصا ا ىلا ىدهاما هناف ىلعفام مف هلنان مدعي ن هريِدَصَتلا نا(ىلاثلاو )هللا هر لافقلا

 5 ىدم دة فاشكلا بحاص لاف( عبارلاو) هنا قد رط ىلا ىدد دقق هللان مدةعي نم نا (ثلاثلاد) كلذ

 ١ هنءريخووف لح دق ىدول نكت كنأدب ةفانالف تئ-اذالوةناك هلاعاإل ىد لاهل لسد- دةف ىأ

 اهم امان ىلا هت هلوةه دنع حالفال عقو مم ركلا دصاقن ااك ىدولل عقوتم هنا مدتهملا نال كل ذو الليصاح

 الأ اورك ذاواوةّرغتالو اعيجهتنا ل. < اوهدمعاو نواس ماو الا نتوتالوهناق:ىح هللااوتثا اوذمانيذلا ||
 1 مهيد كد تس" 2022 5-4--- راغاان م ةرفح اهش ىلع دكو اناا هتمعني حدكصًاقم كيوت نيب فاًأف ءادعأ سنك ذام 0 ا

 1 رافكلا لالضا نءنيِنمؤ ار ذحامل ىلاعت هلا لعا (نو دتوتمكملعل هنانآ مكساهنلا ني .كادك اهنمك ذأ و

 ١ 0 تاريثلا دقاعمو تاعاطأ ا عمادت < تان" الاهدل هى ني هؤملا هأ والا الا فمما سال نحل

 ١ ّْ انو هللا لس اومدعاوهلوقوهو ذقن ل 2 ماس الانا انو هللااو د: اهلوقودو هللا ىوق- الوأ

 1 نوذب ١ ناودرال ناسالا لعفنا بدترتلا ادذهىف ببسلاوم كيلع هللاةمعتاورك ذاو هلوةوهو هللا م كذب
 ئ ا اوقتاهلوقف عفنلا باج نا لا ةيعرلاباماو هاما ا

 1 ليج ماصن دعالاو هنا نيدي كِسَعْلا رمد اد لة ىلاعت هللا باع نمش وتلا ىلا راش نادل هللا|

 ا :رثكو كلذ بجو هللا باع فرح كامب اي مكلعهللاةم_هئاورك ذاوهلوق ىو ةيغرلاب هق در هللا

 1 رمال ماين ابوبو ف "ل داح قالا لاف لا او نم ةهج قمل كاذب و مكماعهللا عن

 ِْ كا ”الاوذ ءقةروك دا رتلاوو ل ا 1 مكس طابو دلل

 ا (لوالا لأ سما) لد د اممم هدعق هناقت ىد هللا وق قاس رخام رست ف يئس كا

 1 ل , الاهده تازئامل لاق هلاامهنع هللا ىذر سابعنبا نع ىوربا-ل كل ذو ةبو مي , الاود_ه هممضعي لاق

 أ ىشالفركْد ين اور ةكيالقرك د .:ناو ني ةفرل طىدعيالف عاطب نأ هناق3 ق-نال نيم سملا ىلع كلذ قس

 ا 0 )واوان الا هزه تضسشو مءطتساام هللا اوت اق هذه دعب ىلاعت تلا كزئأف كل ذيول ةقاطالدابعلاو

 أ «لعاوس هاو لااا 5 ا نواسم منو الا نتوتالو هلوةودواهرخآ ا

 هللا لاك دامعلا ىلع هللا يي ام ىردتل ه هللاق مالسلا هلع هناذاعمن ءىورام ( لوالأ) هو>-وؤوْنم

 ْ اوقنا وق ىعمنا(ىفاثلا) ح شد نأ رو<ءالا.مادهو امش هباو كرمشيالو هو دعي نأو هلاك ملعأ ةلوسرو

 1 ايلا كارد هلثمو هيصاخم عج بند نإب كلذو قي نأ ناك ىأهناةثىدهللا

 ْ نمنال ادداو سءطتسا م هللا اون اقىلاعت هلوق نعموادذ_ه ه ىءءراص كل ذكناك اذاو ىداعملا ضعبل

 78 ىوةَمأ| نم معاطة سال اممناّقت قد هلوقيدار ا نوكي نأز و خالو هناَقت ق> هاقثا دقف عسا الا

 ا هللا فاو دهاحو هلوقديا الأ هدهريظنو ةقاطلا نود عسولاو اوعسوالا|.ذن فاكي ال هئاربخ أ هتاحس للا نال

 ا تءاحامم ان . الا هذي هرب سف ىف نيينسانلق هر دق ى- هقن اور دقامو ىلا ىلاسعت هنا سل ل. 5ناف هداه- ىح

 0 الف عاطي ناوهدار النا اولا نيذا ام[ نياسملا فص الر انكلا ةفصىفاهاكو عضاو :ةثالثف 3 هاا

 ١ ا فمك لنآ هفحدافريسغف نا._نل اوومساأ ل دس ىلع ةنادالا ءرددي كالا 2 2 |ز_عو ىدعلا

 ا لايلابهقلا مروا خدع هيلعسجاو اذ نالر ةكيالؤر د ناهلوق كلذ تانوالا ذل هى عون

 ا عك بجامتا ا دهناف يدل علوم دولا 15 0
 دنهل



 ع5

 ١ نم مواوقاوررقي نأ نيلواللل اوقأ هذعىلاعتهلل ا ىذر ف ةدملا لاق خوسنمهناهوذظامل هجوالف قاطي امي ||
  1ا ملاذاو اذ امولءم هتزعو هنر دقو هرهق لاك ن ركيالف قاذلل مولعمريغ ةمواالا هك نأ (ل رالا) نيهجو

| 
 ءاقتتالاباو سحأ مما (ىااثلا) هب قثاللاءاقنالا لسكرلف كالذي نثاللا فولنا له ملكلذيلعلا لدا

٠ 

1 
 نكمأام قد هلع بج اولانال لطانا دي هنا ل قو فوزا قبو الغم ا حسن اعمى هاو ظاغملا ا

|| 
 ارو دن اننالا نوكي نأ ىذدَمي اعر_خلا عفر بجو هبال ىتلاىفال تايد اولا ف ل-خ دياسغا حسا وأ

  1قح كانت هلوق هملع ل دي قب نآس اك ىأهناقتوح ىلاعتةوق (ةد انلاةلًاساا) زئاجري هاو هنع |

| 
 نعو بطلا دبع نياانأ رٍزكحال ”ىنلاانأ مالسلا هيلع هلوق هنمواقح لج رلاود لاقي نيقبلا

|] 

  1نا" تيقن اكلوق نم لعسفلا مسا يتلا تلطاا دبعت اان ىذك ال ”ىلعانأ لاق هنا هنعهتلا ىذر ىلع |

|| 
 توما ىلع عقاو ىهنل | ظفاف نوم م اوال نتوةالو ىلا تدل اوعامأ تيد:داكلوةنءلعفلا مساىدولا
| 

1 
 معان اذا ىت- مالسالا ىلع تامثل ا مهنكع ناك امل هئال كل ذو مال_#سال ا ىلع ةماقتالانهالا دوصقملا نكلا
1 

  1لءاراعمجمتآ ليك اومدتعاو ىلاعت لاف ع ن راسم مناوالانت والذ نيدلا مكل ىطصا هنا ناهلوق دنع | ا ادع ىفم الحلا ا ىذمو مهاكم ا ىف ل ث ددقام ةلَزَمج مالسال | ىلع توم اراسص مالسالا ىلع مه ومهانأت وما[

 ١ ا تارلنا مج لصالاك وهاعماصتعالاب كسَمأان مه صا تار واهلا نع ءاستت الاب م سصعأ اا ىلاسعت هلا

ْ 
 ْك-ةاذاف هل-ر نات نأ ف انك قدقد قد رط ىلع ىش؟ نم : نا لعاو هللا لب ماصتعءالاودو تاعاطلاو
ْ 

| 
 قارنا دقو قئقد ىد رطقلاقد رطناك دال و فوآلانم نمأ قد رطأ اكلد ى اع ني رطلادودتملء<
5 

 ا ليلا نمدارملا ناكف فوانا كلذ نم نمي هناف هناشبو هللا لال دب مصتع ان. هنع قالا نمريثكلا لدر 7

 || نيرمسفاانمدحاو لكرك ذفةريثك عا ون أو دو نيدلا قدر ط ىف قا ىلا هه ل_دوتلا نكعئوث لك انهاهألا
 هلوةفروك ذملا دهعل ا اننه اه ل. ايدارملا اه_,ممع هللا ىضر سابع ١لاسقذ ءامشالاكل:نمادحاوألا

 |١ الم- دهعلا ىمءاماو دعب ىأ سانلا نمليحو هللا نمل.<الا لاقو مدوعب فوأ ىدهعباوذوأو 1

 ||| لدقو فوللا هنعلاز هب كس نم ىذلا ليك ناكوءاش عض وم ىأ ىلا باهذلا نم فود اهنعلي زي هلال |||
 ْ البق ةنتق نوكتسا منام[ لاق هنا ملسو هيلع هللا لص ىلا نع هنع هللا ىذر ”ىلءنع ىور نار هاا هنا 1

 أ نبا ىورو ندتملا هللا لب وهو مكتدن ام مكحو دعب نمربشو مكذبق نمأبن هيف هللا باك لاقاهتمجرخلا |
 ١١ نع”ى ردنا دعس ىلأ نعكدورد هللا لمح تأ رعلا ده لاف هنا مل و هيلعفللا ىلص ىلا نءدوعسم || ْ

 |١ ضرالاىلا ءامسأ | نمدو دمت لي ىلاعت هللا باك ياَمدل ا مكمل ران ىلا لاق هنا مسو هيلع هللا ىلص ىنثلا ١9
 أ ىلاهةهنال عاملا لبقو دي ولا صال اود ل#قو هللا ةعاط ود ل.قو هللا نيد هنا ليقو تب لس>أ ىنرتعو ٌْ
 أ رثلا ىف لزانلا ناك ال هنا انرك ذامقرقكلاو ةيرامقتم واكل اوقالا ءذهواوةّرغتالو هلوق كل ذ بيقعرت ذ |
 أ ئئمؤملا ةعا4ب هتقناومو هتعاطو هن دو هدهعو هللا باتك ناكواهيف طوةسلا نمارس لح مصتعيأا

 | اوقرفتالو ىلاءت لاق مدي ءاصتعالاباو سعأو هللالبح كلذ لعج مهجر هت ىف طوةسلا نم هيح ادا ازرح
 أ| كلذو نيدلا ف فالتشالا نعىسممهنا(لوتالا) هوجو لي وأتلاف (كئال اةلأسملا) ناتلأاسمهبقوأ||
 | نعىهنلا نوكينأ بجو كاذك ناكحالا# الالضو الهجن رك«هادعاموادحاوالانوكال قا نال

 || ةاداعملانع ىبهنهلا (ىاثلاو) لالكلاالا قطادعباذاغ ىلا عتهلوةوةراشالاهمااو ندا ىففالدخالا ١
 لأ تملا (ثلاثلا) اهنعهللامهابتف ةعزاتملاوةب راتلا ىلع نيبظاوم ةيلهالسا ىفاوناك مناف ةمداخحلاو ُ
 | قرتف سس لاق هن راسو هيلع هللا لص ”ىبنلا نع ىور هنا لاو ةبحلاو ةفاالا لي يو ةقرغل !ابجوباسع أ
 | ةعاسبلا لاقت هلا لوسرانمه نمو ليك رانأ ىف قابل اودحاو ,-منم ىحانلا ةقرفنيعبسو فذ ىلع قتشأ ||
 | مالاو فالتخالا نع ىسهنا!نا هيف لوةعملا «جولاو يباصأو هيلعانأ ام ىورو مظعالا داو لا ىدرو 1
 1 (ةيئاثلاةلأسملا) اد اوىحاتلا نك اذك ناكاذاوا د_> اوالا نوكيال قانا ىلسع لدي قافتالا ا
 | لئالدابلع بسن هنادسولا لا. ةينأ اما ةيعرسشلا ماكسالا اولاسقف يالا هذهب سايقلا ةاشن تل دمسسأ |

 هملمفت



 ا( ؟ ال

 نقلا دسفد ىذا سامقا نايف ءامتك الا عنتما ل رالا ن احس ناف ةينطلئالد امياع بدأ رن يف 1
 أ لئالدلا كال: ىلا عوج لان مالا ناك فاشل نكران ”ىئيقزلا عضوا فدي ىئتكيال ىظاال_ادلا نال |

 ١١ همكد هع ا.جمعزاذما اوَقَردَتلا نوكيال نأ تش ناكنذ عازنلا عوقوو فالةخالاعوقو نمد هم اناا
 1 سامقلان لم_هلا ىلعتلادا لئالدلا لوةي نا لئاقاو اوءزاسنتالو هلوقو آو5رغتالو ىلاعن ل روق ةيسمع قومت

 || شادم_هلاور ذا ىلاعت لاق عرلعأ هلل اواوءزانتالو هلوق مومءاواوةّرف:الو هلوقم وهعاةدد2نوكت ||
 ْ ةمعنلا امأ هي الا هذه ىفاهه ر ذىلاعت هناوةيورخااماو يون داما قلما ىلعدقل منال ءاومكيلع أ
 || ةلأملا) لئاسم هيقران اوشا هتمعلب مصص ا قمكي ولق نيب فا أفءا دعأ منك ذا ىلاعت لوق ىوندب ود دل ||

 ب ال نوح جرزالاو سوالا ناكو ةذئفا تنكس ىتح مهبقفري لزي لو لسو هملعهلنا لص لوسرلا جرش ١ 2 هيحاس ةيزاعت انسب دحاو لكيهو حر ,ركخاو سوالا نيب هنَسفلا نا ال ىدوببا كلذ نا لبق (قفالا |
 ا دن الاف مال_سالاب كل ذ هللا ًافط أ نأ ىلا ةنسني رشوة مام بو رطا تاواطتوةوادعلا امهند تعق رفءأد |
 أ موعلك الف اضع موضعي ضغبو اضعن مهضعب بر اح ناكمالسالا لبق مهماف مهلا وح ىلاو مهيلاةراسشا :
 ا تدفن أول هلوق يالا ءذهريظتو هلا ىفةوخااوراصو نيد اندم نيج ارتماناوخا اوراص مالسال اي ىلاعت هللا 1
 || قا نءرظتي هلا هيف بيسل او دحالاب داعم نكي م ىل عت هللا م د ىلا هه .و ناكر مو قا1ئارثك ”الايداعم | || ناك دلا ىلا ههجو نكن م لكش اا عاو مهن فاأ هللا نكلو مب ىلقنيبت فا اماعبجب ضرالا ىنام |

 || ماذا ف راع! نا ل_.ةاذهاوا د ا ىداهالفردقلاو ءاذقاا ةضيقفلا ريس لكل !ىري قل ىلا
 حاجزا لاق ل انلاةلأسا) ردّقاا ىف هنا مس رص. ةدسنو وفر عجز تحيل ستاند وكن وق هرب سهأ ١
 أ ةوخالا ةرمصبلا لهآ لافت تاون لاقاو اًئيشدنعىنذالو هبلق ام هبحاصنيقيدصا نم دسحاو لا | ١ قدصيتنانمذ رداع دصلاو همخأ ددةمهدصقم الاف باطااودو وتلا نمدسغللا ىفخالا لصأ 1
 ظ ّنا ىل_ءلدب اناوحآ هممعم حصاة دل وق (ةئلاشلاةلآسا) بيانات مكلا وناتود وأ 0 ١١ لاقو بنل! نعي لو ةو>ان ونمو امنا ىلاعتهتنا لاك طاغا دهو لاق ةقادصا !ىفنا وخالاوس سلاف |[

 ْ ١ وب رقدقو ةرغطا هذه نم مهد ةنأ هنا ىلاسعت نيبف هت رذ- ىلا مهئمريص اورام ا ىلع مهم فا رمشالاكمه 605 ١ رانلل مهقاتكسا لعشر انلا ايف ىتلا ةرفااي ةهبسشم موج نال موج ىلع كر فكب نيف رشم منكم كش ا ىنعملا | (ىوالا ةلألا) لئاسمتبا الا وذي الا هذهرخ ؟ىنمرك ذام ىهو ةيورخالا ةمعنلا اه ددإ ورك ذة ود دلا | ةمسعتلا حرشامل لات هنالعا و اهم ك نت افرانلا نم ةرفحس فش ىلع جنكو ىلاسعت لاق م رك ذام ىلع |] | دئاز مال ن وك. نأودب ال ةمحملاو ةغلالا ل ود نين امزلا دحأ ص اصّدخ اف تالئاسةمماو تايراحنا لوصح || نامز فال_صا ناك اذ_هلك اناق فاطاالاو َةردملاو ريذتلاوناسلاو ةياد_هاا كلذ نا ”ىعكلا |[ ١ لاف لاعفالا قاش ىف ةلزتعملا لوق لطم. كل ذو لعفل ١ ل ود ةمزا:سمهللا نم ةمعن ةمعادلا كالت تناكد | أ م_مولقف ةمعادلا كلت قاس ىلامقهنال هقنا نم تلصح اسمن مالسالا دعي مس نية داما ةنسملا تالماعملا ||
 | ريءاا انش ل هروصقم هفرح ثلا اف ( هن اثلاةلأسملا) ىلاعتو هب احس هنن | اوهدامعلا لاعفأ قلاش لع | ١دهلدنرانا!نممهذق:أ ىذلا و هنأب مكح ىلاسعت هللا ورانلا نم هسف:دق: أ ىذااود ديعلا ناكل دبعلا اوه هد_بومو ناميالا ل_ءاف ناك و لفرذاكسل او نم ملا نيب هسيف كرتستم فاطلالا عب انباع لاق ١' اونمآ و هفاطلارت اسو مالا | هماعل اوسرلاعم مم ففطل ىلاسعت هنا كا ذ عمو ةلزتءملا تااقايذ عوق ولانعأ|
 أ مك دقن افدكوقو هفرحو هّدح ىأ هاف غاب هن اكهماعف رشاد ىذا ل ِء يشأ لاقي هنموءانشالا لاو |[

 أ وهو لاوساهتمكذقنأف لوقو هتيبغو هتداخ ىأ هنذقنتساو هتذق:أو هنذقن لاقي ةيعرهزالا لاقاسم
 | ىبكنر كح ذمةرقحلا امشو ةرغاسا فش ىلعا وقاك مهو ه.فاوناكىذلا عضوملا نممسه ذقن اغنا ىلاعتدلا
 | م_هذقندقفةرفلانءم_هذق:أاملو ةرفطلا ىلا دئاعريضلا (لقالا ) هوجو نم هنعاولاج اواهنملاف
 | 15م نمالرانلا نمءاجنالا دصقلا نال رانلا ىلا ةعجارامنا (ىناثلاو) امماهافث نال ةرفطلا فش نع



 ١ ثيأت انيك دتاب ترفل خلا رعاة ا (ثلاث 1 حاجزلا لوقا ذهوةر هلا 1

 ساكس كاني سيل هناق الا تجر لع هدمت ” هذا ذدو اهفرس ىلءدو عشاان ا

 ا - عض رد داس ل يقال 0 ئذلا كلذني و ةئنلا فرط ني امالا رخل ا

  1باوملااذهل 0 وردا ىدملا ل ب لقمع ىدحا ولا باجة ءادتهالا مم 1
  0كلذدي رالدق انمدذم ىلع نام ولعملا ن رموءاجرلا كلد مهم هللا ديرب تأ خل .ردقتلا اذه ىل_ءنال ف. ءّص

 . هواش عيني نمل ديلان ناد تر لاقي يا بوما احرلا :

  5.نودلعملا مهكةاواور نا! نع نو وو فورعملاننو صار وريان ىلا نوعدي ةمأ مكمن ك.ءاو) ىلاعت 1

 أ باع هم ل3 اتا الاف ىلاءذهلا اعاد( رومالا عجرتمتناىلاو ضرالا فامد تاوعسلا ىفام هو نيم اعا 0

 لع اع كلة دعي تور شكل باكل لح ١ الاَو رفكلا ىلءمماع هناامه دحأ نمش ىلع باكل !لذأ ا

 || نيمو ةيطاخملا هئملَت : األل# هللا مدس ع نءنوددت تاكا لد“ اءلاةفر ةكلا قريغلا» اقل ىف مويعس :

 أ هللا]_.2اوءد:ءاو نواه اوال ا نتوءالو هناَد:ىد هللا اوةنا ل1 ةؤ ناسعال او ى وةَداانالوأ مد عأ ٍ

 |١ اذ_دوراتاىلان وعدي هم مكه« نكسا ولاةفةعاطااو ناعالا ف رغلاءاقلاىف ىلا مه صا ماعم |

 || (امهدحأ) نالوق مكتمهلوق ىف ( ىلوالا لاس ا) نال مدنتالا فو لعل قفارملا نسلسا بيترتلاوه |
 |: لكل عر 60 ل110 در مالا سر لاما كانا (لفالا زد رطب هال تسل انهه نمناأ|

 1 هناود (ىناثلاو) ر ا نء تو واتو فور_ءااننو سه أ: سا: | ت-رخأ ةمأريخ جنكهلوة ىفّدّمالا 1

 8 درعم لاب ( 1 عادلا ىلا اعد ةقاا فوك ب الاءذهىعملوةنفاذ- ه تدب . اذا سس ةءا!نءررمذلا عقد

 أ 00 سد>زلا او.ندح اق ىلاسعت هلوةكضرعيتالال نيدشال اذه ىف ن م مو كلا ء نيهان ؛

 3 مدهضعنال هنادعو هدالوأ عجب كا ذيدي ري ركسع هنالغن مرعماللو دنع هدالوأن ءنالغااضي لاش

 اااذهب نولئاقااو ضعينتل امههن نأ (فاثلالوةااو) نيقادلان ءف.اكلا لازو ةءانكل|تعقو |
 ]| ىلعالو ةوعدلا ىلعر دسم ال ندموةلأ ىف نا ىه ردات لا اهدار نارا ىلءاضيأاوذادخ !لوقلا ا

 1 ركتملابو فورعملانوريذتاب ملعلان ةطورم مريم ىلا ةوعدلا نا مولعمو ركن هلا نعى ماو فورءملانرمالاو :

 ا 0000 مك ا فرعاسجرو فورعملا نعى متوركنا انهو لطايلاىل' اعداعرل_هاطلانافأ

 1 نم ىل_ءركل و ةافلغاا عضوم ىف نيليو نمال | عضو ه ىف ظاغيدقو ركشم ريغ نعم امن همحاص به ذم ىف ا

 ا ءاذغر انة قا ماك شالو »اذعلا ىلع هدوم ف. اكتلا اذ هنا تدثف انداعال اهراك اهدي زال ّآ :١

 ا كلذنا ىلءانعجأانا (ىاثلاد) نيدلاىفاووةقتسا ةقثاط م م مم ةقرف هل مرفنالواق ىلاعت هلوقدن الا :

 1 ل لل معآ تاور لعال شعبا لنا اعلا ةقيقطا ف ناكفم 00 1

 ١ هوحو ضد مو مظءبادعمهل كئاواو تانددلام 2 احام دعب ن م اوفامحاوا ودَر -ن:نيدلاك ووك الو ١

 2 ع هل

 1 امو نو رفكت ذك اهيباذعلا اودودق مكداعادعن ترفك امههوحو تّدوسانيذااامأفهودوّدو سنو

 ا الطدي رب هلام وق كملع اهو هللا ت انآ كلت نودلااهبف م_ه هللا تجر ىفمههوجو تضيانيذلا

 !ِ 000 ايوأهدداما ردت نعى -مملاو فورءملاب هالا هماعبدعوالا فاكمال

 ا هريظنو نق اء 1 نع فدلكشلا اطةس موق هن ماه ىم هناالا لك ىلع امس او ناكناو كل 3 نااولاع ع ١15ذك

 ١ لال تماق اذا غ ماع مالا امالاناذ ع مكب ذعيا ةرفثتالا هلوقو الاةةوافاة>او رقت اىلاعت هلوق

 أ يلا ىلا ةوعدلا ءايش أ ةثالثبرحألا ىلمتلتستمتي الا ءذسعنا (لالا) تاهجو هيلع ل دوءانلعلا 1| صتةفءاكشلا اذهتا (ىناشااو) نب زحاعلاو ىَد ةرااوءاسناا لّدمر ا نء ىسممااو فورءم لان هالا

 | مقيما ىف | عملا ناككل ذك ناك ا ذاو نقل ل نع طة ضعبلا هب ماق ىد هنا عع هب افك ليبص ىلع بحاو

 2 7-1 25 0 ا



 غ5 ْ ١

 لودرلا نَم نواعتن اوناكم منال بو هيلعشثلا ىل_هذقنا لوسر ناص أدر الا هذه نم دارملا نا كل اصخنا
 ْ لسو هءلعهللا ىل_صلوسرلا ناس اهذ- ىلع نيعتجم هم اونوكهحولا اذ#هىل_ءليوأتلاو سانلا نوأعإو

 || رلناىلا وعدل اواوأء اء هثالثي فءاكتلا ىلع تاقشاي الاوذه (ةن انثلاةلأ سلا ) نيدلا لعتو
 || ىلا ةوعداا ام لوةنفةرباغةمةثالثا | هذه ن وكت دع فاهعلا لالو ركنملا نع ىهناا مث فور مان رمالا مث
 ىلا ةوعدا!ناانلقاغاو تاكمملا م اشم نع هسيدقتو هلافصو هّللاّت اذ تانثا ىلا ةوعدلا اضف افريل

 أ هقاىلاوعدا لردس.ذهىق ىلا-«ت هلوقو ةمكسلعاب كير لات ىلا عدا ىلانعت لو لانك ذام ىلع لةثنرمقلا
 ْ بيعرتلا (امددحأ) ناعو هد سنج ريا ىلا ةوعدلا لوةنفا ذه تفرعاذا عمت |نموانأ ةريدإ ىلع

 || كذف ركنا !نءىرئااودو ىئءنيالام رت بغرتلا (ىناثلاو) فورءم ان هالاوهو ىئميام ل فا
 || ةررو كه ذمركل!نعىهنلاو فورءملا حالا طن ارش امو ناسا ىف ةغل امم همع ونهعتأ غالوأ نسذاا
 مم*(ىلوالا ةلأسملا) لئاسةمقو هريسفتق بسدقو نوطتملا مه كئلوأو ىلا عت لاف م مالكللا بتك ىف
 || لدتتي الاهذه نال لاق ركسشملا نءىهنيو فورءلان ص, نأ هل سيل سافل ناهي الهدم كسع ند
 أ نوكي نب جوف نيسحلفلا نم سيل قسافلاو ني_لذلا نمركسنملا نعيهانلاو فورعملاب مالا نا ىلع
 || فورءملان أن هنارهاظا|ناف بلاغا ل.س ىلعدرواذهنأي هنع بدجاو ساقي سا فورءملانرم الا
 || ريغلا نهم ىلع هسفنيهم مدي لقاعلا نال هسن:لاودأ حالطادفالا هذ عرشت نركح ل1 نء ىو
 || نولعفتالامنولوةتمل هلوقبو مكسفنأ ن وتو ريلابسانل انو ىهأت ا ىلاعت هلوةب اذه او دك أمنا
 || اهنأ ىف فورعملاب اه سه أد نأ سعاد فزب ناز ادا دزاجول هنالو نواعم نالام اول وتثنا هللا دنعاتةمريك
 || بجو هنال فور ءملا صب نأ هل قسانفلا | ولا ءالعلاو مقل ةياغف كلذ نا مول_ء«مواهه-و تدشك م
 || بح اولا كرته هزلي ال نيج اولا د ؟كرتن ًانفركنملا كلذ نءىهنل ا هبلع بوو ركسل ا كل ذكرت هما
 لوقأال لوةيهننا دمعي فرطم عمم هلا نسا نعو اولع-70ناوريذلاناو سه فاساا نءورخ الا
 || فورءعدحأ أي الذ مكنم ةماكلاهذ_ميرفظول ناطمثلاّدو لوقيام لعشي ايراد لاقف ل_هفأالام
 | || رع ىهنو فورءملا م نم مل-سو هيلعدلنا ىل-ص "ىلا نع ( ةنانلا ةلأسملا ) ركشملا نءىهنيالو

 أ | داهللا لظفأ هنع هللا ىطر لعن ءو هاك ةفيلشو لور ةقلخو هضرأ ى هلا خل ناك نكات
 || لعحو لكسر كم ركشر مو اقورعم هماقب كرد 1م ل ركسنملا نعى هنا او فورعملان مالا

 فورعملاب اورقثا سانل ا اهي ايلاف هنا هنع هللا ىذر قي ةسصا اركب ىأ نع نسا ىددو هلةسأ هالعأ
 || هناوخا د_:ءادو## هن اريج ىفا بم ل- لا ناكحاذا ”ىروثلا نءوري_ اوديعترك-ا لا نءاوهتاو
 || اوص افاول ن5 نيْئموا نمنافئاط ناو ىلاسعتو هنامصس هللا لأق (ةثااثلاةلأسلا) نادم هنالعاق

 أ| اذهو ل املا ىلع حال الا مد هللا سعأ ىلا د ىت- ىتمت ىتلا اولث اةذ ىرخ الا ىلع امه دح ا تعب ناف أهمناب
 || اذكو ظاغ الاف اظاغالا ىلا اسقرتم قفرالاف قؤرالاب ركنا نع ىبتلاو فورءملان مالا أد نا ىذتتي
 ا ديدشتلاو ظءلغتلابىعالا حب ملاذا هانرك ذام ىلع ل دي ّنةونرمذاو جاما ف ٌندورعفاوىلا.«تهلوق
 || لاق ع بابلا اذهىف ةفلتت# سانا !لاوحأو باقل ا.فز__عناف ناسال ايفز عناف ديلان روقلا هلع بجو
 || (قمالاةلاسملا ) لئاسمتب الآ قو تانيبلا مهءاجامدعب نماوفاتخاواوقر فت نيدلاك اونوكنالو ىلاعت
 || ىلع لديام لمثالاو ةاروتا| ف ئيب هلا ةمدق:اتانآالا فرك ذ ىلاعتهنا (لوالا) ناهجومظنلا ف
 || هللا لص اد_عتاو هسه ناكل له أنا رك ذ ملسو هيلع هنفا ىل_ص دج ةوبن ةدصو مالسالا نب د ةحم
 ٍ ناميالاينينم زراا سه ىلاسعت هنا مث ةرهاظأا ص ومنلا كلى تاهشاا ولوكشا|ءاقلاىفاول اد او لسو هماع
 : هذهىف تاهبدشلاءاقلاوهو ب اكل له أ لهذ لثم نم نينمْؤملارذحنأب كلذ مْ هللا ىلا ةوءدلاو هللا
 !|نو:مؤملاامأ اووكتالو لاةةصوهنلاهذ_هدةلالداةعفارلاةدسافا!تاليو الا جارتخ_ساو صودنلا

 || ل.الاو ةاروتلا ىف مهءاجامدعب نمباتكللا لهأنءاوفلتخاو اوةزذ:نيذلاك تانيلاهذهعامسدنع | ١

 . كل ١ 0
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 | هناوهو (ىناثلاو) ةمّدم2ا تاناالا لة: نمي الا نوكت هجولا اذه ىلعف ةرهاظلا صوصنلا كل
 ىلع ارداهفورءم اع الا ناك اذاالا دال كلذو ركشملا نع ىهنأاو فور ملا سهالاب سه أأ ام ىلاعت
 ْ قطا لهأ نيب ةيحناو ةفلالا تاه اذاالا ةردّقلا هذه ل هالو نيلاعتملاو ةااغلا ىلع فءاكتلا اذهذن فات

 اذ-مبمايقلا نعمهزدتأ ايدس كلل ذرعسدال 1 فال_:>الاو ةقرذلا نمىلاعت م_هر د مرجال نيدإ او :

 |اوقّرفت هلوق ( ةيناثلا هلأ ملا ) طقف ةقراسأ اذياالا ة#قن نمي الا هدهن وكس هجولا اذه ىلءو فءاكشلا
 نااكدسإالاو سفغخلا ةعاط و ى :ووااعاتأةسسا اوفاءحاو اورق (لوالا) 5 وو هكا وفلتحاو

 ءامبتالا نم قصي مونم قدرف لكراص ي-اوق رت (ىفاثلا) مد اله هس بيس ىلاسعت هللا صن رت سدلب| ١

 ةبمشما لثم ةمالاهذهةعدتمم لثماوراسص (ثلاثلا) ةقرقل اهو ادعل ا ىلا كل ذي اور اصف ضعب نود اسذدإ :١
 دوك اههرك ذو دود اوامه انعم اوفاّتشاو او قرت مهمذعب لاق( همام اةلأسملا) هبو ةئالاوةيردقلاو

 ف ١ وق 2ر2 (لق 24( نيدلاىفا ول او ةوادملا ا اورد (ل-5) ١ ودلعحا مفاد امهانعم لإ لبق و

 راصنأب اوفلتشا دلي ىفاسيئررابحالا كئاوأن مدح اولك راسص نأي ممن ديأب اوةّرذت (ثااثلاو) ١ هيهذمو هلوق ةرمدن م.م داو لك لواح نأب اوذامحا مص ودنلا كا: نمةدسافلا تاليو أَلا حارسا

 ءالعرثك اناتاءتغدن أ اذاكنال اوقأو لطايلا ىلع هبحاسص ناو قلع ىلع هنا عدي م-ممم داو لك
 دع نملافاما (ةعبارلاةلاسملا) ةحرلاو وفعلا هلال أسنف ةفصا! هذه. نيفودوءاورا_ص نامزلا ا ده
 لاه ام دعم ثنؤملا لعف ناكاذا لعغا نم ثدنأتا ا ةءالع فذحز اول ممءاج لق تاس امعياجأم

 كلذ ناكف ماهر 20 باست رخاالاق مظعبادعمهل ١ وردت كب دلا ىدد مظءبادع مهاد واوىلاعت
 ضعبب دول! سأل ىلاءآ هنا لءادوجو دو.سنو هوجو ضس مون ىلاعن ل 5 مقّرفتلا نءْزينمومال ارجز |

 | ةرخ الا لاو أ ركذي كاذ عستا ضعبلا نعمه امو ضعبل انني اسما سهأ م ضع: نع مها وءايسشالا
 فراظاا ىلع سمن هلا (لوالا) ناهجومولسصن ىف: (ىلوالا ةلأسلا) لئاسم ب الا ىفو سهالللا ديك أت
 |بادعلا كلذ نا ام_ها دا « نان دئاق همفف ريدَمَلا اذه ىلعو م ودا اذه ىف مظعباذعمهاو ريدقتلاو
 أ يوصنمهلا(ىناثلاو) هوبوّدو ستو هوجو هيف ضردن نأ مولا اذه مكح نم نا ىرخالاو * م ولاادهىف
 هللا ىلع اويذك نيذا!ىرتةمقأ ا موووىلاعت هلوق اهنءرئا طن اهاذي الا هذه( اثااةلأسأا) ركذارامخاب
 ةرمشية سم ةكحاضدكم ولهو>و هلوقاهتمو :ذالورتق م-وهوجو قهربالو هلوقاهنمو ةدوسم م-عهودجو
 ١ ةرسادئ مو هوجوو5 رظاناميرىلا ةرضاندّمدو) هوو هلوق اهنمو ةراقاهةدرت ةريغا هيلع دهون هوحوو
 || مهامس نومرلا فرعي هلوقاهنمو ميلا ةرمضأ م-هدوج وف فرءتهلوقاهنمو ةرقافاهبل عفن نأ نأ
 || (ا.هدحأ) نالوقنيسسغمال ةريضالاو هرقل او ةريغلاو داوسلا او ضال اذهىف لو ةنةاذه تفرعاذا
 مهدح ًاريش اذاو ىلا عت لاق لمعي مزاحم اذهو ملا نءداوااورورمدااو حرفلا نعزام ضادسا نا
 /| "ىلع نت نسا ملسامل ىو ةراس ةءلج ىأءاضم ديى دنع نالفا لاق و ميياظكر وهو اًدوسمهه>و لطظ ىثنالا

 بيشلاىفممضعيلو ني:موملا هوجو دو ءانم-مضعب هل لاق هرواس سم الا هنع هلل ىضر

 ثورقاادوس هو+ولا ضم دنع #4 ىه+و تدوس نورقلا ضاسأن

 تن رو-.علانامعنع و فامعنع « ىده>- كنف>ال ى :رودعلو

 : 1 نوكالا ك.هحول داوسو #* ىوحول ضاس هدقداو_س
 أ رورمسلاب ةئنهتلا دئعو لاهتلاو راشيةسسالا هانعمو ههجو ضر هيواطعزافو هتشيلاننابرعلا لوةتوأ|

 1 هيرو» تاددو هنول ريغاو ههحو ذيرا هوركم هملا ل-صو نأ لاق كيو ض- ىذلا هتلد+1نولوة»
 ٍإ و تان نم كل ذناك ن اف ءادي تمّدقام ىلع ةمامقلا مول دري نِمْؤملانا دن الا ندعماذه ىلع ||
 ههدو دوسا ةاده# ةدبقلاهلاعأ رفاكلا ىأراذا كل ذدض ىلعو هلذفو هللا عنب رمشبةسا دعت ههجو |
 داوس ١ !اورصاسلا اذهنا .(ىناثلا لوقةلاو) ”ىناهذصالا لسمىلأ لود اذ هو ىغلاو نزحلا ة لش قع
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 || بجوذ ةم.ةلل الرتب > وب لدادالو اههيف قمة ظفالا نال كل ذو نب رفاكسا او نيمو وو فن المع

 ةرفسم ذءمو» هوجو لاق ىلاعت هنال كل ذو هانلقام ىلع لد ل_ءادلا ل وةينأ لسمىبالو تاق هيااريدملا
 كدغلا "لب اقمىف ةرتقلاو ةريسغلا ل_هفسةرتق اهةهرت ةريسغ اهاعذمونهوحوو ةريشد5_سم كساس

 هذه نم دارحلا نا انلعف هلالب اًةمدل ءج مصامازاجلا نمانركذام ةرتقلاو ةريغلاددارملا نكي ملولف راش سالاو |
 لهأ نا كلذ ةمكسملال وقاااذمبنولث اقلا لاق م لب ادله مصب تح نزالاو مغلا ةرغقلاو ةريسغاا ||

 حرفلاهلل_هدوف هيظعت ىفاودازفباوثلا لهأ نم هناا وفرع ناسا هو فضاسلا | وأراذافةوملا

 مهثع ١ ري ىلاسعت لاف ةداعسا | له نم هنادمزت ملعينأبح رفيدمعساانا (امهدحأ) نودو نم كلدب

 ١ روهظ توك قيرطلااذممو ةرخاالاىف هزور مه د زا بيس فاكملاهحو ىف ضاسلارووهظنا تشثف ا

 اييدلاىفامأو ةرتكالا ف هف :مكدألا هحواذ-هذ ةرخ الا ىفم-مغدي زاادس رافك] اهو ىف داوسلا
 || لرتو تاعاطا ١ ىف هلامغم كل ذر اص ةرخ الا ىفةلا1 ١ هده ل ود-فرءاذاانداافن وكي نيد فاك لاق

 ١ نيذهربرةتاذوذه-ه-وّدوسب نم للسق نمال ه-مجو صدي نم لدهق نءةرخ الا ىف نوكي لل تامّردملا

 سال هناورفاكاماو نمؤماما ف ءاكملانا ىلعةيتالاهذ_بانياصصأ حا ( ةثاانلاةلآ ملا) نيلوقلا |
 ضدي نم مهنم نيم ىلا ةم املا لهأ مسق ىلاسعت هنا!ول اهتف ةلزتعملا هملا به ديك نيمازنا نيب ةلزتم نوه |
 |١ ثلاث مسق اميه ناكولف ثلاثلا كا ذي لو نو رثاكلا مهو ههدوذ وسن ند م-خمو نو. ءؤاامهوه.هدو
 || هو>وو ةرششدت_سماك-اض ةرغسم دم هو-وىلاعت هلوةبدك اتماضيأ اذهو اولاه ىلاعت هلا هرك ذا
 أ| ثلاثلا مسقاارك ذم دعنأب هنء ىضاقلا باجأ ةروقلا ةرفكلام_هكئلوأ ةرتقاسوةهرت 5 ريغايلعد عمو

 ريكشتلا ليدس لءامهرك دق هوجو دو سثو هوو ضربت م و لاق است | ىلاسعت هنا كل ذ نيب همدع ىلع لديال ||
 رفاكللا نا ةهممالو نامبالا دعباورفك نيذلاونونمؤهاادي الافروك دملااضيأو مو.علادمةيال كلذو
 هجوناملعاو قاسفااىف ل وةلااذكسذ نيسقلا نيذه ثق لخا دري غ هنا عمرانلا لهأ نم :ىل_صالا

 || ةودااودمحوتلاب نامعالا ف بءع رتلا ىفالا تناك امهم 3ةدملاتطألا لوقنانا وهن الان الد _ىالا :

 أ| هولا ضاضم | نوكينأ ىذتتي اهرهاظفةب الا هذ_ميكلذ عمتا ىلاعت هلا تاءميرغكلا نعرحزلا فو ||

 ميظوتلا ديز؟هوصخ كلل د اوذرعاذاممنا (ىناثل او)نيمركا !نم ىناعجو ىبر ىلرذءامنواعب ىوق تيلاب

 نا ىلعذي الا هذهدعيام لدم كال ذركن أن امص نوكي هجولادادوساو ةٌومنا اود.حو:اان نم آنا ايه ٍ

 (| هاوقامأو نيتلزنلا نيب ةلزتملا ىنأ مزلي ذعر انلا لهأ نمداوسل | بح اصو هلا لهأ نم ضاسسلا بحاص
 دارحلا نو نأ رودال لوةننأ (لوالا) ني-هسو نم هنعاش اوك ىصالا رئاكلاا ذه لكشي

 | هيضالخ اد لكلا ناكل ل نزح ناكاذاو مدآي لص نمةيرذلا جارذطتسا تقو لمادا لك ناك
 باذعلا بوم لعف نو رفكس منك ابباذعلااوقوذفدي الارخاى لاه ىلاعت هناودو (ىناثلاو)||

 لكل 2 درفكلا قاطع لءلعتلا عقواذاو ناعالا ههب هنا تمدح نم رفكلا الر فك هناثم> نمرهكل اوه
 أ عرفك امههو-و تّدوسا نيذاا امأف لاق مث لعأ هللا و ايلصأ ار فاك ناكو أن اعال ا دعبر مك“ اوسهفرافكلا
 || ضد مول لاةفالوأ ن يمس اركص ذىلاعت هنا ( لوالالاؤساا ) تال او-هن الاف وك اعادعب
 مكح مق ني_هقلا نيه مكح ىف عرش ام مث ظفالا فداوسا! ىل_عضاساا مد2:هو-و دو سلو هزز>و
 عمجلا واولا نا( اهدحأ) هوجو نم هثعبا وااو ضاسلا مكح مدي نأ بدترتا | ى-ناكو داوسلا|

 || ةالصا | هماعلاه باذعلا لاصياال ةجرلا لاي !قاللا نمدودةلا نا (اه اناو) بيترتللالقاطملا ||
 ًادساىلاءتوهذ كلذكناكاذاو موياع حعدالال ىلءاوربل م همةلش هنا سةزعلا بر نعاك اح مالسلاو
 || مدرك دي مخ مث نس ارك ذلا ف سال ىلع فرممالا يدق نال ضارسلا لهأ مهو باوثاالهأركذ
 ءاصصعفلا نا (اهئلان'و) ىذغىتحر تةبسلاف اك بضغلا دارا نمرثك ًاةحرلا ةدار اننا ىلع اوسنتاضيأ
 ناكّشالو ردصلاح رمد و عبطلا رمسد اكس هعطقمو مالكلاا عاطم نو كح, نأ بجي اولاق“ ارعشلاو
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 "اس عاا

 الث كل ذك نوكي ىذلاو ههنا ةترركذ

 مالس بان لكن م ممل ءنولخ ديتكت الملاو ىلاعت لاهريثكل د رك | ىف ءمو هلعمالكلا اةلالداف ذل |ناح

 نومر# اذا ىرتولو لافو انم ل-ةتاشر ليععساو تيبلا نمدعاوقلا مي اربا عفري 3 اولافو مدكملع

 ناوملاومملاعادعب اورك نيذلا ءالومدارملا نم (ثا املالاودلا) 5 رمهير دنع مهسؤر اوكا

 مدا بلد نمم-عجرذتساام لاح اونمآلكلابعكنب -ئنأ لاق (اه دحأ) لاوقأه ضني رسما

 "ىذا |نعهداذسأب طمسلا ق ”ىدخاولاهاورو نامعالا دعب رفكد عفان دل! قرفكن م لكش مالشل ! هلع

 اه. هن ىتاالئالدااودو نامعالا ب وهام مكر هظام دعب ترفك ادارحلا نا (1ه2 انو) .ملسو هءاع هللا ىلد

 مدالاو ةمركعلاق (لوالا) هوجو مهل رافكلا ضءمتب الاهدها اودد نيذااامأو رافكلا

 (ثلاثلا) دادترالا ىسناعالا دعب اورفك نيذلادارملا ةداَنق لاق (ىناثلا) هد اورفك ملسو هيلع ْ

 ةمالا هذه نمءاوهالاو عدلا لهأ م-هلدق ( عدارلا ( قافئلا نامي الا دعب اورذك نيذلا نسل لاف
 مهمسلا قرعاك نيدلان ءتوقرع مسا مهيف لاق مالسلا وةالصلا هلعهناف حراوذتامهلدق (سماسلا) |

 صيصخ# هالو الا هذه ل يقام ناةيليالاه-منالدعبلاةياغ ف ناريخالا ناهجولا نا 5و ةعمرلا نم ا

 وظودن ال اهذه لبق ركذانادك ّوموهوراكنالا عع ماهفّسا | ذهبا و امت ردك أهلوقىف ماهةّدسالا
 نع نوددت ل باتكلا له الق نولمعتام ىلءدء من هتناو هننا تان ادن وركن لباتكلال ه انلةهلوق

 ةئلادارما سايعنبالاقباوللا هللا ةجربدارلاام (لوالا لاؤلا) تالاوسهبذونودااخاعفأ]|

 ىلاعت هلا ىاذالا نوكال نارا كلذدو ةعاطلا هنم ل_ه< نأ عنتما ةعاطلا ةمع ادار لد لام

 نا تنئفاًعشهقا لعام دوم كل ذريدي فركف ديعلا قس ىف هللا نه ةمهت دبعلا نم ةعاطلا كإ رو دص نذاف
 هلوق عقوم فيك ( ىناثلا لاؤدلا) انقاتصتساءال همركبو هتكرو هللا ل_ذغبالا نوكيال ةنطا لوخد
 نوزعظنال نودلاخ ايف مهل ةفاهي نونوكي فيك لبق هنكب اوما هللا ةجر ىئفهلوقدعب نودلاخ ايف مه
 ىلاست هنا م لا فنو دل نيئمؤملانااكرانلا ف نود كرافكلا (ثااثلالاؤساا) .نووعالواهنء
 كلذ لكب اواو ةدئافلا ان اهيف ةئللا لهأ دول ىلع صن هنا عم ةنالا هذه ىر املا لهأ دواس ىلع صن.
 باذعااركذانو ةجرلا لهأب محو ةجرلا له أب ركذا |ىفأ د ١ هنال كلذو باغأ ةحرلا بناج نأ, تاراعشا

 دج 7. َ

 ا
- 

 | ,.دركحب ماتتخالاو باوثلا لهأ ركذبءادتبالاعقو مرج
 || اناومكتاعا دعب ترفك أمها لايق ريدقتلاو فوذ_<وهباوطاواما باوج نيا (ىناثل لاو دلا)

 | ىاتكلا لع“ ايدي الا هذه لبق امق ىل اعتهلوق لب وأدلا اذه دك ىلءلمادلاوةّومئااو دم وتلا ىلع ىلاعت هللا
 | اونوكمتالو نين ماا لاهو تان الا حوضو دعب رفكلا لعموم دف نو دوشت منو هللاتان اننور فكم

 | الو كل ذناكف مك: عا دعب مت رفك أانههلاق مث تائدبلا مه ءاجام دعب نما وفاتْشاو اوقّرة:نيذلاك
 ٍ لك قد ىف ةشاع ةنالا نوك-:نيهدولا يده ىلعو اهلءقالل ةرّوشم هن الاهذ_هريصت ىتد- هانرك ذام ىلع

 ١ هللا لص ثعبالف هني: موماوناك ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ثءدملدق مما ناتكلا لدأ دارا حاجزلاو

 |ةزمهى ةدئافلاام ( عدارلالاؤسلا) ةتبلارفكلا بج وال مامالا ىلع ورشا نالو لل دربنا

 ناكل كلذ ذي ولهنا: (قدالا) دئاوذهششونر رفكلت حنك اعياذدعلااوقو ذة ىلاعت لاف هللا لدس | : 0 تت ا
 أ اءلصأ ١ رفاك ناك ناو هنامع ادع رذك ناد.ع ولا تيئاذه ركذاملف هناعادع 0 ناد: دمع ولا[ ْ
 ااوقوذئهلوق اذكو هللا نمال هتمرفكلانأ ىلعلدب مكنامادعب ترفك هلو: ىذاقلا لاف (ةئاثلا) |||

 | الاءمعقو باذعلا عاوأ لك نأ ىلع لدتاي الاةئدرااتلاف ( ةثلاثلا) نورفكت منك ا يباذعلا
 : م هلل | هر قف مه وجو تاع سس او ىلاعت لاف مرفاكل ارغا بازعلا لود تاء اذهورفكللاب

 || هللا ةحربالا ةنللا ل ديال هناف هّتعاطترثك ناودبعلا نأ ىلا راش ا دهان اصص أ نم نوةقحنا لاقو
 || نذاف للا هنم عامودي وسلا ىلع لرتلا ىلاو لعفلا ىلا هّتبعاد تم ادام ديعلاو كل لو ةنال فركسصو

 الأ هاذ جر ئذلاق ثمح هسفنىلا ةفاضم ةجحرلا رك ذهناعمباذعلاا وقوذف لاك لد هسفنىلا هفاضأام |

 0 يي سس



 5 نعأ اعءلل

 فا

 أ م-هلعفي هللعباذعل اركذاما و باوثل !بناج ىف دوا 1 ىلع صن هنا عم دوم انا ىلع صنام باذها ارك ذاساو ْ

 رخآ ىف لاه م هللا حر ىنف لاف هت رب هلل ءباوثلارك ذاملو نورفكت منك اب بادها!اوةودف لاَتف
 بناجنايرعدد ا كِل ذ لكو باعلان دمءولانعرا دمءالا ىر تر اج اذهو ئملاءالا ل ظ ديرب هتتاامودن الا

 أ ىلا: لاق م كناسح او كن ارذغةماركرمو كةجحر درب نما: مردتال .نيدحا رلاررأاب » بلغمةجرلا |
 اهانرك د ىتا|تانمالا هذه نادارملا( كرتالا) ناوو هيفا: هاوف ( قطا تما ءاهولت هللا تان كان |
 اكراصفرك ذلا دع تذةنادقةروك ذا تادآال !هذهنالءذه ماةمكلةةماق ااا و هلأ كر ْ
 سيدلا ىف همم دب الام لك ىلعالق ث دارا ه ماع لزعي نأ هدعو ىلا عت هللا نا (ىاألاو) كلت اهيف لشن تدع ١
 :لأملا هذه ىف مالكلا ماتو قا: كاع ادواتنىتلا,وهةدوع ولا َتادالا كا: لاك تاي الا ظل ظ
 وطاب ةسئام ىأ (لوالا) ناهد وهف قاد اوقو باتكلا كلذ هلوق ريسف:ىف ةرقبلا وسيف م13:ل3 |
 لاف مثَق- والا عمال قالا ىلا ىأ قلاب( ىناثلا) هنامسومسداع» ىىدملاو ن حلا ءازجا نملدعلاو أ

 هن

 000 ا
 رك ذ مدت هنالانه» مظل ارك ذ نسح اسمن (ىلوالا هلأ لا ) لاسم همفو (نيلاعللا ل ظ ديرب هللاامو) ىلاعت 5

 هبق اوءةوام مما لاو و كال دن عر ذ تهد ىلاعت هناك ف ني هركألا ءرك ىلا زو هناح_سودهوةديدشلا ةيوقعا ١
 نءديالفديدهتا اذه لد-اذاو نيد ا ديدومالا مقتل لاهل امماصمناف ةركننملا مهلاعفأ تحدصالا
 ىلاعت هلوق هريظنو بلاغة نرلا بتاج نا ىلع لئالدلا لدأ نمر اذتءال ا اذهرادف بذكلال اهفدقيقتقاا

 د.عولا اذ_هىأاناذك انتاناناو ذك اناس نو ريالا واك مماراقكلا دمعو رك ذنادعب معة ا
 هلا ىلعلدتت هي الا هذه قالا لاهت ( ةئاثلاةلأملا) ةركسملا لاعقالا ذه ببس لصحاسمنا ديدشلا
 ناوهو هنا و كلذ نم ادت له-ةدالو هدايعلاعفنمالودل اذن مال منايقلا نماّدش ديرب ال هن | وك سس

 هسفن كسبعلا لظر نأ اماق درعلانمهرو دصرب دقو د.علا نمو أ ىلاعت ها نمهرو دص ضرذي نأ اما ملطلا.|
 انإظ ديرب ههاامو ىلاسعت هاوقر ثالثا اهلهىح اغلا ماسقاف هريغملاةيوأأ ىصاسملا ىلعهءادقا بيس كا ذو

 ارداصو هنعارداضٌك لذ ناكاوسا4ل ظ نوكيا اًميشديربال نأ بجوف ىنالاقامسس ىف ةر
 بجو كلذ تبث اذاوةئالثلا ماسسقالا هذ_#ه نهائي ديربال هنا ىلع لدتا الاهذ هنا تثق هريغ نع
 العاق نوكيال نأ مر وال_مأ لظال العا نوك ال نأ هنم مزليو ماسقالا هذه نم ئشا الع اقنوكال نأ
 هئوك ىلعلدتهي الانا انلقامتاو اضع مومضعب ل ومهسفنال مولظ مهل اعأ لل تنم نالدا.علا لاسعال
 ناكل مظلاماسقأ نه ئذلالعأف ناكولو امنم ىذا دي رعربع هنا ىلع تلدا ملال تملا لظلل لءافريغىلاعت
 ئذدلا كلذ لعف هنم عدول مديامغا حّدقلاو كلذ ديربال هنأ, حد ىلا عت هن ااولاك عدايعلا لاعفأ نم حم مدلل دي صريغو دابعلا لاعال لءافريغو ملظال لءافريغملاعت نادي الا هذ م تيئفاولاك كلذ لطي دقو اولا ديه
 هذ_هداولاهو ارح اذه دنعو لظا ا ىلءار داق ىلاعت هنوك ىلءدي الا هذه تادقدلا دي ع هنوكه نم حسو
 مداظا اديربال هنا ىلاعترك ذا و اولاق مثلدعلا لداسمىف ةلزتعملالاوصاع.جيريرقدب ةيفاوةدحا ولاه الا
 تسال هذهرك ذامتاو( رومالا عسرتهلنا ىلاو ضرالا قامو تاوعدلا قام قيد ) ده لاق ظل لعفيالو
 جيلا لءاف نأ, هيلع ل دتسسا عاابقأا و ماغل اديربال هنارك ذا ىلاعت هنا (لوالا) نيهج ولم 3ة:ام بع
 تاوهدلا ىفام لكلا كلام هنال لاحم هللا ىلء نا: زكحوو ةجادابوأ زدهلاوأ لوجتلاما ميبقلا لعفي اغا
 هتك تانفدلاءذ_هتوثمنئمااذاو ةداساوزهلاو لهطا ىف تتةكلاملا هزذ_هو ضرالاىفامو
 نأ لئاسقا ناكموجولا نم هجوب لاخلا ديريال هنارك ذاسا ىل_هت هنا(ىناثلاو ) ميقا ال عاف هن وك نسم | ىلا عت
 انفمعض هن وكمل هندارا فالح ىلعناك هتدارادهءوقو نكيملاذاف ماعلا ىف راغلا د وحودهاشذأانا لوقي
 ىلا هنا ىأ ضرالاى امو تاوعد ا ىفامدهللو هلوشد هنعىلا.هتهقا باج أخ لا كلذو ايولغءازجاع
 ارح اع وك نع جي رش كا 3 ىلعار داك ناك اور عةلاو ءاسلجالا لذة دا نوم ةلاظلا عنو تأ لعودا#
 .هروقولن ٍباوثلل نيقهكسم كلذ ببساوريصءااعوطوارايمخا ة.صعملا كرت مهم دا رأىلاعت هناال اذ.عض
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 ًاييمح رورو الا ءلهقةلزتدملا مالك صرخت اذ_هف: دئاقل اذ » تايب يشمل هل ل
 ْ | أل ناوأ جاظي نأ ديررالود توكي نأ اما نءااعالا!ظ ديرب هللاامو هلوقنمدارملا اولاةذ رخآ ه>و نم
 ْ أ ءىربل ا بذ عول ىلاسعت هلام كيهذمنال م 5ك اوق ىلع مي مةدسنالا ذهذ لوتالا نأكن اف اضه» موضعل ' لظي نأ مونم

 الأ ف رداع ا ىلا عتوهوربغلا كلم ىف قرص ظل نالأل داعتاك لب ,املاظ : نكي لاننا ةشأب ينال ِء
 | اود اظر نأ ديربال هن ا ىلع هب . الا لج نكي 0 كلذك ناك ذاواملاط هوك لا هتساف هسفا كلف
 | هللاةداراي كل ذ لك نال مكلوق ىلع ميال اضد أ اذسوف اضعب دابعلا ضعي لطي نأ ديريال ها ىلع الا اح
 أ نوكيتأذوبجال )باومجاد يح هدجو كأن : الا لج نكمال مكه دم ىلعناتدثف مكنوت لعنبو كنو
 أ انا هبحدملا عش اقم كيهذم ىلع لام هنءماظااهلوق د هدامعن تال دج لاكن عرج متم از 1

 ا || مانبالو مطيوعو هلوب و مونالو ةناسهذخأت ال لوحة ىلاسعت هنا( لالا ) نيهجو نم هملعمالكلا
 | دست نكي ل نم دعن !ىلاعت هنا (ىناثلا) انههاذ كف هلع لكألاو مونلا ةدك كل ةنم مزا.الو

 الا هلوةكرخ الا ىلع نيهب اش ملا دحأ مسا قاطيدقو لظلا ةروصىف هنكل هسف:ىاملظ نكي لناوووذ باذعلل
 ] جحا (ةثلاثلا هلآ ما) ةرطانملاهذهىف مالك! ماةادهن آر ةا ىف ةرتثك هرب اظنواوانم ةّءيس ةئس ءازحو

 ا راولال ودا إال مالا ةلان توك قعييضرالا قامو تاوغسلافلمدتو هوا انا |
 امتاو ضرالا فامو تاوةسلا قام هلو هلوة:هلاهنوكبحوذ ضرالاى امو تاوعدلاىفام هدا

 ٍ ا همع <”ىام 21 باجأ دامعا ا لاءذال قلاخ هنا ىل_عهب ل نع تان هلةقول_ذم تناكول هلا من ااناووق حدب ٠

 [هلوعقم ةناال دكو لك هنا نودي ريف نالفاءانبلا' اره لاب هنا ىرتال أ لءذ ةفاضا ال كلم فاض هلل اوقتأن |[
 ْ هع كاسات أب عدلا نأزوعالو هسفقن ةيهلال هحدمو هسفنل هللا ميظعت ةن الا نمدودملااضيأو ١

 |ثاومسا !اىافورانمناك ام لوانتامغا ضرالاى اموتا ىيبلا فام ةوةباضياو خاب .ةلاو س>اوفلا
 ألا .ذهنأب هنءات اص بانأ ضرع ىهىتلالاعفالا تافص نمال ماسجالا تاننص نم كلذو ضرالاو |
 || هملقف لص اذاالا عقلا ىلع نسما جج ربال نسملاو مي:لا ىلعر دالا نا لد ديل هفلا ةفاضا ةفاضالا ا

 رو ناكحاذاو لماستالا هةدىلاعتهللا قيلختب هل_صاح ةيعادلا التو نس سلا لعفىلا ه وعدنام
 ناتدن ىلا: هللا قلخي ةيعادلاو ةردقلا عوهتنا تيو ةيعادلاوةردقلا عومشو»دبعلا لعف لوح ىف
 ةرطانااهذهىف لولا ماقاذهف بهسلا ل_عف ةطساوب ان . وكنو اًةاخ ىلاءث هلاىلا د::سمدمعلا لءذ
 1 اارالا اتا ا (ةعب ارا ةلأسملا)

 تدسملا ىلع بدسلا ١ مدع ةدضرالالا و-الل بابسأ ةيواعتأالاوالا نال ضرالا ىف ام رك ذ ىلع
 ١ ةيواعسلا لاوحالا نا كاشالوةيوامسلا لاوحالا ىلا ةدنتسم ةيضرالا لاوحالا ع جنا ىلعل دب اذدو
 | كاعت لاف (ةئساشلاةلآملا) هولا اذه نءاض: مز الربا نوكسش هلي وكستو هللا قلش ىلا دنت م
 هم ضرغلاو ندي رار تمام داعأةرومالا عجرت هللا لاو صرالا قامو تاوءسلاىفام هنو |
 ا[نصرالا ف امو تا ووتلا قامت و هل وهذ مه داعم هملا و تاوولخل اا دممهنم ناد ودكملاو عظعتلا ديكأ 8

 || ةطاحا ىلع ل دي كل ذورخ . الاو» هناىلا ةرااروءالا عجرت هلا ىلاو هلوةولوالاود هناصس هنا ىلا ةراسّا
 | تاحااناو هنلا ستتم تاسسملاو بامسالان اومدرخآ او م-هاوأب هريد دنو هذارصتو همكحرح
 الأ ناكم قف ىلاعت هنوكى عل دئالر ومالا عمجرت هنا ىلاو هلوق ىف الك (ةسداسااةلأ لا هدنع ةعطقتم
 الا دنا ءاضق هدف ىرجالو ؛ ميكس الا دحأ مكح همف دش ال عظوم ىلا قانا عود ر نا دارملا لد ةهحو

 نوةمؤتووكدملا ن ءنو وانو فوردملاب نو صأت سانال ت+رخأ هش اربخ م منك ىلا.عت هلود دع زق يضف

 1 11و رار 119111 درسوا سر ىلا تغاك] كاناكتصل لكان ءاولو هلئان |
 | ضعس نيت :مواا مآ كىلاعت هنا (لوالا) ناهبو ماظنلا ف .(نورمدأي ال ُمرابدالا مرو مى اًهيناو
 | هسدع ورد ذو نامصعلاو دّرَمْأا ىف بادكل !١لدألئماو وكي نأ نم ممهرذحو اهضعبنعمهامو١امشالا |
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 ا داعش الا ىلع نيفاكملاو نيئمؤملا لوستان الا هدنه لك نه ضرغلا ناك ننرفاكتل!تاقعءو قيعفالا ناو

 ]|| دامقنالا ىلع زين هولا لد ىضةةيزخا قيرطب كل ذ ف درأ ىلا «ت هنا ث ةمضعملاؤ دَرَمْلا نعمهعنمو ةعاطلاو ١|

 | اد-مقدالاف مواضفأو مالاريخ ظ وذا حوالا ىف متنك م كيا قدعملاو ةمأريخ ماك لاَقف ةعاطلاو |
 ا نيداةن» اووكتناوةدوهلا الدال هذه مكس فنأن اولا هزتال ناو تهل .طقلا هذه مكس سفنأ ىلءاولط- النا

 . [|| وهو اةشالا لاح ل امرك ذال ىلا عت هللانا (ىناثا) .فيااكسا !نم مكبلءهسوتيام لك نيسع.طم |
 ||| وهام ىلع هبنمسههوجو تضرب انيذلاامأو وتود دخل اءلا لاير موه تستر تةزهما نيا اناذ لول ا
 ١ هين م ةمبقل ام-ولاعفأب كلذاوةهسااما مهنا ندد نيااعنلا!طديرب هللاامو هلوشيءامشدالا دمعول بحشلا |

 | تاداعسلا تال: ىذ شل: ال تبرأ ريش ماكس ةوقبءا دعسلا دعول بيس اوهام يلعن الاهذهىف |

 14 . الآ فو سانلل تجرخأ ةقاريخ اين دلا ىف اوناكم_خالةرخأ الا اهياوزافاغاتامار لاو تالاكلاو |

 اتشاووا ف حوش ودا راش دوم فانز نا درك سس (ىلوالاةلأس تأا) ل؟ ؟ اس

 ىلا امال وهو ثو داو عوقولا ىءعهَمان اذهه ناك ا (لوالا)ه هوجو ىلع م نك هلوقف نورمسفم ا

 : عجب لوقا ذهو لاسأسأ ى ىكع ويس ل جوة ريش نش دج تعمل ريخ

 || ةذصا!ءذ م نيةودوماوناكمها مهو اذهناوهو لاو سهدقو ةدقانانههناكنا (ىناثا) ني رعسقلا نم
 لءس ىلع ضام نامز ىف : ثلا زوو نعتوا:ءناك هلوقتا هع فاو او اهباعت الا اودنام ماو

 0 اروذغ اتا تاكك هلوقوارافغناك هنامكبداور ةغاساو هلوق لءلدب ٌىراطعاطقنا ىلع كل 3 ل ديالو حاسوب الا

 0 (اهينان *و) ةتأربخقتاٍلعىف عنك (اهدحأ) لاوق أري دقتلا اذه ىلء نب رمسذمال لوةنق اذه تينااذ وحر

 ا ءامجر رافكتلا ىلعءادْشسأ هلو ةكصردو ه هما ا ريخ مكن أ, نيدو نع مك.اقاوناك نيذلا مالا منك

 2 (اهئلانأو) ركدمإلا نع م مو فورم انمهرمرافكلا ىلعممدشن 00 اروتلا ىف م هاشم كل ذ هلق ا مهن

 سانلل تجرخأ ةشأريدش منماذنم منك (اهعبادد) ةمارودخ .مكنأب نيفوصوم طوفملاحوالا ىف منك

 ْ لاقي هناريدقتااو م-و>ودو تس !نيذلاامأفهلوقل عيبا ةمارخ م منك هول سو لاق (امماخو)

 ْ هيد هحولا ضان وةحرلان هد ف َم'أام موس ةعاوخ لاب دف :5 ة:طا ىف دولا ادنعموأ

 ْ مهذعب لاك (اهمداسو) هن تارا فلج رسم ارالاك حيت هكا انس ضرغام وكدو

 || نينمعم موب صوصخم منك هلوق نكأو امناكل الس اح في رمشنل اذه ناكو أل اتا ىلاعت هللا ءاشول
 : (اهعباسو) دي عاد نمو نولوالان وشب انأامدهو ل -وهيلعدللا فصلوا باص أن م

 ( ثااثاالاهحالا ( اوناك ذم ةفدا هذ مب نيكو ءوداوت اك«مما ىلع اه سنن م اري منع ذمتك

 5 رثكف الداقّمنك ذا او رك ذاو هلوذكوهو هم ريم ّيضك هل قلق يطا رىلءةدئاز انهذناكل اب
 دك أدل لا امناالا» اواخر لغاز اتزان و نو طك هن لات :ادااورك ذاورخا عضوه ىف لاقو

 جرو طروحات تاك ازال لال_ةخالارهاط لوةلااد له ىراسالا بالا ةلا مال هالا عوقوو

 ديعناك ن وأود الوزان اء تناكنا ىلع ناك ماه هللا دعو حاف ناتسقا دنع رعلا لو: ةهدقمم ىجلالو

 11 اذد داوةباذعلا لش ىف نوكيال ىئاملاو هيلاةبانعأا فرمصتلا فاودننأ م-هاسسنالاهعاغلا ىلع تاق هللا

 [لاقحالا) يجامع نكي هبمنف ريسللا قنوكلا لعاذاومريشتامدالّدب الاف نوكلاءاغاا زوال |
 0 نو أت سانا ت-رخأ همر يس متر داعم ةَسأر بخ مم لو ةن واط ركع ناك تؤكش نأ (عسارلا

 اركشملا نهي نو فطام ابن رجا رك 31من طخ اي نجع غلو كا نءنوونزتو فور_ءاا

 |هدهسس ةيريذشا هذه م تكا مكن كقعي مهل اريخ ناكنا تاكل | لهأ ن نءاولو لاق مث هتلاءنوتمؤو هو

 1 اناصصا جحا ( هي 000 مار ملعأهقناو ةيريملا ةفصاضي أمها تل هطساودمآول باتكسلا لدأف اصلا ]
 ىدو*٠موق ن هو ىلانعت هلوق (لوالا) نيهجو نم هرب رقنو ةحمالا عاجانا ىلعأي الا هدب

 ا نوده هم

 | كّءاو أن مىلذذأ ةهالا هذ هنوكت تنأدب ”الاءدد مكي بجوف ةةأريخ منك هنا لانج نانأن قاما



 ىد ىتلا ةمالا نملضفأ مالا هذه نوك عن ءال و < سدل عمك نأ ةمالا ءذهىف زاجول ذا قالابالا
7 

« 

 | هناىرالأ لّوالا ىلءعقو اهدحو تةلطأ اذا هَمالا طفاناالا هَتَمأ مهنا هتوعد متع نم لكل لاّدي دقو
 ّْ ةلالض ىلع عمال تأ مالسا اوةالدااهلعلاوو لوالاهةمموذ اذك ىلءةّمالا ته لسق اذا
 |اههابشاو عضاوم اهذ_هىف ةّمالا ظفلف ىَمأ مَ ةمابقلا مو لوقيمالسلا وةالصلا هيلع هئاكورو
 | مالا ظفا,-ملع قاطبالو ةوعدلا ةَسأمهخام_والاة ياما هناف توعد لكأ امأف هتوشب نو ردا هنمم-هفد

 | تجرخأ لاه نم -غمو هما سانا تكا رددةتااو 20 اوق ماع نه س انال هل اوةّنا (ىاثلاو) اهريغ نيبو اهني لضفو تفرعو تزي-# ىتح سائلا ترهظأ ىأ سانل تجرخأ ةوةفراصءالا عسب
 |نألعءاو هللاتنون» ؤةوركسنملا نع ثوهذتو فورعملاانو ص لاف م سانلا ةَسأربخ منكر دَعَملاو "هلد
 ْ موقدو مهو كيو ضانلا مطب ميركدي لونك هب رمل كلذ هلع ناس هدم دودوااو كنا مم الك ادهم

 | ىلع لدي هليسانملا فصولابانورتم مكّش ارك ذناهقذلا لوصأ ىف تنثهنا مالكللا قيقحتو مهحطصيامع ||
 اذه هسقعرك ذم ةقالا هذهلد ريكلا م و تورث ىلاعت مكح انه هذ فد ولاكلذياللءممكطاكلذنوك ْ
 | ةللدم ةيريللا كالتنوكب جو نامجالاوركتمملا نع ىهتلاو فورد ايرحالا ىنعأ تاعاطلا هذ سسهو مكسلما ||
 ركنا نع ىبنلاو ورع ابرهالا ىضتقي هو ةكأ نم(لوالا لاؤسلا)ثال اوس انهو تاذابعلا هذه
 ْ لاف ب اوذلا ومال اريئاس ىف هل اح تناك هن الثأا تافصا ا هذهنأ حم مالا ريخ هّمالا هذهن وك هللاءناعالا و
 ركشملا نعتووهنإو فورعملابنو أي منا لجال لص-امنا مهلبق اوناكن يذلا ممالا ىلع مهام طفت لاققلا

 |نوكام اهاوتاأودبلااب و ناسالابو باَعاانن وكيدق فورءملامالانال لااا ودوهو-ولا دك“ "اب
 | ةؤيتلاود_.-وتلابناعالاو ىلا نيدلا تافورهملا فرغأو ل ةلارطت ىف سفنلاءاسقلا هنال لاسقلا

 |ادعرش ف داهلا أ ناك الو تادابعلا مظعأ داهللان وكينأ ب وذ رشا مظعأ نع هصيلختو عفانملا || ّْ

 | هلال نأ او دش نأ م-_منو سعأت سانلل ترخأ دار يس منك هل اوقدي الا ءددري هن ىف لاق هنا ساء نبا
 أ عركنملا ركن أوه بيذكتلاو فورعملا ملغعأ هللاالاهلاالو هملعمه ولت اعنو هللا ل زتااعاو َرَمروهقاالا |||

 أ ىللالا بنسب ةمئايدأ نومك سانلارثك 1نال 21 ذو فصتمهركسال يدل ا ىلع لاقل!( ةدئاف) لاهَهلا لاف
 || همف لس دل قا ان فيولا نيدلا ف لو دلا ىلعد رك ااذاق مهملعد رولا لئالدااقنولّء ان الوةداعلاو ]|

 | نم لة نأ ىلا قطا نيداا بح هءلق ىف ىوةيلازيال و لطاملا نيدلا بح نم ه3 فام فءضيلازبالمن 6
 [سمالامدقول (ىناثلالاؤسلا) متادلابا وثلاقاةدكسا ىلا عادلا باذعلا قاقصتسا نمو ىاسا ىلا لطابل' |

 | ىل_ءامتةم نوكينأو دبال هتان نامعالآ نأ عم ركذلاىف هللانزاعالا ىلءرك.ذ لا نع ىنونأاو فورعملا

0 

 أ ,كهن ال هَمالا ذهن وكت نأ بجو مهنم لضف أ ءالؤه ناك ا ذاو ىدوم موق نقلا نو ده. نيذلا ةمالا ||
 الأ ناك كل ذكناك اذاو قااءالا مككتال ةَمالا هذهنا تشفقحلا نءأ ريخ نوكي نأ عنسع لطرملا نال قاد ١

 || قارفتسالا نادم ركسأملا ظذاو فورعملا ظذاىفماللاو فاالاناو»و (ىناثاا هج ولا) ةعموعاجا |
 01 اة م_هعاجا ناك كلذك اوناك ىمو ركسشم لك نء نيهانو فورم لك ني ضعأ مه .وك ىذتةءاذهو ||

 || ةَمالالكىف َماعهنكلو لسو هءاعهتنا لص ”ىبنلا باص همن اطل ارهاظ ةشأرب-> منك هلوتا| ا ْ / : 0 ناار تت بسسس خ١0 لإ جاحارلا لاه ( ةثلاثلا ةلأسملا) لوضذالا ىفاهانرك ذهمف : ريثكلا ثدامملازو د2 ناكرف ةلاح الاف دصو

 (اغفالا بس ني رمذاسملا م ناطش كلذ لك ناف صاصقلا | مكمل بدك ماسمصل ا مكمّلع بتنك هل وقمرظنو |!
 أ عم ةفئاطاا هّمالا لصأ ها هبرلاغةلا لاق (ةلعبا راةلاسلا) انوداذك لكلا ق-ىفعاعهّنكل و

 38 هنو ا, رارقالا وهن نانعالا,نو5و دوما ةعاسمل مسه لو هلع هللا ىل-ص امن هتاف د_د اولائذاا ىلع

 الأ سانلل ةرخلا مالاربخ منك يعملان ا (لوالا) نالوق همفذ سانلل ثد رخأهلوقامأ طرمشا!اذممالا

 1 مظعأ ىلا رسغلا لاتديا ضرغل ناضل ماظءالال_كت ني دلا ىف داهللا ناكذ هللاب ركل تاراسملا كشر

 ا
 و

 الأ نع ىورام ىعماذهو مءالارث اس ىلع دم الاهذه لذ ةاامح ومد ذراص مرحال عتارمشا ارث اسف هنهىوقأ
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 ةمالاود_ه ل ذذىلاعت هنا مث ةيقدحلا مهال | عي نيب همذ كرت ثم هأ هقلاي ناعالا نا باوك او تاعاطاا لك

 نيب كرتشملا ردتااوه ىذا !نا.ءالاوهئب ريللا هذه لود- ىف رثؤلانوكي نأ عنشوف قا مهالارثاس ىلع
 ركنا نع ى..منلاو فوردملان مالا لاح ىوقأ ةّمالاءذهنوكوهةدازلاهذهلوه>-ىفرثؤملا لب لكفا

 هللا نانعالا ام وركسنلا نع نأ او فورءملاب مال ار هةيربللا هدهلو هى رثؤاا ن ذاق ممالارتاس نم

 ةةصقارثؤمتاعاطاا نه'ىئرعب 0ناعالا دح وب ملام هنانأ مك-اااذ_هىفرثؤملااذ ع طرشووذ

 طرمش ل اذف مهمامعاام ا ورك نما نعني »هان فور ماب ني مآ مهم وكو هدب ملاهذوا بجو اناتءثفتي مللا ||
 نعى نلاو فور لان رمال ارك ذ ىلا هللا م33 ببدل ذهافريث الا طرمش نهرثالان ودا رثؤملاو ريثأتلا
 قبال هنا عمو تلا نامالا رك ذي لو هللاءن امال ارك ذب ذك 10 (ثلاثلا لاو لا) ناعالا رك ذ ىلعركشملا
 هنوك ناعالا ل ه-اذاالا لد<هال هتان ناعالا نال ةو اان ناعالا مزل سد هللا, ناءالا باوذساو همم
 زدخلا نالام داص هاوعد قفو ىل ءرهاارهظأ ىذلا ناك اذاالا لددعال اوداد هوكي ناسعال اواهداص

 ةرورمض نم ناك م ل-و هلع هللا ىلص ره ىوعد قو ىلءرهااروؤظان دهاشالف لولا ٌويدصتل اماه مئتاه

 هذه ىلع اهسذت هللا نا ءال ارك ذ ىلءر اهتقالا ناكف
 باتكتلا له 5 نماولو (لوالا) ناهجو هيفو مهلاريخ ناك. باتكلا لد أ نما ولو ىلاءت لاق متَدَمَقَدلا

 مولاضيأدب رنا هذه تاصا1 مالا اوةالدا | هءاع دهم عاسال هيريإلا هود تاصد هل-ال ىذا نيدلا ادهم .

 ىلءمهني داورثا فا باتكلا لحأ نا (ىناثاا) نيدلا اذه ىف باكل لهأ بع رتمالكتلا اذه نم دودة لاق

 ءاد_بالا لمس ىلع نءادع ماكل اذه عن ىلاعت هنالعاو 3ك اوءنقات مها اريح كلذ ناك ذةرخ الاى

 مو هلع هللا ىلهد# ةودب ناءالا هتان ناعالا

 ٍ ىذأالا كو رضينا هلوق (امّمسنانأو) نوةسافلا مرتك او نونموملا :م هلود اوهاددا فاطاعربع نم ا ل 2 0 و 9

 م. جا : : 2 دا ل 1 د 3
 ا 1سم صم ل لل جا هل ها ع دج ها د ١ ل هس يو تع متل
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 ا هلوق هل مو ةدبلاةوقالو 52 رم رورسطتا دا ولا ل

 0 | نويلغساورفك تل ا تر كو و دبل اتوا قارنا

 ْ 0 ةرمدنلاو خفاادعو كلذ لكو ريدا !نولو و عربا عدت ريعان جيبو لوقو مم-هج ىلا نورشعو

 ا | اهتمو مهري نمنو:ءانينمؤملا نا اهتم ةريكب ودغن ءرابخالا ىلع تاق الاهذه نأ لعاورفظلاو
 || تءقور اخ الا ءذ_5 لكو م ازمنالا دعب هكوشو وق مهل للسعال هنا!نواو هز جنال نيتمؤملا اهل مولا

 | كلذ لكو اولذخالا ةسابر باطو ديراب ىلءاوم دة امواو مزمل الا اولةاقي ل دوبل ناف اهنع هللاربخ اك
 أ ىراصتلا نكلكلذكد وويلا نا به(ل والا لاوسلا) تالاؤس انهدو اردعم نوكف بغا ن ءراا

 ْ 0 ور ل وويلانةصوص# تان الا هذه اناق نان الا هذه ةصص ىف حدي ذه كل ذك اوس
 ْ ردا مك ن نءعه.لدعاذ 0 نورعدأ .ال غهلوق مزج اله (ىناثاالاو-!1) لاكمالاا1- هلاز ,ىكلذ ْ

 "0 زول هنا هيف ةدئالاو نور صن اله_ما كرت لبق هناك ادا رامخالا كح ىلا

 كر أى جا مهدقو ماش لاف هناك اةلطم ادعورصنلا قذ ناكمفرني-وراندالا ةيلوتكمهتان 2 ادم

 ااقادادنأ ةناهملاو ةلذلا ف نوةبلب طق ذد_عب ةرمصنلا ند دال م-ملا ةباوثلا دعب اهب رف داع

 1 أ لبق هناكاز او طرمدلا اهلج وهن اولا نورمدمرال ع هلو ة هءاع فطع ىذلا ام (تااثك !الاؤسلا)

 ىارتلا ىن عم ةدافالغ مدرب نورمهئدالم- مارب أ اوم زوني مولتاشينا مد امرخأ

 |ىلاعتهلوق « راددالا مهتبلود رامخالا نم ماغعأ م-ملع نالذ._كنا طلست رامخالانال شرما ىف

 م ملع تبارمضو هللا نم تضل اوابو سانا نم للم-و هللا ند ىل.عالا اوغقث اعنا ةلذلا مهملع تب رض

 || (نو ةمهلإ اوناكو اوصءاع كلدق-ريغب ءام ال نول هب و هللا تان اننورقكت اواكمأت اد تال 3 ةنكسملا

 ا م-ملع تن مذدق كلدعم هما نع رود هوي ىلا د#ءاوءعدر اولتاع نا مهن |نيب اس ىلاسعت هنا ل- ءاو

 0 ةلذلا تلعج ىندملاو ةرقبلا ةروسو ةلغالاهذهري سفتانرك ذ ددق ( ىرالاةلألا) لد 2 اسم هن , الا قوةلذلا

 : ْ عر ردا ةموست هنمو نزال ا ادا مو هن قدا ىو ا ىلع برشي ئئلاكم -مةهقصام

 | نأدا رانا ىوقالاو ,>د(لوالا ) لاوقأ لذلا!ذ_ممدارااىفو لذا! ىهئاذلا نيالا 1ا) ةبيرمغ

 ثيح مهوانقا ىلاعت هلو وهن م-مضارأ كلءوم-مرا ندى در م-هلاو مأمغتو اولدةرو او راح

 دنع نال نينمْؤملا ن نمو هللا نم همامدو ةعدعو هللا دوءنالا دار ااوهللا٠ نم لم الا ىلاعت لاق مث مهروذش

 ١ ب زاب رذ نال كلذو ةيزالا ىهئاذلا هدهنا(ىلاثلا) ىبسالو ةءتعالو لدقالذ ماكح الا هذه لوزت كلذ

 أ ايي اسكرالو ارداف اكل مهيف ىرتالكن ا ةلذلا هذه نم دارا نا (ثااثااد) راغدلاو ةلذلا ب> و مولع

 ا مق راب ىه ةاذلا نمد ارحل لاق نأ نكءال هنأ ل-عاو نرئمهمنولدا ددالم ملا عمو ىف نود س# م هى:

 ْ هيلا 211- .ه لود> كذع ةلدلا كلت لاوز ىذة هللا ن ءل<الا هلوقنال طقفةن اهملا هد- هوأ

 رمد نم ضعءبو طةفذيزملا ىلعةلذل | لج عنشماف لوطا اذ_هلوصح دنع اهتم لوريال ةءان دا وراغصلاو
 ا ”يربطا اريج نب دع لوةوهو عامتنم انئتسالا اذه نا لاقنأي لاؤسلا ذهن ءناجأ لوقاااذ- 3١

 1 ءانئتسالا اذ نوجر الذ اووك لوأهّتا نمد_وعىلءاواكءاوسةلذلا مهماع تبرمذ دق دووبا !لاّشفا

 |مل-عاو سان لا نم ليو هللا ن نم ل.< نوم-«هدقن ك-] هرب دنا هنفا ن نمل.<الاهلوشف ةزعلاىلاةلذإا نم

 دق نكلدا ارا ثا ىلع مالكلا انل اذ اا ضي ور_هاطلا فالح نكمل ىلعالا طظفا لد نال فيءضاذ- هنأ

 | هدب ههثنوودعع ىذلا ْئ كارامخا نمدرالف ردقلا اذ هد :م نمانلان هلمحو هللا نم لد هع نوعدد عل

 ْ ةرورضلا دنعالا ءاشالا هذ _هىلا راصرالف لصالا فال_> را.عذالاو هئعرذ- الحال ءامدشالا

 | .ذه لكىلعةلذلا لم ناوهورخآه جو امهه ليزئاج ريغ هملارمصملا ن :اكك ل ذ ىلا انه»ةرورضال ناك ذاف
 2 ركنا: كافوركب ةناهم اور اغسل قاس او لاملاذخأو ىرادذلا ىمورسالاو لتقل ى أ ايشالا ١



 أ وقل: ؟ كود عشوم اذ هى لوةااوهاذهذ 0 ةراةلعاو هناهأا» اةيوهنز 0 ةدبهو

 ثد.ح هلو دنع هذ مالاك- !||ىذمدقو ءةكحصردأ ىأ نر اىفان الف تغقت لاقياوذدوصداد ددوىأا

 اومدتعي نأالاريدقتلا» .٠ ردا لاف (لوالا )هوجو همقهللان مل.<الاهلوق 6 ةاانلاةلأسلا) مهوقفتت

 كلذ لع دشنأو هللا ند لع

 َىوَرْدداوفا!ناعورل_.1لاىفو + ةناغ تد_دئاهام قنأر
 زودف عرف هلدلاو لص ال اوه لوصوملا نال هّتلص“ اًةباولوص وما فذ زوالاولاةفهيلعاوطرتعاو |

 ءانئتسالااذز_هنا( ناش !ا)رئاجريغوهت عر ةااءاقب ؛اولصالا فذح ام هلع ل مالا ةلالدا عرقلا فدح

 : ل هانا عموزل ةلذلا برمذ ىءمنال ىعملا قد رط ىلع عق داو
 نو كت نأ (ثااثلا) سلا نمل_.-و هللا ند ءل.مالا اهتعاودا##ن ارةلذلا منع كفنت ال لق 0 2

 ||( ةعدارلاةلآسلا ) هللا ن نم لب عمالاريدقثلاوانع ءىأ اذك ل عسفنا يعل ينو ءانلا |
 دهعلا لق ناك اما نان الا نال لملساب ىم-استا دهعلا نا مة هانت 7 ذدقو هد يعهتنا لم- نمدارملا
 || لوصول! ىلا دهعل كاذب لهو دمعلا ندا داف داهم كن اود لَو مهلاعذام فول كال ذراص اتا
 لم ىلع فطءهنا لق نافررمذل | فود ن نه صال“ هب كس نم ىذل ا لد ملا انش كل ذراضو هيواطم ىلا ّْ

 !|ل.-ومالسالاوههللا لح مهضعبلاقاناق ةرياغملا هذه فيكن ةدرب اغلا ىْضَتةي كل ذو سانا نم المح هللا
 || ذاكيدارا|نورخ ؟لاكو سانلا نملبحو أ لاا كلذدار !١ناك ول هئال دمعباذهو ةَمدلاو دوعلاو» سانلا
 |١ نامال اوهنيئمؤاانمذو> اكان امالا نال نيام! ىلا. عترك ذامناو نامالاو مالو د_وعلانيليخلا
 | |._ه د نا وسق ىتْذلل لص املا نامال انا همن ىدنءىذلاو ف.عضاضي أ ىدنءاذهو هللانذاذوش املا

 |١ صقش ودران هس.فدي زيف مامال ا ىأر ىلا صوف ىذلا (ىئاثلاو) ةيزطاذخ ًاودو هسيلعهللا صنىذلا ١
 ْ لع هفاو نيئمؤاال < ىمملاوه  (ىناثلاو) هللال< ىىمااوذ (لوالاق) دامتجالابس< |

 أ دو ام كلذ ل صو هلا بطغىفاوءادواوثءاواوثكم مهناهانعمناانرك ذدقو هللا نمبدغبا وانو لاق ||
 | هفاولسو هللا نمبضغفف اوثكم مهلا ىعملاو هاناهتاوواذك لزنمنالذ أودت هنمو ناكملاوهوءوبلا نم ١

 8 هَ زا ىلعة نك افلح نررك ةكاودكساا مويلعتب ضو لاق مث هباول-و بضغلا مهبل -كلوةءاوسو

 ْ هل ازريغ مولع ةيقاناه ىلع ل د. كل ذو انة ةسالاأ ع نع ةنكسملا ب رخ ا ىلا«3 هنال كال ذو لاف ن_ سلا لوآ وشنو |

 الأ ناكنا اورد هروهظي ىدووملا نا ةنكسملاددار 1!نورخ لاقوة زالاالاسدا م-ماعقايلاو مهنع :

 ٌ نيك اسمنور جدو نا هكلاوزردو لال تاع للا نمرابخ اذه ممضعن لافوا رسوءاسنغع ١

 ريغبءامبنالا نول يو هللا ثان  اتورفكيا فاك مهنأب كلذ لاق د.عولا نم عاونالا هذهرك ذا ىاسعت هنا م ْ
 1 ا و مهل ةمزال ةلدلا ل_عجاهلرثأ تاهوركملا نم عاوف أ ةثالث دو ملا قدا ىلابعت هنا ىنعملاو قح
 ا ءام_ثالاهده قاصاال ةلعلا نادينا الا هذه ىف نيب مهل ةمزال ةنكسملا لعح اتاان* ومهلامزال هللا بضغ

 : (لؤالالاؤسلا)ت تالاوسانههو ق-ريغب ءامب الا نول ةةدو هللا تان : ننورةكي اون اكمما ىه موي ةهوركلا ماا
 ا نيذلا مه قريب ءأسم ان الا اواو يذلاو مالسالا ةاو درو هط دعي دوو تقصتلاانا ةنكساو ةلذلا هذه

 || ءادنالا لتةوهد :للعلا هبف تاصح ىذل ا عضوملا اذه ىلعفراصع ًاوراودأب ملسو هيلع هللا ىلص دج ليقاوناك |
 ) هلعل ا هم لصد م لولعا اذنه هين لدح ىدلا توارد 3 .سللاو هل دإ اود ىذلا لولعملا ف لمد م ْ

 م-يلعءايدنالا لق مهنعردصي ل ناكتاو ني رخأتلا ءالؤهناهنعءباولاو « امزاللاكشالاناكف
 لءفينيضاراو اكنورخ أدل ءالوهو ءاسالا اولم نيذلا مه مهفالسأ ناف كلذ زيضاراوناك مهنكلا مالسلا :

 0 !عم مهن السار ممتن "ال العف عبشْلا لعل كلذ ناك ثيحح ن نمموملا لعفلا كلذ بسنف موفالسأ
 ]| هيف ةمك م اامءاوطءاعكل د هلوقررك ل (ىئاثلا لاؤسا١) .لاعفالا كلتىف مهفالسال نيبو دماوناك ||
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 أ لذ 5ناسعلاو دكؤ اا نءىوق اى: توكي نأ بعدك أتلاتالد_ىك اتاريركتلا لاين أن والو |
 | بشغلاوةلذلا دلع نا (لّالا) نيهجو نم باواجاو ناب ههاانرفكلا درك لتر هاو
 | اول_غوانمل م_منال كلذو ةب_ىدملا ىح ءايبنالا لتقو رفكلا هلعو ءاببت الا لو رفكلا ىه ةنكسملاو

 || كلذكل زي لوال اف-ألا-ىنعضي ناميالارونوالاخ الاح ديازت"ىصاعملا تانلظ تناكرف بون ذلاو ىصاعملا ىف
 | نومسك,اوناك ام مومولق ىلءنار لب الك هلوقبةراشالا هيا اورفكلا ةاظ تا حو ناميالارون لطب تأ ىلا
 ]| كرت عقو بادالا 'لرتب ىلب نم تال اعمل باير ألاف عملا اذهلوتهلعلا هلع ىلا رشا اوصءام كل ذهلوتف
 هود 0000 نور فكيأ وناكم أب كلذ لوب ديرينأ لقي (فانلا) رفكلا ف عقوكلذب ىلا ألا نمو ةعد رمشلار ا ةدتسا ىف عقو ةضد رفا ال رتب ىلشا نمو ةضد رغلا كرت ىفعقو نأ سال رتب ىلا نمو عد |

 | ىلاعت هن اكفراركستلا مزليالا ده ىلعو لو هماع هلا يصل وسرلا نامز ىف مهتمرض- نماو هءاسج كلذ
 || لئاامجوة_سم هتوادعو هتيصعم لجال ناكم دقت نم عاف رخأت نمنأ نيب متم 2-1: نء دب وقع :هلعنيب
 : رز 11و لوقا كا نذالا سبل ةنلاو ءالملا نءْنمَي رفلابهللا هلزت أ ام نا اغلا رهظي قد مهد وقع

 1 مو.او هلا, نونموينو ددسن مهو لمالا هان هللاتانآ نول ةعاف ةكأباتكلا رد رت اولا لا
 0 اولعفتامو نيا اصل انم كءاواو تاريس1ن١ىف نرد وراسل نع دوو فور +! شد مايورع

 ظ ٍ اي رافال 1 2. الاةلأسلا) لئا سمت الاف (نيقتملاب ميلع هللا وهورغ -: نافريخ نم
 بر ٌوذونأ لافرخ الا دضلا لامها نس مرج الفام هبله لا ةدافالةةسبامه دس أ رك ذف اعم نام «؛نيدذلا نا هق.ةتورخ وق رن ل تما ا دس | نانمبرعلا بهذم ىلع ةمومذملا ةَمالارك ذرعضأ هناالا ةموم ذمة منو لاسةينا مالكسلا مات ناك. || ةعاف هَمأ بامكلا لدأ نم لاه انا هن ااه_هدح نالامق> !لوقلا اذ ىلع و ةماق دة[ ىاتكلا له اند .| لاَةْفأَدَح امنوتساقلامهرثك اونوةهْوما مهم هلوق ندع دَدءاارب رقتوهوءاوسا وأ مه رك ذ قوس تدلل با كلا له أ نا علا وةتأرين منك ةوشلاءاي فورءملاننو صأت هلوق عقوام ءاوس او.ساهلوق

 1 ةعاف مآ اَنكلا له نم ءاوساو ارب دةتلاوهدعبا.عقلعتمر »لب هدنع فقرلاز والو ماني مالك : ءاوساوسداهلوقنا (فاشلا لوقا و١ رامخالا نع كلذ ىغأ ءاوءاو بل هلوق مد ةئاملانهاءاذكن 1 كل دك سدا هتنادمعو لاين انءاذه غش -ى ذنيد ل قاعد زنا و:_بالهتناد. عودي ز لان اك ١ اذهورخ ”الارك ذ نع اشءم امهدس رك ذناكاعم نيَدضلان للعلا ناك اس تان ير رم : | اهراممك ا ىلا ة- احالفهب الا هده لقاعف ىرجدق ةءومذملا ةَمالارك ذنالةهومذملا هّمالا راع ا ىلا | ةجاحالحاجزلا لاكو ”ىراببالانياو ءاّرفلا لوقاذهو ”ىنلاركذ نع دشرلارك ذي تك افتح مأدارأ 1 اهبالط دمر ىردأ اق عمطم اد سال فا باقل اها !ىناعد

 اا ريدقتلا اذه للءو ت.غارباا ىواك الود نم بهدم ىلع اوس لدقامناو سداب عفر ةءاب 5 .ومذمَدَّمأو

 | قانتاللوقلا اذهاوركن نيب وكأ ارثك نأ الا ةدسع ىنأرامح اوهو 5
 | نالفلاتي (ةئامااةلاسلا) معاها و دككر غلا هلام ماو ثسغاربلا ىنواك أ هلو3 نا ىل_ءنب رثك الا

 | ةروسلوأ ىف ءاوسىف مالكلا ىذمو عمجالو يئيالر دصم هنال ءاوس موقد نابو استم ىأ ءاوسنالفو |||
 | اونمآ نيذلا هتم دارا ا ناروههلا هيلعو ( لالا )نال وق بانكلا لحي دار ا ىف (ةثلاثلا لأ #لا) ةرقبلا
 1 حرفك د مادو مل اراك ض»: مهل لاق هباصأو مالس نب هللا درع لسأ الهنا ىور مالسلا امهماع ىدعو ىدوع

 ْ تاناال ىف باّتكللا له ف دوا ىلاعت هنا لق ودب ”الاهذ_همواذف ناسا كندا لرب م - 0
 متو نم م- | نوكي نمم-مف ل كاذكاو هاب ادكلا لأ لكتانايباةي الاءذ_هرك ذة ومذملا تافصلايةمدق ن1
 | برغملا نيام نولصي' ا! ىغلي ىروُلا لاو ةاضراا لادااو ةديلا تاغ دااناقو دوما

 ا ٠

 واكموة ىف تازئاه

 لا
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 || رمارفن اوناكتورضا1 ا كئاوا ل اي نأ دسءيالو هلا هسرلاغتلا لاف دب الا هذ _هأرقو مريع ةعاسلا ١ ال هذه ىلا عقهشارك ديد أن ان دال ىل_> أ ند سل هناامأ ل اق ةالها | نو راتني سانا | ذاق ددعسملا ىلا حب 0 ظ أ مءاشعلاةالصرخٌأ لو هيلعمتتا ىلص ”ىبنلان ا دو« سم نب اىورام اده ىلع ل دياسم راس ندا نيذلا باتكلا|انثرو أ مث ىلاسعت لات مهتلجب نم نولا نوكي لوقا !1 د #» ىلءو نايدالا لهأ نم باكي | قرا نملك ب اكلا لهاب دارملانوكي نأ (ىناثلالوتلاو) مالسلا هءلعدماوق ةصو ىسعنيد ىل“ ١ وناكمورلا ند: ايو ةطدحلا نءنيث الثو نينثاو نا رغ لهأ نم ني_ءبرأ ىف تازن اهنا ءاطعنع رءاشعلاو
 ا موهسفتأا وعم يذلا كلو ا ل_#.ق هن اكب اكلا لأب هللا مداعسف 1 و هيلع هللا لص دمك نك ند لكمارملا لأ لاقي نأاشيأدع_لواونمؤي مل نيذلا بانكل اله ن .مهريغابيف ماشي ل اةعاسلا ىفةقعلا ةالصا را | لسو هيلعهللا فص دمع اوذمآ نيل“ الود بادكسلا لهأ نم ىروتسي سيل ليقف باتكلا لأ ىءؤدي

 الأ هلوق نم مدقتاملا دمك اتمالسالا لدأ هل ضفرب رتب الا هذه نم ضرغلا نوكم نابوتسي ف يكف انك || مفصو مهلاح باتكلا لهب هللا مهاصمنيذلا نواملاو ةعمذلا لاصلما كاتم حفصو مها باتكلا لعأبأ]
 | ةروك ذملاةَّمالا حدم ىلا عت هنا معا متوو تسال اق ساف ناكنك ادق ل وةكودو مارح منك
 ١ دع“ معمر نود نيدااودهل ردكوهو لالا تاعاس ف نآ رغلاةو الس مسخ دعم نءربعف ىلدالاءانأ ؟هنلا تانآ | نول ةالصل!ىفةمئافانا(لوالا) لا وقأ انو ةئافاسملا (ىلؤالا ةشصلا) هش امتتافصبتي الا هذه ىف
 ] ] لدي ىذلاو نيد اه هلل اوءوقو لوقو لدللا مق لوقو ىل. الا ىنثنء ىفدأ موة:كنأ لعب كير ناهلرقوام امتد

 ا ةالصااىفالا نوكنتال :رهسلا ناره اظل او نو دخست مهو هلوق ةال_صل اىف امل |ًذسه نءدأرملا نأ ىلع

 ْ نا ىلع لدب طةااباماف هلوقو ةيدوبعلا قاما للا نوك ىل-ء تادتي الا هذه نا لوقأو طا ا || امتافىلاهتدلوق هنمو اهيفامصقت_سم ةبلاطملا لعام ءاضنق الل امزالم ىأ" اماه هيلع يداها و ا هيه سلا ىفذن رطضمريغهل ةمزالم قاعأ نيدلا كسلا ىلع ةتانثابما ةعاف ام ور ري سف ىف (ىناثلا ل وقااو)
 ا نماسان انا هللا لوهران لاق باطالا نب رعنا ىوراع هيلع حاو ى رمصملا ن_سلسا لوقا ذدو كدهعب فوأىدوعباوذوأ لاق اك ىلا عت هللا لضني ةدهاعملا تقف ناس>الاو لدعل ىف ةس وبرلا قي عافت كلوملا
 أ ةيقث ءاضس اهيمكشت ادقا هدد ى سفن ىذلاوامأ نو ددرتمن وريم سلا لاق دوريلا تكوماك | ا باطالا نيااب نأ نوكووّتما لاقومل-و هلع هللا ىلص بف ءانبتك ولف انبدعباسجانتون تع باكل لأ

 || تابثلا نا ىلع لدي ريل اذهذ ىنوءتتاو فاونم ال ىسبعو دودو مي-هاربا ىنكردأول هد د سفن: | ||| ىذلاواي_ثعوةو دغى ولااذ_هىف”ىلءلزن اعاونمؤتنأ َسفاكو ىلاعت هللا ىل اهولعا وضونةوامهم|| أ!| اونمؤت نأ عم اغاو ل.غالاد ةاروتلا ام اولمعتنأ اوفاكدم مكسنا كلذ دنع لاك ىرخأ هياور فو ْ
 | ماقتسا ىمعمامفدوعلا تقأ كلوق نم ةلداع ةمعقحسسم ىأ ةعاف هم (ثااثلا لوقا ) ةمئاك ةمأ باتكلا | لهأ نم لاق كال ذيب الا هده ىف هللا هدم مزج الف بج اوهريغب قلعتلا م دعو بجاو نيدلا اذ_ه ىلع
 لاسم هيقو للا ءان هللا تاب ن واد ىلاعتهلرق ( هيث اثلا ةفصأا) ةماربخ منك هاوذارب رقتلاك اذهو
 أ لاسلا) نونمّوم نولات ةُماه هَمأ ىأ ةَمأ هلوقا ناتفص عفرلا ل2 ىف نونمويد نول (ىلدالا ةلأسلا)
 | هللا ١ ظفالا ظفللا عاسنا ىهةو التل اناك5 عاضنالا نم ةماكلا لص و ةءا وةلاةوالعلا (ةاقلا

 || هتاقموهئاذ ىل_ءالا د ىه ىتل هتاف ول فان أ !مبداري دقو نأ رّلا ثاب !اهي داريدق هللا تان (ةثلاثلا ||
 1 لئثمانا اهد_اوو تاعاسااو تافوالا ةغللا ىفاواصأ ليلا ءان (ةعبارلا ةلأ ملا ) ىلوالا امهاهدارملاو
 | رت ىذاا ل-رال لاقت )سو هلع هلق ىل_د ”ىبتلا نا ريلناىفو تاقوالاو تاعاسا ارااظتلا هنال هم ذونأم 1 ىنأَتلا ناك هللا _-حر لافقا١لاق ىناشلا نك اسل قالا روسكم ءاخاو ىحخ ل_2.ىفاو'اعماو أعم

 هوحو هسيقلا نو دس مهر هوق (هنل املا ةقصلا) تاووالا تءفا 5 تاو تيدا ةعملاىلا ْئحلا 5
 عوذشالاو ع وذالا ىف ةغلا م ةدصسلا ىف نارقل ان رق متاع و الا | نمالاح نوكي نأ لح (لوأالا) ْ

 3 ًانمستأ ٍ ىف
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 : ًارقاناتءمن ىف االا مالسلا هملع هلوقوه وراح رغد دنا ادي دح هريسفت ىف ىررهللاءجحر لافقلانآالا

 ةرا'نو دعس وةرات نوءوةي مهما ىدملاو المس ءامالك نو هنأ لة (كفا) اد-اسوااعكارأا
 ٍ م كزباول نوب نيذااو هلو ةكودو ىلاعت هت عوضالا نمةالصا ا فنوكيام عاواب ةجرلاو لكلا نوغتن

 | ن-سملا لاك هيرةجز وج ريو ةرخاالا رذعامتاقو دج اسملالاءان 1تنافود نم هلوةوامايتو ادحأل
 (ةلاثلا)طاشنلا ثادح او بعتلاةلازاو ةحارلا ةدارا ىنعم ىلع اذهو هسأرب هس دقو هيمدقب هسأر حبب ري '
 .ادوصم مت ةالصلاو للان دج ان م_هذصو نولضي م_منا نو دكت مسهردل وتيداراانوك نأ ل“ |
 0 يح هنن ناسف لاكو اولص ىأ نيك ارلاعماوءكراو ىلاعت لاق ةبستو امهبستو ةعكرواعوكرو ةدحعمو .:

 | نوعذذ ىأنو ددس مهو هلوقب داراان وكي تأ لة ( عدارلا) ةالسلا دارخلاون رود نيو نوت |[
 هزه لكو ضرالاى امو تاووساىفامدعهتوهلوةك ادود- عوشللا ست برعل !نال هنن نوعش و
 ّْ اوم وما نأ لعاو رخاالام وءلاو هللابنوئمونهلوق (ةعبا رلاة فدا )١ هللا هجر لاغتل اه رك دةوحولا ١
 الأ هلوقي كل ذ ف دا نارقلةءارقو دعت نيمو حدماسإف ةاروتلا ةءارق ودل ىلامالا ف نوموةياضيأ |

 . || هقاىصاعم نع نوزرت_<الوهلاءاسأ نورك دووباءالؤهو ىداعملا مرد مزال سيرخ الا مودلاب |
 لأ لال ربت او هناذا قا !فرعي نأ ف ناسنالا لاك تآل-ءاو داعملاوأ ديان ناعالا مهل لصخع لق :

 | داعاا ةق رغم و ًادمألا ةفرعمفراعملا لذفأو هتارك ذراك ذالا لضذأو ةالصلا لاسعالا لضفأ و هب لدعلا

 0 ا ودم هلوقو مسونع ةرداصا هال لاسعالا ىلا ةراش | نو ددسن مهو ىل ل اءانآ هللا تادا ن وار هلوتف ||

 أ ةوقل' مهلا لاك ىلا ةراشا اذه ناك مهب واقىف هلصاللا فراعملا ل دفىلا ةزامارخ الا مودلا وهللان |
 | تاحرد رحااما اها لاعب ىلا ةرملا ىهو ناسنالا لاوس لك كلدو# هن رظنااًةَوَدلاَىف وةمامدعلا ||
 |( ةسداسا|ةفدلا) فورعملا نوصأيو هلوق (ةماسلاةفصلا) ةكداملاتاحردل أو ةناسنالا || : : : مت تاب 5 . ل
 الإ ناستالان وكف مالا قوفوامانن وك, نأ لكلا ق ىودقلا هياغلا نالعاو ركشملا نعن ,وودو هلوق ||

 ليمكت ىف ىس نأ ماقلاق وذهنوكو هرك دم د: دقو هب رظنلا هن وو ةملمسعلا هنو لاك ىفالا سلامات
 0 1 ىسممااودو ىشرالا ع مهعتع وأ ف ورءملا مالاودو نش امىلامهداثراباما نيش رطب كلذو نيدقانأا 0

 لسو هيلعهتن ا ىلص دم ةو.بو هللا دمسو د ىف ورغملابن و نأ امهنع هلأ ىذ ر سايع نبا لاه ركشملا نءأأ
 ّ فورعملا اظل نأ لاول بو هلع هللا ىلص د ةرو :راكسنا نعوهقئاب ل رمش نع نوني ىأ ركساملا نء نو نيد

 1 |(ةعياسلاةنصاا ) ركذم لكو فورعمر كح ل وانتو هت لمءاد ريدغب هصصز علف قاطمركدملاو ||
 توملا,توقلا فوخاهلا نوردابم-ملا (اههدحأ ) ناهجوهمفو تاري-كلا ف نوءراسو هو |
 لأ نم للا مال كاو ةالصلا هلع لاك هم هومد مايل علا نا سل 3 لق ناف نيلق امم ريغ انوه عد (رخالا دا
 ىقيشبامع دع نأب د هر ةعرسا |انلق للا نيب ودع رمسسلا نين ََق رفاااق نح .رلا نمفأتلا وناطمتلا 1

 | نيدلا قاع اعف ة.غرلا طرقب ةدو د ةءراسالاف هعدق ىشاالام مدعي أب د ودم لدعلاو هعدق# ا
 آل لهل! اضيأو مكبر نم ةرفغم ىلا اوءراسو ىلاءتلاق ىنارتلا ىلع روفلا رتارمالا ىف بغزنمنالا]
 1| كاوأو ةوق( ةنماثلاةفصلا ) ىذرتل بركب |تاعو ىلاعت هلوق لءادب قالطالا ىلءةمومدم تسل أ

 || هللا دنع مهلاو- [تالص يزل نيلساصلا "لج نمهياوةدوانع نودودوملاكتاوأو ىنعملاو نيطاصلا نم
 | حدم ىلاعت هانا وهةنآرةلااما لوةعملاو نارقلا هيلع ديو حدملا باء ديف هولا نأ لءاو مهيضدو ا

 ١ مصهرغو لقكلااذو سدردأو قعمسا رك ذدعب لاف مالسلاو اللا مهبلعءاسبنالارباك أ فصولا اذ مم : :

 ]| كتجرب لح داو لاك هنا مالسلا هماع ناسولس نع در اك رك ذو نيطاصلا| نممس مئات حر ىف مهاناشدأو |
 حالدل!ناووةلوةءملاامأو نيتمؤملا اصول ربجوءالوم وههتناناف لاهو نيا هلاك داعى ١
 لكنك ١ ذاق لاءالا فوأ كئاَم_ءااىفكلذ ناك ءاوس دا فووق ن وك نأ ىج.نرالاملكو داسفلاّةض 9



 01111 شي

 | قاع نا م تاجمدلا لك أىلعالا دحالسل ناكيف اللا ل هدف نوكي نأ شيام باينرم لحام |
 نا

 : لتاسسم هنقو ني-ةثملاب يلع هللاو هورت ححح7ناذ ريش نادل ءفامو لاق هد امل اتاةدااءزدرك دانا

 ! نلعدلاب هو ركب ناذري-خ نه اولع_ةيامو مصاع نعصذ-و -ىءادكللاو ةزحارت (قوالاةلألا)

 أ| نو م انو نو:مود ونو دعو نول باتكلا لدأ ىنمؤمرك د نم ةلء قاب لمتم مالكلل نال ةناغملا

 لوزيل م_يوطظعت دودةلاناكفو ىمطظعااتاح ردااماوز اق لإ ىلا_ه3لاف نامعال !اذه بيس متر مخ مكن

 || مالسنيهتتادمعل اولاف امل دوهيا!لاهج ن ادو هةماو نولم_ءياممهل عمذ: ناو نوعراسو نوهئدو رف

 || لهأ ىموم نمهركذ مّدةتام لك ىلا عجر ظفالا بس ناكناواذ_ه مث لاهطلا كءاوأ مالك رثأ مهباق نع |
 : لمس ىلع ءانلا اوأرقمماف نوقالاامأو #2 "ناءأااىلا ارظن همقنول_تدي قاطارتاسناف نارتكلاا

 || مكس نوكينأ ةدئاشضااو هور فك نلف ءالؤه مكتل+ نم نيذلا نيمو ارشاعمريدخ نم اولعغتامو
 ا تءاج هي الاهذت ربات نا كلذ دكحورامو نيفاكملا عجب ق- ىفظفللا تس اماع هن الاه د-5

 .٠ : 5 .٠  5«ز دع ل ل . : ص وم (- ؟) ع 5 ََت 5 0
 هب الا هذه رقد ناك هنا هنعلوةءااقورعوأامآو هللا دن ءمو ددن ريخ نءاولعفتامو مكملا فولريخ نم |1

 || ار نكح ءازالا عنم ىمسامناو هءازجو هباوت اوعذت نأ ىأ# ورةكت نلف (ةسناثلاةلأسملا) نيتءارقاا

 | | نك كئاواف لاكو ميلعرك اًنهَنناَن اف ىلاسعت هللا لاف اركش باوثلا لاسدبا ىم«ىلاعت هنا (لوالا) نيوجول
 (|ودةغلاقرفكلا نا (ىناثلاو ) ارفك هعنم ىعماركش ءازدلالاصيا ىمءافاروكشم م-معس

 || نياوم_ةمىلاهاّد_هفهورفكست نلف لاك ل ل_.ةنافرتسلاو دحا ةلزتءهنال ارذك ءازلا عنم ىعسف رغسلا
 || انههر كلا نعم اان انالانلق اهرفكو ةمعنلا ركشلاةيد- اوىلاالا نات الر فكرك نأ عم
 || نولئاقلا ريحا ( ةئااثلاةلأسملا ) هءازج اوعنةناو هو هر نافلاق هناك ناكف نامر او عئااود
 لودو نم ديال هنا ىلع لديهن الاهدهعب رصلاس دن ال هذ طا.حالاىلا نيبهاذلا نم ةنزاوملا

 1 هد_هرمدظنو هن الاوذ_هىذمقم ل_طمل َئىث هرادةع طمحلا ند طم و اطر اولؤ هملا دعا العفن

 أ نيقدملاب عاعهللاو لاق مث هريارشذرذلاقثم لمعي نمو هري اريشة رد لاةثملدعي نك ىلاعت هلوقان الا
 أ مدع ا وهو هيلع ل بادلا رح ىربصام ماق ًاءازطاو نامرخلا مد_عنعرب_ت أل ىلاعت هنا ىنءملاو

 ١ تامول_هملا لكو مياعهنال هم ق لانش كلذر نا._فنلاو وممن وك نأاما ءازااو باودلالاصيا

 1| مد_ءىلء لدي ىلاعت هللا مساف تان'دحما عبر جهلا هنال لاحم كل ذو ةج احل او ل_ةجلاوز_هتلا ن وكتااماوأ|
 ا نم عذملا عشا تافصلا هده تقةئااذاو ل-عطامدع ىلءلدي مياعهلوقو ةحامطاو لعل اوز_هعلا

 || هنأ عمنيتتملان يلع لاه انما دلعأ هللاو رومالاهذ_هل الن ود, نأو ديال وللا عنمنالءازالا
 3 .ىلاعت هلود -# ىودتلا ل_هأالاهدنءزوةوال هنا ىلع ةلالدو باودلا لي ز< نيقتمالةراشب لك اءىلاع

: 
 (نودلاخ اهي مص رانلا باحصأ كدا وأو امش هلا نممهدالوأ الو مهلاومأ مهتعىنغت نااورفك نيذلاّن ا
١ 

 لاو أىرخأو ناقعلا ةمفمك ىف نيرفاكللا لاوحأ ةّرمتان الاهذهىف رت زلات هنأ ل-ءا ||

|| 
 رافكلا نهنمآنم فصوالت د.ءولاو ى_ءولاو بيغرتااو رجزلا نيب اعماج باوثا|ىفني-:هؤملا
 | اورغك نيذلان ال اةفرامنكسلا دعو ىلا هت هعمت ا ةنسسألا تافصلا نم مّدقتاسع

 :روسىؤ ىلاعن هلو5 هساع ليادلاو لاملاالا ناك املوسرلاة:دناعمىف دووملاءاسؤر دودقةمهنالكلذو

 | مهلا ومأم-معىغتن 1 ”اناق
 ١ دارألا (لوالا) نالوق اورذك نيذلا نادوةى (ىيالاةلاسملا) لد اسمن الا قو م_هدالو الو 1

 | رمذنااو ةظد رق ديرب سامع بالاك (اهدح ا)اهوو اورك دلوةلا اذ مب نولث اقلام رافكلا ضعي هنم

 || ردك ناكل هجانأ ناف شيرة كرشمىف تازئاسملا ( اهتاناو ) ال_ءاقانم كان اءاورتشتالو ةرقبلا | د ا ع 5
 : هاوقو ايهروان أ نسحأ مه نرق نم م-وامق امكحأ كو هلوق هسئلرتبدسأا | ن_عاوهلاعرابتفالا



 لات

 أل ردي مو نيك ثا ل ١ اريثك الام قرن ا دئاق ناس أ ىف تاز ابحا ( ايجاد )نازل عدس يدان عدملف :
 ا كالذورافكلا عمج قدقدم ب ' الاا (يناثا !لوقلاو) ملسو هماع هللا ىلص ىب لاةوادعى دجأو

 رقفلانهعاس او لو هيلعهقلا ىلسهلودرلا نوريعيا وناكو لاومالا ةرثكبنوزز«ناوناكم -4 مم ال ١
 ”ماعاتفالا نالوةدشلاورتفل اذ هىفهير هك رتاملق حلا قعده ناكول 1 ولاا مويس "راج نم ناكو.|
 هب االاود_هدع لاف ىلاصت هنااولو.تأ نيلوالاو هموع ىلءهؤارج اب جوف صرفت ١١ بدو لءادالو ١
 نوقننيدلوق نا ادرتك نيذلاناةوقوحو عضوملا اذه ا دئا وفي اوق فرعذلاق نوقث: امى ما
 ىلاعت صخامنا (ةيئاثلاةلأسملا) اصومئاضيأ !ذ_هنوك نأيجوقرافكل | ضعس ضو م2

 رفاكنلا نا ات نيب م داول اوه تاناو مثلا عفن ا لاومالا وهّتا داما عف ءن:؟نالرك ذااي دالوالاو لاومالا ظ
 ا ىلاعت هلوقمريظنو ىلوالا قدرت طب ءام_تاال ارث انس هعاسفا مدع ىلع ءلديكل ذوةرخ - الاى تيا! امهب عفش.ال

 ]لا هبا الا اعسش سفن نع سف : ىرغالاموب اوةتاوهلوقو مياس باشبهللا قأنمالانوئءالولام ع المو
 ٠ْ مكب كير ىنلان كدالوأالو مكل اومأ امو هلوقو هب دف اولو ايه ذ ضرالا*ىلم مهد ن نم لقد ناةةلوقو:

 نودلاغامف هراناا باص أ كئاواو لام مهدالوأبالو موااومأب مول عافت الهنا ىفاعت زيباملو ىئازاند: :ءاآ
 | رانا باص[ كئاواو هاوقاولاةفا ديأرانلا ىف نوةرالةالهلا لعأ قاسف نا ىلع. الاهذه اشاد أ جحاو ْ
 1 ةماكل اذه تداف ألو مهرمغال هءنوعفتنملا مهو مه ريغال دبر باعجأ كءاوا لاشي هاف رسما دقت هلك ||
 أ لثك ايتدلا ا. هذه ىف نوقغ>.ام لثم) ىلاعت هلوقرفاكتللالا ساو 1:1! ىف دوللنا نا تيثرصصحلا نعم |
 ا ا هنالعا (نوللظي مهمسفنأ نكلو هللا م_ولطظامو هتكلهأف ممسفنأاو اظن موق ثرح تباصأ ”رىصاوا 2 1

 أ لاس رطخفتاريللا هوجو ىف مولاو اا ماكل مهر ىقلالل رافكدلا لاو أ نا نيبال ىلاعت

 ا تاقاقنالا كلذ «نوعدلا المملا نيد ةيشلا كلذ“ كر د ال10 هج ىلا عت هللا لازآة كلذ, نو «فةند مهنا تنادسنالا

 أ ةرثكل لعلاكري سي ىذلا هبسشل ا لما (ىلوالا لأ ملا ) لث ا. مكب ”الاىوهقا هحواهباو ددق دقاوؤاكن او

 ْ ع رزلا كلم ةدراملا عيرلا نا كمّمتفن باو لطب 5 هرفذك نا م الكا | لصاحو هب هم_ثيانعق هلا وعنا
 أ ْ ةىلهلا ةدراع لاا رلان قاقنالا هيث ف.كن كاد ىذلا ثر اوه مهقاسننا ىلثمريدقتلا اذه ىلءةل.5ناف 1

 ا ءارحا نيب هب مياشملا ل ه2 ل ناو نيالا - دودة ماوهام نب ةرجاذ ثحلا همف تاص امهّمم ناهد ىلث ا 1: اق ا ا

 ازعا تيدي كلا ن ندور تلاعب هنق ةهماشأا تا دحام هممو بكرانا هيبشتلا ىمعبلاوهأد- هو نيل

 ١ همفق ىناثلا سسقلا ن هوأنت :اءس ناو لاّوسلالاز لوالا مستقلا ن ملثملا 0 هائله تا ذاق اممم ةتاونلك

 1 ل لثم (فاثلا)ثر كا نكلهملا عب رلا لة كن وظف امل الها قرغكلا لمربي دقتلا توكي نأ (لوالا) مود-حو

 || اوقذنأ املا نوةفشرام لثمهاوقىف ةراشالا لَءل 6 5 تلاعتللا ثرااوهو خر رك لوم لكن وة قرم ١

 | ديازنأام عبجب اكلهم قاشنالا اذه ناكو هيلعرك ا سعلا عم جى ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر ءاذيا ١

 ا ىلئمريدقتلاوريسخأتو مدةتورامعخا ىلا ةجاحر غن ىلع د فما راخمل ”رااورو متاكد نم

 ا اثر 0 ل ط هالوك فرس اره يزل ذك ملال نار ل ساو اندلع نو نؤةةرام :

 | ملغعأ نم سو هيلع هلا ىللوسرلا*١ذيا ىفم_هقاهنا ناق عضوملا اذه ةيتكدنع لاسي و رطخ هحولا اذ هو ١
 أ كمر ف فاوفلتخا (ةناشلاةلآملا ) بلا لا عراب لاطباىف اريثأتاه 2ث نمورفكلا عاونأ |
 ا ةرخ الا ىفاهبعافتنالا نوبي مولاعأ عبو انه اهقافن الايد ارملانا لو الا نما وق ىلع قاسةنالا !1

 1 اورمديشساف هلوقىلا موسقن أ نينمؤملا نم ىرتسشما هللاَن اهوى ءا رشواعد كلذ ىع# هاك ا عراقنا اع ش

 نو. ا اوقةنت د "لا اولا ن رأ ملاعت هلوق لوألا اذ. ةدنص ىل_علدياممو هب حباب ىذلا م كعمل ْ

 تاعافتتالا عاوتأ عم جدا رااو لطايلانم 8 مكلاومأ اواك امال ىلاعت هلوةوريدتا لاعأ ع. .ج هيدا راو ا

 ا را يا هقهول .ةلعب هل لبلاد لاو مالا قافنادارألا نا ه.ثالاودو (ىناث :لا لوقلاد) ٍ
 ١ اممذعو ا رافكلا 0 ١١ نوهفتا امل ءهلوآ (ةئلاثلا هلآ ملا ١ مسهدالوأالو مهلا 7 ا



 || مهاناوأ ايندلا عفان 0 مينا نال ادراك عرعر تالا نا 11( لالا)نالوق هذ 8

اورفاكتلا نغالضف للا ٌقَذ قدرت الا ىف ةتبل ارثأ هذه قى ملاعمث دلا عفان ا ناكناف ةرخاالا
 : غانا ناك ن

ةدئافال رانكلا تاقف' عج نأ تنثفهب عافتنالا 4 عامر فكل الرع الا الإ
 ظ اهف

 | ٠ اةعضل ا ىلا نادحالا ؤرط اننا او تاطانرلا ان وك تاريخنا ىف مدهلاو 5 اوةفنأمهلغلو ةرخآ الاىأأ

 |١ الظذمة رثككى ار : هَرَخ الام دقا ذاف اريثك اريخ قاسفنال ا كلذ نهودعرب قةنملا كل ذ ناكو ىله ءارالاو ماّالاو '

 |ثرسطاالا هعم قيألف هتقرساف خبرتي انمًفاريثك اعقانم عقّورواغرز عوز «ثاك-ةتاري#انارابث ال[

 ِْ ناك هنكتل تارهشت ا ن نم هنا هونظامفاهوةفنأ اذا ام امأت اريخلا هوحو ىف لا" مالا وشن أ اذا ده تسال

هدهو اند بن ر 2و نيم سلا لق ىفو كوسرلا ءاذياىف لاومالا قاسنا ىلم ىصاسعملا ند ٍ
 هنفءاثلق ىذلاق م

 ٍ نيذا انا لاهو اروثنم"اب مه هانلعذ ل-ع نماولعامىلاانمدقو ىل اعدل وقد , الاوز -هريظنو دسأو دم ١

 (اورفك نيذلاو لوقو ةرمتم- ممياعن وكم امنوة فد سهلا لمس نعاو دعما مهلا ومان وفر اورذك

 ! عومم كلذ كو باوثاايةع:ستالر انكم ن م تاس نا ىلع ل دي كلذ لكذ ةعمقو بارمسسك مولاعأ

 ةدسا هن , الا رسفاسعا انا لءاو حصالاو ىوقال اود لوةلا اذهو يقم ن هللا لة اغا ىلاعت 0 :

 | عجب ةرثكلا لاومالااوقفنأ م- مافات دلا ىف م.مريخج اهريسةاضيأ دعب_الو ةرخ“ الا قراذكيلا ءالؤ |

 || كلذ نمرافكلا عم قبيل ه اوقومال_سالا هئارهظأ اوم-ماعسالا بقنا م قاشملا اولمكتشورك 0

 : لوقلا ادد لءورادكلا ضعي ءرامخالاهئمدار 1 (قاشا١لوقلاو) ةرمساساو ةسقلاالا قاقثالا

 فواللاو هما لمدس ىلع ن نكل هللا بسف مولاو م نوةفدي اوناكئيفانملانا(لوتالا) هو+وهن الا ىف

 ا ردب موب هياعصأو نايقس أف هيا الاهزخ تاز (ىلاُث ال موم3 هن الاؤ ملأ ارا دلال سل دل

 1 ل>ال مهر اي-أ ىلع دو ميلا هلفس قاسفنا ىف تازث (تااثلا) مالساا هماع لوسرلا ىلع مدهر هاظن دع

 : (ةعبارلا ةلأ- ا كالدك- نيب هنا عم! هنن ىلا ب ٌرَدن هنا نودظدو نوةفئ اهدار ١ (عبارلاو)إ فير ماا

 نالؤقةودو ديدشاادربا ”رمعلا ةغللا لهأو ني رسف م ارثك لاق (لوالا) هوو ىلع "مدان او داما

 0 ىأراشحا 0 قلادات ا!اوةرالاموعسااود< رهدلانا(ىناثلاو) دير نياو ىدس او ةداتةو نمايع

 كاع ا ودعا ”يصاسمنأب رانلا تفدوامناو ةىرابثالا نيا لاق ”ىراينالا نركب ىو ”مدالار 3 ٍ

 ةةرمص ىف هنأ سس اتابقأ: ىلاعتهلوق هنمو ةكصلا :”رصااؤرو مةمرمدرمصا او باما ارب رص هنمو تاهتلالا

 1 نيلودلا ىلءوراناهيف لاق "ردات هلوق ىف ام مء هللا ىذر سامع نسا ءهداش_داب ”ىرابنالانباىورو

ء اوس هنال ل_صاح هيدشنتلا نهدودةماق |
لطم هريس هلافاق رت ارو ااكتلهما درب ناك

 ا مصيف عيرلاو تر كاا

 1 هده ااسنال كلذو طابحالاب كوملا دك ىلءذي الاهدمباو.ه> ا ةلزتمملا (ةسماخلا ةلآس تار كلا ١

 الأ قافنالا كلذ ناكل رفكلا االول هنا انلقاذا مصياسغ اذهوقاهنالا كل يرفكتا كالذكف ثر اكل معيرلا |

نءاسب ادع أب اجأو طامح ال اءلوةل ا حدب ذ دةامحو ةرخ .الاعفانملاصو.
 اوثلا مزاتس دوال لمعلا نأب ه

 || هظرشش تاوذا طورت تافرتكملا لد هبا ذاق ناي اللوك سد ا نم دءولاودعولامكحالا

 | ىلا عت لاك مث ةرسقبلاةووسف تم دة:دقط امعالا لوقلا نال-ط: لئثالدو هتو.ثدءبهلازا رفكل ذل

 تب اصأهلوق ىلعرمهتةب ل )لا ة:ناوهو لاوس همذو ممسفن أ اوإط موق ثرح تب اصأ
 |١ :دئافااامؤ موقثرح

 ]! لاله او ةدساف هنا اودعمملا (كوالا) ناهجو ممسفنأ اواط هلوقريسةةىف ذاق ممسفنأ اواظ هلو

 || ىدهنم قال قد ةراكلا بهذي ئثب نو ةةثبأم هسشت ضرغلان ا ىههرك ذ ىفةدئاغلاو مهلذيوة عمت رحأأ

 ااا امأق : هرج ' الاىالزان دا ىفال ةعفنم هنم لصغعالو ةماكلاب بهدي ىذا اود ني اظا اني رذاكلاثرحو

 ٌْ هءاو فدي اب ىلا عت هللا نال ىنعم بهذي الف ةروص به دي ناكر اوهنال ةماكلاان بهذي الق ن نءوملا لسا ثرح

 || رمغفاوعيزم- م اوذممسفنأاو !ظدلوق نم ذارملانوكي نا (ىناثلاو) همل | نازحالا كل :لودو ل>ال

 هسشنأ اجو دك اًيريسفتا اذ هىلءو عفا 5 2 هتقوريغفو أ عررلا ع طرود ||
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 1 م نا داك ةدرابل |عبرلا هتباصأ اذان عسمضي هنقو ىفالو هعضو٠ قال عيز نم نإف 3
 5-3 08 ملثمح مواظام ىلاعت هللا نا ئءملاون واظب مهسفنأ ناك كلو هللا مولظ امو ىلاسعت لاق م ملعأ هللاو / | اةاضرمصيال نا عنمم ا مهرغك مود هباصأ مث هننقو ىفالو هعضوهىفال قاغنالااو كر افكلا انهاهاذكف |

 || يحئاص لاو هقتةلؤوبةءاموكن م ةلاملاهوبولاب دن ورتعا ماو أ ثيح موسفنأ | واطممكلوم-حاقفنا
٠ 

 أ| لع نواظي مهسفنأ هنكلودا رنأازوكالو امن راي ,مسفنأ نكلاو عمي دشتلاب نكاو ىرق فاشكلا |!
 1 | مكنود نمدئاطب ودختالاونم نيدل اهب ) ىلا. ء:هلوق « رعشلا الا زوال هنال ناشل اريعذ طاقسا ٍْإ
 أ يدمؤمادقا ىنننيذلا نا فاوذلتحا (ىلوالا ةلألا) لئاسسم انهاه ودي. ال ا ءدهف نيرئاكلا ةطلاتخأا نعنيئمؤملا رذتفع رشي رئاكلاو نئمّؤملا لا 086 رش ىف غالبا ىلا عت هنا معا (نولقعت منكذا : 0 تان الا مكل انس دقريك أ م روادد امو مههاوذأ نم ءاضغبلا تديدق منعاماو دوال مكنول ال و
 || ىلا الو أ نم تان الاهدهن ال دا||ز_ه نادك حو هنعدب الاد مم ىلاعت هللا هاهذ شاعملا ب اساىف أ ا مول نودصتب م-هف نيدلا ىف مهوفلاخ ناد مهنا مهنم امظ فااساو عاضرلا نم مهني ناك ا م- منو اورد ا || مهرومأ ىموتورواتياوناكنيم لا نال كلذو دوورلام* مما (لوتالا) لاوقأ ىلع مهنممهتطلاة نع
 | قاكينم زا نال كل ذو نوقذانلا مه مهنا (فاثلا )كل ذك اضيأذب الا هذه نوكتن دوبملا عم ةيطاخاهرخآ ا ْ نما و 0 ما 0: ّ
 ا هلوةوو كا ذ ىلعل ديدي الا هذ_هدعب امنا لولا از_ه باص أ ةحو كلذ نعمهءنم ىلا عت هللاف ةرغللا ٍْ || لاو-الا لع م.ْوءاطنورا رسال مويا نوُس همقن وقداص مما نوذظد و نيقفاما لا وقارهاظب نورتغن ||

 (| اماك هند نأ تب ار ناق هنماطخ نس أ الو اظ ف ى وقأ فرعيال ىنارصن ةريطلا لد نءلجرانه اد || ا مارا در نااملا نير سا لة دنا ىورام كل ذدك و امو اءلوأ مو دعو ىودعاو دنت الاونم  نيذلا ش الأ امان ىلا عت لاقو رافكلا عمج نع امن كلدن وكمذ نينمؤااريغ نم ةناطنا ودضتي نأ نينمؤملا عنك مكاو د 0 لأ نم ”اطي ىلاعتدلوت هيلع لل دلاورافكللا فانص عهدي دارملا (ثلاثلا) نوزمسم نخامنا مكعمانا | || اولاف موئيط امى اولخ ادا وانما اولاكاو:مانيذلا اولا داو ةرقبلاةر وس ىلاعت هلوق هريطأو مَع اذملا || 1 هعصو» لد دوهياان ومان الا هنا مولعمو طل نم ىلءاناالا مكملع اوذءاول>اداوائما اولاف كوةلاذاو
 || اليلدتالا هذه هتعمقا ىضررع لعجدقف نيئمؤملا ريغ نمةئاطب تذْدَكا نذا لاعتو كل ذ نمر عشماف
 | رت, صوص نكي لاصاخ ناك اهرخآواماعناك اذا ةءالا ل وأنا هقفلا لوصأ ىف تين هناف دن الا لقأ | ا موع منجل ذهف نيقف انا صتخخ يالا دعب امنا ن مهي اوكسة امام أو ةناطإ ”ازمدذلا ذات نء ىبن ا ىلع |

 لأ امون هب نطمب نالفي ن الف نطب ”ىعمحالا نع متاحوبأ لاق (ةزاثلاةلآسملا ) اهاوأ ءوع نماعئام يالا
 || همك ىذا انا ل_داطاو هتراوظ فال بوثلا ةناطإ هنمو رهظلا فالح نطيل نمداصأو هأ نونط. | 1 يذلا هتصاس ل برلاةتاطيو عدلي او دححاولا هب ىعسي ر دصم ةناطبلاق سم ىفالخ اد هياصاخ ناك اذا هنأطإد :
 أأ| ىلاعتهلوق (ةئلاثلاةلأملا هم تر ّدلا ج3 ىف هملطا ىلإ ام ةلزع هلال ةناطل ىعسل بد رقتلادي زعتاسنالا ||
 || مفي نيدتلا نولتقيو الام لوزا تاو ا نا جن سا دن روع تاع مهدعنأو اننلا ماس دقلجرلا | أ! لوةياكهجولا ا ذه ىلعدل ننس مكسأو دن اذذاو مكتلم لح ريغ نمو نياسملا نود نم ىأمكسأو دن ا (قلوالا ةلتسسملا) لئاسهرقف كد و دن م ةرامأ مول ادسشرف ىلا قاوس فر رهتاطاو دال |
 الأ ةوقباةلعتمن ركب نأ (امهدمحأ) نالاقتحا مك-ةود نمهلوق ف( ةناثلا ةلأملا) كلذاولعفمهوانآ ىأقح |
 لأ مككود نم ةنئاك هنا ريدقتلاوةناطبلل افصو لع نأ (قائللو) ةناطرمكتو دنماوذخت الى اودختال |
 1 || هيوبدسلاع اتلك مكنو دن ةناطب او ذدتال لوق نيبو ةناطا مكتود نماوذهتتال وق نيب قرفا ام لق نأف |
3 
 ا

 أ ةدئاز نملدبق (ةثلاشلا ةلآسملا) دوصتلا ةدافا ف ىوقأ ةناطب مكنود نماو دعت الد وةناكف ةناطد ْ
 لا ةيح ادم نم عملا ىذت هب الاهدل لقناف مكنل لهأ نود ن من اطب او دخت ال ىأ نيستال لو ْ

 ا مهمتي نأ د ومما اغا ةئاطبلا ذاع ادودقملا سلام دو ىعأ هنأ شيمه ىذلا ومهال نوددستي مما
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 هنا ٍل_ءاو ماعلا ىلع مدي صاالا نا كش الائات اه عسابا ف يكف كولتاف نيذلا نعهتنا كاتيا

ذني رفاكلا نمةناطباو دي نأ نمنيئمْؤملا عنماسا ىلاعت
 هاوق (اهدحأ) روما ىهو ىلا اذه:لءرك 

 اذاولا.ىهالا ىف الأ لاةي ف اشكل باص لاق ( ىلوال ذل سملا) لئاسم هفوال ايش مك:ول أر ال ىلاعت

 كا ىعأ او نيمذتلا ىلع ادهد 'لول [الوادعت كولاالمهاوق ىف نياو عفم ىلا ىدعم لوعة سام همقرمك)

 دضعلاةلو.ؤغا ديالا د_مسا او دشنأو ناصفألاو داسفا 'لايطلا ( ةيناثاةلأسملا) اهعن كة: الو ادعت

 ىلاعتلاوو لمعلا صقان ناك نأ ليمدعو ل.2و لو. ل>ر لق هعمهو اّمهوةنمدخعلا هس

 || نوءديالىأ الا. مكنولايالهلوق ( ةئلاثلاةلًأسملا) اررمضواداسف ىثالابخالا كودازام مكة اوحرشول
 || ةلآسملا) هلثما رش هنولأ امو هتك ىف ترمصقام ىا اصعن هنولأ ام لاقي كدا فو مكنت رسم ف مهدود
 /| نال ردصملا ىلع هلصن تئشناو انرك ذاك نءاوءفم ىلا ىّدعَي هنال مكنول اي الي ل امكن ا بصتتا (ةعبارلا

 ها ىلا روس سو 1 0 0 0
 ديل لت اسمهمقو ٌحدعام اا ا 5 را ال اح مكنولايال هلوق نعم

 ْ مكتنع ال. اءاشولو ىلا.« لاف هةُتااوررمذااةدش تنعااو هنحاى أ! !دككتددولاةا (لوالا

 ا ىأ نو-رع منكاعو قااريغب ضرالا فن و-رغت منك اعمكلذ هلوةك فير دصمام (ةئاثلاةلأسملا (

 ا هلاسملا) اهانا هيعطو اهاباهئاثي ىأ اهاطامو ضرالاو اهانياموءانمدلاو هلوةكو مكس مو مكحرفب

 || لاه ( ةعبارلاةلآىلا) د رضلا أ ما اندو مكنايدف كو رضي نأ او.-أدن الاريدقت ( ةقلاثلا

 ا نالا ذه مصيالو ةناطيا | ةءفص هنا لءقو "هلا فانكتسا هال ٌممعام اودو هلو لال هللا هجر ىدح> اولا

 اود فامءلا فرح لاخدا ت> ولام ا ةفصاذ_هناكولو الا. مكولأيال هلوّدب تفدو دق ةئاطملا

 ا نورمدةءال (كفاثلا) ررضااعاونأ 3ث ىف كءاشاا اوّدوهنع اورع نافع :دداسفاىق نورسدةدال

 | نوردقيال (ثلاثااد) مكحت:اذنعابح م_موأت نءلزب) هنع اوْرَع اذافاتدلا ف ءروماداسفا يف

 ١ تديدق هلوق ( اهت'انأو ) ءجولق نع لثازريغ كلذ باح راخ ن- عناما كلذ اولعفي مناف مروءاداسفاىف

 || عم رضااكءاضغبلا عم ضغبلاف ضغبل اذ ثا ءاضغبلا (ىلوالا ةلأسملا) لئاسم ه.فو مههاوفأ نمءاضغبلا

 مو رع لو نيدلا ىف ك ولتاةي ل نيذلا نع هللا كاسمندال ىلا ع: لاهو قالطالا ىلع

 ٍْ 5 ا لا هع نال داع امل عمرنا (ةيناثلا ةلآسملا) 0

 مفلا لص ناتدثف مذلا عساو ناكا ذا هوذأو لول اداجأ اذا هّوذم لجر لاقوقاوطاو قوطو طاوساو

 || (ةئلاثلاةلآسملا) ناوفش نافرح ام_منال داولا مام ميلا يقأ مث اةمفعءاهلا تفذح مث طوس نزوب هوف
 قفانأا ق ديال هنا (كوالا) ناهدو هريسفت ىف نقفاذملا ىلعهاناج نا مه»اوفأ نمءاضغيا|تديد5ةلوق

 || ىلاعت هلوقهريظنو ةعيدألاو دولا ف ةصاانخلا قيرطل هتقراغمو هقافن ىلعل دام همالك ىف ىرك نأ نه
 ا موضعي عالطالر اذكل او نيقفاذا ا نع مهم اءاوالءاضغملا تدب دقةدانق لاف (ىاذلا) لوقلا نا ىف م.ةرعتلو

 || بيدكت نورهظ ماووةمههاونأ نهءاضغيلا تدي دق هلوقريسفتف دو ملا ىلع هانا نا ام كلذ ىلعاضعب
 ْ همدغ نأ ا او لوا ىبعرارممالا هريغ ىف دقتعا نمو قوملاو لهطا ىلا مكنون مكب اكو مكين

 هرو دص ىنغامو ىلاعت لاف ثم_مهاوفآ نهءاضغبلا تدي دق هلوق.دارااوها ديف هضغبنآو د: ال لد

 رهظد ىذلاو ةرغخاا نم هماق فام لقأ ءاسضغمل اثام الع نم قفاذملا نامت ىلعرهظي ىذا | ىءيربكصأ

 أ ني:مؤمالرارسالا هذ_هراهظا نا ىلاعت نيب مث دةطا نم هءلقىفام لقأ هنانسل ىل_ءعدقلاتام الع نم

 ةياردلاو مسهفلاو لةسعلا لهأ نم ىا نول عت محك نا تاب الام نم 3 اًطددق لاو مويلع ههسعل
 || لمات فل ةعلا لامعّسا ىلعموثعي دودةملاو ىلولاوو دعلا هقدكس سد ام نيب لصفلا نول ها منك نا لمقو

 || نونمؤتو مكتو.عالو منوي ءالوأ منااه) ىلاعتهلوق « ملعأهتلاو تانيءلا هذهربدتوتانالا هذه

 - | ملعهملا امكظرفب اووذلق ظرغلا نملمانالا مكءلعاوضع اولخاذاواممآ اولاف وا اذاو هلكباككا
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 | بصنلاعضومف ممو.<و هريثءال وأوا ديد منو هيسئتللا هللا هلس بنش رسسااد-_سلا لاق (ىلوالا ١ ةلاسملا) .لئاسسم هنو نةذاثاا ةطا اذ نع نينموملارب د ند رح [عواده نأ لعاو (رودصا!تاذب

 تهم تل م لع 1 د د جت قع ب ون

 ”نزصلا عمل ودوم او 4“ هلك مسمن وم ونئيذلا ىدعععال وأن و نأ وو 5 راثالا مسا نم لاسإلا ىلع
 ]| هذ_د رك ذىلاعت هنا ( ةيناثلا ةلأسملا) ريس دعب ريش م و.توريشءالوأ ءاّرفلا لاقو ٌمنأريخ
 (لوالاف) هسفئلةثاطب نمؤملا رغد نأز وجال نموا نأ ىلع ل ديانم دحاو لك هال ار ومآ ةناالا
 ا ممويخ (ثااثلا) نياس# مكن وا باس مكما وردغالو ةرهاسدم او ةعاضرلا نم مهند مكشاميدس | | م-مومم (فاثلا) ”لالهلا توب هنا كت الورفكللا لع مكءاشي تودي ريمخال مكةو.الو ءايثالا أ ريو هو مالسألا مول نوديرت مخور لضفلا لاق (اهدحأ) هوو هماو مكةومتالد موب هلوق

 مكء!لانو ديرب مسمن هع مكتورحيالو ناو تاذ الاى مهءاقلا نو ديرتال مكسا نهج منوم مصالا : ااركوألاف (عبالا) مهئطاب ف َرَدَسم ركل نا برسب مكس _دجالو ناسعالا مك اور هظأ مهنا بوسإ 'ٍ
 عطا |ثيح نم ا.ءاد كا ذراص ضخغ.لا كلذ ىف نولط هم-مامسوفّرعو نينمؤدلل زي دغيم مهن وك ىلاعت || م-هفرعاملو ةبالا تش لشاد لكلاف ني:مؤملا نو غب مم وكلاو م-منو < زينو ان وكلا ةم>وملا || ال بام_سالا ىلا ةراشا اهانرك ذ تلا هوب ول اهذهنألءاو ركبت ذ ل نولعسغيال ىأ مكتوبحالد |! أ مكي درومأ ىفمكرارسأ مهلا ن وثفتو م-موطلاخت ىأ م-موك (سداسلا) ضوغبم ضوغبملا | آل 0 اوزا نوتفر رهو لو دزلا نوت كنا نولعي منهتال مكنو .تالو بوب بوما بحد | لوسرلا ةبش مكن نورهظي مهنا بيس مهموبت ( سا اد) رئاودلا مكبنوهيرتيو نحن اد تاف الا

 1 هظ.غّدتشا اذااندحأ كلذ لعشم لمانالا ضءىلا ةّدشلا كل” عام تح ني: هوما ىلع ظل: مو ةوادعلا 1 ا ةدْماوروظأ ضعس موضعي الخا ذا هنا ىسعملاو اظرغلا نم ىلءانال ا مكياعاوضءاولخا داو ادا اولاف كول ا | اذاولاعتدل وةةطااخما هذه متل (ثااثلا بيس )نور الام هتان ءنوج تو را نول يمهخاف : |(  كامتالوق هريظنو مكق- ىف كش ءباصأ مهلطاب ف مسهنأب ديدش حبو هنضو مكباك نمئشنن ونمؤبرال ا ١ مهو مو. كا ذ عم مكلاراق مكن وذغي كلذ عممسه راهيككحص .هبتكبن 2و مكنامالكللا ردت 0 (ةثلاثلاةلأملا ) اعسون زال هلافول ناك ناو بانتكلا نمالدب بكلا لهي اذواق ليوأتلا ىلءالا || ْش ا عمخالر دسملا نا (اهتااثو) عمجب ادي ىمسي نأ زو عفر دصم باتكلا انا (اهتانو) سائلا ىدبأ قمهردلا | ١ رثك م هاو تك سذطلا يهد مهي به ذهنا (اددحأ) هوجول دحاولا م تالا (ةيناثلاةلأسملا) ا || رع الارك ذنعاينغم امهدحأرك ةناكف اعم نالعت نيد نا ن1 فذللا نسحو هينوتمؤدال مهو ا | هاكراةكلا,نونمؤتو ريدقتلاد راعداةياالا ف (ىوالا ةلأملا) لئاسم قو هاكب تكلا نونمواو ا ا ىلاعت هلوق (كلذا ىفاثلا بيسلا 0 نيةفانملا ءالؤوانيضغمم ن وئمؤملا ريصي نأ ىلا ع رشااثء>- نموا
 كك روديصا!تاذ تناك: هملاة مس قنم باقلا ىف ةلاحامم وكل ىجو هنن ةدوجوملاف راودلاو ىعاودلاو' | باتلاب ةئاسقاا رطاوألا رودصلا تاذي دار اورك ذملا ةب-سنل تءضو ةلكوذ ناك ثنؤملا ةمسناتعضو || / دك تاذ ( ىلوالا ةلاسملا) لئاسم هسفو رودصا|تاذن يلعن نا لاق غن ونت ام غولب لق ا ١ تول موماع ءاعد هناق اضيأو لاؤسلا اططدسو مال_سالاةوقو»و اغلا | ذه توام دايدزانءاعد هنا ا اش دقانلق زئاج ريغ كلذو رفكلا ىلع ةماقالابا صااز_هناكف رذك ظنغلا كلذو ظرغاا ىلع ةماوالاب ْ | مهل أ مكان غنا ووملق هلوق لة تاق ق ردعاو لذلا نم ئالذ قم_هلامو هلأ ةزعو مالسالا ةوق ا ١ نمظمفلا كلذ م-وا بح ولامدايدزا ظرملادابدزا نم دارحاو هءاوكملو ق مهظيغدا دري مهياعءاعد ٍ ا وعورك عب اوم لآ ىلات لاق م مسن تاذ حالو ملك عاقجاو نيس:مؤملا فالثا نما رار ٍ لا ديدشلا ظ.غلا اذه مهلل صحا اونو رسسقملا لاق ضع كاثه نكي ملناو اظ.غهدي ضعت هنأ تايضغلاىف | لاةيّت-"بذغلا نع ةياك كل ذراص نامدغلا نم لع فلااده راك الو هيولطمتاوق ىلع هن زحمظعو ١
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 | اناذيا هع وراك لاو دالا ةوذو سبل تياملاتو هملع هلل | ىلص هللا لور | ىعأ مكانمغب اونو لق 1-1

 || ىلاعت هلوق * ملعأ ىلاعتهققاو كادي كن ثَّدح لق هناكدي مهلال ذاو مالسالازازعاناظ :غنوكل عمنا |

 : ة.سللانمدارملا 66 اكلاةلألا) اعو:هريللا هسماذ اواعو نيس رمش | هسم اذا لاقو لفن نك ةئيسس '

 أ | ,كتاداعم ف نولمعي اع ماع هنا ىنععتبياغملا لميس ىلع ءايل اننوامعي ا كرق (قوالاةلأسملا) لئاسم

 يس
 ) ةئاثلاةلا سلا ) تراو هاو 22و رطاوذلان م مكب واق ىف لصدام لك ل اع ىلاعت هنا ىعملاو

 ريدقتااف (لوالا ام )١ ن وكس النأو لوآملا هل + ىف'لثا دن الا هذه نوكن نأ لق <فاشكلا باد لاق

 هنو "رست ف أ وداع يلع هللا نا م-وأ لةو اولذاذااظمغ ل مانالا مهذع نم هنو ”رمساسع مفهربخأ

 || نوكيالنأ وهو (ىناثلاامأو ١ هللع مكرا رسأ نما ش نااونظت الفرو ددا| تاره وحلو مكس
 ٍ ىخأ ودام لعأ ىناف نو ”رمس ام ىلع لانا ىالطا نمبدتتنالو دك اء كل ذ مول لق هانت لوةا فالخ أد

 || هللاّتااميش مهدمك م رضيالاوةتتواوريصت ناو ماو -ر قي ةئيس مكمصت ناو مهو ست ةنسح مكس ست نا
 || تاقصا١ نم مولا عم مهما ىلا عت نيف ني ةف انا | فصو مات نمي الاهذه نا معا و( طم نوإ هءداع
 1 (لوالاةلاملا) لامي الا فو نيتمؤا انءالبلاو ةئمملا نم عون لوزن ن ومقر. ةدمشلالاعفال او ةعمدلا

 | لاق بصنلاو بعتلا هم نالف ل انتمق هم ثلا لمدس ىلءاسامئشلا ىلا لصب ام لكىه سمت دلاله سما
 || ةءاصالا عع انهاه سلا فاشكلا بحاص لافرحأا قرضلا مكسماذاو لاهو بول نما سءامو ىلاسعت
 || نمك.اصأ امو هللا ن ةنس- نمكباد أ امهلوقو ةمهدم كدصأ ناو مهو ست ة:-سح كبصتنأ ىلا :لاق

 ١ ىلع ال.ةسالاو ودع ارز وهلا وبصالال اود وندملاة اهنا ١ وحأ ف التخا ىلع 1 دلا ةومئمائهاه
 ١ ةعزواادرققااو ضراا ىهواهدادضا ةءء_سلاب دارملاو بايحالازيةقلالاو ةيحلالودحو ءادعالا
 نولز< م-ملا ىلاعت نيم ةراغلاو سهئلاو لقا اوبراوالا ئب ةقرفتلا لو هسوو د-ءاا نم ماز مالاو
 : ةاصقاا مهل ةئيسلا عاونأ نمع ون لود<نو -رفدو نياسملل ة:سللا عاونانمعول لود<نوةغ+و

 : ىاوسااو نولمءبامءاسىلاء:هلوق هنمو حا ىأ ةّدس ىنالاوءىسووق ءوس ىذا !ءانسلاةد (ةثلاثلا

 8 اهمام لك اود 0 وةك ند اهيفمكلانام ىلعو هللا ةءاط ىلءىعي اوريدتنا ولاف ميس اذض
 وبأو عقانوريثكنياأرق (ىلوالاةلأ لا )لئاسه همقو اًميْشمه دمك رمذبال هللا ىلع مر وءأفا واكودتو هنع
 همذأ اذا اروضهروددو هريسدب هراض ندوهو ءارلا نوكسو داس ارممكو ءاملا خفي كرضبال قؤد#
 ءارلاىفءارلا تن دة امزح مكررمذب هلصأو "رمل !نمودو ةددشاءاراودادلا مضن مرضيال نوقابااو
 |١ لاو و دامضا | ةع2ىهو تاكرذلا برقالاعاست اًةري_خالاءارلا تهذو داضا !ىلا ىلوالا ءارلا ه2 تاقنو
 فاشكلا باص لاا ةنتو'وريصت نا امش مه ددكمك ”رضرالو هرب دةتريخأتل او يدق ا ىلع وه مهذع)
 هريغ عقومل ناسنالا لات ناود ديكلا ( ةيناشأ |ةلأسملا)ءارلا خفي مك ”رضضيال مصاع نعل ذا ىددد
 اعيش ىأرد_دملا ىلع بدنا (ةئااثلا ةلآ ملا ( ةوادعلاب انداهدعكت اريسق سامع نباوةوركد ىف
 هن هللا دام لكى تاو ىلابعت هللا هاو ؟ءادا ىلءريص نم لكنا هيالا ىنعم ( ةعيارلا لاسم ) "مذلان د

 1 امنا هناصس هنتاودكلذ ىف مالكا ققحتو نيل املا ل.الوني رذاكل دمك "ضي الف هللا ظذ-ىف ناك
 ْ هتلاقئءالذ ةيدودعلا دهعنىفو نةنو دعتلالا سنالاو ٌّناتةاشامو لاهم ةيدودعلا قالا قاخ
 قدنءر هلوةبةراثالا هل اوتافاذلاوتاف الانع هلظفح دم ورلادوهعد ىئيال نا نم مرك | هن اكسس
 ( اذاءاهللا ضعب لاقو ه"رمسزام لكما | صوب هنا ىلا ةراش | بس: ال ث.- نم هقرريو احر هل ل هللا
 هفو ط2 نوأمعداع هللاّنا ىلاعت لاق م لئاضذ ا !باستك ١ىدجت-اف ل دس نم تبكت كأ تذل

 لعف.ف ىوَةَتلاوربدلا نم نوامعت اع طي ملاع هنا ىعمماف هبط اخ لس ىلع ءامأ انأرق نمو هءلعمويقاعذ
 أ| نم هب طمع ئذلاو ديا اطر انالز ا هللا ىلع طرا اظفا قالطا ( ةيناثلاةلأسملا) هلدأ منام مكب
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 زاج تاثكما ا لكىلءارداك ءاسشالا لكبر املاء ناك انا ىلاسعت هنكل مسج الا تافص نم كل ذو هبناوج لك
 |( هينوط_<الو لاقو نب رذاكلاب طم هللاو لافو طم مار نودتاو ةراعتمو ايام طمصت هنا هغلل ازا 2 ىف

 | لو طم نوامدانعهتلاو لافاسمنا 6 ةئلاثلا ةلأسملا) اددعءشلكىصحأو ,دلاع طاحأو لاقو الع
 ْ هنوك ناس انههدوصتملا سداو قعأ هنأشيم ه ىذا "د مهلا نوم ديب س مالا .نوله_هداع ط.< هللاو لهي

 0 هللاو له-علارك ذ دمدسقم جالت اهياعموم زا وىلاسعت هلل دم قلعممهااسعأ عجن انا 1 اسااع ىلانعت

 | ناتفئاط تءهذا ماع عسعم هللا ولاتقلا دعاة م نموا ىو كالدأ نمتودنغداو )  ىلاع:هاوق ملعأ

 اوةاتواوريستنا ا لعا (نونمؤملا لكوتسلف هللا ىل_ءوام-ييلو هللاو ال-ثف نأ مكن

 الار دعا ارت اضم عفدو هنوءملاو ةرمدت 1١ بان ىف م مي ىلاسعت هللا سس ىلع موأ دياسع هعبتا اكس مهدك مك" رمذدال

 ظ اوناكدح ؟مول همنا ىنعي ءال»أ نمتودغذاولاَقذ اوربسي ملاذا مهي كلذ فالثواون :اواوربصم هاذا

 ْ انف لا الن دع سمرعغ نمل ءاقاوناكردي موهو اومز ما لوسرلا ع اوذاااسإف ل اهلل نيد دعمسم لب ريثك

 أراس كنالانا وهو رخآ هو هيفواناوةدك وي كلذو مهمو هخ ىلع اولوتساو اوبلغلوسرلا أ اوعاطأ

 ْ ءالودذانغازوع ال هناىل 1ءلديكلدو قفانملا لواسنبا”ىبأ نب هلل | دنع فات بيسي لصح اغا د أ موي

 ْ هريدة:(لوالا) هحوأ هثالث همق لال دأ نم تودغذاو هلوق (ىلوالا هلأ )ل :اسم هو ةباطب نيقةاثملا

 ا اننهَدلا نيدكف ىفذنام ك1 ناكرقدل رز داولاب فراس مالك دهيم و ا لاغعفبن !او)تودغْا ركذاو

 | ىلءئينمؤملا نم للا ةفئاطأا كالت هللا رهف مكل ناك دق لون ةرفاك ىرخأ آو هلال سف لتاقتهئف

 هن الان مدل ذ لثمم هيأ ناكو نم موارمدان هللا نا هباوفرعتلرا عا ٍض وهني رذاكلا ن «ةريثكلا ةفئاطلا
 ْ ها ردقت طخ هيف لماسعلا(ثل املا )كانا دعاقم نين ولا ْىَو ود لسو هم هماءهللا لصلوسرلاادغذا

 ْ مول هنا نورك الافود مون ”ىأمويلااذهنأ ىفاوفلتخ ا( انلاةلأسملا) تر دا طم. نولمءياع

 | لوقوهوردبمويهنا لقد مسم ىلأو مدالاو عسرلاو قس انباو «ىّدسلاو سابع! لوقوهودحأ ا

 | هوو د> مولود مودلا اذ هلاف نمّدخح لتاقمو دها 2 لوق وهو بازحالا موب هنا لق قو نسما

 ظ هذه دعب لاف ىلاعت هنا (ىناثل) دح | ةعقو ىف تاز , الاهزهنااوعز ىزاغملاب ءايزعا ارثك نا (لوالا)

 ١ | فوطعملا رغنوكي نأ فوطءملا وح - نمو م دقت ام ىلع فوط مدار هاظلاو ردم هللا مك ردن دةاوذنالا

 تناكف بازحالا مونال د أ مويلسو هيلع هللا بصل وسرلا ع اوذلاخاسمنا مس

 | م”رضيالاوة:واوربسآناو هلوقربرت ةصقلا هذه ركذ ند دو.قةملا نال مالكا اذ_مبق يلا دحأ ةصق
 دحأ مولىف تاكو دعلا» ءالتتساو راسكتالان ا ( ثلاثلا) دحأ مونوهمويلااذهنا تدق امي مهدمك
 بازحالا موي كلذ قف لو دباصصلارباك أ رم هاريثك اهب دنقدأ موف نال بازحالا موي همر أ

 |[ ءاعيرالام و دضأب , اولزرت نك رغدان ا ىور ( ةئلاثلا ةلأس دال لرد أ مو ىلعةنا الا لل -> ناكف

 ' ءراشتساف اايقاطق هعدي لو لوا نبا هيأ نب هللا دبءاع دو هي امحص ألو هيلع هلا ىلص هتنا لوسرر اشنسأف

 الا امقو دعىلا بم انج رخام هللاو مهما حرت الو ةئيدملا يأ هللا ل وسراءراصنال ارك أو هللا دمع لاذ
 عطومرشب اوماقأ | اوماق أن اف موهعدق اممق تأ و فيك هنمانيصأ ال ايلعو دع ل دالو انم باصأ

 ظ ا نييثاخاوءدراوعجرناو ةراخلان ناد اوءاسنلا.هامرو موهوجو ىفلاجرلا مسولتاه اول دناو

 | دقا مال او ةالصاا هلع لاق م دل ونطي الثا ١ تاكالا ءال وهىلا اسبح رخانورخا لاهو

 ىف اكتيأرو ةع زه هلو فات دل سس اريخاهاوأف ىلوح خذت ارقي ةانمف تار إ
 نيل ع ن* موق لاةذم_هوعدتو ةزيدملا| اويقت نأ جير نآف ةنيدملا!ماَوأ ةنيصح عرد ىف ىدي تاخدأ

 لد ىج هياولار لق انما دعأ ىلا ان جرخاد_-أ موبةداشلابهللام-ومرك أو رديم-_متناق نيذلا ند

 : هل اولا هنا إلا ها ىل_ءرهد شن اهدصام رس ةياولاقو عونتلا مدن نسيلاساك هال سدلف | .

 | ةعطامو حرقت لئاقي ىتح اهعضتف هتمال ساي نأ ىلا ىتيليال لاس تي رام هننا لوسراب جادا 0
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 | فمي لعجو هملجر ىلع ىثخ لاو نمفصنال تيساا مولد> أ نم بعشلا» مصأو ةعملا ةالص دعب [
 لءجو ىداولا يناجىف هاوزن ناكورخأ:هللاق اسراخ اردص ىأرن احدقلا مهب م وةباغاك لات ةال هءاصغأ
 انئارو نمانو أيال ىت-لبذلانامع اوعفدا لاهو ةامرلا ىلع ريم نب هللا دمع ردو د أ ىلا هركسءوهروظ
 نيريدمل ا اوءاطتالفررابدالامك ولو مكونياعاذاق ماما! ذهىفاوبثا هباصال مال لاو ةالصلا هاء لاقو
 هماع نش ”ىبأ نب هللا دع ىأر فااخا-ا مالسلاو ةالصلا هملع لوسرلا نام ماقال اذه نم او-رذعالو

 ها دع نا هءاحصأ دع ودق و مكب هو له رفظبامناا دمت نا هءاصال لاق مث ىناصعو نادإ ولا عاطأ لاهو كلذ
 لعد _ث هلاو ام فال ىلع ىهالا رصق مكة وعدت اومزماف مهءادعأ سير اذافاومزهنامهونراعاذا
 ىبأنب هللا دمع مز اف اغلأ نيالا ركسع:هلبناكو نيةذاءاانهللا دبع مز ما ناسةيرفلا قتلاال مالثلا
 مودل! ماز لان ون وما أراد“ نيكرمشملا اومزد ىتح كلذ عم هللا مها وق ةناه همست رقيفةئاشلت عم
 كلذاوكرتو نيربدلا اوءلطفردبة«تاوك دعقاولا هذ->ن وكت نأ اوعمط كل ذمه ريشي ىلا-هت هللا اكو
 نع مهمطغي نأ ىلاعت هللادارأ: نو. ام مهارأ نا دعب إسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىهأ وغلا و عضوملا
 متءاط كرير دب مون لص امنا مهرفظ نأ واعماو مالسأا هماعلوس)ا ها ادت ىلءاوم دقي الثا لعفل اذه
 م-ملع راك ف نيكر شما بوللق نمبعرلا هللا عزمت مها وهو ممخودع عملا موهكرت هو هلو راو هلل

 دح أ لع نوول:الو نو دعدتذا ىلاءت لاق اك ملسو هيلع هللا ىل هلل 'لو سر نعرك عل !قرذنو وكرم ا
 هنود دط دي تاشو هةيعءابر ترمسكو مل_سو هيلع هللا ىلد لودرلا هجو ميو مارخأ ف ٌموءديلوسرلاو
 ل-ر ناكو لق دقاد2# ناركسعأ!ىف هدصلا تعقوو دعسو ةملطو ساعلاو "ىلع ورك ونأالا هعم ا
 دةناكو رامدنالاو نورج اهملا هيلا عرف هلال وسر اذه لاف ورادنالا ىدانراصنالا نه نانقسانأ كب
 ىلءدُد وهنا اوان ع تذال-رهتنا مر سو هلع هللا ىلاص لاس ةحارخل مهل راك و تن وع سس مسام لق

 هنالث اواكرافكلا ناد دما! نهدوصقملاو لعأهت او ىحرالاو ىلدقلا نع مهذشكى تح هنعم نع نيكر شما

 هملعهللا ىل_هلوسرلا ىف هباصصأ نمةئاملث عم ىنأ نب هللا دع عر مث لقأو افا اواكنواملاو فال ١
 باقناعانغلا باطب اولغمْشاو لودرلا صا اوذلاخاما م رافكلا اومزه د هللا مه اعأت ةامعي عم لو
 اًيشم_ه د.ك مكرضيالاوةّثو اوربصتناو ىلاعت لوقدك ؤنكل ذ لكو عقوام عقوو او ءز ناو ماع رهالا
 هتلزنأ ىأ الزئم هل تأوبوالزئم هن أو ب لاش: ( ةعبا رلاةلأ ملا) هللا لذ نم ريدملاو هلقا هناعأ نم ل.ةاأ ناد
 دع_هلالامهمساقاوعستادقو عضاومونطا ومى لامةال دعامةمهلوقو لزنملا ةءاملا ودأنملا 2
 كسا نمىأ كما ءنءموة:نأ ل-.ةلاكو ق دص د«_ةمىفىلاسعت هلوق هنهو ناكملا ندع ماقملاو
 نأمهسمأ مالسا هيلع هنا وهو (لوالا) نيوج ول دعاة انانهاه ةنكمالا نءعريعاسغاو كمكح عضومو
 اهدسنت دعاقملاب ةنكمال اكاإ:ىعسف هنع لقتني ال ناكملا ىف دعاس او اهنعا ولةتنيال ناو مدعاقءفاوتشي
 ةنكمالا فنو دعةي دق نيلتاقملانا (ىناثلاو ( تملا |منءاولةةئءالو اف اوتيثي ناب نورومأ «مهنا ىلع

 ه-ولاادها دعا لاب ةنكمال ا كل: تعمق در راما ىلا ةج انلادنءاو وقف قدعلا مهيقالد نأىلا ةمعملا
 ادغمال_باا هيلع هلاىورب لاتقل دع اة منين محلا كوت كله أ نمتو دغذاو هلو5 ) ةسماقاةلأسملا)
 نا لءصناااذه لد ىدقاولاو دهاك لوقةادحو دح ا ىلا هل-د ىلع ىذك ا معها ىذر ةشد اعلزام نم
 تادمطال نوسطأ او نيدمطأل تاسطأ ا١ىلاعت ل اكو لو هيلع هلا ىله”ىبنالالهأ تناك اهنع هللا ىذر ةثداع

 سل هنا لاق ارفاك ناك املح وندإو نأ ىرتالا يبق لكن عةأ ”ربم ةرهطم تناك اهلا ىلع صنلااذ_هلدذ
 اناق مكتاسينو مكرئاعشن لاع كل اوقال عدس ىأ ميلع عمم هتئاو ىلاسعت لاق ث طول ةٌأ سها اذكو كاهأ نم
 مهلا جرخا لاه نم مهنمو هني دل ان مقأ هل لاق نمم.مة براك ذ ىف هب اص ا رواسث مالل_.ىا | هملع هناأن ع
 اعرياءنولو قيال عرمان ىلاعت ل اةذ فا اش نمو قفاو منذ ل اوةءامفرخ [ضرغد_- أ لكنا ناكو
 هلوقىف لماع (قرالاةلأسأا) لئاسمهمفو الشفت نأ مكن م ن اف اط تمهذا ىلا: لاه منورعخد



 ها
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 ةنرو» ,دلاتناك ىعلاوةلو. لا هسمق لماع حاجزلا لا (لزتالا) زجر دبل كيسف ا اط تدءهدا

 أ تودغدان م الدينوك تأزو< (تلاثاا) ميلع عمم# هلوق هيف ل ءاسعلا (ىناقلا) تقولا كاذى

 مز-ماال سوالا نم هثراحوو حرزانا نمد ءراصنالان منامح نامت اطلا )ل انلاةلأملا)

 ْ نمءالعلا نمولسو هيلع هلا ىل لولا عماوتثذ هنا مههدعق هعابتاب نامفئاطلا تهد ىبأ نب هلل ا دمع

 ١ نيا لشفاا(ةئلاشاا هلأ 11١ رتسلا كلذ ك تمن نأ اناز والذ امهياعرتسو امهرك ذمربأ ىلاعتهتنانا لاق

 كلذو كرئلاو لش ةل ا ىلء امر « نمت * اطلا نا ىلع دب ديدن , الا رهاظف مْرءااوه؛ دان ا ولا ل_بق نافروااو :

 ْ هيداربدةوركفلاهبداريدقو مزعل هيداريدق مهلا باوذحاواميباو هللاو لاقي نأ امهم قءلي ف دكف ةيصعم ْ

 3ْقءىأ نال هد دعروذوو هددعةرثكوو غلا 2و1 لد علا الا لو قل نمر وظر امهيدإ ري دقو سفنلا ثد كد

 ١ واع نمر واط تدع ند اشف نأب مه هنأ دمار علقو مفصول نا ه سلا اذهن مرهظ

 ا نأرب دقت اضدأو اه-مْثمتءقو ةصءمنأ ىلع ل ديال الشق أ كه امد اطتههذ دا هلوةناكفباقلا

 ا 10 كناتيلو انامل ةوترإ مادي رياك لا بان نمالإل اغصلا بان ن نماهنكل ةمصعم كلذ نا لاقي ئ

 ًارق(قوالاةلألا) لأ اسم هيفو امويباو لاو ىلاعت لاك مناهل للا ةيالو تيقبا لا | كلل بان نمناكو ل 3

 (لوالا )هوجو عملا ف 06 انلاةلأسلا) اولتتو ةانينءوأان منان اطناو هلو ةكموماو هتلاو هللا دمع 1

 اههرمصان ىلاعتهتنا لق هن" اك (ىناشلا) ىلاعت هللا ةيالو نع اموبرخ ام حولا كِل ذ نا ناس هنئمدا ارااتا

 هذمادا هيف (ثااثلا) ىلاءت هنن نا ىلع لكوتلا كرتو ل_ثفلا 1 هام قتلي في.كف امد أ كومو 1

 ضرغلاو ةمدجا اوق.فوتااب اوه الماما دل رش !تالوو ول! لش دي لامن لتشغا اكل دنا ىلع

 ليوأتلا اذه ةعص ىلع لديو ىصاعملا تاماظ ن ءد>أ صا ا-1ةديدستو هناحس هقءنو الو هنا ناس هما

 لوزن دنعم-هذع!ن ءفىررام ىءمام لةنافنو:مؤملا لكوسلة هللا ىلعو هنآ الاد هدعب ىلانعت هلوق

 ىنعماناقامهباو هنأب ىلاعت هنلاانريخ دقو هي ناتمئاطلا تم_فاسبع مهملات امنرمسام هتئاو لاك هنادي , الاود- د

 كإ:ناوةيالولا هن عطاني ؟مهيفهلازئاو ىلاعت هللا انثثفرشا١ن هموأ لدد> انع رايسالا 5كلد||

 0 سلا اكو دما ةهننا ىلسءو لاق مث ىلا عت هلل اهي الو نع مح رخ اامدعولا ٍْ

 ضرءدامناسنالا عف دي نأ جيني هناىلا ةراش شادن الاقو سفن هلو و هيلع هن افك دقعا اذان الذ ىلا ْ

 بس ا را ند عربا فرعي كاق ههنا جل < كول اية ”آاوهوركم نم ْ

 دحأ ةدقرك ذا ىلاعت هنا (لوالا)ناهجو مظذ ملا ةمف.5ى (نورك ثنمكلءاهللا اوقعتاق ةلذأخئأوردبب ا

 ةوقلاو لايام ىفاوفاكرافكت اوزدكل اورق ةياغنىفاونكردب موينيا ل نال ل ذور دب ةصقرك باه عبلأ 1

 ىلال سو الن ب<.لقاعلا نا ىلسعل؟ :الدإاىوقأن مكلذراصو َّي رمش ا ىلع نيإسملا طلس ىلاسعت هنا مث ْ

 ناو هلوق دمك ًامصّقلا هذهركذ نمدوصةملاو هب ةنامةسالاو هنا ىلع لكوتلابالا هيولطمو هضر ليد

 ىح ىلاسعتهنا(ىناشأ ١ نوذموملا لكوماذهللا ىلعو ةوقددك ًاتواميش خدك كرت رال وكانا اوريضت

 هلاردانهتنا ناكر م ىعن نونمؤما لثومان هلا ىلءواءهباو هثلاو لاق "تر هن احا مانا اطاا.٠ نءاأ

 ْ راق قاوناك ن ياسا انأف ردة دقي كلذ دك أم فعءّضصلاو نيحلاو لشغل! د د هن قملي فيك ف هاتسعمو

 هجورب رقناذهنانهاها ذكف م-هموصخاوروقو مميقلظو اوراق م ولا ايف انا نايم ةكلر فءحلا '

 ترعسفرديهل لابقي ل_جراري مار دب(لوالا) لا وقأردبف (كوالا لأ لا) لئاسمتب .الاقومظناا
 م 1 ملا لني ن ريغ 00 .عهعلا امكركملل سس اهنا (ىناشلا) ةىبعشلا لوقاذه اهي اسص مدان رثبلا ْ

 (ةيئاشلاةلأآس لا) همن د دملاو ركهنيبءامودو ىععشلا لوقاوركنأو ه>و.ثو ىدقاولالوقادهو هيساص ا

 ريثكوءافرظو فيرظك الع ىلع عمجي نأ ةفص ناك ذا ليعغلا ىف لصالا ىدح اولا لاف لذ عجب ةلذأ
 ءاللخو للخوءاللقو لم ماقاولاهوأ ملال فمعضتا ىف هويتدحاء الدو ظفانأالا م رمد كو رشو ءا رك

 1 ازوتدر 3 كح كال اا 0 لح أو سنا نم نافرح عمال

 3 رك ل دل
 5 ا 59 3 ١ 9 2 7 1 7 90 2006ه 5 3 53 . ل عمال عل سل 1
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 | م-علذ عممهتا ىلع لديل لقا عرك ذات اول عب تا ذالا فاذكت ١١ بح اص لاق ةلذأ ليلذ عيجب اواءذس
 || ىلاعت هنا(لوالا) هوو لأ ناكاسغاو لالا مترو تنل حنو هلوق( ةئلاثلاةلأ لا )نيلملقاونأك
 كلدو هنأ ال هلولدمىفاندال ىءءعلذاا | -هريسفت ن هددالق ني:هؤدالو هلوسراو هز هلاهتنو لاه

 |١ لدلا ىعموودعلا مو امم ىلء ةردّقلا مدعو لاملاو :حالعلا لة ولات! فءشوذدعلا دلة هريسفتو

 ٍ ناك اموريثع ةعضطدو هامات اوناك نيإ-لا نا ىورةيلغلاوةّوةااوهو زعلاهض.قنو ةءواقملان معلا

 رافكلاو اد_اوالهب بكسصرب ممم عمل اناك ارو اجرا وناك مهرثك اود او سرفالا م-مف

 || دارملا لعل (ىناثلا) ةلماكلا ةدعلا وةريئكلا ةرلسسالا عم سرفةيئام مسهعمو لاقم فا نم يبي رق

 نء هللا ىكحام ل-ةهوهو م_م>السو م_هددع :هل لال مهداة تعاو نيكرمشملا معز فئلذأا ةكوعاا
 |( رافكلا او دهاش د قاو اك ةاصعأا نا : (ثااثاا ) لذا اهنمز ءالا نرسل اولاقم-منا رافكلا|
 || ةيقانم_تيمه تناكف رافكلا كءاوأ ىل-ءءاليتسا مها قفتاام تقولا كل خىلاو ةورثا او ةٌوَدلا ف ةكم ف

 ْ ىلاعت لاه مثمهنمنوفانعو م-موا,مبسا!اذولاوناكشم-مموق:ىارّرةم م عءاظعتساو ممم واق ل
 مام مك اون نوركسشت مجدل ل لوجو ماتا كا ىأهتااوةتاف

 ٍ لعالوأ هنرمدذ نم م-كبلع هي

 ١ ىلاعت لاق مث 5 هل برس هنال ماعت الا عطور هجذلاعذوت امور 0 را هود مكيلع علني هللا

 لاسم هدو ( نيازنم دكتالملان هفالآ هئالثب مكبر متحد: نا مكفكي ناأ نين-ؤملل لوقتذا)
 ٌ َنيَد- 5 ىلع عّرذدو د-أ موبوأ ردب مون لص دعولا اذ- ءنافؤ نورتجمللا فدل (قوالا ةلأسلا)
 ْ هللا مكصرص هلوةذا ىف لماسعلان اكردي مون لد دعولا اذ_هاثاقناف ذاق لما عاا ناس نيلوقلا
 الدي كل ذ ناكد_- أم ويل هلااثا “ناو نينءؤءاللوةتةلذأ جن ورد هتلامكصرسهنذا ريدقتلاو

 نب | نء كر صرع»و دحأ موت هنأ ) لالا لوقلا) لوةنئةاذ- ع ءاذا تودغذاوهلوةنم ا 5

 موينا(ىلوالا ا (ُ 'هوجو نه هماع او قد»ا نيدو لتاقمو *ىدئاولاو -ىاكلال سانع

 نو. دا لامن الاةرو. قىلاعت لاق كالا نم فل اذ( وهيا ا ل ماا لوسردمأ انناردي

 أ فال [ة و فالآ ةئالث هنق رك ذام قمل فيكف ةكئالم نم فل أمك ته فا مكل اجتساف مكبر
 ٠ مم شلال لءازا نواسملاو كر هالو اناأردب مواوناكرافكلا نا 6 اننا 55 ردب موج
 ددعبالب :اةمرافكت اددعراسةتكمالملا ٠ نءافل أردب موب ىلاعت هللا لزن ا فريش« ةعضإ وةئامقلت اوناك م-خال

 نيللاددع ناكد أ موب ككذكفرافكللا ىلع ةسو زهلا تعقو مرحالف نيملسااد دع ةدايز عم 54 الملا

 مويفاك مولا اذ_هىف رافكتلا ددعنم ثلثلا ىلع ني-اسملاددع ناكسذ فال آةئالث ل وافلأ
 [| دلل ءب الب امم رافكجا اد دعريم.ا ةيتاللا نمفال هن الث زن نا موملااذ- هىف هَّه امه دءوفردب

 ردن مو مهودز هامكمو.ا1د #ه ىف مهنو مز رينيبسملا نأ ىلءالمل دال ةريد, ةنيلسملاد دع: دايز عمتك :الحلا

 ||| م-مبولاق نع فو1ل ا لوزربو مورا هىف نيإسملا ٍيولق دوق دادزتا فال اة فال 1هنالثلا لعج مش

 .ل| ىلا.عت هنا (ةثااثلاةخغلا) دح مول لدا مادعولااذ ه ناانلقاذا لمعامنا ىءملااذغنا مولعمو |

 (| دا ارااو نيمو سم 326 الانا هفال همم كر مكدد- 0 اذه همهروق ند ءموايوةبا الاءز_هى لاق

 أ١٠ادعالافر دي موامأف ءادعالاويتأيناكعأل نيروسلا مهروأ نم ئادعأك أي و

 || ةثالثب مكبر ك 3ع نأ مك-فكي ناأ ىلاسعت هلوق ىرجؤل ل.ةناف ءادعالا ىلااوبهتذ مسهل مهوأام
 : ا او بذكلا مزلدادمالا اذ هىل_دهحأم هنا د -أ مولف هكر الملا ٠ نم فال ؟

 1 م مث مااا ىفاوقتو اوربدينأ طرشي اطورمشم ناك ك5 اللا نمفال 1ةسه لازلنا نا (لتالا)

 ْ م طرمشلا تافاأف ل_سو هلع هللا لص لوسرلا-ىعأ اولا لب متاغملا فاد لواورب_هنل
 ْ دءاقممهأ وب نيذلا ني-:هودال كاذب لوسرلا دعو امتاف ةكم الملا نهفال هن الث لازئاامأو طورمش |

 | اذممهدعواسمنا معو هلع هللا ىلص هنا ىلع ل دب اذوذ دعاقا كلى تايثااو نووكسلاب مد سهو لامقال
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 00 مك ح4

 1 (كاثلا هولا )طو رمشما لضم مرحال طرمئاااذه اولدحأ الف دعاشملا كإتقاوتش نأ .طرمشب دءولا

 1 هدد اق بعدم لف رج نييعدمءاوالا ىطعأ لو هءاعهللأ ىلص هللا ل وسر نأ ىورو اولتاقي ملمهنكاو ا | دح امويتكت الملا ترض لاق هنا دهان نع ”ىدقاولا ىور تازئامةكمئالملان الالب اواجاىف ||

 : ا فرهذ بعص# ثا كلل لاو بعدما مدقت مل-سو هماعدهللا ىل_صهّلنا ل وسر ل اةة نعهمةرود ىف كلم 1

 || مما ىرأ تنكلاق هنا هنع هللا ىذر صاوو ىأنب دعس نعو هيّدمُأ كلم هنا لسو هيلع هنا لص لوشرلا

 اذهررة:ىف هلوةناماذهذ كله هنا تئاظف هفرعأ تنك امو هجولا ن_س- ضل حر ىلءهدرتف مون |
 ا لكوياف هللا ىلءو لاق مث دح أ ةصقرك ذىل_هتهنا ليو أَلا اذه ىلع دي الا مطن لونا د هتفرعاذا هولا 0

 0 نأ ور دبي هنلا كرمت دقلذ مهد دع و مهددع ةرثك ىل_ءال هللا ىلع هاك وف نوكينأ ب عىأنوذمؤملا ْ

 || لاف دح أ ةصقىلا مالكا داعا ا ذ_هدعب ع عضاوم ار ئاس ىف ةرمدخلا هذه لثم ىلعر داق وهكل دكه ةلذأ

 ||| دعولا اذهن ا (ىاثل 'لوةلآ) ةكتالملانمفال " هنالثي مكبر م دع نأ مكسف :نأأ ني:مودال لوةتذا |
 ظ ْ دقلو لاق ىلاعت هللا نا (ىفوالا هلا ) هوجو همك ىلءاودحاو ني رمسفم ارك ألوقودوردب مول ناك ا

 || هقلانا ىذتةي ماكل اذدحرهاظف اًدكوا ذك مكسفكم نا 1 نيد ءؤمال لوقتذا ةلذأ جنود هللا كرمت ||
مالااو ةالصلا هملع هنا ىذدةبادهو مالكلا اذه ني هوما لوسراالافام حر دب مهرمدت ىلاعت

 : ا الا 

 ا هب وقت ىلا جاسشدالا ناكورثك ًارديم و تناكمدعلاوددعلا هلق نا ( هد املا هَخا) رديمومالكلا اذه

 ||| هلالث ل ارئادعولا نا( دل اثا احا ) ىلوأ موملا كل ىلا مالكللا اذه فرص ناك رثك أ موملا كلذ باقا' |

 دح أ مولالزدب مون له-امنا وهو: لدحك نأ بجوف طرمشب طورمش ءريغاسشاط ناك كن الملا نءفالآ
 ||| دّردعو هكتالا نم فال هئالثبدادمالان ناكدعولا نالاوأت اهتام مهتكسا اولزن مهنا كوقي نأ دحال سيلو

 ||| نولئاقلا غل دس امو لص موردي مو تاص> ةئاعالاو ةناعالا نم َدبال لدا دمالا ل دال لاازئالا

 ||| امنا لسو هيلعهللا لصلوسرلا مكوة ىحو( ىلوالا ةحغااما) اولاةفنياتالا لئال د نءاوباج لوقا اذ |

 || لص كورلا باص أدم ىلاعت هنا( لالا )نمو بو نم !معباوساف ةك.تالملا نم ابر دي موي دمأ

 ||| هتاكذ فالآةستاورا دقني رخآ نفل داز م فال [هثالئاوراصة نوال امويقداز مفلأب لو هءاعهقلا ||

 1 1 ْ ىوراكودو فال 1 ةسمضج مكير مددماوةةتواوريضتنا مها لاق قرارات ١ هنالثي مكبد مك دعنأ

 أو ركتنأ مكرتسيأ لاق مذ اولاق ةنلا لد أعبداو ركت نأ مكرمسإأ اال لاقل سوةيلع ها ىلسهنا
 | باوطاف (ىناثلا هجولا ) ةنطالهأ فصناووكت ناو رأ ىنافلاف معاولاف ةنلطا ل هأ ثلث

 | دادنا ديرب نيكرمشملا ضعب نام_-هغل مثلاغنالا ةروسىف روك دمو»ام ىلءفا باو دم أ: ءار دب لدأ نا

 ْ 0 3أاناقد دم مهءاج نارافكل نأبمتا مدعو مهد دع ل21 ذ مهباع دو اوفاقتريثك د دعب سب رق ا

 || هللالزنأف اناًر ديمو اوف اكرافكلانامكلوق ىو ( ةيئاثلا ةغاامأو) فلالا ىلعت دايزلا نيل سلا داما || نع ىغتساف شيرق ةعرد مهغل نيحاوفرصنا ليددملا كا ذاشيرق تأي ل هنا عتكتت اللا نم فال [ة سمج |
 || تجويال هنكسلو نس- بيرق: هلا ب اودساق فال [تثالث هللا لزنأة فال [هثالثد أ مويرتنك الملا نءاغلأ |

 أ | (ةثلاثلا ةفعاامأو) ديرام تع ددءلا ىف صّقن دقودب ري دق ىلاهث هللا لد كال ذكس الا نؤك نأ

 ا هيلع هللا ىل-هلوسرلانااو عما نيكرمش انا هنع باوآساق م-هروننممك واب وهلوقبكسقلا ىدو

 |ناممثلَدو هداع هللا له ىننلا اوددتواوءمح او م ولاقو تبذغلاراث رعالا طر ءلدق هبا او لسو

 ١ | ةسمخ مكبر مكددع مهر رثنم مك 2 نأ مسهل ىلاعت هللا م هريشاف اونا كلذ اردنا اعلا ظ
 ا ) ةئاثلا هلاسملا ( هدارك لعأهنناو ناوقلا نيد هرب رةتىف لدقامل صاح -هذ 35 الما نم فال 1

 .اولاةف دئازلا ددعلا ىلا صقا:ل اددعلا مذ نمسانلا نمنا اي لاوقالا طيضوتك2الالاذدعىفاوفاتشا ١ ظ
 ا ند رافكلا#ىعو ىوذددا اوري_صلاب طورمُم م4 سهلنا دا مان دعولاو هش طرمشال الثا ادا دمان دعو ل ا

 و97 و هبوب دوس وسل يرو عساكر تهيج بيو جر عي ي18150111538310

 مهررو



 ىلا هنالثلا نوك-:نأ طرمشاطورمش» ةسهتأنوك ند ه مزمل ال هنالا ف .هضودو رباغتلان مدد الق مهروف |

 لوالا رتدَمَملا ىلعاما ديازلادد_ءلا ىف صقاذ !اد دعا ١لثدأ نم مموغ»و طرمشلا كل دباطورمشم اهوزح ىه ا

 كل مول رك نوال كان لاح نال فال [ةعست هك الااد دع ناك ردي هنِجَذ ىب-ءهن , الا اناج ناف |

 ًالارذ اسمق لو ل: :فاالاركذ ام رسلت دح أ ةصق لعاها اج ناو فال [ةعست عومحلاو فالآة هركذو

 ( ضقانلا لاخداودو ُ فاشلا ريدقتلا ل-ءاماو) فال 1ةلاقعوهاوفال اة وفال ا

 ةثالثب او دعو مرحالف ناشا هملا مذ مث فاالاباو دعو مجمال فال 1ةسج كالا اددع اولاةفدئازلا ىف
 لله 31 لاه هنا م-مذعل ن 000 فال (ةدمخاو دعو مرحالفنارخأ نافاًأ املا مذ فال 71

 | هللا لسه "ى ١ لاهو نيأ ىلع كلذ قف نيكر لا ةي نادي ىراتخا واسيا تاو

 الأ فال دود اضيأ مك 3ع ىلاعت هللاف د دم نيكرمشملاَى 2 نأر دة ١ عي مكسف كي نإ امو لسو هيلع

 اواكمو-وهدهف نيا #ملاءاحام فلالا للءدنا را نيمادك ةددملا مسه“ سام نيكر رمدملا ناقل 1ةاسوسو

 هكدا الا ل زن ىلاعت هللا ناري 1 اوريسُتلا ل-هأ عا أ ) ةئلاثلا هلأ اا هدارع ل-ءأهللاو له
 هاوساعلو ردي مولىوس دك" اللا لتاةثلامهمد 1 ىضر سايعني ا لاقرادكت ااولئاق مم ماورد موي

 كلدر كب: هناق مدالاز كبوأامأو نب رثك الان وتاذ- هو نول رضدالو نول: اةءال ادذمواددعاواك

 نمو ضرالا ل هأ ”لالها ىف ىنك :دحاولا كلانا (كوالا حلا ( هوجولا هلع جحاو راكنالا دش

 احا غابو ط "3 وقل عيرالانئادملات هحانج لخدأ مالسلا هيلع لد ربسسنا رومثألا
 "يلام ىلا ةح اح ”ىأفر د مون ولو هيض ا ذاق [ولقاستاهءلاع كلوت اهشلا ىلا دتر: مث ةعباسلا ضرالا |

 راك نا (ةئاثلاةجلا) 6 الاناراس لانسر ا ىف :دئاف <ىأف هروذ- ريدم م رافكلا عم رماثلا |
 دامسا عنتما كادك ناك اذاو مول_عمةءاصعلا نم هلباقد مهم دحاو لكوني روما قاكرانكلا ||

 مهاريالوأ سان |١ مهارب ثنعاوريدي نأ اما اوناكل اولتاهول دكت ”الملا (ةثلاثلا ةسجخلا) كت الملا ىلا هلمَبق

 لازال نان اخ سانلاةروصر خت وأ نيالا ةرزوس ف تدع وأد يتلا ذي ناساف رالسا ١ هارناف سانا

 ىلءاذ_هنالو كلذ, دحأ لدي لورثك أو فال 12:الءلوسرلاركسءنمد_داثحاراص ريدقتلا اذه ىلعذ

 بعرلاعوقو مز سانلةرودري_غةروهىف م هود هاثنا د ا|ةيوىلاعت هلو فالخ

 (فاثلا مسقلاامأو) ةتيلا كلذ لب لو هعزف 3ة#ثي هنا كشالَن طادهاش نمناف قادلا نولقىديدشاا |

 اوطقسأو نوطبلا اوق نمو سؤرلااوزحواورراس اذا ريدةلا اذه ىلهف :كالملا اورام نمانا!ناودو

 اد-أأاودهاشاواكام مهنا عملاعفالا هع اوص- نودهاشي اوناكس انلا نش سارفالا نءرافكلا
 ارذاك هلا اهذد ه لئادح اك اريصر نأ بح ذئنمحو تا ازدتنلا ماظءأ نم نوكي اذ هل؛مونيلعافلا نم

 يذلا دكت الملاءالوهنا ,(ةعبارلا ةخعا) اضيأ مسقلا اذ عداسف فزرعكلذ ند ئةدحو لاو ا دّرم

 ثو ك2 نأو لكلا م هارب نأ بجو لوالا ناك اف ة-ة-طاوأ ةندثك اماسجأ اوناكم مث لاق. نأامااولزن

 موق ناكل 5 ءدةيقد ةفرطلام اسد ًااوناكَنا وتالذكن اك اخرسالا نأ مهام لااا 01

 شي نعى .لتاسمن ا ةريشلا هذه نأ لع ءاو هنورتا.غلءالذ لكو لودكنا ىلء نيك ارم منوكع بو ةوقو ةيالد

 هدهراكا مدالا رك ىأي قلي ناك اف تاماكلا هذه ع نمئ هب قءاي الفاممم رع ةينمامأف ةومذلاو ثآر هلا

 لاق را تاع رز رتاولا ند سد. رق رابخالا فاه دوروواهب قطاننآر دنا نصادأ عيكاكقللا

 لاجرلا الو قاما | ل.كلارن لدول ةراو وز ذاع مع: دنأ ىف نوت د: اول_عجد_- أن م سر رق تعجرام
 هناق ت>اطو تاز ىلا: هللا: ردة لامك اه اناياهاذا ةروك ذملا ةبب_ثااوردب موب مهاراتك نيذلا ضدنلا

 ةلأسأا) تاجاسانعاهزئم هنوكلا ديرباممكعو تاثكمم ا عج ىلعا رداع هنوك-ل١اشيام لفي ىلاسعت

 | هب وقتي ليممض»ب لاقو نينم ملا عملامقلانم_مذعب لاق 0 الملا ةرصن ةمفمك ىفاوفاتخا ( ةعبارلا

 نو تسعي ما ددلا قرخاطلاوزانكدلا بولذف بمرلا ميال هلع هوا



- 

 5م

 | درع توكي نأو لاتقل سفن مهلا ةحاسللا عقتال نأز ووو ملا ةاحلا تعقونا لاَ | ىف شدملا

 5 ||| ماالارث اس ىف اولي لور دب مود اولا مهنا نيرمسننل ان نموناكسم عزو باقانيوقت قايفاك م رووا

 || ىحأ هافك لاست, سالي ما.قلاو "هللا ةسود ةءافكللا عم مكسفكي نا أ ىلاسعت هلوق (ةسماسؤلا لأ ل 11
 ممولو دوق ةه> ىلءناكام لذ هما لاق لاح دءبالاح ءو هلاءاطءادا دمالا : ىنعمو هتلخ دساذ ا اذك
 | هدام اذلأ لاا هذ رااو لوو هنو هّذِع هدم هذ لبق ةدانزلا توج ىلع ناك امو هدعمّدمأ همأ لدق

 أ هلأ 11)ناتغااههو ةقفش ىا زلا حف نوق ا. ءااوربثكت لا ىلع +-ودفم ىازلا دم نلزتم صاع ارق

 ||| تابثلا ىلعاوهزعيو مموأق ىو دك ةالملا لوري دعولا موا مّدقاسنا فاش 1 بك ناف (ةعباسلا
 ْ ول اا او كك دارا نع فال ةفالثب دا دمالا مي ذكمال ناراكنام ك.ةكب ناأ ىع٠و هللارصئء ادد و

 || لاك مت رصنلا ند نيسي الكم هو دع ةرثكو مهفعض وماما فاكم مج ماو اوال قئلادعك انلىعىتلا

 || (نيمو متع هدا ع نذدفال 1ةسمخ مكرر مدد اذه مهرون نمك و ًايواو تو ورب هت نا ىل:) ىلاعت

 || بدوأت دادمالا م ؛ دعي نا دعب اا باع ا ىلو (قوالاةلأ هللا) لئاستي الا هذ_هقو

 أ مددعاذههروك نا موت وكر داو عي اذه مهروذ نم مم وأيواوةتو اوريص3 نا لاف متةيافكلا /

 أ ءامشأ ةثالثباطو رشم ةكت الملا نم فال 15+« م لف فال 1ة وهو ددعل كلذ نمرثك ًايمكور
 !ةلّألا) طورندا ادب وبل مرحال طن اردنا فكم زر اكان وعرا نك راك تدر تزل

 | لوأ هنال.ةروذتلارافوان ره ءاحاذا ىت-ىلاع:لاقتاغاذا رد_ةلاتراف نم:ردصمروفلا (ةيئاثلا

 لو5 ه:هوهروذ نم ع.-رو نالذءاج ل اةء ةعرما | ىف ةراعذ_با ةظذال'هذهاوا_ءد مث هةئمءاملا عافترا

 نياأرق ( ةثلاثلاةلآسلا) هتعءرسو هترارحوؤدعلاءىعةدح ىتءملاو ىارتااوأروذلل صالا نيءاودآلا
 (رابخالا رثك اوةصوم تامالدد مم-فنأاو !ءنيلعم ىاواولا يما د جا مولا

 ْ او دما | ىنءعوأ هللام-عموسىأواولا حب وقاب ا ومر

 ا |ا مب فرعي اا ةءالعا اةموسلا (لوالا) 'نالوةنيموسمهلوةىف عوستلان مدارملا ىقناكف مسفنأ

 ]|| امم فرعبل اللا مو سرافلا اهأعيةمالعا اهذهو همر لا لماناو هلوقىف كلذ حرش ىضمو هريغ نم ئذلا
 تت سا :ءْنب الاف تدوس دق كل الما تاق او و درا وب الاقل 3 يامن قلع ”ىبنااَنا رينا ىفو 0

 (ضء-الافوصلا اوتلعؤأت ى 1 ٠١ لدج ىلع اوناكو م-هاوءتورفصلا املا مهسفنأ اوموسدت“ 4 الملا

 ا ءاضم ,ةفودت سعي ن ناكابلعناو ةماعن ةشي ربه يناكبلانملا دعب ةزبس نا ىورو امانذاوامداؤفف ا

 [رمسقتف ( ىناثلالوقلا) ءارج ةياصعب ل_ءيناك هناجدانأ ناو ءارق رده ةياصعب بصع ناكر د لا ناو

 أ امرأ اذا لد الا تء-ألوة:ىعرلاف "هل -س رملا ةئاسلا لب الان *ء اذوخ [نيلس ملا ىدعهنانيموسألا ا

 أل ةكتاللا نا ئ-عللاف واولا ريسكب نيمو ءأر 5نذ ”تفاكو ات _ لود تا ريثكستلا فلاشي و 1

 هرسأو ملم رافكلا ىلعاو ريك تاور
 | ىلعم-هاسرأ قاع هانا ىذا واؤلا د 0 9 نمو م-

 ١ اس كمال 0 # ضيشحلاو كابل اطال كا[ ماركت 1 !

 م هتك وأ اورفك نيذلا ن هاأق رط عطققمل مي ك1 ري زعلا هللا دذءنمالا رمد !امو هن م كب ولق ”نكوطتاو

 أالادادمالاوذدملا ها لعحامو لاق 111 هاج اضم ا رس (نيب 0 أ ]

 | هيلعدتلا مسا ركذي ملا -ءاواك أتالو لاك امنع نك وف دادمالا ىلع, د دعل دف نورمدنت م 1 ار ٍ

 1 ا ل حاجزا لافو هدع ىكف لك ال | ىلءاواك رانا د ل 1

 ١ نيذإ ارمثدو هلوقىفةر ةيلاةروسفف ريشبتلا نعم مالكلا ىضوراشبالا نم مس ١ىريشلاو ىرشب ال اددملا

 ْ  لعسفلا فامعو مس ءاىئرمد الا هلرقو ىلعذ نمط ءاو هلوقن اوهو لاوس همقو ةنمكب ولو نمط او لاه اوما 1

 1 .كيولق ةنئءطتلو كرمشدملالا لاةيوأان ان ءاطاو كل ىرمتب الا لاق نأ تح اولان اكدر 9 م مهالا ىلع ا

 0 ا داما د ا ا ا طلال مسالا عز ذل فدع لا هنعلدعد كا الز أ



 ير اا كا رو اهو.كرتا ريجلاو لاغبلاو لمدناو هلوق هريظنو م1 او لاقذ ةئدن ًامطلا

 توك تأ هذم صرغلاو هللاد:ءنمالارصئااامو لاق مث مكب ولق هب ا مك-ا ىرمشالا هللا هل عجامو ْ

 ككاو ةتردقال < ىلا ةراسش يره ميكا زيزعلاهةوتو .بايسالا سم ىلع ةيلكلاب لايقالاوأإ

 ا رقطغبلا كاك اذاهنال فلا فرست فيو ةهنكو ايران حس ةو وبكر ل كشر ا : ١

 لاه مث اهفار طن ما دق ضرالا لأ انااورلوأهلوقو مكنولي ,نيذلا اول اهات لوك قذاوف اذهو||

 * لأ هتتاورفطلا ةبسلنا ضءةنوءاجرلا سأيلا ضءةنذهلبقو عقوتلا دعب نوح, دق هناف سأل اامأو /

 نولك اًقااو هن لاو ره تازئةرافكلا ىلءوعدينأ دارأ هنا (اهدحأ) هحوأ ةثالث ىلءاو ماتش !لوتلا 1

 "وا
 تجد

 هلوقيدارالا رهو, يقف رورمدل لاح دا م رخآالا ري شاف عرب كج اول

 وهاد هوةيراتلان ءاونيالو موعم هيرمصتو هللا هناعا نا ىلع مدن اانا الود-(ىاثلاو) ىرشالا

 3 واللا ىف نب رعالا نييده ناتو اناا لود ىلع اهلا نيةرامعاا نت اهني قرغف ”ىلصالا دوما

 لعفىلء ل ءلعَتلا ف رح ل>دأاذهاذ ةئدأمطاا ل اوده>- ىوقالا بولطملا نك او بول طم ىرمشب هنوكت

 رب دعما او ةدئاز و اولا باول اف ممذعب لاك (ىناثلا) انهداذكم اهبلعلم ت11 ترن كد فوك لاو

 بام_تالا ننءصضار ءالادنءالا لمكيال ديعل !ناعا نا ىلع هسنن اذدرتكث الملا ىلءال هللا ىلع مواكو

 عقول كلدك ن داك هلكو تاو عدلا اجا ندر طيالو هللا تاب أع او ااقهلع لاي لا ةراشا

 عطقيل ىف ماللاو اور: كح نيذاا ن مافر ٌّط عطقمل لاق مث همركو لذ نا مالا ةئاعالا الو هجر نمالارمدالا

 دادما ةطساوب كريصن نمدودقملان ا ىنعمملاو ميكطازيزعلاهللا دنع نءالارسصنلا امو هلوقب قاتم افرط
 هنالدقو مهتم ةعطق اولّتقو منه ةفئاط ا 1 امي ىأ ا ورك نيذلا نمافرط اوعطتب ناوه تك الملا

 قمدخ موقثل قثيعتل ١ ةمدزل كَم آهدبعادم_سلا لوةباكودو فاطاعلا ف ذ_> زاح صءدأا نم

 نسا او ةعطقو ةفئاطىأاف رطهلوقو انيهازكم سعال مابر» ضعباانال فاطايعلا| فد

 فرطاا"ن مدنخالاد ءدالا طسولا ىلا لوصوال هنال طسول ارك ذ نس لو فرطا ارك ذ عم ضومااذهى

 هيدا ل هريسفت اذه تيكناق هتيك لاقي : ههدحو ىلع؟ ىلع رمد ةغالا ف تكلا م 2-5

 هوقو تبكلاريسفتف ثورمسفملاهرك ذ كلذ لكشف لالذالاو ظمغااو هع زوااو نءالاوك الد الا وءازخالا

 تكل نوكنال بسلا نا سأمل نيبو ةيسلش اني قرشلاو بولطملا ن هنام نااود ةتياكاول

 ةلأسملا) لئاسمابا الاى (نوملاظ محافمهمذعيو أموماع بو .و أى هال ن نه كل سل ) ىلا عت هلوق

 ادم نول: :اقلا مدح ةصقىف تازنامنارومشم ا وهو (لرتالا) نالوق الاد ه لور ببسي (ىلوالا

 نع مدا حسم : لفن هتيعايررسسكو هبحش صاقو نأ نب ةبمء نا ىور ( اهدحأ) تالاسق>حااوركذ اس

 مدان ميما هدو اويذ2 موق ملفي فد .ك لود وهو مدلا هه-و نعمىلسغ ةةيذح ىبأ لوم لا سو ههجو

 نءهللاد- ,ءنب لاس ىورام (اهتاند) : هب , الاوزه تازنذ ماعوءدينأدارأ مم مدىلام هوعدبوذو

 ثردلا ع نعلاّيوللا نارةسانأ نعل ا ىلا !لاكتامإ وقأ نعللدو هءاعمتلا لسع ”ىنا!نارعنب هللا دمع هس
 مهم اللضأ ن نس والود ىلع هقل بانق مهلع بوتيوأ هن ال هد تاراق ةيمأ نين اوم ن ناتو مدع

 ”هلثملا نم هياولعف ام ىأروءاراما لسو هلع هلق ىل_ص هنال كل ذو تلطملا دبع نب ةزحىف تازناهما (اهث اندر

 دحأ مول تاص>ءامسالا هذه 0 ا ا ا
 اهماذن الاهذ- ه لوزن بس ىف (ىناثلا) تالاسقحالا لك ىلءاواج عام الق لكتا دنع هي الاهذه تازغذ
 نمدهللا هعنفاو هزم نيذلاو د سهأ اوذلاخ نيذلا نيم ما ن ءلد نأ 0 ا كك

 نأ دارأ و +.لعدنت  ىلسص ثا( ثلاثلاهجولا) امتع دا ىتر عاب ع تلو ع "ىو هلوةاا١ادهو كلذ

 اهاكه و-ولا وتالا.ة>الا هذهذثن الا تازنق ما وعدي وهصضااوفلاخو اوم زوما نيذلا نياسملل ارفغم سن

 2/١ كيلا ل 1 ل ل ا د نا وو رف اي م اس وقل ل 16 عسا 1 ترسو ح دم فانا ع 12189: 15 لك دل هور تخل عطل. م قات ناىهو ىرخأ ةعقاو ف تازئاهنا (ىلاثاالوقلا ) دحأ دق ىف تازئثي الا هذ هنا انلوق ىلع ةعّرفم
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 ا صاعم ماا بهذف نارقا امها عبله هنوعمركب لحأ ىلا هيام راش ن نما تم لم هيلع هللا ىلع "ىلا ا

 1 اعدو اديدساعزج لسو ه-اع هللا ىل_طلوسرلا كلذ ن هعزأ ذم هاتقو مهذش أو هركسع عم لءفطلا نيا ش

 || نأ ىلع اوتفناءا1علارثكانآل دهب وهو لئاةءلوقاذ_هدب "ال هذه تازيق موب نيعب رار افكلاا ىلع ْ
 1 قال ريدغهرخآو مالكلا لون ءةسنجأ ةصقءاقااو هملع لدي مالكا قامسو دحأ ةقق ىف هن الازد
 ١ العق هيف لءفي راسو هيلع هللا ىلص”ى : ناكرعأ نتدرد اخ اىلءل ديدن الاه ذدرهاط (هن انلاةلأسملا)

 0 ىلاعت هنثا سعأب ناك ناللعفلاكلذنا رهو لاكسشالا هسوياذهدنعو هنم عئاك تيا الا هذ هتناكو

 قطسر امو هلوق عم اره مدي فيكن هنذانو ىلاسعت هللا أب ن هاك امهنا ا اةناو هئم هللا هعنم فرك ا

 3 7١ هر تدنع وتلا حالا السلا رقالملا مولاي من الا ةعدع ىلع هب اتا فر نع

 (لوالا) هوحو نمباو الاو امودعم لءاقنوكم يف م .كفامق ناك ناو هللا هعمم لفان- 0

 مل-سو هيلع هللا لص ”ىذال لاق ىلا عت هناف هيالغةسشم نك هنم عونملا تا ىلع لديال لفل ن لادا

 اا[ كديال اذ-هف هللا :ايتالاع ”ا.لاهو طق ل رمش ام مال سا او ةالصلا هملع هناو كل عن طع هحأ ت رمش نبل

 هناعتم ا اذهىف ةدئافلاو م-ععءاطأأ هنا ىلع ل ديالا ذهو ني رذاكلا عطتالو لاف مث هللا تناك ام هنأ 1 ىلع ١

 لهع بت دغلانار هاظلاو نمسا لاقو ةّرس هع ”لةموهو ىظعلا بذغلاو ديدشلا مثلا ب> وام لدا ا

 نمهب قءاد الام ىلا هراكلا كلة د_هاشم ىدؤتالنأ ل+ الف له-فا او لولا ن نم قش الام ىلعناسنالا :

 0 مالسلاو ةالصل ا هملع هلعأ (ىناثااو) هيراسوطل اديك أتوهتمدعأب , وشن عندما ىلع هللا ضل ءفااو لوقتلا 1

 ىلوالاو لشفالا رامتش ا ىلا هنت اء دش مرج الف ىلوالاو لضفالا كرت بادن مدل: نناحهص هن5]لءفنا

 1 ا ا ادم ا صامتو ول عوبصوفاو هب مبقوعام لا جاوبقاعف ميقاع ناو ىلاعت وق ارو بلو ١

 ١ ىلوأ كل ذناكمتك رتناو اناث لاه مثل #ثىاب فتك اق ملاظا كا ذ بقاسعت تنكن لاو ىلاسعت هن اكهقئامالا
 هملءهننا لملء باوذا ىف (تلاثلاهجولاو) هللانالا لريضاموربص او لاسةف دكرتب ام زاجا سعه رحأ ع

 1! لديال ريدةَتلا اذه ىلعو هنم حنملا ىلع ىلاعت هللا صنف هيف هير نذ أمس م-يمماعن علا ىلا رقلاماكرو
 : او < تس سرع

 ْ (لوالا) نالوق هسق ىذ "صال | نمل سدا هلوق (هث اانلا ةلآسملا) ةمدعأا ىف حدقلا ىلعىهتلا اذه

 : تارايعنب رمملا ن نءلّةنف اذه ىلءو؛وث ةثداسحلا هذه نأ نمو ةعقاولا هَذه َددت ند كلر مدل انعمنا

 " ىنموك الها هلّمس نمل رسدا(هتانو) كيلا س وأامالا ئذىدابع لادن هّكل سا (اهدحأ)
 ئثم ميد«, نأ ىفالو مماعهللا تو نأ ىف كل سنل (اهتلاو) مهاعبانامير 0 حاصل اهلعأ ىلاعت هال

 ا تناك اذاالا ء ءئىثد قا صأ نم كل سدل ىنسعملاو ىهنلا دامب ىذا! صالاو هذا اراانا ( ىناثا الوةااو)

 هن : الا نمدو هما نيلومل ا لعو داعب ن نمو لق نم سهالا هنن لوقو مكس | هلالأ هلوةكودو ىصأ قذو ىلع :

 تاعرذ ل. أىلاداشرالاوهاذهو هسهأو هن دان ن ناكامالال وذو لعف لك نم مملسو هماعدتلا ىلسك هعنم ا

 نع لعامجو ىلاسعتهنا هبف ةمكسللا لاكن 2 مت نك نط ”ئال نءللا نم عنملا نأ فاوذامخا مث هندودعلا 1

 ناك نم لكو ادا ناار ور رع لعهنكل ب مناوا توّهنا رافكللا ضعن لاح ١

 نأ ىلاوأ دل "الا هنع فرمدي نآو ان دلا فدل وعنا ىلاعت هللا ةدسرب اللا نا كدا
 لمقتل ناودوسهتا١ا ذه تافهنوءد تاق نافل الهالانمماءلوسرلا“ اعد لد -اداف داولا كلذ نهد |!

 ؤ نءللا نم ىلاءت هللا هعمم ىعملااذ_هلكالف لو هيلعهلنا ىلص ل وسرلا,ف اذ سالاك كلذ ناك هنوءد ْ

 ضوعال نأو ةيدوتعلاز ارغراوط ا هةتمدودّقملا لاق نم مثمو ىلا عت هللا لع ءىلا لكلا ضّوذن نأبه أو

 ىلع ةلادلا لودالاَةْك ورع قةوالاو. ىددءنسحألاو»اذهو هنوكلمو كم قىلاغت هلنارا ءاقد.علا

 2 9 ١ الا هد هى ام_هريغو حاحزلاو ءادذلا ركذ (ةعبارلا هلأ أا) هدو هاو مس ويزلا دعه

 0ك نيذلا٠ نءاف رط عطقمل ريدقةئااو هليقام ىلع فطع مل: بوتيوأ هلوقنا (امهدحا) ا

 نيد عقاولا ”ىنجالا مالكلاك ئ * سالا ٠ نه كل رس هلو ةنوكيو م-مدعب وأ م-مماع بوق أ موتبكي وأ

 0 لضعف الاءذهل وتلا اذه يلءةارعو كل د م لوة:اكهماع فوطءملاو فوطعملا :

 2 كلودادإ
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 نأالا ىن_ملاو قدح ىن اطءتو أك #تمزلال كل وَمَك نأالاوأ تح قون اند( قداتتنا (ىانثلا ل وقلاد)
 ' مهبذعيوأ مهلا حرفتف مهيلع هللا بوت نأالا ثم هم ن ندم كل سداةب الا ع عمو ىيطعت ىتحوأ ند نطقت

 كلدو مق ةيولاو وادا: اص أ دزعرسس فم موياع بوتردأ ىلاعت هلو (ةسمالاة لسا بلا) مونم ىشنتت

 لاق ىل. تسلا ىف كل ذ ل_:ءاواء في ال نأ ىلع م- مث مزعلا قات و ىذمام ىلع مديفعدتلاو م نءةرابع

 كرت ةقاعتم ىطملا قةدارا لودس نع ةرامع مدنلا نال كلذو لّدعاا نادربب دك أدم عملا اذهوانانصأ

 || دمعلا لدفن ال درعا لعق: نوكال تاتا ىف تاهاركلاو تادارال ا لوص-و لة سلا ىف لاعفالا نم لف
 أ مزلب و ىرخ أةدار ىلا ةدارالا كل لعذ ىف ديعل ارقتفال ديعال العفةدارالا تناكولذةدارالاب قومسم
 .هني وكتو ىلا هتهللا قءلذتبالا سدا باقل اىف تاهار كلاوتادارالالودح نا انلءف لا وهو لسا تلا
 || دب ةيوتلا تاانإع تاها اركلاو تادا رالا سنج نم كلذ لكو مزعلاو مدنلا نعةرابعتب وتلا تناكاناوءادشبا
 بو وأ هلوةوهو نآرةاارهاظ هماع لدا لامي اطم ناهريلا اًذهراصةىلاعت هنا قاخال ا دبعلل لد <ال
 ْ مناف ىلاعت هلوقامأ ةيونلا لورقيوأ ف اشلالا لعفباما مولع بوتوأ هلوقاو رمسف م مناف ةلزتعملا امو مباع

 مص رانكلا ىلع ءاعدلا نم ه_عذمدن الا نم ضرغا !ناك نا (ىلوالا ةلأس #ملا) لئاسم ه«قفنوملاظ

 ْ انوغم ضر غلا ناك ناو ميظع اغا رم ثلا نا ىلاسعت لاه مظل رمد! نالنيه اظ م هام« ىلاعت هناوهو مالكملا
 ةلأسأا) هيفت لل دوق هللا ىدعن منالاضيأ مالكملا مدد سعأ وها نيذلا نيمسملا ىلعءاعدلا ن موعدم
 رسالاو لءةااودو اسد دلابادعوه تب , الا هذه روك دملا باذعلا نمدا راانوكينأ لق (ةئاثلا
 ىلاعتهلوق ( ةئااث ةلاةلأسما) هللا لا ض فم كلذ ع نب ربِدَمَتلا ىلعو ةرخ : الا ب اذعنوكينأو
 ١ نا هناف م_-مدعب وأ ىءهملاو بيذقَدلا ىسح ليلعت اهرك ذنءدودقةملاناالا لقد سعال ن وااط مناف

 أ برا رقي ضرالا قامو تاوعتلاقامدقو) قاستاوت 5 نوااطظم_منال ممدعياما مبدع

 1 هرك ذامد.ك ًائاذه نمدودةملانا (ىلوالاةلأسلا) نادل أسم هيف (مي-رروغغتلاو* تي نم بذعيد
 أ سبل ضرألاو تاومسلا كلمو كلملا هل نانوكباغاصالا نأ ى ىعملا و* د صعالا نمثل س :دا هلوق ن .الؤأ

 ُْ تاوملاىفاملاهامنا( د ادا ةلآسلا) عطاق ناهربادهو هقتالا سيل ضرالاو ت اومسأ ىف حالا هللالا
 ١ رغغب هوقامأ 5 لكلاا همق لح دق تامهاملاو قاما ىلا ةراشلا داراا نال ندهلش)و شضرالاى امو

 : مك ةنطال دين أهل هناكس هنا ىلع#ي الاهذ_م نودع ان اأن أ لءاف ءاشب نمي ديو اشد نا

 || ضارتعاال هناو نيتي ةسصا او نيد ٌرَقملا عرج هدمؤاا م 2 راناا ل دينأ هلو ةدرملاور افكلا عي هنمولا
 | كلذو اضيأ كلذ دك و وب ”ىلدعل|ناه ريلاو ةرهامظ ىندملا اذه ىلعذي الا ةلالدو ءامسثالا هذه له ىف هيلع
 ا اذاو عاطأ ةدارالاّك ل: هلا د قاش ا ذاق ىلا هت هلل قا -2 ةدارالا كلو ةدارالا ىلع فتور دمع لعفنا

 | ىلع بجوال هللا لعفو هللا نم اضدأ هتيدعمو هلل |نمديعلا ةعاطف ىدعةدارالا نمرخ الا عونلا قاخ
 أ هرهقو هتمول !مكحي هلنا نم لكلا لب باقعلا بجو ةمصدملا الو باوثلا بدو ةعاطلا الذ تبا اًميشدللا
 هلم وح نارا عج حري وأو نم نسح نيل عمج ذب ثول انيعّد ام عصف هتودقو

 11 ندا ىل-.ةناف ٠ ءاشد ع نمبذعيوءاشد ن ارغب ىلاعت هلوقر هاط هءلعلد ىذلاوهناعربلاادهو كلذ

 ١ ا الا لول دمانلق ءادنالاو كت الملا يذعبالو رانكا رهغبال هنا تدل

 هلوقب مالكلا مح مث روهظااةياغىف مالكلا اذ_هو لعفيالوأ لء+غي هنا ىضتةيالر دقلا | ذ_هو هيلع
 تااعور الر را ناالادنم كلذ  نلكص نسح ناوهنا نام دوهقملاو م>رروفغهللاز

 ْ ايرلااواك أنالا :مانيذلا اه 1 ىلا عتهلوك 2 ناسحالاو ىلذةلا ل.دس ىلعل لدبو-ولا ل دس ىلعال

 | هللا اوعيطأو نيرفاكلل تّدعأ ىتلارانلا اوقناو نوكغت مكتحلعل هتلااوةتاو ةفءاضم افاعضا
 نيم ْوملا ىلع هم_عن . ميظع ح رشا ىلاسعت هنا لاق ند س ا ع نم" نأ - ءا ( توجرتمكلعل لوسرلاو
 صالا ىف لاا داو ه5 ىفونيدلا هأ فمها لص الا ىلا ههداشراب قاعد .اهف



 نوبدملا نكي لو لالا ءاجا ذاف لب ىلا مهر دّدئام نانسأ | ىلعهل ناك اذا ةءله سلا ىف ل_جرلا ناك 1

 ةفعاضم افاعضأ هلوق ن مدا: رااوه اذ_يناهئ اعض اة كلت بيس د ح2 ايف ةريثك لاجآ ىلا عدل ذ لم ْ

 نا ىلع صمد 1 هو ح اللا لار قيد لكأ || ولف هماع فقو حالها! ناو بجاو ىلا ادب هى 3

 مهر ةكردشب نوكتنيرذاكلا تّدعأ ىتلاراغلا نا (لوالا) تالا و همفو ني رفاكلا تدع ار اغلا :

 ريد باوالاونب رناكتال تدعأ ىتلارائا١اوةتاو لاف ف.كف ه2 شا سلا هقد سام ديز كلذو 5

 ىلء وهو راثلال> ديالْنيئ مولان ءادسح أن أب لا د ا هو ني رذاكلل الا تدعأ ام اما ىطتشي ١

 اهضعب ٌدعأ ثاكردرا لاف نوكي نأ دع.ال هنا (لوالا) هو>ونمباوألاو تان الار اند كول 2 1

 هللا ادد عأ ىتااةصودلا تاكردلا كال: ىلا ةراشا َّى رفاكدل تدع ىنلاران ااه هن قاس نال اضع وراذكنل ا

 (ثلاثااهجولا ) انههاذكف رثك ضرغا ةءاسلا كل: ىاهيكردق وهناك ناو كل فاك دا ص توك ا

 تانآ هالاز/ اسو نب رفاكلال ةدءمراخ ١١نا ىلع :تادب الا دين: ددحا ل اة ودك تآر َءااناب اواعاىف ا

 اه زرخمهااسح وناهن قا انك ىلانعت هلوقدل اًممو فذقو فو لّدقو قرم»ن نإ دعبل قفا تل كلاب ا

 | هلوةىلانوواسغااو مهاب او .كمكف ىلا عت لاتاضبأو كاذلاةيراذكحلا ع. س هاوريذنم الأ

 رو ءاارئاس ةووك ذمطت ارمشلاهذ_هتناكاملن ىو م يب ةفصا ده سلو نملامعا برب مكيودنذا :

 تانيا نب رفاكلل تدعأهلوق نا )ع دارلا هجولا) مع هقاو.انك ذاغاذكمانهحةروك ذللك تناك ١

 َّن الراليات دا ةنحل فاو كلما لحل الو مهل ةةعس اخوك :

 تو

 مام لع فوتوم ةدرلا لودح نأ ىلع ا , الا هذسح ةلزتءملا تاكد موي ما

 وا دأىوةنلااوقراف ىم مهنأب اولع اذا ىصاسعملا“ ءاقتاب اويطوش نيذلا نموا نال ل ذو رزلا مب اً

 ةلزمعاد- -هومنا ا ىداعملا نع مهزاجزنا ناكرافكلا اةيوةعمظع مهلو ةعفرّرقتدقو نلف سل اراذلا (

 انوا ديال رادلا كن نا ىلع كلذ لديالو عامسلار ادلة دأ ىنتمدعن ا كنأب هداودلاولا فود نأ ||

 نآلمثباو ااالءأ نأ الا ةقول راما انا ىلع الا هذه ل دن لد (تااثنالاوداا) انهداذكفمهرغ |

 هنلااوءنطأو ىلاعت لاف ٌمدو+ ولا ىفئ ذا كلذ لغد دقنوكي نأو ذب الف ىضاسملا كال هلوقأ]

 . م5 ©

 هذه نوكجتر دق:اذ- ه ىلعو ايرلا اواك أتال اوم َنيذلا اهيا ا لاةنريدلاو ب. ,غرمااو ىهنلاو

 الصدم كلذ نوك نأ لة هناك كالا اهلقاع انوا "ا ءتالو دك ادتا هل الا

 0 كلذ ”ىل_ءاذ ابرلا بدسد اهوءجالاومأركاسعلا كلت ىلع اوةفئااقا نيك دانا ةسهح نم مد ا

 نءتودكشمف يل لالا اوم ىتانرلا ىلعمادقالاىلا نيسملل ايعادريسصي

 ) لوالاةلأ | ( ناك ا ةفعاطمافاعض ا هلوةىفو كلذ نعتلامهاسمن مرح الف ممم ماقتالا

 لعفىفاثلا ل>الا لحاذا نيت ام هل_ع-اسر ةلحالا ىفديزأ ى َو- لام! ىفدز لاف لاملاكلَذا اد او

 هللا# 0 اناولعا نوع مكلعل شااو تاو ىلاعت لاه لاما ىلعاف اعضأ بصتنا (ةسيناثلا لأ ا

 ىذلا مكبر اود.ءا هلوقى ة هه رقما ةروسفف مد: را اًعوما٠ نمالرت اك نما رلا

 اوةتاو لاه مث ةرقيلا ةدوسف َرءاضرأ انرلا ىف مالكا مامتو َن وقتل م لع مكليقن هنئذإاو مك-ةاح

 ني رفاكلل تدع هو 3 رهاظ(فاثلالاودلا) نيرفاك ا وريد اررلا مرت او دعت نأ وقناة الا

 راثلا توك نا (ىناغلا) نب راك اريغل هلل' اهدعرانلا ف ىرخأ تاكردت و. عنءالاذهو نب رقاكلا

 نأ دع ال ةيلغاا لج الفر افكلا مهران نك [ناكا هنالاهيف نموا لو دعتعال ني رفاكل دعم

 نيكرشملا اقالةيادلا هذه تددعأ امنا خاوطلا نم ةج انس اهكر ديا دا لو ةي لحرلا نااممها ةةعمابما لاشي

 نيرفاكلل تدعأامنأب راكلا تكور ند دوس#ل انا (سماس1لا هجولا) نيعلارولاونيناجلاوناصلا

 تآر كاف د روما ةداسعل اودام ىلع هددعب دعولارك دد.عولار تحصذدالو نوجر : ا لو او

 مه حأ ني لسو هيل لنا لص لوسرلا اودع نيد هم | عمد , الاهذ_هدراس نيقد-انب د ل انو
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 د ااا تتتتذأذ#ذ#ذثخ#آ#آ آ 0---تآ2آآ255959559595395252

 ءامشالا نم؟ ها *ىقهلوسرو هللا يدع ن*ناىلعر هاظاا ل دق ماع ادهو لسو هيلع هلنا ىلص لوسرلا ةعامطر

 مكبر ن-ةرفغمىلااوءراسو ) ىلا ه:هوق #1 د.عولا با. صأ لوق ىلع لدي كلذو ةحرالالهأ نسل هنا

 | اوءراس هاع نباو عفانأرق ( ىلوال اةلأ لا لاس ه.ف (نيقنملل ت دعأ ضرالاو تاومسلا اهشرع ةنجو

 529 فءاصمىف ودكلذكو واولاب نوقامااو مق هدأ ىل د[ ف-اهدهؤوه كلدكو واوريغ

 نمواوعراسو لو-رلاو هلا اوعط أر يدقَتلاو اهلمقأم ىل اسوةطءواولاب أرق نأ نامع ىدعمو 00

 رخ'الا نم اه-ممدحاو لكبرةاود-اولائذااكمتااوءءطأو هلوقو اوءراس هلوق ل« هنالفوأول اً

 نوعءراسس كم اوأو اوءراس ىف ةلامالا ”ىءاس ا نعكور (ةمئاش !اةلاما) فطاعاا طقسا ىلا ىف[

 ةلاسملا) اهاعةروسكملا كلذك ةلامالا ة-ودقملا عنباكو ةروسكملاءارلا ناكل زج كاذو عراسنو
 بحوملانا كالو مكبر نه ةرفغم ب ونام ىلا اوعراسو ىنعملاو فذح مالكلاىفا ولاه ( ةثلاثلا

 ل تارودانت ان اسهأ اذه ناك تاءهملا كرو تارودألا لسعفالا سدا ةرذغهأل

 ههحوو ىخارتلا ن م عدعو روذاا| بوم الار هاطنأىف هنا الاهذوبنيءاوصالان مريثك كسعو تاسبنملا

 ةرهغلا رد هلال رهاظ هدر ل اوةأمالسالا وهسايعزيالاق (اهادحا) تانك مف ني رسقعا ورك الك
 مالس -الا بيسي هل هانملا ةرغغ اوه كلذو مظعلا ىف ةيهانتاا ةهظعلاةرفغملا هنمدار ماو ريكس لا لمس ىلع أ

 قاطءظفالا نأ ه-هجوو ضن ارفااءادأ وه لاف هنأ ه:ءدهللا ىذو بااط ىف أ نب ”ىلعزعىود (ىناثاا)

 دوصقملا نا ههجوو هنع هللا ىذر نافع نب ناةءلوقوهو صالخالا هنا (ثااثااو) لكلا مي نأ بوف

 ةيئاعلاوبأ لاق (عدارلاو) نيدلادل نيساخح هللا او درعبلالا او ره أ امو لاعت اكص الخ الا تا دابعلا عجب نم

 كلد»أ نمتودغداوهلو:نمن لاق قد! نب دو لاصقلا لودر حو هاو اهنا اال هرقل
 داهملا باس قاعد اعدد:2 ىقاوثااو ضاوالا هذه لك ناكف دحأ مرن ىف كزن هب نس ماسك ىلا |

 (نءاض اور سل تاما كاان ناقعلاف ( عباس !او) ىلوال ا ةرميكتلا اهئ اريمج نب دعس لاق (س داس اا

 اوردا ىأاوءراس مصالا لاق (عساتلاو) لكلا لوا ف ماع اغذالانالتاعاطلا ع.ج املا ةمر كعلاق
 مكير نم ةرفغم ىلا اوعراسسو لاق مئايرلا ن ءالؤأ ىنمم ىلاسعت هنا مقهحولاو بوذلاوانرلا ن نءةنودااىلا ١

 ءادأ ىلع بوو نم مدَقتام ىلوالاو هذع ىهنا امد ةدام لرتىف ةعراسملا هنم دارا نا ىلعل ديادهذ

 بدع اك هنانيب ىلاسعت هنا مث هدمسذت ىف ه->-والذ اع ظذالا نال تاروظلا عم نع ةيوآلاو تاجا ولا

 باقعلا ةلازاءانعمنارفغلا نالام-مْب لدفاسغاو هةنطا ىلا ةعراسا أ بت لال دك ةرغغملا ىلا ةعر املا

 لاف دوام ني سهالا لمد2 ن هتفاكمال د: ال هنأد : راعشالا اه مد عمشل باو !لاصب ا اهامعم ةنطاو

 صضرعك دا رااق ةندللا مضر ءوراش تاوعسلا سؤ: نال َهَمدَقع سدل كلذن ا مولعذ تاومدأ!!مضرعنأب

 م (لوالالاؤداا) تالاؤسائيدو ضرالاو تاوعدلا

 كال نمةدحاو لك ثنوكي ثم اًقيطاًةيطنوضرالاو تاوعسأا تاءول دارا نا(لوالا) هوجو همثو

 ةنللا ضرع ل مكل ذناكللا د او اة .ط ضءبلاب ضعءلا لصو غاز متال ءازسأ نم اذلؤو ءاصطست اًهرطاا

 |١شضرال 'وتاووسلا ضرع ل ءامذرع نراك وا ةنطانا (ىفاثا او١ هللاالا اهلعيال ةعساا ىفةءاغاذدو

 داو ل كول هلا ةنلسا نوكست نأو دي الف كاكا مريدي امف بغرباغا نان الا نال د -اولاا ىل+ -رالن وكت

 ل.س ىلع ص ضصرالاو تاوءسأانت ضر ءولةئللاناوهورخ ا هدو همقو ملسمرت ا لاف (ثا املا ابل

 امس ةردلا داتا و مو اك بوو ءرخ . الا ءيءلانوو ذا تعباذا لود: ةنعلا اضةات كلا عيبا

 ىت-ئتلانئشلاةءواقمن ءةدوداد ءامال ةةلاى_هماصي أ اذكو ردقلا فزيك.ثلانيبةاواسلا عضو

 ل ل عبارلا) رخ از الثم ا.رتم دحساو لك تولي
 وهات د_تعءاقب ءامشالا لوطأ ناف ضرالاو تاوءأا ت 9 ءادام ام نيدااخ هلوق هريظنو ام-مهضرعأ

 1 دلاب نسوعلانصخملا ( كانا لاوس انين وحا تعامد ١ :يطوقن ضرالاو تاومدلا



 ادد ١ 10

 ماظع؟نوكيلوطلا نارعاظلاف كلذ ضرعلا ناك املهنا( لوتالا)ناهجو هيف باونطاو ١|
 | ازكه ةئاطملا تنك اذاف:رانهظلا نمالاحلقنوك:اخامولء لان منال نت اطءاارك ذاغاو قريمسا نم ا

 |دارلا سا لافقلالاك (فكاشااوإ ل وطلا فركف ا ذكه» ضرعلا ناك اذاانه اها كفةراهظلا فيكف
 ْ هدهلاةد و ةفدرعدالد برعاال وهناك ةعسلا نع ةراءع ودليلوطاافالخوهام انهءاصضرعلاب ِ

 | اهنئاطب هلوقءريظتو

 | ءاه-لا ضرك اهذرع نكي ف يكلف ءاه-ل ا ىف ةئلسا نول وتنهنأ (ثلاثاالاؤسلا) ةعسلان عاب | | ضرعلا له قد هضرعق اضامو قضومل هضرع عست ام نا هدأ ل_هال او ةماغع ةعماو ىأّدضي رعىوءدأ|
 ْ سشرعلا تو تاوعساا قوفاها ءاعسل ا ىفامئااذاوق نهدارملانا (لؤالا) ني-هجونمباوالاو ١
 | هللا ىلص ”ىذلال اس لةرهلووسر نا ىورو ندرلا شرءاوذتس سودرهلا ةةدصىف مالسااهءلع لاق ا
 | ىلص "ىلا لاةفر انا !نيأذ نمَدمالت دعأ ضرالاو تاوعسلااهضرعةنج ىلا وعدتك نا لاو لو هيلع ١

 أ تاوم-| | قوذ لاك ىهنيأف لق ةنلسا عست ءاعمو ٌض را ىو لاذ ءاصسلا ىف مأ ضرالا ىفأ نا نعأ| ا كلام نب سن ل دسو لهسا | ةه-ىرانا اوواعلا ةهج ىف هناا اذكق ينال كلذَّدضف ليالاو لاعلا نمأ| ْ باج قراها لص كلفااراداذا هنا لعأ هتلاو عم اور اهنا ءاج اذا لمللا نيف هلل ان اكس سو هيلع هللا ١
 | ىلاعت هلال. ن "ال !نيتقول # ريغرانلاو ة-:طانولوةينيذلا نا (ىناثلا هسولاو) شرعلا تت عيسسلا

 ْ ةمواعر ان اوتاومسا | ناكم ىف ةةولذم هنا نوكت نأ د« بالرب دةدل اذه ىلعث ةماقلا مايقدعب امهقلخك ||
 دقو ن الا ناةةولرانااو هدا نأ ىلءلدب هرغاظت نمةّدما| تدع أ هلوةامأ ل_عأهتناو ضرالا ناكم ىف

 | سانا! نع ىفاسعلاو ظ.غل|نيمظاكسلاوءا رضا او*ا مسل ا ىنوةعن يذل ) ىلاءتهلوق « كل ذرب رقت قمع
 |ناسنالا نكت ى> نيقتملا تافصرك ذنيقتملل ةدعمة نط انا نيبامل ىلاسعت هنا لعا (نينسحملا بع هللاو ١
 |ءاّرضااوء اًرمسا ف نوةغ نيذلا هلوق(ىلوالا ةفصلاف )تافدلا كاتبا تكا ةطسا و ةتطاباستك !نمأأ
 الواو قانفنالا نوكرتءالريسعلاو ةردةااورمدسلاو ءاشرلا لاح فمما ىعءلانا (لوالا) هوجو همذر ٍ

 أ هللا ىذر ةشئاع رعو لدي قَد دة اعر هنا فلسا! ضءد نع ىكدحي رةفااوه ءا”رضااو ىغااودءاسسسلاف
 الأ يسب فو ار يسع فو نزح فو رورس ىف اوناكء اوس مهنا عملا نا (ىناشثلاد) ننع ةمع تقدصتا منااهع ا

 | هلال قاف:ال ارك ذيهتلا حتفاامغاو هنوكرتيال مهنا مهعبط ف الخ ىلع ناكنأب مهءاسسو ا مسه عبط قفو ىلع | ناكنأب مهرس ءاوسقافنالاو ناس الا كلذ نا عملا (ثااثلا) سانا اىلاناسحالا نوعديالم مناف
 || ةاساومو و دعلا ةدهاجمىف هيلا دج اذا لحال تاعاطلا فرش أ تقولا كل ذىفناك هلالو ةفاش ةعاط

 ( لاقي (ىوالاةلأسملا) ناتلًاسمهس.فواندغل | نيمظاك.لاو ىلا عت هلوق (ةئاثلا ةفصلا) نياسملاءارقذ ْ

 | تمظك لاقي هتمدت الما ىلع مكمل هيو أت دربملا لاك لع قبالو لوةبال هرهظرب لو هءاع تكسا ذا هظ.غءمظك

 | نم تد دسام لكو امثلة <ال ناك ا ذا هّرح ىلع مظكيام نالف لاسقد و هيلعتددسو هن الماذاءاقسلا ا
 ْ ىر#ت ىتا.ةانةلل لاةيوذدا د_سلاو ةداطكلا هل لاقي هه د اىدأاو مظكووذ قد رطو أ بايوأ ءام كرت
 | ذخأ اذانالف مظكين الذ 3_ث ا لاقيو ةموطكملا سرقلا الماك ءاملاب اتالم ءال ةماظك ضرال ا نطب ىف أإ
 ْ هلوق ئءمورتح لو هذو- ىفام ىلع سه اذااموطكرمم با مظكو سفنلاب ءال مالا عضوم هنال هسفن كردي ْ

 : أ ءاسقأ نمفصولا اذهو مهفاو أ ىف مهظمغنو دريو ءاضمال !نعمهظ.غنوفكي نيذلا ظرغلا نيمظاكسا او
 | نم ملبسو هيلع هللا ىلد ”ىثلا لاق (ةزاثلاةلأسملا) نورفغي مهاوي ضغاماذاوهلوةكوهومل_طاوربصلا م
 اوق ددةفاوقدصت هبا ال مالسااهءاعلاهواناعاو انمأ هلق هللا المهذ اغنا ىلعر دقي وهو اطمغمظك 1

 أ هي ق دست أ امىدنءام هتناو لا_ةفرخ [«ءاجو ه,ؤتد:فرماارو ثقب لجرلا هانأأو ماعطلاو ةسضفلاو بهدلاب |
 | موق نم لو هلعهّللا ىلص هللا لوسر ىلا دذوذ هثيدح ىف هلوةياجادحأ بقاعأ الذ ىذرعب قَد هن [ن كلو ||
 | لاهو هضرعب قدس: هنم هللا اهلبق دقأو 0 لدي لس رمكتم قدس: دقا مال_سلا هيلع لا ةفدفو لجرلا كلذ ْ

 ١ هلع لافو» اشد ثم نعل اروخلا ند هللا هحوز هدفت نأ عسمطم بست وذو اافءع ممالسا اهفلعأ] ملك ن

 : مالسلا 3



 1 ةعرح ندو هاو ا 2 .عجو. 0 0 تا 0 ا

 || ةفدلا) بضغاادنءهسف' كاع ىذلاهنكلا ةع ردا ابدي دشلا سدا مالسلا هيلع لاقوا واهمانكح اف.غ

 : مدام ىلا اهدم ارا ذح نزكت نأ أ ىل_ة< هللا هع لانك سانا نءنيفاعااو ىلاسعت هلو# (ةسئااثلا

 | | ةصق بمقع ىلا عت لاه ني رمسءملا نعوةعلا ىلا اوبدنو كلذ نعنم:مؤملا ىابزا لك فذكر رشا ىلعذ نم

 : نكةيدلا فلانا كنوكينأ ل تو مكلريخاوق دست نأو ةرسسيممل : رافق رع كن اونيادتل اوانرلا |

 هللا ل_ههللا لوسرسدء بس اذهنوكد هنأ لة ملك ارخا ارقد د: ناو هلوق ىلا ا نه 4ىفع

 : 0 ذام لعذ نعفكل أاو هياعربدلاو ظمغا | اذه مطكىلا بدنذ مهب نادمال لاهو ةزمدجا قاتمزس لسسو هيلع ْ

 هب حقو عام لثع اوء.ةاعو يقاعن اوةصقلا هذه ىلا لاق اوذء كلذ لذ هكر تاكف ودملا نميلءقي هنا |

 1 نءعوفعيو هعطق ٠ نم لدي ى- لطف اذدرعلا نوكيال ل سو هيلع هقلا ىله لاهني ربادالربش وها متريص نئاو ْ

 ٍْ نسحأن هىلان سد نأ ناس>الا سدل هملع هلل !تارثأ ص مس سه نب ىبسناع ع نءاكورو همرح نه يل طءرو هاظ

 ْ العاق نينسملا بع هقئاو لاعإ ةوقاسأ كيلاءاسأ نمىلا نس نأ ناس الاانا ةافاكم كلذ كلا
 ْ توكة وعل را اصدر ا ديو نسم لك لومة سنعلا مالا نوكت ازور

 : لاسب ام أ هنعررضلااعفديوأ هيلا عفنلا لاصياب نوكينأ ام ريغلا ىلا ناسح الا نا مع اوءالؤه ىلا ةراشا ْ

 ا لتتي نأب كا دول دعل قاف: !هيفل + ديودا رضلاو ءاتممااىف نوفي نيذااهلوةيدار ااوهثهيلا عفتلا

 ْ درمضاا عذدامأو تادابعلاو تاريكا هوجو ىف لاما قانقنا همق ل-خديو نيلاضلا ةيادعو نيلهاطلا سلع

 : ظدغلا عظكيدا ارااوهز ىرخ اةءاسان هءامسالا3 هلي اجل غثيان وهو ادن : دلا فام اوهفريغلان ع

 ْ ا دا راو الا ف تابااطلاو:تاعيتلا نعمت ريب نأودو ةرختالا قامأو

 1 #ه تناك وريغلا ىلا ناسحالا تاهج عسمجب ىلع هاه نع مهدي الاءد_هتراصفناتلا نع

 ديعلل هلبا ةم ناف نيس سهلا بدي هللاو لاشذ اج اوثرك ذرعغل !ىلا انام وك ىف كريد مهن الثا ارو.هالا

 ا اورةغمسافهتنااورك ذ مهسفنأ اواظوأةثحاف اولعفاذا نيذلاو) ىلاعت لاق مث باوثلا تاحرد مظعأ

غم مده اج كئاو؟نوا زعل م_هواواءفام ىلعاو مدد لو هللا الاب ون ذل ار فاعل ن نءو م-مونذا |
 ١ م-مر نم ةرف

 ١ (كفالا) ند تح و ند 0 ظذلا ه-و نال_ءاو(نيلم اعلارجأ عذوا,مف نيدلاغر امنالا اهتدع ن هىركع تاندو

 1 تاعاطلا ىل_ءاول.ةأ نيذإ| | هه دحأ ناه-ق نمةملا نا نيب نيل دعما ماب ةئللا فدو اما ىلاسعت هنا

 انل | ع نءوقعاار ظدعلا ماكو ءا- رمذلاوءاةرم لاق قاقنالا هللا مهذدو نيذلا مو تادايعلاو
 1 أه عماباو س

 ْ اهرالا رفا رطل نا هلوةيدارااودواونات مث اود ذ1نيذلا

 | ةلزتلا ق اة سا ىف طق ياذيب ل نم لاك هلاحرامص با ذا !نع بان اذا بنذملاّنال كلذو ةمقتما_ موك ىف

 1 بدنو رغااىلاناس-الا ىلا ىلوالاةنا اللا قف يدل لل انمقالا ( ىناثلا هجولاو) هللاد_:ءةءاركلاو ١

 1 كامل اسد اهب را دما ل 1١ ناف سفنل |ىلا نا> الاىلا هن الادود_هىف

 ”ىراضأ ن دكان تارا الاهدذ-هنا سايع نا ىور (ىلوالا ةلأس 1 ( لت اسمك لاو هسفن

 || عم ”ىفثلاجرفلامهلاوحأ ىف ناكرتميالاناكو امني ىنآدق ناك لسو هيلءهننا لصلوسرلاو ”ىنةثو
 ا كلذ لعفي ناك-ف مهد 5 اع دما هل» أ ىلع ”ىرادث الا فاش ورفسا!ى ةع راو ةلاكوللا ق1

 ١ هللا ل-هلوسرلا عم ”ىقا ىف وا: ل_برلا م دمة اهه-و ىل-ع اهفكتءضورف !يلمقما هنأ ]سها ىلا ماه مث

 ىت- تكس لهو هيلع هللا ىله لوسرلا فرعا هب ودال لايطا ىف ماهدق ناكو "ىراصتالار لو هيلع

 ]|| ىلع مرك أل ..ءارسم ا ونب تااكلسو هناعهقن ا ىلع ”ىب:ال تنمو لاعتدو هس نما لاق ردن الاءذه تاز

 اذكلعفا كفن |عذج اهراد ةتع ىلع ةيونكم هينذةر افكته د ايلذ بنذأ اذا مهد ناتو

 0 تسال رافغت_سالا موهينذ ةرافك لعد ثيح مرتك قلع خا آمخانيبو تي الاهذ_هىلاعت هنا لزنأت

 ا نيدو ةشح افلا نيب قرقا| ىف اوركذو ةدحاف هلعف اولءذرب دق او فوذ < تءعن اذه اهةشحافلا (ةداثلا



 < "5 ءا

 قتل الظو حقا ىفال ماك هلعف نوكيام ةئح اذا! فاذكلابحاصلاف (لوالا) اد ودق معلا لظ ْ
 || ةرغصاا ىه رفالا ٍلظو ةريبكلا ىهذسث-اغلانا (ىناثلاو) هيناسنالا د تاؤياسم ناكم: ذىأود | . 0

 | هلوقودور امة سالاداروم أ ناك ىل_سو ه.ءاعدتنا ىل-د ىنا| نا لل دياهتمراذغتسسالا بع ةريغدلاو
 .[|أانزرلا ىه ةشحافلا (ثااثلا) لخفالا كرت ىلع لبر دلا ىلعالا هرافغ:ساناك امو ك:ذارفغةساو
 ٌْ ىلا عت هنالو هائدور ىذلا بنسلا ىلء ديا الا لن نم لوق ىلع ادعو ةراغنلاو ةسدللاو "ل. ةلا ىه سفنلا لطو

 ]|| (اهدسأ) ناهسو همفذ هللااورك ذهلوقامأ ةشحاف ناكهناانرلا اون رقتالو ىلاعت ل اف ث افانزا ىم#
 || فذ بان نمنوكش هنمءامللاو ةم_ثْنِإل جوملا هلال_بوأ هباةءوأ هللا د .عواورك د ىت-هملانا
 كاصخلا ناف <ىدقاولاو لئاتموكاعْف|لوق ىعءاذهو ناس فلا 3 ىذلاودانهاهركذلاو فاذملا

 | لاف هنالكلذو مهائاس هللا نااوركسف:لاه ”ىدقاولاو لتانةمو هللا ل_ءريك الا ضرعلا اورك ذلاق |
 || نامول_هموركذلا كاذا ةهتنلاو رثالاكر افغّتسنالا نا ىلع لدياذدو مهب وذا اور غةساف ب الا هذه دعب
 ||[ نيذا!ناهلوقهب الاءد_درعظأو هدسعوو همو هللا باةءرك دالاس ارافغة_سالا بدو ىذلارك ذأا

 || اذميداراانا (فاثلالوقلاو) نورمص.مم_هاذافاوركذتناطي_ثلا نمفئاط مسمسماذأ اوقنا
 مد _ةينأ ب>اولاف هلأ مهللا لاس نأ دار أ ن ءنال كل ذو لال_الاو ميظعتااو ءا:ةلان هنن ارك ذركذلا
 هللا ىلءءانثلا هماءاومدق تون ذلا نمر افغة بالا دارحا ناك انأ اهاهق هللا ىل_ءءانذلا لأ سلا كات ىلع

 | ىل_عةيوتلاءناستالا هئءدارخ او مسموذلاورفغتساف لاق م بونذلا نعر انغّسالاب اولغتشا مىلاعت
 ةيوذدلا قم -وهاذهف ليقةسملا ىف لم لرت ىلع مزعلا عم ىذهاملعف ىلعم دنا اوهو يعصلا هولا
 ةمّملاةلازالرافغسالا !ذ_ه راوظا سوم لب باذلا ةلازا ىف هلرثأ اللا ذذ نا سالب رافغت_سالاامأف
 ال هللاالابونذلارفغي نمو لاف ممم دل -> الىأ مهبو ذا هلوقو ىلاعت هللا ىلا اعاةذم هنوكر اغطظالو
 ا دلا فد .ءاا باء ىل_ءرداةااوه ىلاعت هنال كل ذو هءالا ةرهغلادعاا تاطنالز اهئ مدودقااو

 لاه مث هئمالا راذغت_سالا تاطز ودعال ا حف هع تاندعلا كال ذةلازا ىلع ردا ةلاودناكف رخآاالاو

 ْ هءاعفوطءملاو فوطعملا نيب ةضرتع هل هللا الا بوذاارفغي نمو هلوقنا لعاو اول ءذام ىلع اورمد: و

 ا نم لاح هنا(لوالا) ناهحو هنق نوال مهو هلوقوا وأ ءذام ىلع اورمدنو مموذلاورفغ:_سافرب دقدلاو'

 هلال ةمر< روان اهنوك,نيااعاوناك املاح بونذأ ا نءاولءفام ىل_ءاورمد:ملو ريدَقَءلاورارمدالا لف
 هئمداراانوكت نأ (ىناشلا) ةتيااهلءف فر ذعيال هئاف هم رع ملاعلا امأ لعفلا ةءرح ملمدال نمر ذعي دق
 || ثالث ن عملا عقر ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىرت ىرحأ شح اوذلانمزارت-الا نم زيكملا وزم لاو لّهعلا
 ا ناسي ودلا بولاطملا نا ىءملاور مالا اهت 3 نه ىركت ت >-و مدمر نم ةرفغم م*و از كماوا لاق مث

 دارااوغو هءااباوثلا لامدب ا ىناثلاو ممم نمةرغههلوقب ةراشالا هءلاو باَهعلا نه نءالال والا

 نارفغا اودو كلذ نم موا لهي ىذلا نا ىلا ةنيب مث ا نيدلاخ رامالا امك نه« ىردت تانج هلوقب
 لاك نم لوق لا. اذهو ىذاَةلا لاق نيملاسعا ارجأ مذو كودي هءلعءازبو مهامسعل رجا نوكيا تانملاو
 صرال اىفاوري -5 نس مكدامق نم تاخ دق) ىلاعت هلوق مهاع ىلءءاز + ساو هللا نم لذفت باوثلا نا

 دعوا ىلاعت هللا تاملعا ( نيقنملل ةظعومو ىددو س امال نانا ده نيب دكا ةيقاعناكف دك اورظذاف

 ندي ولا ىلعو ةعءابطلا لءف ىلع مهام امرك ذي عمت |تانلساو نارفغل ا ةمصعملا ىدّدب ول او ةعاطأ ا ىلع
 هي الا ىفو ناس مكلبق نم تان دق لاف نيداعلاو نيعمطم ا نمةمل الن نورا الا وح لة ودو ةمصعملا |

 نكس نع درء اوه ىلا لا ناكملاو دارغنالا هاا ىفوملانا لص ىدحا ولا لاق (ىلو الا لأ -11) لئاستم 0
 ةلاحلا مالا اذكو هتءالشو دوسولا نعدرنا ىذمامّال ىذلا عع نامزلا ف اضنأ لهعتسسيو همف
 امنا (لوالا) هوجو ةظفالا هذ_هقاش:ثاىفو عستملالاشاو ةمقتسملا هذ رطلا ىهف ةنسلاامأو
 بويصملاءاملاب ةيقاسملا ةقيرطلاتومشبرعلاو 5 األ ب هلا ّنِسأ او همصيملاواذا هئاسرءاسأ | نس نم هل-عف
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 روت نأاهنا' 0 وعفم ىنعع لف ةنسلاو ود اولاءىا يك ىلع هيفءاملاءازحاىىلا وتهناف
 ”ىبالاىلا بولا عفاف نس ا ىلعهنددج اذان وم -مووهذ ا تاددسلاو لصنلا تاع وم

 5 ىرلان د اذا الا نس مهلوق نمنوكينأ اهثل امثو نوم سم هنا نعم ىلع داس ىعس ملسو هيلع هللا لص

 ا هّياعر نسحأ مالسل او ةالصلا هيلع هنا ى عع ةدسس ىطت سو هلع هللا لف ”ىبنلا هياء مواد ىدلا لعفااو

 1 اوفات> او ةفااس || محال ا ىف ىلا عت هللا نسم كلم ع نم تدق: | دقي : نم دارلا املا هلأ ملا هئما داو 1
 || فك اورظتاف ىلا عتهلوق لءادب لاصتتسالاو كالهلا نئسدارملا نأ ىلع نيرمسغملا نم نورثك الاف كلذ ف
 1 م اوذر نام امماذإباطو اين دإا ىلع صر لا لسرلاو ءايبنالا اوذلا مهالاثلا ذو نيب دكملا ةبقاع ناك
 : لو هماع هلل لص د# هم ىلا ةهللاسٌءرف موماع ةرخ ' الا ىف بامعلاو ام داافنعالا قبو رث مهاد نم
 || امندلا ىف ةسابرلا نع ارءالاو هلسرو هلل انناعال | ىلا مهل امعادكل ذرعص! نيضامل اءالؤهلا وحأ لمأتف
 | نموملا عمال ت.ةبامايندلا نا ني:مؤملاو ني رذاكلا ف ىلا هت هللا ناسدار 1 ل ده احم لافو هاا لطو

 || قب رفاكلاو ىقعلا ف ليزا باوثا او اذدلا ف ل4. اءانثلا هنومدعهل قى نموا ن كلو رفاكلا عمالو
 ْ لّدأَتلا نال نيب ذكملا بقاع ناكف دكاو رظذاف لاه ىلاعت هنامث ىةعلا ىف ٍباَمعلاو ادلا ىفةئعالا هلع
 أمه ردك نع رافكلا رز هنم صر لاتيوأ رح الا سلا لاح ةفر 0 قلك نيمستاادس ا ل

 انتلك تةيسدتقلو ىلاعتهلو5 هن  الاءذهريظت و نيدناعملاونييذكملا لا وحأ لجأت فرءيامتا كلذو

 ١ صرالان 1 هلوقو عَ د ا اودو ' نوبلاغلا مهلاندنج ناو نوروصتملا مولمما نالسر اان دامعل

 ا كالذي صالا اور_ظناف ضرالاف اوريسف هلوةيدار أ سد ( ةئلاثلا ةلأسملا) نوكاصلا ىدايعانثر

 الصاح دودةملان اكضرالا فريسملاريغب ةفر ءلادد هتاد-نافم-هااوح أ فّرعتدومقةملا لب , هلاععال

 رعاشلا لات يعام كارت مآ ىودأا رث نيم 3ةةاارانأ دهام !نااضيأ لاةينأ عنسعالو

 نأن "ال ىلإ ان دعب اوراخناف 75 اندلع لدت ايران“ انا

 ١ هدعوو همه ه سغأ ن نه م22:اماذه هلوةب ىعيو تقتمال ةظءومو ىدهو سانا نام اذه ىلاعت لآك 6 ظ

 ْ نال ةظعوا ا نيبو ىد_وا نيب وناسلا نيب قرفلا ن هديالو تانا الاوت اناا عاوال هر ذو هد-هعوو

 دعب ةمسشلا ةلاز ادمفت ىلا ةلال دا اوه ناأانا (لوالا) ناهجو هدف لون ةرياغملا ضدي فطعلا

 ددرلا د ر طا ناب وهذىئدهلاام أو ناك ىسدعم ”ىأ ٌماعن اسبلا نأ قرت اه هلداح ةبب_ثلات تناك أ

 | لضاخاف نيالا نو رطف ىلا عرج زلا دمفيىذلا مالكل ا ىهذ ةظءوملا امأو <ىنلا قيرط نود كل سبأ
 | (ىناثلا) ىدهل اودو نيدلا ىف ىئبيامىلا ىداسهاا مالكلا (امهدحأ) ناعون هددت سنج ناسلا نأ
 | ىدهلاامأو ةلالدااوهناسلا نا وانتا ةظءوملاودونيدلاىف ىج زءالا.ع رسازلا مالكلا
 ة.ى-ىفنيقتمال ىده لوقريسة:ىف ثلا اذه مدقتدقو ءادتهال ىلا ةيضفم موك طرمشبةلالدلا ىهف

 م ياا تام ويل ساا1ذ5 ص.صةخىف (ةعبارلا لأ ملا ) ةرذملا

 نمرذئمتنأامنا ىلاعت هل وقهريظنو ةمودعملاك نيالا مغ وس ىف» اسشالاذح تناك هبت وعد فما

 ١ ىد_>هلوق ريسف# ىف هرب رقت مدع: دقو ءاناعلا هدامعن مهلثا ىشانعا | ركذلا سلا نمردنتامغا اهامع

 ىدهلا نال نيةدملا, صو هذ نيقتمال ةظعومو ىدهو هلوق ماع مالك اب اذه ةلوق نا (ىناثلا) زيقتملل

 1 مآ ههاز نيةتملاو و ىفالا لص ال عملا اذ هناك شالو ةمغبلا ىلا ةلصوماموك طرش ةلال دلل مسا ا

 همّدق ىذلا نأ لع ءا ( نينءوم منك نانولعالا منو اوردعالو اونعالد) ىلاعت هلو5 باوصلاب

 || لاق هناكاونزعالو ونال هر مة سان نام اذ ه هل وقو ننس مكتحابة نم تلخ دق وق نم
 أ سعالا ل ام ناك نك ةلودا مها تقفتا ناو لطاملا لهأ نا لع ةيضامللا نورقلا لا رح أ نءْمثاذا
 ْ ةلوص ريصت نأ ىجينيالف ةسر دنم لطابا ا لهأ ةلودو هءلاعو +1 ل_هأةلودتراصو روتفلاو فهضااىلا

 |ءالعتساالا ناف مكياق ىوةينأ بد لو هم زعو يلو مك! فعضل ايدس دحأ موي مكاعرافكلا
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 || ندولاوداهللا نءاوةعشتالىأ اونمالو هلوة لو: مث مكملا ةسعجار تلودلاو ةودلاو مكلل ميس |
 مكستم لق نمىلءىأ اوزحال و ىممظعلاندو ىنا مالسلا هيلع ءان ركز نء ةباكح ىلامعت لاف فعذلا
 : || مهتم مدصأ مكسنال لّدَقلا فم_ولاح نم ىلعأ مكلاعّنا (لوالا) هوو ه.ةنولعالا عاود اوةوحرحوأ
 عاقاهياذم ميصأ دق ةييصم مكسب اصأ او آىلاعت هلو ةكودو دحأ مون مك. ءاون اصأ استر تار در خو
 ئ لكو قالا نيدلل مكل انقو ل-طابا|نيدالم-وااتق نالوا ناط.#_ثال موااتقو هلل مكل ادق نال وأ ادفىنأ
 كسملاو خان ول_ءالا منَ وداراانوكحينأ (ىاثلا) م-مئمالاح ىل_ءأ مكنوكب حج وكلذ

 || مهم نورذظت ةمقاعلا ف مكن !ثدح ند نولعالا منو ئعملانوكينأ (ثلاثلا)ةديهلا ةبقاعا اونيدلا
 او اكمهذ ندولا كلذ بدس مهيولق ترمسكناموقل !نالول قاملةيسانملا ديدُّسادهو م-ماع ثولوةسر
 نانمو+ منك ناهلوذ امان كل زي ىلاسعت هللا هد رمش سفنا !ىفاحرفو تاهل !ىفةودم_هد.فب ام ىلا نيج ان
 لفكتامتا ىلا عت هللاّنا ناس دوهةماو مكتامعا ىلع حمي نا نولعالا منو (لوالا) هوجوهيفف
 ةراشمل ا هذها نيقّدصم اووكف نولعالا منأو (ىلاثلاو) مالسالا نيدب مهكست لحال مجرد'العان

 منا واوْرءالو او:مالوريدقتلا (ثااثلاو) ةيلغلا نمهيكرمشدي و هللا عد_عياعنيق دوم جنك نا
 هذ_هنا ملعْنينمؤملا نم منكح اف نيدلااذ_هةرمهن دعو ىلاعت هللا ناف نين ءو* منكن انولعالا
 ىقلاعتهلوق *« مهله ودعلا ىل_ءءال.:سالاو ني_!سدالربدت ةلودلا ناو اهلا دال ةعقاولا

 مهّدج ليزي نأ بدال ح رقلا نك ممدصإ ىذلا نا ىلاعتنيبف نولعالا نأ واو زالوا اونمالو هلوق

 اوناك اذاف كلذ ل.ةهلثمم_هو دع باصأ دقن كل ذم-ماصأ ام هنال كل ذو ودعلا داهج ىفمهدا ,تجاو
 ْ ةبقاعلا نسسح عمروتذلا مكقهلنال نأ ف برسطسا ىف كلذ >ال اوركدد مسهةمقاع ءوسو م-ماطان عم

 أ| حرق مداعنءركب وأو ىاسكلاو ةزجأرق (ىلوالاةلأسملا ) لئاسم د الاىفو ىلو قلاب كسقلاو
 هوجو ىل_ءاوفاتخ اوام_ع.ةفاقلا خفب نوقايلاو حرتتلا م-مباصأ ام دعب نمهلوق كإذكو فاسقلا ضن
 : (ىناثلاو) فعضااو فعذااو دجولاو د_بولاو دو او دوااك نائغل امدو دحاو امهانعم (لوالاف)

 وهو (عبارلاو) مسامذاانو ردصم فلاب هنا (ثلاثااو) دق ةغامضلا زاخو ةماهتةغا خفلا نا
 || ناتغلا معه مةمنيالاق (سماسخاو) ةحار_طلاملأ مضلابو اهديعيةسارسملا خفلابهناءارذلا لوق
 حرت مكس نا (امهدحأ) نالوق ةناالاق 06 اثلاةلأسملا) ةحرق عجامنامدو ةحوتفلاناالا

 || (ىناثلاو) اذه ىنأ حلق ايام ميصأ دق ةبيصم مكةثباص الو أىلاعت و ةكوهور دب مول ممم دقف دح أ موي
 || لتقو الحر ند رمع وفم مم لق هنال ل-ةةلاو حربا نم مكسلان ام لدم دحأ م ومهلاندقرافكلانآ

 راما لوأ ىف مسهلع ةعزولا تناكدقو لناان مول. ةّماعرقءو موب ترثك تاحارملاو مهاوأ بخاسص
 اًذهَق حرةاارمسةينا يعانق نيكرمشا احرق لمد أ مول مه: رق ناك امودلثم حرق لاق فدك ل .قناف
 ' لثاسمهفو سائلا نيد اهلوادن ماءالا كلنو ىلاعت لاق مث ىلتقلا ةراكمال مازمنالادّر علي وأتلا

 لوق:اكّيْشو ادتبم مانالا كل: لاقي نأ زوو هريخاهلوادنو ةفص مايالاو ا دتبم كلت .(ىلوالا ةلأسأا)
 || لعنوكن لودامنانيبق ةيدعلا عئافولا مانأ عميجبملا ةزاسثا مانالا كإآهلوةف دي دج لك ىل مادالا نع
 || رح ىلا داو نم 'ئشلا لن ةلوادملا لاذةلا لاه (ةيناثلا ةلأسملا) لاح نرلاو ام هلوانمس لدرلا
 اواو ادت ىأ مكنم ءانغالا نيب ةلو دنركب ال .كح لا اعت هلوق هنمو هلق انتا ذا ىديالا هناوا دن لاشي
 لاّشو مهريغىلا معمم نب رخاىلا موق نم ل ةدنت ىألوداين دلا لاو اهدتاهئمءا ارةدنا نول ءدئالو
 اهتاضمالو اهتراسم موديال سائل |نيب لود ىه امن دلا مانأ نا ىنعملا و هملالةّثااذااذكب رهدلا هلل اد
 رارقتسسالو اهلاو-أ ند ءويث قالو كلذ نم سكعلابرخآ مويو هو دعا مغل او هلرو رمسل | هيف لدح موف



 وال
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 ند
 || ردن ىرخأو ني:ءواارسصت ةراتىلاعتهلنانا ةلوادملاهذهنم دارا سدلدن أل-ءاو اهران

 || ةلر ادملا هذه نمدارملا لد رفاكتلاب قلد الف ميظعز ازعاو في ريش بصم هللا ةرمص نال كل ذو ني رذاكلا |
 || ناي ىرارطضالا للا لص تاقوال اعجب ف نين مؤملا نع اهل ازأو تافوالا عسسجب ىف رانك لعدم || دول ىلاعت هلا(لوتالا) هوجو نم همفةدئاشااو نينمؤوملا لع ىرخأو رافكللا ىلء ةنغلاددشي ةرانهنا
 || طل_بةراتىءملااذ_ولف باقعلاو تاوثااو فءاكتلا لطءاكاذك اكول ل خط انماو سامو قد ناسعالا
 || رظنل ةطساون اه عن دب فاكلملاو ةيقان تا وكتارفكلا لدأ لع ىرخأ ونانع الا لهأ ىلع ةنحما هنأ
 ىداعملا ضعن ىلع مدقيدق نءْو'نا (ىااثلاو) هتنا دنع هباوث مذ مالسالا ةعص ىلعةلادلا لئال دل ىف
 || هنتانم ايضغنوكيءئاف رفاكلا ىلعةنحملا ديدشتامأو هلابدأ ايندلا ف هبلع ةنغا ديدشت هقا دنع ن وكف
 ٍ تاداعسلا لدا او َةّرَو سم ربءاهلا وحأو هكا ريغاومال اوان دااتاذإناودو (ثااثلا 9 هملع
 ْ ىلإ ني نيا لاق مث د_- أ موب للا دعص نايفسانأ نأ ىقرو زدلابةردقلاوءارضااب ءاةرمساا لدي نأ 1 نسال لذ كلذ ن_سح اذاف ةعصصل ا دعب مة سدو ءايحالا دعب تيمي ىلاعت هنأف كلدأو ةرخالاراد تدخلا

 ْ ان“ اهوركيولأاذهو لسو ه.لع هللا ىلص هللا لورا ذهرع لاقف باطلا نب اني ةفاق ىلأ نيإ نيأ ةشبك
 1 اونمآنيذا اهلنا ل_عماو ىل اعنهل وئامأ انرمس ون ذاانبخ دققت وعْزتاك ناك ن الاف راءااف م الو .. || ةئللاىف انالةقءاوسال هنعهطا ىضرر ع لاف لاص-برحلاو لودمادالاو مو موب نامةسولأ لاق رع

 ْ هدعدراسعذ الا امأ هليقوأ هدعب اما رعضم لعب قلعتم هللا لعيلو هلوق ىف ماللا (ىلرالاةلآسلا) لاسم هيف
 | نيباهلوا دن مادال | كلتو ري د87 ىلع ف هلق راسخ الا امأو ةلوا دملا هدهانلعف | وضمآ نيذلا هللا لعماورب دشن ىلسعف
 ك:منذتلاهنمو اونم1نيذلا هللا لعبا امتصرا ومال الا

 ا اونمانيذلا هللالءملو لوق ىواولا ( ةيناثلا ةلا#لا) ةلوادملا كإ:ىق:ءلءااو بهسااك كلذ لكشف نير فاكس | قدحما امتمو اونمكنيذلا هللا صعمدل اهنمو ءادومشم ١
 | نو:ءؤدال نيذااةد-تنأ هيلا ىئدتل و ىلا: لاعو نينةوما ندهن وكمل و ىلا: لاقنارقلا د رك رب اف
 : نايالا هلع ف روطعمللا ف د-امناوهللا لعيل وتدكو تمك َن وكمل سائلا نيد اهاوادن ماءالا كلذورب دقدااو
 |١ نم ه.فاهيفم ماش ناو ةعقاولا كلتنا موفر عملو ىرتج اع موياسيل ةدحاوب تسيل ةلو ا دملا هذه ىف ةحطسما نان
 | ىلاعت هلابرعشماوذمآ نيذلا هللا لعيلو ىلاعت هلوقره اظ(ةثلاشلاةلآسا) مهّرمسا هوفر ءولام ملاسدملا هوجو
 ١ لاكشالاىفهب الا هذ هريظنو ىلاعت هللا ىلء لاحم كلذ نا مولعمو معلا اذه ب ستكيل ذل وادملا كل: ىل_عفاما
 || انتقدقاو هلوقو ني رباصلا ل_عيو مكتم او د_هاج نيردلا هللا لءراسملو ةنلسااولخ دت نأ ٌميسح مأ ىلاعت هلوق
 | ادم او ثيل ا ىصح أ نيبز اا ”ىأ لعل هلوقو نيب ذاكلا ناعملو اوقدص نيذلا هللا ناعبلف مسواق نم نيذلا
 |١ م ولنا هلوقو لوسرلا عت نم مل_عئاالا هلوتو نيرباصا او مكتم نيد_هاحلا ِل_ءذ ىت- مكنولبداو هلوقو
 1 ثودح ملهبال ىلاعت هللا نا ىلءعت ان الادهذ_هرهاوظب مكاني ماشح جحا دتو العنب مكيأ
 أ ءا._ئالا ذه ثو دا اعراصا ا ىلاعت هنا ىلعةلادت ان الا هذه لك لاةفاهءوق ردنءالا ثداولا
 ْ اهءوقو لق ثداوملا ليىلاعث هنا ىلع تاد ةياقعلا لئالدلا نأب هن نومك ل1 تا اهثودحد دع

 |١ اذهل اةيزومشمز ا رودقملا ىلء ةردقلاو مولعملا ىلع علا ظفا قالط|ناالا لا للعل ا ىفرييختل نأ تدمذ
 د3 دارااف لعلاددب اهرها ظر عشبة نأ لك هرو دةمدارالاو نالذةردق هذ_هو همواءمدارملاو نالف لع
 | نم نمؤااو قافنلا نم صالخالا روظنا (اددج 7١ هوح ودب الا هذهىفل وةنفاذه تفرعاذا مولعملا
 || لعلا عضون زاشمالامكحمل (اهئانثو) امة” سنن ىلا فاض فهقلاءاماوأ لعل (ىناثلاو) رفاكلا
 : ناك ممهئماعقا وكلذملعيا(اةءارو) لعلادعب الا لدعال زايتمالاب مك! نال زا.تمالاب مكحلا ناكم
 تحي نوكي دقلعلا ( ةعبارلا ةلاسا) دج وب مل ىذلا مولءملا نود عقاولا ىلع عمت ازال نال عديت هنا لعب
 تاعلاياك نبا وءبةم ىلا ردي دقو هتفرع وهتاذ تاع ىأادب زتاعلاة ياك د>او لوعفع همف ىاكا
 ردقتااو فوذ<ىناثلا لوء_فماناالا ىناثلا مسقاااذ_هثر الاد هىف هئمدارملا راهركحاديز



 نيزيقماونء[نيذلا ريصينأ هلو ادملا هذه ىف ةمكسلس | ىأ مهريغ نم نا.ءالاب نيزعسعم اوم ءآنيذلا هللا لعبلو

 ىغمع لوالا مسقلا نم انههلعلا نوكي نأ لقكيو مالسالا ىلع مهتاثو مقربص بدس ناعالا دب نع

 م-منامعأب مهذرعما ىأ مهو دعداه- ىلع
 رك ذهنمدارملاف ءادجت

 هريص نهرهظد أ اوما نيذلا هللا ل ءبلو ىنءماو تاذلا ةقرعم

 ا مكنءذخي (لوالا )تالوتهب الاهذهىف( ىلوالاةلأ11) لاسم همفو ةلوادأا كل: ىف ةلاثلا ةمكحلا

 وذلا نم مهتءردضاسع سانا ىلعءا دوش
 ةجردو لاعب صئ:م سانا ىلءءادهشم-مموك ناف ىداعملاو ب

 | نوع اوناكوردب مونم_ماف نيإسملا نه اموةنال كل ذ وةدامئااناموق مركمآو هنمدارحلا (ىلاثلاو) ةملاع

 هنّشنو_قةلدوودعا | ه.فنولتاةيردبمو.ك مو موانوكي نو دعل اءاّول
 نءءولثنآرقلااضدأو ةداهُمل ١

 | نوةزربم-ميردنعءامحأ لداناومأ هما لدسىفاول_:5 نيذلا "ني ئالو ىلاعت لاه ها دوما لاح مظعت

 ءادهشااو نيةءددلاو نيسنلا نم م-مملعهللا من نيذلا ُع كئارأت لاكو ءادهمشلاو نيسان ءىنو لاقو

 | نم هيولطملا داوفلا هلو نم ناكف كلذكتاك اذاوَد ونال ةئلاثأا ةلْزملا ىهةفزنملا هذه تناكت ئطاصااو

 نا ىلعهي الإءذ بانا متحا(ةيئاثلا ةلاسملا ) زيمموا ا ضعبا مظعلا صام | اذه لود ةلوادملا كلن

اكن اف مترك ذام ىل_ءةدامشلا ب هنءاولاةذىلاعتهتلا ةدارا:نث دا وذا هج 1
 ا طيات نو دب اهامصخت نكع ن

 | مزاول نم نيمو هالر انكللا لق نوكيذ عنف نكعال ناكناو هجو ل لعتلا نسلط قس نم ءواا ىلءراذكلا

 هللابواطم لدلك ةنوكي نأ بج و ىلاسعت هللابو طم د_..علل ةدامشلا كلل. < ناك ذاف ةدامشا كلت

 لو:ةماوءافرظلاوءامركلاكدممث عج ءادمذلا (ةئااثااةلأ ملا ) ىلا عت هللا قل دمعلا لعف نا ىلع لدي

مح مه-اورأف نوقز ريم_ممرد#:ءءام>أ لا ىلا عت هلوقاءامحا
 | مهريغحاورأو مالا اراد ترمض- دقو ة

 | ىععل.عق دمهشلاف ةنطانهلاو دهش هتكتالمو ىلاعت هللاّنال ”ىرابئالا نيا لاك (ىناثلا ) اهدهشتال

 |او وكل ىلاعت لاك منيع ةهااوءاسبنالا عم ةماسقلا مونن ودمشةس مالا ءادمثا وع-(ثااثلا) لوعفم

 رانلااوا دأاوب ام امرافكلا نال. ادي ةنلا اولد دأ اولتقاك مهنالءادشاوعس (عببارلا) سانا ىلعءادهث

 ] اول_خ داو: ام اك هنا لمس اولتق نيذلا ءال وهلاقينأب عانهاهاذكفاراناولشدأت اوق ارغاهلوق لءاذب

 كرما انا ىلاعت هلوقل نيك رمل ىأاهّمَء هللا ىذر سايعني الاف نياظاا بحال هتناو ىلا عت, ع ةنخلا |

 0 ىلعاش ان'ثوكي ال نم بحال هللاو (كوالا) هوجو همفو هدو لاه | ضءد نيب ضارتعاوهو مظع طااآ

 | نمرك ذا نينمّوملا ىلعني رفاكلا ديؤداسغ | ىلاسعت هنا ىلا ةراث ا همن (ىناثلا داهملا ىلءارئاصنامالا

اهاي ريو مهم ون ذ نم مهرهطما ىأ اوذما يذلا هللا صععأو لاف مث مهم هنالالدناوذ'ا
 .ةغالا ف صحن او مهنع

 | ىلاعتهلو# هئمو يدهم ى ريال ق> هلك ىثلا بهذي نأوهلضفا ا لاهو ناسةنلادغالا ىف و ا

 | قع نينموءال ةيلغل ا تناكناو َنيْممْوا بون د ص. دارملا ناك ْئمْومْلا ىلءنيرفاكال ةماغااتاض> تاك أ

 الني رفاكملا ىحس؟ ني: هوو صرت لد اه مهودعو نب رفاكت ا رانث [قكث دا رااناك نب رفاكلا ءالؤد

ن 0 و ىعملا ف ةةيطل هل اًقمهذه و مم-فن أك الدان كئاوا قكثريظت م_مونذ كل الهانءال ره صرع
 1ْ نا

ح اموي سو هيلع هللا ىلص لوسرلا اوبرا نيدلا مهو مهب .ةصوصخشم ةفئاط ا: هاه نب رقاكا ايدارملا ١
 امناود

 نأ مسح مأ) ىلاعتهلوتلاعأ هتلاو رك ى ع قام هريثك لب رافكلا لك ىدع لىلا_هتةنأيانلعل كل ذانلق |

 هوقلن نأ لبةنمتوملانوذت مينكدقلو ني رباصا عبو مكنم او دهاس نيذلا هنال_هراسلو ةنطااوادت ||

 تارثوملاو تامجوملا ىهىتاا هولا ىلوألاةي "الا ىف نيد ال ىلاسعت: هنا عا (نورطتت جنآو هوت ار دقق

 ن ودب هنحلا اولخ دتنأ مي ملا قف كاذأ ىل_ءالاب:او هام ”الاءذ_هىرك ذمايالاةلوا دمى ْ
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 هع روش ف مدقا ةعطقنم اهنوكريسفتو ةعطقنممأ (ىلوالاةلأساا) لك د ام هن ,” الاؤو قاثملا له

 نأ اوء-سعاله صلو تءكتلل فأي ىذا ماهفتسسالا فر © عقو ىهن هنا م كح مآ قامو وأ لاك

 ١ ئنوذمنالم هوان“ اورد نأ 00 5 :نآس انلا سس لاهلوةكودو داهالا كي رشاد رس كنا

 كَ اود هنيءبال امه د أ ىف كل شي نيب رمض نإ ةعئاو مهمالك ف ىأت امرك أى ىلا مأركذ مالكلا خمااو

 : ند نم طا اذ_منو أي برعلاةداغو لاق امهد_> أب برضاا عوقون قت عم ١ م

 ِ تو. .حت مأ دينو موتك دنا نواعتفأ لاق هنأ اك اورد الو او:مالولاهالت اديك و ماهفتسالا

 : ةعقاولا هده ل ةداهل اب وأ ىلاععت هلل ان ال اذه دعيتسا فاوريدو هلك هارد نم ةنطا اول دن نأ

 ْ دمعي أ نك كل ذك ناك الف ايندلا ىفو نيدلا ىف رف جاما هوو نو داهيعاتم له ىلعربدلا بجوأر

 لعف ل.ةاذاحاجزلا لاق( املا ةلأ )11١ ةعاطاا هذه لامعا عم ةنطاوةداسع#لاىلا ناسنالا لددنأ

 ْ مرحال دقيت :تو. .ملا ناجح ىف 0 انا هنال لعفي امل هياوشس نالت لءندق لقاذاو لء«_في لهنا هباوخ نالف

 | هعوقو دارملاو ملعلا ىلع ىننلاعوقو ىلءلدي تب الارهاظ (ةثلاث 1 ةل[لا)امل ةماكب ىئنلا بناس قدك أ
 ِْ قاعتمل-هلانادرب رنو مكنع داهطاردصيامو ةنلسا اوله دتنأ ميس مأريدقتلاو مولعملا نأ ىلع

 1 ماعورخ ”الاماةماه-مممدصاو لك ةءاشا نس مرحال ةقياطما هذه تلاها هءاعوم ممول عملا

 1 الو ىل_ءافطع مز انني رباصاا لءيو نسما رق نال عافني رباصاامعيو هر قامأ م22 د لو هفمالكلا

 ١ اا ٌكوسلا لك أتال وةك فرصا اواو ىعستواولاهذ_هو نأ راع. يدنلا امأو للاعب

 : ًارقر ناعم الام داهالا ىلع ةرباسصملا لرتو ةنلطالوخ دنا دا را انوه! مركخهواء_ن عضلات

 لطاح نأ لءاو نوربامص نأ اواو دها<تاماو لق هناك لالا و اولاَنأ ربدت# ىلع عقرلاب مءيوورعوبأ

 ْ تنال كلدو 00 ” الا صقل امه د ًادادزءامردةيف ة ةرح الا ةداعس عم عم خال ايندلاب-نامالكلا

 ٍ نمبلتلا غار ةبالال هالة رخأ الاف ةداعسلاوامندلا ب ططد ناقل لافت ثانألا لسع الاد دإاة داعس

 ْ دي دا ا داع .ةسالا عقو سلا 1ذ مافن اعمةةعالامم ناس هالا ناد هو هنا بسن ..تالتعاو هقا كوع اك ل

 ا هللا نيدي رق نم لكس دلف ىرعداان منال هرج : الاي-و هللاب حاضر أو اموءاقجان هه 5 ملأ ك1 هى

 1| ءافلا, ضةئبرال ىذا اود بحل ا نق تارو.ىلاو تاكوركملا طل: هسقل عقلا ن و اهداصناك
 |١ ةمك ا اهذهلف ا.ةءمق- ناكب طل اكل ةنارهظءاليلا با سأ طماست دنع بلا قيناق ءافولاددا دزبالو

 : ةنحاديدشتو داه+لاب هللا م كا ه نأ ل5 0 لوسرلا تصب دصت درت : ةنلا واخدت ميس ألا

 ْ لع حرت ةةوأ تام نافل رلا هلق نم تلت دف لوول اذ- تالق ا) ىلا.عت هلو5 مل-ءأ هللاو

 ا ةلأسملا) ل: اسم هءقو عمرك الا هللا ىر هسو اًميش هللا رمان :لق هسةعىل-ءباذشأ ين ىمكنب اًمعأ

 : اومزلد نأ ةأمرلا عأ دأب ملسو هملع هللا ىلص<ى :لالزئاما كام ذلاو دداحو سايعنيا لاق (قوالا
 ٍْ م-فطودهز هورافكلا ىلع اول_+واوذةواساف م ماءوأ مها هال ناكاوس كلذ نعاواةّأ ال نأو ل. .لالصأ

 هباعصأ عملو سرا ل مث نيكر رشا ىلعا دل دا دق اوروب زلاو مهئاول بحاص ةءلط نأ نب ةحملط ىلءلةو

 , 0 7-5 ةدامرلا نم موقرداب رافكلا ماز_ملااو ارنا مولا ض» :نانا._فةسانآاومز وذ

 ١ لوكاركو ني رار اق نحت قرت ىأ راما راذكلا ا ةنعم بحاس ص دماولا نب دلاخ

 ا هل ويك . مسو هيلع هللا ىل_طص هللا لوسر راسا هم. قب هللا دمع رو يي سلا ىف

 || هع.ش نا هلق ىت- دس مولوردي مونةبارلا بحاصوهوري ع نب يعمم هذ ءيذذ د: ديرب لبق أو هه>و

 ْ ود ادمن االأ خراص حرصو ادم تلة دق ل اقف لو هيلع هللا ىل_صهننا لوسر لق هنن اهو

 ١ اناما اناذخأب' "ىبأ نب هللا دمع تدل نيإسملا ضعب لاق كلا :43 هلة ةريت سانا ىف افق ناطمشاا خراسدلا

 ْ سن لاقفمكلا 5 د 7 اكل اوء-رال قالا اد ناك ولنيةذاثملا نم موقلاقو نا. فس فأن د

 دعته أم اينو ء:دتامو توعال حد برزاف د لق دتناك ْن اموقا.ئالأه نب رسذ أعءرمضتنلا نا

 ىف ار 14



 أ كيلا لا ذأ لاو لاق هبلعتامام عا فوم هيلء لام ع ذل سو هيلدا ىلمدقالودب ُ
 ألا همدؤ طعشتن ىرام دن انني رج اهملا ضعي ضو ىلاعت هللا هجر لق حلا : اهو هقيس ل سم ءالودلوتءامم

 ْ ل ع ئه د ىلع اولئك غلب دف لق دق ناكّن ا لاقف لدتق دقا دس« نا تر "21 الفا لاقف

 ْ ىذر ”ىل_عو ركب وأ <: :ععقادو ندب نول كرمك مرا قا ل علو سرادجو ١

 6 ىدح هللادامع "ىلا لوةيو ىداسب لل-هج ملسو هيلع هللا ىل ص لوسرل انا ُ م-وعمنو رح ”ارفنو م-ممع هللا إ

 ش اناتانماهشأو اناس ايلا دن هللا لوسراب اولاقف معز رد ىلع مومالف هباصأ نم ةشئاطهبل' تزاسلا ||
 | هلق ن ا تا دق لودرالاد امو: هب ا وأن لع بعرلا لو سات كاةةريدخ :
 هول دعب هب دبا وكس نأم كيلعت مهولش دعب مهن دي ناكسقم اوةبموءاد ان ايراول ايولذسسم لسرلا ْ
 (ةيئاثلاةلأسا1) اي يطا نيب م هدود-وال لا مازلا رار عل ل راجل نم تسرقل انا ٍْإ

 ليادب لسرملا هيدارملا |:ههو هاير 0 نر اس دلتا *ىلءوبأ لاق :
 بكرا ا بوااو برك ركل وعلا هي داريدق لوعفو غل لودسرلا ام ”انهلوقو نيلسرملا نا كن اهلوق

 ْ هلوةك ةلاسرلا ندهلوسرلاو باو ||
 ا لودربم_ملسرأالو رمس 5 مهذئء تهنامنوشاولا بذكدقل ا

 وأ تام ناك أ لاك ىلاعت هللا ءاش نا هعضو هه هرك ذنوب رلوسراناىلاعت ةلوقا ده نمو لاق ةلاسرت ىأ ||
 وهو طرنشلا لعل د ماهفةسالا فرح ( ىلوالا ةلأ- سملا) لئاسمهفو مكب امعأ ىل_عٌّمبلقنا لق َ
 اق ديز له هلوق هريظنو لءةوأ د#©تامنا مكباسةءأ ىلءنوبلقنتأ | ىفللادأ ل | لع شاد قتلا ا

 | نيىلاعتهلا (ةيئاثلا ةلأسملا ) مل_عأهتناو مءالا ىلع ل هتاشدأ كناالا همامقن ءريضسسلاهاتنأف ||
 ( لانو سانلان م ٌكودعي هّنلاو لاقو 0 ةرال مدا! هلعلا ةرثكت انف :
 ||| هوجو نم هنعب اولا ناف ل_ةقوأ لاه لذ لع ركل وة:نأ لث امل سدلف هاك نيدملا ىلع هروظما ||

 ْ تناك اضذن ةسوللا تناك نال وة7كياق. اهيا رح قدص ىذتةدال ةيطرشلا ةمضقلاق دصن ا (لوالا) ْ

 اذهذ اندسفاهلناالا ةهأ -[ا ريف ناكل ىل اعت لاهتو ناي ذاك اه *'ربو ةقداسص ةمطرمل اف ندب واسع ةعسقتم ٍآ

 | نافمازلالا لس ىلع درواذ- هنا(ىناثلاو ) (:يهازكفداسف اهبيف سدلو هوأ ؟امهبف سدا هنا عم قدح ا

 مهو لق مالسل ا هيلع ىسعنااوعز ىرادألاو كلذ نء هنأ عجرتلو تام مالسلا ه4-هلع ىدوم ا

 ع | بحو لةملا| دك هلبر دنعةّمالا عوسر بجوال توم ا نا(تلاثلاو) مهد ادكةهلبرد نءاوع>رمل ْ
 ا ا ءااادد »ىلا عجراسإف نيس هال | نم: قراقال هنال هس .دنءعوجرلا ب جوالنأ ْ
 || عرس ىأم كام عأ ىلع يلقن اهل اوق (ةثااثل ا ةلأسملا)دادنت الانا وهو نيدلا ةضىف ١ وكت نيذااكءاوأ ىلع |

 ا ار لعب لاظلاو هئارو سرع طحنا اهل اداء ملكا لاق مكتانعادباراقك :

 ادع ناك ناراصنالا ضن لاةثم كسردباوقل اف لقد ناك نا نيلسملا ةفعضل اولاه نِمَمْف اذ ١اتاكءكلذو ٍْ

 ا افعطش بجوال هلة ناني است هلا مالكلللصاسو ده هلع لت :اهنام ىلع اولتاتف لدي لدم بر ناف لف ا

 ( غبابت مالو سرلا ىلا ةجاسلا نا (ىناما او) مهلتقو «ائال رئاس توم ىلع سا.تتلان(لوالا) نيلما دب هل دفا
 | لوة.نأ لت 5 اَهأ سدأ (ةعيارلا ةلاسملا) أ هقناو نيرا داسف هلتق نم مزلي لذ هيلا ةجاسالف كل ذدعيو نيدلا ||

 ١1 واذا زوااذغ عقوماوسمنادار م1 لوةنانائز وحال ىلاءتهّنا لءعودو كش لةقوأ تام نافآ هلوقنا :

 هم ضضرءلاو مدد هللا“ مدا ع نافذ هدسةع ىلع باع ن مو ىلاسعت لاق مث دادترالا بوبوو نيدلا فعض ىف :
 هسفنالا ضال هنادارأا لب ني رفاكلار ذك ه”رمضيال ىلاعت هللا نا سعي لقاع لك نالدعولا ددكأت :
 | هيديربو ضرالاو ءاهسأ ”ريضي ال ل اعقال | نءهيى ات ىذلا اذهنا باّمعلا دنعهدا لل رلا لاا ذا اك اذه دأأ
 0 امل ار اف ني كا كلاهقتا ىز سو لاف دعولاند.عولا عت مانوهاذكف هيلعءررض دوعي هنأ ش
 ااور شمه5 نيئمؤملا ن هءانوقالا“ ءالعلا يولق ىف هه كا لات باكا لت



 ىلا

 وأ ا هللا ىر وه سو اوةب ىلاءت هن مهد دم مرج الو هن مه سع:ددو ناعالا ىلعوهت مد ىلع هلل | أ زب يالقلا هللا ىصتسمو هاو يلا عت دكا ا ارث لعما |

 : رد وأ نيرك اشااهتلا ىز سو هلو دارملا لاق هنا هذع هللا ىذر ىلع نع ”ىرج طا | رب رجج نب د#ةىكورو

 |ىلاعتهلوق * باودلانل_ءأهتلاو هتلاءامحأنموهو نيرك الا نمركب ولأ لاه هنا هنءىورو هءادعأو

 || هوج د اهليقاعتي الا هذه قلعت ةيفيك ىف(لوالا ةلأسملا) لئاسم همو (نيرك الا ىزحتسو اهنم هنو
 || سفن تومتال هنا لوةيىلاعت هللاف ل_:قدق ملسو ه.ءاعهللا ىل_صاد نااوذسرأ نيةفاناانا (لوالا)
 || تامول هناك نيعملار دَعملا تتقولا ىفالا لص ال هنا ىف هتود لثم لد ناك هردقو هناذةو هللا نذانالا

 1 لاطنا هئمدودقأاو هنيدداف ىف كل ذرثؤدالنأب-ول:ةاذااذكف هدد اسق ىلع كا ذل د. لهرادف

 || دارا نوكي نأ (ىناثاا) ناندال انه هءلع سنك امىلا اوعجراف د لقا هنانيلسملا غمض نيفانأا لوق
 ءاجاذاو ل>الا ل-.:توعالاد- ناو ردقلا عفديال رذلانام_هءالعاب داهشلا ىلع نيا سلا ضد رد

 |١ ىلصلودرأل هللا ظف>دا رااترك نأ (ثلاثلاو) فوالاو نيالا ىفةدئافالذئثبتوملا عقدي الل الا
 1ْ لصح دقوال | كالها| بامسأ ع نم بدس قدام ةعقاول اكل :ناف هذولا "دكرعألا تالذ ن ند هصماذتو ملسو هيلع هللا

 | اورمدق هبات أ نأ ىلع هسنتهمضو كلذ نمو ه”رضام ١ صان انفاس ىلاعت هلت ناك ام نكارابف
 ْ ”ىبالا توع فسر نم فاجرا ىف سداف هننا نذادالا توت نأ س ه:!ناك امو ( عدارلاو) هنئءبذلاىف

 ' هلك نيدلا ىلع ءروطظب نأ ىلا هللا همقمس لا ركل اةبوقن ىف نيعد ؤأ هف كلذ قدح ام لسو هس. .اع هللا ىلسص

 لدق نم ممم لدقدتو اوءدرالا ةياصعلا نافنوةفانملا هاناسعباولا هنءدو هقملانا (سماسالا)

 ندانالا نانوكيال امهالك ل ةلاو توملانا ىلاعت هقاربخ أف اولدقامو اوامامان د:ءاواحكحول اولاف

 ١ (لوالا)لاوقأ ىلعنذالاريسفةىفا وغلا 6 انااةلأسا) تاودلانلغاة تاو ل الاوو سلما

 ْ الف حاورالا ض3: توأ اكلم أب ىلاعت لانا ىن-ءملاو لسمىأ لوةوهو مالاوه نذالانوك نأ

 ْ هاندرأ اذاء ءكااناوقامعا هلوةبدارا اوهام نذال اذه نمدارملان ا ( ىنادل 9 صالااذ مالا د-آتوع

 : ترا نب وكتلاوهامنا صالا ادهن مدارااو نو فن ؟ هلل وة:نأ

 | نوكينأ نأ (ثلاثاا) ىلاعت هللا[ متامأامعالا توت نااسف:نا دارا نذاف ىلع ٌشاالاد._> [ةابطاو
 1 دع نم هني راكب م_هامو ىلاءتهلوةرمسق هيو رابجالاورهقلانعت لالرتو قالطالاو ةءاذتلاو 8و ل

 ْ الا تونس فنان اكام نءمللان وكف رهةاانكلذ ندم عمالا ىلعرداف ىلاعت هناق هتيلختي ىأ هللا نذادالا

 لأ حملا دصر هذلخ نمو هن دب نيد ند لع ريش لاا دكا او لوةااو لتاقاا نيب هللا ىلذعت هللا ناد

 || اور سكة الف هل هللا هيثك ىذل | لالا ىلا ىرتني يح هل دق نم» ودح أ نيد , ىل-جالو هب هل هر ام غالب هيد ىلع

 ش ءانعمو لعل ىععنذال انوكي نأ (عدارلا) لق ةقدق اد نى - سه فرت مك-:اورغف كلذدعي

 ا ءاح اذاف لاف امك نوملا مز تقولا كلا ذءاجا ذاو هيفاممو٠ هللا اع ىذلا تقولا ىفالا تون !اسهن نا

 "| هردقو هللا سقوق نذل ا ىسات# ىوا لاف( ناكل نوهدقت_سالو ةعاسسنورخ أسال مواجأ

 هملع مدقي نأ دال جب ةيال لعق هناك لمعلا لمدس ىلع الذ ل_هصقدت داراو هني شعالائ *ثدحعال هناف :

 || ردقتلاو ىنئلا اهانعم سفنل ناكامو ىف ماللا جاجزلاو شف الا لاك ( ةثااثلا ةلأ 0 هلا نذانالا

 تانج ايتمملوتةملانا ىلع هنا الا تاد ( ةعبارلا هلأسملا ١ هللانذانالا تو اردن تن

 | هللع لد ل هش نوم هال ؤءاناّمك هلوق (ىلوالا) لئاسم همقالج دوما ىلاءتداوقو عت لاج الا
 ٌ انك هللا ستكر يدقتلاف هللا بك لاقي نا ماه مأق هللا نذاءالا توت نأ س ةئلناك اموهلوةناف هل.قام

 : ميرتلا اذه بتكدنا ىلع ةلالد كس اهتأ مكماعتمر -هلوةىق نال مكنلع هللا بال ؟هلو:هري_اننو الحو٠

 باتكلال بولا باكلايدارملا (ةيئاثلاةلألا ) هللاةغبصو هللاةرطفو هللا دعوو هللا عنص هلم هو مكمل
 ينكشف بنك | لاق ىلاعت هلا ثيداحالا ىف درو اك ظوذلاحوالاود هنا لاقيو لاح الا ىلعلوسشملا
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 ْ ا و نوكت نو بال ثداولاعس نأملءاو ةماسقلا موي ىلا نئاكو»ام

 |ظوةحملاحوالا فدي ودكم نوكن نأو دب ال ةواقشلاو ةداعسلااو ل_حالاو قزرلاو قاذتا نهملاهل||1>
 سعال |ناك اذاو لام كل ذ لكواد كح اةكللا كل 3 بلقن الو اله> هلع باقنال هللا ل فالذي تءقووأذ

 ْ هدك ودنا الاهد- مريسفت ىف عملا اذ هءالعلا ضعي ركذدقو هردقوهللاءاضقب لكلا نا تن كلذك
 انآ ىجاثلا لاق ىسوم مد يع مالسلا هملع هلوق نم روهشملا ثيدحلابو قودصملا قدادا !ثيدحي
 ديعلا ىلا فاضم كلذ لكذ ةعاطلاو نامالاو قسفا اور فكل امأو ةناملا نة توران ل
 |وهنوك.نأ نم د.علاير_كال كِلذو ديعلا را.لان مةسطعل ت :كءامغاف كل ذ ىلا-عت تن“ 5 اذاف

 |لوتنانال كل ذو لاكش و ء لان ىضانلا قح ن نم ناك ام هنأ لءاو حودمملا وأ مومملا

 | نيب اه كل ذ ناكسل ناعالا أ وافر فكلا هم ظوفملاحوالاىفىتكو رقكلا دسيعأ اع نءهنلالعاذا
 وهو نيذءةنلا نب ع رفكلا مدس -ءعمر رفكلا نءقد_هااريللاو رفكلاب ل_علانال نيذقاشملا
 مازلالا ادهن ء ةمسنجالا تاماكلااىلا كلذ نمرارفااهعف ىناذ اذدوه ما لالا عضومناكاذاو لاحم
 عاف نيرك اشلا ىزمتسو اهتمهتؤن ةرخ الا باوث درب نمو اهئمدنز ١اندلا ل

 قاعت هللا هداك ةرجح ” الا ديرب نم م-(غمو اد دلا ديرب نم م ممم ناشد ر رفاوناكد_-اموباوريض-نيذلا نا

 ءانثلاوركذلاو مئانغلا بلطلاو رمضح نيذلام-ه ات دلل لاتعا| اورمذ - نيزااذ ةروسااه ده نم دعب اعف

 | نادي الا هذه قىلاعتهتلارب_تأ مت اومزهن .الناوّدب الف نيدالاورمذ-نيذلاواو هوا تاو ديال ءال وهو
 01 لكل ءر رت كا دكف رس الا بلط ن نمو هذودّةم ضهدىلا ل-ه.ناود: الاسم د | باط نم

 ميج ىف ةقاعاهنكل ةصاخ داهلا ىف تدرو ناو الاءذهنالعاو ثد , دا ارش اىلا تايئاانلاسعالا امنا

 | عضو نم ناق لاسعالار هاوظال ىاودلاودوهةلا باةعلاو باول باج ىف رثؤملاَنال ذو لاسعالا ||
 نم كل ذناك ىلا عت هللا ةدايع دولا كلذ ددقن اف هماَدَق سعتلاورهظاا ةالصوف نيرألا ىلع يملا

 هيلع هنعةرير_هولأ ىورورغكلا ماعد مظعأن ه كال دناك سس ىعشل اًةدامع هب دصق نآو مالسالا اعدم طعأ ّْ

 كاريس ىف داهطاءت أ لوةمق تاق اذام ىف هللا لمس ىف لاق ةءامسةا !موللوةيىلاعت هانا مالسلا ||
 ىلاعت سانا كلذ ل_.ةدقو برام ناله ل اةينأ تدرأ لب تب دكهلاعل وقف تاتق ىت- تاناقف ||

 هلال يسف مهباصأال اونهواشريثكنوبير هعملتق "ينمي د) لور دللوت هب رانلا لا هي زمأب
 دحأمو نيمزمتمال لاف هيدأت مانت هىلانعت هنا لعاو 0 اتا قواك ادار طعامو

 لا نسكقمملا» ءايبنالا عابتا ةقير طتناك الق ة:_سعةودا مهءامأو نيم دا ءامبن لانم كنا

 | سارق (قوالاةلأسلا) لثاسمهب الاىفو ما زمالاودار 0 مكب ناب فكنر ارا كرت داهلا

 شيرة ةغل ى هو نيءكنزوباد ثمن اك نوقابلاأر ةوادتع ودوم در ذك دخلا زر لع كرو

 1 رب رجلوةلوالا ةغللا نمو
 بان صااود ثدص اواىنارب 5 قيد ص ند مطارالابنئاكو

 هيأ ارةىكذدنءو ذا فدع ياكم لخفملادشناو

 ةركيرالاءار لا ىلعف هعملتاقنوقايلاو هعملةقورع وبأو عفانوريثكذنبا أر ارق (ةَن اما ةلاسملا)
 | ةرمصنو مهو دع داه> ىلع او رَمسا ىلب مهني دفاوئهوام مهدعباوة,نيذلاو اولدوءابإ مالا ماريثكنا عملا

 ىلعلد هواتلا اذ هىلءفقولاو هت اهجنر ل هذ ١لأق انكم ع ةعأا ا .ناكسف مهني ْ

 ىاريخأت ا 011 بال نار وا زا ردم قاكالم لاس قت ناس لاح ثوب هعمهلوقو لق هلو5

 سس اكو ىنءملانوكينأودورخآ هجو همذو ممرثك لعنوان هواك لةقريثكن ور هعم” ى' نم تي *اكو

 ممناوخان هلق نم لع اواكةساالونوتا. لا فءض اةريثك نور هن هب . د ىلءوهعم شاك ن م*لدق< ى نم

 ندم ١ ةءا رقلاهذهةحو كل ذك مكلا نوكينأ ىفبةيناكدقف, هودعداهج ىلءاوذملوب



| 

 ا
 ا
 ا
 ا
 ا

 هب رقنم

 :كحلدت

 ىعم لنا لو تام نال داع كادت ماريتا مذ #ه ىدتةةلءاسنالاريئاسا ىرسامةءاكم دن الا

 : لتاف اعلا ارةندو م4 اهقالءايب ال اريئاس لاقروك ذم انوكينأ بأم كاقعأ |

 هللا لس ىفوداغا مماسصأ ىذلاّنال اون هواك حرق مهو دع نم مماسمأف هيا ن م لك ادد ادم ْ

 |١ ناوء ا هاا ده حو دع ةغأاب كلذ لسا داع تأ ى اا ا لا

 ع وهروك د! نوكي نأ ب>وف لا“: :ةلاقلدو هياء هلي لسا ى ل١ عماوناكنيذل!بمغرتةب ال اوذيه ٠ نمدا را :

 ١ يد اولا كاك < هما : هل مهلا لالا ق لدق* ىف هام لاه د أرو مس نب لي معس ع نعىوراضي أو لاتقل |
 ا

 | "اكو هلوق هريظتأو معهد هدهنذإ ٠١ امن الاد دعا ردك لاما ”دات ل اكقضنا لعاومجت قل

 |١ ىه خا ىأ ىل-ءتاشد همسشنتلا فاك نب' اك ىففاكلاواها تلم هي رقنء ني اكر اها كله

 1 هل 3 لوع ا اكن هينعا نعال هسشتلل ىعمالو تاك كاران نءاذ ىلت تاخداكماهفةسالل

 ١ نا عتيل سنا عار د روع 1 را رام اال ١ هسشتل ىعم الف امد دع هءاعىلد انعماذكواذك

 رثكشلل ةعوضومةدحاو هلك تراصن ةملكلا !هَدد ل امعّ_سا ادكو ةماخ فرط ادهقالاطلتا فةروص

 ١ سايقلا ىنع خفلاو ثالثلتاكرطاب يرقد نود ايرلا نورا فامكلا بحاصص لاه ( ةعبارلا ةلاسا)

 ا حاجزلا لاهو نولوتالا نو رلا لاهم هناء َرَفل نع ”ىد اولا ىو ىسنلا تاريمغتنمرمدكلاو سذلاو

 | ةيرلا ىلا بدن هناك "ير لاقي ةعاس+لا ىهو ةيرلا نم لضأ ةيتقابلا لافت ددجتا كلاةينكلا تدان
 | لابو »تن وكمل بر لا ةدن أ سد ناك لاهو باعت همف نعطو برلا نو دمعي نيد! نو_رلا شف الا لافو

 | يسنلافى رمد لاق هتكرح تريغئث ىلا امش تءكاذا برعل !لاقو سف الارمصت نم باح ا و برلا

 أ ,هوةبعرلا نوييرلاو ةالولاو ةمثالا نويت ايلا دي نبأ لاقو رهدلا ىلا ةسسنلا ف ىرهدوةرصبلا ىلا
 || تافصب (ايتاناو) ىتل' تاغ هن( الثأ) نيعوني نييبرلاءالؤه حدم ىلاعت أ لعاو برلا ىلا نوبسننلا
 || اوناكةساامواوفعضامو هللا ل سس ىف مرما هاما و:>و اف ىلاعت هلوةووذىئنل !تافدن حدملا امأ تاسمثالا

 || نعاوفعضامو ىبنا !لتق د-:ءاونهوام ف اثكلا بحاص لاق ةثالثلاروءالا هذ _هنيب فرغ !نءدبالو
 ا لدم فاعرالا +_:ء راس كنرالاو ندولا نم ممهباص أ اع ضار هاد هوو دعال اواكةسااموهدعب د اهلا ١

 ا قفانلااو دضتعنأ اودارأ ىحرافك ال مهتاك-ةساو نيكرمثملا : دهام نع كل ذ دنع م_عةعضدو مواوسر ٍ

 ألا رمسفيو مهياع ف وللا ءالمتساب رول ارمسفي نأ اضد أ لهو نامقس ىأ نمنامالا باطو <ىنأ نيهتنا دمع

 ا هوذا لالخ اوهقلطملا فءدلاو تاقاأ قلي فض نهولا ناوهو اان" هو هو مهو دع نيد ىلا ْ

 ١ لاه هلة .؛_-بح هو>ولا.ذ_هلكو فءذااكلذو زدقلا كلذ راهظا ىحدناكتسالاو مسخلاب ةردقااو ا

 نيرب اصلا بح هلل او ىلا هت لاو مث ديربام هب لعفما هي- اصل نكس ن او دو عوضالا ةناك_سالا ىدحاولا

 ٠ هيح هللا ناك عاهلاوز_هعلاو عزاب اروظي لو هتلاقي يسط ىف دئادشاا لهم ىل_ءريد نهذنا ىف-هملاو |
 . هياكل ذو ةنطاو ناوثلاب هلوك-هساو هظعتو هزاز عاو همارك اًةدارا نعّر ابعد.عال ىلاعت هللا ةمو |

 ' اذ ردغاانيراولاه نأ ك1مولوق ناك اموز لاقف تو.كاتاذد:مهح دمنأب كلذ عمتا ىلاعت هنا مث بولا ا

 : (ىلوالاةلأسملا)نانل اسم هيفو (يرئاكسا مولا ىلع ءانرممتاو اممادقآ تيوان سه. ف امو ارمس اوال ود

 ا ةلآسملا) فاطلالا لءذ ىلع هنوله_< ةلزتءماو ىلاسعت هللا واخ ديعلا لعذ نأ ىل-ءل ديانما دقأ تدنو هلوق ْ

 ١ دادمالا بلطي عكرذتااو ءاعدلاب دلدهأ او ري_صتلا كلذ دنع نيدعتسم اوناكم_مناىلاعتنيب (ةسيئاثلا

 1 لوعيز د تاغلسو هيلعمم ا لس دس دق كرر طلاهدد ىف م-مبىدةينأ هنم ضرغلاو هللا ن ههياعالاو

 ا اًسدم-واوق اوهدقامعا ىخضاستلا لاق نولاعأ ان زاق هلل ايم هنعا٠ نمولد ه سفن ىل -عهتاه_هم ل. هد ىف

 || تارامارهظو ةرصالا لد ملاذاف نينمؤمال ةرصنلا را رساواش ون ذانارفغا
 ا ميدقن م يلع بح عملا ادواذزينمؤا | نمري_دقتو بن ذرو دد ىلع ارداط كلذ لد ودعل | ءال.ةسا
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 ا دارااودو ىصاعملا كح نع ةيوكلاب ارو دب مما ىلاعت نيب ةرمهزل!باط ىلءرافةء_الاو ةيوما 1

 ْ بؤذلااودن مما مرئاكلا نموأرياغصلا نم تناك ءاوس بوذا لك ه مف ل دف اًنوذاءارفغااشرهوقب ١
 ا نالان صا ىفانفا ءاوهلوق نم دارا ا ودوام اةءم-طعو اههسظعل كلذ دعب رك دلانامم» ةريبكلا ةمظعلا ا

 ئ لدقلا ىف فرمسي الف لاهو ممسفنأ ىلع اوفرمسأ نيدلا دام عاب ىلاسعت لاق هسق طارفالاوهئث لك ففارءالا
 | اوغرفامل مها ماهريغو ةقفنلا ف ارثكم ناك اذا فرمسم نال لاسةيو اوذرمستالو اون رمش او اواك ل اقو
 ْ مدع رطاوألا ةلازاو م-ميولق نع فوللا ةلازاب كلذو مهما دقأ تثيذا م-ممر اولآسكل نم
 رومآ نما مذديال ةرمدنا!هذ5نالني رفاكد ا موق | ىلع م-عرمدت نا كلذ دعب اولا-مممهرودص نع

 بحو هضرأوأ هن وام لاو أ ثا داو م-م.ولق ىف هتلو ىذلا بءرلاكودو مهما أ تا.ث ىلع ةدئاز
 ىذاشا لاق مْثم_هفوتو ع اومىف ل._سنانرجب لمد مودوجو فراغا اريثت حابر بومه لهم مهمءازملا

 ا . 9 : . م ُ 31000 .- 1 أ هريدعوا داهم ا ىف ناكءاوس ن2 اوتئاوثلادنع همع دالاب ىلاعا | ةمقمك ىف ىلاعت هلل | نيم بد دان اذهو

 ا حرش ىلا عت هنآ مل-ءاو (نينسا بح هللاو هرح الا تاون يس واي دلا باوي هللا مانا اف) لاه مث

 || لا ةفدرخ الا اواندلا فكل ذهل اقم ىف مها ندناماضي رك ذءاعدلا ىف مق رطوريدلا فنيسرلا هي رط
 الأ ىضتقيهللامهانت افهلوق (ىلدالاةلأسلا) لئاسم هيفوت رخالا باول كس واسد دلاباوث هللا معان اف
 حارشناو ل4 اءانثلاو ودعلاروقو ةمنغلار ةرمدملا اوهذ اين دلا باوثامأأ ني صال م-هاطعأ ىل اع هنا
 أوههنا كثالئةرخ الان اوثامأو تائدسلاو ىداعملا ةراذكو تاهبشلا تا[ ظ لاوزوناعءالاروا ردصلا
 هنا دارملا نوكيف لالا ف لداحريغ كلدو ماظعتا و رورمسلا عاونأو تادلل او عفانملا نما ةامو ةذولا

 دا زل 316 لوصطلا سقت ماقم كذب هللا مكح ماق رع ال اقاهاو دع مديل لح لامن

 هللا معآ ىنا .#س ىآ هلبأ ع[ ىنا هلو سا..ق ىلع مه.:و.س هنا ىلع مهان ا هلوق لم<وؤآ لاو هل دعقمظااو

 اأ| دنعءاأ مهما مهضعي نعىلاعت هللاربخأ دقو ءاد مشل اية هتتغ ذي الا هذه ن وكت نأ عسب الو ىذاسقا !لاف
 نس مدان 1 دق ناك هب الا هده لانا لاح ىف ىلاععت هناف كل دك اذ نيب رلاءالؤه لاح ن وكم ن وقز ريم هبر

 ةلالح لع اه سنت نحل ارت الا باوث ىلاعت صخ (ةين امل ةلأ سلا ) ءامسلا ن انج ىف ةرخالا باو)
 ْ فيكراتناف سنا اذه نم ن_سح هنأب هللا هصخاسك ن سلا هب انى هلك ةرعخ الا با وثثالءلذو م-مءاوث
 |ل امد !لأق "هلئاز ةعطقنم انوكو "راض اباوع اًركءاواستاعل كلذ اسدلا باو ف دن لو همس نوكت

 هع املا همم ض رغلا وان_سح ىأ اخسح سانللا ولوقوهلوةكن سطل اود ن-سطان وكت نأ لقك هللا دحر
 ا مركو دو- نالذ لا: اك ن-سحلا سف: تراد نسا ىف ةمظعا مو كحها دلك هاك كالا كل نك“

 هنؤناستدلا باوثدربنمو معتم لاك ( ةثئاثلاةلآسملا ) لعأ اوم ركلاودوملا ةباغقناكاذا
 هللا مهام اهدي الاءذه ىف لاتذ ضيعبتلا ىلعالادلا نم ةظْا دفا متم هنن ةرخ الاباوث درب نموا »أ

 || اولغت_ثااغا ةرشساالا باوث نو ديربي ذا !نا قرشا او نم ةلك رك ذيلو ةرتش الا باوث ن-سحو اين دلا باوث
 ًااورك ذي 1 مملافذياالا هذه نوروك دما امأو ةلزانةيدو.علا ىف مهمين تناكف باوثلا باط هي دورعلاب

 | ماةمناكتف ني رفاكلا موقلا ىلءانرمدنا رانمادقأ تي هلوةيدارااودو مجبر نءالا ةناعالاو ةرمدذا او
 كئاو اضيأو لكل اءاوزافءالؤهو باول! ضءساوزاف كءاوأ مرجالف لالا ةباغف ةردويعا!ىفءالؤد

 بع هتلاو لاق من هللا ىوسام لكصح هم دخ ىلع ببقأ هللا ةمدخ ىلع لبق نم لكن أل-عيلاوطءا||
 انو ذانارذغااشر ا ولاه ثءدح نيئبسم مسخخوكب اوذرت_ءاءالود نا ىعو غطا هَعقد 0 و نيخسسولا ْ

 تنرتءااذا م-ها لودي ىلا عت هللا نناتح نيتحس# هللا مهام“ كل داوفرتءاالفان هاى انفارمساو |
 لؤودولا ىلا ديعلل لددسال ها لتعت تح ىسقتل ادد كل ءحأ ونا بالا كه صأ انا رعوكتءاساب

 ىلا



 عال ه

 || تيان اويلط داهللا ىلءمادقالا او دارأاا م-مئااضيأو زدقلاو ةاكسااو ةلذل ار اظادالا هللا ةرمذ ىلا ْ
 ١ دمعأ نأ ىلعل دي اذهو نيد جاو ماع ءال د دنءذ ىلاعت هنأ ٠ نءو دعلا ىلءمّمرمدتو هنيدف مهءادقا ظ

 || له لاه ىلاعت هنا ث هيلع هناعأو نسال عملا كلذ هشاءاطعأ اذ االا نسا لعملاء نامتالا هنكعال
 : ىذلاود هناك هنا ىلع لدي كلذ لكو:دازو سطل ااو:_س> انيذلل لاهو ناس الا الناس الا ءازس ْ

 ىلاعت هلو5 « هلا ةناعابو هللانم لكلا نا دبعل العمل هءاعه ستي هنا ددعال نسما للعسفأ | ىطعي

 ودو م الو مهنا لد ني رمساخ اويلقنس مكياقعأ ىلع مودرراورفك نذل اوعنطت نا او:مانيذلا اهي ان) |

 ٌْ ىذا نأ اوذجرأ اا رافكلا نال كا ذو لوالا مالك! مات نمد الادذ هنأ ل -ءاو ( ني رصانلاريخ

 نع هب . كامو ميتال ع رفكلا ىلا نيلسملا ةفمض ضعب نوقف اناا عدو لق دق لسو هيلعدقلا ىل-د

 لثا سم هن , الاؤفو اور:كه ني ذا! اوءيطتنااو:1نيذاا ام اءل اع نممفانملا كئاوأ مالك ىلاتاذداالا

 لاه موملا كلذ ف مولا رييك ناك هناف نامفسوأ دارملا اورفك نيذاااوعمطت نا لمق ( ملا

 نيَةق انا نمهعاسأو -ىبأن ب هللا دسمعدار ما تورخآل اكو نمد رش ناك هلال ن امفسو دار اا١ىّددلا

 ّْ وهاعأو ةعئاولا هذ هال تعتو اهادت ا لو سر دسم نك ول اوله 2: 1ر13 تاهمشل اول نيذلام هو

 ًادوملا دارملا نورخآلاقو ه هس ماكىذلا مكس د ىلا اوه براق ه.لءامويو هلامون سانلار اسك لحجر
 ْ ةعقاولاهذ_هعوقو دنع اهسالو نيميملا يولق ىف 2ذ11ت وتاب اواكذ دورنا نت مودة دان ناك هنال

 || ( هن اثل اةلًألاازاظفال | مو ع نم عذعال بدسلا صو هخوّماع اظفالا نالرافكلا لك لوانت هنا برقالاو
 || نا لة ص.صختلا نم د,ال لب هنولوةبام لك ىف م-ممءاط ىلعهلتنك<ال ارك نيذاااوع.طت نا هلو#

 || ليقو لالضلا نم مكنو صيام لكى مدوءبطتنا لءقو مالسألا كرت نمدحأ موب هب موه أ امف مهوعمطت
 ٍ ىعب مكب ا ةعأ ىلع مو درب لاق مئاول:ةامواون ام امان دةعاون اكول مواوقودو ةيراغغاذل رف ليقو ةروش ا

 || لعاو نيرساخاو.ماقننت لاه مث رذكرفكلاا ىلا ةوعدلا ىف مهاوةلوبق نال ناعالا دعب رثكلا ىلا كود
 ا ءامشالا قش تالفامندلا نا ريخاماةرخالا وامندلا نارم-خ همفلخ دي نأ بو اماعناك امل اهذالا نأ

 ْ رامرطاف ةرحكالا لا اعأو همأا ةحاسملا راهظاو 4ك لاذتلا وو د_ءللداسقنالا امندلا ىفءالقعلا ىلع

 ْ كما قدلاو ني رص انل ايدو و م او هتان ؛ لاعتلاه ع داخلا باقعلا ف عوقولاو دي وما باوثلا ن 2

 باطي لق اعااو نوري نوزحاع مال له ا ثهو مكب ل اطه ىلع موئمعيو مورمهتءارافكلا نوعيطتاستا

 || نكد لولو ني رمد انا اريخ هنا نيد مته دمك مكمع عف ديوو دعا | ىلع كرمه. ىذا اوه هنال ىلاعت هنن نم ةرمصخلا|

 ٍ نير صانل اريخ ىلاعت ناك امناو لول اذهب هعبذ, نأ مص» ل ةرصنلا نيرصانل اريخوهو مك الوم هلوةبدار 3
 ا ”كلؤاعد هملع ق< ال ىذلا ملاعلاو ديرتأام ل كد ىف كرم هن ىلءر داء اوه ىلاسعت هنأ (لوالا) هوجول

 ْ رولا ل مهضعبدببعلا ةرمصتو هدوج ىف لينال ىذلام ركسلاو كنع”رمنتو

 : لاوس لبق كرمه هنأ ) ثااثلاو ١ كال دك سيل هرهسغو : ةرح ٠ الاوام: دا !ىفلرمدان هلا (ىلاثلاو)

 | ري_توهوهلوقنأل-عاو كالذكس بل هريغورابنا او لالا كواكب نملة لاه امك ةجاسملاب كةةرعمو
 ْ مالكلا درو هنكلا كلذ نع هزم ودون رصاناار "اس سدح ع نم نوكي نأ ىذ::: هر هرداظ نيرصانلا

 ١ ارردحح نيذلا وله ىف قالا ( ىلاعت هلوقو تعطل ودو اسس كحد

 ١ الا م داهطا ىف برغرتلا ف تاك 5000 0 م ا ف , الا[

 امك د ناك مالو رابفكلا بولق ىف فوالا ي اي ىلاسعت هنا الا ءذ_هىف ركذام اما> نمو رافكلاب

 ردلبد دعولااذ»نأفاوفات>ا ( كوالا ةلأ - سما لثانمماا الاىقو م ديياع زياسملا اليهما بجو

 نالكلذو مو.اااذمم ص: هاني رسسسفملا نمرعثك لاق تادوالا عيجف .ماعودوأ دحأ موب صخخت



 ع

 أ ىعرلا» اذلاذ فكفاوركاذ لوقا اذ ىنولتاشل ةعقاولاهذ- هى تدروااَةمْدَقَلا تابآ الا ميج |

 ْ هللا عقوأ م 0 هو نيا ىلع اولوةسااسا رافكلانا (كزالا) نيهجو مو.لا اذه ىف نيكرمثملا بوق ىف

 أل | ىبأ باني لاقو لدا دعص نايفسانأ نا ىور ىت- بيسروغ نم مهتم اوَرفو ممهوك رق م_مبولق ف بعرلا ١
 1 ل ناعما راكان تانك ام ترادورع هباج أ باطالنا نيا نيأو ةفاقىأ نيانيآو ةشنك ا

 || اولاف قب رطل ضعيفا راك الق دك ىلا وبهذا ل راغكلا نا( فان ةااو) ماا باهذلاو ليلا نملوزنلا

 || ايلف ةملكلاب مهلص أتت ىت-اوعجرا نورهاف نو مها مسونم ني رثكالا انلتق اًميشانعنصام
 || حاعوه ليدح امو ص خريغدعولااذهنا (ىناثلا لوقااو) مجيولق ىف عزا هللا يا كلذ ىلعاومزع

 ْ بعرلا قا.سيلاسعت هلأ هقئاَنأالاد؟ موي ةءقاولا ءذه مكن تعقو ناو هنا لق 4ث "مك هّساهيسرلاغقلا لاق

 ا ىت- كل ذ هللا لعق دقو ناءدال ارك أس ىلعم 1 ,دروظي و راشكلار 4 : ىت- ني رفاكلا بولقىف كل ذ دعب مكذم ا

 ١ | ةريسم بعرلا,ترمصت مالسلا هماع هلوق هن , الاءذهرمظتو لاملاو تايدالا عتحاو هاه مال_سالا نيدراص

 الأ نأ رّدلا لك ىفاهيمدت نوقابلاو نييعلا مضي بعرلا 2ىا كل او صاع نا ارق ( ةسين اثنا لأ سملا) رمت |

 || تعرااواردصمبعرلان وك نآزو<#و ب وءصو#وامءرو ا.ءر هتبعر ل اد نامل امه ىدحازلا لاق
 أ بعار لم لاقي ءللا بعرلا لص أو باقل! ىف لم< ىذا فودا بعرلا (ةئلاثلاهلأ ملال هم معسا
 قانسهوقر هاا (ةعدارلا ةلأسملا) افو> باقل الع هنالامعر عزفا ا. وب ؟*اس* اورامنالاوةيدوالا الماذا

 |اذ_هءارحاىلا ءالعلا ضعي بهذف رافكلا | تمم ىف بعرلا ع وقو دمي ب بعرلا اورفك نيدلا بول ىف

 ْ بر 1ىاما نيسملا ن هبءرلا نمبرمذ هيلق والام ال_ءال نيد فنا اك دح ؟ ال هال ءريغ الخ ىلع مومعلا ]
 | بعرلاعا ونأ عج عوقو ىضتةبال بءرلا اورفكن يذلا بواقف قلذ_ءىلاعت هلوقو ةس> ا ادنءاماو
 1 ني رمسفملان معجم بهذو هوولا ضءنن اا ل دق عوام يح رابعا راتكل !تدلتذ

 اة ؛ ر دصمام نا لاق هلياناو كرش . اع هلوةامأ 0

 (دارطضالادنع ةياجالا ل #قرع_صياا ءاعدلا نا وهل وةءااهبولانادهزبرقتنا معا او هقنانم هك ارم |

 ا 0 لا و هوءاعداذاَّرطذملا 0

 ْ ةرمدنلاالو ةراحالا لص مرار طضالا هيما ىف قلد لناو فمها خا كد الدو.عملا اره

 هلوقامأ بعرلا يجوب هنتالارمث *الانا تنم هلق ؤإ فولناو بءرلا لس نأ بجو كلذ لس<ملاذاو
 | هقاةتماف و ناعربل او ة-ه اهانه ا ناطاساا (ىلالا هلأ .11) .لئاسسم «مقؤاق اطاس هن لزت ملام

 يطال_دءاسهالل ل_.قو حارسا هنا ءاضد ىذلاوه»و طملسلا ن نءهنا حاجزلا لاف ) لوالا) هو-و

 ( ليقام او خل اوهةغالا ف ناطاسل انا (ىناثلا) ف قولا ل. هت ىلا سانا !لص 0 الا

 طبل لا نمهئ ا لد نال ةردوأ|نآطال كا ثيللا لاق (ثلاثلا ) ةحاوذ هناءانعمّنال ناطاسريمالل 1

 | نبا لاه (عدارلا) لطم اعفد ىلع هْنَوةلان اطلس اهربلا ى م-او هنر دقو هوك ناصع زار

 |(ةئاثلاةلاسلا ) طا ىعع ةطالسلاو طماسلا ناسللا نءذو>ًاموهو هنَذ-ءىد لك ناطلس ديردأ]
 ْ ناكول هناهنعب اولا ناالا هرهظأ امو هلزنأ ام ىلاعت هتناناالا اناطلس همضن ا مهوب اناطاس هي لزني ملام هلوق

 ||| امتاذهنا نوماكشملاهلوقيام همق مالكللا لصاحو همدع ب وان اطلس هب لزتي ملاملا اناطاس هب هللا لزتال |
 |فوملا اذهب خا نممهتمو همفن بوقه_لعليلدال لوقف غااس نم مهءر هتاسئاز علق هيلع لمادال ١

 هده عقد كيو هملا تاثدحللا حابتحلءالا عئاصلا تابثا ىلا لدسال لاسقف عئاداا د3 او ىلع
 أهي الاذه (ةنلانلاةلأملاهنايئازبعرلف هتاسثا ىلا ليسال هلع دازابك دحاولا عئاصلا تايثا حاملا

 هنلوءلا نوكي نأ بحوقهساعلءادالا كلرشلاّت ا ىل_ءالادتما الاّنال كلذو دماقتل اداسق ىل_عةللاد 0

  «ديلقتلابلوقأ ادا سف مزال ةال_طان ان نوكي هنو” ىلع لمل دالام تاما لول اثاك اذا مصيامتاا دهوالطاب ٍ

 ْش قولا عوقووهازدلافنيكرمثلا 0 ا رسل سا فاعمل ١
 مرسم

 مهفأ5 و



 انه

 | ى وا نيلالغلا ىو را 0 راذلا مهنكسمو مهاو امنا هو ةرخ الاف م_هااو> نيبو مهيداق ىف

 | ىلاءتنلوق « ىوائم ىوثملاعجو انو ىوثيىوثم-هاوقنمهاوأمو نا الار ّةم نوكي ذلا ناكملا |
 ١ َ ارآام دعب نم * مومعو مالا مءزاجو عاف ادا قج هنفاب جموع ذا عوق تقدم داو ١

 6 هللاو مكضع اع دلو مكماشنمل م-غع مكفرم رمد هرج "الادب رب نم مكنمواي دلادي 2 م مكس نوءدعام 0

 ٍ هللال ومر عج را هنا (كوالا) هو>و نءاهاءقاعت ا هادخ لااا ءا ( نياموملا ىلع ةفود ا

اق د> انه مباصأ ام مماص دقو ة'..دملا ىلا هباعصأو ملسو هيلع لف | ىلص ١
 : اذهام اص نبأ ن مهن اع أ ع نم سان ل

 | لسو هيلع مقا لص "ىلا نات ضعي لاق (افاثلا) هب الاه ذه ىلاسعت هللا لْزن ًاقرصنلا هلل ااندعودقو ْ
 1 لاقو دموي نك اول اص نام عنه طلبا هللا قدصف اشيك بذي هنا مانا ىف ىأر :

 ١ مُل-سو هيلع هللا ىل< لوسراا اور ىب اد: ديرب ه دعو هللا مكقدصدقاو هلوق ءكازؤءا وألا ىلعر هذ هعساهدعلا]

روف نم ءداو ايوا ردسر اوريسهتنا لد ىلاعت هلوق ف هركذامدعولا اذ_هنوكي نأز و2 (ثااثلا)'
 ٌ مه

 ١ 5 هنرك نأزو< ( عبارلاو) ىوةئلاو ريسصلا طرش اطوريشمناك اذ_هناالا مدد ء اذ |

 ا نوكينأ زو ( سماس1لاو)طرمشب طو رسثماضيأانهناالا هريدن نههللاثرمهماو هلوق وهدعتلا ا

 | هللا ىل-هىبنلاناوهدعولال يق (سداسلاو ) تءرلا اور فك يذلا بول ىف قا:_سهوةوددعولا|ده ||

 (ع.داس )١| ن اكحما اذ_هىف مدام نيبلاغ لات :الاناف ناكملااذ_هنم اودريتال ةأمر ال لاف لسو هيلع ْ

 || م-هركذناب كلذد كحأ م-ميواقف بعرلاءاسقلا ةمَدقَدملاديكالا ىف هقلام-هدعوامل لسموبأ لاق |

 1 (|اوأن 4 اوريددواوق نأ طرعشت ةرمهخلاب 0و د ةعقاو ىفرصنلاندعولا نم م هرخأ ام ْ

 1 طور ثا ام مرحال طرمشلااو 5ك زاسلقةرسصنلا مهاطعأو طورسشالابىلاعت هللا و موجال طرسشلا كلذ :

 |١١ ىلاى تعي قدصلاهتاهر رولا نا (قواناةلآل) لك :انهق دنا د الا ىو مظنلا هحو تفر ءادا

 ْ هيلع هللا ىل انآ دحأ ةهقىفانرك ددق( هل اثلاةلأسملا ) ديعولاو دعولا هّنق ده لون ياو ءف» 1

 ١ او-ريدالو لانه او ثري نأ مه أو لبذل ادع ةامرلاءاقأو هس نللا ل مق داودز وظف اش ادحأ لعح لسو :

 ١ م-ممون رضي نوقامأ ان مها -نوذشر ةامرلا لع نوكرم ماا لءقأ الف موياعير ا باستا ةريصتلا يااا :
 م-ممنوسع عبرذلا لقا سها ثمللا لاو م-مو< مهران لعنواسملاو اوهز !ىقدفومدسلاب

 "| سوس دارح لاقي لدقلاب لاطتسالا سلا ة.دتقنباو حاجزلاو دسسعوبأ لاق اريدك الدق م-منولدقناىأ

 1 باصصأ لاق الدق ممماس أل تيتا برو لك ندع ا لو سودربا اهل هاذا |
 ْ سار و هنطد باص اذ اهنطب لاقي اكلة -ةلان هسح لد طدأ هنال هلَدقا ذا هس قاقيشالا

 || َممداقةعاطلا ىلءربصااو ىوقألا طرمشب رمفنلا مدعو للاخ هنا مالكا ىنعمو هلعي ىأ هنذان لوقو
 ا مرجال م كب ر سمعا ع 6-2 طرملا َء مك رالف م-ك-:ا دعأ ىلع ءكرمصتو هدعوز غلا طرم كلااذ_منيفاو ٍ

 ا 1 7 م م هعو حالا ىف معراستو مل ُثفادا ىن> ىلا هت هلوقامأ ةرمصنلا كلت تلاز

 نم هدبالو طرا | ةلزك-ع ع ماش ثهفاذاى تس هلوقرهاظ لوةد نأ لئ اق (ىلو الا ةلأس 7 لأ أسم هدف ا

 مكقدص دّقاو ىن» ل١ ليط رمد سلا دهنا (لوالا) نقي رط انه“ العلل نألعاو هب 2 وج نين فاوطا .ٍ

 | م- _هدعو اننا ناك ىلاعت هنال عرانتلاو لدفلا يكس ناك ناذلا رصينة: ىأ لف اخاق ج-هدعوهللا ]|

 || هلك نوكت لوقا اذ هىلءو رصألاىوتااودءواواث اف ةعاطلا ىلءريصلاو ىوقتلا طرمش, ةرضصنلا ان |
 ْ هلوقنا ىلءدعا 0 (ىناثلا قيرطلا) ندحىلاو!ناىلا اذا ّت>هلوق د نعم ووك لا .؟ةرأق ىتح

 ْ نانبورسدبلا لوقودو (لوالا) هو>و ىلع باو اىفاوذاد>ا لوةلااد- 8م ىلعو طرسش :ماشفاذا ىتح

 ١ مكعذم نودام ارآام تعد ند م ميدعو ضالاق ءزانتو ماشفاذا ى م-ردقملاو كراك 2 هاوج 1

 تا لاق هر ” اطزو هءاعددعو هننامكة دم دقلو هاذ ةلالذإ ت اولا اذه ف دج نيساء هرمصت هللا :

 (- 0 هةر ا ثا منادي نا رنكص ||



 وهنم مأ ريدم او لمالا ءان تناك وهند لاهو هلع مالكللا اذهةلالد| باو اذنه طّقسأ م لءفاق

 | عزانتلاو لثفلا انهه اذكءانيدان ىعملاو هاني دانو نيرحلل لدوااسأ اق لافي ةدئاز واولاو مصعد |
 || رمحأ نم ضع وةدئازوا ولاف ٌميصع ىعالا ىف معزاشتو مامفاذا ىح ردقتلاناكةناصءللا.-ومراص |]

 |افواساذا ىت- ىلاعت هلوق للدب اذا ٍي- باو+ ىف واولا لاخدا برعلا به ذم نم نا معز لوةاااذه
 | معزاتتو مافن ا لءقناف اما وأ مها تحتفاهواجاذا يد ردَمتلاو اهتنزخ مهل لافواسهبأ وأ ت دقو ||

 دارملا الق دسافكلَذو ههنا لءْئذا انو كح مز ةمصءمال ”هلععر اغا اول يفلان ه- ولف ةمدعم

[| 

 موهجورخ بح وأ ىذااود عزانتلاو لشفلا ناك ثالو ناكملا كلذ نعم_هجورخ انهه نامدعا أند ْآ
 هنام_مهذمنال ب اولا !ذ_هاول.ةيولامنا نيب رصبلا نأ لعاد ه سفن ئذلا لملعت مزل» لف ناكل كل ذ نع 1

 ٌمعزاشتو َجاشفاذا تحدي الا ريد_ةنلاقينأ باوطاىف (ثلاثلا هج ولا) ةدئازواولالءجزوحال ||
 ةرح الادب رين م مكشمو انندلا ديرب نم مكسنم نيتي رف تريم نو.هتامكارأام دعب نم ميدعو ىعالا ىف ْ

 |د.يفي ةرخ الا ديرب نء مكشم و اسالاديرب نءمك:مهلوقنال طقس هناال نعد رذمكرص هلوقوه با والاف
 (هحولا) ىلاسرطخ لاة>ااذ_هو ماسقنالا اذ_ه د3: ىهذ ضدعمتلل نم ةلك نال هامعم ىَدوِبو هن دئاف ١
 اذكر اذكر علشفاذا ى-ريدقتلاو منع مكفرسءاوةوه عاف اذا قحهلوق باو لسموبأ لاق (عبارل ْ
 |(ةناشلاةلأسلا١) لأ هللاو دعبلاةباعىف هولا اذهو ةلدق انلاك اند م دلكو مكيلستل مهتعمكف رص ||
 هل وقلما دب لطان أ ده ونيل اوه لثفاالدقو فعضلا وهولشفلا (اهاقأ) هئالث ارومأرك ذ ىلا عتهنا ||
 سصحالا ىف عزانتل !(اه.ئانث) اودمت عملات «نأهن قءليال هنالا وهذة ىأاواشفتفا وعزا الو ىلا عد
  ىتريثكلا ىرلاب ممل ةامرلا لبقأ نوكرمث ار وظاسإف ريمج نب هللا دعمت ريمأ ل عسو َةدبلا محاكم | | نعاو-ربنالثأب ةامراضمأ مالسااوةالدلا هيلع هنا عزام نمدارملا ( لوالاثدعلا ) ناث< هيفو |
 نواح الخ تدي محي نق را رد تشكو ل ذا نةعص ابك ءاءاسناو أ رتامرلا ناش نوكرمشملا مرا ||
 تاطيلااو.هدوهيلعا وة ناكملا اذه نع حرمتال نأ امأ | لوس .رلادهءهتاد.علاَمف ممتعا ةئنغلااولاذ أ
 (ىاثلا ثحلا)ع زانتلاوه اذهف نوكرمشملا موا35ن ىلا ةرمثعل نود "هل 15 ةغّثاط عم هللا دبع ق او ةينغلا ْ
 هيف جتك امس معزانت ىأ هدقألا وناسثلا ىن_ععانوهىعالا نأ ( لوالا) ناه+و همك ىهالاى هلوقأ|

 ةءزالم نم ه.لوسرلا كسهأ اف معزاتو ىعملاو ىهنااهداضي ىذلا الا هنا(ىناثلاو ) ناشلا نه |
 ناكلا كلذ ةمزالم كرد ٌحيدعدارملاو نو.عام مك ارأام دعت نم منصعو ( اهتناناو ( تاكا كلذ ١

 موةااناباولاو ةمصعملاو عزانتلا رك ذ ىلع ل ثفا ارك ذمدقم ( لوالا) تالا وسي الاهذه ىف قد ||
 قيرطنا وءزانت مة ينغلا فاعمط تالا نع مهسغ أ ىفا ول ثؤ ةمذغلا ىف اوعمطو رافكلا ةع زها وارامأا

 ةيصعملاتئاكامل (ىناثاالاؤلا) ةمتغلا يلطبا واغتشا غ ال م دونغ !بلطا بهذن لانا ىف ل وقلا
 اماعناكن او اظذالا اذه باوطاو اعلا طظفللا باتل اذه ءاجرلف ضعبلاب ةصاخ عضاوملا كل ةقرافع أ

 (ثااثلالاؤسلا ) ةرخ الاديري نم مكشمو اس دلا ديري نءمكنم هلوةو»و هدبعب صدا ءايح هناالا
 مال ةبصعملا ماثع ىلع هيننتلا هنمدوصقم انا هنءباوأاو نو.ة2ام كارأ امدعبنم هلوفف ةدئافااام
 اهلعاومدقأالف ةمصعملا نع اوسع نأ مه نمناك د_ءولازاست ان مهم رك !ىلاعت للا نااو دهاشالا
 لوق فا دقو مكيلنمل مونعمكف رص ىلاعت لاق مه سهأ لابو مهةاذأو مارك ال ١ كال د هنن موماس م 00 ١
 كاهذاخأ كت تاكف هةءصوم راذكلا نعي م-هةرصن ال كل دو "5 الازهري سف: ىف ةلزتعملا لوقو ااا َ

 اذه ىلءذ هقءاكو هلا ةدارات رشا اوريخلا مه ذم نال ماع دراو ريغ لاكش ال اذهفانبا أ امأ هسفن
 .ذدهو مهاع رافكلا طاسو مهملع ةعزهاا ىقاأو رافكلا نع نيلسملا در ىلاعت هنلا نا فرمدا ١١د > ىءماولاع |

 اوقووذنارةلاامأ لقعل او نآرةلا هم ءلديوزتاجريغ لوألا اذه ةلزتعملا تلاق ني رمسفملارو كوت 1

0 

0 



 ىلا مهتم ناك ام فاض ا ومسك امضءب ناط.ثلا مهازتسا انا ناعم اىدلا مون مك-:ماولو نيذل نا ىلاعت

 فارمدنالا كل د ىلع مهن اعيىلاعت هناوهذلوة_ءملاامأو هسف:ىلا اذه دعي هقمضي ف بكف ناظم ثلا عذ

 : م62 صو م.محو م ةرمصتو مو وط ىلعم مد ”اهمزوجيالا هيلع موقل اةمتاعمز ع ل هللا لعفي كال :تاك ولو

 ٍْ اوقراف مذهب نيشدر داوأك د امرلانا <”ىفام 1ك 1لاق ) لوالا) ليوُأتلا نءاحوبواورك ذاذسح دنع

 ثلا ىلءاوّرةساولف قدعلامهب طاحأ اوةينيذلا» الوفه ملانها ةيمسوضعي و مانغلا بلطلالوأ ناكملا

 نوزّرع» : عضو م ىلا عضوملا كلذ نعاو تن اموازاج بيساادهلذ الصأ ةدئ اكرم نمو دعلا م جامقا ل انه ْ

 هياودصتو هباصص أ نم ةعاجب ىف ل_حلا ىلا بهذ مل#سو هيلع هللا ىلصىب :لانا ىرتالأ ودعلا نع هذ
 ْ لاف م هنذاو م هأب ناك هنا عع سن: ىلا هفاضأ ازئاسفارضنالا كلذ نانا كا ديت

 ةمقن نع بذا او د اها لاه هده سهأ هب وهو ناكملا كل ذ ىلا موف رصا-[ ىلاعت هنا دارملاو مكيلتنمل |

 ىفاو دهاسشنا دعبو م ازمخالا دعي داه+ا ىلع ما دقالا نا كل شالو نيا.سملا |
 ١ مهم امحأو مهئابرقا لتقدكرعملا كالت

 نيد ءاوناك امرافكملا ن نع هللا مهفرمد نيدلا“ الّوهلدوأتلا اذ- ه ىلعت لق نافع الءالا عاونأم 2 نءوش

 | او د. نيذلا مهو نكي لنمو فارم الا ىفارو ده ناك مركذ ىلع "يلة تعدي ا

 ىلعو نيمحق ىلع تاّدشاانا تن , الان ال نيرو دعما ىلا عج امسي مكرر متلو تقلا اودعءواوضق ةعزولاب

 لوة.ذا راغلا ىف !مهذانينث اىلاب ىلاعت هلوق هريسطتو هب قءاد ى ىرلا معسل ىلا مكح لك عم 5-7

 || ام: اح ناك هنال ركبو او هو نزال ل لاهتىذاادا راو هيلع هتنكسمقلا لأ اناني تاتا ادلأأ

 : ناك هنال اركب ىأ نود لوسرلا كلذي ىنءو اهورت دونم «ديأو لاه نكس اذه عمها لوقا اذهل مق ا

 ْ لسمو هر ذاع تا ماسقملا ادذهىف م دال اهرك دام هلادهف اء جام_هرك ذىرحدق

 ا بعءرلان م رافكا بوق ىف ناك ام لازأ ىلاسعت هنا م-معم رب هلوةنمدارااتاودو "ىناهةصالا

 || ىلا اوبتما مكملع ةنحم فرصلا كلذ لعمل ى أ مكملتبما لاق مت مهل شفو مه.خامصع ىلع هنمّدي وع نياسملا نم

 ظ م-مءافعدق ىلاصت هنا واع ةونغلا ىلا هك ملمو «سمأ هيف ملا اسف هورفغتنو هبلااوعجرتو هلل

 : ةراكب م كملتنا مهروذن ء متدواست قصي نأ منع مكفرصغ ”ىعكلا لاق (ثلاثلا هجولاو)

 ا ىذم“ ف رهاظف ”ىتعافعدقاو لاقل أهتاوعشو اذهىف يقام اذهف م ك:ءفيفذعلاو مولا

 ا ةبولرعع نم معافا بقت ميسا عسر انسل نب 0 د ا مممساذ مق

 بّرملاذا ةريبكلا بحاصنا ىل_ءةلالدلا ماشا موب ورامذ ان هدءالفرتايكلابانن مناص ناو

 | لوسرلا صن حبب رص او ةااش ممال ةرهب ءبكتاك هنا كثال يذلا نارا ءاو ةرفغلاووفعلا ل->ٌ نءنكيل

 أرب ايك-ل!بانن هكلذ لكنا مولعمو مهرباك ؟نم م مظع عجب لّدقو نيلسملا مازال اسس فا اخ اكل :تراصو ا

 ردي ىف صاخ هنا لاف نم لوقو ةريسبك هنوكح ىلء ل ديهربدذئمونم-ها ولن موىلاسعت هلوقرهاطاضدأو

 هنا ىل-عءلديدب الاةذهر هاط نامت اهنمع صرمعأا ناكفدو.هةملاىفتواسفتالو اع ظفالاّنال فهض

 ! باع ن نعوفعي دق ىلاسءث هنا ىلع الءاداذهراصفةروك ذمريغةءوتلا نال و ريغ نم م م-ماعافع ىلاعت

 ىلءلغقو ذهظاو لاو مد ةرقبلا ةروسىف هنءباوملا مَدة:دةذ كلذ نع عتالاف ةلزتعملا لل دام ورث امكللا

 هدهوان ان" نيتدملا ن نءوذعلابمتالو أ ريصتلاب ىلاعتو هتاكس معترك ن مم: :امدلا عجارو »د ننعم

 نيئموملا مهاعس ىلاعت هنا غرتابكلا ن مناكب ذا !ذهنأ اذيباناال ع نءؤم ةريبكلا ب> اهنا ىلعالا دنا الا

 ا نوانالو نو دعصا دا) ىلاعت هلوق لعأ هللاو ةلزتعملا هلونام فال نمؤم ةرييكل باص نا ىضتةاذهف
 َ  ا سس حسس_بتتااا_ 2 2_2

 ا رييخ هللاو مكباسص امالو مكتافام ىلعاونزةالمكل د يغباسعت مكبأن أنك ارخأ ىف كوعدي لوسرلاو دس ىلع

 |١ اهعو لاه هن اك(اهدأ )هوجو همفف ريدقتلا اذه ىلءوهل.ةاعقلعتم هنا امد دحأ نالوق هدف ( نول معتاس؟

 ٍْآ 0 هدا 3 هرارقا عار 0 0 نودعدت دام ع



 ذل 3 هآ

 | ادب اهلا( فاثلا لوقت او تديواعللا 5 دب 1 رتدققلا (اهلاقوو نوهت ذا مه كف رش ع ردا ١

 | تحاضص لاف (قيالاةلأسملا) لئاسسمب الافو نو دعمت ذاركذا ريدقتلاو هل.قاع هل اقاعتال مالك ١

 .نودعدتدا ةويحوأ أ رقو ىداولا ف نو دءدتذا لأ أ رقو ل لانو دعدتذا نسالا أر آقةفاثشكلا|

 همقداعبالاو ضرالا ىف باهزإا داعمالا را -ما) م سلا ق دعصت ٠ نمزئعلا ديد سلو ءامأ | ع 2

 ْ 0 ى وهلا ذاعموت ؟لاك ةنيدملا ىلا كب هك« نماندعصا لاك »و ضرالا ىف دعمأو لاق دعد لاق: ا

 ( ىلا هلفسأ نهد اذا ىداولا قدعمي نالفدهصلوةتكنا ةقرالاور لاو ىداولا لدم ىل !ءآو لفسأ ٍ

 || دحأ ىلانوةةالتال ىأدح [ىلءنولتالو (ةثاثلاةلآلا) تدعص لاقي هناف ل _لاكعفتراامام او هالعأ |
 |١ هولد :[ل-.:5حرعيلو ىذماذاق هس ادنانعوأ هقذعهماا ىولت ,'ئذلا ىلع ا رولا ك1

 أ * ىل_ءىواب الن ال لاش ءيذلاىل تارا ىلا ىلع عب رة ىللا له_ءةسام ٍ

 اذركْن مهنا لوسران أ هتلادامع”ىلا لوةء ناك موعدي لوسرلاو ىلاعت لاه تهب ىلا يالو «ءاعفطءبال ||
 |لهدكو اورد الو هدنءاو عمد ىتد هسف:ىلا ,هوعدي نأك م الماا هيلع هنادارا !نوكي نأ لمد هيلا ٍ

 |أرخاىف تئسلاق» مكرخ ا ىأم ك ارخآى لاق غن قدسعلا عمتي راما ىلا مه وعدي ناكهنادارأا نوك نأ |!

 ا هلل للزب طونت 2[ التالق نالف جالا يور هالو أو مواز قال اقيإك مضارخاو نت '

 ْ هيفو رغبات مكان انلاف مت هومدةدق جزا! سدس موا نال مهر 5ىفق اووهو مهوءديناك مالا

 رمل ىدلامءةسااضيأز وو ريخلا ىفالا باغالا ف لهعد_سالباوثاا ظذل (ىل والا ةلأسملا) لئاسمأ|

 ىعسةأ رااو ساثلا با ١تدلا انام ذاو ىلاعت لاق هم اا عجرىأ هلةع هيلا بان م-هاوقن دو ا ١

 ل ارت ولف نءانلا ىو اه لكنا وثلاز در اهملا دئاع ئطاولاَنال ادت 1

 ْ ناو مالكلا ماقتسا ةغالا لصأ ىلع هاه باوئلا طظذلانل ناقريللا باول ا اذا صا فرع بس ْ

 ا ىأفيسسلا كيا ود رضا كس < لاة داك مكسوتلا لس ىل-ءادرا وكل ذ ناك ف رعلا ىمْدَدَمَم ىلعمانلس |!

 | انغداوقفءابلا (ةئاثلا هلأ لا) يل باذعب م_هرمثيف ىلا ألاف باوثلا ن ءنوج رب ام ناكم مغل ا ىلع ْ

 | عم هع نوكت نأ لقعو ردي. رسوب ادد علان اعز تل#او واهلا جلب ةوكس نم غنا

 مقذأ ف مكن احاجزلالوقو»و (لوالا) هوجو هيففلوالاريدقتلا ىلءامأ مغ عم ان يان ريدقتلاو ّْ
 أ مازالا بيسيرو لصح ىلا ود رّيغلا اذهم قا ذأ ىلا هتلاف هسمأ خيصعنا بيسات لوسرلا |
 ا مغب نيايسملل د أ موي ًغدب رن سلا لاق( ىفادلا) ) ملا نر ا 0 ارامل اش ردو ا

 ّْ اهرايدانا وز هالو اهلايقاناو-رفتالفاث دلا ىلا ت اضل ا مكب باق ىف قبال نأ هنمدو هقةماو نيكرم مالر دب مول ْ

 ىذذاقلائ ,ءط رديةعقاو ىف ك انا اعاو-رفتالو دحأ ةعقاو ىف م اقام ىلءاوسأتالكل هلوقب دم اوهو ٍ

 ْ هفيضي ف يكف ةيصعمور فك كِلّدو راذكلا» ءالمتسا هد ن نم ناك امن ادح أ موب مهمت نا لاهو هجولا اذه يف ٍإ

 ١ ةملعم عوز نراسملا ىلءرافكللا طماس ةف ناىلاعت هلالي نأ دعال هنأي هنع باعت ان كعو هسفنىلاهللا ْ

 [زوع(ثااثلا) هشاربغ لاغتسشام -مب ولق ف قىالةاهرايداناونز كالو كدا اورو هال ناودو ا

 | لسو هيلع هللا لص يلا نااوأرا ةياصعلا نا ىنءملاو لوسرال دوعن م كا هلوق فريهذلانوكي نأ ْئ
 باطا م يداوصعممنا ىأرامم مال .ءلا هماع ل لوسراو لال 00 0 ْ

 |اذهو مغباسمت مكبانأ ان هلوق نددا رااناكف ذمواجال عا مميراهأ لتقو همم | نءنيمور#ئاو شمت ةممغلا ٠ْ

 زيا ل ع5: مغ ىلءاسغوأ حغ عمات ىا عم عع محبات وق ىف« اءاانوكت نأودو ىنا هلا زر دقتلا لكم ا

 تاز لوةنو لعق ى> هعم تازامو ل_عف ى- هب تازام لوة:ضعد مام اه عد مادي ركلا فو رحّنال ا

 سدنالا فو دعلا ن ممول انا موهناه دف ةريثكت ناك لانه مومغلا نا لعاو نالف ىنب ىلع ى تالف نب 00

 را ءلودرلا نازك واسعم معاهتاانأو كل ذ نم نين مزمار "اس قالاع م-هغامناثو لاومالاو

 1 اماقع ن نمتوفا<امو ةدطا ممم قس لوسرلا25ن سم سو ْ



>4١ 

 : موب ول مل ةمدعملا كلة نعءاواناذا مهنالكل دو م-ياع ةيحاو تراه ىتلاًدي وتلا بسب مهعامسداسو

 امزهنههنروريص دع) ناسنالان ال ءامشالا قش نم كلذو مازهنالادعب ةيراغا ىلا دوعلاو هع زول !'كرتبالا

 ||| :رخ الاب اةءوارةكلا فا لعفي ناو للا فا لءذ ناف دو اعلان عأ اذاخان ا.د بتاَدااف.عضرممد (

 ||| هدهرمسف ني رمسفا نم دحاو لكذ هللا هذه تفرعاذاو نازحالاو مومغلا مظعأ هناك مال غلا اذهو
 عرانتا اول فا دنع مهباصأ ام لوتالا غلا نا (لوالا هولا اه دعت نة و هوجولا ءذهنمدحاوبةياالا

 مغااو مانغلا توف بببلص> ام لو الا ءةلانا (ىناثلاهجولا) هع رواا دع ل_صحامىئاثاا ةااوأأ[

 ْ (ىظع اهم م_هتماولقو مهلعاولم د رياسملا لعامل ديل ولان دلاخو نا.ةسانأ نا بيس لص-ام ىناثلا
 [| ىناثلا عغلاو لثقلانم_بهلعدماولا نب دلاخو ن امغس ىأ هجوندنع ناك ام لوالا غلا نا ( كااثلاهجولا)

 ْ معلا اد_هراصف لكلا اول:َةااوءبرول مسملا نم نيملسملا نم ثوقاملا فاخاوء-رامل نيكرتش ا ناوه ظ 0

 |١ مغااو مهلا ءأوممسفلأ بيس مهيلا لصوام لوتالاّجغلا نا (عبارلا هجولاو) لوتالا غلا نع مهلهذأ ثرحب
 ١ لامها هرامخاثاان لوقةي_ الا فو لسو هيلع هللا ىلص يا | لدي ف جرالاسدسإ مهيلالصوامىفاثلا

 ىأاهلوطو مومفلا هلساومدارأاسغاو نيذثا يةيامت اود دارآ ام ىلاعت هللا ن اان دعو لاق ىلاهّدهنتنا هجر

 ١ مث. مكيلع لباسا قوف نم نيكرمثملا لوزنو مكبداهأو مكناوخا لتقل ثم ةريثك مومغب مكبقاعهتن انا

 ريضمل ةَيق اعمل م ودغل هذه مكيأنخ لاق ىلاعت هناكسف ةمصعملا ىلع مكءادقا لثمو عكرتك ا كلم تأاو:هأتا

 ىدعم( ةثااثلاةلأسملا) ىلاعت ّناهأ فلانا علاغتئالاو ةيدمملا ىلعمادقالا نعمك ارحاز كلذ أ |

 ْ ةقاضالا هذه هلعىف اورك دف م_هاوص ان ادال اديوف ةلزتمملا امو مويف مغ |قاخ هنا ,غاع مهيانثأ هللا نا

 ْ نغني 0و لق دقمالسلاو ةالدأ ا هملع اد_-2 نأ اوذ-رأاءائتنانملاَنا - يك الاف (لوالا) اهو-و ١

 ريثلا هغاس ىذلا ل- راكحح اذ هو غلا كلذ لءذ ىذل اوه ىلا هناكراص لئاسقلا كلذ بذك ىلاءتهئناأ] ١
 ||| هناف ءلعأ مث هيفركسفد هكرتواعي رم-هل هغشكي لا ذاف بذكريلت ا كلذ نأ لي ن* هعمنوكيو همغيىذلا ||
 (ىلاغأ !) نوعا دك فهمالعا نعفكو تكس, كلذ نم امي لعفي لوهو نزح تلطأو قت ءاققل الكر ظ :

 || ىلا داتا نودي اهيطداتلا ا بي دمعلالل_عفننمناكن او مغلانا 1ْ
 صعب باق ىف مغلا ىلاعت هللا قاع نأ دعنال هنا (ثلاثلا) نومدي الو كلذ ىلع نو دمال مهو مهاانت ظ 1

  34دّقاو هلوشب هل همام (لوالا) ناهسو هيفوا ونزحت المكل ىلاعت لاق من حلاصملا ضءبةناعرل نيفكملا|| 1

 ( ىناثلاو) نزرحو ,ْغلك لب رام ىلا عت هوذعى نال اونزةالمكلا مكنءانءدقلو لاق هنك مكتءابفء|]

 || مغوكباأ عملا جاجرلا لاف (لوالا) اهوجو اوركذ لوقل اذه ىلع م مكيامأف فوقي ةلصتمماللانا ||
 مكساف نبال طتفءوقفلاخنأب مكعغنوكمأ هتفااخم بس ملسو هءلعدتتا ىلهىنا امكغ نم ةعزهلا

 ببسي لصاسملا مغلا ىسنة ب دعملا ىلعمادقالا بيسي لصاسالا رغلا نالثل دو ةعزولا مكن اصأو ةينغلا

 || ردب مويزيمومهمهوتاعجام كلب اقم دحأ موزع ءو غم مكلاعج ن_سللا لاقت (ىئاشلا) ايئدلا بئاسم |
 ْ ناعّرةمئاوجولاناذهواهلابةاناو-رغةالواهتاوفب اونز تالف مكسامءاىف اددلا سعأ لمس نأ لحال ظ

 || ناكملااذ_هفاانمةيول َحاَق مكن ا عملاق عم ىعباماانلقاذاامأ ةازامسمحلل مغبات لوقىف ءاملااملوق ىلع

 || موقو :ىنغلا سلصو لوسرلا أ فلاحا مكنا اولعاف ةمنغا!تاوف جت ىفانعقول لوسرلاهأ انلثّدماو
 | هددع ضراعت اذا لقاعا او ةفعاضماف اعضأ مغلا كلذ ندمظءأ اهنمدحا و لك ىتاا ةوظعلا مودغل اهذهىف

١ 

 || تاوف ببسي اوفر نأ نم مكمل اعنام غلا ىلع ىغلا ةبانثا تراصق عفدلاناموهظعأ ص2 نأ بحو ناررمذلا
 | بيس ارتع مدرح زاسمن دا ف لصاسإ ا رحزرلا ادهبةءصعملا كل: نعمهرحز اك كلذ نع مكل ارجازو ةمذغلا

 ٍ مكيعءاودو دو هقدمكلاعأ عمم لاعو» ىأنوله_ئاسب ريمخ هللاو لاقف ةمْغلا ىف :دوح وم ارحاوزلا

 11 10 لال لا ١0:0 ملاكا سلا كس هلال ن5 422 || ةيصعملا ىل-ءمادقالا نع د ءللرج اوزلا مظعأ نم كلذو رش! "ريش ناو ريقن ارينا اهتازاست ىلءر داع
 1 موه أ دق ةفئ اطو مكنم ةفئاط ىذغياس اعذ ةنمأ غلا دعن نم مكسلع لزن أ ث ) ىلاءتةلوق «لدعأهللاو

 َك 507 1



2692 

 | نوف هلل ءاكرحالا نا لقى نم مالا نما: ل-» نولو, ة لها ناظ ني اري هللا, ث ونفي موس نأ 7

 | بكنيذا ازربل مكتوف منك ول لقان هانا مقام ئث صهالا نماملا ناك ول نولوةي كال نو دال اممهسف:أ ىف
 || (رودصلاتاذب ميدلع هللا و مكب ولق ىفنام صدخبل و مرو دص ىفام هللا ىلتدماو م-هءجاذمىلا لمقلا م-ملع
 .نوك,نأو دب الرصنا || ذهو نير ذاكرا ىلع نم:مؤاارمصت دع وا ىلاعتهنا (لوقالا)تاهج ومظنلا ةمشيك 2
 ٠ ىلع ةلالدلاك كل ذريصيل معفوالالا زأىلاعت هنادي ال | هديه ىف نيب ني: موملا نع ف وذا ةلازاناةرومسم

 |طاس موضعي ىمدعااه الو نيو ارمون هنا نيب ىلاعت هنأ ( ىناثلا ) نيئمؤملا ردن فه دعو زن: ىلاعت هنا

 تيذلا(امهدحأ) ناةيرفدح مول ملسو هيلع هللا لسص لوسرلا عما فاك نيذل انا لعاو هلع ساعتلا باغ ثري هليد ىلع رقتسم هناميا اق داص نكن م باق نع فود كا ذلازأ هنارك ذم موا فوملا
 أ يوالاوهناىوهأا نع طم ال هناو هللا دنع نمو -ىتمالسلاو ةالصاا هءلعا د نأ نيمزاجاوناك
 أ ناندالاريئاس ىلع هرهظيو نيدا ١ ذهرمصم ىلاعث هللا نا سو هملع هللا ىل_ه<ىبذلا نماوعم- دق اوناكو ىحوب
 || ثيح ىلا نمال كلذ غابو نينمآ اوناكم رحالف لاصةتسالا ىلا ىدؤتال ةعقاولا ءذد نأ نيعطاق اون اكف
 : ْ ةصقىف انهه ل اتذ ةءلكلا فول ا لاوز ىلع ل ديمونا !ءىجخ فوذللا عم ىتيال موذأ |ناف ساعذا ا موي

 ] ةصق ىف هنمةنمأ ساعنلا كا اسغذا ردب دق ىفلاقو اساسعأ ل مغلادعب نم مكملع لزنأ مءالؤد ىف د-أ
 نوقفانالا مهو ةيناثلا ة:ث اطل اامأو ةممالا ىلع س اعلا م5 ردب ةصق ىفو ساحه | ىلع ةنمالا م نق دحأ

 || مظعو مهءزح ذدشاءال ووذةمنغلا بلطاالااو رذامو مالسلاو ةال_صلا هيلع ودق نيك اشا وناك نيذلا ظ
 دعب نم مكملع لزنأ نينو ةذص ىف لات ف نيمفت اطل نيتاه نم دجخا ولك لاح فدو ىلاعت هنا م مهفوخ
 ا رداصملا نمهلهمو نمال اكردصمةئمالا <ىدحاولا لاف (ىلوال ةلاسملا) لئاسم همقو اساعت ةنمأوغلا
 ل| يحاصلاف (ةيئاشلاةلأسملا ) انامأو ةنضأو انما نءأي نلف نمأ لاي قالا لاهو ةيلغااو ةمظعلا
 | ناو-واساعن ىلاعت هلوقىف (ةئاانا!ةلألا) نمالانءتزاأ منال ميلانو ب ةن«أئرق فاشكلا
 .هودحو ةنمآ هل اوة ىةربدَعَتل ااده ىلءءالوءذمن وكنأ (ىناثلا 2١ ةنمأ نمال دين وك نأ (امهدحأ)

 | مكشم ةفئاط ىشغي ىلاسعت لاق مث ةنأ ىوذ ىفءع نمي طاسملا نمال اح ن وكينأ ( اهئاانو) ةنمأ مسعت قعع
 | مهنامعاىف ةريصيلا ىلعاوناكن يذلا نونمؤملا مه ةقئئاطلا هذه نا انرك ذدق (ىلو الا هلأ -م1) نال أسم هدو ١

 أ هذخانف طقس م ل اندحأ دب ند طقسي ف.سلا ناكسف انف ادم ىف ن ذو ساعنلا انيشع ةدلطوأ لاق ا

 ْ لوق مه-الىناو موذلا انباع هللا لسرأف فودلا دش نيح لو هلع هللا ىلص ىبنلا عم تنك لاه ريبزلا نعو
 ْ فوعءنب نورلا دبع لاهو انهه اناةةام'ئ سصالا نم اما ناك ول لوة,ىفا غي ساعنلاو ريشق نب بدعم

 ْ ١ ناطء-ثلا نءةالدلاىف ساعئااو ةئمأ لايقل ساعتلا دوعسم نبا نعو ددح مول انيلع موثا ا ىأأ ا

 | ةياغنمال اةالصا اف ن وكمالو ان دلا نع غارفلاو هللابقوثولا ةباغنمالان وكمال لاما ىف هنالٌكلذو

 ١ ةديدللا ةزدعملا كإتاو د_هاش ىتءنينمؤملا ناك الو ملسنو هيلع هللا ىلسص ىذا ةرداط ةزدعم كلذ ناكف
 ْ زمم هللا نأب م_عةوثووو دعل هيا ىف مه دجدا دزاكلذك اوراسص ىّتمو م_ماعا عماناعا اودادرا

 ْ نارا طاننلاو ةوةلادوع دمفت مو:ااو لالكلاو فعذا !نامدجول رهسااو قرالا نا( اهتاند) هدعو]||
 م-هنم ب نءنيع ىلع موثلا هللا نأ ني-اسملا ل_ةةياولغت ثا الر افكلا نا ) اند ةردقلاو وهلا
 | صرحا هبا ىقاواك ءادعالانأ ( اهعنارد) مهيولق فنيل اوف و1تادة_ثدفم جزع الدق او دهاشي الكا
 هتمدعو هيا ظؤح نا ىلع لئالدلا لدأ نم هكرعملا كل: ل-ةمىف ةمالسلا عمم وذل ا ىف مهو اقف مولدق ىلع
 | رك ذ لاه نم سائلا نمو ىلاعت هللا دعو قوثول ادي زم مهتروبو م-ميولق نع فود ا لوزياسم كل ذو مهم

 . 3 : | ا

 و



 روعال زاحاىلا دلل نع ظفللا فرمص نال فءعضاذهو نمال ا ةباعن اياك عضوملا | ذهىف ساعنلا

 مكطاودئاوفااهذ- ه ىلع اهلاوسشا عم طفالا ةقيقح كرر دود تيك ضراملا لاا ءاقدنالا

 ساسعنلاىلا اًدر ءاءلاب نوقايلاو ةةمالا ىلا اًدر ءاتلا ىشغت قاسكلاو ةزس أرق ( ةيئ اكلاةلأسلا)

 (مرحالفرخ الا ىلع لديا«نمدححاو لكساعزلاوةنعالا نأ عاو ددسع ىلأو فاو اح ىف راسشل اودو

 نوطرا|ىف ىل_غب لهملاك يالا ماععط موقزلا ةرصش نا ىلامعت هلوةك تش اء-ججأىلا ياكل اًدر نس

 اال لع ام ةنمالا ل صالان ١ ءاملابؤءا رقلا ىو ام لو: ةامهزاو- تفرعاذا ىل+أو

 فئاسلا ناف هدبساهال ساعملاا لصح ةئمالا تاص-اذاو دوصةملا ىه ةنمالااضرأو نس لصالا

 لقو ساهل !::ثغنولودي برعلاناف ىئامغاوذ ضاعتاا نا هتك ءاسلانأ رةنمافأو س عن داكمال

 ساعنلا ماش غيذا هلوقفناب_ثغلانروكذم نماعتاا قاف اذأ داو ةممأ ضاعتلا ن هىددغنولو قدام

 مث ىلوأربك ذالاف نم الا نم نامشغل ارك ذ ىلا ظذالا ف برةأوهو لءذا! ىلإ ساءنلااضيأو هجمة

ا هلأ سأا) نانا اس« همقو م مسن مممهأ دقة اطو ىلا: لاه
 <ىلأنب هللادم«نوةئااملا مهءالؤه (ىلرال

 ىدطعقو ىو نم ناك ىائذلا ىنم-هلاقمسمسغا أ صال مه.ه ناك امم. اص أوريشق نب بتعمو

نوةفانملا» الووق هسفن هنيه 1 دق فاح نأ اراوقب نت رعلا ةداع نه هر .ونألاف
 لءةلانمموذوخةدشا 

ئمؤملا نم مهنا وحاومل_بو هملع هللا ىلص" ى لاو همهنأك نونو لقد م
 تنوةثان ماو ني

 الفاعراص هذ هقا رغتساوئ لاي هلاغتسشا د ااذا ناسنالان اهم لوقلا ةدو مسن امهمع ناك

 اهاوسام لك نءالشا درمصي سفتلا ىلع ف وانا دن ةهسفن ناسنالاّلا» امشالا بح د اكل قءاوساع

 عفادلاو "ول اح تناكءادعالا دق سر فرط بانتس تالا حلا مممهأ هلوقن مدارااوذاذهف

رلاء نيب ذكم اوناكم ممنالم ه دعا ريمعم ناكام هلوسر دءوو هللا دوب قوثولاوهو كالذا
 مرج: الف مجيوأت ىف لوس

 ا مميقت مهمه هربخ لمقو نوذظر هريخوءا د2 . الان عقر هذ" اط (ال هلأ سملا) مهمواق ىف فول !مظع

 هللان نو :ظد ىلاعت 0 اهض. نم (ىلوالا ةةصلا) تافصا ان ءعاو أية ف اطل ا هده فدو ىلاععت هلام

 وهروظالاوهو (امددأ) نالاة-اّن نا اذه ىف (ىلوالا ل1 لد اسم هيفو ةءاهاان آط قالارمغ

 دسأف َنظاَدِهو هءلءرافكلا طاسالأه اوعدىف اقعد ناكل مدن | تواردي اواكم ممن انظلا كلذ!

 و ة.ذا|ناف هملع دحال ضارتعاال ديربام مكعو*اثدام لعفي هناصس هنالف ةعاججاو ةذساا لهأ لوق ىلءاما

 4و هدنة لعن ,عف رشاد ا ىلوا | نا لّدعلا ف بدك س دلو امه دمع فرمثد هنا سمت | نم ةداخ

 هللا لاعفأ ىف حاسد اربي نم لوق ىلع امأو 4. .وأاالام ؟عءاثن.ححص ىهنااو مال اهل لد ىرخأ ةءاخع

قد ثدعمل-ااو رفاكتلا تب ةيلختلا ىفىلاسعتهق نوكينأ كاهن .الف هماكحأ او
 همه م 5 -ملسملا رفاكلاره

تا لوقعلا نءةروْ-هملا هملاهوسوو «الد .الاو نامالارادا:دلا ناف ة هع ص فق اطل او
 

 رةفلا طءاست ىنةحلدملات ناكها رو نمؤملا رفاكلا رود ىج > نمؤملاو رفاكلا نيب ةلختلا ىف ةملدملا

 سا. || راعضي نأ بجول ىناعملا هذه لاوز بجو اة نما نوكت اك ول لاقل لاق ن نموا ىلع ةناشزلاو

 :باقالاو:يارثلا تادكشاو فراكما ايفا .كادوريملاب قا ةفرعمىلا
 اةلث هنوكف رعباناناسنالا لب

 ةيفاك ”هل-حمد- هو لطءهلل قدما نمو قهحال لط» 1 نمو 81 0-5555 اول: الذل

 نا ىلءةوقأ اروذوو ركوشل او ةلودلا لال دة سالازوال هنا ناجىف
 كلذ نا( ىباثلا )قل | ىلءاهححا ع

 ثعيلاوةٌوشاان دركي و تارودةم الك ىلعرداقلا تامولعملا لك لالالا ورك وناكم ماوه ّنافاا

 قا اريغ(ةيئاثلاةلآسملا) م هرمصتيو مسج وشي هللا نا لسو هماعتتنا ىلص يبا لوتباوةئوام مريالف

 ةدئافلاو هخهلدي ةءاهاسملاّن نطو هيّنظي نأ سب <#ىذلا ولا ناغااريغ هللاب نو:طد.ا:عموردصملا مكحضلا

 َناتلاربغهتلانونانيمنا الو ار دف ةملاه انبا لحأ تالاقءاهدف أو ةرثكن ادة ق لسا ريغنا بيترتلا ذه يف

 لش نطو»و انال_طد هر طس اواوكوأ ةف-رغىتاا نادال ماسقأن داو مسه انييمت قحلا



 م64
 مس مسا تم . سس جل

 ةرلهاسللا ّناظ هل اوقف ) ةثلاعلا هلا ١ ةد_د-الاا نيد هند وك سا هس دنالو ل 8 1 ةلهاملا

 (ىاثلاو ) ةلهاملا هللا رصتخملا ّنافاا ديرب ل دعلارعو دونا احل ودك هنا (اهعدنحأ) نالوق
 || نيقذانملا"الؤوا ىلاعت هاه, كح ىبا!تافطا!نم ( ةيئاثلاةفدلا) ةيلهاملا لهأ ٌرظدارأا
 | ةياك ئث نم حالا نم امل لهل او5ناملعآو هل هاكرعالا نأ لق ىتنه الا نمانا لهنولودي ىلاهت هوت ||
 الأ دما ىلص ”ىبنل ا هرواسث اما ىبأ نب هنا دمعن (ل والا) اهوج ولة <ود راب افنلالهأ كستىتلا مشا ||

 [|| هلع هلا لص ىبالا ىلع او ةياصعل نا مث ةئييدملا نمح راعالنأب هيلعراشأ ةعقاولا هذه ىفلسو ه.لع
 || بف لقا ارثك اء غنادلولا عاطأو ناصع لاذ كلذ نم نأ نبهتتادعبضغف مويا حرت نأ ىف لو
 أ ليةرملا دنا ىئعدئئث نم صالا نمانل له ل امن رز ناو دب لدقدل لق ىلأ نب هللا دمع عجرو حرزالا
 اولقامانوعءاطولاولا مهما مهنء هنا هاكد-ام هريطتو اهتم رذكتالو ةئيردملا فن كسي نأب هن سهأ نيح ىلوق
 ||| برعل ا ةداع نم نا ليواتل ىف( ىناملا هولا )راكسنالا لل..- ىلع م اهةتساوهو عاطب رهأ نهانا له ىءاو
 ا ناك ىذا ئذلا نمانا له ىأ ءىذ نم الا نم نا لد هلو ّةذ مالا هماعاولاه هو دعا ةلودا!تءاك اذا هنا

 لالدت_.الا هنممعذرغتاكوراكنالا ل دس ىلع ماهفةسا :اذ#هو ئىن ةَوَملاو ةرمصنلاوهو ده هناندعي
 ١ اذ_هو هنمال ىلا عت هللا نم ةىدعلاو ةرمصتلا ءاعدا انذاك ناك ملسو هملع هللا لها دهت نا ىلع لذي

 || هنم ضرغااو ءالؤه ىلء َةءاغلا انا نوكس نا عمطن ري دقن! نوكي نأ (تلاثلا ) راكس الا لسس ىلع ما وةدسا
 || لقهلوةبةهبسثل ا هذه نع باجأ هنا هسسدتنا نا مث راذكلا عم بر اود و21 ىف ديدن !ىفنيأسملاريمص:
 عفرلا هجوامأ بصنلاءنوقابلاو ماللا عقرب هاكورعوبأ أرق ( ىف والاةلأسلا) لاسم همفو هلق هاكسعالا نا
 ديك أدل لك ةظفانالف بما ام وّنال اريخ"ءل_هلبا هذه تراص م هريخ هلل هلوقو أ ديم هاك هلوق ناوهف

 لأ هحولا 6 اثلاتلأسلا) ةلك لاقت ذا اذكف بصنا الا نكي ل عجبا هالا نا لبةولو عمجأ ةظفاكتن اكف ْ

 هلاعفأ نمت ىف ضارتعا هلا ىلع نكي ل ةئ_سلا لهأ سعه زمباناقاذاانا انام باوطلا اذهريرش:ىفأأا

 هروح وف حلاصملا ةياع 7 نيلئاقلا بهدعانلق نا اوءاترمذااو ءاترمسلاو ءانغالاورةفلاو ءاسالاو ةنامالاف ]7

 طملست ىف تناكانعرو ةَد-الاورورمسلا لامصي ىف ةحطدملا تناك اهعرنىلاعتهقناالا اهاعيال ةمفع ملاصملا |
 ةياالا ذهبان اصصأ محا (ةثلاثلا ةلآسملا ) هحولا اذه نمنيقفانملا بش تعفدنادةفمال الاونازحالا ||

 || عفوا مان كنواش ار انم لقول اد نااولاق نيةفانملا نال كلذو هر دقو هللا ءاضقي تان دحملا مج نا ىلع
 هردقو هللاءاضةيدامعلا اعف تناكول ماغي امنا با ولسا | ذهو هلل هلكر هال ا نأب هنع هللا باج أ 5 ةنحن ا هذه ىف
 ةنسالا هذه نأ تيثف نقف انملا ةيسشل اهف اد باول اذه نكي مل هك .ثم نع ةحراش تناك ولذا هن دشمو
 هناذابحاواما دو+وملا نال كلذ د ”ىلتءلاناهربلل وب اطمذي الاء هرهاظف اذيأو ان رك ذام ىلع ةل اد
 لكن اتدثو هتاذا بجاولا ىلا ءاوتالا د_تءالا هم دع ىلعهدوجو حج رت الءنا لن كم-او هناذا نكمثوأ
 ثد_<2 نود ثددعاهل صاصتخاال ةدعاقلاهذ_هو هن وكتو هداك | ىلا دة سم ىلاععت هللا ىوسام

 هللهاكممالا ن الق هلوقيدارملا وه كا ذو مماتكسس وموّتاكر حو دابعل ا لاعف ف لس دف نكم نو دن وأ ش
 ملعاوكل ن ود.الام مه سفن فن وهذ لاب ىلاعت هنا مفاصن الا هللا هتفو نارووظااةباغف مالك اذهوأأ

 راند نك هلئاف لعلف لح مالكسلا | دذ_هو وُ نم حالا نم اذا له اولاه مهما مهمع ىكح ىلاعت هنا
 نيةذانملا نمناكهلعاو زرصنلا لصحت نيأ نمو جرفأنوكميىتةهناو ةقفشل اراهظا هنم هضرغناكو نيقحخلا ||

 نم *الؤه ضرغ ناي ال اءذ_هىف ىلا: نيف مالسالا فو لبو هلع هللا ىلص د تويت ىانعطهلاف فاو |
 .مهركم نع ازرع لس و هلع هللا ىلص ىالان را نأ هسنعا || ذه ىف ةدناغلا وىناثاا مقا ادهم دكا ادهأأ|
 .انلةقام سعال نم اذا ناك ول مواوق نموا نع هللا قى ىتااءام-شالا نم (ثلاثلاعونلا) مهديك|]
 | ىمالا نمانا لههلوة نم م 2ة:ام نيب ومالك اذه نيب قرغلا ام لودي نا لئاسقل ناو هو لاكش | ه.ذو اة وه ا

 الأ مالا نءانل لهم-هلوق منع حاس ىلاسعت هللا (كوالا) نيدوجو نم هنع باع نأ نكيوئثن*
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 || هلل ه-اكر سعال انانم جفاك صالا سدا هنا ىلع لدياذ هذ اند اهاناتقامو ةئيدملا دان رخال يأ الا نم
 ةعاطاأق هلاكممالا لود ى سا ١ناف لازتعالا لهأو ةمساا لحأ نم ةرئادإةرظانملا هتمعوها ددو ١

 لعفااب لسمو اة ناس الاّناف كال د5سهالا سدا ىلزتعاا لوقو هنناد- رفك ل اونامعالاو هيوعملاو 1

 || ضرغل ا نوكي ىلإ امسفن 'هلةمسم دش مالكلا اذه نوكيآل هولا اذه ىلعفرغك ءاشناو نما ءاشنا |
 1 هاوذنءدارانوكر نأ ) ىناشلا ه-ولاو) ىلوالا ةم-ثأانع اءناو- ىلا هلل ادإ .ه-اسع5 رعطا اهم |
 ا امكن ول هلوق نمد اراانو دو ىذ دن اهات دعو ىتأا ةرمدنلا نماملا له هناود 'ىّد نم سعال نما لد ا 5 3000 3 | 0 . 5008 : 3 0 1 ء١ اها

 || ةئيد-!!نم جرخامو ىءاطأولا د نا نم ىأنب هللاد#.ء هلوةيناك امو>1:يد 1: امان الا نم |
 ا هلوة با ولسا نم (لوالاهجولا) هحوأ هي الث نم ةهم تل اه ذه نع تاحأ ىلا سعت هنا )ءاو اميهاناةةام ا

 ارمي ذتااوردقلا عف ديالر ذا نا ىعملا و م-وءحا ذمىلا لَا موباع بتكنيذلا زربا مكتوب ىف منك ول لق

 | لولف ىلاعت هّلاذاجي !ىلا هنا ودنا ن ء دبي الذ نكمم هن ااضي أ ادب دقو ال وح سلع باقنال لشي لوف لدي هنا ٍ
 أ مييلع بةكنيذلا هلوتانرّرت كبوجولا ق.ة< ىلع لديامو لا كلذ لكواز ع هندد: تءاقنالدجوب |

 ا جرا مكتوف مساجول (لوالا) نالوقه.:نيرعسةءال لوا 6 قف وتلليبش !هديأ نارووظا اًةياغف |

 هلوق ةبي-شلكل:نع باول ىف (ىاشااهجولا) مكفاخت بسب ةعاطاا هذه نءاوفاذكي لو مهءحاضع |
 ْ صالا ناك ولو ةدسغم تناك ل1311 ءل7ىلا حور! نااءعز موةا' ثالثا ذو مرو دص قام هللا ىلشماو ّْ

 1 نم قفاواازنم# نأ ةهلدملا نمنيعوت ىلع 'هل و *"نل أسما هله ىلد ىلاسعت لاو املا 'ود رخام مهمأا !

 ١ صدق ىلا«: هللا ق- ىف ءالّمالا عمو نةفانملا داص-ا مناف نقلا اوهركتال رو مما للا ق و قفاذملا ١

 | ئثدلاس اص واهل ةمح اص مامذةلاس امئالرو دا |تاذ ىهو ربا فظااورارمسالا ىف رورودطا!ىفةدو-وملا |

 ا لد لادرو معمض»:نا لمة: نيمز ماا ىفاوفامحاو اودنمهئلتو اوءزمام_مغمانو نيحورجت اوناكس انلا :

 ١ مدا ارغ'نا هل !قفرايخالا هلع ل دتىدلا ولافقإا لاق ليلا او دعي مل نيالا نا لاه نءمونمو هب لزغا 1

 اانا ححدو) مهاوةب باول ا اذه ىف نعطاا ىلءنوةذانأا متحاو هلل هلكرمالا هلودي هنع باجأفئذ ند

 ا ريش انا ىلاعت هللاّنال ت اري دعما ع.جب ىلع اولَمةي ناو دبال لَها مهماع هللار د3 نس ذإ أف ريدقتلامو اًعيال

 ا صاصقلا مكياع بةكمامسصا | مكماع ستكهلوقىف ةماكملا هذهناف بو>ولا دست ةماكللا هذهو لدقلا

 || مالك اذ_هو دوجولا بوو ىلءاهاج بج وف ىلءفلا بوو ىلء اهل نعال ا:ودو لعفا !بوجو دمت

 ١ لاطاملاماق مكملة بدل مرتع مكفرمص غدوة ىف هرك ذ قيس دقو البال ارك ذل لية ناف « ةريثك ارا ىح هريسفت
 / باول ف(ثأاثا ا هجولاو) لاو الارئاسىناثلاو نيئمزملا ةعره لول اءالتبالا ل.قو هركذ داعأ ااكللا
 ١ سواسولا نع مكب واق صع ةعق اولا هذه نأ (امهدحأ) ناه-و همقو مكي زا ىفام صدختلو هلوق

 ]| ءالء الاف ركذ وتاثيسلاو ىداعملا تاهت نع مكدسختل مكب وذاةرافكريدتانا (ىناثاا ( تاهبشلا و
 ءامشالا ىهرو دملا ّتاذ نا لعاورو دصلاتاذي مباع هلل او لاق مث هفو بولقا !صرعخلا قرودصا

 : كل دريَعوأزو دصلا نام هءاع ىنذع هلال نكي م هءالمانا ىلد هيل ينس كل درك ذاعاو هناذ هت اصوهود

 |١ مكتماولون نيذلا نا ىلاعت هلوقو حاله: سالاوأ ةيواالا ضخ ما مهال اانغاو تامواعملا عمم ماع هنال
 | دارا ناىلعا ميل روفغ هللا نا م.نءهللاانءدقاوا و.سك ام ضءبناطيشلا ىوازخسا اغا ناعما قتلا مون

 /| ديالا فوم_مءهقاافعدقاو ءز -مماو ناكملا اوةرافو نيعجلا ءاقنلا د_نءدح أ موي اولون نيذلا موةأ نا
 ْ كائنا اك ند_هعرك ذف لو نوفو مولا كلذ تدنن وثرابشالا تفاتخا (ىلوالا ةلأس ا) لد اسم

 !ٍ لدتجو مهمل ىبعاولخ دو لاجر هدعبدرو ْمنامءْنب دعسوهو لدق ملسو هلع هللا ىل_ م ىبنلا ناربخأو

 1 لزغملا لاه ناّديو مو_هودحو ىف بارع نيش ّنكو نورفت سو هلع هللا له هللا لوسر نع ناي ءاسنلا

 ىف ار و
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 || اولزنم-مناق نورثك الا امأو بناولا رئاسىلا بهذ نم مو:مو ةنر دلال د نم مهنكاو دعب أو اوأو ل

 : ىلا لها ىلع تدل :دعس لو نيمزوملالئاوأ ف نكي مل هناالارع نيمزنا نموا: هاوءّةجاو ل.ل ادنع ْ

 ||| ميه ذا ل_سو هيلع هللا ىلص "ىنلا مهل لاقت مانأ هثالث دع اوعج رت اديعباعضوءاوغلب ىداومزي ا
 جاوز ىامعأ ىلعانا_سو هسلع هللا ىل_ ص ”ىذلا ل اقف هدّةنف نامع له فأم ىلع' ةمطاف تلافو هدد رعامف
 ||| نم ةعي_سالجر يشع ةعبرأ اوناكسف لسو هيلع هللا ىلص لوس رلاعماوتبن نيذلاامأوا وناحينأ تاوخالا |
 || صاقو ىلأ ني دعسو فو نب ندح رلا دعو ”ىل_ءوركيونأ نير هيما ند راصتال أ نم ةعيسسو ني رحاهملا |
 لإ ةناجدو اور ذذملا نب بايكناراصصنالا نمو ماعلا نيرعب زلاو حارسا نب ةدربعوبأو هللا دسسع نب ة#ططو

 نم ةيناعناركذو ذاعم نب دءسوريط> نب دم_س او فرن نب ل-مسو دمدل!نب ثراخاو تدان نب مداعو |

 أل ةناج دو راصنالا نم ةستو رعب نلاو ةحططو”ىلعني رجاهملا نم هئالثتوملا ىلع ذم ون هوه: اناوناك ءالؤه
 ا رز ل ايزو رال يس اعور ذل نب بابو تمل بترا
 || ىهجو لوقيو هب ديني ونجد نع مهاكرثالث نمو ل_سو هلع هللا ىلص هللا لوسر عم بدصأ هنا ةئدمع

 ال اواو نيالا ناهلوق (ة اثااةلآلا) عّدومريغمالسسلا كيلعوءادفلا كفنل ىسفنو ءادقا كوجول
 | ناطر_تلا مهلزتسا اغا دح أ موياو ءزهما نيذلا ىنءيةصاخ نينمؤملل باطش ا ذه ناعبملا قش ا مولمكنم
 [أ| مهلزتسا ةيدتقنب لاقتو !ممعناطم_ثل امها أف ىلاعت لاك داو ىنهع لزتساو لزأو ةلزلا ىلعم لس ىأ
 عك ا (ةئلاثلا ةلأسلا) هلع تيلط هتامع5دا و هلع تءلط ىأ هنا عدس ا لان (كههتاز باط

 أل| ىلا عت هلو ةكودهو ناطمشل لا دي الا هذه ىف امس ىلاعت هناف هللا ىلا بتال ىىداسعملا نا ىلع ل دتةي الا

 || لوتكو قو انيبو د ناطمثلا غزت نأ دعب ند فسو ل وكر ناطم_ثلا لع نم اذه ىموه نع
 موازتس ؟ىش ىأ ف ناطمشلا نا نم ل ىلاعت هنا ( ةعدا رلاةلأسملا) ناطم_ثلاال اهنا امو ىدوم بحاص
 كلذ نءمواو 2 كا ديدارملان وكيشأ اوز ق-ءالعلا نكل ةمصءملا نيبعت ىلا ةجاحالوذعلا عمنال كلذ

 ا ناك تايزكاو صالخالا نعمولو دعو داهلا ىف مواشف نوكي ناو ةنغلا ف متيعرنو .نأبعضوملا
 أل| نك أطخ ناكتادكلذنا لاق دحأ م ول هدع زهف بتوع نامعن ا ىورو م.عافءىلاسعت هللا نا مصدق
 قاصااللءابا انا ( اه دحأ) ناهجوهمففا و.سك ام ضءمسىلاعتهلوقامأ هب الاهذه أر قو هنعاذعهّللا
 ردق تانانلا كلت ةطساومف تاءان> مهتعت ردص دق ناك هنا عملا اونيكلاب تءطق وملَلاب تدتككل وع
 ةذئاعملا هود لءاولو ل مهخاحاجرلا لاه (لوالا) هوو هقفري دخلا اذه ىلعو مهأ الزكسا يلعن اطثل ١
 ءاَما اوهركت موا تناك اود ناطمسشلا مهركذامناو اذدلا ىفم-منم ةرْغر ف-زلا نمرارغل ا ةهج ىلعالو

 (ىناثلا) هيف نيئطة#ءاوناكو مهلابب رطخ .رطاخا ذهذةيودلا ىف صالخالا دعبالاو ثوري لاح ىلعالا هللا
 ةسع زهلا فم_هعقوأو ةيصعملا هذه مؤ ثدناطيثلا موازأ ناكل كلذ ةقرافم بيساو ذأ امامها
 لشفااس او ذآاما (ثلاثلا) اهيفافلطا ن وكمو ةعاطا!ىلار 2 ةعاطل ا نا[بنذلا ىلارك بنذااَنال

 ْ ناطم_ثلا| مهازتسا عملا نوكي نأ (ىاشلاهجولاو) بندلا كاذ فاوعقو ضعب عم مهضء:ةعزاذمو |
 مهلتعقوةلْز ذه لي مه: داوكرتامواورفك اممم ناب هم دارا او او.سك ام لكى الا و.سك ام ضعيف
 تناك ام ةلزلا كلذ نا ىلءتاد هب الاهذهناملءاو مهتع هللا افع دقلو ىلاعت لاق مث مهل 1عأآضءبىف
 نا كلذ نودامرذغيو هرمي نر غغي ال هتان !ىلاعت هوةاز وك الر فكل !نعومءا!ناقرفكلا بنسب
 زرع لرثاكلا نمناكن اودي وري_غنم هتءوذما ازارتاغسلا نم ناكن ا بنذلا كال ذ ةلزتسعملا تلاه مت اشي
 ىذاقلا لاف دب الافروك ذءري غلا ذناتحذاو م-مءةروتلام23نمدبالانوونذي ولا عمالا
 ةلزاهنالاةيرثاكلا ىفداكيال هنا . ( لوالا) ناهجو هملعلديو رب اغصلا نم ناك يذلا كاذن|برقالاو |
 || معان ىلا و 1 نيكرمث | ىل-ءتعقو اما عزول!نااونظ موةلانا (ىناثلا) .رئاغصاا ىف كلذ لاقياسا |



 م رحب

 رئاغصلا بان نم نوكي أ دعيال اذه لثمو ةيذغلا تاطا اولوَو هنعاوإةّنا مرح الو هدحاح ناكملا كلذ ىف

 هذ_هىلاة-احالفز,اج رايك اورئاغصا | نع :وفءلاف انياحصأ لوق ىل_ءامأو الخ دمة م ىف داهتجالا ثال
 جتحا دقو وة_ءاال_هعال مياس يان وبات ناروةغىأ ملحر وذعهللا نا ىلاءت لاه مث تقلع
 نأ ةلزتءملا لوق ىلع ب>ولرتاغصاا نم ناك ول هنالرئامكلا نم ناكس: ذا كل ذ نا ىلع ال اهذ هبا ادصأ
 |١ هدع امع هنأت حدع نأن سحال هلافانا سنا لظي نءّنال هيحدقلا نسخ املابجاو هن ءوفعلا ناكولو هنعو ةعد

 عقاو رثامكلا نعوةعلا نا نطلع هنعافعاساو رب امكمأ | نم ناكسن دل كلذ نا انلع حدا !ادهرك ذاطف هلرذغو
 ضرالاى اوي رمتاذاممناوخالاولاةواورفكنيذلاك اووك.الاونمانيدلا اه ان) ىلاسعت هلوق» لءأ هللاو
 ولمن اع هتناو تدعو ىىبهلفاو م واق ىف ةرمس كلذ هللا لمحل 'ولةقامواونامامان دمءاوناك ولا زغاوناكوأ
 (نورمنع هللا ىلال ماقوأ مم نار نوء مدا مريخ ةجحرو هللا نم ةرفغا ّمهوأ هللا ليدس ىف َاَمق نما وريصي

 هنا م اواةةامواون امامان دذعا وناك ولم واو رافكلا عمد اهلا ىف نيم وألا نو ريدي. واكنيةفانملان ا ل-ءا
 هذه قرك ذ مهع لذفب هللا افعو عقوام دحأ موب مقو ى- داهطلا ىف لسةورودةنينمؤملا ضع نع روظالا
 نااولوةثالاونمانيذل امي انلاسقف مهتلاقم ل نينموملا نم دح أ لوين ا نعىرسمنلا ىلع لديام هب الا
 لش لءاميلا هلردق نذ تمءالاو ىحناو» هللاناف ملَمقامو جماملاو جرم مول داهطاىلا جور! ديرب
 نل-_ةةىذلا اضدأو تدعو ى< هللاو هلوق نمدارم اوهود ها ملناو و توملاهلر دق نمو داود ا ىف

 ىحداهملاىف لقي نالف توملا نمديال ناك اذاؤ ةلادعال توءناكل داهطا ىلا ح رخام هناول د اهلا ىف
 .لمد» ىف ماَق نئاو هلوق نم دار او دو ةدئافريغ ن٠توعنأ نمهلاريخ كلذ ناك ميظعلا باوُدلا ب جوس

 ١ ةلأسملا) لئاسمةن الاىفو مالكا !نهدوصةملاودا وذ نوعمدعا# رخ ةجسرو هللا نم ةرفخمل جموأ هّللا
 لودي رذاك لكهيف ل ديف هقالط ا ىلعوه مهضعب لاسةفاورذت ني داك هلو ةيدارملا ف اوفاتخا (ىل والا 2 0 تح ا 000

 [هاوأ نم تاء" الا ءذهّنال نقف اذان صو هذ هنا نورخلافو نكي لو أ اًدفانمناكءاوس لول |! ده لثم
 ١ مشق نب ىتعمو لولب |ىبأ نب هنا دمعي صدع اذ_هنورخآ لاهو م-هلاو- أ حرمشب ة دة اهرخ اىلا
 لوة:[مناسالابرارقال انع ةرامع سدا ناءالا نا نع لدن 3 الاف نملوقلا نيذ_د ىلعو هبا ًاريئاسو
 (ةيناثلا ةلأسملا)ارفاك هللاءامءاملا:ءومناك ولوان وم قفاثملا ناكل كل زخح ناك ولذا ةمءاّركلا
 اونهانيدال اورقك نيذلا لاك هلوةكمجن او !لج ال ىأ ممناوخالاولاهو وق ف اشكل بحاص لاق
 لدياذهفاولةقامو اون اماماندنعا وناك و لاولاق ال مهما هولا !دذ_هرب رقنأل وقأو هملاانوةمساماري>ناك ول
 اولاكو هلوق نمدارا!نوك<نأي جوف لوقلا !ذ_هدنعنيل ودقمو نجتمع وناكناوخالا ك2 وانا ىل-ع

 | ىلا عتدل وةكن اسما واكنا وبذا فد والا كما راان وكيت أ لحمها وخادل رم(ةنلالا ا

 ْ نيدلا ةوخاال بسلا ةوخا تاء الا هذ_هىفةوخالا ناف الا مها دوغ ىلاو ا دوه مها داع ىاو

 توك نأ لق<و مالكل ا دهاو ركذ نوةفان اف نةفانملا براق نءا وناكْ أملا نمنءاو>ةااَك ماو ا ىلءاف
 || تاوزْذلا ضء:فالوتم ني-ةفانملا ضءدراصن اىلا قفا ونيدلا ىف دك اثمااةوخالا هد_هنمدارملا
 رسل ممم حراألانانونظرا واكنوةفاثملا (ةعبا رلاةلأسملا) كلذاولاهني-ةفانملان ماو. نيذلاق
 ا م-هلاناذا ار ا وداكوأ هلوّقيدارااوهووزغلا ىلا ب رادناو ضرالا اود رضاذاهلوةبدارااودو ل_هعل

 ا نال كل ذود اهلا نع سانل اريودما اس_س كل ذاواء-ووزغل اورفسلا بس مهلاناما كلذنل_:ةوأت وم
 بيط مياس تنأةداهط اورذ سلا نم تْرَرَخ نا ءرمال لق اذاف لةةاإوتوملا ةيها ركو ءاحلا ةيحم عابطلا ف
 || ةمزالمف بغربو كا ذ نع هعبط رفا هنا بلاغا اف لّدقلاو توما ىلاثاصو امه دحأتمعقت ناوشعلا
 | ضرالا يف برذل ا ديرك ذا ذاسأق ل .ةناف داهم نء نين موا ريغ ىف نيةفانملادياكم نم كلذ ناكر تدبلا
 أ دزداافد هئم تر_ةدامال رفسلا ىف داب الا هيدارت ضرالا ف برضا !ّنال 3 هبذل_خادو»و وزغلا
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 ل عم ضرالا ف يراض هنأب فدوبال د_> أ ل_جولا ةلبردملا نم حراخلا ذا همي رقو هدمعب نيب قرذال
 ْ ةياالاف(ةسماقلا ةلأسملا) ضرالاىف برنذا!نع وزغاادارفاةدبافاذ وذا زاعناكتح ناو ةفاسملا
 | نمهنع باولو لاكشا هف نكيجلاون رم ني- ىأ ضرال !ىفاون ريخذاممناوخالاولاهو لاقل لاهم || عمو اف يكف لٍبشتلا ىلع ل دياون رض اذا هلوقو ىضامملا ىلع ل ديمهناوخال اولافو هلوق نا وهو لاك

 | مماوخالنواو ةيواورغك نيذلاك اونوكمال لق هن اكذنولوةن» ريدتتاولاق هلوقنا(لوالا) هوجو
 لأ لودللا مزال نوكيىذلئثلانا(امهادحا )نيت دئاذل ىضامملا ظفاي ليقتسملا نعربعاسغ وا دكو اذك
 | رممعتلا عقوولا:هف تءم كنا لاهتو هللا سعأ قأ ىلا عت لاق ثداحو هو أ ثدح هنأب هنءربعب دف لقت سلا ىف
 | مهدارتجاو مه دج نا ىلع كلذ لد ىذاخا اظذلب هن عريبعما | عق راملامأ ةغا اممهمق نكي ل لءةدسملا ظفلي همع
 | هنا(هي اةلاددئافلا ) عقا ولان ئاك-ااك لها اذه ه1 كلذ ب:سراصو اغلا غلي دق ةمسشلا ريوقتف

 ْ لب مالك اذه رودص نءرانخالا دو مهما سما هنا ىلءكال دل]دىخاملا ظفان لءةّد ملا نءربعاط ىلاعت
 ْ مع هللاو ىدنعدق#لا باو اوغاذهن ةبسثا هذهريرةىف مهد امو مهذج نعرابخال ادوصقملا ْ

 |اورضاذاممءاو>انا ىنعملاو ةءضاملا لا !ةباكح لميس ىلع رش مالكا !نا باول ف (ىاثلاهجولا) |

 1 اولاه لوةيناودبال كلذ دعب مه.نعربش أ نذاولةةامواوث اماماندنءاواكو نولوةب نورداكل اف ضرالا ىف
 || ةلكيرطق لاق (ثلاثلاهجولا) ةيضاملا لالا ةياكح ليس ىلءمالكل اذه حرخ اناوب دارا اوداذهف
 ا اذا انال كِل ذو نس مالكب طق هلاف ىذلا اذهلوقأو ىرخالا مة[. من.ةدحاو لكةماقازو<اذاوذا

 ا ىلوأ كلذ ناكمظعلا نآ رقانامامشازو ع نالف لو ه< لثاف نع لوةنم لوه<رعشب ةغللا تالا انزو- |
 || انزاخلا ل دس ىلع ىذاملا ىفهلاهءةسازو عال ل نكلو ل ةّد-لا ىف ةّمرقح اذا ل اةيتأ بابا ىفام ىمدقأ
 || نآرقلا ىف ةدراولا ظافاالارب رقت ىف نوري <ت:نيب وا ىرأ اريثكو ةديد_ثلا ةوباشملا نم ذا ةلكنييو هدب
 1 تبيلا كل ذدورو واع اذا مهماف مهنم بدعتتلا دي دمانأأ وهءباو-رنلووه2# تيسر رة:ىف اودهدتءااذاك
 لأ (ةسداسلا هلأ لا ) ىلو | ناكمتعص ىلءالءا دهب نآرقلا دورواواعب< نالف هند ىلع اليلد هقذو ىلع لولا
 ةازغاضي ا زودعو ىنع صفاتلا نم ل .و د+اسو عكارو ىلئاه ع.هبدحتلاو عك رلاو لّوةلاك زان عم ازغ
 ْ لآسملا) دصقملا ىزءااوردعلادصق برعلا مالك فوزغلا ىنعمو ىتارلاو ىذاةلا عج ىف ةامرو ةاضق لم
 || او فرضرالا اون خاذاريدةتلاو مالكسلا ه.ءاعلديفو ذم ةيءالاىف ىد_حاولا لاه ( ةعب الا

 | لاق مم مهلتقو م-موه ىلع لدياولتق امواون امام هلو ةذاولةقامو اود امامامندنءاوناكولاول:ةفةازغاوناكوأ
 | لعمل مالكا كلذاولافم-متاريدقلانا (لوالا)ناهبو همفو مهب واق ىف ةرم كلذ هلق لأ ىلاسعت
 لآ هطّدلاق ىلاءتهلوق لم مو فر هةر هنرمدذو نيذؤمل هدب رلاقيام لدم مهم واق ىف ةرمس- مالكا ١!كل ذهن
 لودط- بعءّدسا ف .5 لولا كلذ نانا ىفاو وذ لوةزف اذه تارعءاذ ا انزح واو دع مهانوكما نوعرف
 ةرمسلاتدادزامالكلا اًذ_هاوءساذالوتةملا لذ براق نا (لوالا) ادوجو مجيواقىفةرمساسا
 تامامنا صدا كلذَف ىءاوزغلا كلذ ئعورةسا! كلذ نع هعئم ىف غاابول هنا دقتعي مهدحأ نال مم ولق ىف

 |تومىلاسست ىذلاوه هنا مالكا اذها عماسلا دقتعمق هع مقؤرصت نادنالا اذهئنا سس لق وأ
 ْ | ل_سااامأ هفولتو هنرمس>- دادي هنا كال كلل ذ سفن ىف دق عا ىتمو هل ةوأ هماعزي نعل ا صاعشلا كال ذ ْ
 | نم عونلا اذه نم ئئهبلقىفةتيلا لص لهاذقو هقاريدت الان وكيال توملاو ةامللاناىف دل |
 || نيتفانالانا(ىاثااهجولا ) ةرمسلا ة ءاءزالا مه دمغنال نوةفاانملا اهركذ ىتلا ةهبشلا كال: نا تدشن ةرمسلسا |
 .داهملا,نواسملا لغتشااذاف هنعاوفادتو داهط اووز هلا نع اوطيشن ماو ا ىلا ةمسشل ا ءذهاوقل اذا ْ

 ددءفاختملا كلذ قي"ىنامالاءز وغلا اوءادعالا ىلءءالدسالاو ة_ىظعلا عانغلا ىلا هييس اولصوووزغلاو |
 اوأراذا نيةفانملا بولق ىف ةم ا قاا مول لها سطل اذه نا (ثااثا ا هج ولا ) ةرمسحلا وةساتاف كلذأ
 نءالاو رانا ديزع نيف انملاءالؤ» ص .هدقو تاجردلا ءالعاوتام اركذأ ادي زع ني دهاجم اهنا ضخ أ
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 الودق منها ومدح وو نتا ةفعض ىلع ةهيشا اهدها ودروأ اذائةذانملان ا (عبا رلاه- ولا) ناقعلاو |
 كل ذريد.ب هنا لوي ىلاعت هللاف ةفعضلا كئاوا ىلءمهركمو مهد.كحارهنا ثيح نمكلذب او>رفاها
 مهذحنا (سماخلاهجولا) ةهمشلاهذهرب رقتىف لطابلا ىل_ءاواكممااولعاذا مهب ولق ىف ةرمس>
 ٌقءَض وةدسللا ود راى كلددت عن وعشت مب ولت ىمعد تالالضأ |ءاقلاو تاهم_ثلا ريكس: ىف مه داهتجاو
 قءممنا (سداسلاهجولا) اجرح ةءضدر دص ل« هل ذي نأ درب نمو هلوةك ةريس ان دار اوهور ددلا
 مم وأق ىف ةريسطعا لصحتف يه دك طي مويعس عبمشمف مولا اود : )نيالا ءاب وق ىلع ةهبشل ا هده اول
 ربد_ةئلاو ىسهلا هلع لداع ةقلعتم هللا لعحاهلوقىماللا نائب االا ري-سفت ف ( ىناشلال وقلاو)
 نو دةةءيو نولوةيامث مهتفا اع نال ممولق ىف ةرمس> مهلثم مكوك ء اغلا هللا ل« ىت- موائماووكنال
 نا هتمدوصقملاّتا (لوالا) ناه>و همفو تدع وى ثناو ىلاعت لاق م مهظ.غيام ممداكمو
 هللا ل-ءناو توم او ةايسا ىفرخآئيثاريثأ”الو هللاوه ترهملاو ىلا ناهرير تو ةيبسشلا هذه نع باوذجا
 ناك نا ل.ةناف توما نم تدبا !ىف سول عفش فيكف ل دال هءاضة ناو باةذيال ههكح ناوريغتال
 اذكحننوملاو لكلا نع رذحلاىفاد.ةمداهتجالاو دلانوك نم عنب ل د.نالهللاءاضق نأ, لوقا
 اذ_هوّدرح ال !باةءنءزارتحالا ىفادمغملمعل نوك نم عن نأ ب جو ل ديال هتلاءاضقن أب لوقا

 اذه ناكااذاو ف.اكنلاو داهملاب صالاريرةت تانآالا هذ-هنم دوصقملاو فاكا أمدزل نم عنب
 الطان نوكمف همفن ىلا هنوث ىضغي مالكا اذ_ه ناك فراكدتلا طوةسىلا ة رخالاب ىذفيباوذلا
 ديربام مك < وءاشيام لعغي هناان دنع لب ةلصمتراعرو لهب للعم ريغان دنع فراكشلا نس- نا بارا
 لب ةمسشلا كلت نءباوملا مالكحاااذ_هنمضر غلا سل هنادي الالد وأتى (ىناثلاهجولاو)
 بولق ىب< ديرب تدعو ىعهللاو لاف نية اذا لوق لدماول اودي نأن نموا ىمئامل ىلا عت هنادوصقملا
 نولم_ءتاعهللاو ىلاعت لاه منعها نم هنادعأ بولق تدعو ناكر فااو روذلاب هتءاط ل_هأو هنايلوأ
 ةَقد رطنمهرك ذمد_ةتامف ب.هرتلاو برغرتلا هنمدوصقملا (ىل والاةلأسملا 2 نال أسم هفو ريصإ
 نئي.ئاغلا نءةياك نولمعي ”ىا كلو ةزجوربثكنب'ًرق (ةيئائلاةلأسملا) نيقفانملا قي رطو نينمؤملا
 ىلءءائاانوقابلاو ريص: نول هعبا؟ هللاو تدعو ىع هلق اوم_مم لق ىف ةرمسح كل ذ هللا ل_هيأ ريدقتلاو
 هو هللا لبس ف عاتق نئلو هلوقىف هدعباساوا ورفك نير ورا ا و نوكما باطلا
 باوطاودهاذه نأ لعاو نوءم_كا مريخ ةحرو هللا نم ةرذغا ّمموأ هلل لمس ىف ملة نماو ىلاعت لاق ع
 توعوأ ل-تةي نأ نم ناسنالل ص. الو عقاو ديال توملاا ذ_ه ناهري رةنو نيقفاذملا ةهبسش نعىناثلا
 اين دلا بلط ىف كلذ ل عبي نأ نمري_خو ف هناو طر بلط ىو هللا لبس ف لقا اوأ توملا اذ_ه عقواذاف
 نال كلذو :ٌوقلاو ن_سملاةبافىف باو اذ_هو ةتيلا توملادعب انمي تاسنالا عفتشرال ىتا١ ا متاذلو
 نع صل هلاكف تاماذاف ةرتخالا ىل_ءلبقأو ايندلا نعهبلق ضرعأ داهطلا ىلا واذا ناسنالا
 هناكف تاماذاف امندلا عج ىل_ءاصي رحت وما نماسفئاخ هدب ىف ساجاذاو بولا ىلا لوو دعلا
 لئاسمّدن الافو ىاثلا ةواَقْش لاو لوالا ةداعسلاك ىف شالو ذيرغاارادف قاادق وشعأا نع بح
 نم هوذخأ نولوالاو ميلا مذ: نوقابا او مياارسكب حم ”ىاسكلاو ةزجو عقانأرق (ىلوالا ةلأسلا)
 هذه تدك رَدف - ناف ةغللاهذ_هدتّريلا ىورو تفش فام فاو تيد باهي ناش ل متم تاسع تام
 لاق( ائلا هلأ سملا) تاقلوةدل اه ل-ُم تءتوعتامنمذو: اموهةدوه+لا :ءارقامأو :ءارقلا

 لوقف ماللاو هللا لدسفف مادة ا هللاو ريدق مست أمال جلتق نئاو هل وقام اللا هللا هجر ىدحا وللا
 لاةب نأ ىد:ءبودالاو ءازح هماعل_خاد وهامنأ ىلعلادو مسةلا باو هسحرو هللا نم ةرقغمل
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 ||| صفحأرق (ةئا اثااةلأسملا) ه:ءزرت< نأ لقاعلاب قالي فاك 5 ةرفغم ا موزل تقءتسر هنافامزال نوكم نأ
 ١ ناى-ءملاف ةسغءااهحو امأ باطخن ا هجو ىلعءانلا نرواملاو ةدمغا | لمدس ىلع“ اماان ا نوعمد مصاعن 6

 ا هناكى ات هنا عملاق باطاناه-وامأو نىافاا ماططلا نهنوةفانملاع الؤد هعمبعامرب_خهقاةرذ 4م

 (|| (ةعبارلاةلآسلا) انندلا فاتو عمت ىتاالاومالا نءمكلريخ هللا ةرذغم مها لوف نيمو ابطا
 ٠ نه بعت قووذ لاملا ءاطن نمنأ (اهدحأ) هو-ولاست دلا معت نمري> هنرقغمو هللاةدرناا ل قاعا :

 1 نأو دب ال هناف ةرةغملاو ة-رلا باطامأو دغأ السبق توع هنالادغ هن عفت ال هلعاو لال | ىف بلطا | كلذ ّْ

 د-غلا ىلا قب هنا بح (اهتناند) هرباريخ هر 3 لاةّدم لعد نة لاه دقو هدعو فاعل هللا نال هب عفمتم :

 لوزتال : هرج "الا تاريدتو اريسأ ىسم أو اري ءأ بص أن اسن ا نم مكلف دغلا ىلا قسال لاملا كِل 3لءا ن كل

 قمنأرب دة ( هذ ؛اانو) قاب هللا ددعامو غد مذ مدنعام هلوةاوكىر دنعرب> تالا !تاسقامااو لود ١

 عفانمو امهريغو لاو ص سه لثم هن عافتلالا ن ءّكءنعثداح ثد< لعل ن نكادغلا ىلا لاما 5-و دذااىلا ْ

 ةيوشماجدلا تاذلن نكلولاملا كا ذي عافتنالا كدكعدغلا ىف هنار , دقن( 1و هاروز تلدك تبا ةزع" الا

 نابه(اهسسماخو)كلذكت سلف ةرخا الا عفانمامأو ىنتعالا#كلذو "هاذا نةط ول 2 [ععق امو مالا الا م

 ا تناك ام لكو ىسغتو عطقنل لإ , رةسستالو مودنال اهنكلو بئاوشل!ن ء ةصااشدغلا ف لصد عفانملا كل"

 عاطقت ال | ن نعءةودءةرح : الا عذانمو مظعأو دش, ااوفدنعرسعتلاو فسأتا ناك لك و ىوقأ ةذالا

 ف ؛ رش مل هعلاو ةسيستة. ساو ةءاةعةرخ "الا عفاذمو ةمسس> أد دل لانكا( مدان كرولا

 ةنهلالا راونالاءاهقارمشا دمع نيب 5 الملا جاهد !اىواسي هجرفو هنطب ذاب راسملا عافدلا نا ىرتأ

 دفا كاتو هتاصسلوق ةدك ىلع ةلادلا هو-ولان ءاهل هنا مال ام ىلع كمت“ ةمسسا1دقاعملاهدهذ

 ريخالو نوءمدتامريخامنأي ةفوصوم ةرذغملا نوكت فك لةناذ نوء متاع ريخ ةجرو هللانمأ|
 اذ_هاضدأو اريخدعي ىذلا لال !با,نمنوكيدق اندلا ىفهنوءم<ت ىذا!ناانلق الص نوءمدتاسمف
 ! ودان يلا ءاسأل هذه نمريخ ةرفغملا ليقف تاريخ لاومالا كلنا مهدقتءمو مولوق بسح ىلع دراو
 ْ ىلو الان "الا فن يد هامجلابغر هن ايس هنا اءاو نورشكت هللا ىلال ع او مم نو لاق مث تاريخ

 | ىسعناىورب هللاىلا مثل انانوهموبغرف تاسردلاءالعاىفداز دب , الاءذ_هىو هّللاةرذغم ىلارمشملاب
 |ةدا.علاراث' .؟مهيلعىأرو مههو>-وترةداو مهنادبأ تذحخ ماوق رم همالسو هيلع هللا تاولس مي سعنبا ا

 ماوقأب رع هاذع نم مكصلخع الن أن ءمرك أوه لاسقفهنناباذ- ءىشخ اولاق:نورلطت اذاملاستف
 ا جي كنون نم مرك اود لاتذ هحرا او ة:1اباطناولا ف مهيأ اف راب الادلة ماء ىأرتنيرخآ

 ةيغرلال هددسع خ نه اول هن لد نارا هن مهلا اك 1 آم-مماع هي دورعل ارانث [ىأرو ثاان'موةب رم

 ةيكالا ف لاق هناق تان الا هت سرت قرظناف نوةلانو دبعنا او نوداخلا درسعلا ين لاسقف ةيهرلالو
 هلم نمىلاةراشا وهو هج رو لاق مث هب هنانقع. نمافو> هدمعدن مىلاةراثاودو هللا ن مةرفغاىلوالا

 ش 3 .ولرلا درو هللا معد ن ءهىلا ةراسّدا وهو تورم هننا ىلال هب الا اخف لاق مث هباول باطا

 4 الما ف ريشا هنا ىرتالأ ةجرد! واع فيد وعلا فت انأب ملا ددباف تامانتملا لعأ اذه و ةيدودعلاو
 ْ ءالْؤه نا نيبفر د2 ةمكءلم دنع باوثلا لعأ ن منيب َرةءلل لاهو هند امع نع نوريكسدال هددع نمو لاق

 مهدتعو هم را مما شاوعبلا مه ريثح نوكي هو دعةدها و هنع اطىفممنادبأو موسفنأ اول ذبن يذلا

 ريبفعلا ىلا عجرتاو هاندرو أ ىذلار دقلاهدّشرب رمص.ة لاو بانط | هس .ذ م اقم !دذهو همن وبدرو قورش

 . || تاذالا كلت عم امندلا ىف لءاقامانأ ع مق, توملاو للا نع متزرتاو داهطلا مك نالت نأ حص
 1 ابحاسطو امندلا تاذإ نع سوارا مكملع اهتاعبتو كريغلا هتان نوكستف ةلاالانوكرتت خةبيسللا

 || هنا ركذب م ذذاتو هللاة_دجر هينع ىلع مكنوةوو هللا ىلا رمش نوكي ىلوءال لا او سفنلا سادي :

 لق هنا(اهدحأ) قال نير سال اارخن نأ لع ءاو الاد يجيب اج اجت ٍ
 سموا حن 2 مح روسو

 نورد
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 هري-غىلا ال نويااعل ارم اع قنا ىلا هاند زعم, اذ هو نورمُم 2 هنا ىلال لاه لد هللاىلا نو رمش
 د_>اولا هلل مو.لا كاملا نمل ىلا «تلامتوهالا عفانالو ترامضالو مو.اا كلذ ىف مكاحال هنا ىلع لدي اذه و
 ءامنالا مافعأ مالا اذهو ميال اذه داب اع-أ نمرك ذ هلا( اهنانثو)هتئد شمول مالاوىلاعتلافوراهتلا

 0 ا دعرلاعاونأم ان 13 رلا لاك لع تل النار وفر يةلا لاو ةحسرلا لكن ع كادر :

 نأ ىل كلوني اذهو هللاىلال لا تح هللا م ءاقدك أتلاءال لاغدا(اهثا 2 د.عولاعاوأ د ثأر يملا
 (اهعبارو) سناب رست : لكىز تل اهفن أ داك أ! ةتةعاسلا نا لاق اكرمشنل اورمشأا اذه ىضتشنةهلالا

 ىلا عت هنال هن عي رمدتلا| عش لاغو هللا وهرمشملا كلذ لعاف نا عم هلعاف مسي ملام ل-عف نورمشحت هلوقنا ؛
 ؛لرتق ةداعالاو“ ءاشنالا هتمودمعيو يد ىذلاهقاود هنأب لوقعلا تدم ى ىذلارعبكحلا م-افءلاود

 (اهسماخو) لع ءام ىجلب ا ضرأ ا لمقو ىلاعت هلو هريلغنو ةمظعلا ىلع ل دأ عضوملا اذه لثم ىف خب مدتلا

 | داشتو ةردةاا ذمة ىف نوٌّرط ذم اذا عمج نأ ىلع لعل ا هبني كل ذو مهريغىلا م هريثد فاض هنا

 (| هلوةنا (يضاسوز ةيفلالا» ابريكو ةمنون رلاز ؛ةنءنو- راعالات اومآوا# اوكا

 ا طاسبو ةمامقلا درع نوفقوبو نورمد< نيملاسعلا عج نأ ىلع لدي وهف لكلا عم باطخ نورمدت
 ْ نءاربملا لعل ايهدسع نم كي ىلاعتو هنادصس قاماو رتاقلا عم لوتقلاو لالا عم موف عقيق ل دعا

 ْ أقوله دعاسو ندرشخ هت كال ات ةواق لأ نفةماقلاموءاطسقل ا نيزاوملا عضنو لاف يروا

 | هذ مىذاقلا 8 ةوذن , الا هذه ىف ةعدوملا رارسسالا را ن نم ةرطقلاك اهان كد ئاادتا ونااءذ هنأ لع

 ْ | يعرب لو المل قل د ماتقوأ مم نيا هلوق نال لاق تدع سل لومةملا نا ىلع هن لا

 ْ نم رم اودفتال بالا ظالعاظ» تنك ولوم-هات ءاهللا نم حرام ( ىلاعت هلوق عئسمم هس" ىلءائذلا

 ا ( نياكوتملا بح هللا نا هللا ىلع لثودَق تمزعع اذاف سعالا فم_هرواسثو مهارفغت ساو مهنءفءاف كلو
 : هملعهننا ىلص لورا مبطاذع لاوداعمت دا مونملسو هل. لع هللا ىلص ”ىءلانعاو ءزمااموقلاناملعاو

 || م كَما تان . الا ىف مهدشرأ ا ىلاعت و هناصصسم ها غنمللا مالكللانم_عيطاخاسمتا و ديدشتلاو ظلغتلابلسو |8

 ا حدم ني ناسحالاو لضغلا ىداز م_نعافعنا كلذ "له نم ناكو و مه دانعمو متل املا
 ا بدترتاذ- هنأ لع فدن أن نهد موا تناهللان ءةجرا ف لاقف ممل طظءاغتلادك رتو مهثءهوذع ىلع لوسرلا 1

 ْ نءةرايع موقلا عمملسو هماع هللا ىلص هم هان لعا (ىلوال اذلأ سملا) لاسم , الاىفو مالكا | ىف نسح
 || فورءملا صاووفعا اذ لافو نيئمؤلا نم كلتا نا كح انج شفار لات تلال

 ١ نعام هملعإرب زرع مكسفت رولا ميظعقلش ىلعا كناو لاق نيلهامان :ع ضرع

 || ماما لح نم ىلا هنن ىلا بأ ل_>ال مالا وةالصلا هءاعلاقو م--ر فور نينم وا رح
 7 بجو نيءلاعلا ماما مالسلاوةالدلا هملع ناكا لف هقرشو ماما له- نم هللا ىلا ضغبأ له>الو هققرو

 ١ ناكو لو هلع هنا ل هه ل تاحد قامت ةأرماناىورو انقاذ مسح اوال م هرتك ا

 | ناالا "ىلع اها لاسقذ موقلا ماما هنو دئال هتئاوامأ نافع نب !لعفام تااسةفح السل نالسغب ىلعو ىلا
 ٠ تاوخالا جاوز ىامع أذ ثم لاف هنا ىورو هممالسلاوةالهلا هلع لاسقف مويلا نامزلا ضف نافع
 ١١ ضءد نءىورو ةذد رءاسيف ٌميهذ دقل لاق نأ ىلءدازام هربحاص عمنامفع هيلع دامو اوب اتي نأ

 آ هل_جنيدلا ذم هلال وسراب ءاجولف نيكرمش ماك ناسدالا لك اذمل اهلنا نس ديقا لاق هنا ةياسصلا
 ْ اهانل.تاملف ةدحاو ةلكىلااناعد هنكلو مالسالا ف لد دنا امنانملع ف ءلاكستلاءذه تلقثل ةعفد نآر ةلانو

 أ ىورو ةمي ريثاا تاكو نيدلا تن اىلاقذ رلا لبس ىلع ةلكدعب ةلك اهعءا روامانا.قنامعالا ةوالح انف
 || الو :للبقلا ليقت_يالف طث اغلا ىلا كد[ بهذ اذافدلا ولالثمم اناا لاق مالا سا
 1 را.ةءاامأ لءافلا لاسر ادتعاو لئاسقاا لاحر ا.ّةءانا سهأ اد ا "سن أ لعا و اهريد>سب

 1 ةد:# دو: حاورالا مالا رةالصلا هيلع لاقاك ةداللاة ذا: 22 سوفناارهاوج الف لآ ك1 لا
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 تمم ع م ل يما ل اسس ب ييسسصس

 ةئاهملاوةدالسبلا اغلا ىلا تاضقنلا"نئاجتف هنااا 2 ناو كلا ندانك نداعد لا 1ناعو ١

 أ ىهتنتدق لاكلا بنام كلذكن تادللاو لاما ب ءالءتساو اهياعسخغلاوةوهشلاع ال.ةساو هلا لاو

 ا
ٍ 

 الاد كوتوزو غرو الو ة لاما فوك توك رظنلا ةودلاىفامأ ةلال_طاو ولا هبات ىلا

 ميظع قا ىلعل كياو هلوتبهننا هفصوايكف ةيلمعل اًدٌوَدلا فام او امطظع كملع هتلالذ5ناكو معلن نكد

 اد ناو مرثاتتالو يذغل عاود ل الو ةوهشال دانت الف ةكتئالملا حاورت سنج نءامئاك
 ! انانور تن تاسو سهلا هذه ثلاماذا سئل وألا نم فعذأ املا ناك نعءرثأت نمناف

 0 هدهو تان ب.ذاهستللا ىلع ة. اعت.سماهتاناحور تناك اهم تغتلت واما ل ملاذا تاس انهما نم فعضأ

 لءانةلا لاس رادتعا امأو لاضانا هذه ىف لال او ةل الإ ديا ىف ةس3 -ةاآ هسفن تناكو هب رطن صاوألا

 ١ ةءطرالاثدار ولسا نا ملعب هن :نئاصملا هلع تناهردقلا قهقلا سن فرع ع مال اوذالمدلا هماع هلوقذ

 لمح اذاو بشغيل بولاعمهتافاذا مرتب الفر دقن عذ ديالر د1 ١نا معمق ةمها الا با. #مال ا ىلا ةدُئتسم

 اذه نفادحأ عزاشب الفت امنا اوس اودع نمف رش ىه ىلا تامناحورلا ىلع عاطم هنالهب رسنأب ل بورت

 11 ىو اهنااطم ن ه'ى:توذ بس دحأ ىلع بضغالو اماسطو اه ادل نم ئثتاطى ماعلا

 هذه ىرمشلا لك أ هيلع همالسو هلا تاول م ناكاسلو قالا عم ةرمشعلا بط قايللا نس ناك كاذك

 اياصعأ متحا (ةيناثلاةلأسملا ) قلخلا ند ىف قالا لك [تاكمرجال قلنا ن لس ةدحوملاثافصلا
 | جم ةقاع نس نا نيب ىلاعت هنا لال دّدسالا هحو مهل تذا هللا ن مةجراعت هوةيردقلاو ءاضقلا لاسم ىف

 احلا نع نيفاكملا ق-ىف ةّماع ةلزكعملا دنع هللا ةر لو ةنةىلاعت هللا ةجر بيس ناك اغا ةايلعا

 توعر دو سد ه١ عمال 3 ل-:هلعق دةفداشرالاو ناسا او ةوعدلاو هبا دل | ن نءمالسلاو ةالدلا هيلع دمت

 ١ كرت ثمباملا اذ م ىف نيفاكملا عم هللاهلءفام لك لوا اذه ىلء ناك ذاف بها ىباو له+ ىلاو ناماهو

 أ ادافّدسمةقب رطلا لاكو قال | نس ممذعب صاصتخلا نكي“ انقشالا قثأ نيبو ءام .دصالا ىئصأ نيبهمق

 ال ظايمتتا ةحرب مالسل او ةالصاا هسلعلوسسرلا , قا نس ل اء لوَةأ١اذ - ىلءناكبف هللا هير نم

 فاطاال ا ةدانز ىلع اددنول عتلزتءااوهردقيو هللا» اضةبدايعلا لاعفأ عجب نأ اناعالطابا ذه ناكاملو

 ْ هةدهدسما ىذلاو نيفاكللا قد ىف هلل-عذدتذ فاطلالا ٠ نماكع ناك ام ل تص زال دعبلاةناعىفاذهو

 ]| ىيم هنال هللا ٠ نملة من ههيجستك لامعا ةَيقلا فْكاذق فاطا الا ديم نم هةعاط ىلع ءاش لكما

 ١ ا كلذ ناكف هلاصي ا عمم ا لعفي ل مو هيلا هلايصنابعوو فطأل أ ن نمدي را كل د وكس .ةءاطاا لعف

 1 ةدئاز'هلدهنثا نم ةجراعفهلوقىفام نا ىلا نورثك الاي هذ ( ةهلاثلا ةلاسملا) هللا : نهال هسف: نم د.علل

 ا دي زرت دق برعلاواولاك م- هاناطشاع مسمضة: اعف كلانهامدنسو لئاقاع هلوةك ذك نآر ةأاقال هو

 ْ ا َنوَدَم2!لافون أيدك ًافءاسااف دارأرشنلا» ءاح نأ إذ ىلا: لاق هنع ىغة_سإام د 5 أيا مالكا ىف

 ش0 ا اماهمدساامنوك:تأز وع انههوزت احري-غنيك انام "ا مالك ق عئاضلا لم-هلا ظفللا لود ١

 ْ 1 ا .اغتهتبلا روظأ ام هنا م ةعظع تناك ان, ةتئانج نال كانو مهاتذاهتنان مهجر ”ىًايفهريدق:سدتلل

 أ عطومكلذ ناكف ”ىهاادندستو ىان ردي مالا قأالا_ه تاا واعمالك !!ىةنوشخالو لوقلا ف

 ا ىد_عروصالاو هادذ_هو مهاكنادتان حر -ىأ. .5لءةقدب دستلاو دد 1 ءااكلذ لا ن هتدع“ لا

 ْ ةالصاا هيلعد مث ةروريص ىف ةرثوأاى ه هللاةجر نأ نع كلذ ةبآ الاول هنأآرعا ( ةعبارلا ةلأسما)

 ا ْ ىذلاو .هناصسمتاالا ةجرال هلا ىلعاهتلالد تفر دن , الاهل شقة تامأتاذاف ةمالانامر مالسااو

 || امش لعمل اظالاو ةورلاو يذلا ةيعادم دمع باق ىف تلة هتنانا الو هنا (اهدحأ) هو-و كلذ رّوَهبا

 ا (اهزانْو) هقالا ةجرالفربّدَتلا اذه ىلءوذلام 0 ةءعادإا هذه هب .اقىف ىقاأاذاو كلذ نم

 للا رك دالاباطوأ باوثل الطوأ !ناقعلا نم اير هاما اضوع هتهبرب دمفتسي ا هللا ىوس مم مر لكنا

 ازال و ص ىأرومدأف : ه4. ماسالا تايلااث روما هنن 2 0 ةاداق



 ندءىثدحو ملولذ هبلق نع ةقرلا كدا اعفد لالا كلذ نع هصاخف لالا مابا هن د_هاشم بيس مانو هبلق قر

 هللالا ةسرالذ ضارغالا نم ضرغلال حري ىذا وهذ ىلا تو هناصس و اامأ ةتبلا مسرب 4 ضارعالا وده
 ءالملاو هوركملا باي_سأ نم ابس همع دعب والام همطعي نأب هجري امنا هنأف هريغ مح رنملكنا(اهتااند)
 ةة.ةل1ىف ةبجرالفهللا نمالا تسدا ىهو ءاضعالا ةمالس ع مالا لاملا كلي عفتنيال ع رسول اكاد
 نجرلا مهجرينود-ارلا مالسا | هم ءلاف امر ىبع«ةجحرلا ىل_عهللا هناعأ نم لكفرهاظلا ىفامأو هنلالا

 نءاوضفنال للقلا ظملاغاظت ثذك ولو ىلاعت لاق مث مي رفؤر نيئمؤملاب مالسلا هماع د ةذصق لاقو
 ه.فو ةظاغلاو ةظاظفلا دسم هفرع هنا )سو هيلع هللا للص د_# ق-ىف هللا ةجحر لام نا لءاو كلوح
 امن تافاظف لاقي قالثاءىبسلا تن اللا ظيلغلا ظل هللا هجر ىدا ولالا (ىل والا ةلأ#لا) :لئ اسم
 نم ناك امّنأ الا تقرذ نم قرفو ترذح نمر دح كلو ةكح اظاظذدإ_صأو ظن تنأ اظاظقو _ظاظف
 رفة اوءوذلا قي رفتو هذ داضاان ضف اامأو بصل هأو بص ل-بروخ مغدي نزولا اذه ىلع فءاضملا
 لات هنمو باتكخلا تدذف هلم واهلا اوضفنااوهأ وأ ةراغاوأراذا وىلاععت لاق اوةّردعتم وهلا
 هلع و قلالائ سن وكف ى دلا اغا اذاق بلقلا ظءلغنيد افلا نيب قرةلاام لل_قناف لاف هللا ضضةناال
 أأ| لوس غلي نأ ةثعبلا نمدودقةملانا ( ةئاثلاةلاسملا) هج ولا اذ_ه نم قرفااروظف مهحريالق مهل قربال هذكلاو اد أ ىذؤي الو قاذلائسناسنالان وكنأل دنا نعهملةزث اإل ىذلا وه باقلا
 دودملا اذ_5و هيدا مهم وفن تنكسو همل امهم ولق تااماذاالا ٌميالد وسقملااذهو قالا ىلا هللا فملاكست
 ةمركملاو ريا هودحول مهد م-ّمءاسانعوفعيو مهلذ نءزواجكيا.عرك اهحر ناكاذاالا سيال

 نع زواحتلا رثك ءارغفلا ةئاعان مامقل اريث "هاف ءضا ا ةثاعا ىلا لد امتك ف يكفي لب باقلا ظءلغريغن ا
 اوذةةاولو كلو- نما وضغن ال بلقلاطماغاطف تنك وأو لاق عملا اذهانممالز نع مدل ريدك مماعدس

 ظ رةغتساو منع ف عاف يلاعت لاف مت هسو 1 1 انلعب كلذكو لاذ طسولا هللا حدم رغد اذهلذ مقسما
 || لئاسم همقو منعت ةعلاب (اهها ١ ءام_ثأةثالشب ب الا هزه ىف يع ىلاسعت هنا لءاو هال !ىفمهرو اشو مها
 اوةاع مال_سلا هيلع لاق ىلاسعت هللا ق الأن قاذب نأ ىفالا سا د_.علا لاعلاكنا )ىل والاةلأ ملا (١
 أ | لوسرال ل_هدل ,معوفعي نأباضيأ لوسرلا سعأ هم 33 هي الا ىف م مع اذءاسل ىلاعت هنا غلا قالخأب
 || اهف م#.مع فعاف فاشكلا اضاف ( ةئاشلاةلأسملا) . هللا قالخأب قادها |"دل .فق مالسأ ! هيلع
 ىلاعت هاو ىف ءافااو بو+ وا الار هااخ ( ا املا ةلأسلا) هلل اق قلعت اعف موارفغتساو كش ىلع
 ىلءل ديازهو لادا ىف مس:ءوفعي نأ هيلع بجوأ ىلا عت هنا ىلع ل دياذهذ ىتءدعتلا ىلع لدن م,:عف عاق
 فعاف ةلوقناملعاو مهمءلالا ىف وذعي نأ هلوسر ىلع بجوأ مث. م-منع وجاذءث .حةيهاالا ةح رلا لاك
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 نيناعلاو ىلاعت ل اهو هما مهم دن لذ راد يتسوب ل ةيالل الا لمالال را ل تاع ع ِ
 ] لئاسمدن الافو مهلرقةساو ىلاعتهلوق (1ه.امو) نيب رمل تائيسراربالا تانسح ناملءءا سانلانع |

 | ماز- مالا الكل دورت اب ايكل |باعكأ ن نءعوفءيىلاعت هنا ىل_ءّدب وقةلالدا الا ءذ هى (ىوالا هل[ - للا |
 | مازمانا تنثف هان مت ةرمارد#ةفوقلاهرد ذئمويمواوب نمو ىلاعت لوقا ةريبك يرام تةوفف |

 | هيلع هقلا ىلص هلوسر مهأو منع امنع هلا ىلع ةمّدقتملا هيأ الاى صتواستةا6 رباامكلا نمثاك دحألهأ |
 ش ةلأسملا) انرك دام ىلءلئالدل !لدأ نمكلذو مهلر افغتسالابدسمأ مثمهنع وذ علان الا ديه فراس ْ
 ||| ةرفغا ا كلطب همأ اذاو رايك باحصال رافغةسالاب هلأ م-عارفغت_ساو ىلاعت لوق )ِ ةئاثلا |

 هيلع هللا ىلصاد م عفشي ىلاعتهنا ىلعتي الاءذه تادفع ركلانو ةمليالكل3نالهبلا هسعالن زوال |

 هنا (ةثلاثلا ةةأسملا) ىلو ناك ةمايقلاىمهق- ىف هعفشي نب رئابكلا بامصأ قائدا فاسد |
 موا>الو مها رافغت_ الاتي الا ءذه ىفادمم سعأ م مونعهتلا اع داو هلوتتب الوأ منءافع ىللاعتو هن اكس ْ

 ْ لة مهن ءتوذع دقى اف م,نءف عاق مهأر ههتستنأ لءق مولات ر هَءدقفافموأر ةفتاسسا ل تعانال لق دناك ا

 | لئاسم هو سهالا ىف ,هرو اشو ىلاسعت هلوق ( اهعاانثو) مال اهذهل هنا ةدحر لاك ىلع لدي اذهو مهنعْلوذع :

 ْ اهب موقأ ا ىب ممر دهم ىشو ىروش موقلاو ةروثمواراوُشو ةرواشم مروا لاشي (لوالاةلأس ١

 ْ هعضوهن د اذاءروثأ لسءل!ترمش مواوةن ةةوخام ةرواد 1١ لبق ىو مهذاوهلوةك ١

 : باودلا هيف ضرءي ىذا! ناكملاو اّمضر ءاذا اروشةءادلا ترم مهأوقن ءةذوخأ ل قو هّتجر مساو ْ

 : (ةئاشلاةلأس سهلا اهارم ةورومالاريخ لعب ةرواش مايكل ذكق ه مشو هريخ ملء د ضرعلاب هنأ كلو اري عملا |

 1 مهابالسو هملع هللا لص لوسرلاةزو اشم نا (لوالا )هوجو مترو اشي لوسرلا ها ىلاعت هنا ىف ةدئافلا ْ

 ناكل كل د لهقد لولو «ةعاط ىف مهصولخو هلم ممم ةدذْش ىذدةي كلذو مسرد ةعفرو ممن انوع بجرد ا

 ١ || نأالاالقع سائلا لك اكو مدل كا هيلدا (ىناثلا) ةظاظفلاو قلطتا هوسل سعف مهمةناها كلذ |
 لا رطذع نأ دع الف ةس.ه انلم قاانا مولع 5

 | لعفيا_ىفاوسال لاس نا الام سا ارجع نم ناسنإل

 بيسلااذهلو مكسر درومأي فرعأانأو م ابندرومأ» ,فرعأ م :الاق مالسلا هيلع هتافات داارومأ نم 1

 | :همع ني نام سو نسا لاف (ثلاششلا) ماهم أدشر لعللا طوموقرواشنام مالسلا هملع لاه

 | ةعقاو قمهرواش مالسلا هماعدلا (عبارلا) < ىف ةنسريصيو ةرو املا ىف هريغدي ىدتقم ةما كل ذب هاما ْ

 ' ناكما كل ذ دب مرو اشم ل رتواف عقوام عقوجرخاسأف حج رع نأ ىلاهل.ءناكو حج ورشلاب هيلع !نراشات دعا 1

 ظ مهرو اشينأب ةعقاولا كا دعب ىلاسعت هللا صف رثأ ةمت: مومرو اشم بدس مهنه هماق ىف قب هنا ىلع ل ده كل ذ ١

 حل م سال 0 عقارا كالو ياويل ىو ىف دل :

 جام كئالال مالا ف مهرو اشو يدا م-هاز انمردق ىلع د كلم مل_ططاملا |

 كلف ممصالا هجولا حارذتسسا ىف مهنم د او لكد تبا سعال ا ىف مهترواش ا ذا كنا ىل_جال نكلو مهلا

 | ىل-عةر هاطاا حاورالا قداطتو اهبأ هوجولا لص لمصدت ىلع ةةفاو مدة اطةم حاورال اريص:ذ ةعقاولا

 أ ةعاجلاةالصن اى ريمالو هاو تاوإدولا ف عابدجالا د: ةريدلاود ادعو اوضح لع نيعياع دحاولاى يلا

 هللادنءمهانا ىلع دلد مّمرواشع مالسلا هيلعا دم ها هامل (عباس سلا) درفتملا الص نمىللضذأ

 مظعلا كلا( نماثلا) قااناد:ءاردقولوسرلا د:ءار دقو ها دئءاردق مهل نا دف. ادهف ةعقواردق

 |مهلاسر طاع : رو مهئعهللاافعاو ندا ءالؤ وق هدنعنب َرةااوهصاوخ الا ةوطعلا تامهملا فرو اثيال

 ةدي ردلا كلتا ىلاعتدقا نيبف ةملظعلا ةحردلا كلتانل تيب ام هناال اولضفب انعافع ناو ىلاعت هّللاَنا

 عرد ادع قرير تيما ةيمئاولا د هىلءنا كلذو اهيةديزأ انا ليدي وتلا دعب تدقتا ام ةوطعلا |

 كنا هدفت يسلاو كلذ لق م كاملا مظعأن ر الا مكث واعتل مكترواشب ترعأ ةدقاولاءذحدمبو |



- 
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 نءرن تكصأ ىركو مك1عنم مظعأ ىوذءنااولعمل كل ذ لبق ناك ام مظءأ نال مكتازتمو مكة د د : ريصت نأ بدم ىوذعو ىلذذ ىلءنولوء:ن الاو مكمسعاط ومكلانعأ ىلءنولوعت منك ةعقاولا هده لبق
 | ءدارعمل_ءأ هاو عضوملا اذه دنعىلابي رطتشاسم ةيقبلاوةروك ذمل والا الثا هوجولاو مكشع اط
 هيفرواسشي نأ لوسرالز ع( هللا دذع نمو همق لزنام لك نا ىلعاوةفتا (ةئل انلاةل ا سما) هاكر ارمسأو
 ءامسثالا عجب ىف هيفةرواشملا زووت لوف هدف صنالامام أف سامتتااو ىأرلا لطد صل !ءاجاذا هلال مالا
 |١ طفل و ماللا وفلالانا هدو بو رافت رواشملاب ص ود ص الا اذهءاطعلا نم ريثكا و ”ىلكتلا لاق ال مأ
 !| اذهد م اللاو فاالا ل ببدجوذ هيذةرو اشاازوعال ولا همق لن ىذا !نانيبامل قا ارختسالل ابدأ صالا

 أ| هلوق ناك د_لاءاقلو بر_طاقاءتءاموداغ اةيالاهذع ف قياسلا دووم او قياسا 0
 || ”ىنلا ىلعر دنم وردا لاني باي اراشأ دق ل اوقلا اذهب ن ولت الا لاق مث كال دب اص هال ىف مه زو

 ٍ مول ةدامع نب دعدو داعم دء_سئا دهسا ا هيلعر اشف هنم لم ةف املا ىلسع لوزعاان ]سو هيلع هلل ا ىلسص
 || لاف نم مهو ةفرصلا قرشو اممم لمتد اوةرصتبل ةنيدملا رامث ضعب ىلع نافطغ ةطادم رتب ؤدذقلا
 ١ راصد الا ىلو أ م ىلاسعت هنال وهلا ق.ققأا وقاءلاىف ه-دح تف ىو ه.فلزنام هنع صخ ماع ظفالا
 لأ هلعل لاقف نيطينت لا حد موراصب ال ا ىلو أ مس مالا هيلع ناكوراصبالا ىلو أ اءاورب عاف ل اةفرا.مءالاد
 || لزني لا ذا داهمالادار وما ناك هنا ىلع ل دياذهوءاك ذوالّقع سانا رثك أناكو مم« هنوطبنةس نيذلا
 || ردي مون مهرو اً دقو ةرو اشاانار ومأناكحصصا ذهاف ةثحابماو ةرظان اب ىو داهتجالاو ىجولا هيلع
 | ةّماعا ناك ص ملا نا ساسقلان صالا ض .هع زوال هللا ىل_عليلدلاو نيدلار ومأ نءناكو ىراسالاف
 أ راصنيطنم هتقلشوران نم ىف وق وهو سامقلاب هسفن صخ سدلبانامم مدآدوكىف ةكئالمل
 || مالا رهاظ(ةعبا رلاةلأ ملا ) بسلا | دهب نعال قدس |اسم ازئاج سا.ةلان صخلا صمصخت ناك ولفانو علم
 ْ هلودك اذه لاف بدنلا ىلع ل ذهللا هر ”ىذاشل ا لوو بوجولا ىذمةدمهرواشو هلوةؤ بو>ولل
 || ايبمطت كلذ والا نكلزاج حاكسنلا ىلع بالا اههرك ؟ولو اهفن ىف مهأتستركملا مالسلاو ةالصاا هيلع
 || لايت هنا سارعنب!نعر اني د نيورع نع ظسسولا ف ”ىدحاولا ى ور( ةسماهلاةلألا) انههاذكفاهمسفنلا
 || لاكشا هيف ىدنعو امهنء هللا ىذر رعوركي وأ هب الا هذه ىف هترواشةلسو هياعهللا ىلص”ىبنلا سه ىذلا
 ةغتسسو معوف_عينأب هسه نب ذإا مسد هب الاود_هىفم_مرواشع هلوسرهننا ىعأ نيذلا نال

 ادوهعملا ىل-ع

000 
 ْ ع ديفكف مهم نأك امركبانأ ناالاة بالا تح لخ دف نيمزوملا نم ناك رع نا بهذ نو زمنا | مهو
 | عملا (ىلوالاةلأسملا ) لئاسم همثو هللا ىلع لكوتف تمزعا ذاف لاه مثل-عأ هللاوةي الاءذ_هتدع
 || ىل_عدا.ةءالا نوكي نأ بعلب هيلعداسقعءالا عقد نأ الذ ةزوشملاب دك أتملا ىأرلال_دحاذاهلا
 أ|رومالا ىف هللا ىلسعالا ىث ىل-ع داقعادس,علان وكالن أ دودقملاو هتمدعو هديدستو هللا ةناعا
 ناكنلالاو لالا ضءع:دل اوةباكهسف:ناسنالا لهرمنأ لكوتلا سنا هنا ىلعةياالا تاد (ةين اثلاةلأسملا)
 لّوعبال نكلو ةرهاظا!بابسالاناسالا ىا ربن أود لكوتلا لب لكو كان مالا ايف انم5 رواشم ان هالا
 ءانلا مضي تع .رءاذاف رق هنأ ديز نب رباج نء كح ( ةثاثلاةلأملا) .قملا ةهدع ىلع لولب الع هجلقب
 : ريغ مز لابهلنا فصو (لوالا) نيهبو نم فرعضا دو لكو: فانأ تمزءاذا لوسرال لاه ىلاعت هللا ناك
 ءوث ىلع كلل تمزع اذاف سهالا ىف مهرو اشو ىنعملاو مازلالاو باج الا ندع مزعلا ذه لاقي نأ نكعو زئاج
 || نمد_أامأرةي1 ىااةءارقلانا (كاثلاو ) ادحأ كلذد_هيرواشتالو ىلع لكوتفهبلا كت دشرأو
 | بءغرت هتم ضرغلاو نيكولا بجي هللا نا ىلاعت لاه مع مل_عأ هاو نآرقااب اهقاسملاز رخال ةراضعلا
 أ يلاوالف هللا عصيت ا) ىلاعت هلو » هتاىوساملك نعضارءالاو هلاىلا عوجرلا ىف نيغلكملا
 مكر نا سابعنبا لاك (ترذءؤواا لكوتيلف هللا ىلعو هدعبنم مكرمهني ىذلا اذ نكاد ناو مكل |
 لاسم هدقو دحأ رمد, لد أ مول مكاذخاك مكلذذ ناد دحأ مكماغي الفردي مول مكرمهذاك هلا



 بكس

هلوق وهو هللا هرمصن ىلاعت هللا ىداسعم قثا نمنام دةءاعف ا
ادهمهروذنءكو ًايواوقثلو اوريص” تا ىلإ 

 

 لكود الد بجردمكلل عفادالو هئاَضةاَدارال هناوهتنا د هاكرمالا ناتدثاسا يعبن وذو لكوتبلف |

 هريغ ىلءال نونو ا لكودملف هللا ىلء ىأ ردا ادن نوئموا أ لكوّساذ هللا ىلعو لوقو هنلعالانمْوملا
 سي اا وس ا و ب -تل لل حس لس 3 : 3

 تدسك ام سفن لك فون مت ةمام-ةاامو:لغاسع تأ, لاغي نمو لفي نأ ”ىبنا ناك امو ) ىلاعت هلوق *

 ند 111 نمو د اهلا ماك ارك ذب هعبت أ داهبلا ىلع ثا ىف غا ادام ىل اع لعا ) نواطظاال هو ١

 ةرهشاالوصأ ىف ىر ىذلا ءاملالاغلاو باشل اتت سلم ىذلا ب ولا ةلالغلاو ردصلا ف نماكلا َ

 ايش لغف لع ىلءءانثعب نم مالسلاوةالصأ | هملع لاهو قخو لاغاذائذل|لاغتور اكمال انرثدس سم هنال |

لاقو لواغةالولاناد_ه لاهو هقنع ىلع هله هم ايلا مولءاح ا
 لاقو ن اعد لغأ اريغربعم_.ملا ىلع سيل 

 ثواب ارقد نونعي نأ ”ىبنل ناكأم ىأنيغلا مضو ءايلا مش لغيورعوأو مداعورثك نئاأرق (ةزاثلا

 ىفاو امذعبف لوزتأ!بايسأ ىف اوفاتخا منا نا ”ىذلا ناك ام ىأ نمغلا د قءاملا سخن غي ةعيسلا نم

 (لوالاعوالاامأ) هي اًعلاةءارقل !ىفاوبامض عبو ىلو ال اة ارغلا ٍ
 ةالدلا هباع هنا( ىلوالا) تاءاور همفق

 انو مانغلا عمجو تاوزغلا ضءدىف مع مالسااو ْ
 منال أ اولافو موقءانخ عئاوملا ضعبل ةهسقلا ترغ

 . الاءذ_هنا (ىقاثلا ) ديالا ءذههتا لزتأت كغم كلغأ ىلا |
 ارتد تأ هول 0 مهمه !بسو مهر د بدع هنقو تارا اًارقب مم لأ و ا

 قبوط نم امنع هللا ىشر سابع نبا نعىور (عبارلا) هي الاءذه تازنق اه ذخأ لسو هيلعمقا ىلص ||

 دحأموب كرما ةامرلا كرت نوحي الا هذه تاز لتاشمو”ىبكلا لاق (سداسلا) ذنالاهذه تازتق |

 نأ ل-ءاوي الا هذه تازنف مكل مس الذ لغنانأ جنم مالسلاوةالصاا هءاع لاك د ولاه وسشن 1 ١

 ىلءو هسفنل هياصصأ نع ةمنغلا نءائيش لوس رلا حكي نأ نعى. ارسال ا نم دا رمل ا ىلوال اهياورلا ىلع |)

 لغدتلا ىلم ىنالانألعاو ةياالاهذه ||

 | عوم# نم لصف هل بااعنالف هللا هرسصن نم تاينتالا هذه ىف ند متت الملا نءفال [ةسمخ مكبر كددع |

 لرد واهعم ةواقشالةداعس ز وفي هنافةرختالا وان دلا ةداعس زاق دّمفهّا ثا نمناَنيتمّدَةملانيتاه

 || ةماقثىف عقودقن هللا نموهلذذ هتلاناك همه ءملابىأ نمامأو دحأ هءلغيال ابلاعريصيو هعم لذال

 ال[ هناعابالا لسع الن اعال نأ لعب الا هذه باهحالا جتحا (ةيئاملا ةلأسملا ) هعمزعاللذو اهءمةد اءسال

 ]| أرق ( ةئا الاهل ملا) هقهاكرمالا نا ىلعةلادامءالر_هاظ هذ هسولاو هنالذذالا لد<الرغكل اوهللا ||

ا (كوالا) ناهبو همقهدعب نمهلوأ (ةعبارلا ةلألا) الو ككل ءج اذا هلذ أ نم مكل ذك تاورعمع نب دمع ا
 

 ||| هللا ىلعو لافت نالف دعب نمكملا نس نم كلر سدا كلوق لثم هنا ( ىناثلاو) هتالذخ دعب نم ىتعي

 دخا لطأو هناء, اوهلولغلا (ىلدالاةلأملا) ,لئا ءاهنر ستاد ده فد الادعر دف لوا ١

ش دال ىف قبااذاهلاسلاو رزاخلالغأ لات ةمفللا فءوشلا |
 ْ دق الغلاو ةنامكلا قر رط ىلع معللا نمام

سلاو ةالصلا هملع "ىلا م-مصدخ نأ اوءمط سانل افا ارش أن ارخآ
 هدنهتا راق دئازئثز انغلا نممال

ئالطلل مسقي لو اهعشتع تانغ اوف عئالط عي مال اوةالصا ا هملع هنا ىور (سماسخلا) ةنالا |
 | ع

ت نأب لولغلا نع همن د و هةلان ركب هن الثلا تانأو لا 1
 ةءارشلاق ذا ونامامأو ضعماانود ضعدال ىطع

  تازيق طرغع لحر لع ننح مولهدلق نزا وهم انغ تعق رامل ملسو هءلعهللا لص ”ىبنااناىورذ هداثاا

 | هللا لودر نع نابوت نع راك | نم هلو لولغل ا سهأ مانع سوه

 كلل اا كك مذ 3 - 1 1
 5 رج يي ب مام م لل ل ل ل ل

1 | 
 ا

 || ةلأسملا) كلذك هتدحو ىأ هتموت وهنا [كلوتك الاغمدسو اذادلغأ لاقءاضيأو لالسا الو لالغاال

 أ ويد اههرد هع مكتع يسع ام اهذدح اله مكل ناك ول مالسلاوةالص اهءلءلاةنامئانغ |

 1 ةالصلا هاء ناك ولا ءاذأ ىف تاز

 1 (ثااثلا) هن الاءذه تازنقكاذال

 ظ 3 ىلا لعا لاهملا ضء:لاستذ ردي م ولت دةذءارج ةفطق ىف تاز .هب الا ناريم> ني د.هدو ةمركعىور ||

 | تاننلا م النك يناتتذ-2أنشرلسو هملعمتلا لدم“ 1 ل ةءنآ ث اولاقو هيلا
 مامعلا مدعي ومو اسد ن ماعدلل أ ىلس* ىلا لوةد نأ ى 3
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 نيدلاو لولغلاوربكلا ةئلا ل دث الث نمءىرب وهو دس ه-ور قراف نم لاق هنا لو هيلع هللا لذ

 ” لانة تانك 2 رك هل لاش لسو هلع هللأ ىلص ىلا ىلقث ىلع ناك الدر نا ورع ن هللا دمع ن ٠عءو[

 ١ ةالصلا هملع لاهو اولعدق ةءامعوءاسك هنياعاو دوت وراق: اوبك ددوانلا فود لالواداع هللا لك

 ١ «ىبالا نءىراضأ الا تباب'ني عفيور ىورو ةمايقلا مورانةورانوراع هناف طرخملاو طمعا اودآ مالا او

 1 اذا ىت> نيإسملاءىف نمةياد بكربنأ رخ الا مودلاو هللان ن نمور دس ل كيل لاط فاول

 : هللا ىلص هنا ىورو هدر ها ااذا ىحابوت سداب نأ رخآ الا مو.ااو هنئانن هود كرمال ل<الواهدراهذعأ

 ١ عاملا اذه ن نماطمخ تذخأف قرخ ىلوث ىف ناك نا! هابلاقو ل رءءاخم ةينغلا ىلع ناملس لهدسملسو هءاع

 1 ىورو عام ا ىفءاماأ هوت نمطإلا لجرلا ل فهر دة : لك نالس لاّقف حان ىلع ل_ يذهب هنطخل

 ١١ "ىلا لاقفرم. .خ موياذه ترصأ ل اقن مغملا نمنيك اريشو أ كلارمشب ملسو هيلعهتلا ىلد ص”ىبنأ ا ءاسالخرنا

 دمنا اه اما مو لاق بحف بسب لرد هناكا رششو ألام لسو هيلع هنا ىلض

 اممسق ليقمت اًمْغاان ماهذ_>] 1 ىتاانل_مثشلانا هد د-# سفن ىذا اوالك مالسلاونت الدا ا هملع لاقف

 : هيادلا فلع ذو ماعطلا ذخأ ( ىلوالا ةلامحلا) ناةلاح ىلا ادهن نأ ىتحييشا لكأو اراب لع بهتامل

 ْ ةرافكلاردق هنمذ> ايف ىأي لجرلا ناك ني مورا اعطاني ل [قوأ ىأ نب هللا 22 لاو ةسامشاردق :

 1ْ اواك لود ونيل ن نم عطّشي ل_عقن ادم كو ةحو ةفغرأ نيادملا مو باصأ هنا ن اءاس نعو قره مث

 1 نيكرم ذا ناو لع راهن ربط هلا كلام نيءاربلا نعىور هملاح.اتحا اذا (هيناتل فال هللا مسا ىلع

 ١ عي نيغلا مطوءاملا حد ةءا ردلاامأ (ةثلاش ءااتل اس 9 هيدلتقو هغيس ذأ ءاغق ىلع عقوف ةمالا مو

 ِ كلذو ناقل ةنامفتاو ةّودغلا نادا راانوكحي نأ ر_( لوالا) ناليو أتلف نود نأ ”ىب ناك ات

 | ةودمأاو ة - ءاندلا هب ارش ىف نوكست اهبف ةمغارلا سفنلاف ةرح . الا ىف راثلاواس :دلاق راعال بنس ةنائيلت نال

 | | نيتفدلا نيب عجلاو فريشا او ةلال1لا ةراغىف نوكستىتلا سفنلاادالا قملتالف ة.ئاسنالا بصانملا ىللعأ أ
 ٠ د: نأ هنن ناك ام هلوق ب الاهذ- هريلغاف ناعم _ةئال هناسلشاو و .ذلا نا تدثف عنشم ةدحاولا س ةهالاىفأا

 ١١ هلوقك ل ىنااناك اموريدتتلاو ةلوقنم ماللا لس.قو ناعمة الداولا ذاع و ةمواالا ىعيدلو نم

 ٍ 0 رتل منح لد ”الاءذهلا وا (هفالاا حولا دلو نكمل هنقا ناك ام ىأ داو ندي نأ هن ناكاام

 ْ الواغ كال ذ ناكل كل ذ لءفول هنا كاش ثالو عانغلان هدا هد مهد نأ هنماو هلا دق موقل انا ل اي نأ

 ١ هلوقو كلع نط .عل تتحرش نا هلوقهرمظأو كلذ نعهل ىهنا | ىفدغل امم : الا هذح لافت هنن لونك

 ا ا :| نا تح اموهلوةذ نيعل ايه اندخ الل واهالا ضعب انماع لو ةةولو

 ا تذ رعاذاو اذل لك ام ىأ ادم اك نأ انل نوكيام ج 5 هوما كرو وق هريظنو لءفي لهل لكل اذاو

 بسيف تاءاوراارث ححأ نا 00 هو>-و 0 ةاادد ه5>لود ةةعءا رّداا هده ىلع الال.وأت

 ا 000 الا هذيلا نيبفلولقلا ىلا لسو هيلع هقلا لص لوس اوهدستم-ما هن , الاهز_هلوزن

 ١ هلوةكح لءافاا ىلا همف لعفل ا دنس ليرتتلا ف ىلىةأأ | ده ع نمودام نا ( اهتنانأ و) هيقلتال ”ةلدخلا

 2 ناكامو هللا نذانالا تو نأ رس ة:!ناكامو ءانادد ادا امو للان لرمثن نأ اذل ن اكحف ام ىلاعت
 1 ناك ا ذاو برمذ.ل ديز ناك ام لاسة:نأ" لوو بر )ا ىل-ع م 0 أ هلل أ ن ناك فو مهادهذادعباموةلذرأ

 ْ رادع ناك هنا سول نع ةدسعوأ سس 2 يلغالا معالاب يآ الاوذ_ه قالا بحو كلذْلا ٍ

 || راستخ |ةءارقلاهذهنا (اهئئاثو) .ءاتلا مذب برضت نأ كلناك ام مالكلا ف سيل لاق ةءار ةلاهوذ_ه |

 ٍ ل فدكذ هلق نو دصقد ”ىأ 00 اع نيا لاةذل-غيأرت َ دوءسء نبا نا دل ل.ةذ سابعنبا ْ

 : نركي نأ (لرالا) ناهجواوايو أت ىفانيغلا فو ءاب ءايلا مضر لغي ىهو ةيناثلاذءارقل ا امأو ةنايفتاىلا /
 || هضم 0 ا عمنا نأ عاد نا نأ .- انك ام بعمل ْ
 تااك ة>رد ماظعأو فرات راك سلكه ماع ىف ج2 انا (اكيضاا دئاوذ ٌ
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 ظ ١ لارئاع رد هناخ نخالاخالاح هت, ناكى ولنا (اهيناند) شكلا قسى ةلايلا تاكفرمتبلا لشفأ | ا

 ْ 1 0000 0 0 لانو هر اندإا ةحضف هر 0000 هيةىولا |

 يل لا لاو رفكلا ىلا تبن 0 هتلمخ لدرلا ا ترم لاك هنامكثا ىلات ست ا

 ا هندحو ىأ هتالغأ ع نم هنالاةدن أى والاو رفكو رع هدو قسفي لقاك للغي لل دا رااوه اذه ناكول

 [ليوأتلا اذ مةءارقلاءذهو فانشكللا بحاص لاك كلذك هتدحو ىأ هتمفس اوهتلذ لاي اكالاغأ|
 | هنالالاغ ىلا دجوي نأ مديال هناوه ةءار هلا هذوا عملا د نال ىلو الا ةءا ارهلا ىعم نماسه انعم بترقد ا

 ْ الاف: ءالاف رعفف هناالا ةئا سكن اود لولغل ا ناانرك ذدق (ةعبارلا ةلأسملا) الام ناك اذاالا العد وبال

 ربك اب ًٌئ مكشينأ الأ لسو هلع هللا ىلصلأق ةينغلاريغي اضيأاذهءاحدقو د ذعل اقدام .لئاناصو راض

 1 نماهةؤط َة ةاصح عضوم هيحاسص نم امه دحأ عطتق اناذ ضرال اورادل امن ترك نالدحرلا لولغلا

 | تانام رهللا عرج نء ريم هيلع هللا تاول_ص هوحكححص ىءاانوكي لد داما ه ىلعو عمساانيضرالا

 ْ تاك نعىءاب ءال ف ة.؟ف ةلاسسرلا ءاعد الرمل ةدمظعلالاومالا !نولذياوفاكر افكلاو كلذ لوةنال ف.كو ١

 ا لاغي نمو ىلاعت لاف ثسانلا نو نأ تاو ه« عبس قوق ند هلا لز الا حولا ىف سان ناكو كل ذك

 1 ىل-ءةن الاءذ_هءارحا نيرمسة ا ارثك آلوتودو (لوالا) ناهحو هفو ةماسقلا مون لغات

 م-مونجو م-عه ايجا مب ىوكتف م ميد ران قااع هع وزار عاماق و ةريظت ىهواول هاهر ةهاظاأ

 | معي هتبقر ىلع ةماسقلا مولع يكد أنيةاأال هلوق لعلدبوا وقو دف م كسنال تزتك اماذه م-هروهلظو ١

 ّْ كتغلي دقاكش هللا ن نم كل كا هال لوقأف دهشا دما ىدائمةءاغتامول ةاسثوأ راو> اسوأ ةرق وأ اعردهل ١

 ا هملاى وتلا اذاق هملالزننف هذفن هيلا لزنا للاسقب ثم وجر هةىفئثلاكلذ هلل ةعلاق هنا س امنع نبا ن *١؟عو

 ْ لواغلاك لذ هتئقر ىلعو ةما.قلاموءاحاذا هنأ هيف ةدئافلاو نوةقحملا لاو همم لءقن الق هرهظ ىلع هل ح

 ا لمس ىلع د.عولا دي دشنت دومقللا لو هرها مدا ه1 رحل لاقي نأ (ىلا< :ااهحولا) هتهضف تدادزا

 تاورسلا قرأ 0 :ردادو نكت لدزت ى هس لاشش مكن نانا ىلاعت هلود هريدظاو رب ودتلاو لشقلا ٍ

 تاينادوصقللا لد رهاظلاادهسفندوصتملا سال هناف هللا اهبتأي شصرالاى وأ
 بزعيال ىلاعت هننانا

 ْ دمعولا د12 دودقملا انهد ازحكزءا ودا ىفالو ضرالا فةرذ لامه :-ظذد نعو ه-طءنع

 ١ اذ_ههلغ طوخ نىلامتهللان ادا رمال موبأ لاق (لوالا) نوهحو ارت لولا نب كول داسقلا مث |

 ”ىببكلا مساقلاوبأ لاق (مىفاثلا) هيقاخ ه_ءاع قال هنال هيزاصوةءاسقلا مون هيلع ةرزعيو لولغلا ||

 ناآلا لم ليوأتلا اذ_ه نأمل-ءاو ءويذلا كلذ لمسك ع نم راهتسشال* َّ كلدب رع هنادار ا

 مئامالان وهو هنمعنوللدماقاذا الا عشا ىلع ظفالاءارحا بعدنا ن 5000007

 ْ (لوالالاؤدلا) نالاؤسه ف قو تب دكا م سفن لكف و ملاعت لاق هناينابحوؤر عاظلااذ- هن

 ا تءحاضصنا موهعلاادذ- هركذف ا با ودلاو هل قاع لددما تسيكصام قوم 0 ١

 ' نم صاخم ريغ هنا لع ارمثوأ اريخ ناكءاوس هلع ىلع د طراق ايزاجم انوهنال_عاذالولغلا

 | العاف كسعلا نوك تامثاق ادد عن وكسع_ةلزتعملا (ىاثلالاؤداا ) بستك اام مظع عمم |

 | ناكل هقلاقل> هيك ناك ولذ هب كلا لا ازا تنث اىلاعت هنالذ لال اامأ قاسنلاد.عو تاما ىو

 تنثأو مه هواك ٍدم_هثملال ةاسقلا ىف لام ىلاعت هئالذ(فان داع هذ هقلخام لع هيزام ىلاعتدتنا

 باولو قاسفلاك. .عول عطقاا نسي . الا عو## نم لدقوا زج هلا لدي لماع لكن ادا الاءزهفأأ

 هنوذلا ةرودفىف صوص مولا اذنه ةدل هعولالاّوءامأو ملعلاب ةضراسعملا هب اوفس ل عقلا لاو ةاعا

 مشو قاعت لاق م وعلا ىلع ةلادلا لئالدلل وفعلا ةدوص ىف اسصوص ن ركنأ تع ددكم ||

 دب زب وأ تا لا ند صقل نأ كلذو هنلا لاعفأ ىف نكمم لاظأ | نأ ىلع ل دي اره تا تالاة نواب ل ْ

, 
 تااعاىق 1 2 5



544 

 ا لفعو تاق امتنا هّلعذ ية أ ةرولا نم لود ع نهلوتنود 0 أوو لالا كدت الو لاق باشعلا ىف ا

 ١ لديال مونالو هد سهذخأتال هلوقنااك هاء هتك ىلع ل دال هنعملاظلا أ باوملا كلانا هنزل ب

 ١ (ريدملا سنو مهج هاو أهو هنفا نم طاهسسا ءامن نك هللاناوذر عا نذأ) ىلاعنهلوق * هيلعامهتهك ىلع ||
 ظ نيعمطملا ارح نا نيب و”له هذ هلل دغش هعمل !تدسك ام سل تح لوم لاقاملل ىلاهت هنأ ل- عا

 ني رمسغمال( ىلوالاةلأس1) ل د [بمم هر , الا فو هننانا وذكر عج ١نذألاةذودام ندسملاءازج ووهام ١

 لول غلال_ءقىفهللان م طمس ءأن نأ < لولغلا كرو هللا ناوذر عدت انخأ (لوالا) هوجو همسك

 ءاننك هستعاطب لمسعلاو هيناميالاب هللاناوضر عستانذأ (ىناثلا) كامتلاو ”ىكلالوت وشو
 نكتورح اهملام_هوهتتاناوذر علا نكأ (كااثلا) هتصععلاغت_كال اودي رفكلاب هللا نم ططسن

 ل ردا لجالا جاجزلا لاق ( عدارلا) نوةذانملا مهو هللا ماططسمار ١
 عمان نك اَقُد نورا © 3و رن قف كر هلا نءاولم_ع نأىلا هنادصأ لسو هيلع هللا لم ْ

 د- او لكى ذادلا لاقو هلوقاول.ةر نيذلام هوهللان 5 نك رع اوان نيذلا مدو هللا ناوذر ٍْ

 ند لك نال لكلا لوا: نأ بحوف ماع اهذالا نال اع ظفالا امدقزو الن كو ص ا -ه نم ْ

 ةوهمشلاو سفن ل١ ةعب امم ىلا داخأ نم لكو هللاناوضر عما نكأهلوة ت2 لخادووف ةعاطاا ىلعمدقأ ||

 نا لعن ك2 ةنمعم ةعقاو ىف ةلزانالا الانا نايلا ىفام ىذقأ هان م طحسلءأب ن نك هلوةت2 لخادووفذ
|| 

 'افل اوراكتالل همق ةزمهملا عت دن أهل وق (ةداثلاةلاسلا) بسلا ص وسخ لال لاعمال ظفالاموع

 هلوحاىأ ططسءايهلو (ةقلاثلا لأ -ا) هللا نأ 0 ولا نمأ هرب د2 :فوذ- < ىل_ءفاعال

 هللا ناوضر هنءنينياورلا ىدحا ىف صاعأرق (ةعبارلاةلأسملا) ة قبلا ةروسىف هانرك ذ دقو هبعجرو ْ
 ساما ناسا اكريسمكلاو نارغكل اك مضلاف نار ددمامدو رمسكلاب نوقام !اوءا .ارلا مذ (|

 رمصاا سب وهلوقامآف موج هاو ام ناكو هللا 0 نكربد لاو هل قام هلك نم وج هاوأمو هلوق ||

 هذ_هريدظت ( ةسداسلاةلأسملا) ادعت ل هداك تا مناك ا هتيم مالكا وه تاك
 ءاوستاحلاصلاوا_عواو:منيذلكم- علمت نأ تاكيدلااوعرتتباابالاباجمنأ قاتلا الا

 اقلفعد اونا تنل فلا هوقو راو انةساف ناكن ك انمومناكن خأ لوقو م_مامو مهام ٍ

 زوال هنا ىل_ءاب الاهذ_مم وقلا جحاو راعفلاك نِيةملا ل_هغ مأ ضرالا ىف نيدسةااكت امطادلا

 لرد ىلع كا ذرك ذىلاعت هنا اولاهو هن !نيئذا ل_ةدي نأورانلا ىف ني_ع.طلا لدي نأ ىلاسعت هللا ند

 زوال لا ةذكلذ لالا دك ؟و داع.تسالا اذه نس>املالاو لوةعلا ىف عنتم هناالولو داعيتسالا ||
 ش ىلاعت لاف متاعاطالالا هاو اها ةحانا و ىداعملاب ءارغا +.فناف نسحانه ىلا ىو سب نا

 نس هنااا هللا لذ ءتاجردموامالكل اريد: (ىلوالا ةلأسملا) ل :ايمدضر(ةفالتع تسل

 راجل هناك ةاممتاو ذ ىف ةفاتنملاءام_تالا ةلزنع م مريص دق مهلاسعأ فالتخا نال فز _طا11-ه

 ةيكحذا مضطعبف همة اَو ةهاملاب ةفادم ةينا_ثالا سوفناانان ولوقي ءاكحلاو ةقمقطان مغلبأ

 فالئخاو ةلذنامذدو ةريخا رض هزو اى ظ ةردكص اهطهيوةن ارو ةقرشم اهضعب و ةدملب اهضعيو

 ةالصاا هءاعلاه كلذاو سوفنلا تامهام فال ال لب ه هد :دملا ةج مالا فال خال سدل تاففدل !هذه

 تدد هاا ا حاورالا لافو ةضفلاو يهذل ا نداءك ن داعم رسان !امالسلاو

 ِس 1 نأ هلوق ىف نم ظل ىلا دئاع م#ه (ةناثلاةلألا) تاجنردمهاناال تاجردم_مسف:أ ف سانلانا
 ناك. نذأ هاوق هريدظنو هبلاادئاعم_ههلرقنوكينا مداذهاذ ىعملا ف عجب اد مق ن مظفلو هللا ناوضر |

 ا ( هثلاث ا ةلألا) ندىلا داعودو عملا ةغمص نوود-سد هلوق نا نووسالاةساف ناك ن ..ك انموم

 اًذهف هللا ن م طخ سل أر ع نمرك ذو هللاناوذر علان : هيد تكسر هرك ذ مدة: دق : ىلا دئاعربه م5

 | كل هالات با تالاستحالاو اعمام-_مااوأ ىن اما! ىلاوال الا لاايتاعتلا نأ ل ة<ريملا



 وإ . ه3

 ١ مهلبالءاوس هان كار لجل نا هريدقتو هللا ناوضر عسا نم ىلا ادئاع توك نأ (لّتالا هجولا) |

 لوأ ناوشاوشرلا عتاد مى | دئاع ريهضلا اذ هنا ىلع لدي ىذلاو مولاسعأ ب س- ىلغهللا دنع تاحرد ْ

 باقعا ا لهأ ىف تاكردلاو باو! له أ ىف تاسردلا لامعا فرعا ىف بلاغلا نا (لوألا) هود>و |

 م*هاوقنوكب نأ بجوذريصلا سدو موج مهاوأمناودو هللا ن هم ططخشسل أن خ نمفصو ىلاعت هنا (ىناثلا) ٍ

 | باوثلانمناك امن ةيداجرتك الاف ثار لا ةداغنا (ثااثلا١ دققاناو طر عسا ن ااقصوتاخرد

 ْ ْ ه سفن ىلعم تت لالا هسف: ىلا هفيضرال باقهلا نم ناك امو +سف:ىلا هذمكد هللا ناف ةجرلاو

 ا ول حملا تاعردلاهد- هفاضأ انف مايدلا م كلع بيتك ص اقلام كلغ بتك لاعو ةحرلا

 ظ 0 الطن فكر رظ'اىلاءتهلوةءدك اتم هنا( اهعدادو) باوثلا لأ ةفص 5 ها اعتاد: ءتاحرد

 ا ادناع تاجردم- ههوةنوكي نأ (ىناثا' هجولاو) الموف رك و تاجرد ربكأ 5 ةرخ ذالو ضع ىلع

 ل راثلا له أن اداراو لاه ن_سحلالوتودو برقالا ىلا دئاعريسضا| نا دحلاو هللان م ططس ءاب نم ىلع

 ناملسو هلع هنا ىل_د هللا لوسر نءواولعا.م تاجرد لكدو هلوتكوهو باذعا بتاع ق نونو

 ١ نرعأ نامالااوةالصلا هيلع لاهو اه-اضخض ىف بااطوبنوكينأوجرأأن أ آوار_عو احاذدخ اهبف

 ئ | دح أ لهو برانىداّ هغامد امهّر د نم لغير ان نمنالعت هل ىذ< لجر َةءارقلا موناناذعر اننا ل_هأ
 ٠ْ هنوافدمباودلا له تاحردنال كلذو لكل اىلا ادئاعمههاوق نوكي نأ (تاا بل ىادعيذعبأا

 لاقدمله-ءد نا لاق ىلاسعت هنال قالت لاسعأ تو اذ: تمد قع دنو ا ةةهاسإ ب املا لهأ تاجردو

 تاعاطلاو ىصاعملا لاسعأ ىف قاذنا بنا هت نو اغتال هرب ارش ةرذ لا قثهلهعبن هوهرباري_خ”رذ

 هللا مكح ىفىأ هلا دنع هلوق ( ةعبارلاةلأس )١١ باوثا 0 ا ل

 ْ 0 للدم سانا روظياد_مواذك هع :- ىأ دنعواذك <ىج ةامااد:ءتلاسا اذ ههلاةءاكووذ هداع

 01 (نولمهباو ريدبهلاد ) قالا ردتشم كس دنعاوتو نوريكشسسزال دنع ندهوهلوةد 3

 || لاعنأ ع .-جاملاعناك اذاالا جبال اذ هوءارس لءر دتبدس أ لكل ىفاوت هلاك ذا 1ك ىلا عت هنأ دو هانا
 | ىلا كلذا ا دمك أت لكلاب اناناع هنوكن اب هعمشا نام سل او بيرلاو نال ا نع ىلا خخ | ىلءصفتا | ىلءدامغلا

 ْ لفدنأ 711 ناك امو هوق لوو اى ئزاغأا يام قصتنا نب دب رك ذو توا هديا ريض هللاو هلوقودو ٍْ

 || سائلا ةبغرمهلا هيهقلا هشعب ام سانلا كينأ ىلا ناك ام ىأل_غينأ ىنا ناك املا ةةرخآ اهو
001 

 2و كالا ناوطو لعق تاوضز جرى دعيدق نا وكر عمان نأ لاق مع مهنءةيهراوأ
١ 

 مظنلا ه--وو هللا ناوضر ىلع قا1!ناوضرو هللا طاع“ ىلع قاذلا طتعد جب رق هللا ن ماطاتسلء أنا نك قاطا]|]

 ل كلذ ثا نمد سعال ا ىف مهرواشو م-هأر ةءئدداو منع فءاق لاوامل ىلا. عت هنا رِدَعَتلا اًذه ىلع

 5 ا ةطئانمل فولط لسا يصاذلمأذ ئيدلا نيا اريّدعم نوكنامتا

 ] ل-ة©# هركذ ىذلا اذ- .هو قالا ناوذر عمان نم و ه«تءاطو هللا ناوضر عل 5" نم نمد هب وسلا

 1 0 ةيامكتاب ظفالا اذه ص اص: تاناامآو ةيقللا ليمس ىلع هن ام ا نءةرانعلولغا نان انالا

 ا هنانام-ملعوا مست نمالوسر مف ثعب ذا نينمؤملا ىلع هلا ءدقأ) ىلاسعت هلوق #* ثداح فرع

 اهو>و مظنلا هحوىف نأملءا 006 نمل الض ىال مة ند اوناك ناو ةمكملاو باكلامولعن و مهمك رو ١

 لوسرلااذهنال كلذوةي الا هذ مب كلذ دك هنأ ٍكئاو لولغلا ىلا همس سل نما طخ نمباسا ىلا هلا (لوالا) ْ

 ضصارتعالاو هللا ىلا ةوعدلاوةنامال او قدا اال هر ع لوط <: مرهظد لو مسد اعف اشو مه دا:ىفداو ّ

 ةئانللا ىلا تيس ىف مهأطخ نيب امل هنا (ىناثلاه+ولا) ةنامالا هلاعاذ ةه نع وراي فدكذف ال دان :

 ةدو> وانا لوتأ ىكلو لولا اودن امكن ع نعدهنءاربز ..انآبدةح فت 1 االو كل ذب عال لات لولغاو ٍ

 0 دف مكل ةمقاثلا مولعلام كلعيو ”هلطاملا قد رطاا نع مو را كملع ىدعأم لغعأ نم م 3

 0 1 ا ل ا 0 ا "ىأنمكتي دفوأ
 يق دا

 لع



 همر ىلاعت هن ”رشاذاةءاندلاو لونا بانرأ نأو مكب راقأ نمو مدلب لهأ نمو مك ءهنالوقدإ |

بيس مي دافع فرش مكلل ل_ه> نيا اء اعجب نم نا ثحالاو لضفلا انزع
 4 -فعطق مكمف هنو كحح 

 ا همقاااو فرمشا! ىف ناك اهنا (م-:ارلا هجولا) لةعاا ف ال> ىلع هيلا ع ايقلا هءستىف مداهتجاو

 ْ ارا نأ مكماع بج وذ هيلع ردع ام ىدقأ, هنمعي نأ لقاع 1 ىلع ب>وهدامع ىل_ع ههّلل ا نع ثم

 : ب.ءرتىلادوعلا ه'مدوصقأاو نائ_سلاو فيدلاو ناسالاو د_كاندعم اووحتل22:نآو هءادعأ

 نودلل هللادجر”ىد_- اولا لاق ) والا ةلأ ملا ) لدا ةناالافو رافكلاةدها ىف ني_اسملا

 ىولسلاو ّنا |مكماعانازنأو هلوقود»و ءامسلا نم طوس ىذلا (اهدحأ) ىاعم برعلا مالك ىف

 هلوق هنمؤ هنم ءازملا باطثال نهىلا ناس الاو ماسالا (اهعارد) نو:«ريغارح ال كلَناو نو: ريغ

 تاريغ نمءادّس | ىطعملا ىلاعت هللا ةفصىف نانا اورثكك دز نعرلو هلو5و كاران ءافانؤاطعازده

 || نيملاعلا لكىلا ثوعيم هنالزيم اعلا ق- ىف ماعاذ#هو هللا باوث ىلا مهاص ولو هلل اب انت عن مهصانعيام ىلا

 | ليو انلا ا دوافمالسالا لهأالا ماعنالا مك عفت لا هلاالا ساخال ةفاك ألا كاتلاسرأ امو ىلاعت لاق اك

أك لكدل ىده هنا عم نةمملل ىد_هىلاءثهلوق هرظنو نةمؤملا ةزلاءده ىلا«: صخ
 : ساخال ىد_ه لاق 

 || ىل1ن اىلا هللا نمناسحا لوسرلا ةئعبنارا_عا ( ةئلاثلاةلأسملا ) اهاش نمرذ:م تنام هلوقو

 | هيلع هللا لصد ةئعيورثك لسا ةثعبىف ماسعتالا هجو ناكر ثك الوسرلا» عاضنالا ناك اناهناغإا

 لصأ نم'لداسملا عفانألا ( اههدح 5 )ل نيسحال ا ىلع رلةشم تناكحامدو
 | عفانملا (فاثلاد) ةعبلا

ب ةعفتملا امأ هريسغ قف ةدو>و٠تناكام ىتاا لادن! نم همقام هس دال
 : قى اىهف ةثعبلا لصأ بس

 || ها دمءوبأ لاف لسرلا دعب ةح نتا ىلع سانا نوكيالئا ني رذنمو ني رشم السر هلوق ىف ىلا هت هقااهركذ

 هوجو نهو*و نيد قب رطىفالا سدا لسرلا ةمعب عاسضتنالا هحو ىعلخلا
 ١ ىلءاولم- قانا نا (كوالا)

 مملع دروأ هماع هلل !تاولصوهفةباردلا مدعو مهفلا هلؤو ناصقنلا
 ا مهاابرطخ اكو اهعقأو لئال دلا هوجو

 | م-هالوم ةمدخن ٠م ديال هنأ نولعباوناكناو قالنانا (قاثلاو) !منءباجأو اهاازأ ةمشوأ كث

 : نينمآ ةمدخلا ىلع اومدّق» قح مهل ةءفمكلا كل 7ح رش وهف ةمد-1نا كلذ قم نيفزاعا وناكام مهنكسأو

كلا ىلءاولرج قالا نا (ثلاشلاو) ىشرالام ىلع مادقالا نمو طاغلا نداا]
 : ةلال_لاو ف اوتل او لذغلاو ل

 || موغرو ةعاطال مهطشتروتةوأ لكم وا ضرعالك هنا ىت- تاسهرتلاو تاسغرتلاعاونأ مماعدروهووف

 لهكي الرمصبلا روب عاسالا نا مولعمورمص,!اراونأ ىر ىرت قالا لوقءراونأن ا (عبارلا) اهيق
ْ 

 ا كدت لوقعلا ىَوذ مش سءشاا ع واط ىر-# ىر ىهأ !ىل-ةعهرونو سعكلارون كلا

 : لدا او ىلا قة ةراشا ادوف هرو عا ىلءق م_متعارتت سم ناحهحهام بءغلا مه اول نم مهلرهظيو. 1

 1 ىلاعت هللا اهرك ذرو ءأف ثاذدا |نمل-سو هءاعهتنا ىلص ده ىف ناكام بدسا هل الا عفانملا امأو ةمعدلا

 داو ذأ سا اهملع هنا (لوالا)هو-ونءاذهب عافت الا هدو نا لع اوممسفنأ نم كوقاهاوأ هنآ ال ا هذه ىف

 : لو نم هنءاو دهاش اة هلاوت أو هل اءفأ عج ىلع نيعلطم هلاوحأب نيذراع اون اكمدو مت امف انو مه دلي ىف

 (|| قدصلا ىلع ةمزالملاو بذكلل! نع دعبل واسدلا ىلا تافتلالا مدعو فافءلاو قدصل اال هرخ [ىلاهرع
 0 بذكلاو ةنامللا نعود و ةنامالاو قدصلا هةمزالمهرخ [ىلاروسعلا لون مهلا و- آند فرعءندهو:

 |١ لك ّنظ ىلع باغ بذكلا عاونأ .ةأ ىوعد|ا هذه لئهىف بذكلا نوكيىنااةلاسرلاو ةوداا دامت

 اسرد سرا مواناك ارقي لو دح الذات مل هنأب نيملاع اوناك مهما (ىاثلا) ىوعدإا هذه ىفقداص هنا دحأ

 || ةلاسرلا ىدانيعيرالا دعب هنا مةلاسرلاو ةوبنلاثي ديلا قاعي ل نيميرالا انقل هناواراركتالد ||

 70 عن
 ا جل 9 0 ع



 ع.٠م

نيم قتلا ص دقرك ذي هنا ئيماءلا ن الح سرب ابل لعروطم
 ! َ ءابنالا لاو او 

 ا ْ ىوامسلا ىولامالا قالا ذهن الع لس لةءهلن م لكس مهمتك ىفا دووم ناك ىذإ ا هولا ىل لع نيضاملا

 ْ هذه كرغيل جاوزالاو ةريثكل الاومالاهبلعاو در ءةزدنلاا ءاعدا دعب هنا (ثااثاا) ىهيلالا ماهلالاو

 1 داليل اذخأو هن أش ماظعو ءسمأ العام ٌةَمدملا ل_ءربصور فلاب عدد لب كل 3 نم ئد ىلا تفئلي لة ىوعدلا

 ] دوما ب ذكلا ىلع مدقيانا بذاكتلاو هللا ىلا ةوعدلاو ان دل نع دعما !ىهقد. رطراسغيم مانغا تملغعو

 | باتكلادا ( عببارلا) اه داص ناك هنا لع كلذ نمايش لف: لاملف 1 عنود ا مع اعدججو !دافاإ دلا

 : رب رقند تاداعلا ح رمشو داعملا تاّئاو ةودنااو لدعلاو هيزملاود--والارب رقتالا هنق سدل هب ءاجاكذلا ١

 |. الابل ناتكراك انو دي معلا لجالرلشاو هنا ذل قطا فردين أف تالا لاك تأ مولعمو تاعاشلا

 ْش لذرأ برعل !نيدناكه شدت لءقنا(س.املنا) لوقا ءفقداص هنا لقاع لك م نيرهالا نيدهر برت ف
 ا ظ ةمعطالا لك أو لتقااو بهنلاو ةراغلاوهو قالخالا لذرأ م-هقةالخ اونانوالا ةداءعودهو نايدالا

 ٠ ] ةحأ م ىلا ةسردلا كالت نم هم دّقم كرب هّننا مسهاقت دو هال لدم دب هللا تعبد م ةئيدرلا

 || كثالو اعانيطوايت دلاىلا تاغتلالا مدعو ةدابعلاو دهزلاو معلا ىفرعالا لضفأ اور اص نأ ىلا تاجرالا

 ً(اواكو مسمي اهفأشنو مهفداد مالسل ا هملعاد_2 نا لوق:ذ ءوخولا هده تنرعاذا نا مافعأ هنا
 اا امل مآل او>الا هدهةده اشم عمم ماسعاناكسف لذ الدإا هذه ىل_عنيعلطملا وحال ا هدوانيدهاشم

 الأ مهن ثعبذا لاشف مهتماثثوءبم هنوكب مهيلع هللا نم ىناعملا هذ يا لاوحال هذه ىلع نيماطم اونوكي ملاذا

 | كلرك ذا هاو لاف اكم-هلارفنو برعللافرمشراص هنال كلذو ةنملا ن مرش 1هجو هسيفو مهسفت أن م الوسر
 | نام ترعلاو ىراصالاو دووملا نيب هدفا تس رعش م ناكمالسا | هدلع مب هاربابراخق الاّنال كل ذو كءوقلو
 | ثءبانأف كلذ اقدام برعلل ن .اك اف ل_.الاو:اروتلاو ىسيعو ىموع نورد اواكىراصثلاودوم لا

 ]| هلوقىفةدئاغلا هجووداذ ف مالا عمم فرم ىلءا دئاز كل ذب برعلا فرشرادنارةلالزناو اد# هللا

 | لاع لاك نالعاو » ةمكملا و باتكلا مولعب ومعك ١ نيو هتانآ م يلعولي كال ذ دعب ىلا هت لاهم موسسفنأ َْس
 | نانوق ةئاسنالا سغنا ىرخأ ةرابعبو هبل هعلا ل الريلناو هناذا قل! فرعي نأ ف نبه ف ناسنالا
 | نيتوقلانيتاهىف قالا ل مك لاب-سنوكمآ مالا هيلع دم ىلء باتكلا ل زئأ ىلاسعت هلفاو ةءللعو دي رظن
 ْ ىلا ةراشا ميك نيوهلوقو قاطاىلاهللاد:عءنمىجولا كلذلاغارم هنوك ىلا ةراشا هتان 1 مويلعوأ .هلوشذ

 ْ ى رخآت ةرامعنو لد وأَدلا ة_ةرعمىلا ةراشاباكلاو ةمهلالا فراسملا لوص# دي رظنلا ودا لسمك

 '| [هسذائمو اهالعو اهرا رسأو دءعد رمثلا ندع لا آاو ةعب رسشااردا دانا راشا باككلا
 ْ هنن ادع تدرو اذا ةمعنا نال ني.ملالّض ىف لبق ن هاوتاك مماودو ةمدللا ردي لوكسناج كاعت ين ع

 ( ناكن يدلا نع باهذااو ل_وط ا ب.ةءادروومالءالاو معلا ةمعنلاه-وناك اذاف مانع أاوهقوت ناك

 | اره ىف ملقا ملم َحيمادقةييدممك ءاصأااوأ) ىلا عثهلوت ىدوةالا طل دوو هلوق هريظن ومظعأ

 |لوسرااىفا اودعط مخ نيةفاش ا نعيش أل ىلاعت ارلعا (ريدقؤئ : رك لع شان ركشن ادنعو هوذ لق

 ناكول مهاوق ى هود  الاءذه ىف ىرخأ ةهيسشم منع ىح دنالن او لولغلا ىلا هومسن نأ لسو هءلع هنن ىلا

 ْ لسنا بابو اذ_هافأمواوق نمدارلاودودحأ مويقرافكلا نمةركسع مزرنااشملا دنع مالوسر

 |فومظنلا هجوناس اذهف مكن امسصع موشي ل_كحامنام ازممالا اذه ىأ م 5 نمو*>لقهلوةد

 | دق هلوقىفو دحأ ةعقاو اهتمدارملا ةيءسصم مك اص الا ةناالارب رقت (ىلوالا لأ لا) لئاسم#ب الا

 نماولدق نيكرشل نال كل ذوردب مول عد دق انعم نيرثك الا لوةوهو ( لوتالا) نالوق هاشم َح 0

 00 اومز باد ل ديس راو هيتس دبور مش ولسا ل3 نيعبس دحأ مويا

 | لد نيكرماملا ماز اق نوكرمذملامهمزهاوصءا غ دح مو لوالا ىف اضيأم-هوم ا

 م ناك لاذهح رسم ولا نءط حاج رار مح ١اذه وةدحاوتَر ءلد نيملسملا مازهماو نير
 م ل مم

 ١ نيلسملا .
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 | نياسملا | مزدام مهنكلاو دحأم وب نيا | نمءاولانن وكرمش اكلذكةرديم ول نيكرشملا نماولانني_!تملا

 مسن موقت بس (ىل مالا لأسلا) ناتاأ ه.ةفاذ_هىنا حلق هلوقامأ ةد-حاودّرم كومزمنأىف

شلا هذه نع باجأ ىلادعت هن املعاو [ةماعني روهنءاوراص
 ةناكس ددع هحردأ ام (لوالا) نيه جو نم ةبم

 هد ىلث ءمهنم حصا ذاق دحاو مينمن ىلع قتالات دلا لاوسأ نا عب اهياّدم َحدصأ دق هلوقوهو لاّؤدلا ئ

 ةلاسملا) لئاسم هيفو مكسفنأ دنعنمو»لقهلوق (ىناثلا او) ةعقا ولاءدهنو دعت فدك ةعقا ولا|[

 مكديصعم موشي ةبيسدا هذه معقوامنا مكن (كوالا) ْيي-ونهباوملا اذهرب رقت (ىلوالا ْ

 ةْمد-1!نمح رخال نا ىف ةحطدا لاق مالسلا هيلع لولا نااهلو رو ءأ ف لوسرلا اودع مهمال كل ذو ا

 املانو مهل شف نم مهن هللا كحام اهنانأو دحأىلا هجون هوفلاخا-اذ حج ورشا الا اوي مهو انوه قبلا

و م.م اوةّرةرناكملا اوقرأفم_ما اهعبارو ةعزانملا نم مهند عقوام ِ
 ظ ةودغلا باط: مهااغم_تا امس ءاح

 | ىلاءت هللاو ىداعمو تون ذا واكءو حولا هدهفودعلا هب راه ىف مالسلا هملع ل وسرلا ةعاطنءم-جطارعاو

 ( لاه هنا هنع هللا ىذر”ىل_ءنءىورام لد وأتلاىف (قناشلا هجولا) طورمن ا تاق مرحال ط ثااتاف

ندام هرك دق هنا نا دان لاسة فردي مول سو هماع هللا ىلص "ىلا ىلا مال_سلا هملع ل ريح ءأح :
 1 كموق ع

ربخت نأ كم أ دقو ىراسالا نمءا دفللا مهذخأ ىف ا
نيبو موق اننعأ اوبرمضف ىراسالا او «َدَمَي نأ نبي مه

 ْ 

 | لودراءاولاق هموّدا كلذ لسو هيلع هنا ىلص هنا لوسررك دفممدعممملتق:نأ ىلعءادفلا اوذخ أعنا ||

 لّدقف مه ددعب امم د مشت سي نأ ىضرنو ودعل ا لاّتق ىلع هى وهاتف مهم ءادغلا ذخ اناا وح اوان اش عهنثا 1

ردي لهأ ىراس أ ددعالجر نوعي_سدحأ موي
لا ذنب ىأ مكسفن أ دنع ن هوه لق هلوق ىءعموهو 

 ءادف

 | لقهلوشب ىلا عت هل ةقوا غرب غدبعلا لاعفأ نا ىلع ةلزتعملا تا دتسسا (ةئاثلاةلألا) لققلا كرامتخاو ||

للا قاع الصاح كل ذنوكينأرب دة نا(اهدحأ) هوجو نه مكسفن ادن نهوض
 ا دعلا ةردةاريث أمالو ه

 ىل_ءرفاكلا طل فركهتلانااوبدقتموقل!نا (اهنانو) اذ كح ,كسفن أ د-:ءنمهلوةناكممذ

 | ناك ولف مكلعف موش بيس هوركملا اذهىف حعقواسمنا مكن ارك ذنأب بعتتلا لاز أ ىلامعت هقلاف نموا

 ١ بيسا بلط ادهذاذ_هنيآ نم ىأ اذه ىنأاولاك موةلا نا (ابئاانو) باوملااذ_ه مهم هنن الخ مهلعف

 | ةلادلا تان الاء ضراعم هلا باولو لاو الامي اطم با ولا نكي لديعلاوهاها ث دا نكي لولف ثودحلا

 | حدنوأ كرمدن ىلءرداق هنا ىأرب دقو لك ىلع هللا نا ىلا عت لاه مت ىلاسعت هللا داي ان ديعلا لاعذ نوك ىلع

 ىلاعت هلل قولذغ دبعلا لءةنا ىبءاذ_مان اهصأ معحاو ميصعو َمقلاخ اذا ةيلختلا ىلعر داقت هنا اك متربصو

 | هدو ًاولذ داتا ىل_ءارداههتنا ناكا ذاو هيلعارداه ىلا هللافوإ_ة نوكم ئدديسبعلا لعق نااولاق

 | دوجوملاد ايا ثالءداجيا هللا نم عش ءادبعلاهدجو أ ال هلال هداجعا ىلءارداتىلاسعت هنوك عنتم ا ديعلا

 لعأهللاو هلاد- ومده انوكأل نأ ب حو لاخلا اذ_هىلا ىذئيهلاد_جومد.علا توكناك الق لاحم

ذلال٠ونيْئمْومما لعيلو هنا ن ذاق ناعجللا قتلا مون مكب اص امو) ىلا. هلوق 5
 1 اولاسعت مها لمةواوقفان ني

 / نول وي تانك الل ممم برق أ دئمون رفكمال مه رك انممالال مق ىل_عنولاولاف اوعذداوأ هللا لمس ىف اوفتاع

 ال مك اصااناوأ هلوق نه مدةئاسع قاعتمادهنالءا (نوةكناب لعأهللاو مه.ولقفسدلاممهداوفأب

 أ مم اصأاملاةي الاهذهىف رد مهسفت أ دنع نم رم-هنذي مهتاصا اه ىلوالاة يالا ىفرك دف ةيدصم

 || نامه اق: !موههلوق (كوالاةلأساا) لئاسم#ب الافوقئاتاانع نءؤاازعت نأودو رخ [هحول

 | نيكرسشملا عجب ىاسثلاو لو هيلع هللا ىل_ص دم باص نيلبملا عج ام_هدح ؟ناعيلباو د أموندارملا
 تووحا

 تبسم



 تا(لوتالا)“: وسو هلا نذابق هلوق ىف( الا هلأ ملا) نايس ىلأ عما قاكيلا ||
 نوذأملا جف ديال ثا ىف ن ذالا نال موماتمرا مهتم مهعنمب ل هنأف رافكلا ةيلختل نذالاراعتسا ةعفادملاك رثو |
 دم نمانمام لاناذ هل ردكحو مالءاىأ هتان مناذأوهلوةك هلعب ىأ هللانذايف (ىاثلا هج ولا) | أ زاخلا لس ىلع عفا دملا كرت ىلع نذالاا ظفا قاطأ نذالامزاول نم ةعفادملا رناكحالف هداصنءأ'

 | مهجاص أ امم نينمؤملل ةياستةنا ال الاقف هيف ىدحا ولان عط لعلا ىءدع كلذ لكو هللا نمب رعا ودافهلوقو ١
 ٠ نان مله عامو ىلا عت هلوق ىلا دب تامولعمللا عمجب ىف ماع هلعنال هلعناعقاو ناك اذاالا ةملستلا عقتالو ا

 هنا ىعملاو مكماتدمل منع مكفرمد حت هلوق لدل ديرعهالا نذالا نم دارحلا نا (ثااثلا هحولا) هلعبالا عضتالد ||
 أ لص لاقي ن أزال ا لميس ىلع مص مازمالا كل ذ ىلا هيَدَو اي راسنا كل: تراسص م ةيراحلابسمأ اا ىلاعت |

 ْ ةيلكتلا نع ةرايع هللا نذا

 | نءنينمٌؤاازيعل ىدسعااو اوةقان نيذلال_هماو نيمو ل_عباو لاه مثلنا ىذةانعنوذري ذة د ! | هللاءاضقب عقو كل ذنا ل .قاذا ل هاء اةياستلاو م-مياصأامم نينمؤمال ةماسنتي الا نالىلرأ اذهو || أ ءيهمكحو كلذيهللاءاضةنذالا نمدارلانا سابعْنبانعلوةنملاوهو (عبأ رلاهحولا) هسأب كلذ
 | رهظااذا قفا:مووذ ل>لاقفان لاقي ”ىدح اولا لاق (ىلوالاةلأسأ1) لئاسمتي الا ىفو نيقفاثاا ١
 | هتبلطامييأن فرقكل اراعضاو مالسالاراهظ انيق رط هسفنا عضو هنال قأ امنا قفانملل ليقف رخل نم أ حرش ناك ام ميكن مٍياطاذاف ءاقفانلاو ءاعص اقل ناباندل ع وبريلا ر نال كال ذو عوبربلا“اتفان نموع ْ (ةدسعوأ لاق (لوالا) . هوجو ىلع هقاقت شا ف فلتخا ىنالسا ما قاغنلاو هذال رعشأو ناعالا ْ

 أ مال_سالابرتست هناءانعمو برسل اوهو قتلا نمقفانملاىراشالا بالا (قاثلا) رخاالانمحجرخ
 ْ ةدبعوأ هركذ ىذلا هولا اذه ريغ ىلعنكل ٠ اةفانلا نءذو>أ ههنا (ثلاثلا) برسل ىف لحرلارش نك
 ْ ْ بارتلا عفد برر هبازاذا تحرش قوفا؟ قرب هنا مث ضرالا لشادىف عوبربلا هرفي رخجءاقفانأ' تاوطو

 | كقو رفكلا ثلذ هنع ضرهتكتف اذاف هتطابىف رثكلا رعشت هنال قفانم قفانمال ل.ةف ح رخو هسأر:
 | كلت نذايعلا اذهل هع نأ لحال هنأبرءثي هرهاظ نينو الع اوهلوق (ةن املاةلآساا) مالسالاب

 |ردقتلا او مولعملا لعلا نءانو_هدارا اف ىلاعت هللا ع ق- ىف لا 2 اذدهو هللا معد دعب رعشباذهو ةسدصملا |
 | اذ_هري رقت مدقت دقو ةسصملا كل: فن ذالا لد> رخآلا نءامهدحزيملو قفاثملا نم نمؤملا ني يل .ٍ

 0 ىلع لدي مءالااناق نيقفانلالءءلو ليل واوةقان نيذلا ملءيلو نيئمْؤملا لعماو لاقل لق ناف نيقفانما | | قاشنو نينمْؤملاناميامعبلو هريدقت فذ ةيالا ىف( ةئلاثلا ةلاسملا) لءأهقاو ةد3 مما تانآالا ىف ىنعملا
 | تقولا كلذ ف قاغذلاب ةقثاللا لاعالا ىف اوءرمشامناممموك ىلءلدياوةفانامأو هلق ئيترشتم مدخاعا 1 أ ىلع ني َرَدَدسم م-موك ىلع ل دينينموملالءداو لوقو هد دع ىلع ل دي له_-ةلاو عملا كل زركخأت
 | لئاقلا ذهن أ ىف (ىلوالا ةلأسلا) لئاسم هيفو اوعقداو هللا لبسف اهلتاقاولاعت موا لدول مالا
 | (ىناثلا) لاتعااىلا مهوعدي ناكماللا وتالصاا هلع لوسزا هنا مدالالاف (ل اوالا) ناهجووهنمأ|
 | اوناكو اوءحرف لّقلا ىفان_سف: أ قلن ل اولاف د أ ىلا هركسعب جرا ل لواسنب |"ىبأ نب هللا دمنا ع
 أ اعقداولت اف كلذك اونوكتمل ناو مال_سالاو نيدلل ولت اةذ مالسالاو نيدلا بح مكيلق ىف ناك نا تدهن | اوءفداوا هلال سا واتاع هلوق ( هن املا هلأسملا) اذه هللا دبعلوق نعيمها لو ىلاعت وق نم | داراوهاذهذ ودعا اروذ- د:ع مكموتو مكدناول دع نأ هللا كرك ذأ ىراسثال ا هللا د_.عنيرباجولأ ْ مازح نيور عنب هللا دبع ما لاقف ملسو هلع هنا ىل_ه هلا لوسر م-مبح رخ يذلا ىلالا هل نم هال ||
 أ باط اومدق ماب حب رمدت اوعفداوا هللا ل.س فاول اف ىلا.« هلوق (ةقلاثلا ةلأسملا) هحولاود لوالاو ١ ال| ةمظعااو مولا بابسأ دحا ةرثكلا نال ولاه انعم اولتاق:0ناانداو ريثكش قدعلا انعاوعفدا جي رج | زباو ”ىذسلا لاكش دلا لاجر نءوأ نيدلا لاجر نم اما اونوك ىن_.:مكتاوءأو م كلحأو مكسفن أ نع ||
 ا ْ ىلاعت لاق ٌمثَتاوملا لك ىفاسدلا ىلع نيدلا مدعي نأو َدبال للا نا ىلع ل دي كل ذوات دا |باط ىلع نيدلا ٍّ
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 نوقفانملاهركذ ىذلا باول اوهاذ_هو نامي الل مونم برقأ دعم وب رذكلا مه كانغستال الاتقلءذولاولاع |

 نوكينأ (ىناثلا)انعجراذهاف ةتبلانالةةةءالزشي رفاانادارمللا نوكي نأ (لوالا) ناهجو ه.فو

 ءاقلاودامتا ولاتكهللاسةرال هءلع نوه دقب ىذلانا دعك انهبتالال امة ىعسي نأ طددام لع ولهما ||

 "| ناكناهنالعاو حوران ابو ه:_سبناك امو ةئيردملاب ةءافالا ف ناكها ددعىئر زال دكتاتا ىف سفنلا

 معلا ماقممتاف اين دلا لاوح ىف نا! نال كل ذو دسافووذ لوالاهحولاوه مالكل !ذ_هنمدارألا

 تنين باوملا اد_هرك ذىذا|قفاثملااذهال .ةولو مومل كلذ ىف ةرهاظ تناكل اما! لودح تارامأو

 رئاسف لوقلااذكو الا ه:م ملءنال كيال هتلت امم ىلع م دقت ال نأ بر ١ ىف هفم-سرومث نم تدهاثول كل

 نمىو:أتارامأالو دي را |تارامأر وهظ د_:عيجاوداهلانا قا لبا دااروءافتافسدتلا

 رك ذنم مهضرغناكهناو قاغنلاو ىزشنا دبا ىلع تاوذلا اًذدرك ذل دفدح أ ليحدنع ةثرذملا نمم-مرق |||

 ْ ناللطاباضيأو وة ناثلا هولا وه قفانملا دا مناك ن ااماوءازم سالااماو سياتلااما باوطا ذه

 ىلاعتهنامث دكلتلا ىف سفنللءاقلا لاما كِل ذ ىلا ورنا نك مةناعالاو ةرمصنلاب مهدعو الا ىلاسعتدلنا

 الأسملا ) لئاسءهيفو نامعاللم_مث« برق ذكموت رفكلل ,هلاقف باول اذ هاورك ذام دنع م-هااح نب

 ]| ترهظامو مهسف: أ نمناسءالا نورهاغي ةعقاولا هذه لقا واك ممن ا(لوالا)ناو+و لي وأتلا ىف (ىلوالا

 1 َنيئِمْوَم موك مهب ني نأ نء كل ذاو دع اتنين ءؤرلاركسع نعا وعحراإف مهرفك ىلع ل دئةرامأ مدوم

 انتال لاق لعنول مواوق اضيأو نيمسأا نماو سدا م-ملا ىلع ل دنمإبلا ةزواسعم نع موعو+بر نأ ل-ءاو

 مدع ىلعاما داي 00 للعام لدي مالكا اذ_هنا انسانال ُكِلَذ و نيم ملا نءاوسدل مهنا ىلع لدي

مادارانوكد نأ لءوأتا اف (ىلاثااهجولا)ر فك امهتءد- او لكو سو هماعهّلنا ىلص”ىبلا|لوةيقوبولا
 م

 نيكرشم اهب وقتىلا رم لازء:الايزيأسملا داوس مهام ة نال ناعالا ل#هال مخه ةرمسن برقأ رغكلا لال

 لاه اذا نسل الاه راقكم-ا ىلع ىلا عت هنا نم صدمات اذهناءالعلا رثك لاك (ةبل اًدلاةلاسملا ) :

 اه. كال ةدانزلاءذهف نوديزيوأ فا أنام هلوقلل_:موهو نوكرمشم مهب نيةءلاو هذ برقأ ىلاسعت هللا

 لود مزال رذكلا نمبرقلا ىلءدي الا تادالف رنتكحلاو نامالا نع كفي نأ نكعال فاكملا ايو

 قاطر لو رفكب مل د.-وتلا ةماكب قأ نم نا ىل_علما دادي الاءذه طمسلا ف ”ىددحاولا لاقو رفكلا

 هللاالاهلاالب لوقلامهراهظالني رقاك اوناكم-منا عم مهر ذك لولا قاطد ل ىلاسعت هنالد ريفك لوقلا

 مهف مد مماقا تلا مهْماسانا دارااو م-ممولق ف سدلام مههاون أب نوأوة ىلاع7 لاف مث هللال وسر د2 5

 نوكيا لأ هللاو لاه غ رفكلام-ممداقىف نوره م-ْنكل ناسالا,ناعالا نورهظي اواكناو

 نوةلا نا لءأ هللاو هلوق نعماخرخ الا نمد مع امددح نكمل ناملاع هلع اذا مولانا ىل_.قناف

 مهماوشالا ولاه نيذلا) ىلاعت هلوق » هرمغ هلعدالام لاودحالا كَ: لص اغت نم معي ىلاعت هلل نا دار 15
 5 110000000002( 00 تل تت ل

 مهنع هللا كح نيذلا نأ ل-عا ( نيقداص منك نا توملا مكسفنأ نعاور داف لقاولتقام انوءاطاول اودعقو

 مهريغاوط كل ذكف مهدوءقااو اواو دعق امم ىلاءتهتنامهغصو مك انعبتالال انك لءذول اولا م-منا

 نماوذ 0 اول_ةقامان 2 اطول نيجراسللا نأ مهم اوخالا ولاف مهنا م_معىلاعت هللا ىف كلذااو داو

 ندهدح | مول ىرحام اوفرعاملل_ةةاانرافكللا هيراى ملسو هءلع هللا ىل.علوسرلاةَةذاوههذا سه

 وادا اق ةهبثلا هذه عوقد ناكف ةايما ةبحم عابطلا نم مولعملاّنال لَمَملا نم نيلسما ىلع رافكلا

 نيدلا ل ىف ) ىوال اةلاسملا) لدا سمن الاى و ساوسولا نمناطم_ثااهدرولام قرد ىردت

 نوةكن ىف ريهضلا نم لدبلا ىلع عفرلا (اسه ت)اوةفان نيدلا نمل ديلا نع بهذلا (اهدحأ) هوجو

 0 انلاةلأسملا) مذلا لعاب نن ركينأ (اهعبار د( نيذلا مه ريد ءا دس الاربش ىلع عفرلا (ابئاانثو)

 : ”ىآنبهللا د,ءتالزوالاده مدالا لاقو هءامص أو ىف ني هنن اد_.عاولاه نيذلا دارا! نورمسفا لاق

 لاف هنال فان دقنمف عقاوووذلوةاا اذ دهو دحأ مون د عطا ىف ملسسو هيلع هللا ىلسم ىبالا عم رخ

 | م

0 
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 ىل ار ع0



 دس حتي سمي جس

 | جر ناهلافداهلان نءرخأ تم مالكو وفاداتةامدوعقلا ىف ىأانو ءاطأولاو دقو ناو ال اول نيل ا

 | (ةئلانلا لس 11١ داهلا نعم_هلافراصهدعنامت ةهمدثل هل كلذ ىف ةيناا”ىوقو»ناو داسولاىلا 1ْ
 || بسلا ف ةو>الاةوخالاهدهن نمدارملا نا قي-سدقو ممن اوتار ولاقت ىأم -ملاو>الاولاق |
 1 ْ لع أهقناو نادال ةدابع ىو أاسو هيلع قنا ىلهلوسرلا ةدادع وا رادلا ىف هكراشملا بسب ةؤوخالاوأ ١

 ا ىءيداهطان :رعدوءةلادوءعّدلا اذه عمو لادلل اودعقوهلوةىواولا *ىدحاولا لاق (ةعبارلا ةلأسملا)

 ْ اورداق لق هلودب كلذ نع هلا باجأ مث اولد لو اواسلا لعن اك اول_عتو اندعق ماو دعقولد_>- أب لف نم ْ
 : | زّرعلاناف رهاظ ؤرغلا نأ عمدا ذي لال دّسالاهبوام لسقنأف نية داص :5ناتوملا م كفنآن ء

 | ىلاعت هللا ءركح ذىذلا ليلدلا ! ذه باوذاو ةتبأ ان نايل اتمام 0 كم لدةاانع
 |هردقوهللاع ءاضقبالادوجولا ف ئثلا لت ديالالقاذا انال كل ذور دسقلاو ءاسضتا انقرتءااذاالا ىشع. ال

 | لالدتسالا حدف قرفت وما نيو لدقلا نيب قييالذئنيحو هقلاءاضقبالا ل- ما لقي الرفاكل !نأي انفرتعا
 | ىذااهحولا نمارهاطل_ئةقلاو ت تواانمي قرفلا ناك هناضقو هللارب دبس ءاديعلا لسءننأب اناقاذاامأ
 ظ تفالطان نوكي كلذ ىلا يضف انام فاععو لا شاد ذىذلا ل لدلا داسق ىلا ىدَمف مت 0
 | مكنوك ىف نيقداص منك نا -عيزنيقداص منكن ا هلوقو هللا ادب لكلا نا ىلع تلاد : هن الاهذ هنأ
 ليسا واق نذل ”نسكالو ) ىلاعتهلوق * بااطملاىلا لوصولاو هراكملا نعرذ ا نيلغتسثم
 مم اوقهي 0نيدلا نورمشب هيو هلضفن هدللام هان اع نيح رف نوقزربم-مير د ءءامح أ لبب انناومأ هللا

 | اولا نأ داهم ىنيب ءارلا اوطبانا موقلا نأ مل-عا (نوزح ا

 رذااي جوذ هوركمئث لقا او دح أ موي داهلل ا ىلا ح رخنهق>-ىاولاه اك ىل-ةماا ىلا ىذفي داهملا ||
 1 ا "ادت, لد اجلال هلا نأب ل-طاب لقا! ىلا ىذ غي داوطا مسواوقنا نيب ىلاعت هللا نا متداول ان ع

 ْ | هلر 3, نمو هنعزاارتحالا| هنكعال للا لهتئار 35 ف هردقو هللا د2: لد< ترمانااءهحكح هردقو

 ١ نار_ئالاناودو رخآن او: 3 , الاءد_هق ةهم تأ | كالا ن نع باجأ م لقا اع 2 لمعلا |

 ١ هصخو لتقاا دعب هللا اسألنا ل سف لارسال لا تيار هورك# ءى هللا لمس ف ل" هلا

 |رورمسلاو را تت :اسع ل-- ىلا هإ-هوأو قزرلا عاوأ ل_ةفأءاطعأو هما ركلاو د رَقلا تاجردب

 | (قوالاةلأس ما ) لئاسمةياالا فومظنلا هجواذهةاهوركمنوكي لتقلا اذه لثمن الوب لقاع"ىافأ|
 |لتقن مالاءاد-مثلان ا نكلهنا الاد هلوزن تقو ف نال د> ًاورديءادهش ف ةدراوذنآ الامرو

 نم لدم يلوم اوريصي الكا داهطان ءئدهاجم' نورفءاننانوةئانملاو نيرو عدلا نيموءا|نيدهىف

 راسل وشل رسال ناموزلا ينسق لو مل: : اضف ني ىلادعت هللاو نيمبسملا ن نمنيموءاانيدهىفلّتق

 ااندلا معن ىلا ل صواعق داهللا كرت منا مالكلا ققحتو لثدو ن موو: للا نيذه ىفدهاج نو همشنا | ىلا

 ا مءاودو اعطقمرخح اهلا يعني زافداهملا لعلبقأ ن مو لل اقوريةدوهف هيلا لدي نأ ريدة درو ليلا عزو

 ل 22 رسل شف داهللا لعلانقالا نار نظداذك مالا نكاذاو يتم مادو ذاهلظع لوك حمو اع

 | ةَقشَس هنمدار راانوكي نأ اماق“ ءامح أ نياو" هاا ءالؤهنوك ىلع لدي الا رهاظن ألعا(ةيناثلا ةلأسملا)

 أل مهئادار ماو ا ءامأ رش . الا ىف نوريصس مْمنادار ١1نوكي نأ اماف َدَد.ةطاوه هئمدار اتناك نافازاحوأ

 | ةايملا تايثاوأد راحوا ةايخج [تابثاذإر 1!نوك نأ اماقدارملا وهاذهنوكين أر يدقتبو لال | ىف ءامحأ
 مناخ اال ريسفتت ا (لوال لام الا) 3 . الاهذدقاهرك ذ ن 5 ىااهوجولا طم ءضاذوذ ةمنامسكلا

 | كلذو لاق ”ىبعكلا ساقلاوأ مهنم ةلزتتعملا ىب 5-5 -:منءةع اج هبا| بهذ دقءامحأ ةرخ . الاف نوريص._تا

 || عرس: نوضَر نا ا ا - ام مهتع هللا ىك- نيذل انيق انا نال 1

 د لادخوبلا رباب ندب ادق ب يلا ١ ا



 سا

 ا اناا هلوةنا (ىلوالا ةطز ةردلوديم لوو وانا الع ار لاافظك ١

 كشال هنا(. املا ةخغا) رهااغا ان ءلودع كل ذ دعب ءامحأ نوريصء_س مهنا لعلي , الاوز ه لوزن لاح |

 باذعلا ل_هأ ىفرك ذىلاعت هلام وقعلاو باذعلا بناج نم را فاسح الاواللاوةنغإل تايد

 برذعتا او يءقعتلل'افااواران اولش دأف اوقرغا لاق ىلاعت هناف برذعتلا لحال ماسلا لطم عام هلا
 "احب اذعلا لهأ هللا لعجاذاو امشعو او دغاماعنوضرعي راثلاىلاعت لاق اضن أو ذامملاب 5 ل
 ةيانثالاو ناسحالا لال ةمام-هلا ل ةءامح باو أ ل هأ له نالذ بيذعتلا لحال ةمامقلا مامق لق

 ةالصاا هيلع لوس رال لاعتام ةئلا ف ثعيبلا دئعءامح ؟ىهلعصس هادا رأول هنا (ةئلاثلاةخا) وأ كلذ ناك ِ

 ”نيسحتالو هلوة ند سح ريقلا باوث ىلءءاناج اذا امأ كل ذكن دما عسج+نأب هلع عم "نيس الو مالبل او

 هناوهو في رمشتا !اذمم نيداخلاو نيعطملا فرمشي ىلاسعت هن اله: ناك ام هل عل مالم لاو ةالصلا هلع هنال
 ( املاعزاك نا ومالسلا وةالصلا هيلع هنا لمق ناف مهلا ا ولا لاصنا لال ةمامقلا مارق لبق مهب

 مهأب هللا ةريشس نأز اق ةنللا لهآ نمممنأي لاعربغمنكلو ثعبلا دعمهم ردنع ءامح أن وريصء#م مهنأب
 ”نيسعالو لاك هنال توما لاننا“ نيستالو هلوقاذلق رورتدلاو تاوثلا ىلا ولضيو اند قود 2 5

 ناسخ ال هلال لالا ىف ءامسأ م_موكوهنايسسحلا اذه لو زي ىذلاةاناومأ ها لمس اولتق نيذلا
 نايسملا كادي هلقاعتالو ادةيمربخوهذ ني-رؤنوقزر هلوقو ةءامتلا موو ءامحأ م-مروريص فك اند
 موق اوم-هفاخ نءم-مءاوةملا لنيدلان نورمشد دو ىل اهث هلوق (ةعبارلا خلا ( لاو مك ا١دهلازف

 ماسك لدق ن وك نأ وذيالامندلا فن وكحر نعمه راثتساف اندلاىفا ولو نآو ل المج اوةلي ل نيدلا

 ْ انهار ةنفاسلا موي نيفءانخا عاج رك لحاذد هلدف ةامملا عم نوكينأو دبال راشيتسالاو ةمايقلا ١
 ىلص *ىنلا نا امهنع هللا ىذر سامعْنيان ءىورام ا دز انو ادم تسلا ركفلالا

 أ نم لك نو ةنطار اهمأد رتاهئاورضخ ربط فاو>أ ف م-ه>اورأ نا“ ادهمثلا ةفص لاق مرا

 م-يوعطمو منك سم بمط اوراكل شرعلا تدك ىو دنمل.دانقىلاىو ًاتوتءاش ثمح حرساو اهراس

 | لاقذ دال! فاو.غربىك ا ىلاعت هللا عنصامو بعنلا نع هيف نام نواعيانم وقتناانا ولاف ممرمشمو
 | لكسو دن الاهذ هىلاعت هللا لزنأفاورسشيتساو كل ذباوحرغف مكن اوخا غلبمو مكن عربخشانا ىلاعتدلا
 ةيقىف هناا تاس رم ىلعءادهشا!نا انا ل.ةفامع ا: !ًاسل افلا الاهز_ه. نع هع هللا ىذردوءسمنبا

 ا كرشأالا سو هماع هللا ىلص هللا ل وسرلاق لاق هللا دمع نءرباج ن ءوءارميض> ةدورفف ةباورقوءارضخ

 نأ بح ١برانلاتذ كب لأن أور عنب هللاد_.عانديرتام لاق مث هقاءامح أ د-- أب برصأ ثيحلانأ نا

 "| اهراكشا٠ نكي فيكف رئاوتلا د تغلب !مناكبابلا ده تاناورلاو ىرخأ: رم كرف لق أف اند ا ىلا ىف درت
 | هقناك اذا ميجا مانغا مع :: ال حاورالا نال هر هرب "احر امن !لاو تاناورلا هد عى ”ىبعكلان ءط

 ١ حاورالاهذ- هنأ ىذدةب هرداظ هير ٠ نم حور ةلزغمو حورلاال حدرا

 : ضقان اذ_هو ح ردت اهراس نم لك و ةنملا راد اما ىذتةدهر هاظاذي أو ريظا!لصاو- ىف ؛

 1 مسالا حاف ضرع ح ورانا ىلع ”ىن.موهف ( كالا هظااامأ باوهحاو) ريسطلا ل صاو>قاتوك

 أ تاماكلا هذه لاثءانمدصقلانالع وفذدموهذ (ىناثلانعطلاامأو ) كلَذكس دل ضالانا نيدنسو
 1 لاق-الااز_هىفمالكلا هلدادوذتاف الاو تافا!لاوزو تا مس اوتاحارلا لود>- ن ءتاناكلا

 || نولئاقلاو لالا فءامحأ ءادوشلانادار [1نا هي الاهذهىف ”لّوحملاهو-ولا نم (فانثلا هجولاامأد)
 : ميد ب تو تام .ا١|ذه ىف ضوللا لدقو ثدنال اهتننأ نم مهئمو حورال اللا ده تأ نموت لولا ا

 ْ ءازسأ نا (امهدحأ) نام هءاعل ديو ةيثمأ اهدل- هعون ع ةرامع سلواسالا نا ىفو مدقق

 | قاملاو هرغ ىلا هرع لأ ع نءقان ئ * ند وتماملا ةاقاللاو لدبتلاو لالخ الاو نان وذلا ىف ةءئبلاهذ- 5

 5 ريسغم الا لأ فنو كي هناو الد زهىكرح و اني“ رس ةرأن هناهاذلقأم دك وب ىذلاو لدتملل راغم |



 ا هائلقأم جدقم رخاىلاه رع لرقأ نهد اوئثهنا هسفن نمدح ناسنالك ناك الدو: و ريكيهناعةشطا ]|

 | مولعملاو هئازجأو هئانضعأ عج نءالفاغ نوكياملاح هسفئاملاع نوكيدةناسنالا نا (فاثلا) |
 ||| نوكين لم < كلذدعي ث سوسحملا ندبلا اذهل رياغمْئد هنا نيه>ول نيد مب تثق مولع سلال باغ |

 ]|| لق و درولا ىف درولاءامو م.عسلا ىف نهدلاو ,سقلا رانا نانرسس ةثلسا هذ_هىفانراماصو م [عمح

 1 ْ ندبلا تاما هنا دعيال هناق يبه ذملا الك ىلعو ميكى لاحالو مس رسبا هسفئ اسعاف ارهوحنوك نأ

 تامثلالوزت ريدةلااذه ىلعو همل ا ةامل ادعي ىلاعت هناالا هنا هئامأ هنا :ل3 ناو امحهوذا!كلذ لضفنا

 ا هللا هانرك ذاع ثدثف اران اولخ دافاوةرغا هلوق ىفاكريقا !تاذع نع ودب الاهذه ىف اكريقلا ب اون نع ةءاكللاب ّْ

 |ثيدحلاو نآرقلا هانركذام دك وي ىذلاو هملاريصاا|بجوف هملعلادةي'الا رداظف كلذ ىف عانتماال

 ||| ل داف ةمضىه ةمظار كير ىلا جسرا ةنئمطملا سفن اها (اهادخا) تان اق نارقلاامأ لتعلاو

 ءافو ىد امع ىف ىل_ت داق لاق مث توما كير ىلا ي+راهلوق نم دارملا ناك الو ىن> ىل> داو ىد امعىف ٍ

 ْ اذا ىت (اهين انثو) ءانركذام ىلع ل دياذهو توما ب.ةءنوكي كلاما هذه لوص> نأ ىلع ل دم ب.ةعتلا

 م-هالوم هللا ىلا اور لاق ث ندبلا تومنعةرابعاذهو نوطَرفيالمهو اذلسر هتف توملا كد ؟ءاج

 ||| (اهئااثو) ندبلات و دعب قا | ذ نا ىلع لدفة هوه |هناذو هنا .كوها ناو هنع رممض اوّدر اوقف قا

 نا<رلاو حورلا اذه نا ىلع ل د بةعتلاءاقو معن ةنجو نا كرو حورف نمب ٌرَملا ندناك ناامأفهلوقا

 ||| ءاسفلاو هتماق تمافد_ةذتامنم مال لاو ةالصاا هداع او ةفرعاش ا امأو ت وا بدع ل_ماح اللا

 | تقولا ىف ةلداح ىبذى ربكلا ةماسشلاامأو هتومدعب هلداح دلك ةمايق نا ىلع ل دب ءقعتلا ءاف

 | اًضيأوراثلا ارذ-نءةرذ-وأ ةنللا ضارر نم ةضورربلا مال لاو الها هماعهلوقاضر أو هللا دنع مولعملا

 | 4ل يقف انقح مكر دعو ام تدجو له لوةرو نيلوّدعملا ىداني ناكردي مون مالسلا وةالصلا هيلع هلا ىور ظ

 ظ ءانعم اذه ظفل مكدم عمت مسا مالسلا اوةالصلا هلعلاةذم_-مدانتف.كف تا اوعأم-منادنا ل رد

 | نأ ىلع ل دي كلذ لكو رادار ادن ءنولةنب نكلو نو وعال هللاءاماوأ مالسل اوةالصلا هءلعلاكادأو |||

 | ديلا فعذي مونا!تقوناودو (لوالا) هوو نه ل وةءملاامأو دسإلات و دعب ةيقان س ءوفنلا |[

 ||| تابيغملا ىلع علطتو لاو-الاد_هاشتف مونااتقو ىوقت سفنلا لب سفنلا فعض ىذضتقيال هةعضو

 | تومبةعتيالندبلا تومّناىفّنلغلا ىَوَتياذهذ سفنل اتفعض بج وبالن د بلا فعض ناكل ذاف |

 راكفال ا هذهو توم ا ىلا ىّدْؤِي هفافحو غامدلا فاضل بدسراكفالا ةرثك ناودو ( ىناثلا) سفنلا

 | بيس و هذسفنلا لاك ىف ببسوهاك سفنلا ل امك :ءاغود»و ةمولالا فراسعملاسفنلا لاكمال فس

 دض ىلع سقتلالا وحأّتا(ثااثلا) ثددلا توءتوعال سها انا ىفّنافلا ىَوددا لوو ندءلاناسةنا

 : ظ هللارك ذبال ىلا« هلوق هيلع ل.لدلاو ةمولالا فر اعملا جيت و رفتاسغا سفنلا نال ذو ندبلا لاو ْ

 ماعطلا الدنا كالو ى.ةسو يددعطإ ىردذع تبا مالسلاو ةالصلا هل لاهو بول_ةلا نكوطت

 | تاسئالانا ىرئاتاف اضيأو بمغلالاعراوأب ةرانتسالاو ةسيحماو فر عملا نعةرابعالا سا بارمثلاو

 | ماعطلا ىسنيدق هقوثءمىلا لودولانوأ بصنعز وفلابوأ ناطلس ةمد- راشتسالا هلع بلغاذا

 | نولءوْ اا نوذراعلاو هنمةٌدي دش ةرقن هلق نمدحول برمذلاو لك الا ىلا ند ول ثم<ريدد لب بارمثلاو |
 | كلتنمْئث مها فشكناو راوالا كلت نمئئشمهل حالا ذا م-ملا مهسفن أ نم نو دعب دق ىلاعت هللا ةنرعم ف

 | لكودل اهسحلاةداعسال ةداضلاكة يناسفنلا ةداعسلاف هلو سطعلاو عوبلاب ةّمبلا او حم مرارم.الا

 | توعقالنأ بجو كلذك ناك اذاو ند,لاناؤا قاعتالواتاذب تلق سمسفنلا َنا ناغا ا ىل-_ءباغ؛كلذ |

 ةدعاقلا هذه ترزق م هنأ لع او مانقملا|ذ_هىف ةيفاك تاسع ائقالا هذه نكشلو ندءلاتوعسةذلا |

 || :دعاقلا هذه تفرءاذاو هباذعوربقا! باوت نم نار قا |ىف دروام لكن ءتاهء_ثلاو تالاكشالا تااز |

 مويىلا شرعا تدت هلل لك ددعستو عكس رت ىهوءامسأ ءادمشلا حاورأ ني رمسفملا ضعب لاه لوةذ
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 هب ىلاعت هللا تحلو ودل مانعا ملسو هملع هللا ىلص* ىناانا ىورام هلع لدللو ةما.قلا

 كل ذ ىلع هلا الا نأل-ءاو ىمهدخىف هداسحو ىدحع هحور ىد_,ء ىلا اورظذالوةنو هنلكا الم

 هلوتوهوزاوك دندن الملا ه ةدصق اذكؤ معه روك كم هنااكه لع ماورد ردت ع سنا ءاؤو هو ا

 تمءهفهتلادنعم_موكب كن المال هلال ةداعسلا تمهئاذاف هتدايع نءنوريكت_سالء دنع نمو
 هجولا) : ةرخ ٠ الا فراسعمباوبأ للا ىلع خفت تانك ءدحو هللادمءم- موك اجل *لمداطاةداعسلا

 لاَذإ اوةلمخالوةلا اذ منول اًهلاو داس> الل ةاملع | هده تنشب ن نهَدْدَع 95 , الاوز هرب س2 ىف (تلاث لا

 عاونأ ل كولو شرعلا تت لد دانة ىلاو تاوءذنلا ىا» ادهمشلا» الؤءزاجحأ دعصي ىلاسعت هلا ه_مض»د :

 : نمداهبلا تاداعسلا هده لصبو اهدس<عو ضرالا ىف اهت كك رخو لاه نم م-منمو املاتامار - ةداعلا

 ىلا عت هلل انا لاقي نأ اماق عاسسلا اهكأ اندق ءادمثشلاءالؤهداس -ىرئانالافو هش ط نم سا للا

 اهلاصفتا دعي ءازحال كل َّنالاةيوااهبلا باوثلا ل صورو عايسم | ذه نوطد ىف ان ركز ْ

 دعت سم كلذ لكوا ماا باو هلال_صونو اهب اما ءمللاذرواهفاودو ىلا.عت هنا ا ىكحر عا. سلان وطن نم

 (| ه- حا منوكانزْوج ناف ديدصلاو جقلا ل هذنبوءواضءأ حسذنت نأ ىلا امايأايقاب لوتقملا تبملا ىرتدقانالو

 / دا را سدأ لوة:نأةنا لا هريسفت ىف ) عدارلاهجولا ) ةطسقسااب لوقاام نأ ةقراع ”نإةاعةمعذم

 :١ مدالا لاق (لوالا) هوحو نم هنانيو كاراحلا ضةدار ال فوات لود ءاحأ م-موكنه |

 : 0 ةماركلاو ةداعسااو ةدهنلا ةمارقلا مول هديقاع تناكو نيدلا ىف ةلزمما مب ضع ناك اذا تملا نا ىنلبلا 1

 0 2 ساو تمم هنا دا هب عشت الواو غن ذيج ىلا قدعانل و لانا تاجر مدأو ”ىح هنا لاء نأ

 : ههقفل-عو ”ىرهزلا ىأرالا ناوصهن كا اد_.عناىورو عبس هلا ىذؤمللو راح هنا ديلبلل لاقي اكو ١

 : دق الع#ب ءانث فاو تاماذاتاسن الان اكد الؤ اهل هج ابو كالثم فقالت ن نءهتامام هل لاف هةمشتو

 || نا ناةاملا هد هز اج و_مذعب لاف (ىان 1١ -ىح وه لب تامام هئازاسجلا لتس ىلع لاقي تن بج

 8 نا ديواعم دار أ الهنا ىورا؟ءالؤد تحاو هناا ضرالا تاكو الاعاو مقررا ةقان مهداسعأ |

 0 رباج لاف عضوملا اذ هند هدر داق لشق هلاك ن مىدان . نأب صأ ادمن ل -

 د (ثااثلاد) امدت رطقق مسهنم لتجد غبص !ةانحسملا تبا ءأذ ناادبالا بالقر مدع جرجأكو ملاا:-رشن

 ' هللاون" الاه1- هىف لمقام عو#ت اذهف تاومال ا لسغذاك نول -غتالم ا ءامحأ ماو داو أ

 : هللا قد هنا لودر نطل "نيس الو فاش كلا بحا هلا (ةئلاثلا هلأ دانا ات تاهواذارارم .ًابلعأ

 ْ ) ىلاُك كا 50 ةنيسالو مدع 2 3 هو ءاملان رز ليلا لومي

 ا قدرا ل هلوق ( ةعارلا لأ اسأا ١ ديلا نواس ااو ديدش دا اول غانم هو

 . لوقأو اي أمبسسحا لو ينعم ىل-« بص اء رق فا شكلا بحاص لاق“ انوع لاب ك1

 1 لاَ هم ىمرافلا ىلءو أن عط ءاحأ مهب سسس الو ىعم ىلءزايلط به: لاء ا.حأ ّى رةرلو لاف حاجزلاْ ا

 ١١ كلدنال م-ءلاننايسكلا ريسفتزو الو هللا ىل_عْز اجري كشلاب سعالاو كل ثلايحأ هنالك ذزودجال

 زروال هنا اق لف كشالن اطظناء_ساالوة مة ب. نأ حاحز او دغالا ل_هأ* ءاذع ٠ نمدحأ هنأ | به ديول

 : حاجزا نم ةرسطانملا«ذه لوق اد ناايال سيل تدان عسبج ىف هفيلكتت ناس لأَن نام اب هنن سهأي نأ

 ىافلاوةغللا فاه-و اهاناى ذي ناك حاجزا ل:بصنلاب٠ احا رذأم هنا لعل دن ىسمراغلا "ىلعى أو

 : (اهدحأ) هوجو هفق مهبرد:ءىلاغت هلوقامأ هب هنوعا لا عوار ءالا ىف هحو هلام لكس لو هيف هعزان

 : هتاعق“ ا.حأ مهىأ ممردتعءامحأ مه (ىاثلاو)ىلاسث هقلاالا | لضالو اعف:دح أ م_هل كلوال ثدح

 0 ثرقلاو اني ا (ثااقلاو) هنالدع ةفما - ىنأ دنءوازكح "يفاشلا د:عاده لاقي اكهمكدسو ١

 3 0 اا نيحرف رثنركرر ةرانانرذس نا زن نورت نموداوقكمارك الاو



 0 وج تق ا ولاك 0 يا و ل وتو
 ةرئماساوذن وكمت (امهدحأ) نيه ونم ةمجتمم تناك ةءواالاراوالاب ةمسدقلاحاورالا

 | رونلا ع ويني ىلا ةرظان موكب (ىناثلاو ) ةيهاالا فراعملاو ةيسدقلا انالخلا كلت ةئاالّدمةقريشف
 ةراشانوقزرب 1 لوالا.اهج اهنا نم -عافاالاع .ةلاانهماو اهكاو ا رو جيلا ردع دو

 ىدعر هل ضف ن نم هللا مدان ؟اعنيحر 5لاف اذهلو هن املا ةحردإا ةراشانيح رثهلوةوىلوالا ةسردلا ىلا

 تا اًشاىلار_ظانلاو ةدسقلب لوغشم قزرلا لوغكثملانال قزرلا ا! قررا دل مدور هنا

 1 00 اود يتااينورش بر قاع بو< وهف هريغل ولا تاط نمو دار 0

 كار نيدلا نم * لدي ضف ل ففوخالنأ هلوق نأ لعاو نورع ةمهالو موا فوخالأ م عفا

 ؛ (دلأ 11) لد ءاسسم هن الاىقو مسهفاش نم مما وقد 0 نيذاات نرحالو فو آن نو ريس و

 ْ نم ةلزئعرم متل لعسفلا تلط لاعمّم_سالا لهو ةراشبلاب لص, ارو رسلاراسبالا (ىلوالا

 | مايقليقءايحأ“ اذبعءاانوكا واسنيذلا نأ لعا )3 اثلاةلأسملا (ِ ةراشباابم دج وف رو ريسلا بلطا
 مهخعلوتي ءاد_مثلا نا لات: نأوهذ ( لوالاامأ ) رخأ تالي وأم دن الا هذا اورك ذ ةماعلا :

 ا نم نويدصيف هللا ءاشن ا نول قرف رافكلا عم“ هلاةملا فى انالفوان الذ اناو>اا:كحرتضعبا

 (ىناثلا امأو ( مد ماوتشب نيذااءنورمش تس وهلوقووةانيدأ ام ةماركلاو قزرلا
 | لاشي نأ قوذ

 هلوقد: دا راو هَلَدذ ند هللا م- ع ان" اع ني>ر ”نوتزر ةماعلا اقدم معا ااواخدادا ءاد_مشلاَنا ٍ

 مرا قال ءادوذلا ةحردلثم مها سدا نيذل انيْنمْوملا نم م.ماوخ امه موف! ندم ا وقح ل
 . ةجرو هر عمو هنمتاحر داهظع ار أ نيدعاقلا ىلءنيدهاسحلا هنئا لذذو ىلاعت هلوقدلل دم_هل قة: ها :

 | كلدي رةنو مم عامجالا ن نمر ومسهلا دعملا ميسعتلاو نينمؤملا ىوأم ن هنورباع نو>ر ةمق ١ ١

 ْ كلذو ىناقلا ن نمىوقأ لوالا لد , وأتلا نأٍلءاو حاحزلاو ىناهفصالا ملسم فدا: داره تا

 | ماعم اذ هو ةئلا ىف م_هءامحا بسب ضءبْنيممْوملا ضعي راشي:_ساىلا عجرب ريهفاثلا لل_داح نال ّْ

 || م-مجاوة1 ل نيذلاب نوريشة_ساكموفاضيأو كلذيءادسبشلا رو سل عمدا يتمالك قجفأ|
 لزانمقوذ ن نيش د_صلاو ءامنالا لزاممّنال لوخدلا ف مهمدقتن عن ورمشب سيكل كس , م-جعفلل ند

 | ني_حلاصلاو هت ني-ةيد_صلاو نيد 4 دنا نم مباع هللا مذأ نيذلا عم كئلو اف ىلاعت لاو ٠ ءادهشلا ْ

 نيد_هاجملا صم ىنف لالا هجولاب تأ دا ىفاذاامأ صرمذلا ىف ةدئاق قتالريدقتلاذ 5 ىلعو ا

 | عقول بيس نوكي فود اللا لح اتاو وأكل :ناكن دئاوفلا مظأ ةصاس+ ا هذندمب 1

 | ىذاملا ف ةدوجوم تناكىبلا عفان تاون بسب نوكحبي نز_لاو ىليةدسملايف لزانلا هوركملا |
 |اسم دلا ممعت ن“ مهتافاعق موا نزحالو ةمامقلالا او-أ نم م موا ةاس اب م-ملع فو>الا هناهن اص نيبف ِ؛

 أهلا لت اسم هيفو (نينمؤملاربأ عيضيال هللا ناو ل فو هللا نم ةمعنب نورمشد ب ) ىلاءتهلوق أ
 | ممسقنال نورث سيم مفرك ذام ىلع مج اوةلي ل نيدلان ن ورمي #سدأك مما نيد ىلا هت هنا (لوالا 1

 | مهم 0 0نيذاالاو- ابن اكل والا رايت ءالانال نورم دس سد طظفلاداعأامئاو ميعنا نءاوةزراسع 1

 ا لا وحأب مه-رفركحذدلا سلا ليقناق ةصاخمهسةنأ لا و تاك ىناثلاراشتسالاو مهنا نم أ
 مالا حرفااودراش ,:سالاّنا(لوالا ) نيي-ونم باو 1ااساق راذيتسال ا نيعحرفلاو مهسفنأ ْ

 اوفرءامج راشيةسالا لوو لاطاق لص اعحرفلا ل ود-داراا لعل (ىناثلاو) راركتلا مزلي.الم |
 باوثلا ىفغ ةمسعلاا لضفو هللا نمةههْ هلوق اثلا ةلأسملا) ةرح "الا ىف .ها لص 2 ةماظعلا مع: لانا ٠ْ

 86 ماوخ ا ةداعس مهراشيتسا نا ىلءلدتةناالا ( ةسلن اثلاذلأسملا ) دئازلا ل_ذذتلاود لذفااو |

 هبنتاذهو ناوخالا لاو ًابوهركذلا ف ل مالا راشيتمالادأل مت داعم مهرايثوة بدا نم



 يأ
 سم

 هيحر 0 ناك اذ عا نوكيتأ بوه انو تاوذالاوس أجراس نال حران لع كا الإ

 <”ىاسكلاأ ارق (ىلذالا ةلأ ل لك اسمهيفو ني: ءؤاارجأ ع.مضرالهلانأو لاك مه سن:لاوحأ حالدد ا

 ١ نورمشد5_سيربد داو هللا نأ,و عم ىل_ءاوتب نوقا !اًارقو فا ةتسالا ىل_ءففئاالا رمسكب هلل ناو

 ةءا رقلا هد هىل_ءنال ل. أوما ىوالا ةءار هلاو نينمؤملا رجأ ع.ذيال هللان ابو لد)و هللا ئ م42 1
| 

 بالطو ةحرلاو لذفا ابر اشد سالا نوكي هادا ءارقاا ىلعو طقف هد ربو هللا لذغي راش الا وكي ١

 باطر هلاغت_تانممتآ هللا تاط) الغت-ثم دا ركح نال ل 2 لوالا ماسقملا ناكل اورحالا ئ

 مظارورسدلاو تاوثلا لاح نم مدّة ى ىذلاناناسبن هنآ الا نمدوصقملا (ةيئاثااةلأسلا) هلعرجأ :

 |١ هناك هبا نأق باوثلاو رحالان ماكيد قدسي . نمو م لك لوم مباصوستخكس سنا ١ اد_مشلاىلا

 ١ قاسف نءوفعل ا ىلعتلا دان دنعةيتالا (ةثلاثلا هلأ سلا) ةنيلاهعمضرالو باو لاو رجالا كلذ هلا لصوت"

 ١ هناعارجأ هملا لصواسا ادام اديومراذ || ىف هقسف بنس د يبول ةثحلا قدسا هناعاب ان هنالةالدا !لهأ

 ا لوسرلاو هنن اوباعسا يذلا ) ىلاعت هلوق دب 95 لا فال تاذو منايا لعنينمؤاارجأ عيشيذنر غلا :
 1 ىلع نيمو هاا حم ىلامتدتلا نألءا(مدظعرب اوقلاو مسونم اون سحنيدنحرقلامهياصأ مدعي نع

 || دحأ ةوزغب هل همام هالكو ىرغملاردب ةوزذب ةزاثااو دسالا ءارس ةوزغب اههاددا فرعتنيتوزغ
 إ ةلأملا)لئا مما الا فو ىلاعتهللاء ام ناهرك ذ:_ام ىلعدن الاءذه نم دارألا ىوفدسالا ارةوزغامأ

 1 او' أني ذل هريسخمو*ا دتيالاب عقر هنا جاجزلا لوقو هو (لوالا) هوو نيذإا ل < ىف ( ىلوالا

 : امدأنوك.نأ (ثااثلا) تم ءودال تعا ىلع ضفللا وههل# نوكينأ (ىاثلا)ةيآ الا هذهرخآىلا مهتم

 : هبامعأو ن امةسانأ نا حدالا وهو (لوالا) نالوقةنا الا هذه لوزن بيس (ةناثلا هلأ لا حدملا ىلع

 ١ مها رتمف ليلقل الامهنم قلو مسكرثك ؟ انلتقانا اولاهو ومدن ءاحورلا اول و دس أن ف اوذرمصن ا
 نآدار رأقل بو هيلع هللا لسه هلال وسر كلذ غلبق عود رلابا اود مولص ًاتاسنو عجرننأ بجاولا لو

 لاهو نافيا لحل ةْوق هاج ن نمو سفن نم هم-(مربو رامفكلا بهر

 وت عل لع هللا لص لوسرلا احجي رف لاما ف ىم ناك ن ءالا عمت الار نأ ديزأال
 ا هباصأ نم

 بءرلاهللاَّى اف لاممأ هثالث ىلع ة هب دملا- ندهودودسالا» ارد اونو - البر نيعب_تاوناك لق

 لم-<لو#للا ناك مث ةعاس هقذع ىلع هم اص لوك ع نم مويف ناك هنا ىورو اوهزرتاف نيكرم ماا بولقىف |
 ١

 "كودو ةءاسهيحاص ىلع" اود نم م موية نأكو مق تاحار 1 ١نانممال اذ لك ناكو ىرخ أ ةعاسل « انا

 هلنا ىلص هملا سا: دا عراد موتنا الاهذه تازن مدالار كب وأ لاك (تاناافز عاج هيحاص هيلع ا

 ١ انعم جععق دو هما ل وه-هدذ3 ١ واكو م-هةشك ى م نياكحص ثملا ىل-َع م-ميدشف هع ةع؟ زولا دعب سو هماع

 م-ممام دي هتف دو سو هيلع هللا ىلص ميل ىلصو اومز مناف بعرلا مهيولت فهلا فذقف زد اواثمن أدع

 هله نم عز < الئلاه دررمب زالمالدلاو ةالصلا هءلع لاذ ةزجابخ أ ىلار طذما تءاح ةيفصّتااوركذو

 تااَقق هيلاز طال ”اهءدفرمب زال لاف ىلاعت هللا ةءاط بذ- ىف ريس كل دو هب لغف ام نا: :دق تلاقؤ اهمخأ

 هملع هلق ىلع" ء ك1تأرالف اهنا اواعونأو اهوأواهحوزلتقدت ةأضا تءاحوهل ترفغةسساو ارغخ

 | تاءاورلارثك ادن , دا .ه لوزن باس ىف ليقاماذهفر ده دعب ردا تااه ”جودو سو

 باح [لسقو ىلاو بعد باق ةاوق هممو باح ى_هع ب اهسا (ةئئاثلا لأ بلا لوالا ه-ولاىل-ع

 | واجأ ىنعملاو لعفلا باط ل اعفد_سالا ف ىلدالاّنال ةياجالا ىلع- ةينأ ب اط باك ساو ةياجالا له

 1 نيذلاىلاه:هلوقامأ وللا تاحار خا م-مماصأ ام دعب ن 0 لوسرلااوءاطأو هصاوأىف هللا اوعاطأو ١

 أ | اوةتاوم-ممماو:-أ نيذلا لوقف (لوالا لأ بلا) ناتلأسم هءفق مي-ظءرجأ اوقتاو مهنما ونسحأ
 ا هد ل>داوةتاوهلوةوتا ارو.أملا عب رانقثالا هتك لد داوزحأ ) لوالا ) هوتجو ميله ءرجأ

 [اودسعا١ (كانلا) ميظعلا باو لا قه -_سيني مالا نيذ- هداج كاكاو و تايهنملا ع.دج نععءاهتدنالا



#1 © 

 | ويشمل ميلا هلا ىلع 0 لودرلان فتان هللاا ةماو تقولا كا: ىف لوسرلا ةعاطف
 اونا (تااثلا) ضوونلا نمهعم اوزكع ,نأ دعب نم غلب ام تاحار ا سلا ذات لودرال

 ١ كلاعب 0 م6 ىء 000- زا 0 م لوسرلا ع 4ع اط. ند هادا

 2 ١! نا ننام 1 ناس اود * ٠ ممضعبال ماك ١ وقناو انت و 1 وهنا
 (لكفو هتلان م هجم اوءاقناف ل .ك ولامنو هلأ اد ل اناعام هدازأ ١ى._هوثحاف م ا اوعحدق
 ا ل ا 2 ل اي سل

 5 الا هزه (ىوالا ةلأس سأا) لدا 0 , الاؤو ( م ل سود قاوم تاوضواردحاو“ وس مدمس ع ل ١

 ل ةداانم فرص نأ ىلءمزءامل ثا سان نا ص ايعنبا ىور ىرغملا ردي هوز ىف تلززن
 ١ كدب واش لق رمعل مالسلاوةالصلا هيلعلاقت تنم اهبلنقنف ىرغصل ردي مسومان دعوم داب كدان

 | ىلاعتدقا قا ونارهظا ار لزن ى- هموق عم نا.ةسوبأ ح رخل>الاريض> اسف ىلاسعت هللا“ ءاشتناكلذ

 ا تدعاو ىامي عنان لادا. رقعم ميعت م دق دقو ىدنالادوعسمنب ميعأ قاف عجرينأ هلادؤ همءاق ىف بعزلا

 ْ ْ قاديدو ثلا ه فبرعشتو رصشلا همف ىرت ماعالا انهلصيالو بدج ماعاذ- هناوردب م-وعقتلن نأ دمت

 ا نم ةرمشع ىدذء كالو ماهطمشق هل دااىلا يه ذاق“ ءارح كل دي داز حرخأ مو د## حج رخنا نكلاو عجرأ نأ

 ميه ذناف ىرثك ؛اولئقو رايد ف يون ؟ىأرلاءاذ هام مهل لاتف نوز يمت نيل سملا دج وف مب كح رد لب الا

 1 كلذ مالسااوةالدا!هءاعلوسرلا فرعءالف مهن موق بولق ىف مالكل اذه عقوذ دحأ مكشم عجرب لم ملا

 نيعمس نمو هعمو ملسو هملع هللا ىلص ”ىب الا رخمت ىدحو ميلان رخأ الهدا ده سفن ىذلاو لاك

 مهل قوم عضوم تناكو هناك مل ام رهوائرغدلاردب ىلااوا هونا ىلا ويه ذو دوع سه نبا ميفالجر

 1 نيك رشا ا نم ادحأ هباصصأو لبو هيلءمقلا ىلسدقلا لوسر قلب لومانأ هنا ماعلك اهأ نوم:

 مهردااءاوناصأو اوك رواد «زوامدأ اورخثاو اوءادو ت اراعو تاد ”موع٠ تأ :اكو قوسلااوةذاوو

 ١ ا لا دج هشدج تكمله ى مق ا ىلا ناغسودأ عجرو نيغاغ نيملاس هني د ا ىلا اوفرمصن أو نيءهرد

 1 0 (ةمئاثلا ةلاسملا ( 5 . الاندد هلو باس ىف ماك اردن ون تب وس اااوب مهنا جوال اولافو

 ا ] مسهل لاف نيذلا نينمؤ ار عيضبال هتلاوري دقت نادر هال مرعشا لمع -) هوو نيذاا ل4 ىف
 الا هدازف زق ءربخو 0 0 ن1 مارب 000 (كتتازب 00

 ْ 00 اكسر يعجل ؟اًةأا١ذدّنا (لوالا) هاا

 3 اوةبعاتأ هةوالوق د -اولالاق اذا هنالد_-اولاناالا ىل_ءسانلا ظفا قالطازاحامناو ب ًَ ل

 ا متأراَذافاسنن َجاَنق ذاو ىلا عةدتنا لاك لكلا ىلا لعقلا كلذ ةفاض دش يح نسح هلوقب نوه ربوأ هلوق لذم

 ْ فرضأ هناالا م-هذالسا ل ءفاغاو كل ذاولعفي ل مهو ةروج هللا ىرت تح كان «ونن | ىءؤمان حاقذاو ا هيف

 لو ةبنيشارلا ةعابجبا ىلا لوقلا فاشن تازوأن يداذكق لاعفالا كلت ىفمو- ود) 3 ىلع مهأم مودامأ مهلا

 1 ناءقس ىلاناو سه سدقل ادع م اكرنا قد*»انند_عو سامءنءالوقودو (ىناثلا) دحاولا كلذ

 1 نياسحللا ولات نوةفانما مه ىدسلا لاق (ت ثااثلا) العج هملعم وأ نعذو مه وايد نيالا ىلا مود

 ْ ميه ناف م كنمني رثكالا!ولدَةْذ م 1 ادق مك وأدق مولا نامقس ىلأ داعمأر دن ىلا ريس اوزوع نيج

 نامسوب اود سانا اندار 1 مك اودع دم ىانإا نال اهتفلوت (ةعباارلا لأ سأا) د مكنه قي )مهلا

 برعلانال لوءهملاف د هل عوهبا م كلاو_ءجىأ مكلاوءجدقهلوتو هركسع'اسؤرو هباصأو

 نيالا ناريخأ ىلامعت هنان مهنمنيقثاخ اوفو كذ ىأ م هوتثيشاف هلو .اعوج هن وعمدنو ا عج سداسا ىو جبل

 لات دلل لت :اسمه.قواناعا م-هدازق 0 ىلا تلا انروهلا ومعي لو هيل اوةةملي مالكلااذها ودمع 1

 1 مل اا لا نالوق هيف دوعب ا ذام ىلام هدا رايق مقرا



 "ا

 ل ةاملا اذهىلاو لوا ان ده فال من اع تا نا اذ- ه عام“ د“ ءتامدالا ناعالا ىفةدانزلا

 30 1١ اروف:الام هدازامربدنم فه ءاحاإثىل است هلوتوا رارفالا ىءاعد م-هدزيلف ىلاهت هلوق هريطنو

 ممولة ىف ثدح لد هنلااوتفتأي فود مالكل اذه اوعم١اام ملا نامعالا ىف ةدان زااندار 1 0 املا

 لون هنع ميو هي رص أيام لك لسد هيلع ها لس سلول ةعاط لسد امم مْزع

 نأب قولو مهب وق ىف ث دحو ةاوا دملا ىلا نيج اتاوناكو ة ه_؛ظعتاحارج هن نم مومق ناكدق هنال فخوأ كالذ

 ةلأسملا) اناعا مهدازؤ 5 ىلاه:هلوق نمدا رااوه ا ذهف دراما ءذهىف مه ديوو مما دعأ ىلعم هرمصت هللا

 ناصقنلاو ةدانإلا ليي هلاو تاعاطا ٠ نء لد قد دصتلا نءال ةرامعناءالانا نولوةر نيذلا ) ةماعلا

 اغا ةدا.زلااولاه لولا ادم نول وةءالنيذلاو ةدانزلا عوقو ىل_ع ص ىلابعت هناف : هن : الاءد_-ماودكحا

 ) ةعباراةلألا) ارا ناعالا ىف :دانزلا عوقوب لوقلا عدت هر ”اعسقون اهيالا تاره تعفو

 اومزونادئاو ا ندا! نال تار هردقو هللا ءامدشب لكلا نا ىل-ع ةرداضط ةلالد لدت ةعقاولا هد 8م ْ

 بااغاا بلق فلص< هناف رخ الا نع نيمصللا ددحأ مزون اذا هنابةيراجةداعلاو دأ موب نيكر اأن م

 كارا ا حرا انه ةمْدقلا ىلق هئاصس هنا مث فوهطظطوراش :|بولغملا باقى وءالشساةك2ْوةوق

 نا ىل-ءلديكلذو هنالصااو ةنةاوةوقلا نيواغملا بولت عدوأو بءراوف والا نوكرمثملا مهو

 ىلاعت لاق مع اهقفو ىلع لاعقالا ح تءقو نواةاا ىف تندد ماهم اوىلاعت هللا ٠ نءفراوهلااونعاودلا

 ا اولاَمْو ةقب اطيام اور وظأ م- مولق قاناعا اودادزا انك مما دارحلاو ل .كحرا منوهتااني_>اولاوو

 5 سدقلاىصاكوق هل هلدمو هللا انفاكىأ هللا ايس ”ىرايتالا سا لاه لد تسر مودم ٍ

 هنأ (اهدحأ) لاوقأ هن ل- كولا امأو ىرلاو عيش كيدي 5 ”ىرو عبش ىغن هم كمر

 رعاشلا لاف ليفكلا

 : ليكر تاضاملارومالا در ٠ ىاكتيذىورأاأتركذ

 | نالوهلا اذ_هةدعص ىل_علدنىذلاو قاكلا ليكولا ارا لاق (ىاثاا) ل.ةكروءالادربقناكار أ

 ىلاهلا منو هللاانةلاعو قزارلا منو هللاا:ةراز لو: اهلبق ىذللاةفاوءاهدعب ىذلا نوكي نأ ولسبس مذ

 00 هلا م يدع انوهاذكف تذارلا منو ها تال نملوقن 00 ا

 ١ ورلقتا ىلاعت لاه ها وكسص را وكي لمفكلا اذكو هيلا ال م وكب ىفاكلا نال
 حورالاف ذك اوءاةناق اوسرخو ىعملاو حرخ سو هيلع هللا ىل_ص”ىنا! ناكل ذو لذند هللا ند وعش

 هللانم ةمعُب هلوتو قافناف برمضذ ىأ قاف:اف رحأاءلاصعب برضا نأ هلوةك هلع لدي بالقنال' نال

 لاقل 8 0 ةمعتلا ل قو ةراصلا لضفلاو حملا ”ىذد !او دهام لاه للذذو

 نيفلخمملا ب 2 رس“ ءاسقلا كد و اواعفامف قف رتلابميلعلضفت دق ةريلغع لش ةود هللاو هر رس

 اوزغ اذه نوكي لهاولاف م منا ىورو ءالؤه هيزاقامم مفنأاو هرحث يح م-يًأرأطاثر اهظاد مهع

 صمم ىلا ”ىدقاولا بهذفاوفلتخا ىزاغلا لأ تأ ل عاو مسمع ىذرد وزغااباوث هننامهاطعأف

 ردب ةعقوىف نيب الاله نم مسهنمو ىرغملا ردبب ةيناثلاةب الاودسالاءار_ج ةعقو ىلوالاةياالا
 حدملاف جرا ده عبرت لعل ديدن حرا م-مبادأ ام دعب ن هىلاعت هلوقّنال قي لوالد قرغفلا

 لةءاضدأ رخ الالوقلاو هسأ حرقلا ةباصأ تقو نمو دعلا ىلع جورالا ىل_ءحدملا نه رثكحأ هيف (

 لامعالا او:س>غاومزملا نيذلاّنا لق هناكف ةعزهلان رمستينأ ب لوقلا!ذ_هىلءحرقلاو
 م نيس طوةباوملا ىلءنيمزاعلوسر الو هلل اوبادهسا مث م-هروما 3 "ا سيف هلن ارد اوهنوو ا

 0060 ان <73

 ظ : هدهنال ةفاضالا هذه تنس> اماواناعا لوقلا كلذم هدا ارذريدقّلاو مولوق سفن ىلا دئاعلا (فاثلاو) |

 2300 الل ا 1ذزذز1ذز]ذ 1 1 1 ا |11 12121212 يا ا ااا اا
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 : ماغ
 8 حس لىل شلاش فللالااااللابلللا بتل ل ببلب2تتتتلل7ت5ا)9و

 مهاذاةمعمو امفاكهياوطرو هلا ىلع ا واك وراواشفي لواورتمي ل مهعوجب ةراك مهغاي اا ثمر دعل !ءاقل ىلع 8

 مكلذامغنا) ىلاعت لون م لعأ هتلاواهنع اوبانتدق وناك ذا ةعزملا نم مهتم ناكاام هنع مويعتحال يظعرجأ ١
 |إ| عع مكل ذربخ ناطمشلاهلوق نأ لعا (نينءؤم منك نا نوفاشو مهوفاسع الف ءءاباوآ فو« ناطءدشلا

 | مسالة فص ناطم_ثلاوأ هط.دنتل ناس ةفئأت_سم هل ءءاملوأ فوتو ناطمثااوه طبل مكلذامغا |||
 [رفكلا ىف هدرتو هوتعلان اطمش ىهمودوعسم نب ميه لمقو بكرلاناطم_ثلايدارااوربلا فونيوةراشالا ||

 || هسهنءءاماوأ فو ىلا هتهرقامأ ةسوسولا,بفو*>ناط.ثااوهلقو ناو سنالانيط مهلك
 | ءءاملو أف وذ ناطم_كادلوق ىءماسخ نيمو اوذو خام ا ناطسشل اب هللا مهاممنيذلا تاوهو لاوس
 ْ فذ هئاماو ايمكف ودع ناطم-ثلا مكلذ مالكل اري دة:(لوالا) هحوأ هنالث هم اوركذ ثورممضملاو

 | ماى ه-قااف هماع تفخ اذاف ىلا.هتةلوق ىناثل لوعة ا فذ لاثمو نالا فذحو ىلا ما !لوعفملا

 | سأس مرذتما انعم !ديدشاسأب ردن ىلاعت لوق ناملا فذ لائمو نوعرف هلع تةخاذاق ىأ
 || هيلع لدي و اولاق ىلع ىفأو حاجزلاوءاّرذلالوق اذهوقالتلا موس مرذنمل ىأ قالتلا م ورذنبلةوقو |
 |ار-عادبز تةوخلئاقلا لوتىلعاذهنا ( ىناثاالوقلا) هتالوأب مكف وذ بعكني”ىأةءارق 0

 موقلا تدطعأ ىألاودالا تدطعأ لو ةءامكح لزالالوءفمافذك .ءاماوأ ,كفودتن الار دقت |

 ] هل وتواسأت مرد ىأاس أبر ذل دل وقو هماع لال دالراءاعّدا نمىلوأ اذدوىرامالا نبا لاق لاودآلا

 | ديز فاخ لوةتّردفرح ريغ نم نياوعسفم ىلا ىد عَ فيوذتلاو ىالتلا موب مر ذنمل ىأ قالتلا مورد.
 |( ثلاثا لوقلا ) هءاماوأ مكفوذدوعم نبا ةءارق هلع لدي هجولا اذ_هو لاَتقلا هتفَوْسو لالا
 [|| «ءانلوأ فو ناطيسشلا ىدملاو نيكرشملال اقنع اودعتمل نيقفانملاهءاملوأ فون ةناالا ىندمّنا

 مهتفهدا سو ءىهال نوداقن مالو موْفَوْح اذا هنوفانعال مناف هلناءالو ام أف هه نورثؤيو هنو هدطي نيذلا
 | فذ-الكاثااودحاو فود_< همفىاثلاو نافوذ# هدق لالا لوقلاف ةىّدسااو نسما لوقاذهو

 ىلا ةدئاعنياوالا نياوملا فةبانكلاف مهوئاختالت هلوقو رافكلاو نوكريشملامهف ءادوالاامأو همذأ|

 |نعاودعةتف مهوفاخالنمكلا اوءحدق سانااّنا ل اوقف سانلاىلا ةدئاعشا اثلاكوةاا ىو ءاماوالا

 ندوه حكه نا هناك صاخافىلااوعراسو ىلوسر عم او د_داشل فود اخواوم و لاثقلا
 ظ .نا عدد

 || نوعراسبن يذلا كنز<الو) ىلاعتهلوق *« ساملا فو> ىلءهتافوخ اورْْؤَتْنَأ ىضتةينامالا

 ممر هلوقالا نآرقلا فام عجب ىف كل ذكو ىازلارمسكو ءايلا مطب كنز عفانأرق (قوالاةلاسملا) |

 || ىرهزرالا لاه ىازلا مضوءانلا خفب مهاكنوقاملاو ىازلا مذوءاملا تف هنافءايئالا ةروس قربك الا عزفلا 1

 ا رصد مصنك نرد نوح ل اهي ناتغلا مما عفان ةحوءارشل انك هنأرق ام ىلع هنزدع هنرحة دكا ةغللا ْ

 |( لوالا ) هوجو ىلع هب ال الوزن بس اوفلتخا (ةئاثلاةلأسملا) ناتذا مركب مرك ”اكتزح نزحأو ||

 | سوسة ررض ىلع هل نم دبالف كل ذ ىلع جا ذاو امش نين ءوملا نم هباص# أو ”ىنلا او سضن نا مهنا ىلعأ
 نوكينأ ىوالاو مالسل مس ”ىبنلاب رضا | نءاعاونأ اود كلذده:مهنارومش ان مّنال ١

 دوصقا ا ادهو هعب رمثا | ءد_هةللاز او نيد اذ_هلاطب اركاسعل ا عمم نمم_هدو.هّةم نا ىلع الو# كلذ

 | نيتفانا ىف تازن اهنا (فاثلا) كن اشواعيو ل ها ماغي و مهتكوش لوزتو م» سعأ ل دحض لو مول ل هدعال

 | بسوار فظلاو ةريدنل | نمم-منوسُت 3 ودد(دَعَق وبس نيئمْوملا نوةوذعا واكم- ملا ىه مهتءزاشمو

ْ ١ 

هللا دنعنمال وسر ناكولو هلع ةرانو هلرمالا نوكي ةراتف كل« بااطاد# نانولوةياوناكم-منا |
 | بلغام 

 اواسأرافكلا نماموق نامجضعن لاق
 يي يي

 هسسن نزع ل وس .رلا ناكسو م ال_ءالا نعنيا ملا رف ناك از_ه 1
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 دم مصمم < سل وص صم يصمم ٠ مصمم

 مالسلا هملع هناق بيسلا كلدي لو هيلعدقا ىلع لوسرلا باقوفا عقوف نب ر ةنمافوثاوتترا م ال

 نكفو ىك اًماا لاف كيبررض قول فرتؤتال مهتذرنا هللا نييك سطم هب نول ةدرلا لإ :ببسب مهنا نلظ | ١ك

 ١ فيصوااممناورفكلا ىف عراسي هنأب فصورال ردكم لعق خا (لوالا) رومان هجولا اذه ىوشقينأ

 نعالا قم اال ةرخ ” الا ىف اظح مها لعمال نأ ىلاعت هت دارا نا ) ىاثلا) نا.ءالادعب رفكن هكا دب |

 ”ىنلار دقاق د ومهةم ص أت اوف ىلعنوكماغ !نزحلانا ( ثلاثلا) طمحأ مث كلذ بج قة مادق
 |هئم اق مو ريثكتلا توفا كل ذ دنع ملسو هماع هللا ىل_ص نزح اورذك مثمنا اب عافت الا لسو هيلع هلل ىلص

 (ءاسور دارملا نا ) عدارالوقلا) ريغتتال لاوس أنا ىف همدعكم -مماعا دو>ونا هؤّرءو كلذ نمهللا |

 هناجر لافتلا| لالا عاتل لسو هيلع هلل ىلصد# ةفصاوتك 0 رشالا نيب هكدوملا

 ْ نوعراسد نيدلاكيز عال لوسرلا اهي اءىلاعت هلوق ل- لان راتكلا فانمإ عسج ىلع هن  الالسدعالو ٍْ

 راقكلاءالؤه لك مالا نان هرعت لع 5 ا نمو هلوقىلا رفكلاىف ظ
 ْ ىو فيان ةعاط ىداسقلا هيمو رذاكللار هك ىللعءنزطاناوهولاوددب الاى (ةثلاثلاةلأسملا) |

 ادا ى- هموةرفكى عنزحطلا ىف فرمسنو طر ةيناك هنا( لوالا) نيهجو نمباوهللاو ةعانطل !نعهللا

 ١ لا ةوقىلاىزالأ بكا نع لامنولا هاي مدريشلا ترابط

 هيف كا درو زالوا ا ا كد 9 ١

 ْ: اورمُدنْن ادي رءاطع لاهو اعيش هءاحعأو ”ىبالااورمض؛ نا ملا ىعملاو اًميشهليااو رض نأ مسهخا لاه

 ا (ىوالا لأسللا) لل >اسم همقو هرج "ال !قاطس مهل ل_هوجالن اهلنا ديبرب ىلا مد لاه مالح دش هلل |* ءاماوأ

 ا رامخالادب رهئادا رات ىلاع 7 هللا ةداراب ترمشلا وريم نأ ىلع صيصتتو ةلزتعملا ىل-ءدرهنا

 1 (فاثلاو) ر هااعأا نعلودعهنا (كوالا) نيهجو نم فعض باو ملا اذه نأ لءاو هن مكاو كلذي

 1 ةلأسلا) لاك الا دوعت لات ب كحو هنو رح اا يكس هادا و ؟للاف اكسال نوكي نأر يدق

 ْ 8 .اهصأ لوق ىلع لادن الاوز“ اح كلذ انناصصأ لاهو ميما ناد وابألا ؟هلزك_ءمللات !اه هَ املا

 1 ىسعملا ةلزتسعملا تلاه مدعلا اذ ب ةفلعتم هتدارا نا نيرفةرخأ الاف اان مهل لعمال نأ هنلا دي ري لاه هنال

 ةناالا (ةئلاثلا ةلأس 11١ رهالغلا نءلودع اذهان ذاق رمسعلام ع لاماك كلذ دارأام ىلاعتهنا ||

 ١) ناك عدت الا ذوب رافكلا ديدهت لسع مل موهعلا لمد لول ذا مت ىفذلا عضوملف ةركتلا نا ىلع لدت

 ا مظعلا ظاسام_ عافةرخ . الا عفاتم ن ءةتماا موا ظالم هنا ىعملاو 0 اذ هو مانع ب ادع مهاو

 مي ا[ بادعمواو امش هللا اورمذد ن !ناسءالاب رةك.لا اوركش سانيدلا تا ىلاءت هلوق « ةرخآ الار ادم نم

 ْ لدا ضي أ دعنال ند رأا ىلسعهنا الاءذهاناجودووملاو نيَعف انما ىل_ءىلوالا هب . الاانلوولانا ل -عا

 1 اوناك مسمن مبهنم ناعالابر ةكلاد ءارتشا ىهمؤدووياا ىلعاي الاهذ -هلجو نيدتر ا ىلعىل ىلوالا هنأ الا[

 ا هناورق ثددانأف مهما دعأ ىلع هن ورمصنتسيو هشءبم لبق 0 هينوتموير سو هلع هللا ىلع" ىلا نوفر#د <

 | ئ ءاطعا نم ىرتشملا 0 هرذكدلااوذخ أو نا ءالااوطعأ م-مماكف هلعا نط اوك نو

 ْ اورهطظأ نينمؤما عمار فاك قه 1 كلدو نيةفاذ ا ىلع هب < الا زه لجاشي دف الو هنعأل دين رع تأو

 | هنال_عاوناعالا رفكلااورثد ا,مناكك ل ذناكفناممالا اوك رتواورغك مهنيطامش ىلا | وااذافناعالا

 ا نيدلا نان الاءذ- هدى لافو امش هتااورمضي نار فكل اف نوعءراسي نيذا !ناىلو الاذن الا ىف لاه ىلاعت

 ا اورتسشانيذلا نا (اهدحأ) دوءأراركتلا اذهفف ةدافااواءثهقااورضين !ناميالاب رذكلااورتشا |

 1 نا راهضالا 53ش ىلع ل داذهو كاذدعت , اورثك مناوزمآالوأ نب رذاك اوناكم هما ك ثالنامالابر هكا

 4 قا ةدملاهلةردقالو هلةيهالو هئمفوخالن اناا اذ- هلعمو تايثلا 'هلوو ىأر ١!فعضو

 : مد جلا ل هلذمو اهمظعأو روما عحأ نيدلاىهأ نا (اهتطذز ريغلاررضاا ا

 دعم صمم صحح تورد دحض نا  ييسسح يا تاس بيوس فصل ل اتسم ا اع ا الا كك د سو



 يالا

 اذهل 7 رتل مو للا لعد ىدادشلال ونور 2 هلا ةرثك ؟وراغتلا ناعما دعبالا تلا ىلعوا لعذا ]
 | ءالؤهلاثمأ اقمهتقانج ةدشو مهاقع هلق ىلع لدي كل ذو تامجومل ا فعض او ب ام_سالانودأب ميظعلا جوملا .:

 ٌ | ىلع ءاشب لب تاهمسشلا | ىلعءانمال نيدلا فكنوعزاننامنا م-هرأك انا (اهملانو) مويلا لقاعلا تفئادال

 |ةداعسلا اتداانم ليلقلا عسب هناودو ردقلا اذه لةعناكن ءو ان دل بصنمىف ةءزانااودسحلا

 )| هذه ةداعاى ةدئافا اوغاذ عفريغلابررضل | قاسملا ىلعر دقيال لدمو قاس ذر ناك ةرخأ الاى ةيظعلا ا

 | قيامقا مهضن الربخ مهل لغاما اورفك نيالا ”نيسعالد ) ىلا عت هلوق * هدا رعلع أ هاون" الا

 00 0 | نام طسممل 4 دلال اومهذ نثذلا ع ىح ىلانعت هنأ لعا (نيهم باذع مهلوانع اهدا دزعل ول 1

 | كاهن او لح أ مو نواسملا لكلوك اوت ة نأ مهوفود مالم هوطلاسغا لل ل "ىلا

 || ىلعد_ةعبنأ نمؤملا ىلع ب>اولاامتاو اهلا تغاليالو نَمْؤملا اهل. ةءال نيطامسثلا ءالؤهلاوتأ نأ نعب |
 | اذ هنالدح أب اولّدق نيذلا كائاو أ لّدق نمارمت سدا نيغلختملا» ءالؤهءاقب ناد الا هذه ىف نيبث هللا لضف

 |راصدحأ مو اولد نيذلا كك وأ لتقو ةءابقلا ىف مئادلا باقعلا واسدلا ىف ىزانا ىلا لك لزاما عنا

 | ةامملا هذه لم ىف نيطمثلا كثلوأ بمغرتف ةرخ الا ىف ليزا 1 باوثااوامندلا ف لماللاءانثا ىلا ةلمسسو |

 | ( ىلوالاةلأسملا) لد انمذل جالا و ظن اهو ناس ذه لها الالياف كل ذلك« نع ءوهريلتو ١
 ,تو-رشي نيدلا "”نيسدتالو نواذ نذلا ؟”ناسعالو اورقك نيذا!"نيسالو ورعو ًاوريثك نبا ١ أرد

 | مهتيست الف هلوقالا» املان سعاعنباو عفان ق وو م-منيست هلوق ىفءاب ملا مضوءاشلاب ةعيرالا ىف م-مسعالف ا

 ٍ م رقما ةروسق هانم دق اه ريكو نيسسلا تف ىف ءاَدَلا فالدحاو ءاد ةااباهاك ةزجأر قواتها

 | الوعفموأ نيلوءذم ىنتقي لغافاورفك بذل هلوةو لعف نيس هلوتف تت نم ةطقنملاءابلان | اورق نيذلا

 امتداد , الا ىفهلوةذ درع موةءنأ تدسحو اهلا اديزْنا تاسحت ةلوقو تيس-وخ ناو هفمدسم سد ١

 امأو ثوءمسل م هرثك تابت مأىلاعتهلوق هري-ظطلتو ل ا الرخ مها لع

  مررصتس نتا ودوح احلا هركذامهنق لسقام نحف قوذ نع ةامةثملا اناا كارو ْ

 1 ءالماد#تان”نعي نيسحتالوريدةلاو ىفاثلا لوءفااود ممسفن" الررخو هنعل ديم وا ىلءاسغاو لوالالوعفملا

 | ىدحاهقا كدعيذاو لامتهاوق لو عملا ن مالدي لءغلا عمّا لءجاممدلث مو مهااريخ اورغك نيذلا )

 | له< امناهوتىف ام (ةيئاشلاةلأ ملا) نيتفئاطلا ىدحا نم لدي مكلاهناهلوةف مكامن نيتةئاطلا

 أرمخ هللفئذلاتااورفك نذلا "نيس الرب دقتلا نوكمف ىذلا ىدعنوكي نأ (امكدحأ) نيوهجو

 ع ”الاو) دنت دا رىذلا كلوتك ىذا لدن .ءاهلا فذح زو هلال لعن مءاهاا فدحو مهسقتالا

 ْ ةلأس ملا ) ريش م «اىءالماّنااورفك نيذلا ”نيسعالربدقتااو رددأ ا ريدقتىف ىلاهدعبام عم املا تال

 ْ بكت نأ طانا ل-ءسا.ةىفاهةح تناك ذكلذك ناك انارة رز داشساب فا كلا باص لاه (ةئلاثلا |

 | وكف انأوا بجاو ىدعملا كلذ تتح اصملا طخ عامساو "ول هدم نا هع ف دم ىف تدق ةواغكلا وهل و ْ ٠

 | ليطن ىلىعم (ةعيارلا ةلاس ملا) ىرالا فالذع ةفاك امم منال هإ_هكةمن وكت نأ بذع انههف موا ىلغاستا |

 || نامزلان ءةكملا ىهو ةولخلا نءهقاق:-او هللاهجر ىد_اولا لاقري_تأتلاو لاهءالاءالمالاورخؤنو

 | لاط ىأنامزلا هنلع ىلءأ لاقي ىدحالا لاق دحاو ىئدعةوالمو ةوالمو ةولمو ةول ءرهدملا نم توام لاش |

ا تاولملاو تلد وطلا ة-عساولا ضرالا الالا هْنصو ةددسعوبأ لاق هل-ه هو هل لوط ىأ هل ىلمأ هاو
 لأ راهنلاو لمال

 | اذهتا (لوالا) هوحو نمردقلاوءاضقلا ”هلعسسمىفدن .الاءذهبا اعأ تحا ( ةسماشلاةلأسملا) |
 | سداءالمالا اذه نانا ىف صن : 2 , الاون ىلا عت هنأ لعف نم اهلا كال ى مو َذملا لاط نع ةرامعءالمالا

 اذه نمدوصتملا نا ىلع صن ىلاسعت هنا (ىناثلا ) رمدلاو رياثا لعاف هناصس هنا ىلع ل دي اذهوري_ذه

 ىلاسعت هنامث هللاددا رانىداعملاؤرفكلا نأ ىلع لدي كلذو ثاودءلاز ئءلاو مالا اودادزءنأو هءالمالا :

 | (ثلاثلا) نيومباذعموا نوكيا وامثا اودادزبا موا لقانا ىأ نيم باذعم هاو ةوقب كاذدك 1

 ى-ح 2



 نم مهلا

 || مص اروعال هاو لياء:ااوهذ وصقمانا تين ذةمحو نارغطلاو ”ىماادادز ام ممدب رنأب «ونامالا '

 ؟11/

 نارغطلاو ىنبلا دايدز | ىلعالا نول هدعالم_مناوءالمالا اذه ىف مولربخال مهناممءربشأ ىلاهتدناأ]

نوكي لاذاو لام وهو نيضمشنأ نيب عجب ريخا كل ذ٠ اتي عم ىلاسعت هلل اريد فالذع ناستالاو ْ
 نيد دافاو

 ةلزتعملا تااف مودل به ذم نال لعب هسفن ىف مزا كل دن وفلكم ماعم ةعاطأاو ريسألا ىلءءالمالا كلذ عم

 اريخ سياءالمالا | ده نا دارملا ان اريخم سبا ءالمالا اذه ناد الا هذه نم دارا سدلف (لوتالا هجولا امأ)

 || ني: مؤملانيقفانملا طسث:ىفو دح ان أش ىف تاب الا ءذهلكنال دس !مووءادجمشلا تاماك اًووع نأ

 مول هءالماو اي دلا فني رذاكلا اتي انا ىلاه7نيبف ةمّشةنملا تاد'الا ىف هح رمش مدقتام ىلع داهطا نع

 لّدقلا كلذ نم ةيريخرثك أءالمالا اذه نوك ىننن«مزلبالوءادمشاا توكاّو وع نأ نم م-عاريذط سدا

 || صرغلا نا هي الانم دارملاسدلاولاه دقق (ىناثل ا هجولا امأو) ارش هسفنىفءالمالا اذه نوكمال نأ
 || هلوقو نوديعدلالا سنالاو نا تّةلخاموىلاعت هلو: لل-لدب قسفلاو رفكلا ىلءمومادقاءالمالا نع

 | ذه لمع نأ (اهدحأ )ليواتلا نماه وجو لش ديالا لبهلا ن ذان عاطملالا لوسر نءاناسرأ امو

 مه انأر ذدَقاو هلوقوانزحواو دعم_هان وكمل نوءرق ل ؟هطقتلاق ىلاءث وةك ةيقاسعلا مال ىل عماللا

 لاسقيو ءادهالا بالا لب لالضال !بلطا كا ذاولعف ام مهو هلسسس نءاول ذا ادادنأ هلت اولعجو هلوقو ١

 | نوكينأ (اهذاناو) كلذ ةظءوم ا ةيقاعتناك اذا سهلا فكي دامتىف ةدابزلالا كل تاتعوم تناك ام

 مها لل فاما ااا ودادزيام-وا ىلءامااورفك نيذلا "نيس الوردمتااو ريخأتلا ومدَمتاا ىلع مالكتاا ْش

 ”ىتلا فايداتالا ل اهمال اذه دنءنودادزرال مهأب هلع عم مهل ومال ىلاسعت هنا (ابتلامثو) مهسفن الريخ

 ||| (اهبارو) زاجمان_سح بايسأدحأ ةهباثلاو ضرغلا اذهلءالمالا لعن نم لاح اذه هش نامغالاو

منا اودادزعا هلوقى ماللاناودو موقالهنركذ ىذلا لاو لاودو أ
 ١ ةّمالا عامجان صرغلا ىلعلوهريغا

 نأب لوقنالانالذاناوق ىلءاما وضارغالاب هقا لاعفأ لءاعت نول. مم الف ةن_سلا ل ه5 لوق ىلعاما

 | تاك اذاو ناسالا ضرغلالا العف لعفي ل ىلاعت هن ااندنع لو ماليالاو بعتلا ضرغب للعم هللا لعف |

 ا مترك ذ ام طقسيا ذهدنعو ضرغلاو لءاهلا ىلعةلو ريغ مالل ا هذ هنا ىلع عاحالا ل هس دقن ءاذك ْ

 1 ىباغالدة_سلانال هماا تفتام ريغ ماللاهده نةدارااام لئثاقلال اوقاد_ددعي لال دد_سالا نم :

 | رابخالاودو (ثلاثلاهجولاامأو) هلال دا طقس كل 3 لطب ا ذاق لءاعدال مالل هذه نا ىلءهلال دس ||

 ||| وهو اراتتالابجو« هللا نوكي نأ مزليو هنمهقا عنا لعذلا نمدوعلا عنمولاذ_هنأب ضراعمووذ معلاو ||

 ]|| هيرهستا قث انعم ريش مها ىلغا ا اورفك نيذلا نيس الو فوقنا لزقالا نءباوذلاو لطانعانحالا

 | حارلاركذدنعالا هرك ذزوعال ةغلابا اان نالرخئذ نماري_هت سا هناهانعم سدلو سهالا سفن ىف

 ا رخأ' أ ند ارم-ت هنوك ىقئلال يرينا ىذا هنا امفرع نبي صهالا دحأ الا اخوه شارك ديلا حوءرملاو

 ١ انلسرأامو يلاعت لودي و نوديعيلالا سذالاو ناسا تةلخامو هلوةبووكستوهو ( ىناثلالاؤكاامأو)

 اهو رك ذ ىتااةيعالاو صاح ا مباتكست ىتا!ةيتالا نا هباوشل عاطملالا ل وسر ند
 ١١ ىلع مدةم صاتاو ماع

 ||| ناهربا'نافاضدأو رهاظلا نءلودع وق هيقاعلا مال ىلع ماللا لسوهو (ثلاثا!لاؤ لا امأو) ماعلا

 ||| بجاو كلذ ناك نايغطلاو ”ئلادايدزاب نيودوماو ريصي نو دب المن ا لعامل ىلا «ت هنالههطبب ”ىلسعلا

 1 م-منمدي رينأ عيتمف لالالا ةداراو لام هلوص>- مدعو بحاو هللاموا_عملوه> نال ل وداعا

 || هجوأ هتالئنم هنع باوللاق ريخأتلاو ميدقتلا وهو ( عبارلا لاؤسلاامأو) ةيقاعلا ماليا

 ]| نسما اذه هّنادعر ”ىدحاولا لاه ( اهئانثو ) رهاظال ررخأتلاوعدقتلا نا (اهدحأ)

 || هدهدو لو فاابامتا اودادزيامول ىلغامتاةءارقوامم ارسسكي مم-غت الريخ مهل ىلءامنا ةءارق تزاجول

 ١ لوه>-ءالمالا اذه نم هللادارهنوك نأ ب هنا "ىلقعلا عطل ناه ريااناشاا(اهثئاثو) ةثيلاةءارقلا

 ا مطاقلا ناهربا !فالخ ىلع وهام مازتل وره افلا 'لرتريخ انلاو دقت اءلوقااف نامعالا لو ه>الن اءغطا ١

 ار م



 عال
 مدمسما و

 0 ا ا د نجوم مم ع بج مي ع سس ب ب مس مس ب 3

 أ لاصف أ ليلعت منتعاندنع ناهءاوذ-لهلعتل | ىلعاهاج نكعال مالا هده هلوقو»و (سماذلا لاو سلاامأ3) 0
 , لفاعا هلوةاضدأو عنتمربغاذ عذرخ اى هنمل_هدعأ العن ىلاععت لعفي نأ اماق دامعا انمردصري ضرغا هللا

- 

 | ةضراعملاودو (سداسا!لاؤسلاامأ و) . هججولا ذه نم مهيلع ةح دي الاري هتف كل دين ولوةيالموقلاو |
 نكع لف همد_هب اع قلعت ىل_عمدةَدم تان'ثدحلاداوعا ىفهللاةر دقريت اننا باوإاق ىلاعت هللا ل«-ةن[[
 مهدد هلا لع قاعت نءرخ أتم لعفل ا داما ىف هتردقري أنذ دبعلا قس اما ةردقلا نءاسعئام لعلا نوكي نأ
 |(ةسداسلاةلأسملا) ةيتالاءذح ىف ةرظانملا مات اذه لعسفلا نع ديعالاعنام ل-ءلا اذه نوكمنأ ملدف

 ةيوددلا عنلا نمئش هقح ىف لهو يني دلا مهذلا نم؟ئرثاكلا ىح ىف ىلاسعت هلل سدا هنا ىلءاباص أ[ قفتا |
 هذ_هاولافوذي الا هذهباوكستةي ودا منلا نمئث هقح فه سلا ولاف نئذلاف اباه لوق هف فلن ا|]

 ايش نا ىلع صن ىلا عت هنال ةمعن انمى سدلاسين دلا ىف هنا دا يع ىلا هلاسإأو معا ا ةلاط نا ىلَعَاللا ددي الا
 | تانالاامأو ةقيقح ةمسعن اهتم ننكي ل ةرخ الا باةعانتدلا مذ ءاطعأ نمدوصتملا ناك اًذاَفامانعنا ماعطالا كلذ دعيال هنافاموهماصرس>اناستا اطأ نم نال كللدو هردتن اضرأ لة عل اورمسج سدا كل ذ نم.
 ق.فوتلا ىلا قي رطالهناو رهاطل!ىفامدعن ن وكيأم ىل_ءةلو ىهذ رافكلا ق-ىف مئلاريثكم:ىةدزاولا
 لعأهللاو مما ف تافآو مةنابنكل ورهاللا ف متن معناا كلل وة:نأالا تانآالا كل: نيبو هن الا هذه نب
 كعاطمل هللا ناك امو بمطل ا نم ثدءإ ن ازيك ىبح هملع نام لعين مول اردمل هللا ناك ام) ىلاعت هلوق <«

4 

| 
 ا ( مظءربأ مكلفاوةتتو اودهو:ناوولهرد ةتلاما وثم اه ءاشي نمل سر نم ىبتجيهتلا نكلو بيغلا ىلع ٠

 هثدال-ا كل :ىف تءقو ىتالارو- الا نا ىلاعتري> افد_-أةدققف مالكلا هدب نمدب الاوذ_هنألعا
 : بلطا حب ورانا ىلاتاحا ردا نم مهب ناك ام عم مهابا لسو هيلع هللا ىلصص ”ىبنلاءاعدمت ةعزولاو لمقلا نم
 راص لاو الا هذه لك نا ىلا ءتربخاف نامقس ىلأ دعوا ىرغدا ارديىلا ىرخا َةّرَم م_هاناهناع دمّمودعلا

 اوطمش عمكنم ىلتقلاةرغكحم,اونشواوءحرواوذا نيتفانملا نال قذانملا ن*ندؤملا زايثما ىلع البلد
 هيلع ع :| أم ىلع مكر ذي نأ هنمكح قزود ال هنأ ىلاعتو هن اص سرب ًاقداوملا ىلا دوعلا نع نيم وما و دهرو
 | هذهءاشلا هّتمكح ىف بع ناك لد ناسءال | لذأ نمو مكس ذم مهنا مه راهظاو مكب نيةنانمملا طالتخا نم
 ًارق (ىلوالاةلأشملا) لئاسمدب الاف مظنلا هحسواذ هذ زامتمالا اذه لد ىت- عئافولاوثداوحلا

 ىلوالاءايلا تو ف.ةذلانزيينوقابلاو لانعذالا فكل ذكو ديدشنلاب ثيم اري تس ”ىاسكلاو ةزسحأ|
 ْ ضن نم هضعبئشلا ته لاة.,ناتغا امدو هللا هجر ىد>اولا لاق ةرحاال |ءاماانوكسو ممحارمسكو
 ف.وذلابأ رق نم ةخو ةقدصهلوهف قل رط نع ىذا زام نم ثتيددحلا هذمو اًريسك ةْررْماَو ارم زعم" اناق

 ركذف برطلا نم ثد.كنازعب ىوح لاه ىلاسعت هللا و فرةذل ايزي ف دحا ونم دحاواماق ة ركل ديدشتلا ل وق ناك هتاور_عىبأ ندي زوبأ حو. ىلوأ ناكف ظفللا ف ف> او دو زيسبقلا ةدْئاف ديغي زيماتااءلا خو
 ةدحو زملاعواطموهو موءلااو زاّيماو ىلاعتلاهاضياو قيرفتا!و قرغل | ىفمسمذعد لاف ام ادهو نعيش
 اظفاو ىلو أ انه_هزيسقل اظفلف ةرثكنيةفاذأا ونم_:مْوملافو ةغاابملاو رثكدلا دي ددنلا نادي دشنل ادآرق ند
 ءث ”ىأب اوفلتشاو نمؤملا نم قفام!ئأ بطلا نم ثدبلل اب تح هه ايشاو قذاملان نموا طالمخا | نم هلع جنأام ىلع نئفؤملا رمز عمان كر ذما هللا نأك امبالا يعم ناانر كصددق (4: اثااةلأسملا) | امهم نانثاال نقف انملاو نيممْؤملا عسمج اهسمم دارملاف سفعلا هناالا اد رذم ناكح ناو ثديلاو برطلا

 تن اًنموم تاك نك هع ره اولتةلاو ىئاصملاو نمل ءاقلاب ( اهدحأ) اهو-و اورك دو مث م 0

 هللاَنا (اهمناثثو) هرفكو هقافت روظاةفانم ناك ن مو لو هيلع هن ا ىبص لودرلا قيددت ىلعو هناسعا ىلع |
 مالسالا ةرضأب نوح رفدا واك نيالا نا لثم كلذ ىلعةلا دل نئارقلا (اهتئاند) ناتمالا اذه لمح ١ كلذ دعو هل»أورفكلا لذو هّتلو دتمظع مال_سالا وئالق نب رذاكلا لالذاو نيمو ا ةريص يدعو ||

 0 حمم 0200286



 رهظنا زيقلا اذ_هناوهولاؤسانو» (ةثلاثلاةلأملا) كلذ بسب نوةغي اوناك نيةةائملاو هن وقف

 !|| هللادوءومل-< /رهظي 0 ناونيةفانءمهنوكى نر مهتمرفكللاروهظو ني ةذانملار ف جدلا دا

 ١ ىلع مكعلظنل هللا ناك امو ىلاعت .لاق حن ”ىطقلاز امتمالاال ”ىظاازايتمالا دني ثدح رهظ هناهءاوحو

 1ْ نآيزيسقلا كلذ ل < نازودال هنا الاهذ-مينينمت زيمقلا| ذه روظر هنأبم يف ا

 ا نافراثلا ل_هأ نمانالذو ةئطا لهن م [نالذو ندؤ ان القو قفا انزل تا لورنس. لدتا كطلطن

 ١ تاناكمالايالا زاسمالاب كلذ ةؤرعم ىلا مك لمدس ال لو هسغ ىلع سال ماوع علطدال هناب هيراج هللا همس ا

 | ليدس ىل 1ع ك0 ف :رعمأم أف قذاثملا نم مقفاوملا اهدنعزيع .ى> تاق الاو نجلا عوقو نم اني داه ل

 || هقا نكلو ىأ ءاشن نمدلسر نم بتوع هللا نكلولاه اذهافءامسنالا صاوخ نهوهذ بيغلا نم عالطألا

 ةرحأرق (قوالاةلاسملا ) لئاسم يالا قو هقا لمس ف لاملا لذ لب نأ ديدشلادسعولا |
 "نيس مالو هانعم حاجزا لاس وفن :.م ةطقدملا ءاّم [اةر حوعأر املأ ءاملاءنوقاملاو ءاكاانن نيسئالو

 ءاد لادن أوهفسلا ىأ « هنلاىرج هيقسل ا ىتيمجاذا

 لرالاةداسلاو هينوذخ الاو « مه كولا ءانب أو كولم امه

 ادتبملا قمم نوكو5 42 كك هقيهدم اددمملل نا هذ لوقلا ق.ةحتو مهل اربح لحل نول نيدلا

 5 ةازاسعأ ةنفوصوألا دش تناك اذافريللا ةقةحو ادميملا هقرقح ىلع ديار م ًاريكناةة.ةعافو دود

 - 3 هوم

 || ىءملانوكي نأ اضد 1 لد حو ناس مالا, ناةيرفلا زد تح مهمديأ ىلع عثارمثلا» هقلش ندتمدقء اشي نم

 || لوسرلا نع نيدغت سم اوريصت تح لودرلا ل-عي ثدح نم برغلاه نوم لاع مكلك مكدع عل هللا ناك امو

 || هلسرو هللاب | وذم . اق لاق من ىل_سرلاع الح ةعاط املا فاك حارا داع نس اي نم صا هللا لد

 1| نيب 3 ا ةدوركلاثداوألاعوقو ملسو هيلع هللا ىلصد#:و.ىفاونءط نيةذانملانادودقةملاو

 ْ اهو د ىلا ةهمدشل هد #- 9٠ نءباجأ انف تنطلان 5 ثديي ازيمق اهعم حلانصماهية ناكها ىلاعت هللا

 ١ هنو تف رسل فا سر رت ذا حا ةماسلا دلع هون لعل ئالدلا تادانل عن هلسرو هللا اوم اف لاق

 ١ ىدرطاانا ىهو ةققداهلوسرو ليو هسرو لاواعاو هل-رو هتلاباو:ءؤتنأالا قيلت 22[

 || د## ق- ىف لضاحو هو زدعماالا سدل مالسلا م_هملع ءايرنالا نمد ةويابرا رقالا| ىلا لدعوة هناكذلا

 1 هسنما ادودةل اددإ مرو لاه ةقيقدلاهدهاذع امم را اد ارقالا بج وك لسو هلع هلا ىلسذم

 1 امو لكتا ا ةوبايرارقالا همّزل مهد -اوةوشإ رثأ نك دماأوءا الا عة وبن تالا قد رطتا ىلع

 || ىلاعت هلوث « رهاظو»و مظعرحأ يع اسك هل 2 77- هىهأ

 ا ركررصلا قال لام نارا ا
 ندو دامها ىف لاملال دب ىلء ضد ا تان الا قد اهل! ىف سفنلا لدن ىلع

 ْ هفف تدك نم ةطقذلا ءاملانأر نم امأو هملء نوادي كم نولذمي نيذلا لع

 ريدقتلاو دس ريمظوأ | زو هناعمتتا لع هت لوس رعد "نيس لعاف نوكد هنأ (لوالا) ناهد-و

 ْ ”نيسح لءاف نوكي نأ (ىناثلا) مسهل اريخ نولك: نيذلا لذ دح ؟ نيس الوأ هللا لور ”نيسعالو

 | م_-هلخم نولذع ن يذلا ”نيسدتالو .هرب دقتو انود_2 لوعملا نوكي ريدقلا اذه ىلعو نولذبب نيذلام 5.

 5 يت اج :ناكبذ كخ نم هلوةكهملاع نوادي لالا هذان مغ وجل ار كو

لوقفو*(هل امااةلأ 11) كولا اركذي هنع ىذا هنكلو كإا ان ديرب هي هلو شذ
 ا نوب رصد | هيعسل م هااريشوه ه

 0 ”نيسحالو لق هناك لدا ارك ذاذا ام هلزخع وهذ نولذد ركذانل هنالك لذو اداسع نو.ةركلاوالدف

 جوج

 |ديحالا نأ لسا( ةئلاثلا دا ا ةع ىعالادةنلاثةخسف را الف نيتاذلا ىلع



 : م1
 لوقةااف ) ااعنوكينأو الامن وك نأ لق ريل كلذو عفانملا وتا ريلشا نمشي للا مذ ىلع ةلاد |

 | ل م-هارتخؤ» مهام نأ ءال_لا ءالؤد نو دوال ىءملاو لام ان لما ىلءدرو دي ءولا ذه نا (لوالا
 هنا عم ةمامقلا موب هباواذعام نوقوام هلوقن ءدارااودو مباع مهل <باةعى هلال ئاذوموأ سثو> ٍْ
 دارملانا(ىناثلا لوةااو) ضرالاو تا وعسأ !ثارعم هللو هلوةيدارملا وهاذح وما ءلاومالا كلة قتال ||

 | كل ذناكف هتفصو ملدنو هيلع هللا ىلص دم تعن ن رةكباوناكد وما نال كلذو لءاا زذأ ا لضأا اذه نع
 نكتملام كطعو ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا نم لضف ملعلانا كل ثالو هلعب لذ: ن الفل اةز ال نامكلا||
 اوك اذافل_.غالاو ةاروتلاىفام ىراهئلاودوهبا ملءىلاسعت هنا املظع كيل هللا لذ: ناكو ملعت ْ

 ألا ىلوأ لالا لوةلا نأ لعاو الع كل ذ ناك ملسو هيلع هللا ىلص د تعبع ةراسشبلا نم نياك | نيد د ىفام
 | لم ىلا انصتحا علا سي الان رمسفولو هياواجامن وةوامسس لاه ىلاعت هنا (لوالا) ناهجو هءلعل دي وأ

 || هدهاناوولانا( ىناثلا)ىل وكاز_هناكن زاحلا ىلا ممل لاس اباه انرمفولو هب الا هذهري سة ىزاسجلا
 نس ماظن اهليقام عمتي الا هذهل لصع ذئنفتداولسا ىف لاسملا لذي ىف اسيغ رتكال ناك لاما ىلع هن الا
 ىلوأ لوتالا ناكف فاكذنلا دس ىلعالا مظنلا عطقنا ةاروتا نم هوفرعأمأ وةكدو اانا ىلءاهاماجولو
 ال_نوكيال عّوطتلا غنمناو بجاولا نمنع ةرابعلضلانا ىلءءاملعلا رثك أ (ةعبا رلاةلأسملا)
 بح اولاءالا قءلي ال د.ءولاو لذلا ىفدي دشلا دمءولا ىبعةلاددي الانا ( اهدحأ) وجو هيلعاودتاو
 || هناوهو (اهئاند) هبباعي ناو هلغاف مدي نأزوديال عوامتلا عنمو هياعو لذا مذ ىلاسعت هلا (اهيناند)
 || ىهاننم وهفدو-ولايف ىل_خديام لكو لضفتلا ف هنارو دق يامال هنال ل هتلر نع كفر ال ىلاهت
 ىلاعت ةلاعمال لذل اناقو هوم ىلاعت هتان وكي نأ مزلالذع لْضَمل ال رت ناك ولف ل ةءالاكر ان ةلاسش ال نوك.ذ
 نامولعمو لأ! نمأودأ ءاد<ىأو مالا اوةالملا هيلعلاه (اوعبارو) | ربك اواعهنع لج وزعهللا
 هلك لاملا كل ء نوف بجول الذم لضفتلا كرات ناكول هلا(امسءاحو) ف مولاا ده هنىءانالع وامتلاك ران
 أل| نم ةلكو نو ةةايرمهانةزرامو لاق ىلاعت هنا (امسداسو) لكتلا أ رخادال الذل نم صاخب ال نأ ميظعلا

 كئاوأ مهتغص ىف لاه ىلاعت هنامت هللا مهتزرام ضع؛ن وقهر نيذااّدن الا هذه نم دارملاناكتف ضدعبتلل |
 امومذمال.م ع ٌوطَدل الر انت ناكولو حالف او ىدهأان مهةصوفن وطقملا مهل وأ و مهير ن*ى دق ىلع
 اسهنمةريثك ماسسقأ بج اولا قافنالا ناالا بجا ولا كرت نءةرامع لدا ناد الا ه دهم تدشف كال ذ حصاسأ
 || نواسملا جات ااذااماهئمو ةاك زلا با وبأي ل هياماسممو مهسنوم همزلب نيذل اهب راو أ ىلعو «.ةن ىلع هقافنثا

 . ]| ىرش ىرع كل ذّنال مهنع هعف دي نم ىلعلا ومالا قاذنا ,ملع بح ا: وهف مهاامو مهلق د دقن ودع عقد ىلا |
 َ هب قيةسيامرا دقمهبلا عف دينأ هيلع بح هاف اًرطضم نيإسملا نمدح رص اذا اهنمو سفنلا نعررمضا !عفد
 ا ن وقوطم_بىلاغت لاق مث لعأ هللا و لذا!با,نمنوكي هكرتو تا.جاولا نمتاق ان: الا هذه لكذ هقمر
 ألا ىلعازه لدص نأ (لوتالا) هوجو د.ءولا اذه ريسفت ىف( ىلوالا هلأ سملا) لئاسم همقو ةمامتلا م ونهب اولذام
 || تامح مهتانعأىف لاو.الا كا[ ريصي ىلاعت هنا لبق م-ماذعا ايمسن وكي قوط) مهقوطن ىلاعت هناؤهو هرهاظ
 ظ ريصراماغأت منادي اسف تابكسا كل: ى وداةنأا ضيا زوو مهتانعأ ف ىوتلتقاوطالاكمها نوك-:
 | رئاسق هنن ىو امامأو ابنءا وعنمما م ةاكرلا ءادأ اومزتلا اوناكممنا ةهس ىلعةمهقانعأ ىف كلذ نم
 يأ مهلعتوالا تايس تاع نأب اهتماوضوعف مهمسفت أ ىلا لاومالا كل :نوءضعب اوناكم منا ةوج ىلعف مهن اديأ
 هريطتو مهقاذغأ ىف لحب ران نماقوط قوطا !نوكي نأ نكمو مهسفن أ ىلا اهو و اهو مزمل دق مساك

 ل سايعنبانعو مهروهظوم-ممونجو مههايجاسمب اك وكسف موج راى اهءاعى مد مونىلاعت لود ||
 ا هند امهم غداب نيتس زاذ اعاصم قوطاا سوك م-هةنءىف ةعونمملا ةاك لا كلَ: لع ا هنع هللا ىذر

 م دهام لاف نوتوطمس هوق ريسف:ىف ( فاثلالوقلا ) ىبازدلاىف تاي ىقاا ةاكرلا انا لوقدو أ
 || نوةؤطب نيذلا لهو أرقي ناك هنا سابء نبأ نعىورام هريظنو ةمايقلا موب هياولذعاج او أيت ا نوفاك |

 ميو ل



 انك ل
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 ْ نو صد ىأ هما. .هلامول هب هناول ءام نوذوط.سالوت اذكف هنوةطرالو هنوذاكد ندرم.ةملا لاق هب هيد ١

 لوةلاو)اكهناك نيح كلذ ماع فاله ىنعم ىلع اضيو كل ةنوكمف هب نابت الا مهنكء المح او عن مام“ هدا
 نا ىلعالل ملا قد را ىلءادهو ةرخ . الاف هان وهزم. سى أ هياوأذامنوةواءيس وقنا (ثاانثلا

 هريمصت ادا م ازلا يكحخا نع نور-ء:برعلاو نالفةقرىف قوطااك نالذ هنءلاتءاهاوطأمت

 | هراط هانمزلا ناسا لكو ىلاعتلاق كت ءقرصال ا اذه ثادحو الا اذه كتدلق لاقي هنمو قالا ف
 لعع ىلاعت هللا نا نوقوطمء-س ىعم ناك معان لكلاب للا ذهانرمسفاذا (عدارلا لوقلا) هقنعىف

 موفر الا ع نم مايلب هلا هيا هتكم ءاعي لع ءلّ_سنم مال اوةالصاا هيلع لاق ران نماقوط ممباكرف

 | لدياعممتسلأو مههاوذأء اوةطار ل ممنال ماجلل اذ م مهتنسلأو مههاوذأ ىفاوبق وعم منا ىنعملاو ةمايقلا
 دوهلا نال كل دو دمعي مع مليت هيلعمقلا لعد © هول ل ال دناقك لذلا اذ دري سفت نأ لعاو قالا ىلع ا ١

 اذاق كلا نم بسد مسا مأ م-ّمةص ق ىلا هت لأف هب نو دو ١2 نآ ارا قلد طااننوذ ونود ومىراصتلاو ا

 هن الاء ه بدمع رك ذاضدأ و لدلاب سانلا نو سمأب , و نولض نيذلا موفاضيأ لاك وا ريقن سانلانو رودودال

 نوكت ناشي دعالو دو ملا لاوقأ هكلذو ءاينغأ نغ وريقف هللانا اولاق يذل لوق هللا عم« دا وق 1

 ةلزتعملا تاك( ةيئاثلا ةلأسلا) اعمامهياعال هاه دمعولا نوك ,و لاسملاب للا ىو لعاب لما ىف ةماعةيأ الا
 قدصااوه هنع طقس الو قوةاادهذ- 5 همز ن نمّنالكلذو نااار عاملا ىلإ ءتلادتبا الادد_ه |

 هلوق امو راثلا لوص>وباوثلا نام رح ىلا ىدود هنالؤ م-وأ تموش لد هلوقامأ َة ةعذ هريتلان دلو ْ

 || مدةةلأسملا ذهىف .مالكلانأ م-ءاو ديعولاب ع رص وهف ةما.-ةلامون هياول_ام نوقرواعمسس

 امم اممئامهلو (لوالا) ناهجو هرثو ضرالاو تاوعسأ ا ثاريم هنو ىلا- ا ةرقبلا ةروسفف

 اوةهناو ىلاءءت هلوق هرمظنو هادعن هةوقتت الو كلج ءءلعنولطعي مهلا ءريغو لام , نءاموهلعأ هثراو

 قيرالاو تاوعسلا لهأ ى ةيهنادارملا ني رث حالا لوةودو (ىناثلاو) همف نيام م كا

 |اوامايلف ”لالمالا نوعدي قالا ناك اذ اهثارولا ىر#شا ذه ىر_ك هللاال انها لامالو كالمالا قد

 هللا كل مالا نيكلاملا عممجم كلم لط_ هنادي الان هدودةملاو انه]ثراولاوه ناك رك عطا

 اكراشم ناك نادعي ه.درفن ااذا نالف لعن الف ثرو لاق, ”ىراالا نبا لاق ثاريملاكريصيف ىلاهّدو هن اكس

 هيفهلاكراممدواد ناك نا دعي رسالا كاش مداردبا معلا نا دواد نانولس ثرون لال لاهو هيف

 دراَك ةياغملا ىلع ءايلاننوامعياج ورعو ا وريثك نبا ّآ رقريسبخ نول ءزاس< هقناو ىلاسعت لاوت ع هماعاما او

 ءام اان اورةنوقايلاو هيلع مهيزاخف قوقاسامهعنمنم رب ريبخ نول هءداع : هللاو ىدعأاو نولي نيدلان ءاأآَ

 ْ كا ميظعرجأ م ؟اذاوهمَتو اوئمْؤتْناوهلوةودو باطخةبآ الا هد -هل_قامنال كلْذو باطذنا ىل-ع

 َةَعي رط ىلعءاملا ف ا ثكلا بحاص لاه باطلا ن نم هيلا برقأ ةسغلاو هلع ,كزافرييخ نولم تاسع

 | نيكس اء نوري ةفهتلانااولاو نيذإاكوق هللا عممدقا) ىلاسعت هلو را هوتانتاالا ْ

 مالافد رسل هللان او مكيديأتمدقا؟ كلذ قير_طلا باذعاوةوذ لوةاو ق- رعد ءاضا الا مهلتةواولاه مم

 || سفنلا لذ. تان الاهده ف نيفاكملا عأاسا ىلاعت هنا (لوالا) نيهجو مافنلاةفدك ىفنأملعا (ددسعلل
 هنو ىف نعطلا ىف موةلا تاهمسش ةباكس ىف تالذد- «ب عرمش كل درب رقتف غلابد هللا ىل_م..سىف لاملا لدبو

 ١ قافنالا باطول ىلاسعت هنا رافكلا تلاكدل سف لاومالا قاسفناب سعال ىلا هنا (ىلوالا ةب_ثلاق)

 نوكي هريغ ند لاما تلطي ىذلانال انحاع اريق:ناكل هيوأطم لمص ىف
 ' هللا ىلءرقفلا ناك امو اريادقف

 ا اطل اذه داما ىف بذاك ١ دهم نأ ىلعل ديل ذوالاست «ديس< نه َلاهالاءلاط هنوك ناك الاس ىلاعن

 نمثل اودارأ اذا اوناكمال_سااهماع ى يدم اَثاماقنلا قدر امو ( ىناثلاهجولا) ىلاعت هلئ اىلا

 ا ا هللا ىل_ص ”ىنلافاهتر مجد ءائسلا قدر ان ان ٠ ىت تناكسف ىلا عت هش | ىلا مه اومأب

 || حاتص ىتدربقفب سل ىلا: هئاق ضوغل!اذهالاو .الا تيلطاا اننتذك ولدل اولاق هنا ل دس لاوهالا
2 1 
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 ناكات

 ل ا نمراناهثببت نأ ل -الانلاو. وب ا 16 هور راك هد السمادا

 هلألسعا ( ىوالاةلأسملا) لدا 0 الا قو مظنلا هحووها ذهن < اب سا كن ااعو رع لال ذ لع ذت لانا

 ءازهتسالا لمس ىلءاما كلذركذ ل ناسسنالا لا ءامنغأ نفي رت تال وي نأ لقاعلا نم دع
 || ب تك لو هيلع هللا ىلص هنا كور دوهلان ءردصا.ءالوقلا | ْمهَّن ”تاياورلا رثك أو مازلالا ل. سعد أ

 اً راما اوضرةي نو اك زلا اي او ةالسعلا ةماقا ىلاو مالسالا ىلا مهوعدي عاشق بدو عىلار كى عم[
 انس ىدلاالول لاهو ههجو ىف ركب وأ همطاف ضرع | اذل ًاس تح ريق هللا ن اىدوربا | صاحت لاقة امسح

 3 , الا هذه تار هلاكامد و ملسو هيلع هلا ىل د هللا لوسروملا هاك شف كاةنع تي رخذلدهعءلان م مكب و

 "امرت هللا ض رشد ىزللااذ نم ىلا عت هل الزنا نورخ؟لاقو هنع هللا ىذرركيىلال اقيددت

 اناهميوهوريةةوهوءامنغأ اذان ها انم ضرةّم_.دد_2#هلاىرندووملا تاق رثك افاعست لعتع اتت | ْ

 لد اهلا اذه نيمعت هب الا ف سبل هنأ ل-عاو ةريثك افاعضأ ل هفعاّضيف هلوق اودارثأو ايرث انمطعي مئاررلا نع

 اولا مهنا منع ىح ىلاعتدقن|نا(اهدحأ)ءوجوب هيلعاو تاو دوريا ىلا لوقل !اذهاوبسنءالعل ا ناالا
 ( اهتانو ( 5 ” الاءز_هدى روك ذملا له هلا تسانم لهما كلذوء اعلان ل هنان ودعي ةلولغم هللا دينا
 ىلع باغ هيبشنلا لوَاانا (اهئلاناو) ركب ىلأ ةسصق ىف ءانيورام ىلع كل ذباو ملكت ممن اربختا ق ىورام

 اذه تاان ءزعاذاو تارو دقملا لكى ءارداق ىلاعت هئوك تاسبثا هنكمال هببشنلاي لامن هودوواا
 مما مالا هيلع ىمومنا ( عبارلاهجولاو) ريةغب سداو <ىغهْنا ناس ن ءزع لصالا

 مالسلا هيلع ىدوةنودعاف انوءانا التان كب رو تاكهتا اولاف ءادعالا ةد هاجم ىفهوةفاوننأ
 | هيلعاد_< ناانودادكو اداه ىلإ داع -ىأنارداه لالا ناك املا ولاه ىتتلاند اهلا متم تالالا
 ظ ناكف انااومأ ىلا هية اح -ىأف انغالالا ناك املاولاه لاما لذبب داهما مهتم بلطاملل مال اوةالصلا|
 | لاه دق لاهملا نممهريغن دوك, نأ عتمال ناكن ا وهحولا اذه ن ءاقئالد ويلا ىلا هيبتا دحوم هدانا
 أ هلالا ناىفد_2 قدص وأ عد لو هيلع هللا ىل_-هد# ةؤوسف و نعطلا ليس ىلع اف مه ارهلثالاو كلذ ْ

 ا ليس ىلع ورك ذوأر ا.نالا اذهىف بذاك هنا تن "الام كال ذ ناك امو اريشذ ناكل هدسعن ملام !تلطب
 ْ ( ةيئاشلاةةأسملا) دمعت ووقد اهنعأ ن نءمالكلا اذه لدم رداع الو تين ايادي رح مدلاوءا ازهتسالا
 | هلأ 1١ كلدات ىتاا لوق هللا عمس دق ىلا عت هلوق هريظتو لاوقالل عبس ىلاسعآ هنا ىلع لدهن الاءذ_ه
 | اذهر هاطواولاو نيدلا لاف ىلاصت هنال ةءا اوناك لوشلا اذه لت اهنا ىل-ءلديتب الار هاطظ 6 هيلاثلا
 كل ذ لقي ل هريغ نا ىلع دب اذهذىدوولا صاخةود لوقا اذه لئاق نا ىورام امأو عم+ب ا دمفب لوقلا

 | لئاسسم هيفو اولاقام بتكتسىلاع3 لاه مكِلَذي عطقلا بجو ةعامجا ناك نيلئاقل انا باكل دبشاسأف ]
 | ىدعم ىلع + مالا عفر اينالامهلتقو عاف مسي مام ىلع اهمشو ايلا بنكبسةزحأر 0 ( ىلوالا لآ ملا ) ْ

 ْ حرعالاو نساعاأر ةو فاشكلا باد لاق ىلاعت هءلا ةفاضا ماللا خد ونو:!اءنوقابلا ومهلتق بكيس
 |(اهدسأ) اه هول < وهو لولا كلذ ىلءدمءواذ_ه(ةاثلا ةلاسملا) لعافلا ةيعستوءاملاب بتكيس
 ١ تائااودارأ اذا سانل نال كل دوج رطبالو ىئادال نأو مهماع كلذ تابثا ميلكا نهارا واجن
 ْ مهيلع كلذم كج تابثا نءازاس ةرتكلا ل ىلاعت هقاو هو.تكري_غّيالو ىسنيالو لوزيال هجو ىلعئشلا
 | ةمايقلام »مهلاعأدلا رحف كلذاؤرقملمهااسعأ اسبيف بتكت اا بدكلا ىف ولاهم بتكتس (ىاثلا)
 1 قال العب قمنا اا ناش ا!تاوهو رخكلاقح ا هيف ىدنتع (ثااثلاو)
 | اور دقام لكتملسو هيلع هللا بص دمت ة ود ىف نقطلا ىف مهدجو مهلهج وءالؤه تنعت ةَدْم ةءاقا |موهىلا
 ْ (قوالا لأ ا نانا اسم همفو ى ق[-ريغب ءامبتالا مهلدق بكل "وى ق-ريغبءاسنالا مواتقو لاق هملع
 ا اصوص# س دل ءالؤد لهجن اناس ىك رقفلاب لا متدقا اوذصو مهنادلاءاب ءاسسنالا اول ممم ١م ىفةذئافاا

 ءابينالا لق ةفاضا ىف( ةناشلااةلأسملا) تاقاملاو تالا-هلا ىلعنو ريما قواك دنع مهل تق واع



 وحان نقي رفا ىزاصتف مهفالسأ ءلهفام بتكذو اله لاقام بتكتس (امهدحأ) ناجي ١

 لاقي نأ ل ع (ةئلاثاا هلأ بملا) لوما نععميلالاك قرن اوه قي راو صدغلا نيلسملا تقذأ 5 قدر كا

 ْ لودح نع هن هناك اذ هنوكي نأ لة كو تانك اةءار ةدنءوأ رشا دنعو أ توملا دنءلوقلا اذه 1[

 ْ لادا ىعارب ىلاسعت هنا ىف ةلرتعملا لوق ىلع انعّرة ناو ءاسنعءالا : نع ىلاعت هنوكع ملاو ءالال ذب هددمع 1

 ا ىلا هتاف مث ديعولا درج ىلع اهركذ دنع ىلاعت هللا ارمصتق|اذ_واف تنحل شك تانيبلا هذه مد ةندعب :

 ار نان لا ءتدلا ( ىلوالا ةلأ 11 ) لت : اسمي ٠ الاىفو دسعلل م الظي سا هنا نأو مكيديأ تء دقات كلذ ش
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 لعافلاورهلا م كان رثداون وعر هلآ نم ماس غذاو مكفالسأ اهلتق ىأافن َساَمقذاو ىلاعت اوتكلدأ

 (ىلاث مجوز مهلاهفاوم-وااوقأ اهم نعد ردا لو طع هاو كلو مهالسأوعءايشالا ذولا

 نيعجأ موياع هللا تاول هءا الا مانا لد فاق لع بتكلر مم ًاءاولاه ام الود ىلع بمكناس

 ١ همدقاك ري ترص كد لا ا دال_-حرنا ”ىعشلان ع3

 8 ناكومواتقءالؤها بسنذ مهول لذ مق ىذلابو تاندب ئدمأان مق نم لسر مءاج دق لآ -يبعشلا أرق 9

 :زدأرت :(ىلدالاةلأملا) لأ اسمهشو قدر لا باذعاوقوذ لوةنو ىلاعت لاف ع ةمل_سد اهعمسم نمسرق

 ا نوقاملاو تدل ن هةطقنما» املا اوقةود لود وماللا عقرب ءاسن الامهليقو هلعاق يملا طفل لع

 ْ باذعق ذ4لوق.نأيل؟ الدهن مكمن ىلاعت هنادار )0 )هَ 4 * املا هلأ بلا) نونلانلوةنو ن3

 لاملا باطن نم نا وهوال او ءاودروأ مهملال وة تأ لاا( ةعبارلا ةلأس )1١ لوقك انه نكي ناو د.ءولا

 | لطي ل هنا لاقي نآس حونلا# كلذوا ره ناكتا دع نهلالا هللا بلطولف اماما ريَمُد ناك ه ريغ نم

 ْ :مشوعا دهن و ل" عداد اهداص مالا او ةالمل هلع دم نوك ىف حدة, كلذو هديبعنملاملا

 ١١ ىلعانعَر ةاذا لون اهتعباو لاركذ ليقادرك ذ ىلع د.ءولارك دن كعفكو !مءباولانيأفموقلا

 | ىلاعتهننا حب نأ دع الذ ديربام مكحو ٠ اشيام هللا لعفياذلق ةءامباو ةئدسلا له نما انك أ لوق

 لاوز بج ولام ا قافتانا (اهتم) دايعلا ىلا ةدئاعلا لاصملا ندعا ون أف ءاكنل ادهن وكب نأ ناد«

 ناكنا لاما كرت هلا عم لالا ب> هية ىف قيولف تاماذا هناف عفانملا ملأ نم كلذو بلقا| نعلاملا بح

 نأ (اهنم ولدوا ادلخغابا وثلاىلا قافنالا كال دب لس ودنا (اسهغم 2 قى راغاا كلّ هحورولأتا اسس كلذ

 ه.ف ىوشي هناق هلل ريغ ب تاما! نعل وزبامردةرو هللا ىوسام بح ن ءامراف باةااريدد قافن الا بسد

 أ لاهاكلر اوطأوارا معاهد نآرقلا ىف هتتااهرك ذد:هوحولا هذ - هلكو تاداعسلا سار كل ذوهقا بح

 | لافوربكأ هّللا ند ناوضرو لاهو بوري ةرخ الاو لاهو اباوث كب ردنءري_> تاس اصلا تايقابلاو |

 | ةهيشا هذه داريا ناك ءاسة بالا ىلعهو>ولاهذ_هركذ مدان نوءم امم ريشوهاو-ر شف كاذبف

 مفعو ثيحم كلعف ءا رح قرا باذعلا اذ هىأ مك هديأ تم دفاع كلذ لاَقَف همدسرك دديدشااد.عولا

 قابملال اف (ةيناثااةلأسلا) اروجالالد- ءبامملااذه توك ءامنالا لتق ىلء مم دق و رةفلادهلا
 لوق نالطب همفو بوذذلا تمسمان يدق الظن وكيناكم يباقعلال عفن نأ عل دتاي الا

 العاق دمعلان 57 ىلءل ديو بنذ ريغ نيغا امل !بذ عد نأز زوو مرحري ب لافطالا بذ_ءيهشاناةرينا

 ارارهءان- رمثام ىلع لسعلا ةلأسمو عادلا ةلأسع ضراعم ع ا ناد وااوالداح لظا|ناكناالاو

 ءاتيمهوةفصا ١ قوام الط هن وك قلد في دمسعلل مالظب كيرامو لوة!نأ لأ 2 ةثلاثلاةلالا)اراوطأو
 ناكل يدش دأي دعو: ىذلا باذ_هلانأب هنء ىذاقلا باجأ مظل الصأ تو. ىضتةياذهةلصالا

 نوكي مما !باّعلا لاصي اناانرك ذامدك ؤباذ_هو اسانثناك وأ همظع ىلعءافاف اىظع ناكل ل ظ |
 دس وه لعافانالزاحملا لسس ىلع ىديالارك ذنأ معا (ةعبارلا أ ملا) نين دماووكمولالط

 امنا دءاارك ذار الا هذه ىف مز اها لمس ىلعاهيل ا لعفل ادانسا نسي ل فلا شنو كاناديلانأالاديلا الا

 نس لكلاو كلادبت مدقاسع كلذ لاقذ ةينثتلا ظفاب ركذ ىرخأ يآ فو مكي ديأ تءدقاجلاقف عجلا ٌْ
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 ٍ نايرسقب اندتاي ىت- لوسرل نمؤنالآ انيلا دهع هللانااولاه يذلا ) ىلاتةلوق ةغالا ف فراعتم ْ

 لأ هذهنألعا (نقداص م :ك نا مهو لق لذ حلق ىذلابو تائدبلاب ىلبق نم لسر ماج دق لقر !: || هاك أت

 انملا 42-2 ل رالف رو رز هلع قل لس توين و رسل قراكلا ةناكأا 2220 0

 ءانيتالا ن نم نوكتال نأ بجوذ كلذ تاعفام دهان تاورانلا هلك اننا رقي أند اء قد لو كرا ون النأ

 آنك هنأ الا هده تآزرن سايع نب لاق (ىلدالا دا م١) لئاسمةي الاىفو ماظنلا هحو ناس اذهف

 م-هريغو اروز اعزب صامخو توالا نيدو ذر ني هوو فرطأ ني كلامو دسانب بءكو فرشالا
 هللا دهعدقواباك ك.لع لزنأ ىلا هئاو هنا لور م رد الا سر هيلع هللا ىلص هللا لو ءراونأ

 ءاودلا ٠ نر "ىوداهانوكيو راثلا هاك ًأتنانر ةيائد م ىت- لوسرا نمؤنال نأ ةاروْل ىف انس ١

 نورزألا نوذخأ.ذ هق نو< ذي لو“ ارمعا وني تناكءاطع لاق نأ ا هتارتفكلانقتصاذ_مانتت- ناف 1

 ١ لد" ارمءاوبو هير جاشيو تدملا ىف ”ىز|!موةدف فو كك مفةسلاو تدب طسو ىف امو ضف مدل لل اتباطأو

 مل-عاونانر ةلااكلذ لك ًانفاوأ ناخدالو فمن "”ىوداوأ“ اذكدران لزعمق تد» .لالو-نوةقاو نورا

 هنكلأو ةاروتلا ىفءام ط رمل كااذهنا<ىدسلالوق ودو (لوالا) نالوةدوييلاهاعد امقءالعل نا

 ًأراثلا هلك أتنانرقب مكتب تح هوقةدئالف م 7 ةاروتلا ىف لاك ىلاسعت هنا كلذ طمع "عم

 | تناكو لامر اثلا هاك اننا رترغب ثان - ؛ اهمماقاممماوم افا اذا امهماق مالسااامملعا دو مهسملاالا

 | نا(ىناشلال وقاا) تااز زو تكد ررا يملا هللا ثعباسأف مالا هيلع عيسملا ثعبمىىلا ةيقابةداسعلا هذ 5

 ْ تازدعم تاكل اقح كلذ ناكو لهنا (اهدحأ) ه هوو هءلعلدبو ةاروتلا لعبذك طرشلا اذهءاعدا

 ْ تنك وعر ةدنعمالسلا هم اعودو "تاز رمعم ناف كل ذكسعالا ناك ام هناموأءمو نادر ةلااذهع ا الا لك

 ا تازدملار ' اسو ىهتناكفةز 6 ناب رقالاهاك ًاورانلا ذه لوزننا (اهئاند) نا ,رتاااذه ىوس" ا

 | هءاعدمم ىلع ةرهاقلا تار هلا تروظا لب ةدئاف اهدمصت#و: ةزمملا هذ هنيمعت ىف نكيرلفءا ول
 | ءاج هنالاقيتأْاما هنا (اهتانو ) رهظت وأ ةر كاسم طار و عطقلا بو مال بااوةالصأا

 ْ ةامعملا زها هذ معى نأ الاهلوق اول: ل ا ص ةودماا عدمنا ةاروتلا ىف

 ' |ل| لوالاو رس يثور انل اء نع نع ةردعملا تناكما اوسةزك#مان بلاطي ةورنلا ىدمناةاروتلا فءاج لاةيوأ
 ٠ | ت تاز ارثاسؤف نعام !ازاحاذاو قدصا|ىلءالاد تاز ردملار“ اهناستالا نكي [رب دعنا اذه ىلع نال لطان

 ا ةزدملا قاطمرووظ ىلع قدصلا فقو ىطنش هناك (فاثلاامأو) ةئمعأا5 ردهملا هذه ىفاضد ان عادلا زاج

 ْ ةهشلاهذه طوةسان رك ذاع روظفاوغاو اًممعَدر زهملا هذهرايتءا ناكف ةئبعملا 5 5 رملاءذهرو و ىلعال

 (| علا تعئاذهو ربطسا جاجا لات (اهدحأ) هوجو نيذلا ل ىف (ٌهِن اثلاذلأ سا ملء هاو. ءاكلا

 ْ اولاهنيذلا لوق قنا عممدةاريدةَدلا نا (اهنانو 2( اذكواذك اولاه نيذلا دسعال مالظ: كبر اموربدةتلاو

 ْ | نيالا م هريدقتلاوءادت الاءاعنرنوكي نأ (اهتلاناو) انياادوع هتانا اولاع نيذلا لوقو ريف هللا ثا |

 ْ ردصملادإ_صأو هللاىفاهيبرقت ىذلا ربلا ثا ,رقلا هننا هجر ”ىرجاولا لاه ) ةقااا هلأ "ل كذارات

 0 | ةالصلا هءلع هلوق هموت هب برها سفن ه هل ىب 01 نارسسكلاو نا.<رااو نار ةكلاك انا رثِبَر:كلوت نم

 |ةحاماىف عفش ترو هللا ىف اترتتا ب ىأ نانرن 5 ةالصلاو ةن> مودلا بعكا5 رع نعول الدار

 ْ مهوماَتق لذ مل ىذلابو تاشثدملاب ىل.ق نم لسر مءاجدق لاقف ةهشلا هذه نعباجأ ىلاعت هنأ لءاو هيدا

 | ذه نوبلطي منا لئالدلا ءذسوب ني ىلاسعت هنأ لعا ( والا ةلأ #لا) لت اسمهمقو نيقداص نك 0 (|

 ا نموت اذ_هاو. ٍاط دووملاءالؤه فالس نال كلذو تنعتلا لءدس ىلع لو دا ةرتسال لد لعالتر ردملا

 ا اوعسدوملا نام رهتملا اذ هاورهظأ مهو مالساا ميلع دعو ىسعوءانرك زلم نيم دقملاء ءاسنالا

 | امنا موقل كئلوأ نا ىلع ل دي كال ذواضي مالا | هماع ىسعاولتق مما نوع را ءان 500

 ال هو عسا كالذك ن ل ل ا دأ نم هاا ْ



 ا م احم ايام يسر ا م سس اس ع امل سسوس حسم ا

 :اد .هو هواءذام كح ىف مها نون ّوهمو نيمدق#لا كئاوأ لابعفأب توضارني رخاتملا ]ا

 عقوز ما اذهل م-ماطنا تيثاذاو ندْنعةممالسااو ةالصلا هلع د_# نمزعأاا اذ هتاطقءالؤد

 تمدقت دقو اهسالك لذ م_هفاعسا هللا ةهكح ىف بد لداشرتسالا لمس ىل_ءالَتْدعَتلا لمس ىلع

 نوك ئذتق

 (ةل الاةلأملا) ةهم-كلاءذ-هنعفاشباولاادهو سو هملعهتلا لص دل ةرثكلا تازدعملا '

 (ةفلاثلا ةلأسملا) همدق7اذ ارك ذ,ثنؤملا لعننالل سر مكن ءاج لقي لو ىلبق نه لسر مءاج دق لاقاسما

 ْ مءاجدق لي ل ىلاسعت هنأ لعا ورانا ا ءإ حصا ”ىذا!نانرةااودو هن :هوءاطامود حلق ىذا انو هلوةيدارأ ا

 هللا نا اولاق موقلاناة دثافااو لق ىذلان و تانملاب ىلدق نملسر مءاج دق لاه لب مل ىدلاب ىلبق نم لس ْ

 | الصلا هرلع ىتلاّنا ولذ راثلا هل تصأت ىذا نان رةاارووظ ىل-ع ةّوكانقزد_صتلاتقو ىلاعت |
 مود فارتعالا بو ور دقا١!ذ_ه نم مزلي 0 نايرقلا اذهماو أ نيم دهم اءامسالا نا مهالاق مالدبلاو

 ا مدع هم دع لع مزاد ىدلاود طرمُدأ ار اها ت>ومال دوال طرش نان رقلا | ذب ناس:الا نا لا.ةخال ا

 ادراو مازلالاناك اا ردقلا اذهب نك اولهناتدثف طورمملا دوحو :هذوجو دنع مزلي ال نكل طورمشملا

 ١ و ًاأدعف تائبااناونأاا م-منالادراو م ازلال ا ناك يلق ىذلابو تانيبلاب ىلوو نمل سر مءاج دق لاق ان امأ ||

 || :ونانرارتالان احح .ممنايتالادنءو طرشااب اونأدتف نانرا|!ذ_مماو او قيدصتلل بج واد(

 |١ ىلاعت هلوق #3 لعأ هللاو مولا ىلع ادراو مازلالا نكمل تانيبلان عاج هلوقالول هناثدمق ا.حاو

 امناو توم ا ةَقْثاذ سفن لكربشأملا باتكلااو ربزلاو تانيملاءاو اح كل مق نم لسر يدك د ةةل ودك ناف) :

 ( رورغلا عاتمال د دل | ةانحأ اموراق دقة تنعا لتدأو اراذلا نع حشو نع ةمايقلاءون كرو نوذو |

 ا دوماا ءالؤه ىلا اواج نيم 3-ةدملا ءاس'الا نا كلوةىفكوذك ناث (اهد- أ )هوجو لوب ذك ناف هلؤقىن |

 1 ميهارباو ملاسصو دوحو حو كلبق نم لسر ب ذك د مذ م_هولّدقو ,هوذكلف رانا هاك ا”ىذا|نانرقلاب 5

 لصأ ىف كل ويذك نأقداراانا (ىناثااو) مهريغو بءعشو ا
 ْ لءاو كلبة نملسر بدك دةفةعب رمثا او ةورذلا

 ا بي دكت | هتدك لخدي هنالو مافعأ: ودا لد اةفمو.دك”نالو صدع م ىلاعت هنال هجوأ هجولا | ذه ظ

 تندكشلا اذهنا ناو ملسو هلع هللا ىلد َسالوسر هات مالكلا |ذ_هنءدودقملاو حاحا كلذف ٍ

 : ناعم مسيي5 نعادأاوءامسالا عجبي دكت رافكللا عجن أش لب ءاسالار اس نيب نم هبادتْخشا سها سدا ّ

 نم مها انام ىلع اوريدم-منافادد عمو كلا مما بتكلا لوزنفو مسيماعتازدكملا دوهظىم-هلاح |
 عملا اذه يف معقب رط لث ماك ا ممامسأتمنكلف ةلاسرلاةيدأت ب:-ىف مهءاذيا اولةحاو مالا كئاوأ 1

 |١ ىهذريزلا امأو تازملاو ي 2 اىهذ تاندمل ا امأف تو تءاطتءعاذا ةيددللا نال ة است ذراصاسغاو
 لكو هتدتك ىأ باكل ترب زلاشي بوتكملا ىأر وب زاا ىعجباتكلا رونزلاو روبز عم ىهو بتكلا
 ىذا اربزلا نمروبزلا ع« نوكي نأ هيث الا اذه ىلعو ةمكح ىذ بام لكروب نلا حاجزلا اقر وز باك
 قالا فالخ نءربزلا نم همق اس اروز باتكلا ىو لطايلان عهنرحز اذا لبرلا تريز لاسةد رح زل اود

 امأو دك اقل ءابلاداعأرب زلابو نعلاب ءيرارتو ظءاوملاو رح اوزلا نم هام ةرثكأ دوادروبز هيو |
 | تانيبلنمدارملا (ىلوالاةلأسلا) ناتلأسءةناالافو هتصضوأ ىأ ئذلاثرنأ كلؤقنءوهف منملا |
 || مويدكلا ةرياخم تناك م-خازت١ّنا لاقي نأ ىضتةي اذهو باتكحا اوربزلا اهماع فطع مث تازد#ملا |

 || ناكام فصل اوروزلاو لد خالاو ةاروتلاف موا ةزد*مهيتك تناك ام ءامسن الا نءا د نأ ىلءل ديال ذو

 || مالسلاوةالصاا هيلع لوسرلا ضاو>دحأ اذ_هو ةز<ةوباّك هدحووهت نآرةلاامأو ةردعس انه ئش |
 || امناو ريزلا نمنوكي نأو دبال ريس ا باتكللا نأ عمربزلا ىلع رينا باكل افطع (ةيئاثلاةلأشملا )

 ذاو هلوقىفاك فطعلا نسف ريزلا نس>أو بةكلا فرششأ ريزااباتكل نال فاطعلا اذه نسح |

 لة-<ورهداا هحو ىل_ءا.قان هثوكوأ ةعب رمثلا مج ىلعالق ثم هنوك اما ه.ذفرعشا !ةدازهجوو
 دد-ليل

 ى ار 8



 ىلاعت وانو رز _كالاون انرتلاول باكل فيلر وانغ ار :

 تزحلاةلازا ىف ةغلابماو مالسلاوةالصاا هيلع لوسرلا ةءلست دمك أتاياالاهذهنم .دوصقملا نألءا :
 ا لوزتو به د:نازحالاو مومغلا هذهو توملا لكل ةيقاعن ا احتجاز 000

 | ازرق رادرادلاهذ_هدعبنا ا هول كلك نكد ذرط زاهد هن قعالفا |
 هياع ىف نيو-ولا نيد ن ء اندناو لكو ءارط : نم هي قءلنام دحاو لك لع ىلع ردود * ىلا نع نسا

 | ةقئاذ سفنلكهلوقف (ىلوالاةلأسملا ) لئا "استيسالا قوءالقعلا بولت نءمغااو نزاسا ةلاز اى دولا ٍإ
 | تاذلاو سفنلا اشيأو كفن ىام لعأ الو ىسفنىفام ملعت لات س هلا ىمسىلاءتهلناناودولاوستوملا |

 لاه اضيأو تاداسجبا ف توما موعاذ- م ىلع مزلبو سفنلا مم تع ت ادا الخد اذ_هىلءندحاو ]
 !| ادهق نولادلا توعال نأ ىضْمَمد ٌكِلذو هلاءان نمالا ضرالا فن موتاوءسلا ىف نمقعدف

 نالزانلا لهالو ةنللا ل_هالتوملا عوقو ىضةقياضيأو لكلا توم ىذتق:مومعلااذهوءانثتسالا |
 كلددعا لاف ىلاعتهنا لءاد, ف ءاكلارا دف نورمذان !نوفاكملا هن 4 . الابدا رأا اهنا وجو سوفت مهلك :

 ع :ماعلااضيأومبيذالا قأتيال ىعملا اذه نافزاف دقف ةذللالا ةلار عدا ةررانلا نعع نسر نفت الا هدسعه |
 هيديرأو معاىلافيضأ اذا لعافلا مءآو قولان م'للعءاف همنا ةَدقْتاَذ ( ةزاثلا ةلآسملا) ةهوت نطيفخلا ا
 || رطا راجل ايقّدسالاوالاطا ه.تدرأ ناف سما ورع نراض ديز كل رتكحر رالاالاهءفزح لىذاملا |
 |١ تافثاكو ترض تافش ا كح نه له ىلا عت لاق ادغاديز براضو اين راض وقل وةتتصتلاو ||
 ادهو توما بصنوزي وذماا'توملا ةقئاذأر 5 هنا نسلسا نع ىورو لا.ةسالل هنال نيو-ولانئرقه”رسذ 0

 مالكلا ماسة والبلقالا هلا ارك اذالوهلوةك ب دنلا عم نيوذملا حرطب توم ا ةشثاذ شعالاأر ةولدالاود |
 تعز (ةثلاثلا ةلأسملا) ىلاعتهّلاءاشنا مهسف:أ ىلا ظهلوقدنعءاسنلاةر وسىفىأب ةلأسملا هذهىف ٍْ
 لدال ةئامسحلا املا هذه نال كلذو ةئامسللا: املا.ذه د: ءلودملا ب>اوتوملانا هم_سالفاا| ْ

 | رست لارئالَوديزيرغل ةيوطرلا ل.ل رون ديزي ر غلا ةراريلا نا عةيزيرغلا ةدار 1 اوةيزب رغااةنوطرانالا ا
 توما ناكقد رطلا ذم توملا ل صو ةيزيرغلا ةرارملا طن ةدلصالا ةيوطرلا ىنذ:نأ ىلا هلال! هذه

 هنال ند ملا توهتوعال سونا نأ ىلعل ليتل ةةئان قنا كرقو اولاق ة املا هد هقابرورض ||
 | ةدداذ سفن لكشلا عالق ى ةوذلا لولا امقاءن وكي ن أود الق ناذل اوت ل

 ا سفتلا طفل اضأو ندملا توعتوتال سفتا نأ لو ندلاريغ ى مَدلا نأ ىلع لدباذهو ندبلاتوم||

 ش ءاجدقوالف ةدّرلا حاورالا ام اذ املا ةام كلا ةدنم توملا ةرورمذ نأ ىلع هسأن ه. فو ماسالا, ص ّدخم :

 تاأق ناف اهماع ع نول لانة ار كلا لا هنأ سامع نان ء ىور هناف كلذ فال-> وهام تاءاورلا ىف

 (ةعبارلا ةلأسملا) اذن دكت الما تلاه ت وما ةقئاذ سفن لك ىلاعتءلوق لزناملو ضرالا لهأ تاماكت ؟الملا |
 بيسي تيملانىك ذا ىعسيالا هاو تدملا,ىعس ل ودقالا نأ لعل ديت وملء اذ سف: لك ىلاسعت هلوق

 تازوذلاو حالا مانعا ىلا هني ةماسقلا موق ول 0 ,و-أ نوذ ةوامعاو ىلاعت لاق م فرسعلاب صيصختلا ْ

 ْ هر ماو مرق اتركم ىكف امئدلا ىف فاك ا لس هع نا تال ماشا م ولالا فاكملا ىلا لدباال |
 0 كانه نال هءامقلا مون فاكملا ىلا لصدام ا له اكل١باوثلاو ٌماَنلا رحالاو لاوزلاو عاطتنالا فوذيو ٍْ

 تتاح ل اوقلاادكو عاطقنالا ف وخال, ةداعسلاو مأالب ةذللا وفوخ الب نمالاو مخالب رورسأا لص
 ْ ماتا ل الا ,اهناو تافيفذو تاحار هب حزب لب:ذللا بئ اوشن ءصااخ مل امن دلا ىف لد< ال هناف باسقعأ ا |
 ةئللا لدورات نعح رح نو لامن لا هنم هللاذ 00 ونوكي ىدلاود قابلا صلاسشتا|
 ناسنالا نأ ىل-عءهسنتاذ_هولدب بذل اود حزلاو حز دا ريركتوهوداعبالاو ةيختلا ةحرحزلا زاقدقف |

 ٍ أ ةالصاا هلع لاف ا ذهاواهجت املي ةدّشو اهتاف 0 را :انورانلا فتاك هناك اين اف ناك امنييس ١
 راذعلا ع نءصاللا نيالا ندع ارز نابإلا وم« ساوندز ن نوم ايل تالا

 . هم 2ك ا

 توأا ةقئاد سفن



 1| كلذ ناف اوَقَدو اوريصتن او ارثكىذأ ! ارتريا رهو مل سباك او ءةرعمستلو 0

 || مال_ءالا اذهنم ضرغلاو لاملابءاًديالاو سفنلاب ءاديالا نم مهنكع قيرسط سلق فاطلأ |

 : اطمشلاو هنءادرو هرتاتست اره مس راكي ىح هسلعرغبو مامسأا ىلع هب سادي ىذلا عامل انا مدلا ا

 1 ال مأ هب عف همس : ل-ههنأب هلعمدعو ه.قوتولا "لوو هدقو ريعان حالا ديزأ همهو ه_عغ ناكل |

 || ناك 0 رثك ألطف هصرح ناكرثك أ اينذلا تادار هادو ناكالك تاثنالا نا (اودئانثفإلا
 ا تنكسهدو هةعزاف اذا هلام هو ناسالان اق َدْمَأ صرلا كلذ بيسي بلقاا مات ناكر ثك [صرلا ْ

 ا امور قيام داع نمد امر دق: ناسنالا نا (اهئاانو) هتبغرو هصرحو هيلط دادزب ل كلك سلو هسفت ٍ

 ١ لاكو وعد لئاق امم نمل لاق ثدح هنع هللا ذر تااط ىأ نب -ىلءنيمهؤملارعم أ اهذصو ام اهئاورورغلا ٍإ

 ا مكسفنآو مكااومآ نوايا ( ىلاعت هلوق رورْسلاةمطمامنطانورورمسلا ةيطماهرهاط ايندلا ممضعت 1

١17 
 5 0 تم ها عع ع+ < سم 50 0

 ا ققااةناغلاو ىدقالا الاب زاق هتف قلل ةييخ 1١ هىلالصو نمنا ىلاسعت نيف هب اولا ىلا لوتس لا

 1 اندلاع ندري <: :1اىف طوس عضوم لاق ها ملسو هيلع لقا ىلص هنا لور نعىورو اهدسهب بولاعمال

 0 ممل !اوةالصاا لع لاف وزاق دقف ةنلا لخداورانلان نعح زحر نا ىلاهتهلوق ًاردواعإ دامو ٍ

 تدعام س انلاىلاتو. اورخ : الا موءلاو هان هؤيوهو هدددم سوم كد نءخزحربنأ ١

 ْ هنزل لش اروز خان ال3 تور خلا نهر ةدهرورع ردرع عاش 2 و ةاملاامو لاه غلاوي نأ

 ل

 ' امةرخ . الا بلط ن نمامأو ةرخ . الا ىلءامندلا رثانمق-ىفاذه ه ناريمد نب دنعس نعو رورغلا سادملا وه

ْ 
9 
8 

 : هتادا م عسب ناسنالل لصحول لا( اهلقأ) هوحو نم 5 دااداسو نأ)ءاوراسعأهللاوا عاتملا منامناف |

 ]| عاش ايندا|نا تلع هئالثلا ءوجولا هذه تفزاغىّتمو تا ريخلاو تاداعسلا مظعأ ىهىت5 رخ الا نع

 ا ثوملا ا لكك هلوشب لسو هباع هللا ىل لوسرلا لسا ل ىلاعت هنأ عا (رود ل نم

 ْ ممنوذؤوم_سفدحأ مون نيا سملاو لوسرلااوذ "نأ دهب رافكتا !نا نيبو 7 د الا هد مم هسا س'تقداز

 1| ءالم ملا لزرن اذاف هملعء الب ءا1لوزنلعيولا ذاناسنالا نالكلذو عزا رتوريصلا ىلعم_مسفنأا :طون نأ

 ا نوأيتاهلوقامأ هلع هدءقو ماظعي مل لزنا ذاق لزئيس هنأ .اءناعن احدا اذااما هءدعكلذوش هلع

 نونلاو مسقاا مال ماللا هللا هجر ىدحاولا لاك (ىلرالاةلأسملا ) لئاسم هسقق مكسفن أو مكلاومأ ىف
 ل رد عج واوامنال نم يع بأا: ءاةتلالرسس كلو نونا ا نوكسوا وكساو اولا تعضو ةدكؤم تاحد

 ١ زوال هنا مواعمو َنريتنعل نول. (ةمناث ءا1ةلأسملا) ةلالذأا اورتشا هلدمو مضلا نم ءاهامقالا تح ناك اسع

 |١ هلا ف صور هائعم ٠ نكلو ء ءىدرلان زم د_.كاق 0 اط هبال رابتخالا ىلامعت هللا فدو ىف |

 | ممضعي لا قفءالّنالا اذه ىنع٠ىفا وفاتخا (ةثلاشلاةلأسملا) ريدخملا هل داعم دمعلا لم اعد هنا ىلاعت

 || نمو رافكااةهج نم ةعزها او راو لّدةل نم مهاان امورةفا اوةدشلا نمم لاسر ام دارملا

 || ةالصا|ىهو لاملاو نديلابةةاعاملا ةدي لا فءااكشلا هب دارا ن-سحلا لاهو داهلسا فريدا اومزلا ثدح
 : هاوقامأو ام_ماعمل + عئتم الف نيرم سصهالا : هم دساو لك لوك ,هاظأاو ىذاقلا لاف داه1ط اوك زلاو

 || ءاذيالا عاونأ هءدارملاف اريثكىذأ اوكرشش أ نيذلا ندومكل قة ن مباتكل!اووأ نيذلا نم ّنعمسنلو

 || يدسملاو ا تماؤرر ةرلوت منال ال ذو ني سملل نيكرمش او ىراصتلاو دوبل نم "هلدأسأا

 ٍ 0 >رهاو هماع نور دّةيام لكمالسلاو ةالصاا هماعلوسرلا ف نونعطب اوناكو هن الث ثلانو هنن نبا

 ]| اوناك مهف نوكرملا امئأو لو هملع هللا لص لوسرلا ةفاام ىلع سانل!نوضر < اوناكك فرس الا نبا

 18 ا و ملسو هيلع هللا ىلص لوشرا ةيرام ىلع رك بلا نوعمدعو لوشرلا ٌةقا اذه ىلع ساما !نوضر#

 ا ىناثلا ىلع هل نه ىوأ سلا ىلعءل- سبا ذا لكلا ىلءالو م مالكللا نوكينأ بيف هنرمصن نع نيلسملا
 "| هلأ لا) لثاسم هسقورومال مزعنم كل د نافاوهسو اورخد: ناو نب رعاللا عاش لاننا

 صاصق لاقفءدقسي ىدوولا صاخت" ىلاركب ان لسو هلع هنا ىلص لوسرلاث عي نورمسة ملا لاف (ىلدالا |
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 || نعفكو كلذ هنعهللا ىظدركب ونأرك ذدق ىلا عج رت ق>ىش ل اعسلا مث نيس هللاق مسوأأ 1 هل 1 111 ل ع دقن لوسر ناكل فاي دس انف ريس أ هنعهللا ىذرر :ولأ نهد: نأىلا كبر حام- ادق ْ
 أ| لودرلا هأ هنهدازملات ا (لوالا) نالي وأني دلل ( ةيئاثلاةلاسملا ١ هن الادهم تازتو برذلا |

 ةضراعملاكلزتو ىذالا لت ىلءةرباصملاو لاملاو سلا ىف ءالالا ىلع ةرب ادمان . سو هيلع هلل ىلسص
 الوق هلالوةذ لاو اك نيدلا ىف ااا لود ىلابرسقأ هنال كلذ ىلا.ءتهنلابحوأ انناو'هلءاسقملاو ||

 || ريصا |نارفغا ١ !ذميدارهلاو هللا مانأ نوب ريال نيذالاو رفغبا ونمان يذال ل-ةلاهو ىنذعو أرك دة ل ءلابذما
 (| لاو ل_سرلا نم مزعلا اولوأ ريصاكريصاف لاف واماركاوٌرموغللاب اوم اذاوىلاه2لاعو ماقتالا لرتو 5

 ا ليةاذه ناك هللادحر ىدحاولالاف ميج ”ىلو هناك ةوادع هوو كس ىذلا ا ذاق نت ىهىتلا عفدا
 || ةصق سدقع تازئامارهاظلاو خو سف سلا ذهن ا ىدنءىذلا هللا هر لاقةلا لاو تقمسسل ادي ل 0

 يراخلا لاوقالا قد رط ىلع سو ه.لع هملع هللا لص لوسرلا هب نو دون ام ىلءريدل باو سها مها ىنعملاو دحأ ْ

 دك لع د نباصا امال فام ال لامن سمالاو لاودحالا نم رثك ىم-ْما راد لامةتد داو مب امف
 ١ توك نأ ليوأتلا ف (ىنائلاه-ولا لافقلاهلاقاملوةااو فءعذ ”ىدحاولا لوقنلءاو هجولا

 ىلع زيدا اناو م أقماع راكم الا وم ذيانم و رافكذاة د_داس# ىلءريصا | ىوةَتل اوريسصلا نهدارملا ْ
 عم ةنهادملا نعءاقتالاو دوما ىلع راكشالا ىف هنع هللا ىذر َر ؛ ىلأ يم ىل-عىرطاوداهطا قاذم ه

 ةرانعىوقئلاومو ركللا لا م>١ نع ةرايعريدل ا(ةمل املا ةلاسملا)ر رالاراهظانعتوكسلاورافكلا
 لل->الريصأ | ىلعم دةءاسغا نان الا نال ىوةنلا همقع رك ذ عويصلا رك ذم ددف جيش الا عزا راح الا نع
 .ىذغ:ةءاسالابةءاسالاهلب ممن أو هريسصل | نم دارا ناررغو رخآ هو همفو جب الاسعءاقثالا ديرب هنا

 1 ةباالاتذ - ةرخاالا راض ال2 ى وةتلابرمأ وايندلا راض المل ريصلان مذ ةءاسالا دابدزاىلا |
 تاوصنمىاروهالامزءنههلوق (ةعبارلا ةلأسا) ةرح الاوان دلا باد ال ةعماج ليو أملا اذه ىلع

 |[ هنتلامال هسفنذ_تأتق هسلع مزعب نأ ل-ةأع لكل ىنش ا موهو هذ دشرلار ووهطىق كال ىذا ارمبدتلا
 || هلا الثلابا هّتمزلأ ىاذك لعفتنأ كاع تمزع لج رلالوق نمدلدأو مز هلو نم هناك مزعلاو
 ا مزعء نهووهذباودأ او د.ثرلاداقورعم ةرقاعلا دمج رومالا نم ناكاسذ هكرتف ص>رتلا كلْزودعال هحو ىلع

 دقاممْ ل ذنافءانعمنوك نآوهورخااهحو لق-<و هكرت ف صخرت» نأ لةاسءازو ع الامم هنالرومالا

 ادرار كاتس هاذعأناو) ىلاعتهلوق .«' لعأشاو هيذخالا ْمْرلا ىأ همف مكماع مع

 لأ ةيفاك قنألعا (نورتشيام سيف الدق ندب اورتشاو مهروواغ ارد ءوذبنف هتوةكس الو سانلل هنت

 مالسلاوةالصلا هيلعد © :َورنىف ةنعاطاهبسم دوهلا نع كحال ىلا عت هنا . ( لوالا) نيهجدماقنلا
 || ىسدعو ىسوء هم لعلم الاو ةاروألا فم-ماع بجو ىلاءت نال كلذو هي الاءذهب هعبتا اهنع باحأو

 هتلاسزو هنو: ق دصو هند ةحص للعلا دلا لئالدلا نءنيب اكل نيه ىلام اودرمشر نا مالسل اههماع

 ةقطان مكمّتك نا عم هني دو هنود ىف ن عطا اداربا مكبق يلي فيك لسبق هناكم-هلاح نم بهتنلا هنم دارملاو
 | بجوأ امل ىلاعتلا (ىاثلا ) هنيدو هنوينقدص ىلع ةلادلا لئالدلا رك ذمكلع بيتا ىلعةلادو |!

 مايا ل نمناكو باتكلا لأ نمىذالا لاق ا لسو هيلع هلل ا ىل_ص ده ىلءةمّدقتملاةبااالاىف

 هنو ىلعتلا دلا لئالدلا نءل.ئالاو: اروذلا فام نوةكي اون اك مهما مالسل او ةالصلا هلع لوسرال
 بسال ىفو ريصاا ايف بيع ىتلا "هل4باكلتنم اذهنانييف ةدسافتاليوأناها نوركذيد هور اوناكن |

 اك اهي ءابلاو هنو تكيالوا هتنشبل درعو أو عداعو كبوت هزيثك بارق .( ل رالاةلأسلا) لاسم

 لااقف ى؟قاشيملا ذخأ تقوى الصاح ناكىذل باطلنا ىل_ءام.يذءانثلاب نوقالا ارقد باتكلا لهن ع
 اضيأوءاملاوءاتتلاب هللاالا نود بعتال ليث ارمس !ىب قاشمءان ذسخ أ ذاو هلوق بال اءذهريطظتو هنن مما

 ا زد ةمفيك قمالكلا (ةيئاثلاةلأسملا) ضرالا فز دسذنل باتكلا فل.ثارسا ئيىملا انيضقو هلوق



 جوتشي ا مصعب .٠ د تتيح زدت 2-2

 نم مادا ماس هلهأ ن :ءالطع م مكن نم مالسلاو ةاللدأ | هماع لاق هاعزوأ اوني جمبادقو هاذيفالعلءاذه عاو 1

 عيمج ف 7 الدلااودروأ 5 ءااو ةالصلا ا ةمم 3 الا مدقتدق قاثبلا أ

 مهيلعع ادت ” ال ناد 1 ىلعم ممقاثملا دخان ىلاسءثو هن اكس هن اق اهاودقم هرسزلاو تا ءااكتلا باوأ

 لا سارع نال تاق ريابد» نب دمعس ن ءوقاش- ما ذخأي دارااوه مازلالاو ديكوتلا كلْذف مالسلاو ةالدلا

 ا .مازلان أ لء او مهموق ىلع نيبنلا قانيمهقلاذخأ لاق نيبدنل ا قاشيم هلا ذة ذاو نؤر يدق ا دبع باسعصأ
 (ةقئاثااةلأ -لا) لعأ هللاو بادكلا ىفام نوفرتدي نيذلا موقلاءالعب صوصخ هلا كد كءالرايطظالا اذنه
 دئاعو» <ىذدسلا وريم نب دمعس لاق «نالوقهفدوعب اذامىلا هنوقكت الو سان هئامتا هلوق ىرمعذلا

 . باكل ىلا دودي ةداتقو نا لاكو روك دمريغ مولعمىلا دئاعربهذنا نوكي ريدا اذ ىل اعود<© ىلا

 || قدص ىلءةلالدلا ن مل.خالاو ةاروتلا فام سانالاوةيني نأ م-هقانيمانذخ أى بانكلاووأ هاوقىف
 مة سسا هرب دقن نيل ىلع لح ديدمك ًاتلاءال مالا (ةعبارلا ةلأسملا) يدوخ لا

 أ فانااواو نود لاه اواوواولاّنال هنعكسشالو لقي لو ةيودكستالو لاقامت .( سماق ةلأسلا ره يل
 ناّيكلا» نع ا. هب سهالا ناك ن ارسل انما سلق نامكسل د اضي ن امبلا لمق ناك نيمتاكربغ ساذلل هند ىعملاو

 | لصد :ّور:ىلعتلادلا تان الا كلك 3ناسبلا نم دا را اناقناقكل نع ىبهنا ارك ذىفةدئاغل اس
 || ةدسافلا تاليوأتلا ايفا وقلبالن أن اقكلا نع ىسلا نمدارملاو لءغالاوةار وتلا نم لسو هيلعهللا
 1 هناق ىراصتنااو دو مااناصتس ناك ناودنا الاوزه رداطن ألا (ةسداسلا هلأ الع تاو

 نبسللا ىلا لسرأ جانا نا ىكح ب تتكلا ف رش وهو نارقلا له مهمال ه.ذنيسملا لو داسظيرأ دع ال
 أ يانا نا تاق ىذلا تنأ لام كلب هتلقام لك الو هتلق ىنع كغلي ىذلا لك ام لاقذ ٌكنع ىنغلب ىذلا أم لاقل
 ١ نال لاق ههركت نينو اد_ه ىل_عدال و ىذلاامو لاق مث لاق انيس دلقتو ,عتدق حصا فاعو هةمناك

 زاك لك هيلا ةياللسعلا :م ةدا-ق لاهو هنوقكيالو سانلل هنخد 1 بانك !اووآ نيدلا قام فذدخأ هللا |
 0 و قطانإلاعل كب وط لو ةي اكو ترمشدالو لك ًايال عا مح هلك حرفا ةيكح لدمو هدم قفنإال

 ١ لاو اوبن ملا لعأ قعذخأ تحاولي نأ لمجال دهأ ل هتلاذح ام هنعدق ا ىضر يلعن نءورأن
 0 هيلااردفتلي لو هوعاري ل م-خنادار ماو نورتشيام س 35 ديف الملق اس اءلقاسنع هن اورتش أو مهرووظ' آرو هو دم ةىلاسعت
 : ه.اورتشاو لوقو همضع يب هواَعلا ةهاي عصا محا ودادتءالاْل رتو حرطل ا لئمروظلاءاروذ.نلاو
 ٍ كو سانا حا نيل نم م لكذ ان دا نمئث ه:نادحو ىلا هياوإ سودا طااوفشأ ء_منا» ءانعمال لق انع
 | لءاان لت ماوأ ف وخر داو أ ةعفن هرطوأ ممم واقل بيتو ةلظل ا ىلع لد مق ن م دسأف ضرغا هنم امد
 اولءذ, لاعاودم 4 نأ نومك اول اع نوحر ةبنيذلا ”نيسدتال ىلاعت هلو: «د.ءولا اذه تحت لخد

 ٍِ 0 : لكس ىلءهتتاو ضرالاو تاومسلا كه هنو ميلأ ب ا دعوهاو با دعا ندا
 اذه عئاوأ ”رلؤ- نمنا ىلاسعت سف: اريثكىذأ اك رهن نسل نمو هلت تكي خاذاغ "نلجخ نم اذ هنأللعا
 ا اودم< نأ نوم<و ني_لسملا ةفعض ىلع دملتااو ثدللا عاوأ نمهباوأ اب نوعرفي مست ىذالا
 : لاو -الاوذد_هىلا م ةد- هاثعىذأت ناسنالاننا كشالو دناددلاو قدصلاو ىوقتلاو يلا لدأ مسمنأب
 ١ ةلأس ال5 2سم الا ىو دي دش ا دءعول ا نم ملام نيبو اهيلع ةرباصملاب مالس ااوةالدلا هماع ”ىنا ا ضأف
 || ناوورد عوبأو عئاند رده نا رةوقوفنمةطقتملاءاتلان ”ىاسكلاو مصاعوةزجأرق (لوالا

 5 أرقينأ (امهدحأ) )تاهو اهينذىلوالاةءار ةااامأ ميست الفال اوقفف اذكو تت نمةطقنملاءاملا هاع [[
 3 ريب لج امتنع 2 هنا راناللا د د د نأ (ماقلو)ا ام ١ عاجلا

 1 اكلودك م ةكا اش 0 6 اودو نايس

 |١ تحن مةهطقتلا *ايلاب ىهو هناا ١ قلاب زد اهوا عمقا اناماو اذكروا نادينا فوك

 قدوس ع
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 يس طش ا ع وع ل ل ا ل ا دع ابكت د سلم « يتعد ىاتش ءسسلم. هن“ تتكلم فل ساحل لت وا حستسلا عاما شتي

 ٍإ ءيلءهقلاىلص لوسرل لفل لعب اميفاهمو ايلا ع اا مخ 2 (لوالا)ناهجواضنأ اهمذو ني سالو وذك

 ١ ا | ههحووور* ىلا ؟ةءارقوهو ىلاثلافاهعشو لولا الا ف (ىاثلا هجولاو) تاعاك ا” قا ءااوملسو

 | مهدوترمابلا عد ني الو هلوق داعأ م هيلوع_ةمن هادساورك دب [0نوحرفم نيذلل لعفلا له هنأ

 | ةزافعمهسقنأن وحر ند نيذلا» ءالؤد اع ار مسج ةهحررإ دفع اولا و )

 || اضيأن ومو مولعنب نو-ر غي م-مأب موقلا» الؤه فصو ىلاعت هنأ لا (ةيناثلاةلاسملا) تاذعلان

 ا ةارودلا صوة:نونّرع دووم“ الّؤوه»نا (لوالا)اهوجو همذ اورك 3نورمسفملاو اولعغي 1اعاز دع نأ

 ّّآ نوبحي مث عادلا اد-منو-ر د و نانأ أن نم را غالا ىلع اهمنو-وربو ”هل-طا تاري_ةدا م3 ر مسعف و

 ١ سامع نا لوتود»و بذكلا ن نءد_ءدلاو قدضلاو فاقعلاو ةنامدلاونيدلا له ممًاباودمحينأ

 انندإا لمصضد#م ىف لع لسا وجو عم نولأي ممخاف كلذك قلالارثك ألاو-أَّناَتْذر تفس اذا او

 ما كدر( قاغلا) نيدلاوقدصلاو فافعل لهأ ماب اودم<ت آن وب<ممهيولطمنادجوبنوحر 7 .و

 : | م منادورأو هنالخاوربخأو ىقلعا“ اوّتكف ةاروءااىفامم ىد نع دوما! لس مالساامةالصلا هءاع

 ا عاطأت الا مد ملع قلي نأ مالتلاوةالصلا هيلع لوسرلان ماوءلطو ن سلما كِل دب او-رذ 5رهو5دصدو

 : مولع ىشننأ كنماوءقووسبلتلان ءاولءقاعا حا رذدوول ءالؤعتا دعملاو ”رسلااذه ىلعهلوسرهتنا

 ا هملع هللا لص ل ثعمم ىلع تلادلا صودالان اق" ن م اوامذا عنو حرفي (ثلاثلا) ءافولاو قدحلاب ْ

 :  مالسلا هءاعم_هارب ,َتااوعدا ثم مهاربا نيد عاسان م م اولعقد ملام اودم< نأ توب لسو

 00 0 !ساو اع نوسرفي مهناق نيقفانملا ىف لزن هنا( عد ارلا) هن د ىلءم-ماوةبدووماا ىلع ناك ا

 نوءقود اوناكمام م دلاىف موطاصم ليصتع ىلا كلذدتنواسو او اكمهنا ثدح نم قافنلا لمدس ىلع نيا سمللا

 ١ 'لاف (سماشلا) مهب ا وم ناك ام ىذلا ناعالا ىلع مهدمع نأ مالسلاو ةالصلا هماع<ى ئى١ اان م

 ّظ وزغلاف لسو هءاعهتنا ىل_صدهننا لوسر نع نوفاك ناك نيف انما ن هلاحرفف تاز "ىردخلا دءعسوتأ ا

 1 ىف ناك اك م-ييلع ني نأ اوءمط مع مهر د عل. ةدق هيلا اورذتعا م دقاذاق هنعمهدوعقنودرفو

 ا فارتغالابميلع قاب للا ذأ نم 0 سجل 1 (سدادلا) نيدهاحلا نيإسملا ىلع

 ذل صودا نع مهضارعاو كلذا مناقكي او-رف ممم مم 200 :دوهبوشرار ةالابو ا ا مخ ا

 (| لم < تأ كدالا نأ ل- بءاو ةدودعمامانأ الا رانا |ام-سع نأ اولافو هؤام-أ 0 ءام آم مااوعز مندنلا

 1 ىتينيال ىذلا لعفا ان ىأن تاساالا ناوهود- اير 0 تتسم رو دال هدوع عج نال لكلا ىلع

 ١ هللاةعاط ىلع لاءقالاو دهزلاو دع : رطلا ءاقت_ساو ةريسلا دادس هوفصد نأ سان 0 ند غقوح عدي جرو

 ناذالاو هلودك هولعقديرب اًواعموقءات ةاالاه (لوالا) ناد اوأاع هلوقىف (ةثلاثلاةلآسا) ا

 لعن يور هما ار ساس ستاا» إلا ةائيش تت دقلهلوقو مكشمانامتأي

 1 (ىناثلاثحلا) اواعناعنو- رشي“ أ ارق هءاعل ديو ارد تقلا ارا

 ا ىأ تادعلا : نم ةزافعهلوق (ةعبارلاةل أسما ارواب هنعهللا ىذر* ىلءن ءو اوطعأ عع او رك

 ْ نمد ءامدلاءانءمزوةلاٌنال د اذعلان هدسعس ىّاءاّرقلا لافو اكاد انالفراف م-واوقن م هم ةأن كنك

 1 هدانا كن ال د دلو كاتم ىلع اركان قة مت زافدةذهلوق ف كلذرتحذو 'هور كى 1

 1 ”اومسلا كام ةقد لاف 1 لسا سوح له دقإ لم وفر ةارعأ نذل نةفانلاو راننكلا ىف

 00 عا ري دق وش لك ىلءهللاو ضرالاو

 | لدللا فالتخاو ضرالاو تاوعسأ !قلخ ثا ) ىلاعتهلوق « بلاغلا رداقلا اذه هيذعم ناكنم
 | -اوزالاو بؤأتلا باند ل 8 م دوسقلانأل- ا (بابلالا والاب الراسعتلاو
 نءباوااو ماكس الاريرقن ىف ءالكلا لاطاسا زلا ةفرعم ىفقارغ:سالا ىلا قادلنا لاغتتثالا نم

 9 9 :الاءدهرك ذف لاللاوءايربكلاو سو ديامرك دب واقل ةرانا ىلا دأع يلم تاهش '

6 'ٍ : 



 2 22 تت يب
 تلاف مث تلاطأو تكيذ مسو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نم تدأ رامسعأب ني ريض 12 باتو نيلمللا ْ
 ىل دان نأ كل لد ةشناعاب ىللاق مث ىداجج هداج قصاأ ىح ىفاط ىف لخدف ىتال ؤىناتآسعءسأ لك

 ءام نم رةىلا ماسقذ كال تن ذأ دق ل دا ص بحأو كب رق بال ىلا هللا ل سدا تاقذ فر ةدامعىفنلالا

 || كيل _ءف هيدي عفر م كيل _عجو نارا نمر ف ىل_دي ماق م ءاملا بص نمرثكيلوأضوتف تيبلا ىف
 كبت أ هللا لوسراب 4لاسقف ىكءارذةادغلاةالسصب هنذؤد لالي ءانأو ضرالا تاب دقهءومدتدأر ىت-

 || ىلام لاقت اروكش ادسبعت وكسصاالذأ لالباب لاسشةرخآتامو كبنذ نم مد_ةنامدل هللارفغدقو |
 | اهفركم لو اهأرق نا ليو لاق مث ضرالاو تاومسا !ىاخ فنا :رلءال امن هىف هللا لرنأ دقو ىبأ ال
 ْ ناك مو هلع هللا لص ىبالاَنا هنع هللا ىضر "ىلع نعداسيذ لمت لو هاكف نيواهك ال نال دو ىدرو

 || ىب نم لجرلاَّنا حو ضرالاو تاومسلا قات ىفّنا لوقو وءاسمسلا ىلارظني مدلو يلمللا نم مافا ذا
 || ها تلاق ةباصسلا هتاظأ اف ممامتذ نم ىتةاهدبعف هيام هتلظأ ةَنسنيت الث هنا .عاذا ناك ل_ئارسا

 || تلاه مث لاقريتءت لو ءاسعسأا ىلا ةّرترظن كلءل تااقرك ذااملاه كةدءىف كنمتردصةطرفلعاهق أ
 ا هدد محو اضيأانه اهركذو ةرقيلاةروسىفّدن الاءذهركذ ىلاعت هنأ لعاو الذ نمالا تدن أ اس5 ْ

 || ةر وس رك ذو ناملالا ىلو ال تان ال هلوشت انههاهقحو نولشعيم .وداتان ال لوب ةردبلاةر ودقق.الا
 | انههولئالدلا نمعاوأ ةيئام ع وهلا ناك تح ىرخأ عاونأ ةسهتةهثالثلا لئال دل ه#ه عمهرقبلا ||
 || لاؤسلا) ةئالث هلع أ هذهفراهنا او لمللاو ضرالاو تا ووسلا ىهو هبالثلا عاوفالا هذه رك ذب ا
 انهه ىئتك !ل(ىناثا!لاؤسلاو) نيترو دس اولا ظفالاب ةدحا ولام الاةداعاىفةدئافا١ام (لؤالا
 || لاقو نواةعيموةل لانه لاقل (ثااثاالاؤسلاو) ةيقاملا ةسيلا فذحو لئالدلا نم عاوفأ هن الث ةداعأب
 أ نا كفر صيلاداوسىر# ىر ةريصبا !ءادي وسن ا هباكذا رسأب ل-عأ هلباو لوقأف بايلالا ىلوال مود
 ْ كلت ىف هبلعرذعت ئئو هرصي قد اذا لب نيش ىلا راظنلاف ىدقتسسنأ رددال ريصتلاداوس
 لوةعم ةظ>المولذ ل-ةءةتدح ناسالا دا ذا انههكلدكف رخا ونوه رصما قيد ةلاسخلا
 || تافتلالاب لقعلا لاغتشا ناك انأك اًدَ» ىلءذرخ ا لوةعمو لمعلا هق دع قيد ةلالا كلر ىف هءاع عيسما
 أ اذه ىلعفرثك ؟تاكاردالاو تال_ةعتلا كل: ىف ءاصةتسسالا نع هنامرح ناكرثك ( هللا تالوةعملا ىلا
 | هلاغت_ثاراصهقا ةقرعم روب باقلا رانتسا اذاف لئالدلا ريثكت نم صالا ل وأ ىف هلدبال هللا ىلا كلاسبلا
 أ| لال دل اريك اما اط ناكم سعأ ل رأى كلاسلاف هللا ةفرعم ىف لقا! قارغتسا نعل تا اكل ئالدلا كال
 ا تتلا لام نم ةداورملا ةلظلا تاازاذا د لئالدلا لءاَةنل ابالط ريصيباقا!ىفروالا اذه عوقو دنعف
 نالعنلاو ىوط سدملاداولاكنا كيلعن عاا هوب ةراسشالا هيلاو هللا ةئرعمرا وأى هم لكهتئاريغب
 نأدي رتذناهل لءقو اهوءلذج سعأ ةفرع'!ىلا لصواسأف ةقرعملا ىلا لقعلا لهو !هميناتألا نادم 22 اهه
 ا ةروس رك ذذ ةدع ال هذه تفرعاذا لئال دلال اغتْشالا ل رئاف ةسنا دحولا س دق ىداو ىف كل .هدق عض
 || هتروريص دعب فراعلا نأ ىلع اهيبنئاهنم عا وأ ةثالثةروساهذهىف داعأ مث لئالدلا نء عاوفأ ةينايعةرقماا
 |( ضرغا!ناكف لول د١ ةفر_ع«مىف قارغتسالاهل لمكسل لئال دلا ىلا تاغالالا ليات نءهل دب الافراع
 ا هناالاءده ىف ىمدقدسا ىلاعت هنا حد انرك ذام ىلع هناا ةقياا فذحو لأ الدللا نم عا ولأ هب الث ةداعا نم
 | هيوامسلا لئ الدلا نال كلذو ةمضرالا لئالدلا ىهىجاا ةيقابلا ةسهلا لثالدلا فذحو ةيواسمسلا لئالدلا

 || هلوقبةب الا كل: مح مش أ هناي ربكو هللا ةمظ ع ىلااستمباقلا لاقتاو رثك اان بئاخلاور مادروقأ |
 |١ ال_ةءنوكي صالا لأ ىةباهلورهاطظ هل لّةعلا نال باءلالا ىلوالهلوةبةي الا هده متو نواةعب مول
 || مي-انعلا همالكرا رسأب لع هنلاو لايل ابرطتامادب اه هانرك ذامىَوةياَضيأ اذهوامانوكي لاخلا لاكىفد
 ا نان ىف نوركسفو م-مونح ىلءو ا دوعقو اما.ق هللا نورك ذيْنيدلا) ىلا.عتهلوق * ميكاامركلا

 دعامو نا عبس الط ايا ذ#» تتاح اماسأي ر .ضرالاو تاوم-لا |
 نصمم - هس سس سس

 | دة رانا !لخدت نمكناانر ناذاا با



 معع

 0 طنز يك ةردقلاو لالا ل دز ذا لاستلالعا ناكل مني الام ٍ ا

 أدار ةالاو تاقاان ويدصتلا ماسق أ هثالثةيدو ىلا فائضأو ل ل 0 1

 ىلعوادوعتو امانق هلوقو نانالا ةيدوبع ىلا ةراتّشاهتثا نوركذي نلاسعت 0 حراول ال دغلاو ناسالاب 1

 ش | ىلا ةراشاضرالاو تاودسلا قاخ ىف نرركف_وهوقوءاذءالاو حراوخلا“ هب دق ل راسا م-مود> م '

 ااا ركذلا قاهر مع ثادللا ناك اذا عومجا!اذ- مالا سدا نا سنالاو جواراو رككلاو كفا, دوغ 1

 ا هلال والاد ةهردورعلا ق هنا عا عم اور غت تمديعلا اذه ناكركت اانفناتاعاو 0 كاف ناكر الو

 1 كا هال درر ايتسف بيرل ذه سلا# هيد علال اك ىل لع ةلادأا الاهذهنو 2 ونرلا لاك ىلع :

 1 (ىلوالاةلآ سل )ل رك "الا ف لوةنوزوفغلا كم ]بان قلاروترعلا لاء ينزع نمزارتسالا لقت قوق لملا 0

 1 لاوحالا ناك هنرلركذلا عاد ناسنالا توكة نم ذار ,(!نوكينأ(لوالا]نالوقةنأ الا زاده نب: رتسشمللا ١

 أ ريغرك ذلا ىلع نيدظاوم :منوك غال د كلذ تاك | يف ني رك | مهوكب مهفاقوانا ع هثالثلا ءدهالا تل ]ا

 ْ | اورعناف مامقلا لاح قولد مهنا تلا كو ا دماويس يوما مانا يووكت راك 1

 ٍ (لماو لاو>الان م يش ةالما كوك رتيال ما منا ىعااو عادطخالا لاخ ف ةاورعناف دوهقاالاخ ف ْ

 ١ | عقر نأ نأ قم مدا اولا هلا لطتلاوكذلا "هل -ظةر ةقظأن ةزيثكلاتانأ الان ال ىلو أ لوالا ىلع 0

 || توكي نآو ناسللاب كذا وهنزك ذلااذهبدار كوك «نأ لق (ةبن الا ةلأسلا) هلا ركذر تكمل هنا نان دفا

 |١ ىصاذا“ ىفاشلا لاه (ةئلاثلاةلأتس تساا) نعال انين عتلبا دار !1نزوك نأ ل ككالاو تلقلايركذلاهنماز اا ١

 د اذا قع امقاةسم ىلع هنع هللا ىضز ةقينحو أ لاوو هين ىلع ىل_صي نأ توا كمارفرر 0 ا

 أ لاح ىلع هركذنم حدمىلانعتالا ودو 4 ا ِ ره“ هنعدتلا ذر ”ىقاش ١ < كؤواردق ةف> دعو" ١

 ْ | ةمسطلا ثخامملا فتن هلاز ارغزا سل طله كاع اواؤرأ مولا اذن م ناككف ننلسا ىلع عابطتالا |

 ١ | بنما لا هيطضم هنوك امأوريدالاو ركمنلا نتا نة عمم هافقىل-ةامةلَثسم تادثالا نوكنأ ْ

 اق رغاامونلان دال ىلسءغاوطضالا نالوركشتلاو ونص رمد تب هنم عئامريغ هناف" )

 !| لعل< (ةعئارلا ةلأسملا) ركذلاب لاغت دم الاىلاو ةظّقما| ىلا برقأ هنوكل ىلوأ عضولا اذ- ه ناسف“ |

 : |مهفصوام قانعت هنال_عاو نب يطئقضوا دو قوام ارق لبق هن "يسر قأم قاطع لاخلا لع بسن ب وذحا]

 | ضرالاو تاومدلا قات قنوركشتو هدب لاق محال ركسفلا عمالا لهكيال ركذلاناتيئو ركذلان

 1 | 213 تعي ركنا( امالا الو هتتاركذ ىف بغرىلاعتهلا ملعا ( ىلوالا ةلأسملا) لك د اسم همز" ْ

 || مالسلاوةالصلا هل لاق ةيآالا هذه قفو ىلعو ضرالاو تاوعسلا لاو فركسشلا ف بغر ل هللا 1
 || هعوقو نكعالق ل انا ىلع قانا لالدةسالا نأ كلذ فا سدسلاو قلالنىاوركشتتالو قالا ىفاور كش |١
 | مدق ىلع تاسو سل هذ عودا نلد طز ةافادنل اغلا تع اي ع دع اتاو نك اانا ول هير الا ْ

 ا ةالدلا هيلعةلوقو لكشا وة .كلاوةنمكلان 32 اهةلاخ ةءارب ىل_ءاهلك و اهتمفمكو اهدممكتر اجةلاخ ١

 ا .هسقن فرع ء نمو مد-ةأان هير فرع ثو د اد سفن فرع ءنمةاذعم هير فرع هسفقت فردعن ممالسااو . ]ا

 1 ع قلللاقركشت )١!ناكف ءامغتسالاب هير فرع ةحاط اه سفن قردعز 5 ا

 || هلال وةنةبوالانالا «تةيقحرودتءالن ذاف هيلا ن ك» ريغوونقلاكئاىف ركفتلاامأهسولاا ذهن ا
 ٍ اريل :راخم ةيضوافالا هتقرق- نا كشالو ةهاطاىالو :تاومالو بك الو ص رعإلو رهو2 س 01 ا ٍ

 5 اذه ريجتملا نشوهدملا هلاولاك لقعل اري دف اممقرعم ىلا ىلقعا لسا ةصوصخلا ةَةةلعا كاتو بول 1 ٍ ١

 ا هذهلف تاوواذلا قرك- ةدلان ساو هللا ىف ركسفتلا نع عمسو هلع هللا ىلذ ”ىذلا ىنمسسا!ادهلذفتوللا ١

 | هناوول_2 قركملاب أ لإ هتقركفلاب ص أد مر كةاازك ذاساو رك ذب ا الاءده ىف هللا مأ ةديقدلا

 | هران 1م هستقرعم نكمامغا ةضوصخملا هتقيقك هتةرع٠نكعال ىذلائثلانا لسعا (ةسئاثااةلأس اا 0
 ٍ نا كلذاو ل .< ارا كلذلاك للعلا فرتوناكلعأو فرشأ ءاصنأ اكس ماك لا ءذأو ا 0

 اا



 فادلن

 : علطي لازال ىذملا قدم ازمسةملا|م |اءل اججا اي دل ةناداقمعا ن وكب هنك.لو نآرقلا ىف هداقتعا ماظعي اعلا ْ
 أ انه تفرع اذا لكأ نآرقلا ةماتعف .داةعانوكي هاف ةفماطاقثاهدو ةسسعرارسأ ىلع ةبالك ىف |
 ا ل>أ قاف الالثالدنا كشال و سؤنالا ل” الدو فاق, الا ل'الد نيهسق فد رو ه2 د.- ونلال:الدلوقنف :
 : ص مرحال كلذ كسهالا ناكل و سانلا قاش نمرب تصصأ ضرالاو تاوعساا ألن ىلاعت لاهاك ماظعأو '

 الذ لون الف .كو مظعأاه دعا وشو بع أاهتلالدنال ض رالاو تاوعنسلا قاش فركسفل انذيسالا هذه ف
 انهطسو ىف اَدمعاد_اواقرع ةقرولا كال: ف ىأر ةرش قاروأ نه ةرب_غص ةقر راو نانا دارنا

 بعج

 بهشني لازبالو ةَميق دقورعاسممبعئش مث نيبتاملا ىلا ةريثكح قورع قرع كلذ نم بعدش م
 0 كاتريب دى قلاغلا نا لي اذ#ه دنءو رمدبلا اهاربال ث رحب ةقدلا ىف ريس مت ى>رخأ قورع قرع لكنه |

 ْ رءقنءاهمادغل هيداج ىوق اهف عدو أ ىلاعت هللا ناو ةسعارارساو ةغلااكس ةقاللا هذ_هىلءةقرولا ا

 نمر ةقرولا كلت ازحجأ ن.ءزج لك ىلسء عزو ى-قورعاا كال: ىف ىرسي ءاذغلا كا ذ نا مث ضرالا ْ
 ةمةمكو ةقرولا كل: ةةلخ ةمفك ف رعينأ ناسنالا دارأولو ميله ز_ءلاريدق. ءاذغلا كلذ ءازجأ |
 قوتولا نعرصام ءلةعنافرسعاذاف هنعزتلاهيف ةيمانلاو ةيذاغلا ىوقلا عادياو اهداجعا فريبدتلا |
 ردقااو سعشلا نما فام عم تا ومسا | ىلا ةقرولا كال: سقي قمم ةرمغما ا ةقر ولا كالت ةقاش ةمقمك ىلل٠عأ
 ةقرولا كإ:نا فرعناومااو تاينااو نداعملاو لآاو راأانم اهيئامعم نضرالاىلاو م وحلا !
 هل ل دسال هنا فرع ريشا ئثلا كلذ ةفرعم نعل ةعرودصق فرعاذاف مدعلاك .سشالا هدهىلا ةيسسنلا 1

 رتلانادربلا اذ_-مفرعاذاو ضرالاو تاومسلا ناشف هللا ةسهك- بئاع ىل_ءعال_طالاىلا هاا

 ْ هر طمع نأ نم ماظعأو لجأ قلل نأ, فارتعالاالا هعم قب ماما اذهب ةطاحالا نع هههفو ةءروصق ا

 نأ ناو ةمظعرارسأو ةغلاب مكح هيفف هقاشام لكسعن ا مسي زب نيذراعلا فراعمو نيفصاولا فدو
 ميظعتلاو دممتلاو لءلهتل او عب تلاردأ ءءسأ هئمدارحاو كينادس لوي اذه دنعف اهتفرعمىلاها ل سال
 قاكسسم لبرا»: لبو هيلع هللا ىل_ص "ىلا نعو رانلا باذعامةةلوةبف ءاعدإلا بلغت شي كل ذ دنع مت |
 هلئاراخ:ةىل ررْعا سوال املاح و انر كال نا درشأ لاقاو ءامعسلا ىلا 1م وعلا ىلار ظن هسأر عز ذاهشارذ ىلع !ٍ

 : بدو لذغلا بهذت َ ركسلا لق و ركفتلاك ةدانيعال ملسو هيلع هللا ىل”ىبنل !لاووهل رفغق هملا
 || ناك هناك يهني سنوي ىلع ىنوا دذنتال لو هلع هللا ىل_ص”ىبالا نع رعرزلاءاملات شراك ةء_ثاناباقلل

 ردقيال اد نال هللا ةفرع«ىفركشتلا ود لمعلا كال ذناكو اولاف ضرالا لله أ لع لثم موي لك هل عفرب |
 || نيقيددلا بتاع ىلعأن ا ىلعةي الا تاد ( ةثلاثلا ةلأسل!) ضرالا لهأ لع لثم هحراوع لءهد نأ
 ىلاعت هنأ ل عاو هيلا تاسفتلا الو هب ةرمءال ل_طانهأ دملقدلا ناو تاغ دلاو تاذلا لال دز ركحذتلا ٍْإ

 ءاعدلا نم عاونأ ةسن اوركذ مما ركسفا اور كحألا ىلع نيبظاوملا نيلاصا ا دابعلا الود نع كح
 (ىلوالا ةلاسلا) لئاس« هيفو رانلا باذءانقف كن ا_سالطاب اًذهتةلخامانبرهلوق (لوتالا عونلا) [
 لافوالطاب اذه تةاخام اند ن ولوةي ريدقتلاهتاهجر ”ىدحا ولا لاك ناهجوه.فورامذاةياالا ىف |
 | اذ_هتةلخام هلوقىفاذح (ةئاثلاةلاسأ1) نيلئاق نوركسفتي ىععلا لال ىفهنافاثكلاتامإ)
 اًدهنا هلو ةكريظ عدلا نم برضا ذه ةلك ىفوالطاب بع |قولذملا ذه تةلخام دعي قولخلا نع ياك !
 ردصات عن هلا (لوالا ) ءوجوالطاب هلوة بد ىف (ةثلاثلاةلاسملا) م وق أ ىض تاكد -مينارقلا |
 بحام لاق (ثلاثلا) 'لطانللو ا لطابلاهري دقت ضفاسللا عزي هنا (فاثلا ) الضاءاةاش ىأ فوذحت |

 ىلامعت هلا هلم_ةءام لك ناةلزتمملات لاف (ةعبا رلاةلأسما) اذهنمالا-الطان نوكينأز وع فاشكلا
 اوكحاوداعلا للاصم ةناعر اهنم دارملاوة هكا لجالو ديسعلا ىلاناسحالا ضرغل ةلعقيامتاوهف |
 د الاهذه د كلذو الطاناهةا> دق ناكتل ضرغل ضرالاو تا ومسلا قلع لول ىلاعت هنالّدي الاهذ مم هيلع |
 | لطلاارودص ضرالاو تا وعسلا ناذعدارأ ىلاعت هانا ةريس ل هلو ةتىذلا نا ةياالاءذسهمرهظواولاف |
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 : هل هقاخ عا هزت كناصسا قارا لا مزها ةرشالذواهةلاخماو رفكلو 1 هاو 1

 أ نعةرابعل_طانلا لامن ةهشلا ذهن عانا وب نوكينأ طصيامالك ”ىدا اولارك ذو عبق لك نءوالطاب ِ

 أ رتالأ م كم نكدمىلح نطزالاراةاوذللااو واخ و ءاّم الو دب الصالو :ٌوقهل نوكال ىذلا بهاذلا ل' "انا

 اناث مكقوذ اذشو لاقوزوطذ نم ىرت لدرمدبلا عجراف توافت نم مه نورلا ناد ىىرتامهلوةىلا 5

 . راسم ةجولا اذه لبق إف تكهلزك_ءمللو ركذ امال عملا اذهالطاا دعه تةاخ اماْير هلرق نم دارا ناكسف

 اا 1 به لثم قلن نأ نءالا مزن كب اكسل وق تاكا ىمالم هاوْشرلا لطاما مدار 1١ ناكول(لوالا) هوجو

 | 0 || ىعملا ىلعءانلج اذا هيرانلا با ذعانشذ هلوق لصو نس اس هنا (ىناثلا) لطاب كلذ ن امولعمو قالا
 نك اسماهلعبعتنا ىنو ةطع ةمكح هتقاخ لإ ةمكحريغي ال_طابهتةاخام: ريدَقَتلا نال هانرك :د ىذلا ١

 عجم

 ظ 1 : | ديدثاك# هد دلد كت | هانريسفاذاامأ م امتلا اذه ردح اترك داعالطا اذ_هتةا>انم هلوق انريسفاذ اانا

 ا 0 | ءامنل اانقلخامو لاقف ىرخ اي[ اذ هرك د ىلاعت هنا ( ثااثلا) مظناا اذه نس ل بيكجرتلا

 ا ا للا كلاا هللا ىلاعتو هلوقىلا انمعك ا:ةلاغأ ميس ى رخأةبا ف لاق و قملادالا امتهانةلشام نيبغال | 7 [|| اهتبامو ضرالاوتاو ل !|ةةاخامو ىرخ أي ىف لاو اورذك نيذلاْن ان كلذ الطابا مندبامو ضرالاو
 ظ ّْ 8 ىوأ الطاب هنوك عمي نيف اممءنو كينأ عاتم| ذاب علف نوكي نأ ن قالا كاملا ىلانعتف ىأق جلا 1

 0 ||| لكنا ةدهاشو هناذأن كم اماو هناذا ب جاواما دوجو ملا نأب ةد هاش لقسعلاةهيدينالءاباولجاو «
 ٠ | كل ةنوكب ص.هذع ةمضقلا هذ مىفس دلو هنا ذا بج اول اىلا هنا رف ىسهتن ناو كال هلق اهتاذا 5
 ! || كلذكناكاذاو اهتععنلقعلا دهشي ةيضقاهموع ىلع ةمضقل اءذل_هلب دامعلا لاعفال ازياغم ن 0
 ا | لماعت : هن ( الاد ته نمذا ران وكي نأ عنتما كل ذك ناك ا ذاو هللا ها ؛ريشااو ريساعا وك تأت حوا

 2 ْ |ةئدع اولا اخ لا الاليو ا ”توكب نأز وال !لوةنقاده تفر ءاذأ حاملا ىلاعت هللا لاعفأ :

 ٌْ أ زوال انا لطانكلذو ةيالصالو هفةذشالام لفن ءابزتت :كر احس هلوق ناكل كلذك ناكو لوهلوق ]

 1 1 .تقةلخ ناو كناوأن ءمكن اسهل زوو مك اماص همقاخ لب بيكرتلا دسافاو راذه تقلخ ام اننيردارملانأ
 ْ : | كناهس وق تو فهن عافتالاو هلا حامتحالا نع هزنم تأ ف ةسقانةدي دش ةءاص ضرالاو تاوعنلا ْ

 : | الا ؛ل-الانلقانلوقب ءانريسقاذا هيرانلا باذعانةف هلوقلا امو ناجح انغاابتاث هلوق: اًذهءاث مما

 | ةجاطاوزعلابهسفئار 8 ىنغلاب هقصوام ذ:ءف ءاوسام لكن ءانغ هنو تسحب فرتعاك ناه-لاقاملاهنا
 |عركذ ذامم نأ نكي لنا ملغنلا نس ىف هجولا اًذهوراثا | باذع اقف لاقف ةرخ الاوان ذلا هلا

 ١ [ف رعدتيال ىلاعت هلال باوصو ةمكح اهلك هللالاعقاناو هج لون نو الطابو ايعاواشبعامن) رك[ : ْ ةفوطوم نوكست نأ نع ةهزنم هلاعف أ نا ىلع ةلاد ىهفاعوةركذ ىتا!تاناالارئاسامأو: :هنملقأ نك ْ
 5 ْ (ةسماخلاةلأملا) لعأهتتاوةر طاش ه3 دعو اما خهقىؤلاالا قءاباو صدم ناكل كلو هكلمىالا

 1 ا اهتمدحاو لك عدؤأو بك اوكلا اولالفال اذ - ه قا هناكسس هنا ىلعذب "الاه دم مالسالا« مح جحا
 ١ 1 0 ماا سوا مدد لاضتاو م اكرح نم لد < ثم اهاءجو دود ئوق

 ةذاعلا ىرخم قعاناتسأ اهنوكى ءللاازهق قكيال لولاه ن أب هع نو ملكت! ناجأ صل اذه فالخ ْ اوهوالطاننوكش ةدئاق ارقوان ده ثواكلات هنوك ص ودخل قسالذتش ىعملا اذه ىف بك ١ وكلا وئلالؤإلا ْ ٍ |لراشي“ امناوءاوهلاتاركرمدح او لكتالكاذو راتخا عذاصلا دوجو ىلع اهبلالد: ءالااهأ ةديافلا ا 1 ْ لوقت لأ [ةلسدلواولاف هن اللة ركل ذو'هل طا تاك كلك 5 مولا نال ولاه ةضرالا ةعبلا هذه
 أ نءلوةءااز عبرار ةاازو (ىلوالا 5 اا نإتلأسمهمفف كناحسلاعت هلوقامأ ة.ةلا لمس عال ا

 "تاك او ةهظغرارسسأو ةضع ماكل سييقتالب دس اةعيا ماجا وهو ردقاااذهالا اهماوذ وذر 5 / ةيظعلا ماسجالاهذد هىناوركف ةءاذا قالا نا عي ضرالاوتا رولا ا ”ايةطاحالا
7 

 ْ 0 ظ | تين عطب مو ىهعن مءازسةئالراثل نا دْعاَنَمْف كت ص همن عاوز رو كدءاطب اولغت_ثا يذلا نيفاكسملا



 2 ن

 |١ دارأ ن منا كلذو ءاعدلا ةمق.كهدايع هللا ميلعت هنمد ودا ( ةئئاثلا ةلأسملا )انف رعمنءةريصاف لوشغلا |
 معاق رانلاباذعانقفىلانعتهاوقامأ. الا ءده ىف امءاعدلا ءدعبرك ذي مسءانثلا مدعي نأو ديالف ءاعذملا

 هللا ةعاظ ىف م-منادبأ وىلانعت هققارك ذب ةقرغْ_سم مهمتنا نا نيصلخللا دابغل اءال ود نع كساس ىلاسعت هنأ |
 رانلاب ادع موق نأ هللا نمث واط تاع طا د عم مسملا اركذ هللا ةءاظ عل: الذى زكفتلا ىف ممولق و
 م-هأ ةعحوبا ال ١ لواتا اود ةلزتعملا ناكناف اًمع ءاعدإا اذه ناكلاال اوم-«يذعتة للا نم نسي هناالولو

 ١ نعي ىلاعت هللا هاك ام عرضت اذه لثمو العأءيث هللا نم : هد ال هلاقاناةحترت الا ءذهرخآنااواعملف ٍ

 || ىلاعت هلوق م-ماوءعدنم (فاثااعوونلا) نيدلا مول ىتئمطخىل رفغي نأ عمطأ ىذلاو هلوةىف ميهاربا |

 1 ىراتاوهاو يدوم دقات 5 ماع ل205 تدار رانلا باذعمهبقي نأ م-ميراولاساسل مهنا لعا ا
 | هنوتو بولطلا كلذ مظع حرش ا ذا هلهفيال نآوأ امش لدفي نأ هر لس نم نآل مظعأ ل اؤسلا عقومن ركل(
 ْ انورذم ناك اذاالا ةيياجالاب لص الءاعدلاو َدْشَأ هيلط ف هصالخاو لك اءاعدلا كلذ ىف هتمعاد تناك

 |ءازخالا ىدحاولا لاق ( ةياثلاةلأسملا) ءاعدإادا رباةسؤيكا ىهدايعهلا نم ميلعت ًدهذ صالخالا ْ
 | هللا هازرخ هري_غلاقو ه داعب اى أو دعا اها ىرخ أحاحزلا لاف ضءد نم امضءن برة ناعم ىلعد ري ةغالإ ىف
 || ءازخ ألذ ةملا لاقو ىمض ىف نو زر الو نآرقلا ىفو هللا هصطف ىأ هنا هانخأ هيو دج نما رهن لاقو:هناحأ ىأ

 هذه لكوءالب ف عوقوبوأ ة> عاطقنا وأ فاس لالوا ا ةغال اق ىزذلا ىرانالا نبا لاق ر كله[ ىأ هقا ا
 آلا قيس نم لاقءامرظنوهو هئازخاىف تغلب دق ىأ هني زخأ دقق ف[ 51ا باص لاق من ةيراقتمهوجؤلا
 || ثحاص نا ىلع ةلا دثب الا هذه هلزتمملا تلاه ( ةمااثلةلأملا) ملعت دف نالف نم لع نمو ق.سدقئانالف
 هذ_هتلالدإهقاءازخ أ دةذرانلا ل داذا ةرعمكلا بحاص نال كلذو نمو سدا ةالصأا ذأ نمةريبكلا

 نئاغ عود نم اح ود هعماونمأ ئذلاو هلا هللا ىزذال مول ىلاعت هلو أ ىزخ الن ءؤئاوةن'الا ٍْ

 هدعماونم1نيذلاو ىلا هللا ىزذالمونهلوقناب اواو انمّْوءةريبكلا باص وكبالثأ نتبءالا
 هضقاشبأل ىلا اذهو ىبنلا عم نوكي ام لاسءازخال ا لهعال نأ ىذتةيامناو اةاطمءازشالا ىن ىضتقالال

 أ باول ىف ىدنع مد ىذااود اًدهرخاتقو ىف تا.:الآ كل ذ لدم نأ 'لا_ةال ل11 ىفءازخالا تايثا
 تدسلا نب دعم نع لهن هلا (اهدحأ) هانزك ذام ىوستث الث ةبوسأ طءمسلا ف يد اولا ركذ 3
 اولا اذ_هو دولئلاراثل الخ دي نع صو هم هتيزرخأ دقفرانا لح دت نم كنا ةلويق نا ةداّتقو ىر وثلاو

 مهيلع الاو نوكيال اذ هذ دولتلل اها دامناف راثاا لش دى ساف لك نا ةلزتءا بهدم نال ىدءض ىدذع |
 شب تارعضا ذهوابنم حر طين أأ هتبقاع تناك ن او فود لاح ىف ىرخترانلا فلخدملا لاق ٠ (اها)

 نيمو ا نع ىزالا ىفذ ىلع لدي هعم اوم" نيذلاو ىذا هللا زال موب هل وقنا لالدت_ءالاعضومتال ||
 نب نحالا نيتاه مكي لصف رانلا لشد نم لكل ىزانا لوصح ىلءتادأي الاهذ_هوق الطال ا ىلع

 || (امهدحأ) نيهجزلة<ءازخالا لاف (اهتلاثد) ةافانمرانلا لخدينمعا رذاكهنركنيبواذمؤمهنوك |
 لمست الع هب لعاذاهريغءازخأوا.صسا اذا ةيازخ ىزخ لاقي ليجتتلا (ىئاثلاو) ٌلالهالاو ةئاغالا
 اهفالأو كالهالا نيبو ليما نيب لرتشم ظفاءازخالا طا نا با ول ااه لصاح نأ معاد همم كابو

 هلودب ىفذملا نوكي نأ زاج كلذك ناك ذاو اهمجب هنينعم ىل_ءتامثالاو ىئذلا فرط فهل نكي ال لرعشملا ٌْ
 | طة اذه ىلعو هتيزرخأ دةفرانا الح دتنمكناهلوقىف تدئااريغ هعمو:ءائيذلاو -ىبلا هللا ىزذعال موي
 | ناك اذااما نعم وهفملانيذ#ه نيباكر تشم ءازخالا اظفا ناكا ذأ ثامنا با اولا اذهناالا لال دّتسنالا |
 أ داو ساذج تحت نءون ىدحاولا امهر كح ذناذالا نا.نءملا ناكو داو ىندملا ديف ءانطا اوتماظفل |
 أ تابثال هتبزنأ دقف هوقو ساملا ىنناهعماونمآنيذلاو ”ىبذأ هللا ىرذحال هلوةنالب اوما اذ_هاظةنس |
 | بد اصنا ىلع عطقلا ىفةي الا هذ مب ةمج را تحضتحا ( ةعبا رلاةلأسا )اف أ :ءاد هن لصحي ذقنخو عؤوتلا |
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 لأ يس ماوس 1 يسم.

 1 اناقانا اراتلال_ةديال ةريبكللا بسانص تأ «علصلامزلبف ىزه هاقرانلا لدن ملكو ىزتنالةريبكلا ||
 أ ناوىلامت# وفن نم وم هن اانلقاسغن ا ى :رعالن مؤملاو نمؤ م ةريبكلا بحاص نال ىزذجال:ريبكملا بحاصص أ
 ىلا*ىت ىتح نست ىتلا اولئاقةىرخالا ىلءامهادح !تغينااممتناو طمأن اولتتقا ني هوان منامفتاطاا

 || نيذلا اج ”ا ىلا متلافاشبأو عانمسالاب رثاكلا نم ىئبلاو انمؤمانغاب هوك لاس ىئاملا تم هقاسضأ
 ١ بح اصن ١تدثةانمؤم ناودعلا دهعلاب لئاّهل ا ىم- ىلدقلا ىف ص [مّهلا مكملع بتك اوما الكييرة٠ؤمن

 ةمانقلا مولان _ئالو هلوتاو هعماو:ءآنيذلاو'ىبنلا هللا ىزذعال مول هلوةل ىَر_ال نمو اناانلقاسغاو ||
 اانرك ذاع تدثف ني:هؤلا ىزذعال ىلاعت هنا ىلع لدن اكمال اهذهو مهر موا باحت هاف ىلاسعت لاه مث '

 ||| ل دتن مكن ىلا ع هلوةل ىزذ هنافرانل! ل دنملك ناانلقاغناو راثلاب ىزذال ةريمكلا بحاصنا ||
 باوحلاو راثلا ل_خ ديال ةرغيكملا تحاص نأ عطقا !نيئم 3ةلانيتاهنم داو دقو هلي نرخ دقفرانلا ||

 قل ىلع لدن لب اقلطمءازخالا ىن ىلع ل ديال هعماونمآ نذل ”ىب:لهنلا ىزذيال مول 4وق نا مّدقام هنع 1

 1 كياهوق (ةسماملاةلامملا) رشآتقو ىف ازخالا لو د-ىان الكل ذو ”ىبنلا عم مم وكل اس ءازتخ الا ١

 ا اهدراوالا مك ٠ناو ىلاعتهلوقنا (اهنم) عضاوم ىف صوصاا ل دءاع هتيزخأ دقفرانل | لخ دن م

 نوادي باول! لهأ ورانا !نولخ دي نينا لكنا ىلع ل ديا وة انيَدْلا ىذن مث امذةما5> كرر ىلعناك

 | ىذ :راثانعنو اصياضدأم هو رانلا فنونوكي مه ةنرخ مه نيذلا كت الاانا (142 انو١ ىزانانع

 || باذعلا نأ ىلع دن دال نا محا (ةسداسلا ةلأملا) دادس ظالغ :كتالم ا ماعىلاعت لاهتأ|
 ىزاتإب رادلا بادعدعب دولا لدع هلاددب . الا نال اولا قاسم !بتاذعلا نمىوق او دس احورلا |[

 || نامل |باذعلا نهئىوتأ ىناحو رلا باذعلا ناالولف قاعور باذعوهو ليعتتلا نعةرامع ى زاثاو ||

 || ذهب ةلزتعملا تعا (ةعبالاةلأسملا ١ ةلاسيغاو ىزللا ادعي رانلاببذع نهديدّمءن_سحاملالاو||
 ْ وهىز لا اولاهو ني دا كانه نوةسس لد اهنمثوح ذم ال رانلا اولخد نيذلا فاسفلا نأ ىلع الا ا

 .[! | ةنللاىلا رانلا نءنوج رع اوك راو ا ةد هيعر د رانلالخ دتنمكنا هلوةفئلالهلا ||
 || ةئاهالاب ءرمسفتلي كالعالاب ىزانارسفنالانا باولطساو كهدف رانا ل_تدنم لكسص نا مصاملا|

 : (قوالاةأملا ) ناتاس هتاراضأو نيااظالامو ىلاعت هلوقامأ مكمالكلوزباذه دعو لدعتتتلاو |
 ا عوذلا ىأ ىضتقي هسا ضوزرتس حف ةعاتشلانالاذو قاسفا ةعافشلا قف هباوكست هلزكعملا 1

 | نورفاكلاو ىلاعت لافرئاكل اوه قالطالايولاظلانا ىلع دنارقاانا (لوالا) هوجو نم باوحلاو ||
 2 ثيحراصنالاو ءاعفشلا ندب موسفت او هصخ مهنا رافكلا نعى ىلاعت هناا ده دك ٌؤباممو نوملاظا | مد 1

 نم ىلا عت لاق هللانذانالا عفشي نأ هتكعال عيفشلا نا ( اوان دام قيدد الو نيهذاشن ,ءانلا اولا 1

 ١ اقيحاداو نذالادعبالاةرمصنلا ىبعارداه عسمفشلا ن نكي كلدكناك اذاو هنذامالا هدنءعذشب ىذلا اذ :

 || ةعافشلا كالتو ىلاسعت هللا نم ل حاسغاوفعلا نا رهظي كِل ذ دنعو قمل ىفةدئاف هةعافش ىف نكي نذالا ||
 الإ لامك هقالام كحال هنادي راصتأن نم نيملاظالامو هلوقف هقالا مكسللا سدلو صالا سفن قريت انامل تاكام

 أ انالة دناقم كلذ هبنيملاتلا صيصختل م ريدَقَدلا اذه ىلوف لاقيال ه هند مون عالاو لاقإ ومكتملاهلالأ ا
 أةمانقلامو وولف باقعلان مةاصأاو با وثلا زوفل اا دلا ىف نيقدملا نيمو وما دعو هنال ةدناف همق لب لوقن|
 هي.الاءذهنا(ثلاثلا) ق قالطالا ىلعراهنالا ند مهصمصت مضق كلذ مول سباف قاسم !اامأةاءذ هأ|

 أ وكسمت ةلزتدملا (ةل انلاتلأ 1) لعأ هقئاو ماعا | ىلع مدّم صاختاو ةصاش ةعافشلا توين ةدراوو ةّماع ْ

 |١ ةلاددب 1 اهتم هسرخأ نءناكسا راثأا نمح رخولاولاه# رانلا نهج رد ال قمافلان ىف 1

 : عوالا) ةر ةدلاةروسىف ءانرك ذاكو معلا ىلع ةلادللا تانأ الاندضراعملا ب اواساو هم كر صانال هنا ىلع ا

 ا ام انرابرب اونا دآنامالل ىداش5مانمانمعانانر) للامة * مهاوعدنم (ثاثلا||

 | ىداملا ف (قوالاةلألا) لراس الاف دا رالعتت وواشتاثسانعر ةكواش و ذانارفغاف اشر
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 م عبو

 00 0 يا دا حس رطل ْ]
 سدا | ىدوم ن عى ىلا.ءت هنااولاف نارةااوههنا (ىناذ هلاو) ١ جم وسو

 ريسفت نا ىلع لء !دلاو ولاه هي انم ان دشرلا ىلا ىدومابعان ارقانععسانا هلوقّنِلسا نمؤم نع نكح اك كلذ
 م ةلاامأ لسو ه.لعهلا ىلسص م ا الا

 نم لكناكو دشرلا ىلءالة شم ناك امن ارذلا نال فراء: هزات هناالا زا ناك ناواذهواولاع
 01 م هيقاسع ىدا و هسفنىل اوعدي هناك راد كلذا ىلا عت هللا ه-ةذو اذا ىدواا ىلا هب لصو

 | ىداش هنأ رهدلا نوةصيءار هشلاو ءاصعفلاو اهيا وهريصم ناك ذاىلّو وربدأ نه وعدن موج ف لقاك |
 رءاشا الافق نامزلا فير است ةلالداهتمم مداصو ظءدو

 مهسأ ةرهدأا كد طاخ هريق ف تيما عضاوا ا

 اومناءا نو دوه: مت هلوقك ىلا ى ىءعماللان ا (لوالا) هوو ناعالا ىدار هلوذىف ( ةيئاثلا ةلأسملا)

 هلديدنو !ذكىلاو اذكل هاعدل ايو اذهاانا ع هىذلا هت د_حلااهل جوأ كير ناب اولاف اا ندوءن مت هُدَع

 ىرخال | عانقم ناقة ناداه ن هةدحاو لك ةماقاؤسسلاو همااو وقد رطالهادهو هيلاوهلو ادانو هملاو

 ريخأتا او عدت لا ىنءاذه ةدسعو لاق (ىناثاا) !«رجب نالصاح ص امال ىنءءوياغلا اهنا قفا

 1 (ثااثلاو) اذكو اذكب ىذاشب ريمالا ىدانمانء الاشكال نأ ىداع ناعالا دانه انعم هىأ

 | اذهل ىدانب ىدانلا ناكح ىأ سانلان مو اهوادن ناك اندانم:هم- ىعملاو لالا مال م اللا هذ- هنا
 ٍْ هللان ذاب عاطماالا لود ند الر امور دكر هو ساقأل نمؤتلى أ مكيرب اونمانأل اق ارتالأ ضرغلا

 || عقومش ع اكتياديز تءفمو اذك لون الجر تعم« كلوت هريظن ىدان اي دانم انهم« هلوق (ةقلانلا ةلأس 11
 ٍ ها 23 نوذلا ادم علا هتلعو تح هتذصو كال عومسملا فذكو لد - لا ىلءلعفاا ِإ

 ١ لاقي نأ ودول او ءانوه (ةعبارلا ةلأسملا) هلوقوأ نالف م الكت عم“ ل اهي هنأو همم كن ن نكي ل لاعاعاوأ
 ٌ قدا ناك !ام.ت هد نامع الانا دمقم مث اقاطمءادنا اركذ هباوجو ىداتيو ىدات مانيب مبا ف ةدئاسقل ام
 |١ ىدانملا نال كلذو مالسالا ىدهي دامت ره كلو هرياغت و نامعالل ىدا دانم نم ممظعأ ىدا:هال هنال
 ١ لزاوألا ضعبلتنافكلا وأ بوركملاهثاغالوأ ةرث انا فا فطالو أ برعلا دانه ىلا مهولا بهذ قاطأ اذا
 ىدييو ناعالا ىداتب تاقاذاق ىأرادادساىدهو قب رطلل ىد مند ىلع حاطب دقو ىداسها !كل ذكو

 فذ هيئاو:مانأ هلوق (ةسماسشلا هلأ بأا) هّدوذو ىداوااو ىدات ١ نأش نم تمت انما تتاح 1
 || اذ امسانع :رةكوان وذائار ا مهنع هللا كح ع اونءانأبدااونهاربدةااوراهذاوأأ
 ةيال“ اعرإا | زد ىف ىلاسءت هللا : نءاوءاط مما لعا (ىلوالاةلأ- سلا) لث اسمه , الا قودارإلا عءانفور
 0 مافو نركتنأ (اهئاانو) تائيسااريفكت (اهئانو)توذلا نار 2 (اهلفأ) ءامشأ
 ! ىطغم ىأ حال. لان رفكم لجر لاي ةطغتلاو هاضرأ رينكح او همطغتلاو 0 وهننار اعل
 ٍ ا |اوةرفخ ل افاذهتةرعاذا اهمالظموكلارفك هل ىف دالافءاضيأ هنمرفكلاد
 دعار ضاعف مدارملانا (اهدحأ ( اهو-و هفاوزك نق نورم قا اام ؟داعاوعو *اههانذءمةغللا
 نهمّدقنام لوالاندار ا (ا43 8 بو دئم ه- ةدغانملاو*ء عدلا ىجاخلالا ال دبك ل ا ديعأاغاو
 || ةعاطلا هرفكت امن ارذكلابو هب ولان لوزيام نا رفغلاب ديريثأ ( اهتانثد) اللا ىناثلابو بوذلا
 يقام ىناثايوابنذو ةيسعم هنوكي علا متاسنالاب فام لولا دار ١ نوك. نأ (اهعبادق) ةيطعلا
 اأوأ ريع جبرارإالا نا(لّالا) نان هيفق رربالا عمانفولو هرقأم أو ايثذو ةيمعم هنوكيبل وج عمتاسنالا ||

 مهمافو نا (لدالا) زيه و ةمعملاهذهري ف2 ىفلافتلا 1 ذ(ىناثلا) باص أو نابض ربايرأوب ركاب
 || ىفاشلا عمانا لج راق ين ةماسقلا مول ماجد دىفا ووكيىت- مهلاعأ ل٠ ىلعاوت زون شه ع
 ٍ باسعأ عمداطسااف احا 0 داتتءالا كلذف دينارا
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 انا 1

 ا 0 اير راسلاو دي تان ا ا دس مهاب ودار ا

 | اًنوذانارذغاق مهنعةباكح ىلاعت هلوق ىعأ هن الاهدل هيودلان ودب وف_هلاالوصح ىلعانيا أ محا

 : مهلا لعلادفرل ف همذةيونلل نكي لوب وذا١ثارذ وعا ويلط مما (لوالا) نيه+و نء هن لال د_بالاو

 هلاف حب رضا ذ.هو ممر مها باتساف ةناالارخا ىف لاه هنال<ل ا مهماج أ ىلاعت هللا نا مث اًلادم ةرفغملا اولط
 ممسقن أن ءاوريخأ امها منع كح ىلاعت هناودو ( ىناثلاو )ةيوتلا دجوب ناو بنذل ا نعود دقىلاعت

 دّر-# نا ىلع لدي ١] هوءاؤ كا ا رفءافهلوة ىف“ اغلاو اموذائار ةعاق اولاقاذه دن ءئاو: :مآمسخأب

 هد فهتادؤ ممر وا تاك ساندرا هملا مباح ىلاعت هنن انا مث هللا ن مةردغأا باطن سلط ب سناعالا

 را واتا يسوي تابعوا ادقشنلا هامانأ رة اللول تر ناعلا هر خا لعابالا

 . [|نيدهنمد , الاود ه ةلالدتثؤراثلا نم همو>ر عو مءوفعب (ةدمم-مذعيور اش !!هسهلش دينأب وأ

 ْ هللا لصد < ةعافشنا ىلع الا هذ ماباصصأ محا (ةئلاثلاةلأسملا ) وفعلا لو هد ىلع نيهولا

 نيمو“ الوهن ىلع تادأب لاا هنالكاذو هما ةلو.ةمرثاكلا باص أ ق - ىف لسو هيلع

 م-ميولطم م هالع أو مولوق هننا باج ف ةيوماا كلذاو ديق نأر يغن ءاقاطم بون ذل | نارذغ هلل ا ن نةاويلط

 كو أ ناك هم لسو ه. ءاع هللا لصد هع افش لءقد نالق تندلا ن نءوةعءاا ىف ني-:موملا ةعاذش ليقاذاف

 از ردالو كإسر ىلءانتدءوامانت اواشد ١ م-معةراكح ىلاعت هلوق 5 ممماعد ند (عدارلا عونلا)

 هيف كسر ىلعاشت دعو ام انلا وهاوق ( ىلو الا ةلأ - ا ل اسم همقو 66 ا

 انو (اهياند) كادر ةمدسلا ل عانت ءواماتتا او (اهدسحأ) هوجو هسدق مث فاسدا ف د

 وذو نامي الإ ىدانم ارك ذبرقءةروكصزم * هَ ا اللا ادلاو كإسر قد دصت ىلعأ انثدعوام

 | هّللادعو ىف فان اناودو لاؤسانوه (ةيدافلا نأمل قيد_هتااودو انما هلوةب.ةءو لوسرلا
 أ دوصةملاس لهنا (لقالا) هوو نم هنعباوساو عقاو تلا ال هنا اراعام ءاعدلابا وبلطى ركن ةلام

 0000 0 اما وةبدومعلاو ةلذااو عوذاتاراهظا هئمدودآملا لب للعفلا باطءاعدلا نم
 هحولاو) كلش | وع داو اواننيدلل رفغاف لوقو قا انمكح ١ برلق هلوةك ةلا الد لاحد

 ْ ىلاعت هناف مهفاصو [بس< مهلوانتامنا لب م-منام امعأب ةّمالا داخل و ان:ءال هنا دعو نا باو لاى (ىناث ا

 ِ ريصتا- مم ىل الاس عال ام ةفوهانعءانت دءوامانت ”اوهلودذ ناةعلاب قاسفلادعوو باوئاانيةدادعو ٍْ

 دودةاانوكي ريدَعَدلا اذه ىلءو ىزاناو باةءالال_هأ اهب ريصت قْا لاعالا ن مانعدعاو ل رءول الصمأ

 نيئمؤملا دعو ىلاعت هللانا (ثلا.لاهحولا) ةماعلا ن نءةعدعلاو ةعاطال قو قولا بالطب , الاوذ_هن

 لاك_دالا لوزب ريدقتلا اذ- ه ىلعو كلذ لي دج اويلطم هذ مهقدعر عةدو ا راسا

 م-مالقاقعتسالا م كال دعولا مك ةرخآالا عفانماوءلط اغا مما ىلع تلدّي الا ( ةئلاثلاةلأس ملا
 ىقتقللا نا لعل دناذ- ءوداعبما فاتقالث نانا مالك ارش آو كاسر ىلءانتدعو ام انت اواني راولاق
 لد ىم هناو رجلا اوسانج-ه (ةعبارلا لأ 0 قاده سالاال دءولاود ةرخ " الا عف انه لوصاح

 باوثلاباط دء.ؤباوثال ياط لال سر ىلء انت دعوام انت !هلوقف ة"ءلاحالامزال باَمءلا عاق دناناكب ا وّدلا

 لاصيا بلط متالوأ ناقعلا كرت باطول لب ةماسقلا مونانزذالو هلو وهو باقعلا رت ياط ف.كص

 لور هدم نق نوكيانأ طرت قاوثلا نا (لوالا) نيبو نم را ولسا اهق سم داك ناك باوثلا|

 مهظعتلا هنم دار انزذعالو هوقو عفان ا هنم دارا ا كلسر ىلع اذتدعوامانت 7 هلوةذرورمسلاو مي-ظعتلا
 اذه ىلعو هد صعملا ع نع ةمدعلاو ةعاطلا ىلع ةوتلا بلطاي الا هله ن نمدودملان أ اديب دقانا (ىناثلا)

 اةءقويو اهلي زواهاطبب ءاع مم ا 1 ل ::| نسم ريدقملا

 |اذا وكشف لا تاعاطاان كس ا ل و د ده
 207 20 ممل

 ظ

 تةنو
3 



 معو
 -  همن ةاومصسم فحسر اكتب كعط# ْ . 2 5

 | ىلا ةراشاوهو كقيفوتبالا اههتمادتسساواهئاتبتسا ىلعر دقن الانآف انما تال ان قنون ايا نارتتلا ٍْ
 أ ةلألا) هقيفوو هللا ةناعانالا -ركرحالو ةالو لاعفال | نم لءفالو لاسمعالا نم ىل_ع هنكع ال درعا !نا ٍ

 نظام رهناقنوء_ستحي اونوكيملام هللا نمم-هلادبوهلوقي همبث ةءاسقلا مونانزذعالو ةوق (ةسماسلا
 هل-عو ال الض ناك هدام عانا هلرهظي ةماقلا مون هنام ملاصا١لمعلاو قالا داةمءالا ىلع هناناسنالا
 كلذو مال_سالا١كس لاق عديد شلا فس“*الاو هل ماكسلا ةرسسللاو ةوظعلا ةلاجلا ل ده لان وثابت ناك
 ْ ىح هناهسدنا اذه ىلء ل دبامو ىلا سلا باذعلا نمد أب اذعلا!اذهو اولاف ىناحو لانا ٌدعلاوه

 | ىنامسملا ياذعلا نع زارتحال ا مهمااطم ل واف ءامشأ ءاعدلااذهفاوءلط م_-ممانيئمْؤملادابهاءالؤهنع |

 وجدي مستو - تيس ب تعج بأ يدل هج عص

 كلذو ةمامقلا موب انزذتالو هلوةودو ىناحورلا باذ.علا نعز ارتحالا اهرخآو رانا|باذءانةنهلوةودو
 ْ عمضأ ال نأ ممرمهل ناساف ) ىلا ءث هلوق * ىلا هسا نا دعا نم دشا ىلاحو رلاياذعا١نا ىلءلدب |

 1 لمس ىف اوذوأو م_هرادد نم اود رخ أ واورحاه نيذلاف ضعب نم مكّضءد ىنن أو أرك ذ نم مكنم لماع ل
 | هّللاو هللاد_:عنماداوراملالاابّتتك نم ىر < تانج مخل دال ومماتيس م,نءَترفك ال اولتقو اولتاكو
 تاوعسلا قش ىفناهلوةوهو لدلدلابهللااوذرع مما مهنع حامل ىلاعت هنأ لعا (باوثلانسح ه دنع
 اما. هنا نوركذي نيذلا هلوقوهوركذلا ىلع موتبظ اوم مهنع وكس مت بابلالا ىلوالتاب ال هلوق ىلا ضرالاو
 ودو ىلاعتدتلا ىلعاونث أ م#من ا مهنع ىح ٌمضرالاو نا ووسلا ناشف نوركغتيو هلوةوهوركفتا | ىلعو
 انقذ مولوق نموهوءاعدااءاولة مشا ءانثلا دعب مهما منع ىح من كنا سالط ابا ده تقلخام اير موأوق

 ممرمهل باععساف لاقف م_هءاعد باها هناذي الا هذه ىف نيب داعم ا فاذعال كنا هلوق ىلاراثا اتاذعأأ]
 ناك اك فرو.الا هذ مب ةطو رشم ءاعدا] ةياحسا نأ ىلع .اتةيالا ىف (ىلوال ا ةلًأسملا) لئاسمتب الاو
 لاق ) اثلاةلاملا) اًريزعءاعدلا بات نوكي ىذلا صخشلا ناكمرحال اريزع طذ ارمدل هده لود
 رعاشلالاف هل نادك ساو هي اماسا لاقي فاشك.لا بحاص

 00 ب. لاذ دذع هرسا لذ 5 ادنلا ىلا بم نماناعد عادو
 || ريدقتلاو فلا ئرق عيضأ ال أ (ةنئلاثااةلأساا) لوسرلاو هلابك | ونمآنيذاا ام ان ىلاسعت لاهو
 لل.ةرك ذ نم هلوة ىف نم( ةعدارلا ةلآلا) ديدشنلاب عض الرو لولا ةدارا ىلع كلانو عسضأ ال أب
 | ةلأسلا) أو اركذ مكن« لماع لع ىت«؟ ىئالل ةدك ومان لق ونانثفالا نم سحرا او. اق هلو ةكنيمتتلا
 عمضرال هلا دارملا لب ذو ىنالث دج واكل .ءلانال لمعلا سفن عمضيال هنا دارملا سبا هنأ لعا (ةسماسخلا

 لصوأ ىلأ ىنءملاريص فانا نوكمق ىئال تأ عيضأ ال هلوةفةيان'الا رت نع ةرابع ةع اضالاو لمعلا باون||
 لدلدلاوا دل رانلاف قدالز1 هوما نمادحأ نا ىلع ةلاداب الاف القام تنئاذا مكيلا مكلاعأ عميس با و
 امه عمل اودي الاهذه مكحي هيا امها وصو نم دب الذانا ةعقدكسا هتيصععو اناوث قدس هناميابهنا هيلع
 وهو باول اىلا هل ةنب مباَمعلا م ةةيوأ عاجبالاب لطاموهو باقعلا ىلا هلة م با رثلامدةينأ اما لاك
 ىلع ميز اس هنا مهتم ليق ىل اع هلا اه انعم نبدي الا اورمسق ني رسسف ارو هج (ةسداسلا ةلأ لا ) بولاطملا
 ان اثق بونذلا نارفغاوءاطالوتأ مولا لبق ناف مسوي لاسعالا كلبا ول لص وتو م_ماعاطو م-هلاعأ
 نارذغ بلطف دداجالا نأ باوثل اءاطعا ىف مهل ةباجا مكنملماع لع عمضأ ال ىفأ هلوف باول اءاطعا
 تاقعلا ظوةسباوُدلالوص- نم مزلينكل باوذلال ود ناذعلا طقسا نم مزليال هناا:اق بونذلا
 ناودهورخآ هوتي الاف ىدذع و زيي واطملا ىف ماعدا ةراجا مك لماع لسع عسضأ ال ىنأ هل وق رادن
 ءاعدلا ةياجا نعةر ابعءاعدلا ةعاضا مدع وكءاعد عسضأ ال ىلا مكشم ل ءاع لمع عضال فا هلوق نءدارملا
 ىءملاف نو اركذ نم ىلاعت هلوق امو هولا سو هوةبلطام لك ىف مكئاعدةياجا تادح هلا هنم دارا ناكل
 لدي اذهو يو سلا ىلع ةءاطلاب كل لا ىفا«يجباناكاا ذا ىثنال اوركذلا نيب بارا ىف و ةياحالا ىف تواة:ال هلا
 تست نموأ ىتاوأارك دم-مضءنوك نال نيلم اهلا تانذصرب”ا ببال لاسعالاب نيدلا باب ىف لذفأ نأ ىل#



 5ك

 قع 110 كامو ءاىلاعت 2 را ااا نجاف ارا الب 5 هس 1
 ءاسفلارك ديالو ةريهلا ف لاجحرلا ركذي هللا حمال اهلا لورا تااف ةلسٌءأنا ىورو هنز# اءوسأ

 | ىأ فاكلا ىسع نم لاقي نأ اهت_سح هوو همفق ضعن ند مكضعب ىلاسعت هلوقامأ ةياالاهذه تازنف |
 نالفم-واوق نم اذه لافتلا لاك ةمصعملا ىلع باةعااو ةعاطأ ا ىلع با الالف وامي تشرك كد

 ةالمدلا هيلع لاوو ايان هرقل 13 ى م سدلف هم ترش ن :ىلاعت لاف قريسو ىف > ىلءىأ ىم

 دع كندا أ لطعب نم مككعب هلوةذ حال !!انملع لج نم امم س هأ لاوو ادم سلق امْسُع نم 0 لادا

 ىلاعت لاه ئهف توافتلالاخدان ك«فيكف ةيصءملا يلع باقعلاو ةعاطلا ىلع باوثل قاتم فض
 ْ مخ دسم -مءَنَرفك ”ال اول_قو اولتافو لمس يف اوذوأو مهرايدنءاو-رخأو اورحاه نيدلاف ٍ

 اوراد>!نيذاااورحا_هنيذلاهلوق نم دار ,ااو هللا ادع نءاباو رامالاا تع ن هىرت تانج مهاتدأ الوأ|

 1 نيذلاو-هراند نم وبر نيذلا نم دارملاو ملسو هيلع هللا ىله لوسرلا ةءدخف مهمناطوأ ن مةرحاسهملا

 مالسلا هيلع لوسرلا ةم د اوراتخ ا م_مال لضفأ نياقالا ة رنا كشالد ح ورد اىلا رافكلا هال

 نال اولثقو اولتاوو هبدسو ]+ نم ىأ لم سىفاو ذوأو هلوةو ل-ذذأ اوناك_فرام .ةخالا ىلع هةمرالمو

 ما ىعملاو ةففم اولتقو الوأ فاالاب .اولئاقو ورعوأو مداعو عفانأر :لادقلا ل ةنركت لاقل ]|
 رز ركتو ةغل ايمال ديدشتل | لمق ةد3شنم اول“ ةرالو أ اولتافو صاع باو رثكت اأر ةو اولَو ّي- هعم اولتاف

 فاأريغب اولدقو ”ىئاس كايد 5و نسالا نع اوعطق لدقو باودالا مها ةكفمداو ةكم-يف لّدقلا ٍ

 ْ ىكراو ىدحماو هلوق فاكس ددرتلا ب> و الواول انا (لوالا) هودو همقو دعب فاالاب اولتافوالوأ ٍ

 | (ثلاثلاو) هر ”اًنعو هموق لقا ذاو ا لدّهلا تارامأ تروهظاذا ةبعكل ا برو انآ مهاوق ىلع (كاثلاد)
 ١ نار راسا ككاوع مولر هن الثرو مانا لد لعق ع نم دءوىلا-عت هنا تاولتاف دقو اولدق ىأدقراعخاب ||

 انتائس انعرفكو ايون ذانارفغاف مهاوتبءوءلط ىذااوهكلذو مهام سه-مءّنرفك الهاوةودوب وذلا
 : هوبلط ىذلاو هور مالا است ن هىردت تان-م_منادالو هلوةودو ميظعلا باوثلا ءاطعا (اهي اند :

 ئ لالجالاو يظعتلابانورةمامظع اياوت باوثل اكل ذ نوكي نأ (اسمئلان”و) كالسر ىلعاسنت دءواماتاو مهاوي
 ١ | هممظعل هبامال ىذلا م انعااوه هن احس هيال ةمامقلا مونانزخمالو هولاق ىدلاودوهللا د:ءنمهلوةودو |[

 ْ ا هياهتىف را ا الل ,م هعادد كم ءاععاش اى ا دعا تملا اطال سلالاقاذاوأ]

 | هللا ددءنما وثتوأ هبا امهتمثال ىأ هللا دع ن ماناوت مهين الريدعتلاو دك ومر د صماناوت لوقو فرش ٌْ
 نوكلديك كودو تاوثلا نس دفق هاو لاف مم حمشال ىعم ف ىلتسدالو منع نفك الهلوةنالا

 ١ نءاشغ تامولعالا لك انناعتارو د-ةءا لك ىل_ءارداق ناكل ىلاعت هنال فمثلا ةراقىفباوثلا كلذ

 رفعه ج نع ىكور باوءلا نس هدنءناكف ناس>الاودوللاو مرك !ةباعىف ةلاحمال ناك ثاحاسحلا |
 إل لاك دي الا هذه رقو دارأام ءاطعأو فانياعمتت اها أ ار تاّرم رس ل ام ىهأ هنزح نم لاق هنا قداصلا |

 1 نيذاا باق :كنرغيال) ىلاعت هلوق « مها باحسا هناريخأ ماسي رتاّرم سه اولاف مهما مهنع كح هنئا نال

 || باوثلاب نيئمؤملا عوامل ىلاعت هنأ لعاو (  داهملا سابو موح مهاوام متلولق عاتمدالملا فاورغك
 ١ - لاو هو ل استاما ول منلاىنا واك رانفكلاوةدْشلاو رقفلا هبات فايت دااىفاوناكو مي-اظغلا
 أ ردصمرورغلا ناانركذ دق (ىلوالا لأ لا )لت اسم همقو كنز رغبال لاقت ةدشلا كلت ىلع مهريصب و مويلشد دام

 || هرحاظ فَرَغلوقف هيام فال ىلع شتفتلا دنع هدوم مره اظل ىف هن كسا اع لجرلا تررغكاوق
 / ةلأس كلل رع ىلع هت ددر هما ىلا دعأ مث ربان فضلا ف در ءاا لوو هناكتم| ن نع هلهغ ىلع هتلمق ىأ 1

 ْ را ايراسو هباعديل ىف لولا ميتال نالوق هوه ن مكن َرذيال هلوق ىف سطاسخلا مميش ا
 |١ هلناكن او باطالاو هللا +ذ.ةىت - ل_سو هءاع هللا ىل_د هللا ”ىئاو َرغام هللاو ةدائق لاف َةّمالاوددارملا

 الا هيلعتان هدانا 1ع ورم ليما الا د مد ماناالا |



 جدك هل هي مسكسسووسس م ووو .

 نيرفاكسلا نمنكتالو هلوق هريظنو :دانت لوقطة فالدلق امش مما !نكرتتدكدةا لاش نا الولو لاق اك

 نيفلكملا نم ههه“ ند لكلا باطخاذهناودو ( يناثااو) نيب ذكملا عطتالو نيكرمثملا نم”ننوكدالو

 (لزالا) ناهجو هيفدالبلاىفاورفك نيذلا بلقت (  ةئااثلا ةلأسملا) عماسلا امي كنرغبال ىلق هناك

 ريللا نمىرئاسعف هللاءادعأ نانم_:موملا ضء؛لا-ةةنو.عاانو نورك اونا تصح كم كرمه ىف تازرز

 بيدتق ضرالا ف برعضت دوهلاتناكءاّرذلا لاه (ىئاثلاو) هب الا تازنق دهلاو عودا نءاكله دقو

 بساكملاو تاراسكلا ىف م-هذترمدت دالبلاىف اورفك نيذلا بقي دارم اودي الا هذه تازنفلاومالا |
 نوروص# نوغئاخ نيمو ارمشاعم ملأ و اواسش فيك د البلا ىف مهف رصتو مهسقن أ ىلع متم امكن زغيال ىأ ||

 ليلق عام مهيلقت ىأ لبق لولق عام ىلاسعت لاه مت ِباذعل ا دشأ ىلا نول ةنا ع "للا ةدمالا قال كل ذناف |

 يللا ىلاعت هللا هفصداسغاو ل_ءلق عام عبرلاو بسكلا كلذ حاجزلا لاهو لدلف عامم كل ذءاّرغا !لاقو |

 ناكدقوالملق نوكي ال فيكو ىضقني و عطني ةبقاعلاب هنا مَتارمسطاو تاق الاببوُسءاسددلا ميهتنال |

 ىضماع دوجولا نامز تاباهاذاف ديالاىلا لزالا نمامو دعم ريصسسون الا ىلا لزالا نمأمو دعم
 هنا يندب خهب مه اول ممن ىلا عت لاه مث ليل هنأب هفصو زوج نأ نءلق ناك دب الاو لزال اودو أي امو

 ا

 تازنلءقو هراصأو مال_سنب هللا دمع ىف تاز دي زنياو مع رحب نبا لاهو طق هرب م ىنارمصأ ىل_ء ىلهن هنأ د

 0 مالسلا هم ع ىسع نيد ىلءاوناك غورا ند ةئامو ةشيطا نمنيثالثو نينثاو نار لحأ نم نيعبدأ ىف ا
 ىلا مه ريصم نأ رانكلارك ذامل هنال نو الاوه» اذه ومهاكباتكلا لدأ ىءؤم ىف تاز دهام لاق و اواسأف |
 ناعالا ) اهاَوأ) تافص: م_عقصوىلاعت هنألعاو باول ا ىلا م_هريصم نأب مسمتم نما نمذنبب باقعلا |

 ءاسنالا ىلع لزن عن اعالا ( اهثلانثوإ لسو هيلع هللا ىلصد# ىلههتالزنأ اعنامعالا (او.تاثو) هللاإ
 لعاق نم لاح وهو هللزمءشاخم-موك (اهعبارو) مالسا اوةالصلا هملعد 2 لق اواكحزنبذلا ا

 ا لأ هلعغي مالماق انة هللا تان أد تورتشدال مما (امماخو) علب نعم ىف نءؤي مثال نو:
 ا مكين اكن م باتكلا



 م.
 0ص سوسسسس مس يمص ومص يع ع يحسم بج صم واو ع م وشم يمس يعم يي وص سل

 || لكل امرلع.:تامول_هملا عمم املاع هنوك ب اسما عب رمم هن وك ىف ةدئاسفلاو باسسإلا عد رسل انا

 أ عورفلاو لودالام ولع نمةريثك اعاوأ :ر وسااهذه ىف ردا ىلاعت هنأ ل-عاو (نوطف#مكلعا

 || فئلاكتلاب قلعتبامف عورفلاامأو داعملاو ةو.ئلاولدعلاود.-وتلاريرةّد قاعتامت لوصالاامأ |
 !| تالءالذوتادالا عسج ىلء هلة ملاذ الا هذ هم ةر وسأا هذه مخ امهريغو داوداو او ماكحالاو |

 || مسقلا امأ) هريغزمبو هناك تش ءنوكباماهنمو هدو هيقاعتيام اتمنامسق ناسثالا لاوحأ ||
 (اهاوأ) عاونأ هت حر فريم امأ ةرباصملا نء هنفدي الف ىفادلا مسقلا امو ريصلا نم همن ذب الف ( لوألا

 || ط اينئسا ةَقْشم ىلعو داعملاو ةّوشااو لدعلاو دمحوتلا ةؤرعمىف لال ددسالاورظنلا 4ةثء ىلعريص: نأ |
 (اهتاانثو) تابودنااوتايجاولاءاداةةثم ىل_عربسي نأ (اهدانو) نيفااخلا تاه نع باوملا
 ضرما نماهئافاو اسندلا دئا دش ىل_ءربسصلا (اةءنارو) تاببنا !نعزارتحالا ةةث ىل_عريدصي نأ
 ماسقالا هذه نمدحاو لك تو ما قالا هَذه هددت ىل_خدياورب_ماهلوةن فواثاو طعقل اورةذااو

 هلبا اوةناواوطدارو اورباصو اوريصا اونمانيدإاام نإ ىلاءت هلوق * بامهلاو باوثلا نمد او

 | هدفل-خ ديوريغلا نينو هدب ةعقاولا هراكملا ل-ه2 نعةرا.ع ىهذةرباصم اأمأو اهاةيامالعاو أ ةثالثاا ||
 لاه اك كمل ءاسسأ نم ماشتنالا لرب مق ل_خ ديو براق الاو نارياحاو تيملا لهأ نم ةردرلا قالخالا لت

 .ىلءنورئودو لاه ام رمغلا ىلعرادن الا هدف لخ ديوامارك اوٌرموغللااورماذاو لاقو نيلهاذحا نع ضرعأو 2

 سعالا هذ ل ديو ىوةدال برقأ اوذعت ناو لاق اك كلظ نعوفعلا همن لذ ديو ةداصخ مهب ناكولو مهسفنأ ْ

 ضر! رعت هناف داود اهو ل دبوررمذ هسسدمأا ل_-كواعر هلع م دهملا ناقرك-ثملا نع ىسهتلاو فورءملاب

 كات ةلازاىف لايتحالاو مه مشن ءباولاو مهكوكت لحو نياطبملا عمةرباصملاهمذ لح ديوك الهلل سفن ||
 اكرتشمناكام لكل وانت اورباصو هدو هنىاعتام لك لوانتاوريصا هلوةنا تدشن م_م.واق نع لمطادالا 0

 : اهدادضا ىلع لت ةعمذ افالخ اه.فناالا ةربادملاو ريصلا فاكن ناو ناالانا ملعاو هريغْبو هش

 || نانمتالا هنكءال اهرهقو ارت دهاسمت هرع لوطالغدشم نك, لام ناسنالاو صرلاو بذغلاو ةومشلاىهو |[
 || لعف لك ىف ناسنالا ديالو لاعفالا نمالعف ةد_هاجلا هذه تناك اساو اوطبارو لاف اذهلفةرباض  اوريدلا»||

 لدتا هلا ىوةتوهكلذو ثءابو ضرغةدهالاهذهىف نان ال ن وكن نأ بجو ض رغو ةمعاد نم هلع 1

 ا ىوقااوهاهر دصم لاعفالا نا هق ىمقدلا مانتو نوهطذن مكاعل سااوةتاو لاهاذهلت حالاو حالفلا :

 ١ ةيمدلا ل اعدالا نءزارت الاو ةخ-سحلالاءقالاب ثاسبث'الا نءةرامع كال ذو ةرباهماو ريصاان ما ىلانعتو هذ |

 : كلدو هممذلا لاعفالا رداصم ىه ىلا ىوةاةدءاسك كل ذدعي ص أ ىو !نعةرداص لا ءذالا تناك او 1

 || ىوقن وهكلذوتا ركدشملاو عتامتل !ىلا ةمعادملاى وهلا هذه عقد لمع هبام 2 ةطباراانداراوه ظ

 هب الاءدهناروظفحالفااودو قالشالاو ى :وةلارئاس ىلع هللا ك وقت عيجرت بجو هل --الام رد غنا

 || ملاك فهراصتخا ىل_ءابناو هيث احورلارارسمالاو مكس از ونك ىلع لقسم ةرو سلا هذه ذا ىه ىلا
 || نورمسفملا هلاه امرك داو ف ىدنعاماذهف عوزذا اول وصال مولع نم ةروسا ا هذه ىف هرك ذ مّ هام لكلا

 عوقو باول ثذ:الو كو دع ىلءاو رباصو عواسا ور هذا تدسن هوكرتت الو مكي د ىلءاورعص ا ن سلس ا لاق |

 || مدالا لاقو مك مربص ا نوكي نأ جيش الف كو دعاورباصو مكمن عماوربصاءاّرغلا لاهو دسح مويةع زولا
 ْ هده ىداو1ا ىفىلاعت هللا بءغ تربك انو اهيلعريصأ اب مه سهأ ةدوسلاهذ_هى هللا فرااك:ترثك اناا ْ

 ءالؤه طبرب نأ ن عةرامعهنا : (لوالا) نالوقهففاوطنارو هلوةامأو ءادعالاةرباصعمهصضأةروسا ١
 || لاه رخ الا لاقل دع: نيمدلتا نمدحاو لكن وكي تيك اضيأ مهلمخ كاوا طب ريوروغثل ىف ءوامخ ]

 1 هل_.اوامول طب ارنء لو هيلع هللا لص ىلا نعو مودعو هللاو دع هب نوم هرت ليخلاا طابر نمو ىلاعت

 | ةطبارملا عمنا (ىناثلا) ةجاملالا هتالص نع لتفبالو رطقيال همانقور مش مامص ل ثم ناكمدلا لمنسفف ||
 ََن كب لاه هنانح رلاد_بء ةاس أ نءىورام (لوالا) .ناهدو ه.لءلديو ةالصلا دعب ةالهااراطتنا ِ

 0 - 1 2 0س 24 77 ةجف ل:



 ةالصلا دعب ةالمصا ارالغد اى هن الاوذه تازئاغاو هدف طبارب هزغاسو هلع هللا 00

 تاّرم ثالث طابرلا مكاذف لاه م ةالصلا دعب ةالصا ار الن ارك ذ ني ةرب ره ىلأ ثد دح نم ىورام (ىناثلا)

 1 هيلق طد رح ىلعريص نم لكدا لاقي 3ثااوهو طب رلا نم طابرلا لصأو لكلا ىل ,ظفالا لو نكع هنا لعاو

 سفنلا طرد روريصلا نمهانرك ذام ىلا عحاراذي أ ىعأااذهو تاءثلاو موزالاوه طاب رلا نورخا لاهو هءاع

 ىضذرمامالا لاق لعأ هللاوةالصا ا ىلعن وكي نأ زوو داهللا ىلءنوكي نأ زو ماودلاو تايثل اذه مث

 ةناعستمو نيو ساو سخ ةسرخ الا عسب رلو أس لتام و هنا ساو هللا لضفب ةرو || هذهرب ةنمت هنع

 مودم تن وكسب ناعيا ةلاةروس )

 : ةريثك اون ىلع "45 ثمةرولا ءذهنأ عا يضرم عك ةلط ىلا كيراوقتا ساما امم 1 ١

 مايالاوءاسنلاو دالوالا ىلع فطعتلاب ةرو سا | هذ #ه لو أ ىف سانا | سعأ ىلاسعت هنال كا ذو فيااكستاا نم )

 كنودةةس هوةوهو ةروسا |تدخ عملا اد ممو موملع مهل اومأظف-و مملام_وةوة-لاسصبأو مهم ةفارلاو

 ةالصلاوةراهطلابر مالا ىهو فدل اكشا ن نءرخااءاوناةرو سلا هذهءانثا ىفركذو ةلاالكمل | ىف مكم مهن هللا لق

 ْ ةرو لا فا مرجال عابطل | ىلعاهل د سوةلا ىلعهقاش فيااكشا ا هذه تناكاناو نيك رمشاالا و

 / اندحوأ ىذا اهلالاو انةلخ ىدأ' برلا ىوشتىل مو ةقاشلا فيلكا ءذ#ه لج بسبع اهل ال ىلا زعلان

 نع "ىد-اولاىور (ىوالا ةلأسملا) لئاسمتب الا ىفو مك لش ىزلا مكير اودناسانلااع ”ايلاقادهلق ا

 اوةذءادقْفْني رمسفملا نمنوماودالاامأو ةيكم ىل_هال با امكن !ذ- اساسا 3 هوقو س اءءنبا

 : فالال اهل خد عجب سانلا ظفل نا (اهددحأ) هوحول حدالاوداد_هو نيغاكملا عسا ماع باطن ا ىلع ١

 ١ ةددساو سفن ند ءمهلاقااش ىلاعت هنوكب* انالاب رم ا لاع ىلا هنا /اهنند) قارغتسالا دمفيق ماللاو

 ْ هماع هللا تناكاذاو مهرسأي اوقاخ مالسلا هيفع مدآن م همي نيذاكم لا عم ىح ىف هّماع ”نلعأ هد_هو

 : نيملاعلا عجب ىح ف عاعوه لب كم لعأب ص ريغ ىوتتلابفءاكستلا نا (اهث هاارو د١ اماع مكن ناك

 ١ ممنوكىل مو فداك. ةااده ”رلع تناك كل اىف'ماع ىو.ةدلاي مالا ناكر لكل اىفام اع سانلا اظذا ناك اذاو
 ٍْ هي ا يل ا ماوةاخ

 أ ءاسرالاو هينول“ نط ىذلا اطار او ارتد ا روش اق هللا كل أ سأ

 ْ هلوقو مكيراوةثاةنإ الا ل وأ ىنهلوةنال مهما هم سانأا' اهم "ا.هوةودو : هب الا لو[ ناتو ر لاء استخل

 هنأب هذعب انك تأ ن نكميو دحاو بطااخم ىلا نيوجو ما درو ماحرالاو هينول“ است ىذلهظااو ةداو كلذ دهب

 ١١ لكلا !ىفاماعسانلا ام ”انهلوقناكف اواو موعنم عنعال هب هب , الارخ [ضوصخنا هقفلاالودأ ىف تنل

 ْ كك اما | هلأ لا) بر .اباصاش ماسرالاو هينولءاست ىدلا هقنأوةناو لوقو

 1 ارهلأ نملوالا فدلان هةسعنارلا ةروسأ اى مو ةروسااهد 0 ماس“ نا ارداف نيترو ل

 ار لاع ىلاسعت هنام َنآَر لا نميلاثأ ا! فصذاأ نمةءدارلا ةروسأا انذيأ ىثف يأ ا ةروس(ةذ اًمااو)

 | ىلع ل دياز هو ةدححاو سفن نم مىلاا اح ىلا هتهناوهو ًادمملا ةؤرعم ىلع لد ءاناع ةروسلا هذه ىفىوةءا ا

 ] لاك ىل لعل داع جلا ةروسىف ىوَدلاب الا لاعو هلالحو هّيمكح لاكو هلع لاكو 0
 ؟دملاةَ رغم ىل-ءةلالد نيتروسأا نيتاهردص عش م-ظءْئن هعاس سااةلزلر نا هلوةودو داعااة فر

 رارست تفل -هتذو داعم ا ىلع ةلادلا ةرو لا ىلءادمأا ىلع هللادإا ةرولامدقمت داعملاةةرعدو

 ا(ةردواو سن ْن ٠ .ماةل> ىلاععت هنا هسةعركذو ىو# دان ب اسم ىلابعت هلأ لعا ( ةئااثلا ةلأس سأا) ةريثك

 اذهب هب ساما نآس .نمدنالو جانسو نيف ساكا تملا أب لاغم ىوةتلاء مالا ن أبر «ئماذهو

 اجيك نيدمق ىلع لس“ ةدحاو س#نن 0 هنااا لوةنف فن دولا كا ذنيبو ماكل
 مدس يبس

 ع



 م :

 لأ دل اولكلو ةد 1 نانا راب هلارحو قدانتلا ادانة ( ىاثلاو ر انقشرامتلا ْ
 ا ا ىعملااذ هنا الذان ةلد ىلاعت هنا اودو (لوالاد.ةلاامأ) ئواتلان وشو قرأ نيد فلا 0

 : رد نم كا د ناجد ه_شاولو ءيماوال مودللاو ناءتهللا فاكس دايت:الا اًمملع تحن ال 1

 | نحو ةنورااوان]لومودو هدسسع ن نحف انتاصو تارا حرر انقلش ناكل هنا (لوالا)

 0| ناقداج الانا (ىناثلا) الوفا تام اش بسور دول دبر ةدانع ع ةيلزما وادا

 5 لاهاي كإعف الهاسو كر دقأف ازا ولامح أف امم ولدجو أفامو دعم تنك ك ناف ناس الاء باهت رماعئالا ||

 ||| هقانمءاهرسأب متلا تاك الف نيق بو ىمعطب وهىذلاو نيدهي ووفىةاخ ىذا! مالسلا هيلع مهاربا |
 ْ وداذهو دائعلاو دَّرَمْلال رتودا.ةئالاو ع وضائاراهطظان مثلا كل: لب اسةي نأ بعل ىلع + و هنا ١

 هاو»دو (ثااثلا ) مكس مث مكشسع ماحأن اناومأ ّمنكو هللات نورفك :فءكحص هلو دارملا |

 تبيجوا ل تاءاطلاءذهنال ةتبلااباوث اسوم لاسعفالاءذ_هنمو:توكيالنأ بجوو هئءرحزو هنعأإ
 رخآ انش ب>ولال قدسملا ىلا قاساءادأ نال باوشلل ةنلسومرمصت نأ مننما ةفلاسا| معنا هلباشم ىف

 تاعاطلا ىل-هذنال لاس اذدد_هو فيكفءادع اهسفندتةعءنمتاعاطا ١ كلَ .ىادعلا نااناساذا اذه

 || ناكىادلاو ةردقلا تاصح ىّتمو ةعاطلا ىلع ةمعادلا قاو ةعاطلا ىلع ريدا قلخاذاالال سعال

 (هدع ىلع هللا نماماعتاةعاطا | كال: تناك لذك ناك اذاو دمءلا نعةءاطلاروددا اءسومام-عءومت |
 |ناسىلا ةراشالا وهاذهف رخااماعتأ هملعابد وم ماعتالا كلذرمس ل مامذانهدمع صخاذ|ىلوملاو |[

 |ناوهو (ىاثلاد_ةلاامأو ) هيهانمنعزارتحالاو هّيدومع املع بحوب انلاقلاخ هنوكسس نا |||

 ||| هوحو نم هتاسف همصعملان ءزارتس-الاو ةعاطلا امملع بج ونةد_عاو سفن نمانلاةااخ هنوكص وصخ

 ١ ٠ تام نم ةردقلا لاك ىلع لدأ دحاولا ن ا دإلا نمةيثا سذالا صايخشالا مج ىلخ نأ ( لوالا

 | ةفصل 'ىف ةلك امقمءامشاالا نكي لدحاولا ناسنالا ن نم داوتملا ناكل ةيصاشناو ةدهىطلان سهالا اكول هنا

 | ناو رهسالاورجحالاو دوسالاو ض-الاسانلا صاخضت ىف .ًاراإف ةعسطلاو ةقاكلا ىف هب اشتم

 أ ةيحوم ”هلعالو ةرثؤم ةعسطال راتت# لعاف اهقلاشو اهرب دم نى عدل 3لدريص لاول وااو عيقلاو

 | ذكف تامولعملا لكي ملاع تاثكسملا لك ىلع رداعر اتت لعاف اعلا رب دم نأ ىلع ةقيقدلا هذا هتاداناو

 ةيكاف سه: نم كفا هل وب مكيرا ودتاهلوق طامتراناكف ه.هاونو ءصاوأو هفيلاكشاد ا.قنال بدع

 ةيمقع رد ىوقتلاب ل رت دال ىلامت هباوهو ) ىئاثلا هدجولاو) ملغ هور كنماعب

 رثأدل ةدحاو سفن ن نم نيقول مهرسأب قالا نوكو ءانفعشلاوءاسنااو ىت املا ىلا نا .- الان سهالا

 تاكلذاو هيلا ديم ىو ةطلاو ةماودعو مون نوكي نو بال براقال نال كا ذو ىلا اذه 8

 ا ةواعاع .مال سااو ةالصاا هملع لاهو مدي نعطااو مهم نز<و هنالساو راف ا هدم رفيقا كالا

 : ةدايزلابدس كل ةرهدد نى ملا اذ حرك ذ ىف :دئافل اف كلك سال | ناك اداوا- عي دودامئذ دود ى و ةعضد

 ١ را وك او صيت نم لكلا توكااونر اذا سانلا نا (ثلاثلا هجولا) ضعبلا ىلع ممضعب قالا ةقفش

 ناك الل ىلاعت هنال داعملا ىلع ل ديا ذهن (عبارلا هجولا) الثا نسحو عضاوتلا اورو أ وريكسل اوةرخاشلا

 . بيعاسذم ةفظنلا نم ةرطق نم قل < ناو نيام اصاضشا د او صق# ب *تأاص: نم حب رذ نأ ىلع ار داع

 داعملا ىلع ةهلاددب : الا نوكتتف مهروشنو مهث»بو تاومالا ءايحسا دعيت سي فب يرو فضا .كرتلا

 لاق (سماخلاهجولا) ىسطاناون_بح ؟نيذلا ىزكو اواعام اًواس أ نيذلا ىزما هولا اذ سه ند
 كلذ لب ةدحاو سفنن ءنيةولتغاووكي نأ ب قالطنا نا ىلع همذ لمادال لقعلا نا هيقةدن اهلا مضالا ْ

 اداه ن نيج كت نات الد 0 00 0 0 اس
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 -ال“ك د

 0 0 ر ءآد ةدداو سفن نم

 قاخ ل_هح مث هدعب نم تةل>اذامداحوز نال ال ذبدار 1 هللا نمي دق ا: اق سفنا|كلثر ءىو ممراك

 نا ىلع نولسملا عه 5 (ةعباراةلاساا) مدآ ىلا عجب أقام ةفاضا نزاج ادبأ كلذكمش ام تفنن مهدالوأ

 قاع ةوق يتوسل غل لع صولا تنأ نال السلا هيل داره نوهت اسال رسل دارملا ||

 رعاش ثاالافاو سف:ربغبةيك ازاسف:تانقأ ٍْ

 لاكلاكاذةفملخ تناف. » ىرخأ هتداو ةفيلخ ولأ

(اهجيزاهنمقاحوز ىلاعت هاوقةفيا- خا ظوا ىلع ثدب *ا١١21ذهفاولاه ْ
 ( ىلوالا ةلأسملا) لثا سم هيف 

والا) نالوق مدان همهقول_2 ءاوسنوكىو ءاودوه» جوزلا اذ 58 نمدار 1١
 هلع ىذااودو (ن

 اهآر طقسا هذ ىريسيلا هعالضا نء عل نمءاو - قلخ مث موذلا هيلع قلأ مدآ هنا اخ اا هنانورثك الاأ|

 هلعملا ىل 1 ”ىنلا لوب هيلع اواو هنازجأ نم ءز نم ةقولذم تناك امال اهفلأ آواماالامو ||
 ملسو

 لوقلاو) اهب تعدقسأ حرع ايفر اهتكرتناو اممرسسك اهعقت تيهذ ناف حوعأ عاضن متةلخ ةارأانا

 هلوةكو»و اهسنح ن مئىأ اهحوزراهنم قاحو هلوق نمدار اانا ىف اهذسالا ل ميبأرابتخاو هو (كاثلا

 نملوسر مءاجدتا وتو م-مءالوسر مهفثءب ذا هلوةكو اجاوزأ مكسفنأ ن ءمكل ل_عج هللاو ىلاعت

 ءاو> تناكولذا ةدسحاو سف:نم ممك.ةاخ هلوقع هل رىلىوقأ لوالالوةااو ىذاقلا لاق م 1

 1 ل نه ةلك نأب هنع باك نأ ن ك1 نر هال نسق ع نم نيقول 2 ساذلا ناكل ادا ةقولذغ |

 داو مكقاخ لاقب نأ حص مالسلا هيلع مدت ان عقو دايصالاو قدلختلا» ءادت اناكلف ةياغلا ]

 بارتلا نمءاودحو لد لعاضدأ ارداف ناكح بارثلا نم مدآى لخ ىل_ءرداهىلاهتهلا تر انلقاضيأو ا

 سايعزب الاف (ةناثااةلأس كار مدآ عالضأ نم علض نم اها ىف ةدئاف ىاف كال ذكرعالا ناك اذاو

 كلذلف اهثيمخو ام طواهدوسأو اه رج أ اهلك ضرالايدأ ن م هقنخ ىلاسعت هنال سد الااذهممدآ ى مما عا

 ان *'لءا و2 تءعءامنا أ ارااو ثيرهللاو بمطلاو دوسال اورج الا هدلو ىف ناك
 عالضأ نم م عاض نم تقاخ

 ََ . الاوذ م نيمعت ا طاا نم عج تح (ةئلاثلا لا بما“ او تمه- مرج الف نع ين نم ةقول تناكت مدآ

 هر ل ىنالا نا ىلء لدي ةدحاو سفن نءمك-ةا> ىلاعت هلوقاوأ ادد

 مدآن ا ىلع ل دف بارت نم هقاخ مدآ ةغص ىف لاهم اهنم ةقوا_2 اهحوز نا ىل_ءلدب اه-وزاههقاحر

 ثدح الث دال اناىلعةلاداهإك تا الاءذهو م انةاخ !متمقثالللا قدىفلاق مت بارتلا نمقواذت

 تاحأ لايك فردا والاد ضنا مدعلا نعءوذلا قا ناو اهتمام واخشع و دل اريسصي ةشباسة دام خ نعال

 ناكىذلائذلا كلذ نيعناك نا قول !!ذ »نال لوةءااف لا ئثلان ا قلخاولاقف نو اكتمل

 اذهناانلق ناورخءىث نماع وله انوكمنشما ايوا نكرلا :اوةنلاتداح اد كان

 مدعلا نع لص-و ثدحامنا ثدحن ا اهو قوا_خل اذه ذة. كل ذلبقادوجومناكىذللرب اغم قواذخلا

 ءادتادةمووثذي الاءذ_هىنمةلك امأو لوت_علا ف لا هريغنماهول#ت ءىثا!نوكتا تشن ضخلا

 هحو ىلءلرراَةَدقالاو هاا هدو ىل_ءال» ءام شالا كلثن هعاب .ثال اهذه ثودح٠ ادا نا ىنعم ىلع عاا

ا م انقل انت ثايوا وس وزاد نزار تري فاشكلا ساس سأا)طّةق عوقولا
 لعافل

 هدو ) اسنواريثك الاحر أمهم ثدو) ىلاعت هلوو * ٌقلاخ ود هرب دقت فوذ_< أدايسربش وهو

 ءامسنالاّك مي رغاتلا ارذاملا نيا لاه رسشنو قرف ديرب امهتمثب ىددح اولا لاهت (ىلوالأ ةلأس ل ا) لك 00

 اهترسشن اذا طسبلا تئثيو ضرالا ىف مهثيف قالا هلا قاخو هالكد اهل اثب و ةراغا ىف لهنا ثب لاقي

 (ةيئاثلاةلأسملا) قالا هنا ثدأ لوةب برع! ضءبو جاعزلاو ءاَ ارذلا لاق هنودمم ”ىنارزو ىلاعت هنا لاق

 لدعادهاف لا كل دوامهسف:نءنيثوثبم اء-موكب جون كاذنال ءاسنااو لاج رلااه-منمثيولة.ل |

 ءاسواريثك الاجر اههنم ثيو لد لل ل_.ةنافءاسنو اريتحالاحراممنمثرو هلوق ىلا ظفالا اذه نع
 ل 0 ال ا سس مس مسمم - تيا عسسل
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 الأ راهتشالا لاسرلا لاح قثاللا نا ىل-ع هسنعلاك اذهو ةراكلا فصوباودخ مرجالةرهظأ مترك ١ || تااكف عألاجرلا ةرهشنا ل_عأ هللاو هيأ بيسلا انا ةءاسفاا نود لاج رلاب ةراكللا فصو صم لو ريثك
 | الارام_مثمثرو ةلوقا ول_ج مال_سلا هسلع مدآ باص ىف نيعقل ا وناكور ذلاك اوناك هب رمثيلا صاخخأتآلا || عيجنا نولوقينيذلا ( ةئلاثلاةلاسملا) ل اوهئاوءافتخالاءاسنلا لاحم قئاللاوزوربلاو حورخلاو |
 ||| نب رخام ام_هدالو 5 نموام_هدالوأ اءهتمثيدارملاا ولاف كنذاوركن نيذلاو هرهاظ ىلعءانواريثك |
 1 هنناناماحرال او هينول 1س: ىذلا هللا اوهقناو) للاعتهلوق ه زاحلا لس ىل_ءامهيلا اضم لكل | ناكف ١

 || نوةايلاو فقدت ,نولءاسن ىاسكلا اوةزحو مداعأرث(ىل والا ةلأسملا) لئاسمهمف (ايمقرمك.1عناك
 الأ فذ اناهاءأت ةبراقتم فورح عامجال نولع ان ءات فذ- فذخ نمو سمهلا ىفامهعاسجاواياننلا ا ٍ لوصاو ناسللا فورح نءامهما ىف اسهءاستجال نيا اف ءاتلا ,غداف نولء استند ارأ َد 3ث ندي دشنلا !
 ىرخأو فذحلاب ةرانءتفمش تعمجا اذا ةيراسقتلا فوركلا نال كلذو ماغدالا,نرلزال ااهاعأ امك ||

 ءذهتيوردقو هللا هر لاف_ةلا لاك ميملا رع ماحرالاو هدو ةرجأرت (ةئاثلاةلأسملا) ماغدالاب
 لاهو ميملا بصي اًورقمهاكف ءاّرَعاا نم نوقايلاذمأو هربغو دهام نعةعيسسلاءاَرةلاريغ نع ةءارقلا
 | ىلانييوحتلا نمنورثك الا بهذ د ةفةزجةءا ارقام ثالثلا تاكرذساب ماحرالاو ئرق فاشكلا باص

 أ هلعر وظملا فطعزوجعال نأ بج وف فرحا ةلزنعر ورحل ارمتملا ىمرافلاىلءوبأ لاق .(اهاوأ) هوجو | ]|| هزاوج مدع ىلءاوصتحاو زيا ريغكل دورورحلا رهذملا ىلعروظملا فطع ىضتقياذهنال اولاقةدسافاها
 كلذو لصف“ ال ني وذنملانااك ةدملا لصفتيال هنا (لوألا) هود-ول فرألا ةلزنع رورحلار تا اةلقامنا

 مهنا (قاشلا )ني ونتاكراصفةّتبلا راسا نءالصةنمادحاو ىرتال كيو هرهلوةىف فاك اوءاهلا نا |
 أ زوعالنأ لون نيونتلا فرح ةلزنجرور ار عضملا نا تيثف هجولا ادهن منيوتلا اب اش مرو رمل ارهذملا | || ناكن مالغان مهلوقك كلذودرفاان مني وذتلا م-هخ ذعر ايتخالا ف فاضااىداثاا نمءاملان روذذح ||!

 لمح ملاذ اف هلع فوطعملاو فوطءما نيد ةهماشملا لود- فاطعلا طرمش نهنال هماءرب عطا فطع

 ْ | روظأا فطع اوندصسا ل مها ىسعنب ىلع لاه (اهياند) فاطعلاز و غال نأ بجو انههةهجاشملا ٍْ
 ْ ل انآ تءهذوديزو تنأسهذا نولوةد لو ديزو تيه ذوديزو بهذا لاةينأزو< الف عوفرملارهذملا ىلع ٍْ

 | رفضألا ىلءرهظا ا فطع رع ملاذاف لهفني دق عوقرلارعشملا نأ عم التاةذ كبر و تنأ بهذا ىلاعت لاه دي دا

 الأ ناكراشتم هملع فوطءملاو فوطعملا ىنز املا نام وأ لاه (اهتااناو) ىلوأ ناك لدفتيال ثلا هنا عم ||
 | كنالكلذو لصا ريغ ىنءملا اذه انهو لوالا ىلع فال !فطعزاجول ىناثا | ىلءلوالا فطءزو < اسغاو
 1 ةبوتاهودو تسلا هوحولا هده نأ ٍلعاو ديرو كب ترمه لوةتال كا دك هلو ديزب تر ض لوةدال

 0 | ةءارقلاءهذبتأي مل هتارهاظلاو ةعيس٠سلا ءاّرقلا دس :ةزج- نال ءا ذو تاسغللا ف ةدراول'تاءاورلا عذد ىف |
 1 س اَمَااو ةغال هده ةدمتإ طقلا بج وب تلذو سو هلع هللا ىل_د هلا لوسر نءاس»اور لب هسفن هدع نم

 | ةءارقلا هذهلئاضيأو تويكنعلا تد نم نه وأ ىه ىتاا ةيقالا هله لئعامسسال عاسصسلا دنع لءامضت
 لأ هنا (اهيناثو) ماحرالابو هت ولأ هت لق هناك راما ريركستر يدق: ىلءاسمنا (اههدحأ) .ناسوجو |

 ا : | كلذىفهبو.سدشن اور عشا ىف كلذ درو

 بعنممانالاوكياخ بهذا « انةتتوانوسمتبدةمولاف ٠
 فتافنطوةبعكلاو اهتنامو « انو.سس ىراوسا الث م فقاعت اضيأدشنأو
 نو:_-سهسإالو نلوولانيّدبلا نيد هغللا ذه تانثان وة سكست مما ات !ءالؤد نمبعلاو
 1 داسف ىلعحاجزلا محا و نارقلا لءى فلسا !ءاماع: رباك أ نماناكا اهبمملا عم دهاس#و ةزةءا رقبامماما

 نعى كملا ىلع ماحرالا تةطعاذاف مكنتان اناو هلال ملسو هماع متنا ىلص هلوةب
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 ىكملا ةهد ندد“ ارقأ اورو ١
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 | 58 ةباوناك لعق ن ءةناكحاذ هنأ ا 3 ماسرالاب فاح ذاوج كلذ ىضتقاهقلا ما

 ( ىهئلادورو فانت ةال ىضامملا ف ,هنع لذا اذهةباكسو محرلاو قلب كلاسأن ولو ةب اوناك مهمال ةءاعان لا ىف

 مثالوأ هللا فاح وه لب كاذكاس دأ انههو طقفءان" الان فلخلا نع ءىنمثر دل افاضدأو لءقة_سملا قدنع

 ماحرالاو هلوق ةءا رقفمالكلا لهب اذ_هف تيدا كلذ لولدمىفاشإالا وف محرلا رك ذ هدب هنن رق

 فلعع هنا ىسدع نا ”ىلعو ىسرافلا ىلع ىأرامتخاودو (لوالا) ناهجو هذ بصنااب هنءا رئامأر كا

 نيرمسفملا رثك !لوقوهو (فاثلاو) اديدحلا الو لاب اا ف هلاوقك رو رخو زاتطا مار نع

 اءا ٌرةااوديز ناو ل ادخل اوتئّدسلاو ةداتقو دهام لوقودو اهوعطت:نأ ماحرالا اوةتاوربدقتا انا

 اوقتا ىأ ماسرالااوقناو هنئا وقتا ىأهللا هاوق ىلع فاعلا ماحرالا بصنق هحولا اذ ه ىلعو حاجزلاو

 ىأ ءارعالانان وصمم نوك نأ اضةزوعو هللا هوحر "ىدحاولا لاق اهوعطقنالو اهول مة ماسرالا قدح

 ىلءلدبو م>رلا ةعبطق م رحت ىلع ل ديريس هما !ذ_هودسالا دسالا كلود ادولصواه وظف اف ماسرالاو

 لق هناك فوز هريس | دم .م هنا ىل_ععمرلا فاثكل |بحاضصللا أ َعَو عقرلاهةعا رقلاام اوان مادبو>و

 لاق ىلاعت ها ( ةئااثلاةلأسملا ) هيلءاستام مانزالازو أ قتاع الو يعم ىلع كل ذك ماهرالاو

 ٠ هيلع ثاساو مالا د. كس أن( لوالا) هوجورب ركتلا اذه ىفو هللااوتتاوءدعب لاف مكبر | وة:االوأ

 ماعئالا ناكل لالا ف ىو ةتلابرعأ هنا(ىناثلا) لعا كلوق نم غاب أن ركمف لع لع !لجرال كاوةك

 ا لاف (ثلاثلا) ضعيلان نم ٌضءيلا س اياه هب لؤاستلا عوقو ناكمل ىوةَلاي معأ ىناثلاىفو هريغو قلاب

 روهقلا ىلع لدبي اظفل هلالاو ناسحالاو رتل ىلع لدي ظضأ برلاو هللااوقتاو اننانأ لافو مكي ر ع

 ش مريد نوع ذب لاق 5 بودرتلا ىلع'ا و هن رمال داعأ مث برغرتلا ىل_عءاشب ىوقتلابم هرصأف ةسؤااو

 !| ديد هنال هتفااضم ق ةاف كلا ندسحأر كابر هنا لق هناك ايهرو اءءرا وعد لاك و اعمطو افوخ

 لاقي نا لم وهلة ماح رالابو هللاال است انألعا (ةعبا ارلا هلأ 11) ةوطساام-ظءباقتعلا ||

 ريغ '١ةلا عودا ره هن؟ رملا دك وب ام كل ذريغ ىلا كءاعفلحأ | هنلانو كءلا عفأ هلئاو كلأسأ هللا

 ءرهالل ىف زدت ءاز .ةاماو هن هيررونو هّيوعمو هلاونوأ ةلمدمق اعلا ردغلا لد ىطعتباوو ١

 ْ محد نأببرم اهتز ةداعاا نال ماحرالابو هنن ول" اتىذلاهلااوةناوريدةتلاو ىقعاا ثم نم

 ْ بتكيناكو م-رلا,كلأسأ لاسقف كلذ درف جرو م-رلاو هت كلأسأ لوةق م-رلاب هريسغ فطعت_س دق

 | ةءا رةاااماوانالفوان القا: ماا ثم النا م>رلاو هللا ل دشنت رس ةيلعتضا لقال بس رجدملا

 هنا ىل-ءلدبامد- أ اذهو ىضاقا لاق ماحرالا اوةتاوهنلااوةناريدةدااو كاذلا عجرب ىنءملاق بصنلاب

 نوكيامتاهللاىوةّدقماحرالا ىوةت ىعا فل اد هللا ىو قدماتال ةفامأاىلاءملاددساولا امقالابداريدق

 ناس-الاولاّدذالاو ربلان لهن اعف عامةتالو لصون نأب ماحرالا ء اًهْتاو همصاعم باند او هدعاط مازتلا ا

 هلأ سلا) لاكشالا لوز ريدقتلا !اده ىلءونيت رم ةظفللا هذ هيماكتالعلا ىلاعت هن اب همع ب احت نأ ن نكعو ا

 هللا ىل.ص ”ىناان نءىورامع ححاو ةمءذلا ىه ىااةوحرلا نم مقدم م كلا م ءام_مضعب لاف (ةسماخلا

 ناك ناهمدثنل ا هحوو ىع»ا ن ماهم“ تهمس مرلا ىحو نوح رلاان؟ قاس هلا لوي لاه هنال_سو هلع
 هدنعىذلا محرلا نم قش. محرلا مسا ىلإ نورخا لاهو ضعبل ساناا ضعب نم ةححرلا عمت ةلاكس هذه ]|

 1| بدر 511 هل_ةمىعازتلاو هسفا لصأ اه-عنمدوساو لكلب مسمضعب لاهو ل_مالا هناو ماه ْ

 قال سراة لار ع لعد هاجم ىور ىلا عت هئئايتل أ لازاوح 0 "الا تاد ( ةسدا تامل ىملا)

 ظ ملسو هرلع هنا ىل_م هللا لوسران سها لاه بز اعنب ءاربأ ا ن ءو هوطعأف هللا مكلاس نم ل#_سو هيلع هللا ىلسص |

 أ ديك أنتو محرلا قدح ميسافعت ىلسع ماسرالاو ىلاس«) وق لد ( ةعباس ااةلأسملا) مسقلارارب ,!اهنم سمي |

 : لاك م-كماحرأ اوهطقثو ضرالا ىفاود فت نأ مس ءاوننا عيسسعل هاجت لام اهتلطا ىلا

 نيدلاولابو هاناالا او دعت الن أ كير ىدقو لاقو ةبار ارق لالالا فل. ةمذالوالان ءؤمىف نو.ةرال
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 نيك اسملاو ىاتيلاو ير-ةلاىذبو انا حانيدلاولابو امد هاوكرمثتالو هللااو ديعاو لاقو اناسحا |
 مح رااىهو ندح رلاانأ ىلا.عتهتنا لود. لاه مل ولع هللا ىل_”ىالانا فوعْنبنجحرلا دس.ءنعو |[

 | لاق لاه هنع هقلا ىذر رب رده بأن عو هتعطق اهعطق نمو هنلصو اهلدو نك ىم*ا نماسوه١اتةقدسما
 0 هللا ىمعلل-عنمامو م-رلا هلص نءاياون لعأ همق هللا عبط ىذ ندام ملسو «-لعهللا ىل_ههتنال وسر

 ةقدساانا ملسو هيلعهلتا لم هللا لوسر أك لاه سن نعو ةرحافلانيعل او عملا نم هب وةعل-عأدب
 هيلع لاهو هوركملاورو ذهل امسهقلا عق ديو ءوسلا ةسيمامسوب عف ديو رعسعلا ىفامهبهقلأ دي زب م-حرلا هل دو

 ٍ ةئسلاو باتكلا ةلالدب تثق دعلا مشاكل لبق حشاكلاا محرلا ىذ ىلع ةقدصلا لف أمال ل او ةالضأ ا
 لالا اذ_ه ىلءاو هنع دقت ىذر همن ىلأ باص نا مءاسمي با هلا قاودكساو ىلا لص بوجو
 لالاو مملاو تخالاو حالا لم هلع ودع مرت محرا كا! ءاذا ىلجرلا نا ) امها دا ) نيلأسم

 مارح كلو محرلا ةعبطق ثر وبس ايا ما ذك س الا نكل عاج الا, ماردسالا ىل-ط كلم لا جول هنال لاف

 نيل اسما نينه ىف مالكلاوزوالنأ بحوق م>رلا ةعطق ثروب ساما عوورلا كلدنال 9 عودرلازربجال مرشغامحرلاىذل ةبهلانا (اموراند) كالا قالت بجو لصالااذه عاش
 سعرتلاو يءغرتلاو د_.ءولاو دعولاكن وكيس ذب الاله مخ ىلاسعت هنا مثتارفالألا ىقرو ته ذم

 هنأق هدؤصاد-هنمو كلاعفأ عج كاع طوع ىذلابةارااودب.ةلاو اسقر مكملع ناك هلنانال اهو
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 ارذ-- ءرملا نوكين أب جي كِل ذكناك اذا هناو قخأو “سلا لهي هنا ىلا عت نيب ىجريو فان نأ تع

 اوك ًانالو بطلاب ثدملا اولديةالو م-هلاومأ حت دماااوناو) ىلاعتهلو5 ”لرتيو قي اههاسفئاع

 ماسقأ حرشىف كلذد_هب عرش هطخاسمنع ارتست كاعس شا فئاكتلا داقنم نوكينأ دعلا
 ةن الا ىدو ىلاعت هنا اضدآو هن الاود_ه وهو ىاتباا لاوماقاعيام (لوالا عوالاف) فااكشلا
 | قةلستماإل وم لذاك ال ثر ع اوراص دق م-ممال ماستيالاب ىصوذي الاهذ_هىف كل ذك ماسرالاب ةَمياسلا
 لاقذ مح .رلا ناكاوا ةدال ولاناكمل هدلع ةَقطاع ةسام مح ر هل نم لاح مهااح قراسةف م_مملع قاف الا دي دش
 تامنيزلا ىناّتملا ف اشكل بحاص لاق (ىلوالا ةلاسملا) لاسم هب الافوموااومأ ىاتيلا اواو
 لبق نم ”ىر-ان ال اىف ميلا ل قو ةمثدلا ةردلاو ةقلا هلمرلا هئمود ارق ال سم اومهنءاودرفناف م-هؤانا ا

 دارفنالاءاةيلر ابكل او راغصا | ىلع عمي نأ مسالا اذه قو لاه تاسوّمالا ل.قنءمتاها!ىفو ءان الا
 همك يقدس تم راصاذاف لاجرلا علم غلي ماع مسالا اذه نص شا فرعلا ىف َناالاءان الا نع '

 ارم بغض ناك ني-> !.ملع ناك ى لا لاما هناك ىلءاماو ساما ىلءاما بلاط ىلأ مل و هيلع هللا ىلذ
 يلعتال ةعب رمشلا ياعتو وذ دعب ميال مالو ةال_ل ! هيلعدل وقامأو هلاعمضو هعرتىفام_كان
 هد نانارقلا ماكحأ ىف ىزارل اركب ولأ ىودو 3 راغدلا ماك-أ هيلع ىردعال هناق محا ادا ىنعي ةغالا

 ضعب ىفو هير عطنا دشرلا نم سن واذا هملا بتكف هير عطقاب ىت» ىيتيلا نعهلأ سي سايعنبا ىلا بتك
 دعب همر دق ميديلا مانا سابع نب ربخاف دعب هي هنع عطقت لو هديل ىلسع ضبةءالل-جراناتااورلا |
 أ-ىنلا لاق اهحوز نع ةدر ملا ةًأرمبا ىل_ء عقب دق مبتملا مسا وركب ونأ لاف دشرلا هنم سنوي ملاذا غولملا

 رعاشلا لاه َةْغلان ىح والا سأت_بتال ىهو ةمتملا هأ ست لسو هيلع هللا ىلص |
 ١ ىتاتماا لمارالاةوسنلا .« ىتابالا مكشت رويقلا نا

 فرعلا بس هناالارييكل اوريغصلا لوا ةغالال ه1 بسحب ميديلا سانا انك ذام لكن مل صام اف ا
 لعق مي .ااو ىناتن ىلع ىيتيلا عجب فيك لاقي نآو>و لاوسا:عد (ةئاثلاةلاسملا) ريغ هلان صن |

 ْ ه.ؤفاشكل 1 بح اص لاه جرو حبر رجو ىلسقو لتقو .ىذ صو ضِإ رك ىلعف ىل-ع عم ل_عقلاو
 ب
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 ١ (ىلاثااو) ىراس أو ىرم أو ريساك ى اعف ىلع ىلءف عم مى يقبل اع ل اةينأ (امهدحأ) ناهعو ْ

 لافقلا لاه ىتاسإ مابا !بلقي م سرافو بح اصودغ ءاعءالا ىر# ىراس ميزءلا نال ماني م عج لاشي نأ

 (ةنلاثلا ةلأسملا) فارشاو في ريثكماستيأو ميتاضي ذوو ىادنو عدنكى ايو يةزو و هللا هجحر

 اريكواصاذاو هيلاهلامعدزوالاهتي ماداشريخ هلا صتخم ميتيلا سما ناانركذاناوهو ىناثث لاو انوه

 فيكن اهتدى هنااهلام عئدزو ت2 ا
عباوطاومولاوماىتاساا اواو لاو

 (لؤالا)نيةيرط ىلع هن

 ىلع ياي مهام ىلابعُت هنا (امددحأ) ناهجو هممت اوركواوغاب نيذلا قاتلا نم دارنا للة فن

 || اد هىف لاَ دق ناكناو ٌم.اانم ه هع برقا ىئاتمااب مهام ىل اعت هلا (ىلاثااو ) ةغالالمأ ىضتق» |

 "| ىلا عت هللا ,ومتاضيأو دوعدلا لبق ةرص٠اوناك نيذلا ىأ نيد اس ةرسلا قلاف لاععت هلوقك تقول |

 لديو غول لا ةيراّقم ىعملاو نهوكسم أف َنولجأ نغاب اذاقهلوق ىف ل->- الا غولب ةد ءلا ءاضقن اةيراق٠ 1

 : مهماعاود مشات مهلا *أ ممل حعف دا ذاق ىلاسعت هلوةنوغلابلا هب الاهذ_هىف املا نمدارملا نا ىلذع

 راغ هلا ىاتماانذارلا لوةننأ (قاثلاقيرطاا) غولبلا دعب مددامغاو عولملا ىل بق حيال دا شالا

 ] ىلإ ةايسالا لواجر ادا سالاو صااوتاو هلوقنا (اء.مهدحأ) ناهحودب الا ىفقد.رطا١اذد ىلءو

 ا ه-ولا اذه ىلءو مهل اوما مونع مما ةفص لاوز كهن مهوب الا ا ىنى اي مهنيذلاءالؤه نا ىئدملا ناكذ

 | موسكو مهقفنل هللا نوج امام ىناتيم_منوك لاح تاما اونو دارملا (ىناثلاو) ةضقانملاتااز

 كلذ ىلاعت شا حانأف اريمغص هنوك لاح هءلعهلام قاسفنا زوال هنا ني نأ زو ناك هنا هفةدئافاار

 لأمها ومأ لكم_هءانيا بج وأ اماف مهلاومأنهم_هون آو لاس كل ذدارا ١ ناكول هناوهو لاكسم ا همفو

 | هده تازئاسا لاق هلا نسا نع نارقلاماكحأ ىف ىزارلاركب وبأ لة: ( ةعبارلا ةلأسملا ) كلذ طتس

 || ”ىنااىلا كلذاوكشفمولاوءأ نءىاذملا لاوم اولزءو م_هوطلاع نأ اوهركى ايا !لاومأ ىثايكالا

 ١ مكننا وخاف مه وطلاخت ناو رخ موا حالصا لق تاما نءكتولاسو ىلاسعت هللا زن أةلسو هلع هللا ىلَذ

 ]| طاغامن او غوابلا دعم هلا ومأم-هءانراذن الا ءذممداراا نال ىوارلا نم طاغ هناّنظأو ىزا رلاركب وب أ لاق

 || اوررقتالو هللا لزنآ ا لاه امهنع هللا ىذر س ابعزب !نعريم- ني دمع -سيورامودو ىرخأ دن اان ىوارلا

 هماعط لزعف مت هدنعناكن م بهذا ىاتما !لاوم أن واك أب نيذا ناو نسح أ ىه ىتاانالا ميما لام

 | | هللا لرن اف لو هيلع هللا لص لوسرال كلذ اورك ذف ىاذبلا ىلع كلذ دمشق هبا رم نم هيارمو همانعط ن -

 م-(عهاعط كلذ دنءاوطافن مكن اوخ اف مهوطل انك ناوريخ مسهل حالها لق ىباتما | نعكنول أس و ىلاعت

 ا نيالريثك لام هعم ناك نافطغ نم لجر ىف تازئاس ملا فعلا نورمسةملا لاق مهبارمشإ مهبارششو مهماعط»

 ْ ملااهعم-ااههي الا هده تازانلسو هيلع هللا ىل_د ىلا ىلا اعجارت هع هعنذ لاملا باط غاب اسأف ميد هلخأ

 | لسو هيلع لنا ىل_د ”ىبنلالاقف هيلاهلام عقدو ريبكلا بولا نمهتئاد وعن لوسرلا انعط أو هتنا انعط أ لاق

 لاذ هللا لدسف هقدنأ هلام ”ىىصلا ضيقاسإف هد ىأهراد < هناف اذكع هير عطيو هسفن حقو نمد
 قبفدكف رج الاتنث هلا ا:ةرع دا هللا لوسراباولا-ةفرزولا قب ورج "الا ثد ملسو هيلع هللا ىل_ص "ىلا
 اركب وبأ جحا (ةسماملا ةلأسملا) هدلاو ىلءرزولا قبو مالغلارجأ تيثلاسةفهللا لسس ف قف وهو رزولا

 مهااوقأ ىاتماااونآو هلوق نال لاه ني رمثعلاو سجنا دعب هماعر تعال همغسلانأ ىلع ةئاالاهذ عب ىزارلا
 ءابلعلا و امال ةنني رششعلاو سونا ىلبق هب لمعلا رت ساؤد 0و دشرلا هنم سنوأ هيفسا | لو اني قلظم
 0 دعيد+ ون[ عاجالا اذ_هو هيلا لالا عذد بوو ىف طرمث نسل | اذه غ ىلب لق دشرلا ساس ١نأ ىلع

 ةياالاهذهنأب هنع اني امصأ باجأ دب الا هذهره اظوكح ىلعّن سلا اذه دي مالا ءازجا بج وذّ سلا اذه
 | ءاوةسااونؤثالو هلوةبو ىاتمل ااولّاو هلوقب كلذ دعدا وزيم مهخأ مث "هلو اهيف ىتاتما ارك ذ ىلاسعت هنال ةقاع

 | من ماعلا ىلع مّدَمم ساخنا نا كشالوءاهفساوناك اذا وسهلا ومأمه'اتيا نيتي الايتام مرسمكلاو ذأ

 ١ اولد.ة"الو فانك لا بح ص لاق (ىلرالاةلأسملا) لئاسم همشو باطلا ثديحلاا اولد الو ىل اعتكاف
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 مو و

 | ىءعرخأتا او لاعتسالا عم لحتلاهنموزب زمربغلاعفت#الا ى«ءلعفتلاو اولدبتستالو ىأ |!
 ٍْ ريسفت ىف( هن اثلاةلأسملا) 'هناكمهذخ أ اذا ئذلايعوشلا لدم لاقي هللا همح .ر ”ىدحاولالاووراة الا ا

 ااوهو لالل ان ىناتناا لاموهو ما راعااولد.ةستال حاجزلاوءاًرغلا لاق (لوتالا هج ولا)هوج ولّديتلااذ_ه
 ا ولديتستال (ىناثلا) هناكمهواك انف صرالا ف ثوم لا هللا زر و بساكمملا نم مكسآ بأ ىذلا مكلام

 ]| نيرثك الال رةوهو اهتم عروتلاو اها ودو بمطا !سهالاب ابا لاومالازتشاودو ثييشلا هاا |
 ١ ْ نيهسلا لدي لوز وملاو دما لدب فت ازلا لع نودلا هناك لهو هلام نم ديما ذخأي مقبلا فو تاك هنأ

 الأ ذخ افلا قيدض مراكي نأ الا لي دو هانا لد, ةا ذه سول لاقف هج ولااذهىف ف امكلا باص نءطو ||
 ش ْ ْ ماقلس تملا لام اوك ًاينأ ءانعم لدتا اذه ناوه (عدارلا) ”ىبدلا لام نم ةنبعم ناكم « اع هذم

 الأ مكلاومأ ىلا مهلا وم اواك أتالو ىلاعت لاه مش بمطلاب ثد.مكلا ال يشم ن وكباذه ىفوكلذ دعب هلديمازتلا |!
 || مكلاومأ نب اوقرفتال ت- قافنالا فمكلا ومأىلا مها اوم اومذتالو ءانعم (لوالا) ناهجو فو |
 || هللا عم ىأ هللا ىلا ىراصن أ نم ىلاعت لاه عم ىءعىلا ن وكينأ (ىناثلاد) اهبعافتنالا لس ف مهلاو أد ا
 |رئاسادكسف مر اكريةملا لام لك !نال ف رص | هي دارملاف لك الارك ذ ناو ىلاعت هنأ لا وحدأ لالا را[
 | هنمداراا نا تدئف لك وي نأ مديالام لاما فنا هلع ليادلاو ةمّرغلا ومالا كتل ةكلهملا تافةصتلا |
 | لاومأ لك |م-مملع مّر-ا ىلاعت هنا لمق ناف فّرصتل اهل جال عقيم ماقعم هلال لك الاركذامناوفةرسمتلا ]
 ال| ىهنلاةداعا ىف:دئاغل اان اهريغ عماواك ًاواهدح واهاك ًاابهف ل دةمّدقما!ىلوالادن ال ىفاطط ىئاتملا |!
 مهو لال لام نم هللا مهقزرامعي ىامسا الا ومأ نع نينغ:سماوناك اذا مهنالاناق مهل اومأ عم اهلك انعا

 لك ناكل ذدعب قالنا فّرع ىلاعت هنأ لعا وّوح أ مالاو غلبأ مقلا ناك تاما لا اوءآ ف نوءمطدكلذ ُح
 | ةياثكلا هللا هحر<ىدحاولا لافتا ريبك انو ناك هنا لاشف ميظع ما ةمدغا تاهذا عمج نم مديل لاما]
 ألا مالسلاو ةالصلا هلع لاهريبكلا مثالا بولساو لكالا ىلع ل داواك أتالوهلوةّنال كلذو لك الا ىلادوعتأإ
 | لهال بولا ءاّرفلا لافردصملا و مسالا ىف تاسغا ثالث باطاون والا كل ذكو بولس بوبأ مأ قالطنا ا

 | لام بوس لسغاو ىتبو لسيقتبر مال_سلاو ةال_هلا هيلع لاق الا ءانعمو ميقا باطاوزاخلا ١
 أ وهو بّوحلا نم ةماكلا لها ناكو لاغقلا لاه لاسقااو لوقلاك باسحاو بوملا فائكلا يحاصأ|
 | امالكمالكدق لاقي م مسا هناف مالكلاك ضعبلا ىف امضعب لدي ةد_حاولا را ةيولاو مسالا سنتان أ | بول اوردصمءانحلا مهين وللا نويرصيلا لاقو هتمبكترملا عجوت ام باكتراود ب واافعحوتلا ||
 | اوطسقتالا حفْش ناو ) ىلا: هلوق * ادا ٌىرقوانو- نسما ارق فاشكلا بحاص لاق ارد سمريصتف ا

| 

 :مكنالا مكح وهو ةروسلا ءذ_هقاحرك ذ ىتلا ماكحالا نم ىفاثلا عونل اوهاذهنأ لا (ىاتبلا ىف

١ 

 ظ لجرلا طسق لام لدعلا طاسقالا هللا هجر ”ىد اولا لاق ( ىلوالا ةلاسملا) نام هلا ا ٍْ

 |اووك ىلاعت لاف ةفدتلاو لدعلا طسقلاو نيطسقملا بح هللا نا اوامدقاو كام تارا لدغ اذا[

| 

 راج عع طسقاولاها ذاق سيدنلاوذو طا نماعدجيطسقاو طق ل هاذ كي | ا

| 
 ىيف هطسق ىلع هتبلغا ذا هةطنسةف هتاطساه ولاه مما ى رئال أ هسسصي ىذلا هطسقىف هبحاصرلظ هنأ اودارا

|| 

| 

 أ طرشاوط قتال ّم_هخناف هلوقنأ ل دعا (ةيئاثلاةلأسألا) ةيستو لعند هوو ل ملا فدتلا» ىأاذا فصناءانب ىلع ئءفلدعو طسقاذ راص هنادارحاف طسقا | ولاف اذا و باغوراجو ماظن .ىلع طبت أ
|| 

 أطرشلا اذ_ميءازر كا اذ_هقلع فيك هنا ناب نم ديالو ءازعجب ءاسالا نم مك باطام اوكنافهلوقو
|| 

| 
 وامسةنالأ َحْفْح ناو هللا ل وق قي ءمام شن اعل تاق لاق هنا ةورع نءىور( لّتالا) هوجو هبف نيرمسةدالو
١ 

||| 
 نأ ديرب هناالااهلاجبو هلام بغريف اهياو رح ف نوكت ةوتملا ىه ىتنأ نبا ايتلاقف ىئاتبلا ف

ّْ( 

 ا عف ديو اهنع بذي نم اهل سدل 2 هلعل هب در هل ماعم اهاماع انمجورتاذام اهق ادص نم ىن داب: اعدك :
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 ب ا ماو هيلع هللا ىلص هلل لوسرا وم3 مسا اسا انام 3 امنع هنا ىذر ةشثاعتااف“ ءاسناا ند

 ءاسلا قاد 326 باَكَلا ىف مكاع للتي امو نيم كممفي هللا لف ءاسفلا ىف كنوةف ىلاعت هللا لزنأن نذ |

 ٌمفْح ناو هلوق ىهو ةدءالا هذه هنمدارأاءاسنلا تاتي ىف باكا ىف مكملع ىلءامو ىلاعت هلوقو تاق

 أ| لك ؟ىفامو ىاتمااىف ةمّد_ةالادب الا تاائالدنا د , الا ليوأ:ىف ) ىلاثلاهحولا ) اوطسةتالا ْ

 نءاو-ر م تاما |قودح ىف طا .فالا كتب بولا مهةلي نأ ءابلوالا فاش رب كلا ولسا نم ممولاوأ

 نوني لدعيالو نق وقم و الفرتك او حاوزالا نم هرمذعلا هتك ناكاسعر مدي لكلا ناكو مه: الو

 الأ ءاسنلا ع نءكلدءا كرت نم نيغتاح اووكف اهنم جوك ىاَنب ءلا قوةح ف لدعاا كرت مفْح نامها ليقف

 || هحولا) ج ٌركم ريغ هناكسف هلم ب ك3 ص وطو هنع بانو بنذ نه جرت نمنال تاحوك-لاددعاوالةفا |
 ا نينئاخاون وب كلى اذبلا قحف مفشن ال: ةذ ىاتما ديالو نءنود رتب اوناك مرير |
 ْ ىورام ليو ألا ىف( عيبارلا هجولا) تامر را لو-اوموهتالو١ اناا نم م كل لام اوعيكن اف انزرلا نم
 أ ةوسنلا ىل_عهسفن لام قفنأ اذاف ماتيالا هدنعنوكيو ا 0 رلا ناكل اهت هنا ةمركع نع
 أ اوطسقنالأ عفش ناو ىلاسعت لاَعفّنيلع ىناتبلا لا اومأقافناىفذخأ احا راصولام هيل | و
 ْ اذه لوزيىك عدرأ ن نءرثك اوك النأ مكرلع ترافح د5 تاحوزلا ةرثكدنع اد االاومأىفا
 ْ :ددحاولاو هو صخاثلا رار رخل 3فةد-اوفاشيأ عد رالاىف َحْفْخناَف فول

 | ةددا وذم فخ ناف نات اف مخ ناف ثالث ةعدرالا نم مه ناةلاغلامت هاكناع تارا ا

 ٍْ دمت م ”ىلولا نم عقيبءاسعامع حاكشلان مراثك الان مفّود ىلاعت هناكف برقأ لوقاااذ_هو'
 1 تاطام اودكتاف) ىلاعتهلوقامأ «رثكلا ددعلاب حوزتلا دنعريثكل | قافنالا ىلا ةجاعلل ميستللا لام أ

 ١ ىند أكلذ مكتناعأ تكلماموأ [ةد_-اوق اولدءتالأ .ةخناق عابرو ثالثو ىثم ءاسنلا نم مكس

 0| هن الا ها 5 بحاو حاكشاار النا ناسا نان (ىلوالا ةلأ لا )لت ءاسمهسفف (اولوعتالأ
 ١ هلودب بح او سدل هنا ناس ىف ىذا تلا كو تودوا مالا راحو لا هلوقثال كلذو

 | كلذ هلوقىلامكناعأ تكل ءامنك تائمؤااتانمحلا مكتبنا الوط مكشم عطةسسب ل نق ىلاعت
 ا هلع# ن نمريخ ةروصلاهذ هيف حاكمشلا رت نأ, , ىلاسعت م 5 ديلا سانا تلت 1
 ا | ليلو باطام لاما 0 ةناثلا هلأ ماا اول لا نع الضأ بو دنع سها هنأ ىلع] دب كإاذو

 || اا كلذ امىملاو :انعاوأ لول وقفل دنعام لوةتس لسا هيدارأ هنا (اهددسأ ) هوبوأ باط نم
 | اوسكناف هريدقتو ردسملا ريدقتىهدعبام عمامنا(اهيناناؤ) كدنعىتلا ةقيقحلا كاتامول دنع ىذلا
 ١ منأالو كانو اهانامو ءارئسلاو ىلاعت لاق نامق اعداعر نموامنا ( اهتاانأ 3( ءاسنلا نمسطلا

 ِْ (اهعبادد) هذطا ىلع ىذع ن هم-م5لاهو دعرلا هل مسام ناصسءالعلا نورعولا ىو ةككالانل ١

 : ا ا م-مماعأ تكلم امؤأ م-هجاوز أ ىلع الا لوقهام و“ ءالة عل ريغ ةلزننم ثانالل اليزنت امرك ذاسمنا
 || نمّن-منءنال ءاسنلا نممكل لام ىأ مكل ٍبانانام هلوق ف اشكل ابحاصو <ىدحاولا لاه (ةثااثلا
 ٍ هنق ىدئءادذ_هو مشو كا نع م وح هلوق ف ةروك دا اعاونالاى هو اهحاكن مرد

 8 ” ل تار مكن لام ىأ كل باطاعةودب ار 11ناكولف ةحابا سحأ او مكذ اف هلوق نا ادب انال كل ذوراظأ
 ٠. ردع ءاضز أو :كئافاأن ءاناالا حرت كلذو مكلاح ايد اهحاكن نوكت نمحاكن مكلا ا: ع أ لاقي ام ةلزعم
 : :يسهرق راوأ هنن نكت ملال ةحامالاو لخلا بامسسانال هل . الاريد7 هورك دام ىلعتنس الا لمد نأ

 3 أماع هل ا 3 هلا لءمو سلا هياامسا ىلع ب بطلا انجاذاامث ةلامعال ل الا تراضايا الا

 ْ مس قر ناك ضع اولاجب الانيب ضراعتلا عسقو تهل. هقفلا لع أ قاحرطوو نايلتكلا وا
 : 00 العش >نوكدال لمحملاو صرمذذلا 3 ربغفة- + ضو هلا ٌءاعلا نال ىلوأل اج الا

 دي ريغردواعبرأ هير أدان الث ان التو نينا نبال !هانعم عابرو ثالثو ىام (ةننارللا 1

 1 و م ا



 0 #وك :

 ا 1 ديرتو هلك رك فنانا ن نير اع لولا تالا لدمأل نفصل للان قاا ملا (لوالا)

 || نيتنث نيدند يش كلوقب درت نيد اذكف ١ ارفازو !سعاع هب ديرتو رئزو رع لوقت امىرخأ ةلك اهم ١

 ا أ هحولا) فو هناك شالو عابرو ثالثو ثم م ةحنجأ لو ىلامعت هود هلل دذ فدو هلام والو لدعم ناك

 ا د ذك مااضدأو هان م ااهلوصأ نع ةلو دعم امال نيا دعاهبق نا مف رمص:هريغ اسم الا هذه نا ناس ىف (ىباثلا

 || أنك ةئالثوا نا | ىنءاح تاقاداق نيد سدت لإ , طَقو نمدنل ام كلو ةد ديرتال كناق 0 ءءلودعم ا

 0 .ث بدترثنا دافأ ىتام . مولا ىءاج تلق ذاامأ طةقدد_ءلاار_ه * ىكت نع را.خالا درع

 لإ اداهنال كإذو فرصلان 0 دددعلا نم ناعون ظامفلالا هذ هىف له- هلا تشف مالا يذلا

 ىعسفلل اهم اش مريس نيمو> ن نما اننال ذ ل_جالري سي هنال فرمصلا عنم كلذ بجوأ ناب دس مسسسال | ىف عتتجا :

 ا ( ةسماخلاةلاسملا ( ءأهللاو هفرمم عنو نأ بحوف نيةوج ن نملدعلا هءفلصاذااذكو و هفرمص عنتمت

 ا( اما لرااع تالا نال كلذو دسعلا لوانةالءاسنلا نم ممكل باطاماوعكنا اف قرف 0 ْ
 9 | لديو هالو ءنذادالا حاكس: !١نم ل هدو اسال لديعلاواه-اكن ىلعر دقة أر ماهل تناطَت

 لأ لعردة»ال هلوةن'ىث ىلءر دق, الكول ا ديعالث م هلا برض ىلاهت هلو ةذنارةأاامأ ريخناو نا رذا ا هملع
 هالو ءنذاريغب خو ور دعاعأ مالا او ةالصا | ةماع هل وةفري_ةلاامأو حاكنلانالّقد_سم هن دوك قس

 ارك بهذ لوةنفةم 2خ!هخ ه تدر ءاذادع علا محجر دش الن . الاهذهن ا دانرك ذاع تدثفر ,عاعو يذ 1

 أ كفو عيرالاب جرين دعا لكي كلام لاو دربعل ندر رح الا عورمشم عيال حاكم نادلا اهّوملا ْ

 ١ | نيه- ونرارحالاب + دخن . را ءذه نإ قع حا ىداتلا نا هلع د20ىدلاتاو او * 57 , الاءزهر هاظب ||

 ْ تكلماموأ 3 د-اوذاول دعنالا ًِ هن ناقدنأ الا هده دعب لاو ىلاعت هنأ (لوالا) ءانرك دامو را

 مند هواكف اسف: هنم' وذ ن ءمكل نيط ناف لاف ى لاس هلا( ءلاو) رارحاللال'نوكيالاذ- هو مكن اعأ
 || ناموعدرو اذا كلام لاه هد.سسا نوكيا رولان م هنأ سه ] نم هن هع تباطام لك ًايال دمعل او ادب ع
 || ءزهنأب هّنع هللا ىذر "يناثلا باحأ قداس !!ىفهاو دب والريخالا ىف دس لا لو دف نال ة سم

 | فرعر ارحالان امص اصتخ !انهضعي ىف فرعا ف دح او نس ىلع ةلاوم ءمتدرو تان الاوذ_هىفتاناطألا

 | مومعلا اذه اوصصخ مهناالا دسعلل لوانتمةيبالاءذ_هرهاظ نا لع نم*اوقفل نمو كل ذك لكلا نا
 ْ نمددعلا ناك الوةّدعلاو قالطااك حاكنلا قوقح ناصقن ىف اريثأتقرال نأ ىلع انعجأ اولاه سامّقلاب
 ا ةفأملا) 0 _ءاهلئاو ىوقأو وأ لؤالا باوناو د ٌردللام فصخدب ار طع انام اك تلاوة
 | نار ةلاامأ ربدتاو نآرتلاب اواو ديراددع ”ىأب جقرتلازوح هناا ىدسموق بهذ (ةسداسلا
 | ىلا طا استلام مكل باطاماوهكناف هلوقنا (لوالا) هجوأ ثالث نم ديالا هذ مي اوكست دقن ||
 ال> اد ناحجا هر را انئتسالا مكحو هم ءوانثتسا مدن والا د دعال هنا لول ديدا دعالا معي ىف ا

 رس ذلان دادعالا ضع صيص نال موم_علا كل دا همصتع لدي ال عابرو ثالثو ىةمهلوقنا . (فاتلاو)

 [ نانالاناف اًماطمرخغاو جرا عفر ىلع لديدادعالا هذهرك ذنا لو: لإ ١ قا ,لا ىف مكملات و ىئئيال .ٍ

 مامز ضب ودى اصمدا ناك نمسا! ىلاو هني دملاىلاو قوسلا ىلا ب فهذات ءءاملعفاهداو لاهاذا ||
 لبةدوك ذملاءامشالا كَم نذاللاصمصْك كلذ نوكيالو اتاطم هنءح رااوريللا عفرواةلطمءبلاةريلش ]

 دادعالا ضعب رك دادافردعتم دادعالا عيجي كنفاضي أر انوهاذكفهري_غوروك ذملا ىفانذا كلدناك |[!
 (ثلاثلا) دادعالا عيب ىف نذالا لو ه> ىلءاو سنت كلذ ناككاسنلا نم مكل باطام او كتاف ةوكدعب ||

 دقي هنا قالسا لب ةعضت دفن وهو عومملا اذ ه لح كمت 0 اولانا

 رييطلاماد ةقبلا ف لوفلااذكو نينا نينلا نعءلب طقف نينثا ن ءةرامع سا ى:ههلوةنال رمذع ةيلامع ْ

 لاف هع ارت ابان سعأ ىلا بعت هلل هللا نا مث عت ن نع تام لسو هيلع هللا ىلد هئارتا تملا :(لوالا) نيه+و

 عال 5 للا رطل جرلاةنسنا محلا ةسلبالا مالا بتارعزفأو رعت |



 م مر

1 

 0 وا مالسلاوةالضاا هءلع لوسرلا قير 3

 لصأتدثينأن ملقأ الذ ةعبرالا نمرثك اب حرم ال رت نم م ىلع موألاه-وب ىذتقي ثر دا اذ_ةره اطظذ

 هندتو لأ ناليغنا ىوراموهوربملا( والا نيرم أ ىلعريصاتابثاىف ٠ اهقفل| روعمنا لعاوزاوهل لا

 م أهيواعمنب لذ ناىورو نيمقانقرافواعبرأ كسمأ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لاذ ةوسأ رمش

 نيو+ول ف. عض قد رطاااذ_هنأ لعار ةدح او قرافو اهبرأ كس. مالا ا هملع لاسقف 5 ةواسل سد ه“ و

 ْ زج ريغ هناو د> اولارب_*نآ رقال ادسن كل ذ ناكربلل اذ مم رمال ا مدع ىلع لداملنآ ارقلانا(لوالا)

 ||ةثرافمو عيرأ كاسماب :يمأامتا مالسلاوةالصلا هيلعدل_هلذلاح ةعقاز ريسللا نا وهو (قاثلاو)

 ا 4فليانو عاما را كال كلاعب وعد رالا نيب عجلان الفاويلا

 || ىلعرامم الا ءاهقئ عا اوهو (ىلاثا!قيرطلا) هلثعتا رقلا مس نكيالفربلل اذه معاق لاق-الا |

 إ 'فااودو لاباا!3- هاوكجلا ةءامعلل ل_-رلا لوقد نأ هريظتو ماسقالاهد- نبلاو ند اعد قاوراةعشأ ْ

 | بصنا دل عابرو تالثو ىتام هلوق (ةعباسلاةلأسملا) مل-ءأ هللاو هانركذام واولارك دوو ليت

 مروا ندنددعلا|ذ- هتادود-عم مدكل] تاسطأأ| كا هرب دقت باطام لالا ىلع .:

 ْ كر ا هلا 03 دل مأرعجل ااورذوةدحاواوراتةافو ؟ :

 ا كل ذو حاكسنلا ن ٠لضف تادايعا!لفاوث. لاغتثالا نأ نام ١ ىف , الا هد جحد ع نأ هللا هجر "”ئفاشإل 5

 ٌْ مسنالو مسيال عاجالات أ (لوالا) نال اوسهينو د_ةهلاوداذ هو عيرالا ىلعةدانزلا يال هلا

 ةدادزلا هر ءنولوةءال اذاَداماوقأ ةمالاقنا (ىلاثلا) : كي , الا هذ_هرمست عامجالا لاسقي فكن

 1 دكا عام الانا لوالا ن نءس او او دقءال نينثالاو د_كاولا ةفااخم عم عاسجالاو عب رآلا ىلع

 ْ لهأ نمعاس الا اذ_ه فا ا نا يناثلا ن نءو مل_فو هيلع هللا ىل ص لوسرلان مرق مساملا لود- نع

 ْ لاةينأريدقتا اذ ه ىل_ءىلوالا ناك ملقم ىلع مالا ناك ذاق ىل_هقناق هفااذك ؟ ةريسع الق ةعدملا

 1 كل ذر وعلل هلا قدك كلذ ناكلوأ ةماكب ءاسولاست اقوأ نود فاءلاواونءاج لذ عاروأ ثالثوا 9

 ا يتلا ايم رضعي كا قدم ماستال ا هدمه نب اسم تأ كار هنأو ماسقالا هد هدأ ىلعالا

 1 ةفئاط لكاز وع هنا كا ذ داق أو اولا فر رك ذالف عع رتلان ثلاثلا قد رفلاو ثداثتلاب رخا الا ضءدلاو

 ( ني_ههرد نيمهردد- ابن أم-مطءبانو هنادأ رااو ةعب رأ ةعب رو هثالث هنالثو نيم_هردئنو-هرد

 ةدئاذأا انيعاذكن ةعرأ هع رأاوذ- أب نأ هئاانث ف اطأو هئالث يال اوذ-خاينأ نب رخ :1ضهداو

 1| هلأ 11) لئاسم هيفو مكتاعأ تكل اماموأ 0 وذاولدعتالنأ م هدا اوق ٠ اعيرااعهرأو

 1 اوهتكاق اهقوفاعق ل د- علال رت فخ مداد سعال اهذ- هنيباول تالت خف نان قسملا (ىلوالا

 | مد-ريغنمءامالا نيبو ةد>اولا ةّر_كا نيب رمسدلاو ةلوهساا ىف ىّوس ركوأ اابوأ ةد_-اوةحوزر

 | مقل ىف نين تا دع ثالث مأ نغم ترث تسصأ كدلعالرب اهملا نم نوم فن أو ةع. لقأ نما ىرم هاو
 || اومزتلاف ىغملاوءالا بص ةد- اوفّىرق (ةيئاثلاةلأس لا) لزعتلمأ يم تازع لدعتلمأ

 1 م :ااثلا هلأ اال هاموأ ةدحاو مكس سشوأ ةدحاو تفكف ريدقتلاو عقرلابة داو

 [| :اوالارهشم نيت نعي ويضلا و ىلا نيد هةدحاولابج ورا نيد , الا هذه فرخ ىلاعتهقا نال

 ١ دسار ترا «ثي كا ذناذ نامرلاوأ حافلا لك: بيبطا | لاوتا ذا ام ةيول#ادملا ةمكل ىف امنت

 ؟| اهاعل دي -ةءلا كل ذكف هب وتلا ءذه ىل_عتادابا الا نااكو ضرغلا مات فرخ" الاماقم اه اهتم

 ااضيأو نش رطاان ل-هاح كل ذلكو تبا اد وبتيدلا نيش حافطز الاوان ركسااوهدومتةاانال

 ّْ يسال ادع نظر انهوف اهب حرترتو اهةعأ م دكولغ ةأرملا تناك اذااه: مالكتا !انضرف ن١

 || نا ل_ءانعأ لوقت نابواستم ىرسمااو جوزتا نا هنا الاهذ م تدئاذاو 06

 ١ د تك حتبلاو هليشن نوت[ ضع هلأ ا علا

 و مح سر يصح

 59 ار 26



 : لئاعرغهنزو و دصنازوو ٠ «  ةزيعش لغبال طسق نازبمب ظ ؤ 1 بااطىلالاودشنأو لام د ةفراجاذا هلال راجاذ ا همكح ىف ماسلا لاعو لاماذاالوءنازمملا لاعلاةب ل. لوعا ١ لصأو ىو سه نيظفال الك هللا ) أ هسر”ىدحاولا لاق اول.ءالنأ ى رخأةءاور قدادد وال لاق اول وعتالنأ ىندأ كلذهكوةىف لو هلع | | هللا لص ”ىنناا نع انءهللا ىذد ةئئاع توراع وذ ع كلذ ىورو نيرسفملاراك ادع راتخلاود . ||| اذهراوامتالوادر وهتالءانعم(لوالا) هوجوا واوءتال نر يس: ىف (ة اثلاةلا ل 1) هياعمالكلاةلالدل | ! || نم قدح ن_سحوا واو٠ثالنأ نمبرق أ كلذ ردقتلاو برقالا انهه ىندالا نمدارأا (ىوالاةلأسأ1) || ناتلألسم همقواول وعتال نأ ىندأ كلذ ىلاهق لاق م * دل (كال ىلا كلا ىوا لا ىلعا دئاز نوكي نييواستملا ا
 |"ىفاشلا نءىلة:(تااثلاهج ولا رقتني ل هناقفن تاقاذأ و هتاسة غن تلقدل امع لقاذا هنال كا 3 ورهف ىأ ْ | لئاعلج رلاةياد رةتفتال نأ دارملا مهضعب لاك (ىناثل | هجولا ) نورثك الاهمابهذ ىذا هجولا اذه || ار رقى مالك اوءاذهفلظااو د ولا ىلا ىل_ملابفرعل بس صتخ امث للا فلل اذه لصأ نأ ىلع | تاع اةتثالا هذهتادف لادتعالانعتلامدقناهءاسهستذاز اذا اما مولعم راهما,س ف تدزاذاانأ || أاعلعأدقو اهماهستدازاذا سي رفلا تااعلاةيو ”ىلع ل وعتأ هلل اقف مح هيلءمكحا ارعانا درو أ
 اا كاك راتبا فوهن(لوالا لالا امأ) ل وقأانأو لامعلا ةرثك الرول اوهكل ذو لدعاادؤبالاهباوج | |نوكيالوط مشل | اذ_ه ىلع اف وطعمباوآلا ن وكنا نأ بح وذ اورةَدفتن الهو ةدحاوفا ولادعتالنأ ا حف نافدي الا لو ىف لاو ىلاعت هنا اوهوامدا راهو نعطلا ىف مظنلا ب>اصدا زولامعلات راكد ارا سنل | ا هلا اناعف نيل كالو ءاش نمددعلا نم عم نأ 4نأ فالخالو ءاسنلا ةلزتعل اهلا ىفءامالاو نيدأا كلموأ ْ ةدحاولا ةبوزلاركذ ىلاعتهنا (اسمتءانأد) ةغللا ىف طخ هناف اولي ولوعتري سام أف اعةتسسم كل ذناكلا اوا.عتال نأ ىندأ كاذ لمقول هنال ةغالافأطش هنا (اهنانثو) اودو تالف وأ.تالنأ ءانعمناهي الاهذه || ريس فت ىور نم لكو فاسلا نيد فالخال هنأ (اهدحأ) هحوأهئالث نما ذ ىف سائلا ءأطش دقو نارقلا || | ماك ىف ىزارلاركبوبأ لاك مكلابعرتكتال نأ فدا كلذ ءانعماولو ءتال نأ ىندأ كلذ لاك هنا هنع هللا ىذد ||

 ' اااريست:قفاهعو اوركذ اذا نم َدَةَمملا نا هقفاأ ل وصأى تثدنو رخآ اهجوهف وكذ هنكلو اولّمالو ' الااو روالنأ هال ي«منانب رمسقملا لوق ىف نعط هنا هيلع هلل اجر ىناششا! نع لهل هنا كلذو
 | | ىلا قئاهدلا ثراصلالاو كل ذزاو-الولواه ريسفتف رخآ هدو حارسا نمي رحأتملا عنج ال كاذف ديالا
 : امأو) نعطاا!ذهقكزا ارلا له دش هو ولاهذ-ممتشةىلو تاك ايست واع نأيفةءارقهبولا || ازهاوامس دئاواكن يمدعمملا نأ تيئاذاوا ىل.هئالنأ ىندا كلذ رقي ناكس واط نأ ر رع ندد ||| لوقنال_ةكو نيعبالاو ةءاصصلا نم دحأو ه رك ذي 1 يفاشل ا ءرك ذ ىذلا هجولا اذه نا ىزا رلارشأ ىذلا || نةاضيأو فا داممالا هلوةدال كلذ نا مواعمو "هلا أب ةدو دلع هللا مالك ر يسن ىف نورخأتملا اهطيذمسا
 ملاذاو اورثكتالنأ ىدأ كالذدي الا ئدم ناك كل دك ناكاذاو ةدارالا تام-ومو ةءغرلا تاهبترثك دم لاماذا هنال للا نم بي رقى هللا | ذهو ترثكو اهماهستدازاذا هلأ سلا تااعلاقي هلا (لوالا) ْ |. ددا ةلايو طسافوترملا ءرك ذاعالا نوط اذهن آت ةرعام لت دال ةذشو مالعالاو ني ءاسورى نعطا ا لع يهرحو كلو كنكلد "ربما نع ةخالا ىف ةلظفللا هذه تاقنكنا لوةنف(ىناثلالا ودل
 | وهو د_-كاو فرح ىلا عجرب لداحو ضإ رعتلاو هياكل انئذاا نع ريبعتلا نامل ءالع همعست مالكا || ذه دأإ قعالاذهوه م ذاكلا كل ذ ندد وه 1نادارحلا لب هماّقلا لب وط هلا وهداصتلا لي وطريسقتن ا هنمدارملا ْ سداو ةفامضا اريثك ةماسقلا ىلإ وط هنا ها نعم لاقي نأ نسح هانعمامدل لرقاذأف دامرلا ريزئكداصحأا لي ؤط نالف لاه اذا ناسنالا نا( ىناثا ا هج ولا) رووللا» راّدداىذلالوالا ريسفتلا نم بيرقىلا ريسفتلا اذه ١ عجرب قي رطلا ادبو ةطلاخلاو ةرثكلا ىهملظااوروأجا ةماطمنال لااا ورولسا ىف ناسثالا عدم اورثكمت
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 ةراغالا



 ا

 أ ةرثك لعج هنع هللا ىذر ىىفاشلاو رواباو مال ةمزتا«لاسعلاةرثك انههفهمزاولركذبئذلا ىلا ةراثالا أ
 لويس ىلعال هل اريسفتا ذهل فس رواعاو لمملا نعل نتال لايعلاةرثكناامارواساو لدملا نع ديا لامعلا |

 | اطر ناكال ”ىفاشلاو هللا ٍباَك ىف ةرومشم هد رط هذهو ما راقد سالااو ةياكلا ل. دس نكن سا

 ادعي عجطلا ذل نات انا كذا رار ك,وبأ امأق مالكا اذه ركذ نسحتسسا ىف 1 انسة وجوب |

 ودو فاشكلاب>ح اص هركذام (ثااثا ا هجولا ) ه.ف نسا هجولا فر يوم رجال برعلا مالك مل انسأ نع
 رثك نم ثال ملء قنة أاذام منوع مماممهاوةكمواوعن هلامعلبرلا لاعكلوق نمذ :ود مريت اذه

 ةةيتلاكزولاو لولقلا تقر حور دود لااا: اءبءدئام كاذىفو م-هاوعي نأ همزاهل مع 1

 ردصرال نعطلا نأو نسأل ةراعىف هنع هللا ىذر يناثلا نسا ماما ءزكذ ىذلا ناهؤحولا هذماتشف |

 قرات نأ فتحا لابعلاةرثك ناهلوةوهو(ثلانلالاؤ لاامأو) ةفردملا قو ةو اغلا ةرثكنعالا |

 اذاىراوأاناوهو هنع هللا ىذر لاغةااهرك ذام (لوالا) نيه-و نههنا شت قاهر حفلا!

 امأ لامعلا لةتذئنم-و اضدأّن ّندالوه ىلعو ّنمهفنأ ىلع نقم نيستكااذاو بسكلا ّن وفاكي نأ هلف نرثك |

 ىو ازعا ذاف دك ولع تناك اذا ة؟رملا نا (فاثلا) قرا ارهاغذ كاذكس ال نكي رح ةأرا تناكاذا |
 نأ ىل_ءلديفرعلاو اهياعقافنالا نم 4ةيالف درس تناك اذاام امم صلقو اهءابابملع قافنالا نع

 امأو)ةنحماف جب وزلا عقيف رهط هتبااط !هقالط لواحا ذافرهملاب هبل اطت ال اممأق ةجورلا كلسع غادامحب وزلا |
 ىذاقلاءرك ذام(ل اوتالا) نيهجو نم هنءباواساف مظذلا بحاص ىناج راو رذىذلاوه ر(عبارا لاؤسأا

 نافدلوة نم كلذ م-هف هنالار اركت ناكل رولا ىلءلجول هلال أ :ىفاثااهركذ ىذا اهجولا ناوهو

 به لوة:نأ(ىناثلا )ىلوأ ناكفراركسلا مزلي ل "فاشل هركذام ىلع هانلج اذاامأ اوطسق:الأ سفح
 | نكل لوالاريسفتل اركذوىلا قدا دنع عج ار"يذاشلا هركذ ىذااريسفتلا نا ارب انكا ترك ذاكرهالا نا
 ممرلا ادعو ثعلا مااذهذ لا ىلااذه لاز دقذ كانكرمال ا ناك اذاو ضن رعتلاو هناك | لميس ىلع

 (ىليالاةلأسا) لة اسمي الاى ( لة ّنَماقد- ىءاسألا اواد) ىلاعت هلو * قءقوتلا هللابو ٍ

 نرعاانالكلذو ءاسألاع انو ال تاطخاد- هنا (امهدحأ) نالوق ه5 ن !باطخءاسنا| اون آوهلوت

 كلاثينه تنبدا تداو نا نولوةب اواك كل ذاراعشت ّندرو«ه«نمءاسناا ىطعتال ةيلهاملا ف تاكخ

 ةحلانلا ”ىلا ارعالا نما لاو هماغعت ىأ كلام مفنشف كاب :| ىلا [يوطتق البا اهر وشاح انعمو ةحخلاثلا

 لوقاذ هو هلدأ ىلا قالا عقدي معو كا ذ نءىلاعت هلل | ى٠ مم هش احوزاذان اولطان ملح لاه ذخأي ام

 ءاسلاءاّماناو صاح اوز دال باطلا نا (ىناثلا ل اوذلا) ةتقنباوءاّرفلا رايتخاو للا ىبأ و ا

 اذهل قامو انههءايلو اللركذال هنال لاك حاجزلا رابتش او ةدانقو -ىذأاو ةمئلعلوقاذهوّندروهم

 ءاالا ئددا راانوكينأ لق هنلاهحر لاغقلا لاك (ةيئانلاةلأسملا) جاوزالام هونك اذلل باطخ

 اهومزئايواهو:مذل ىت- ىعملاو ينعي زطااوطعب ىّتح ىلاءت لاق مازتلالادا ارخلا وكي نأ ل ق<وةلوانملا

 دارا ناك ىاثل ري د:لا ىلعو نولاه وس دق ىتااروهملا عفدباو صا داوم تاك لوالا ول ذمجرس
 سو هيلع هللا لسد لوسرلا هب صخامالا مسي لوأ كلذ ىع«ءاوس مزاب ضوددالا حابش ست ال حور ةلانا

 لاه (هم ةمااخأا لاس ما)لعأ هلاواعمنيو> والاعماج مالك لا نوكي نأ زوو هنا هحر لاف ميو هوما ىف

 ّنماف دصأر ,ةو ةق دكا اناسها سابع نبا دق حبي رش ثيدح فو ندروهم ّنماق دص فاشكلا تحاص

 ىرقوةقدص عج لادلا نوكسو داصأا مدن نم اهدصو نماف دص ف.ةذع ىلع ل ادلانوكسو داما خشي ْ

 عوذوم”ىد١اولا لاق ةلظ ةلطىف لوقك ةقدص لةثمودو دحوتلا ىلع لادلاو داصأ ا مضر نتف دع

 لمكو ومي هبحاكستلا دقعنال ةقدصواه ا دصروملا ىهسف ةضصأاو لاككلا بنت رئلااذ هىل لع قدرصص

 ةضيرف ديز نباو عير جنباو ةداتقو سابع بالام ٠ (لرتالا) هردجو "لمت اريسفتف :( ةميارلاةلأسملا) ْ

 نالذ لاقي بهذلاو ةعرمثلاو :هلااو ةئايدلا اها نعم ةغللا ىف ل_كاا نال ةضي رفلاب لمعلا اورسفامناو ||

-- 



 0 1 "ل2 ند مافدصءاسنلا اون آهلوقذ همهذمو هل دىزادك هناخو هب ني دلي ناكذا ذك لح
 | لاف ,( فاشلا ( هدد رذو وذ بهذ _مو ني دوه امو بهذمو نيدو ةعيرم كأ لذا ماقّنه رو-4< |

 00 ياا ةفاضاءلصأو لافقل |لاهالخ ذو لذ هلغ ًااشئانالف تا لاقي ة بهو ةيطعئأ هلك < ىاكلا
 1 00 106 تيتا ةلارط لا فاشم كا لوتس ءثاذح لاقي هلوهن هرمغولا ْ

 1 كلويال وزلا نال كلذو جوزلا ن مةيطع هنا( امه دحأ )نالاق>ا هيف نإ ةيطع روملافلوةاا1ذ- هىلءو
 الأ اهتمذخ ًايلور_همااهاطعأ جوزلاف هل-,ةرووكسص حاكنلا دعب ةأرخا كام ىف عضبلا نالاسث شهلدي
 الود حاكنل ا دقعب اهتمحد لا قس ىلا اناو ل دياهئازان سل ىتلا ”هلكاا عم ىفناكف هكذباض وع
 ٍ اك رتشمدلاوثلاو ةووشلاءاضق نم م حاكتنلاعفانم ل_هجىلاسعت هللانانورخ لاهو اال داع .ةسالا

 اريسفتف(ثااثلالوةلاو)٠ادت اهلا ن -ةيطعثل ذناكفرهملا ةبوزلا قويت أب دزلا م أن نيجوزلا ني

 | ذ> ريغ نم ةطعلا ةغالا ىف لكل نال كلذو سفن بيطنعئأ هل هلوق ىسعم ةددبع وأ لاق لكلا |
 سفئلاب بط نعالا نوكيال ض وع بلطرمغ نه ىل عاام هلام نم امنش داو اجر لا لدي اك ضوع
 ْ *ل 4 لاشي ال ةنك ال ايذخ وب ام نال نا الو نم ديل اطم ريسغ نمءاسنلا روهمءاطعاي هللا ىهأف
 || ةالوعفمن وكبتأ (امهدحأ) ناهحو اهباصتنا ىف ةنايدلا ىلعهلككلا اناوسنا ملا 1
 1 هضرفو هعرمم هللا نمار د ىأ تاه دصلا ن نمالاس ن وكم نأ (ىناثلاو) ةنادّوهرووم ند 1ى -هملاو
 | كلذو ردصملا ىلع بدن هلا (ا.هدحأ) ناهجو اضيأ اهباصتنا ىفف ةمطعلا ىلعةلتلا انلجناامأو
 لإ نع ّيدروهمّنه رطعأ ىأ لذ نم اهدصءاسنلا اولخاو لدق هناكذ“ اطعالا عع ءابالاو لكلا نال
 | نييطاخلا رم للا ىلع (اههدحأ) ناهجو هيف لااسا ىلعبدناهما (ىناثلاو) مك كس: ةدماط
 | ةلوكمىأ تاهدصل!نملاسلا ىلع ( ىناثلاو) ءاطعالا سوفنلا ىبطنيلحأت نما دصن هوا ىأ
 أ لاهو روملا رزقت ميما وللا هنعهلا ىشر ةغيئسوو لاف (ةسداسلا لا لا سفن الا ةسطن ءةاطوعأ

 | ىضتقيص الا اذه نال كلذو : هَ , الاءذ_م.ةلوق ةعص ىلع ةفش-وبأ جحا هرّرقتال هنعمل ىنر ىفاشلا

 !ب>وامهلود- دعت ةواللا الو سوسملا لصعملاذااسمف هي له سعل كر رت اًماطم ةيلكلاروملاءانيا باستا
 نانو تل نه ْن هررمعلط ناو ىلاءث هلاوتو ةّماعه د - نأ اشاد باجأ : هب لا ل لا
 1 ل صاح , الاهذهورهم ا فدنالاا هيف بحال هنا ىلع لدي مد اطال 11 نو مضر دقو

 ( اع :صاّينته هواكش شفت هنمائثنعمكلنيطناف ) ىلاسعتهلوق ه ماعلا ىلع مّدَدم صاسانانا
 هيلع نا َناطيالدل هلاهت. هواهتارب ,١لو.ةزاورك ذب همقعَن نماف دص نما ءان مسه هأاسأ ىلاعت هنأ لا

 ' ىنعلاوزيسقلا ىلع يصنا سفن (قرالاةلاسلا) لئاسمةب 'الافو 0 رتباممفن تباطناواهروماهءاّدا
 أل ةرسفمسفنلا ترفل نما سفنالا نملسعفلا لة. قادصلا نمئث نعمك نمسفنا تياط
 عقوا ارم .فمدحولا جرخ هولا بحاد ىلا لّوح لق هجوال لصالا ىف لعذااو وجو نس تنأاولافاك

 مقوم نا هدار !!نال سفنلا دسوامغا (ةْد اناا ةلاسملا) اعرذ ه,تةطوانمع هبت ررقدإث و لفل |[
 ب ءرسادخالا هوك اباوددناك تءعجحولو ءادذلا لاق امهردنو ممدنع هل مو دحا ولان لد <كلذو لعفلا
 ْ ىذلاس ةللااذ- متن منن ءىعملاو نيمَلل لب ضرعمملا سدل هنم هلوق ىف ند ( ةئلاثلا ةلاسملا) الاعآ

 1 ” كر رولا عمج نعاهسفن تباطولت را نالذو نانوالا نم سرا اوبنتجاف هلوثكروموه
 | ىكشو ألف ىلا هلوتكو هو كاذن هوأ تاهدماا ندىأ هنم ( ةسعبارلا ةلاسملا ) ةاكلايهذشاب
 00 ةيؤر لافامل هنا ىورو تاوهشاا رك ذدعل مكل ذ نهري

 تملا ل وودلللا هناك « قلبو داوسؤم طوطخاهيف 0
 قابااوداوسلاى لا 1 0 لوة:نأ يب« ناكسص ط ,وطلثا ىلا داعنا هناك كلوتف ةرمشلا 4 لقذ
 ا | قادسلا ندم تامدعلا ناودو مخ [هجو هبفوالا ذلك ت درأ لاقف املأ تسصن لوقت نأ بي نأك |



 ريك دتىف :دئافاا ناودو ثاابثهجو مو الصاحدوصقملا ناكا َن-هقادص ءامسنا!او او تلقوا كيال

 ةلاذلا) قادصأاا ضعبالا بمال ن أى اهءدعرت هم ضرغلاو قاددلا ضخ ىلا كلذ دوعب نأريمذلا

 هيفببساانوكيثأ ريغنم سفنلا ةمبط نءقادصاا نم ايش مك نيدو ناف ةبااالا ىندعم (ةسمانالا
 قص ىل_عل لد هباالاقوةوةفناو هواكف نه مكن رشاعمءوسوأ ّن-هعم مكقالخ أ ةساكسش

 ناف لهب لو نيط ناث لاةف سف ابمط ىلع طرمشا | بث. طارتحالا بو>وو بالا اذنه ىف كال سلا
 ٠:ىهلا (ةسداسلاةلأسلا) ةسمط بودوملانع اهسف:ىفاجتوه ىارملانأب امالءانععسو أ نيدهو

 لك الاءذلت_بام”ىئهاالقو هفصرفنت الاغت اسناك اذا وهو ماعطلا ونه نمنامذَق» ىرااو ||
 ءىرأ 'ةدعملا مى موةالا نمماعطلا ل_خد1 ل قو هارت ىف غاسن. ام لمتو هنبقاع ده عام "كرا و ْ

 برملا ةلاعءوهوءانهاا نم ”ىولالصأ نا ممذعب نع ىدحا ولا ىحو هغام_ااوذو هيف ماعلا قرا 1 1

 ا

 ةقااملا ولالا نعةراع وول جارد رخ الاىفال واسين دلا ىفال ةعمش كا 3 ىف ا وزالا ىلع زك مل سفناا ا

 لاحوا ادد صاد 37 ىّردصء لل فد وادي صا نه هل وق(ةعباسلاةلاسملا) ةع.تلاةلازا وةحانالا ىف

 ءاعدلا لءاي ماي: ههاودب أدني م هواكف هلو5 ىلع فةوب دقو ”ىرض ”ىئدوهو وا تح ىأريمضلا نم

 اهتمروم أ لعاب الا هذه تاد( ةنماثلا ةلأ لا ٠١) ص أنه لدق هناكير دصملا ماقم موق نات ةص اهلا ىلعو
 .واكذ اوت نال وزلاهد-خ ًاينأزاو+و حي وزالر وملا اهتيهزاوجاهتمو هءف<ىلوا ق-الواسهلر هما تا
 اموهو نيل ا نمب قرغي ل ىلاسعت هلت | نال ضمها! لق رهملا اهتيهز اود اهتمو نين عملا ىلع لدياشي سعات
 هلةلو ان ريغ الافاثي د ناك اذاامأ ابعرهملا ناك اذاام لو اش ادي صاشننه هواكف اوةناودو ث#

 هنمدارملا لب لك الا سفن سدا اني ص امره ءواكهلوقب دارملا اناقاثي هام: هداك ةمزلا ىفامالاةيال هناق
 ىلاعتهلوق هريظنو لك الاوهام لاملانم دودةملا ماغعم نالرك ذاان لك الا صخاسم او تاف مصل لح
 لاك (ةعساتلاةلألا) لطابلابمكنء مكلاوم أ اواك أتال اقوال ظ ىئاتملا لاومأ نواك ا, نيذلا نا
 اهحوز عم تءاج ةًأمانأ ىبعملا نعو اسفت هنع بطت لمآ لعةبها ادعي تيلط مث ترهو ناءامإعلا ضءب

 هللالاك دق سدا ل_جرلا لاسةف اهياعّر خير ل اذ عوجرلا باطن ىشو ءانااهتطعأ ةيطَغ ىفا< رمث
 ته واعقاهامقأ انضرأ هنع ىورو همق تعحإ راما هنعام م قت تناط ول لاف ىهنع مكا نيطناف ىلاسعت

 اها ناك افا دصرامبر د فلا هنا ها هتادعأ ط.ع.ىنأ ل ؟نمالجرنا حو نعد ّن-خال هلقأالو
 ديعلاقف امسقنهبةمدط ىتطعأ لج رلا لاق ناو عنب كلما دب ءىلا هتعصاشم اهقلطمت ارم ثبلث هياع
 ىلابثك هلا هع هللا ىذرباطات نب رع نءو ا ياعد درا امش هنمأ وذخ ان الفاهدع يلاذي الا تاق كلما

 ةسط نع ّنوحاوزآ نم َّنْدرو منبهو اذا نها ىن_هملا نورمسفملا لاف برذعا نم* ام ءئهااق نارطقلاب

 هلوق « لع هلاواهل كاذف عجرتنأ تدارأ مث هتطعأةأ صااعأف ةنهرو ةيغر نيطغيءاسنلا نا هناضق
3 - 

 م-هااولوةوم>وسك اواهيذ مهوتزرا دامامق مك هلل !لعج ىتاامكلل اومأءاوفااوؤتالو) ىلاععت
 هذه قاعتنألعاوةروسلا هذه ىفةروك دما ماكح الا نم ثل اًماا ع ونااود'ذ-هنألعاو (افورعالوق

 ءاسنلا تاه دص عذدب و مهلا وءأ ىاتملاءاشان مك:سصاتنك ناوىلال وة ىلاعت هناكود !وايقاسع ةيالا
 ءالقعرغوأ نغاان رغاواك اذا ام أف مهلا ومأ طف نم ننكتمنيغاان نمأقاعا واكاذا كلذ و اافّنماا

 ماج الاهوكسماو مهلا را '
 ةناالا وني حاعلاوءافع ذل لاومأ طفح ىف طامشحالا كلذ لك نمدودةماو هيتاأا منع لوزينأ ىلا

 ءاملوالا هيأ لاق ىلا عت هناكف ءاءاوالا باطخ ابنا(لوالا) نالوق هن الاىف ( ىلوالا ةلاسملا) لئاسم

 هلوق ءاملوالا باطخ هنا ىلءلس.ا دلاو م-هااوما ءاهذس اوناكو مكشيالو ته نونوكي نيذلا اونؤنال
 رءقناف هانررد اك اهامق ادي الا قاعت ن_سح لوقل | !ل_ه ىل_عذ اضيأو مهو سك اواهيفمهوقزراو
 ناهحو باو! ىفاناقءك1اومأ لاف لف مهلا و: اءاهذسا اون ؤتالو لاقي نأ بيع ناكءجولا اداه ىلعذ

 مهياااوعقدتالف نيفرسسم١اهذساوناكمسمناال ءالقع نيسغلاناوناكتادأ
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 | مهذعب ناك ن كلو هسفن لل: قي ناك ام م.م لجرلا نا مولع٠و مكسفن نولتة:ءالؤع نأ مهلودو مكسفنأ

 كالهيالو عمضرال نأ ىف لاو لاسم ا اذ ىلعث عادي الان م ضرغا!نوك لولا اذه ىلءو هَ ة>

 هل اوقنأب هسمع ناس نا نكعو اعيجزام او ةقيقطلا ىلع مكن ١ ومأ هلرق ل ىذتش هنال كمعل اذ_ه

 هدف هيقسأا كداو ْكما.ةوهىذلا كلام طءن ال لود دالو الا نم ءاهفسلا ا:هءاهقسلاب ىعديز نياو |

 | هنالا مفس قسافلا ىمم كلذإو ى-ةعلا ةفخهغسلانأ ةرقبلا ةر وس ىفانرك ذدةوز وحال لادريسغب |
 ْآ سمل هنا (ةءلاثلاةلاسملا) هلدقع ةفلل اههغس علا صقانل !ىمهسإو ملعلاو نيدأا لها دنع 4نزوال ِْ
 اكن م عضاومىف نيةاكملاهأ ىلاسعت هنا عا (ةعبا راةلأسلا) لاو.الا طظذم ماسرقلا نءمهزيست | ناتو م-هاوةع ةف1ل ءاهةساومءاعاو ىلا عت هلل نامل ا عم دمفيالو م ةفصءالؤه ىفهفسأا |
 ةلولغم كدب لهتالو ىلا عت لاق و نيطامشلا ناوخااوناك ني رذم!نااريذترذ الو لاق لاوال | ظف< 0
 ملاوةفنًأ اذا نيدلاو ىلاعت لاهو ار وس امولسم دعقتف طسسلا لك اهط_سناالو كتنعىلا |
 مح يا ل ام م وما دس ب رمودعما ةماوسحتج 07د ادق ل كا تنس 0 سم

 مج

 رس ج7 تيوس لو تباطفشل ر عج“ ه2 م

 ||| نكي و هنف ف رصتاااوكلم ث يح ند نك هوكنام مسالال مسوبلا لاما فاضأ ىلاسعت هلا (لوالا) |
 ا أ ةد_ولا ىرت عونلاةدجوال ءارجا ةفاضالا هذه تنس امنا (ىاثلا) تنس ىف دأ ةفام ةالا ن ىف

 ١ ]| اواتقافهلوتو مكتاعأ تكلامام5خ هلوقو مكسف:أنملوسر مداج دا ىلاعت هلوق هري_اظنو صاعألاب

 ا هذهل>-الفهملا حاتعو نانالا ع وهب عفاش أ لام لا انىهاذكفدعاوعوب نه لكلا ناكوان هدب لة
 || ةياالا هذهنا ( لالا لوقلاو) مهاءلوأ ىلا اهذسلالا وهأ ةنانض |تاسح ةعاولا!ةدحولا

 . أ اوعتدي نأ هحالهاولاملا ظفحم نول قة سال ءا6ةسم#ح دالوأ ناكأ ذا ىلا هت هللا مها هنذ ءاث“الا باطخ ٌْ

 5 هلا ىدول نأ هيلع بج هئاق لج برق اذاو اهكلمو هلاو أ عجب لك أ, نأ 4س هنا ىلع لدي كلذو
 1 ججرتلا اذه ىلع لديامو نيهجول جرأ لوالالوةااناانركذ دقو هتثرو ىلع لاما تاذ طظذك نيم ىلا

 ألا ءائامنا ل1 نمور اغسل ا ءدالو نم بهي نأ هملع مرا هلأ ىلع ةنقالا تعدجأو عرضا ى.هنااره اظن ا .ٍ

 || لج بجو كازكح نأك اذاو مهلاومأ ءاهةسلاىلا عف دي نأ ”ىلولا ىلع مرح هنأ ىلعاو هحجأو هلام ن*
 ا م-هلاولوقوةياالا رك لاق هنا (ىناثلا) لعأهشاو ىناثلالوةلا اذه ىلءال لالا لوقا ىلع الا ش

 أ | قورعملاالا هوي القهداو ىلع هعيطب ىف شمءرما نال هيشأ مارالاب ةمصولا ءهذ_هناك2الواقورعم الوق
 || ىفاقاا لاق نيهج ولا الك ىلع ةنالا لجاسذيأ عنتجالو بناجالا مايالا عم ةمصولا هده ىلا جامع اغار

 | ضاصتخالااذ_هنامث ايف ف رصتلا هنكياصاصتخا مم. ةصتخم لاومالا كاتن وكدشت مكلاومأ

 أ اهئاالا لاه لسو هيلع هللا ىلع ”ىتالا نا ةءاماونأ ىورام اذه ىلع لديو رعنباسهذماذ_دو تاسيوأ
 | باجأ ةحزغملا عج ىف تاس رغو ب'ارغو ةهمقسا عج تاهيفسلا واهئافسالاقلءاسنلااهفسلانأإ "|| دارا !ناكول ل_ .ةناف اهنق تعاطأ ةأسماالاءاسنلاءاهفسل!ناوالأان'الث اهلوقيءاهف ل انلا تقلخ |
 || ىرهزلا لاق (ىاثلا لوقا او )زئاج ةريقفلا عج فف*ا رّدفلا نام زيئاج ةهيسغسلا عج ءاهفسلانأب حاجزلا |

 || ميحني ادار نسالاو سامعنيال وة نادصااوءاسنلا مهءاهذملاندا رأا (ثااثاال وقاا) ٍ
  ادحاو طاسي نأ هل تم الف دسم هيفسد داو نا وةدسفمةب.ةسهنأ ص انا لح رلال_عاذا ولام
 |لاملا طف ىئب ل_ةءهل نكي ل نم لك ءاهغسل ايدارلا نا (مدارالوقلاو) هد سقف هلام ىلع اهتم |



1 

1 

 1 اب لقعلاو نهرلاو دابمثتالاو هيا رج هب ,اذماادنآ ىف لاما ظفس ىف هلا بغردقواوركة و

 لاصم لهب ماسقلا هنكوالل املا غراف نكي لام ناسن الا ن نال كلذ ديؤذ
 1 غراف نوكيآلو ةرخا الاواس دلا

 تااكضرغلا اذماس داادارأ نذراذملا عفدو عفانملا باج ند نك هيّناللاملا ةادسا والا لاسبلا

 اهسفتلاهدارأن ماما ةرح الاداء باست تحا ىل هل ةابعملا باي دنالاو مع نسف دا

 ا هللا لعد ياا ىلا-ع' هلوق ةسماملاةلأملا)ةرخآأ الا ةداع سب سك ن نء تاهو عملا مظاعأ نم تناك اينمقاو

 لالقةسالا و مامقللابهس لاما ناكامأق ل املااذ بالا مكثاع.الو مكم ابق ل هال هلا ءانعمأم مق مكس

 1 ءانغتباو مكمامق س ا :لاما اذه ناك ىءب غل |ماأ ل مدس ىل_عبدسل ا ىلع بدسملا م ءالاع الط ماقلنءاع“

 ا مي هاربا ةهلماق اش د لاق اكميقو يق اذه لدي دقو اسوق م كل هللا لء-ى اا اعجب ددنا كما

 (ةسدا ااةهأساا) ةيالءاا مالا ل الم كالو ةكهب ماي امئشااماوقو واولاناماوقر عنب هللا ددعأر تو 0

 01 هنع هللا ىذر ٌهَع:-ونأ لافو هيلعرسكت هلا 1 سهم لاعحال ارد ناكاذا غلاملا هللا همز "فاد ثاالاق ْ

 نمو هغالا ف همهسأ نال هيفس هناائلقاعا هءاع ردت نأ بوو هينفع هنا ”ىفاشلا ةدع و هيلعرد كمال

 ءالقعلا دنع عقو باقل ا ىفدل نوكيال هناف ةدئافربغن م4 اديفم لامار سك هناك الو هيرو ف>

 : اوت الو ىلاءتهلوق تت ه> اردنام رلاده تيناذاو هءؤسلاب ىمسي نأ بجوذ مهد: ءنزولا في ناكنف

 يلاعت نا لعاو افورعءالوتم-_هااولوقو مهوسك اواهفمه وةزراو ىلاعت لاه مث مكلاو هاءاهقسلا

 ا اوقهن ًاوءامنع.وم_هوتزرادهلوق (اهاوا) امش ثالث كلذ دعب سهأ همفسسلا لاسملا ءاستيبأ ْن ءىبمالا

 قزرنالف لاقي مولعم تقوا فلتو ألا ارحالا وهداسمءاا نم قزرلا عمو مساع
 ٍْ م-مماع ىرح أ ىأهلامع

 1 اولعد نأ مه نحأ لد :م-ولافزر مولا اومآ ضع اواع < نأب ا ىمأ كلذ نوكي الثا اهتم لشي لد ايف لافاسمتاو أ

 لاومالالوصأ : نمال حابرالا نم مهقازرأ اوا_ءدق اهورثد دابف اورتن نأ م-هةزر اناكمم-هلاومأ

 58 سعأ اغا ىلا. هت هنالعاو افورءءالوقمهلاولوتو هلوق (اهتاانأد) رهاظدار ااومهوسك اوذوق (14 او)

 || اهةس همفسلاا دي زي هتاف فورعأنا لوةلا فال_خامأ هفسلا لب زيقباقلا فرثؤي ل_.هجا لوةا نال كلذ
 ةدعلا هناده او عب رجنبا لاق (اهدح ا لاهو+و فورا لدخلا ريس ىفاورك ذنورسسفااوان ا هةنو

 || هلدأ تنأ ام كب تلعق هذ_هىرغس ف ت<راذا لوةينا لثموه سابع نيا لاكو:ل_صا او ريلا نه'يلجلا
 1 يقيل تايوخلا لوس كالا هل وز كديطعأ فاز 23

 ' ترفنو هته ركو هتركذ كنأاملكو فورعهوهذل-عولوق نم هتي-او سوفنلا هملا تنكسام لك“ هلهجانو |
 || قاعي ام مودي دمأ مدانا مك و سكو مكم اعطا عم مه رات لا لاف (اهتانثق) رك هوه همم
 لونا (اهعبارد) لهعلاو لعاأن

 ميةيلااماق هل وقدي الاءذ_هريطظتو هلا لاملادري هئاقءا.صلازاذا هناودلنزاخوهو هلاملا-ل1 نا هفّرعب
 اس معن ضرعتاماو كورنر د لا *اعتامكهملع طا ستان هرمشاعتال» انعمرهةتالف |

 همعرو ةالصل ا ىلع هدو هلو هظعو امةس هءلع ىلو انا حض ناو ادويمالوقم_وا لةناهوجرت | ْ

 نء عونذلا اذه هي_ثيامىلا قالا ىلا جام الاورةفلاريذينل |ةيقاعنا هفّرعو فارسال اوريذبتلا ل ١
 ىح ىتاملااولّناو ) ىلاعت هلوق » اهاندك- ىتااهوجولارئاسنم منسحأهحولااذهو مالكلا

 اوريكب نأ اراديوافارسس ا اهواك أتالو مهلا ومأ مهما اوعفداف ا دشر 'مونم مسن ؟نافحاكنلا اوغلبادا ظ
 م-ييلع اودهشاف مهلاوذأم_ملا سعفداذاف فورعملاب لك أب الف اريقق ناك نمو ففعت#_سلف انغذاك ندد |
 نييمهلاومأ ىاتيلااو آو هاودب هيلا ميةملا لام عقدي لبق نم سعال ىلع ها لع او (اميسح قاب ىفكو | ١

 1 (امهدحأ) نيطرم“ مه ءلامهلاوءأ عفد ف طرعشو هن , الاءزهرك ذذ م-هلاوعأ مده وهى 2 الا همم

 1 | لئاسسمدب الافومهملام-هلام عفدز وع ق-امتوثن مديالو دشرلا سانيا (ىلاث و حاكتتلا غد | ا

 ْ ا هةودك لولا نذاب 1 نتا ع هل تاف< "مدت هزع هللا ىضرفغ دخولا [ةقواااسا



' 1 

 أ تيئاذاو دشرلا سائيراو غوايلا دعب مونلا لاسملا عقدي رعااعاق مهلا وءأموماااوعفدافا در مم مدا كت كدبع ىلاعث هلوق لا ديرغصا لاح ف رسمت ىف مها نذالا نامل اول او هلوة: دارملا سال كاع نأي | هنعهللا ىذر ”ىهناثأ باج 7 كرد ةصص ىضتقي كا ذو غولبلا ليقءا مئثلاو عسسل ىف مهلا 0 دأب نأ |ءاملوالل مآ ىاَتملا اولساو هلوقنا تدثف لدا ءالولام حا رخاءانةةسالا مكسو ءارمشلاو عسا ىفالا | ىاتيلااولماو لاق, ءانئم تالا حي هنا لأدب راتشالا ف ل_خاد وهف را ل نيم دج |نكيل ناو ٠ رمشل او عببلا ف4 نذأ اذا لدم رامتخالا اذهو ءارعشلاو عسبلا اص ف رممت ل أ هنا هلاحر اتش ءالمسالا |ذ_ه نم دارملاو غولبلا لق ل ديانا ءالسالا اذ هنا ىضتت حاكسل او: ْ ٍ اذا ىت- ىاتبلاا وااو هلوق نال كلذ ودب الا هذهبدل وة ىلع ةفشح وبأ جحا ةمهد رغهلا هجر ”ىنفاشلا ا
 | لئامالهنال رغصلا لاحق رست وال نأ ب جو رغدلا لاح هيلا لاما عفدزو<ال باهل هدهد جوع

 | <ىلولا عابا ذا كال ذو دسافملا و ملاسملا ةفرعم ىف ةردقو لةعو مهفدل لح هنا ىف هلاسءاريتساومل ةعوايتا ءالّءالا نمدارحلا نا هيا وذ هباوكحا ىذلاامأو يفاشاالوق ىلعاي الا هذهتلال دانرك ذاع تيم قرفلاب |
 أود حاكنلا غول نمدارملا ( ةئاثلاالأىلا) ملعأ هللاو لم اذهو ءارمثلا كلذو عسبلا خب كلذدعب | |ىلولاف لير اهي ز دو ىرتشاو عابا ذا ل ءارمشلاو عسب كلذ ةعص نعل ذي ردقلا اذه نا تاكل | ىرتشيوأ عسيلاميْسهيلا عقدي هنا انااا به اًضبأ وءالدبالاو رايتخالا لس ردقلا اذ -ممنا كا شالو دماملاو حلاصملا نمامهيذامو دلاو عسبلا كل لاو أ ىبدلا نم دكت م "ىدااروض< ىرخشاو

 ' مشع وليا نعةرامعءاهتفلا َهّماع ل وقىفودو لاا مك:ءلافطالا غاب ا ذاو دل وةقروك رللا نول الا
 أ هتمو راصاالا ةغللا ىف سانيالا لصأو يأ ل_بقو َمفرءكأ مف [هلوقذ سانيالااما دشرلاربسفت نمو ساشرالا رمسفت نمهيفدب الفد .رلا سام. أاما (ةثلاثلا ةلأملا) ل.ااو ضل اامه وءاسنلاب صل ا نمنالا ودناعلا ىلع ن-ثكلا رعشلا تابو ص ودخلاّنءااو مالت -الاود وثانالاوروكذلا 1 نيب ”هكرعشم هنالث اهتم ةسخ تامالع غول بلل نأ لسعاو عاجلا ف نوي ىذلا قادما ءامملا لازئا هنال حاكنلا عولب مال_ة-الا ىمءاماو ماك ال اودو د1 ا همزلي و لَقلا هجح اص ىلع ىر< هد:عءىذلا لاجرلا

 ناسنالا لاوأ ريغت ف ةريستعم 3 لم ىهاو ني بم عموس هءاعدازاذاف ةَدس رن ّن-لايدددع|]] 2 ذا! غول, ةةمنال تسلا اذهريتعااممناو لاس لكس ىل_ءالامهبلا عفد اذ غلب اذاف همسي رشعءو || اس ا ىو هلام هيلا عفديال ة فيز ىبأ دنع هلام هلا عفديال هناف دي رريغ ءاراذا هنا ىلءاوهفتال (ةعبا رلاةهلأللا) هاريال هع هللا ىذد ة.نونأو قساسقلا ىلع را ىرب هللا هسر”ىعفاشلا نا فالةخالا اذهةدئاق لوةئفاذ_هتق رعاذا لأ هللاو نيدلا لاسم ىتا َر ناك يناله: غدش رلا قى دم 7 نوعرذ ص امو لاه ىلاعت هنا (اهتأن د ) نيردلا ىف السلا عمالا ىقدتال دش للانأ ىلع ل دياذ_هوانوُغ ىداعلا ىل_هفذل ىوغن هب رمدا ىمعو ىلاعت لافو داسغلاو لالذااود”ىئااو "ىف! نمدرلا نيت دق ىلاعت لاك ىلا ض.ةندشرلانا ( 142 انأد) رذلا ابيدم نوكح»ال هنيدى دسفملاو ريثلاةياصاودأأا دكر ولاقت دغالا لغأ نا (اهدحأ) 1 وجو هملع لديو ىفوأ ل اوالاو رية ءمريغوه هلع هللا ىذز ة فان | أ دنعو هنمّديال هنع هللا ىضر ىفاشلا دنعف نب رملا ىف حالصلاه لام لذهنا ىفاوةاتخا مت هنعب دخ ىلع ْ رغلار دقي ثم نوكيالو فارسا همم عقبال ق- هلا صب هلالءد نأو هو اداه اذهنوك.نأودباللب
 لاو>الا ريذت لو دح اهيذ نكي ىبل | ةذملا تق كلذ دنعف عبس ةالصاا, مهو سممالسأ اوةالملا هيلع هلوقا
 سائيرانالا ادي أهمل عفديال هنعهللا ىط ر”ىناشلا لاهو سار: موأدش رلا هدم سن وأ هلأم همأ !عذ دياه دئعف
 لاةفدن الا هذ عب هم اح ىلال ىزارارححب وأ ا « هللا امهر د_ةتو فول ىألوت زهودشرلا
 موا رك-:هادّشر طر ىلاعت هللا و4! ىف لفعل ىلع عقاودت .رلا مسا نا كمال
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 ؟كدأا

 . دزاوج مزا.ذ هن الاهذ_هفروكذملا طرششلا وهام له> دم لمعلا لص> امل هنادن الارهاظ ىطتقأت

 ْ نم+- ىلءداراعف ةناالا طقم له-غاا بح وأ ةدسنب رشعو س*+نوداعل هب لولا كرت هملالاملا

 قاءيامق مهؤالد ادار ١1نا كئالو ىئاترلا اولّباو لاه ىلاعت هنأب هن لان دز نككاو لعن مل

 ادشرم هم حسن انافدار [!توكيت ًآيصو اوهقدافادشروهنم ممن [ناف لاف ملاسملا ظفح حلاسصع

 تبث اذاو ضعبلاب قاعت ضعبا قا ذا كك ةكالذ دارا نكي لنا هناث هل اسم طيضو لاما ظف- ىف
 لالدةساطةساذ_هدنعولاسلا طا دءةءاعرؤدشرلالوه-ودتي الاى ريتعملا طرشا !نااناع اذه
 لاملا عفدزاوجىفاط رسل الاهذ_هيباةنثلب ىزارارك ىأ

 سانا و هءلالاملا عقد زوال نأ بو ةمسنب رمشعو سخ د_هدادوّةفم طرمشلا اذه ناكا ذاق هنلا ا

 ةيفك ىلا ىداهلا لقعلا نادل لاملا هنم عنماسغا" ىلا نال صنن ا اذبرب لالد:_سالا ىوةءاسسبأ ىلا ا

 تدَد "ىلا مكح ىف ناك خشن ثااوداك !١ق لع ا ندالاد- هناك اذاف هنعاضتنالا ةيف.كو لام لا ظف-

 ةلأسلا) ددرلا هنمسنو:ل ناو هلام هما عفد ةممسنب رشءواس#ج غلباذا هنا لوقت ن ,ملوقل هتسوالالا

 دقو ةفرئح ىلأ دنع هءلعر سالو ”ىفاشلا دع هماعر ار رابصو من مبا هيسشر عااد عطل

 ىلا سا.ةااوامامقمكل هللا لءج ىتامكلاومأ ءاهذسل اون ؤتالو ىلاعت هلوق دنع ذل سلا هذ_هث”رع

 الما هلام همأا نينار كاعد عنة , اذا هلا ىلعالا دهن الاهز_هناله لعل دياضيأ

 بجو ترا اعنا ىف عاف عم اذ هو هنحاح موا ادض مه ايقان نركخد اعد اه لام اريصد ١

 نا قلعهسشتلا دشرلارمكة ىف ةدئافلا فاثكلا باص لاق (ةسداسلاةلأسملا) لعأ هللاو 5 ا

 ند ءرارر دنا ١ ند: فرظ كلو هدر حتما انا ىل-ءوأ ةراجضلاو ف ”مصَتلاَق ددرااود ريستعملا

 تافدوة سميا 9 فاعمل نافل (ةعباس ىلا ةلأس1لا) دشرلا ماع هب راق دن ال ىو - هراث' 1

 يرث انوا موحعأ لتس

 لدا عمالا لها دشرلا ىث ا والملل يطرب حسفاس ميلا لاملا ١

 د اراديواقارس ااهواكحأ : هالو ىلاعت لام مثلقعلا ىلءدئاز أ هنال

 ركب تأ ل#بق ى-م شن اك قدنتنوأوةتو اهقاغنا نوط رت مهربكم كتر دابمو مك ارسالوأ مهربك

 لاهفاريقف نوكي نأ نييوانغ ”ىدولا نو كح, نأ نيب سهالا مسدست من انيدبأ نءاهو عزت. ف ىاشنلا

 هكر و هن عنشا اذا فءوءوشا١ان ءفعءمسسإأ هللاد_در ”ىدحاولال اف فيتا هو

 للك ًايافا رية ناك نمو لاق و ةقعلا ةدايز بااط هناك فع ند :ا أ فدي ءافاك ؟لاتساس لاك
 (اهدحأ)لا وقأ ةلًأسلاءذهىفو يسن اع عفش نأ هلل د ىدرلانأ ىف ءادلعلا فاّْحاَو فورعملاب

 هو>و!لولا ادم نول" اهل | مح 0 لالامن هيلا حامعأم ردتءذخأب نأ هلنأ

 لاه هنا(اهين انو ةحامار دة. لك أينأ هلثأب رع شم افارعسا اهواك أنالو ىلا: هلوةنا (لوالا)
 سياف فعم-يلف انغناكنمهوةذ فو رعملاب ل كسص ايلف اريتف ناك نمو فذعتسسلا امنغناك نمو
 متملالامع عامفتالان ءهمم هنمدار | لب هسفت لاع عافتنالا نع ”ىغلا ولا #2 ا

 ممتن ”ى-_هوالانذا فورعم لا كحأتلذ اريةف اكن نمو هلوق توكت نأ مزاكاذك ناكاذاو

 نالغل ليلداذهو اناظ ايا! لاومأ تاواك اد :ذااناهلوق (اهمناناد) ةح اهطارادقع متنا لامع

 ةدئافالظ ىلاتملا لاو أ تواك ًاينيذاا نا هلوذل ناي كلذ نكي لولو لانريغو الط لكؤيدق ميتيلا لام
 هللا ىلص ”ىنلان ءىورام (اههادو) فورءملاهلام نم ءلك أينأ حاتحما ىهرا لكن دكا

 قاوالوالام لثأّدم ري_غفورءملا لاق هلام نم ل كس امتي ىر تم نا لافالجر ثال_سو هيلع

 كوم 007 0-2 لدلو هتمايراض تنك اسم لاق هيرضأف ؟لاف لاب جذالام
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 1ْ هللا لام نم مك اناو سقت تازنأ د_ةىناوالا نا.ةعلامهعب رود ,وءسمْن هللاد_ عل اهءدرو راه_عا ١ | اهرطشناث مويلك مكتتزر ىاثدعبامأ مكملع مالس فينس ني نامهءو دوع نب اوراسع ىلا بست هنع .ٍ
 ْ راكع ًانتواهضوح طولتو اتا ىقت”تنك نالاف هلبا نما نمبر افا 4 لاه ميسي كلمنا : ١ ( سامعنبا نكد فورعملا لكح أ !ناريقذ ناك نمو ىف :ءةسسلف انغ ناك ن م مي-ةلالام -ىلو ةلزخ ْ ْ
 : لل الق م-يديأ عمو دب نرضاضيأ هنعو بالا ف كعان الو لسن رض ريغ برم اتاهدرو مدل

 | هلي رض هناق اهعجو تاق دصلا ذخأ ىف ىاسلا ىلءاسامق هل-عرذةبهلام نم لك ًاينأ نم نكت نأ
 || جات<امردقب ذخ ا يناه نا(ىفاثلا ل وةلاو) لوقلا اذه ريرقت اذ هذ انهدا ذكف مم تاق دصلا كلت ىف

 1 لوقاذهوهاءئالف ءامضقلا ىل_ءردةد لو تامناو ءاضقرمسأ اذا اضرق ميلا لامنءهبأأ ٍ
 || ضارقالا اذه صخ معلا لهأ ضعب و سا..ءنبانعتاناورلارثك أو ةيااعلا أو دها جوري سني دعس
 ]| بوكرودسعلا مادختساو ىنا اوملا ن اما نم لوانتلاامأف اهريغو ةضفااوبِهذا !نملا ومءالال ومان

 | جعفداذاف لاق ىلاعتهّتلانأب اواو ريغ وةءلاعلا ىنأ لوقا ذهو لاملابرمضم ريغ ناك اذا ل حابخ باودللا
 )007 نم هفرعت ىذا !ىزارلار كب ونأ لاق .(ثااثلا لوقلاد) مهبل !وهقدي لاومالا ىف مكشم مهيااومأ مسهل ٍْ

 . ||| نيذلاّتا هلوق (اهنمو) اريبك وس ناك هتاهلوقىلامسهلا وما ىناتملا اوف اوىلاعت هلوق (اهنم) تاناان | ْ 5 هراء جتحاو اريقنوأ اهنْغ ناك ءاوس ءادتالا لع ىلعالو ضرقلا لمس ىلعذخ يال هلا ااه بدذمأأ ل
 || هنوكلهّدر بجوف لت هياشم فورمات لك أ طف اريد: ناك نءوهلوقو رمفلاو ىنذلا لاح ىف همدو ىلع 3 ميدمل | لاسم ةريصاح ةمكحت هب إلاه دهف لاه لط ايلا مكس مكلاوماولك ًانالو د وق(اهتمو)طسقااءىاتمال | اوءوة:ناودل اوق(انمو) 1 ريعس نأ هرسو ارانمخ وطىق ن ولك ًاءامنا اا ظ ىئاتماا لا اوهآنواك َّن :
 مه 1

 : ل ىاتنللا وءوة:ناو هل اوقامألطايلانمكشس مكلا ومأا راك أت الو هلوق نع هنمعب باولا وهو همقالا عازتلا :
 ' لأ همالك ناتنثن هنالا سدا عازملاو طسّقب رسدأ لك الا اذه نا تدثول عازل ل لو اناناس اوهذ طنا اد
 ةقالانألعا و مهيلعا ودهشاف مهلا ودأ مهلا مسعف دا ذاف ىلاعت لاه من لعأ هنئا وككر طقاش عض واااذهىفاآ

 هو-وادلع د عشب نأ طوال اوىلوال |نافاغلاب هتروريص دعت ميدل ىلا لاملا عقدأ ذا ”ىصولانا ىلع هع ١

 1 اذا ميةلانا (14 هوا دل سلام ى دي نأ ن مدعب ناك املا ضرب ذهب هيلع ناك اذا ميدبلانا لعدسلا ش
 |١ -ىمولا د نام أر هظت نأ (اهئلان) هلاهلام عقددلا ىلءةداهشلا ”ىد ولا ماق ةيذاكلا ىوعدلا ىلسعمدقأ ||
 كلذكو قذددم وهل هيلا لاملاعفددق هنا ميتملا غولب دعب ىذا اذا ىد ولان قاوفاتشاودامنالا |؟ ' الود طوحالان ا لوة_هملاو عامجبالا نمانرك ذامي تثق هنع ملا لوززتو ننام ةرهلغتل داسجشال ادد سه || بسغيالو ممكيالو ل دع ىو ذ د مشرلف ٌةطقل دو نم لاقت لو هملع هلا ىلص يبلانا هريظنو هّتحاسةءاربو ||

 ١ قدصي ءاحأو ةفشضعوأ لافو قدصبال“ يفاشلاو كلام لاه ق تهمو» له هرغص هيلع تةفن لافول || .
 0 *"ىفاشلا لاف اضدأو بوولا صالاره اظو سعأم_ملع او دومناق هلوقنافدي الاهذ-مب”ىذاشلا عحاو ا

 1 كءاا كلام تءفددق ىبدلا غول دعلاه اذان الا ق لود نأ همزلد 520 مل هنالك يلا تعددت ١ متم لاه اذا ىضاسقلا قة هيال نأ بحول قيددهتلا ىنال هل“ ,ر كس ذام ناك ول لاهو ةديدشلا ةحافسلا ْ
 ا ١ هنال كه دق هنا عولملا دهب اوقداست اذا مل ناصضلا بوي نأ اضيأ همزاي و هنق ايل هلال ةسيالنأ ١

 ١ ديعبف ىذاقلأت ضقةالاامأ هَمْمْلا ناعم نعدمعبلا د كل وةنادهل ل اذ هماع4# ناسقثا ردع نمهلام كد ا
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 ل بجو ىصااتامهمحالصاب لقكتامل ”ىدولانا (اممداسو) اهقوفاسق ةماسع سالب الو فورعملا

 ' |١ ناك ًاينيذاا ناهلوقو اعلا ىلع م3_ةم صااو ةصاخ اهيذ نخ ىتلا يالا هذهو ماعو وف مسا ومأ ]| ؛ )أ ىاتملا او ؟وهلوقامأ هبلاىزا رلا يهذام ىلع لدنال تان الا هذه نا ىدنعو تاكسحملا كل: ىلا اهباشتم |

 : 1 عم مالكلا!ذ-هىف ىزارلا ركب وأن عطو عرمشل اة هج نم نقوم وهاسغ أو مقبلا ةهج نم نعوم ريغ ميقلا ٌْ



 نيكد

 500 م لك نكنقل كلذالولو غال قي الن ءةمهتااةلازا بدأ ماس ىشاقلانال

 نا موأءمو ىل-طس دلا مزاءورخ ضاق ىلا ىضاقلا اتي مايو ةنهادملاو لملاو ب ذكللا ىلا هب ءاش ثمان نأب

 ا ةقفشأ نءمتأ هتففش نا ( امه ددحأ) نيهول رهاظ قرفلاف بالاامأو ميتبلا ”ىسموفدوح ومرغ يعمل اذه

 كله دم هنا غول ءاادعباوةداصت اذا |مأو ىنجالا قسىف اهتاة بالا ق-فةمسإتلا هلة نم مزلب ,الو< ى' الا

 : هريصةتال كل هنأي فرتسعا اذا ام نامل | همزلب امه يف هريصقن بحس 1 كه أب كنز دعا دف نكون

 1 عكا مهلا اذهىف لاخلا عقف دراما لودق نم نسال انام كلذ راصاالاوهلوق لبقي نأ بعانوهذ

 قرفلاادهدك ويباعمو قرغفااروهظذ ةدسفأ ا هذه ىلا ىضذغيال هناف غىلبلا دعب هلاّدرلا دنع داب شالا امأن

 اهواك أاتالو هلوةودو ةمّتا | بولام هق- ىف ل ه- مبتيلا نأ ىلع ل ديامدم الاهذه ل قر < ذىلاعأ هنا

 : نذاو ثاسحدلاو ما ال لظ ىلع زول الارنب ةدانعل تاس 1: فرض اذ هو اوربكب نار اديواف ارسا

 ٍ م-هلاومأ ملام ةعةداذاقم دعب لاق مث ىتملا ”ىلو ق- ىف ةمهتلا تا درر ام الاهذ- هت

 : هنلا لالا عفد ءاعذا نم منك ال ناك اذا هنال ”ىبهلا بناج ةباعر همس ضرغلا ناكل ذرعا اودبشاف

 هلو:ناانلع كل دك هال 2 ظاانمهلاعأام كال درامصدهائااروذ>- دذعالا

 ال | ىزارلا | ذه لاف مث بادعالا ىضتةنطاصملاو نار قل! نأ بدم كل ذكف باك ال ارهاظا بدع هناا او دوما
 / ىي> هنامالا هو ىل-ع هكاسم او هلغذب رو مهنا ىلع عملا قاغت ادار اربغي هيف قدم هلا ىلع لدي

 ا ّدرلا ىلءاق ةهمنوكت نأ بحاوذ تانراضااو عذادولاةلزنع وهف هةاوهسات قوق ميقيااىلا هل دول 1

 ْ هللا ىذر ”يذاشلا رك ذدقت ةفيدرلاةروصو ةزوضلا ذه نيترةلااع لاقت طولت ل

 ' كدكر ساما هللا باى لا تافتلالا ل رتكتداعف اضيأو هلاطب | قب سد قرذلا كلل ذ ىلع كضارع او هّدع

 : ما ىكو ىلاسعت لاق مث قءةوتلا هلابو عم همق دكر اشم ا بدعالو كال سم هقفلا اذه لثمو هل: عنا

 1 لي الا نوكينأو بساحل عع بيسحلانوكي نأ لة« ىرهزالاو ىراسنالا بالا

 || قع بيسحلا|انلوقريظتو ملظأ نم لعفي ام ىلع هللا همها هانعمؤاتلا هيسسح ديدتال لجرلل مهاوق
 || اذ_هنألعاو هللا كفاك ىأ هنا كبدسح مهاوق ىفاثلا نمو براشملا نه بي رشا اناوق بساسخا
 || موقيو ل-< الام هلام ف لهعوأ ىو. الثا هرهاظ لعب مهنطاب لعي ىلا_عت هنا هل مالعاو يقل ا ”ىلول دعو

 || قاكلاب وأ بساحماب بدسحلاانريسق' اوس لد احدودقملااذ_هو هلام هد نأ ىلا كلذ ىف ةمالا ةتامالا
 ْ نبا نع”ىدحاولالةناذكه ةدئازنآرقاا عسب ف كب رب كو هللان قكودل وقىءايلانأ لعاو

 ْ بوصأ لاج سل قامت 0 » انقاكدت 0 [ت هللا يك / كالاحلا لي

 || ضنارذااو ياواد 0 ند عم درا وشارفا

 |١ ى ىرادنالا تءانثني سوأ نا سابع نيالاق هنآ الاهده لوزن ببسفف (قدالا ةلأسملا) لئاسملا الاىفو

 |١ هلام اذخأو ةخ رءودي وسامهل لاقي كن امصو امهو هع ىن نمئالرءاف:أىعاو تانبثالثن ءىفو
 : ىلااهنداهنيسولا تاتا ذو ةمداات و لو هلع دلل لص دق لودزو لنا ةأسعاتءاخش

 : هللا ت دام رطذأ ىح كيب ىلا هج رالسو هيلع هللا ىلص"ىب هلال اق5 لام ان اديس هن امي ىلا اعف دأمو امد

 1 كتر ا ناب ]نا ىلءتادو د الا ذه لسو هيلع هللا ىل_م تى اا ىلع تازنف لسه ىف
 ١ لامن 3 رقتال لاق نيمصولا ىلالسو هيلعهقتا لص لوسرلا لسرافةي الا .د ه ىفرادقتلا نير 1 كاعت

 ْ :الدلا < لع لو سرلا أت أر ١ ضرؤو حوزلا ضرةلزرنو مدالوأىف هللا مكيصول د عب لزن امش سوأ

 مالك او هدا دا ردا كلذ دعو تالا سك اكسو و غلاة رمل ىلا اهفدب تأ نييصولاماللاو ا

 ١ (ةذ املا هلأ ملا لوزالا تنس ماكل اوه ا ذو اهل اءانعفدتا ملا اخ ا ١ سماعتدانأام-هملا

 ةزواان ءداذو ل ءانط» ا ب لافطالاو« اس لا نونروب لة: 0
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 ا نءلاةتنالانال عر ردتلا ىلع ال.اةالدلق ةداعلا كل: نع ىلاسعتو هناصس ولقب نأ ءاسنل ا نو دوراعداا |! ثود راكلاثيروفف ةداع م وةلل ناك اذا متنعالو كلذدعي لمصفتلا 0 م ردقا|اذهتر الاهذ_هىف ْ رك ذف ءاسنلاو لاح رلا نيب هسفالرتستم سعأ وعلو لاجرلاب ص ريغ ثرالا نا ىلا عت نيرف ةمنخل ازاحو ا
 | نادلاولا كرئامت سمن ءاسنللو نول رئالاو نا دلاولاكرئامم بيدن لاجرال هوةتحت م-واود بح 0 | نيب رقالا نم تانبل ادالوأو لاو الاو تال انناو تامعلا نال لاف ماحرالا ردترروت لعاب كان دس | ىزارلا ركبوأ جحا (ةثلاثلا ةلاسملا) لمصفتلاب هذدرأ عال للا اذهىلاعت هلارك د ىءااادهلذ لج ردتلا لء ناك اذاو بلقلا ىلع هعقو م-ظءةعف دن اكس اذاف عبطلا ىلع للي: قاش ةداعلا

 | ماحرالا ىوذل سرا عام الاء وار ماسه ىأاضو روم امصتةن الار ىف لاه ىلا عت هنا (امهدحأ) نيه>و نم هئعانا أ باجأو لئالدلا راس نه هدف سس رادةااامأو هناآلاهذ_ميبنصلا لدال
 نيد رق الايدص غن الاهذ_هنا (اه2 ان'و) هنا الاهذ هى ناحاداوا مسملاتدثت رّدةم سددت
 لات>ال اذه لطباو لطانودو صخاااذ-هىف قالا لك لو د مزامةهدأو نقلا ب رتاج نوكيتأد || ديالو مالساا هيلع مدآ ىلا بات الاودو دعب هبولوأ ب رق هجوبام |هريغعم بلة ناسلا لكنال هيف قاذارخ حس لود ىضتةي هلال لطب لوال اوءامشالا عم نمب ,رقأ ناك نم هئمدارااوأرخ ئئنمبرق أ ناك نم نيب رقالا نم دارملا نوك,نأ اما هنا هةةر نيبرقالا نم ماحرالا ىو دنا لق مذ
 هيلا سانلا برقأ ناك ن منير قالا نم دارملان وكب نأودو فاثلالا.ة-الا ىل_ءصنلا ل بجو
 امجاواعوطةماضور ذم ابدصذ ع نعي صادتخالا ىلع بدأ هنا (اهدحأ) هوو همصت امص هلوق ْ (ةعبارلاةلأسملا) راركشلا مزلب ملف سن, اركذ من عوذلارك ذ هنا ىسعملا نوكذ نيبرقالارك ذمدلاولا ل ىلاسعت هنا تدئةداولاودااولا ناعو هد جرد سن برقالا لوةنانال راركتلا مز نيدلاولا ىلع نيب رالا انلج وللاةءالماحرالاو وذ هدف ىل-خ ديال صناااذهناتبئفدالوالاو نادااولا الا كلاذامو

 ا

 1 وعك ايساواعسق ليق هناكردصملا نع مسا بيصنلا نال ردصملا باصتنا بصي نأ ودع (ىناثا و١
 ةسئ ىذلازط ا ىم-كازاوزطلا ضرفلا لصأ ( ةسماخلاةلا سلا ) ةضوردم ةعسق ىأ هللا نم ةضإ رأ
 ىأباصص أنا مث ةغللا ف طرفلا لو هاذ فب رمذلا نم هقح قح ىذ لك اهي فر هيءاسملا مسقم اف ةمالعلا ةضرفلاو اهربغنيب و اهثاب زمعاها ةمالعووه واضرفاضيأ ىعس حا دّدااىفىزلازطاواضرذ سوقا |
 نوذاظم لأدب هوو فرءابوجؤلا مساو عطاق لأ دي هن وو ف رعاسع ضرخلا ظفلااوددخ ةةشح

 اذا سهشلا تيجو لاقي طوةسلا نع ةراسبع هناف بوجولاامأو عطقلاو زاطانعةرا.عضرغلان ال اولاق
 | هب وو فرءاع ضرفلا اظفا ةةمئح ىأن اح أ صصخ بيسلاا ادهلات طوقسلا راه 1 ىوتا || عطقااوزملا ربث اتناك شالو طوةسا!نعف رامعبوجولاناو عطقلا وزط أ نعةرامع ضرفاا نآتدشف ا تطةس ىعي اميودج تء>واذاف ىلاسعت هللا لاق ةاعةس ىعب هيحو تععمو طّوسا ذا طن ال | بحوو تامّدس

 لأ نك الاوىاتبلاو فرةلااولوأ ةعستلا ريض ذاو) ىلاعتدلوق * لع هتئاو ماحرالا ىو ذتاوانت م هن الاءذه نأو عطقلا مزلف ضورفملا تير وتلا تاوانتاسغا هب الاواضرت مث روت نكي ملف هَمالا عاب | عطاف ل.ادب فرعام باب نم سد ماحرالا ىو ذ تد رونال ماحرالا ىوذ تاواكام ةباالانأب ع
 ْ م-ملع كال ذ لهن لكان نمور اوك ررناف ةمسقلا تقو اورمذ-اذا نوثربال يذلا ناو, ثريال نمد ا 1 ثر نم نراهالا فنا ىلاعت لع و ثارعملا نء ال ّي ول نا ىف لاج لا: :وساءانلا نا ىثوأل هن الا ىف رداخا] ىلاعتهلا (لوالا) لاوقأ هيفي ريسفمال لص ىلا | ذهاف ىه مق ىان اس همف سدل ةدسقأ ارمضح



 || لمس ىلع تنث مك ا اذهنأب لاه نمل وقل مصفت هلك اذهفهي الاءذ_هالتو ءاطعأالا ادس أ رادلا ىف

 ظ افاعض ةيّرذموةلش نماوكرتول لوقوهو ةدط رشا | "هللا (قوالاةلأا) لئاسماب الاقو (اديدسإ
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 ةرمشعلا نحو ل مجلا بدالا لم ىتح ةسقلا دع ائيثم_هللا عفدينأ ىلانعت هتناره؟ مرحالف ||

كلذ نا لاه نم مم اوفان>ا لوقا !ذ_م.نولئاقا مث
 نولئاّقااامأ بو د:ههنا لاه نم وهئمو بداو 

اك نا ثراولا لاقت م مهتمنا(اهدحأ) دو« فاول >ادةفبوجولاب
 نا عحضرينأ هءلع بجواريبكن 

 الد نم مهؤاطعا "ىلولا ىلع بو اريغص ناكث او هيدهسفت ببطتامو دة لااا ند امد ةئدقل ارض

 قلع بدو ارتخص نأك ناو لاس !كلذ نم ءاطعالا هيلع بج وا ريبك ثراولا ناك نالاق نم مهئمو لاملا

!ءالؤولوهامنا لاما ده كإمأ الفا لود وم-ويأ اردةءينأ “ىلولا
 ْ نمم-مياعام نولةعبالنيذلاءافعضا 

 1 اذه ”ىذااو نسما لاه (اه3 93) فورهملالوةااوهاذ وذ مكةس نوذرعم-سف اوريك ناو قا 1

كلذ هيشأامو قيقرلاو نيدضرالا ةعستىلا مالال 1اذاف نامعالا ةعمسقب صتخ دا
 ا الوق م-هل لاف 

ث بح امرادقم اولو (اهئاانو ) مكيف هقلاكلران اوعجرا مهل لوةيثأ لثم افوره ْ
 "| لسلق ىلا هي

 [| ةخوسنم هن الا هذ هنوكت مك ا اذده بوحو ريدقن ىلع نا (اهءبارو) عاج الاب هيفربدقتالو

 ْ بدسأ|نيدمهسلوق اذ_هو ثد راوملا ا ةخوسمدب الا هذهو ءاطع هءاور ىف سابع نءالاق

 || يهارباو ىرعثالاىنوم أب هذمودو ةخوسنم رغةمكحدي الا ةمركعةياورىفلاقو لاصخلاو

اوناكالؤهفريسج نب دمعسو ن_سملاو دهاتو ”ىرهزلاو ”ىبهشلاو ىلا
 || نم اثير ض- نم نوطعي 

 || لف لف بح ةشلاعو هسأ ثاريم مسق قيددا ار كعب ىأ ن بنج رلا دعني هتنادمعن اور دكرتلا

 || اذسهو باج الاو ضرفلا لمس ىلءال باركسالاو بدنلا لس ىلء تدهن لاه نءم-متموبوجولا
 !|ادفهو فورعاالوتلاالا سلف اراغص اواكاذاامأ اراك هترولا تناك اذا لمع امنااضدأ ب دنلا

 || ىلسا كل ذ ردق ىلاعت هلق انيبل نيعم قدءال و عا ناك ول هنأب اوتحاو راصمالا“ اهم هماعىذلاود بهذملا

 || هلقن ىلع ىاودلا ترذوتلابجاو ناكول كلذ نالو بجاو ريغ هنااناع نيل تدعو قوةلارئاس فاك

 ٍ حالا نكي لاا ورتاوتل |لمدس ىلعانملا ل_ةئل كل :ناكو لو هريدة: ىلع نيك اسملاو ءارةفلا صرح :دْثا

 0 اهرض اذ اف ةمسصولا ةعسقل ادار ا نا ةيتال اريسفت ىف (ىناثااكلوقلا) بحاو ريغ هنااناع كلذك

 |١ مه لوةيو ةمصولا كالت نما دن مهل لع نأ ىلاسعت هللا صأ نيك اسملاو ىاّدملاو ءابرقالا نمت ربال نم

 ا لوكا د١ ل ايةءسالاو لانا ىف مهبل ارورمدلالودول امس كل ذنوكمض تقولا ىافورعم الوقكال دعم

 ]| هب الانالىلو أل وقلا اذه لاقي نأ نكعو ةمصول ارك ذ م3 لو ثارملار كح ذ مدة: هنال وأ لوالا

 || نم دارملاق ىرةااولوأ ةعسقلارمض> اذاو هل اوقناةن الار سف: ىف( ثلاثلا ل وقلا) ةدصولا ف تمدق:ىتلا

 ا مولا ولوقو هنممهوقزراف لاه م نوثربالنيذلا نيكا ماو ىناّمملا نمدارملاو نونربنيذلا ىلرقلا ىلوأ

 || ىلا عسجار اقورعم الوقم-هلاولوقو هلوقو نون ري نيل ىلبر قل ا ىلا عججا رم-هوةزراف هلوةفافورءمالوق

 |١ بس اصلاق ( ةيناثلا ةلأسملا) ريبجني ديعس نع ”ىكم لوةلااذهو نونربال نيذلا نيك ا ملاو ىباَتيلا

 | رياعذلا ”ىدحااولا لاقو نوب رقالاو نادلاولا ل رئامىلا داع هنءمهوةزراف هلوةقريمذلا فاشكلا

 || اهجرذككساغث هلوقك اهظفل ىلا ال ةمسقلا ئدمىلا ةدئاعهحولا اذه ىلع ةياكمأ !نو كف ثاردا ١ ىلا داع

 || ىلاال ق-هملاىلا ةيانكلا تداعفةنرشملا هديرأ نكل ثدنأتلاب هذع قكمالركذم عا وااو هش أءاعو نم

 ]| مسقلا سفن نمال موسق ا نم قزرلا نوكياسما هنالم وسقملا ةهسقلاءدارحلاف ريدة !ذ_ه ىلعو اظذللا

 || عضو ناكسف 3شأ م ماجا حو رف كس ىناتيل | فعض نال نيكاسملا ىلع املا م ٌدقاسنا (ةقااثلاةلأسملا )

 || فورعملالوقلاب دارا !ناوه هيثالا (ةسعبارلاةلأسملا ) رجالا ماظعأو لشفأ م-متاهدصلا

 || اًتيثهطعي ل ناراذ_تءالاو ةدانزلاددعولا دارلانوكتروأ ل وةلادىذال اونا ةمطعلا عبش ال نأ

 || دوةاولوةداو هلااوةماف موءلعاوفاخافاعضدي ”رذ م_عفاخ نماوك رتولنيدلا سلو ) ىلاهتهلوق ٠
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 | مهتذص لأ مملع اوذاخافاعضةيترذاوك رت 1
 ْ هلرقناث شال (ةيناثلا ةلأسملا) هذ نيرمسذملا وبورك ذو هءاع ص ود :هريغذ هءلع ىشح ىذلاامأو /

 نم نيذلا سضيلو ىنمملاو نيذلا هلوقل هلم ىع موياء اوفا ١

 ْ ١ هلام نم قبال نأ ىلا بناجالا ىلا :.صولاب هنو م. نولا بالو نالذو نالذاءالا-ه صوأق اعيد هللا نم || كنءنونغيال كتر دنا نولوةق ٌضِإ راادنعنو ل نيذلا عم باطخا ده نا (لوالا) هوجو هذ || 0٠د لو نا ذلا انزال طا تالا بج وب ملع اوئاخاقايعض مذ مقل لاو وأ نيل حلو
 ١ ]| بيغرتلا نع نيرضاسحلا ىمن ىل_ءالومم ةيالا ل قالا لوقلا قف 4 ىد وبنأ بحي ناسسنالا كلذ نأ عم || 00 كلام 'لداو ىلع كنس ماو هللا قت هدنءناك نم 1 لونتف بناجالا ة.صولا ديربو توااهرمذ<ىذدلاىل+رلا . أوه لاقدر الامده نءاهسقم تاس تبان ىلأ نب بدبس لأق (ىاثلالوقلاو) هسا نعام شلال | ىح ىتح دعا نمودال ملسو هيلع هللا ىلسص ”ىبنل لاق لاك سنانع ململا كل يخال هضرتالفك سفن || لعل اذه ىل -ةهىذ رتالثنا مالكلا لصاعو هلام نءءافعضلا هدالوأ مر< نأ ىلع ضورملاا وارحالو أ 0 عربا و فاشل ف دالوأ اتي حكن كا سول ل.ةةالسم هاند وا
 1 عدت نال ريثك ثاثلاو و هيءاع هللا ىلسد ةوةودو+ اعل ديدع_سريخو ثلذلا نم لضفأ عدرلاو عدرل' نم لضفأ سهلا نولوةياواكو كاذل جال لقا اودو ممن ةيادعلا نمريثك نعىدرملا وهيدذىلءأ[ هدا ا نمت: ليتاتئاءاضبأ ف وب نأ اهم دارملا ناكثاشلاب ةيص رلاريدق:دعب تلزن تناكناوةيصولاد || ]| ةقرغت_سمتكرتلا لعمال نآاهتمدا ارا ناك ثاءئلاب صولا ريد” ل5 تازئاممن اهي ال اهله تناك نا غاأ أ هثومد_هبنعتاج نيعئاض هنن رو قيتالءا ةيسصولا رثكذ نع هم دوما ن وكيو هلحأ برق نملابااخ . ااذمالات وكن نأ لق<(ثلاثلا لوقااو) هيلا برقأ د لالا هج ولاب هيأ افاعض دير ذ موفاش نما وكمل ' ||| هوتزال لرألوالاو ةيصولا نع ىبينل نع ني رمضاسلسا من ىلع ةلو < ىناثلا ل وااو ةمصولا ىف

 أ مينيلاءا ا
 ىضاقلا لاقالام مه بنل ومهفلشول هتيترذ فهي نم هيام هلزنج لال ذ ىف طا .ةسالاو هانز سنا | كرتي نأو هلام اظذح ىل_ءىلاعتو هناصيس هئءبب نأ هولا اذه ىلع هب الا نمد ودقملاو ه رج قناكاذا هرغ نرد وه ىذلا فرعضلا ميتيلا لام عمضي نأ وم دعبه دلو ىلع فاس نم سْضيأو لاق ىلاعت هناكذ 1 لوالمااذهنا (عدارلا لوقلاد) سائلا نو فكس ةلاعم_هعدت نأ نم كاريخ ءاينغأ كندو

 لأ لام اذ ىلا مهاعدام رخ [ ىلاعت ل_عذ ماستر الا بان ىف ةدراولات ان الا نمرشأتو مدقتامع قءلأ انهو ||
 لاك ىراكسو ىركسو ىوذ ىفاعضو عض رق فادكلا ي-اصلاف (ةثلاثلاةلآسلا) دوصقملا || ازهىف ثءاودلاو ىاودلا ىوقأ نم هنا كالو اهورو أ اذا مهتيرذو ممن لاح ىلع مهمني نأ مقبلا
 0 0 1 ان نوف امضالاما هبحد» لاك ما هومذ ةلامالاب موياع وفاق اعض :رج- أرق ىدداولا
 اولوقملو هلااوةَمملف لاك مث تح ىف ىلا ةرسكللا بلطت اهمال ةذس حس ىف اوفا ىف ةلامال ا امأو ةدصاو : ارا نيون ردكم ا دعب عيسي وعمتي نأ بع هقدرسكلارودخ اع ىلعتسملا ١ فرحا دعمت هلال ك1 ذو ةلامالا هيف نس ب اشو بالعو فاعدوه ارو كمايلع_سمافرح هلوأ ناكو

 لأ سف طايتسالاو ركذم رد: ىذلا صالاىف هلا اوةةلف لاق هنأ تحف مد -ةناسارب رقالاكودو اديدسالوق ||
 لأ باوسلاو لد_ءلاو» ديدسلالوقلاو ل عو لف ىلعمهريغثشمب اودارأ اذا اديدسسالوق اولوتداد

 أ ةوماكب كه وماكو ىلاتبلااوذؤبالنأءايصوالا نديدسلا لوقلا فاشكلا بح اهلا لوقلان
 يملا لع ها لوسر لول م كدالواب ىنمبحت الو كديصو ف فرم تال ةيصولا تدرأأ اذا اول وةدنأ ضي رملا ىلا نيسلا لا نم ديدسأا ل وةلاو ىداوان ىبان اولاك مهو طاح اذاو ب.-رتلان مهدالوأ ا

 ١ هلالوقلا اوذطاد نأ نوثرءال نيذلا ني رضا سلا ثازعملا بمس لاخ هر ولان مديدسا!لوةلاو دعسأ
 !| نواك ًامامغا (لظ ىباتنلا لاومأ نواك أ. نيدلا تا ) ىلاعت هلو. + ماركسصمالا مهو ماكو ١

 رثكدق راططظ ميقا الام لك ؟ىف د_.ءولا دك أ ىلاعت هلأ ل-عا (ازيدعس نوأ هد

 تدفع

 و ارانم-موطا ىف ||
 م مو 1١
 نب وس فويل



 كي

 : اواك ّق الو بماعااب ثددللا اول د_تالو هلوتك كلذ ىلهسةد نم ىلع ىرخأ دعب رم تان "ال اهذد ىف دءعولا

 اك مان اعلا جرد لوف ل اوكرتولنيذلا شاد اريك ان ودنا كح هنا مكل اوم ىلا متون

 مهمال ىناتملا ىلاسعت هللا نم خر هاك كاذ و مدهااومأ لك اين هدسعع وفةدرقمدب الا هذه اهدعب

 ىلءد.ءولااذ_هالالد ةئأامو ةماركلاوةيانعلا ديره هللا نم اوةسا مهزعو مدهفعض لايكلا
 مهم هلل اهي اذع تغلب ى وصقل !ةياغاا ىللا فعضا|ىفاوغابالا ىاتياا نال ل ذو هوذع ةرخكححر ه:جرةعسأا
 لكوبدق يتلا لام نا يلعذي "الا هذه تاد(ىلوالاةلآس1) لئاسسمةلاالافو ىوصقلاةياغلاىلا ||
 |١ هلام نم لك أين جاتحلا ىلوال نا م3ةتاسمف ءانرك ذام كل ذو ةدئاق صرصخلا اذ_عا نك« لالاو ل-ظريغ |

 : كلذ ىر<عنأ (لوالا) نالوق هءقارأت م-موطن فن واك ًايامناهلوق .(ةل انا ةلأسألا) فوردملاب
 : هف نم حجر رانلا هاو هم امقلا مول ثءيالظ لا لام لبرلا لك اذا ”ىدسا لاق هرهاظ ىلع

 هللا ىلص”يبالا نا ىرذانا ديعس نأ نو ميتيلا لام لك أهلا ار نم لك فرعي هينيعو هيذأو هعماسموأ]
 || لمي م مهرفاشعذخ أي نم م-مب لكو دقو لالا رفا كرف اشم مها اموق تير ىف ىرسأ هلل لاف ملسو هءاع

 ا نواك ا, نيذلا ءال وه ل اةفءالّو د نه لو ربج أن تاق مواناسأن محب ركرانلا نم اردد م-هاونأف ْ
 | راناا لك أىر راج ميتيلا لام لك أ نادارملاو عسو كلذ نا (ىناثلا لوةلاو) امل ىنامرلا لا ومأأ

 ُ ةئسءازحو ىلاعت هلوةكرخ ال ا ىلع نيمز الملا دحأ مسا قلاب دقو همز مادساو هيلا ىذنذي هلا ثدح نم

 اهتاالظ ىاتملا لاوما نواكح ا, نيذا!نا هلوقنال لوالا نءىلو أ اذ_هو ىضاقل لاه امم ةئيس
 ا ةلأسلا) ىلو ا هانرك ذىذلا عسل ا ىلء هل ناكف دحاو لك ىلا «فةراشالا اران م-مموطب ف تواك 5

 أ ارانم-موطب ف تواك ًايامناهلوق :دئافاخ نطما!ىفالا نوكيال ل تكسصالا لوةءنأ لئاسقا ( ةئلاثاا
 | ىنعت نكلو لاقؤ مهلاءالا نوكي ال لوةلاو مهب واق ىف سيلام مسوهاوذ أب نولوتي هلوقكهناهءاوجو |

 || نوكيال نارمطلاو هبح انريطي رياطالو لاقور ددا !ىفالا نوكيال باقااو روددااىف ىتاابول هلا
 || لك الا رك ذ ناو ىلا عت هلا ( ةمبارلاةلأسملا) ةخلابماو ديك أتاك ذلك نم ضرخلاو حانشانالا |
 !| نب رابوأ لك الان هام فالتتا نوكينأي فاتعال مي:لاررض نافتافالتالا عاونأ لكهنءدارأاناالا ||

 | كلذفف مي-تملا لام ةّماعتا (اهدأ) هوجول ةفامااتاف ترمصتلا لك هيدارأو لك الارك ذا ن اورخآ
 || ترج هنا (اهتانأن) م داعى عمالكلا حرت اهنابلا برمشيو اهمولس لك وي ىتا! ماسعالاو»تقولا
 ١ لكالا نا( اهعان) هلام لك أ هنا لاي هنا ارمشوأ تناك اري هتادا ضءوجو ىف هلام قةث أن وف ةداعلا
 | نم لك دعو ىلءةلا دة الا ةلزخدملا تاق (ةسمامانا ةلأساا) تاف ”رمدتلا نم ىجتياعت ماظل اوه

 | ماعالظ يايا! لاومأ نواك اينيذلا نا ىلاعت وتنال نكي لدأ اءإسم ناكءاوس لع #ةاااذ_هلعف أ
 || اواماذاممنا ىلع عطذلا بجو ا ريعسن وأ د.سو هلوقو د.عرلاب عطقلا ىلع لدي اذ_مهذ لكلا هم لح دب
 لو: ةرقيلاة رو ىف ىدةّدسسه هاو :ركذ دق هع باوألاو ةلاحتال ريعسا! اذه نولصي ةيوريغ ىلع
 م «تازتعملا تلاهث مث نوملاظلا مه نورخاكتلاو ىلاسعت هلوةلر افكلان اصوصغ ديعرلا ذهن ركن ازودالم
 أ ةرو هعم نوكيالن أب طورمشم د.عولا نال هلام نمرب سيلا لك أ د..ءولا اذه تهت ل دينا زو الو
 هّتيصعم نوك-:نم دمعولا ل_هأ نم هنا ىلع عطقي ىلا كلذك ناك اذا و ة.صعملا كإ: نم مظعأ ةعاطال و
 | "قابلا ىعونأ لاقث هلام لك !نماريثك نوكيامر دق بلطي نأ بجو م رحالتةيواهعم نوكيالو ةريبك
 | ءرك ذام ل اذ_هةاكحلا عنمىفزنكل اة ىف هماء دمعولا عقو ىذلار دقلا وه هنالمهارد سهر دق
 || مدع طرش همأتدزكلا (امهدحأ) نيوجو نءمومعلا اذه رهاط تفلاخدق تناف 4لاقمف ىضاقلا
 | وفعلامدع طرش هيف ديزتنأ اناز ومال لذ كا ذزاج اذاو اريغص هنوكمدع هيف تدز كنا (ىناثااو)ةبومنا |

 3 (اههدحأ) نيهبو نم هنع برن اكل وفعلا لود ىلع ل ديال ل دان دجو ام لا.ةي نأ باءلاىفام ىذقأ |
 0 اهوقد واممكتابه (ىناثلاو) ةرذيلاةروسىف هانررقام ىلعةزيثك ىه لإ وفماالثالدمدعمل فلانا | ا



 مد

 1 نمتبالا هذه هلا حرذم دلنمحو لامق> الا قبب لب دوجولا مدعب عطقلا دفيال نادجولا مدعنكل
 || ىمعم ولاقف ىكلانةاك زلا ىنامد.عد 1 ذىلاعت هنا (ةسداسلاةلاسملا) لعأهللا 2م راو عطقااةدافا
 ا 7-5 رلاءالتمأب ميةيلا لام لك اذ يءورك ذو مهرو هو مهم ونحو مهد اح امىوكتف مودرن فاوياع

 "0 تعليب باصنلا نم ءزدط للامريغرشفلا ةاكّرلا باننا هش سسلاو 3:ًاد.عولااذ_هناكةالورانلا :
 ْ ناكف عقأ ميدقملا نم هعنم ناكف لاما اذا كلام مية. 1!:_هامأ هلام نم 1س ك الغ نأ كلاملا ىلع
 ْ ناكفزحاع هوعصو هرغصأ هلاف يتلاامأ باستكا الا ىل_ءردّةةاريبك نوكيدقريتفلانالو دم دمعولا
 0 صاع ارق (ىوال اهلا لا ( :لئاسم هو اريعس نول همسسو ىلا هت لاق مت د2 هلام فالئاىدمعولا

 ا لاق ءاملا خشب نوقامل اوولعاق مدد ملام ىلع رانا! 'نول_خدب ىأ ءاملا مضر: ن وأ همسسو مداع نع رك وأد
 نمءالا ىلا هت لاق“ الصو نولا.< موقورانلا ىلا هوهوءال هو ىل_داهالصي رانلا لحرلا ص لاعب ديزونأ
 اذاءالدااودو دوقولا مءا ىلدلاءاّوغلا لاما وادب مموج لافو اءاصاهم ىلوأ لافو مي_جالامصو>

 مالل[فيفتو ءابلا مضي ن وأ همس كرق فاشكلا يحاص لاق ردةسهملص أس ىلاعت لاهو ازانملصت |
 ْ ةروعسم ىو ًارعس اهرعسأر املا توعس لاشي ةرعتسسملا رائااوهروسلا (ةيناثلاةلأملالاهدي دلو

 نمزاند ارملا نال اريعس لاه او هب وذ نع بهن فك ل دعاك ةروهسم ند لودعم ريعسلاو ةريهسو
 كلذ ل ةياالاهذ_ه كزئاملهناىور (ةثلاثلاةلأسملا) هلناالا ا دس ة باغ فرعزالةمسهبمتارينلا |
 نازىلاعتهلوق .لزنو ىتاتناا ىل-ءصالا بعصف ةياكلاب ضاتنلا هطأانغ نع اوزرثتس اه سانلا ىلع ا
 اع قالدع ودو كِل ةو سامه الا هذه تراص لاق نم لاول! نمو .مك- اواقم_هوطااذت

 | بلا باويأ ملفعأ نموه ناح الاد ةسرثلا لوس لعناكن اود الا هده ىفاك الا باوزأ مظعأ نم
 ا ركذلا مدال وأىف هللا مكمص وب) ىلاهتةلوق « ل_ءأدهللا و مك :اوتاق مه وطاا ناو هل وقفاك
 ُ (فمنا اامهلف ةدداو تا كش نإو كرتاماثلت نواف ندناىوق ءاسن نا ناق نيش الا ظدع لد
 بننا!(امهدحأ) نش شن وراو اوك ةلءاملا له أ ناملعا (ىل والاةلألا) لئاسمتباالاف
 6 براقال انمنؤلروي اواكامناو ثانالاآلو راغصلا نولرو اواكام مده بدنلاامأ دؤعلارخ الاو
 ,ل-رلا ناك فاذا (لوال ا)نيو+ ونةدهعلامأو ةمغلا نوذخأي و لنا ىلع نولت اة يذلا لاجرلا
 اود_هاعت اذاف كب باطا وى لاطتو كيئزاو ىئرتو كمد_هىدد و كمدىت دءريسغا لوز ةءلهالا ىف
 لح رلاناف ىننتا(ىناثلا 0 تدملا لام نم طرتشاام”ىلل ناكهمحامد ىل.ق تام امين ه-ولا اذه ىلع
 01 (ىلؤ ةد_هامملا عاونأ نم عون ىنبتل ا اذهو هثريو بسنلا نم هب انو ديلا باسنيف هريغ نبأ ىدين ممم
 0 لاه نمءالعلا نمو ةيلهاشلا هيلعاوناكام ىلع حالا لوأ ىفمهك رثلسو هيلع هللا ىلص اد هللا ثعد
 تستلانثراو:اادارااو نو رئالاونادإاولا ل رتا من ىلاوم |نلءد لكلاو لاق كلذ ىلع هللا م_هرّرق لت

 هوب دارملا اولاق نولؤال اود_وءلانثراوتلا هيدارلاو مهيصن مهوب اق مكناميأ تدقاعنيذلاو لاف مث 1
 مدت مهول اف دارأ ا لب لاسلا نم بيصنلا هنم دارا سدلمسومهد) مد» ون اف مكسناعأ تدقاعنيذملاو
 ' | ثراوتلابايشأامأو ةنلهاملاىفث راوتلا بامسأ ح رشا هذ ةريثعلا نو ةدهمتلاو ةرصنلا نم

 ]| ةريهلا (امهدحأ) نيرخآن يرعأ هبقدازو ىدثلا وفا ارزةسهالا لو أ قناانرك د دة مالسالا ف |
 ديزع رخ الاناستخم ام-مممدحاو لكحزاكا ذاهنءاشنسأ ناكن اورحاوملا نم ثري رجاسهملا ناككذ

 هّنناىلص لوسرلا ناك ةاخاوملا (ىناثااو) هيرافأ نمناك ناو رحاسهملاريغ هن ربالو ةصلاخلا وةطلابخلا ||
 تايسألا: ذه لك مسن ىلاعت هنا ث ثراودلل اددس كلذ ناكو مسمنم نينل الك نيب حا ويل سو هلع

 | تابسأ نا مالسالا نيده_ءلعرّرةتىذلاو ها بان كح ىف ضءبىلدأم_مضعب ماحرالااولو أو هلو: |



 و 0 (ةيئاقاأس ا ءالولاو حاكنلااو بسنلا ثالثثم دولا |

 ْ ادعسناو دعساّْأب !نانتاه هنا لو سرا تلاكو ةأرأا تنأف هلك لالا الا ذخأف انأوةأ هاو نتنبا

 | تداعامنامت 5 هيف ىذةمدس هللا لعلق ىقتحر امال مااوةالصاا هشع لاس املا امزح ا مننو غنا ل

 ا نيئلثلا دعس تن | طعا لاهوام وع لسو ءيلعهتلا ىلس هلا لو راع دفنا الاهز_هت ازيناتكو : مدع ٠

 . 93 ١ الاءد هقاعتى (ةثلاثلاةلأس سأا) مالسالا ىف عبق ثاريم لأ, اذ «ةكلووذقرامو نع ااننيدأو ا

 ١ كا يك نيب هفءالوالا ىلعامو مادالا لامىف مك نيبال ىلا عت هلا (لوالا) .ناهجواهليفاع |

 ْ ثاريملام ك- تينا ىلاعت هنا (ىفاثلا ) ثاريملا ماك أ لهب ناسببالا كل ذ نكي عمو ثرالا,لاملا يةءلااذه 1

 : اقتل هذلا اذه لمحل كلذ ب ب.ةءرك د دفنو رقالاو ناديلاولا ل رئاغ بدصت لاج رللهلوة ف لاس الاب.|

 || مكلهتلالوقياك اممالوأ فهلا كصوت وق لافةلا لاه ( ةعبارا لأ لا  ممالوأ ىف هلام كو

 ْ قدك ذا ىدد ضو لاتقبل انمرال وعم اندنال ا لاس ذ 6 تت ومدعب ممالوأ قوة ءاغبا ىلا كلمونالوق ا

 ْ | |و»و ىدر كل ذكو ه-اعىلا حاحا اممل-ءرىلا ىلإ وأ ا:ءةىفاصوأ ىلةاذافلءوأ اذا قال ضل

 | لمادلاو باجي هنا نم ةءصولا نال مكمل ء ضرغي ىأ مكمد ون انه_ههلوق عم حاجزلا لاق ةغا |: ىلع |
 |١ | لعايساو كلذ نو تح ىفك شالو هن اضو م مكلذ قاسانالا هللا ءّرح ىلا رم ةنلا اولةةنالو هلوق هلع

 0 ظ ل__ثءرك ذلل كدالوأأ ىف للام كيصوب انهه لاق ىو اذكل كءصوأ ةغللاق لاسةيال هنا لق ناف

 1 علمك كلللاكو اة ارش هلل كيس ون ةلوقدعب ركذ موجالالوق ةمصولا تئاكاملا“ آل ناش "ال

 ا هللا لاو يأامظعارس أو: رقغم مغ «تاشاصا اواو اونمآ نيذلاهظادعو ىلاعتهلوق هريلقتو نيش *الا

 ّ كلذ لعفاغ او دالوالا ثارعسرك ذيأ ديىلاعت هنأ ل-ءا (ةسماسلا ةلأ سا م1 لوتانغ ولا نال رفع مل

 ٍْإ 00 يَ ه ةعضا : ةمطاف مالسلاوةالصلا ه- اعلاف كلذلو تانفاغت 1 اآهداو نأ سزالا قادت نال

 1 0 : ذا لاعاما ني دلاولا عم حامجالاحو دا اردن آل اح دالو الا نأل_ءاو مم ءاريمإ ركححذ هللامدق ٠

 : روك لاو طةق ثانالا فل نئاماراعمتانالاو روكجهالا فا« نآاما تيما نال كاذو ةثالثف

 نيش "الا مرر يداك همق ماك هللا نيب دقواءمثانالاون' ولا كما تلا اج ( لولا سقلا)

 ١ ناهس دالة تالساو لأ 5 تص ذتيا!فاخاذا (اهدحأ) اناس يلا

 : ؛ناهمسرك د لكل ناك ثانالان .ةءاسجو روك نا نءةعاج ثراولاناك اذا (اهةانأق) مس يف "ةللو

 ا ماقو رحوزلاو ني والاك نئراولا نم نورخآ عج دالوالاع٠ ٠لصحاذا (اهئلانف) مم ُقنأ لكلا

 ا رك دال هلوق نا تدثف نيش *الا طل مرك دال دالو الا ني م اهمسلا كالت دع قابل اناكو مسومامم و د أ

 |1١ ىلاعت نان طق ظارحلا ناتو تاماذااع ا لا مسقلا) ةرثكلا ماكحالا هذه دمي نيش الا طع ل“ 7

 : نيدنملا مكح نيل ىلاخت هلاالآ "نفعل ان علف هادو كنا تاو نائاثا |ّىهاف نش اقوف ْن 1 تا نما

 1| ادعاصقتانباانم ثالثلا صرف نام لاه هنا سابع نبأ نعف هدفا وفاتشاو ب رمدلا لوقا
 0 ٌنولف ند ءانن © نك نإد لاه ىلا عتهنأب هيلع جتحاو فصنلا وهذ نينا! ضرف 0

 ادعامفانثالث نموكبطو رش نشالاذخأ نأ يلع لدي كلذو طازت_ثالا ةغااىفنا ةلكو كرتاماثلث
 1 نا ىلع مرال مالكلااذ_هّنا ) لوالا ١ هودعو نم باوااو نئنمال نيثاثلا لوصح أ كلذو

 5 اننوكك اطورمدم فدا الو ه- ىل_هذ فصلا انهلف هد داو نب كت حاولا ىلاعت هنال سنانع

 اذه نا تشق نيمندال ايدصت فصخا | ل_هجدق وهو نيد ءالامسصأ فصلا لود قع كلذؤوةدداو

 فدصولا ءافتادت ع يكل ءاغتتا ىلع لدتا ةلك نامل نالانا (ىلا# ١1١ هلوق لطب وذ عمنا مالكلا

 نوتتل انس تان قد ل غل الانا نعي . الانيتاه نيد صضفاذم اا مزرا كلدكس الا ناك ول هنا هماعل ديو

 | ةماكب ل وانا تثق امهداسغي لوقا بجو طارتشالل ناد ةلكن وكي نأ ريدة و نائلثلااماو ف هناا اما
 !| ةضورةمناهرذااححاود_2 0ناف لاه ىلاعت هنالو ال- اان ناكسذ ىل_طانلا ىلا ىناقلقي طارتشالا ||



 مابا

 - مه

 اد لا تطيؤ طارت قالا ل را نكالو مف ةالمصأا : 17000 مكملع حانت اللهو | ْ
 لا

 | ”ةةوناهتلا اسنّنكَن اق ردقتلاو ارب_تأتوامي دقني الاف ناوه ناو اى (ثااثلا هجولا)

 ' | نيتنيلا صرف نا ىلع اوعجادف ةّمالار' اسامأو سامع نيا < نءباوطاود اذ_يذ ناثلثاا َّنهلف

 أرذال ىاعتهوقن مءانؤرع *ىناهصالا لسمو لاق )ل والا) هوو كلذا.:ةرعاساو اولاهن اماثلا

 الأ ىلاعت هلوقل نيثلثا نيالا بصنن وك نأ ب < انههذاديو ايا فاو تام نم نال كال ذو نيدقنالا طظدح لدم

 ا ! | بج وناشلنل اود انهدرك ذلا بدصنو نيش ” الا كلمن لت روكالا ىنطن ناك ذاق نيد *الا اح لثمرك ذ دلل

 ١ ْ انه هفاتنيوابا فلخو تاماذا ىزارلار ركب وبأ لاه (ىناشلا) نيثلثلا نيتنبالا بيصن نوكي نأ ةلاحمال
 | داولا عم متننلا بيمن ناك ذاق نيش *الا ظ- لم هر طصدذلل ىلاهتهلوق لسءادب ثاثلا تنءلا بدصت

 | 1 نماكوتأ ركذلا نال قلو تاك كاثلاود ى و. أرح داو عمابدصأ نو كت, نأبف ثاثلاوهركذلا

 | ةدس> اولا ىنالا طظ نمدي زأنيش'الا ظحنادمفي ني لالا طل مرك ذلا ىلاعت ةوقنا (ثلاثلا)
 ا ْ نيش ا ا تاون فالخ لعن در عج اولا الا انس تيك دا طنوكينأ مزلالاو

 : أ اير ذاق (عنارلاو) قرفاانل؟ اكال هنال نان دا اوه كلذ نوكي نأ بجو لوةنذةد-اولا ظدح نم دب زَأ

 ١ هءاسنلقام ىلع ل ديك ذو نيثلثلا عسب 1 يوما مداد و ةزادلا دعاوي 0 ب

 ١ َنهقوناكثالثلا م كو تاذس ع نمةد>اولام- 5 ب , الا .ز_هىر كح ذىلا هثهنا (س ماسللا)

 || كرئام فصت اهلت تخت ةوداوم لا كله رهان اتا والا ثاريدم ح رمش ىف لاهو نيتنثلا كرك ذو
 ١ ثاريم ديمو نيتخالاوةد- -اولا تخالا ثاريمر تهم زانههفكرتام ناثاثلا امدولف نين ا :اكن اف

 ناك الو ةنفهجو نم انيبمو هجو مالت نيب الا نيتاه نمةدسح او لكراصف ةريثكلا تاوخالا
 ْ |بيصنناكالو نيت الا نم ترملا ىلا برق ا اهمال كاذب ىلو أ ناتنيا! تناك نيئاثلا نيدت الا بيصن
 ْ ا لا نالت لع ةريثكلا تاووشالا يماد !دزالفأ بدوني انلا ىل-ءدادز,ال ةريثكلا تاتبلا|

 | 0 ءوججولا وها ذههذ ىوقالا ىنءادثاز فعضالا له عما تب اءالاصت دش تناك ام

 | نمسما.1او ةنسلا نمذوخأمعباراوةب الا نم ةطيفتسملوالا ةئالثلاهوبولاف بابل اذ_هىف
 ْ || دحاولا بالام لوقنةطتفروك ذلادالوالا فا ذو تام اذاوهو (ثلاشلا مقا اامأ) ىلا ١ساسقلا ْ

 ْ نيش "الا طظ- ل_هرك ذال ىلاهتهلوق هل الد نم (لوالا) هوو نم هتاسو لاملالك دخأ درفةنثااذا هناق:

 ْ ل ءاااهلن دس او تناك نا و تانيا ا ىف ىلا هذ لاه مثنيش'الا بدصن ل ءرك ذل بدصن نا ىلع ل ديا ذ_هناف
 ا ١ هحدلا نء كلذ دمفة_ءانأ (ىناثلا) لاما عيججدر ما نيالا تددن نا نيد , الانيتاد عون ممر

 أ ناك انور ذةمصءنبالا نا ع نار ليرد ةنمع كك رالف عابس تقيم مالسااو ةالسصاا هملع هلوقىهو
 || برتأن ا (ثلاثلا) لكتاذ_خابنأ ماهس نكي لاذاامف بجو ماهسلا دهب قيام لكل اذن الا |

 | دل ار نقر باص عع نكيولا ذاف ثاربملا نم نيعمر دق عاسجالاب ل سيلو نيالاوه تمل ىلا تايصعلا

 || هلوةةناثلثلا وه نيس الا ظ- ل.ةناف لكلاذخ اين بجو وذ دئازلاذخ ًاينأب هتمىلوأ ردقدخ أب نأ

 | انقلاملا لك ذ+ ابنأ ىت كلو تاثلا وهاةلط ءركزلا ظحنوكي نأ ىضتقي نينش'الا ظل ءركذللا
 || مالو قهقامكبصوب هاوق نا (امهدحأ) ناهبو هيلع ديو دارفنالا لاحال عاق جال لاح هنمدارملا
 | (فاثلاد) كانه ىتالاوركذلا لوص- ىبضدةينيشالا ظح لمركذلل هةوقوذالوالا لوصح ىدتَمي
 | "اني فاو تاماذاامًأطقفادحاوا. با فاشو تاماذا لكحل ازهدا رقنالا لاح هسةعرك دىلاعت هنا

 هب .الاىف قيوسعأ هللاوةي وسل نموت لاملا ةهسق يونا. رالو قاقسالا ةهج ىف نيكراشتما واكل
 أ ورفتا نادي علف (الواامآ) هروح را ليجحرلا فز عقر مانا كشال ( كوالا لاؤسلا) نالاؤس
 (هراتنغاواه عادا راكد ايا ناصقنلفان ان'امأو كلذ نم اهنوعنءام راق أو اهجوز نافزوربااو
 0 اههصأ نوكت نأ بجو لك أ اهز عنا تيئاذاو ةم-متم تراسص لاجرلا تطلاغ تمام لالفاشلاب 01
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 ١ بيصت فصن اهببصت ل_هجولاعت هلا ىف ةمكلس ا اك ةاو اسما نم لقأ الذرثك 3 نكي ل نافرثك ؟ثارمملا نم |
 ْ ل-حرلا حج رشو اسم اع قف اه>وز نال لقأ 1 ارا حب رخنا 0 هوجو نم هذعءباوذاو كيرلا

 لجرلانا (ىناثلا) جو-ألاملا ىلاووذرثك أ هجرخ ناك ن مو هت-وز ىلءقةنااوه هنالرث كحا

 اضدأو ةمامالا وءاضقلا ةمحالصل-مةْشردلا بصانملا قو لةسعلا ىفو قلاش ىف ةأراا نه الاح لك أ

 أ: رااتا (ثااثلا) ديزأ هد دلع ماعنالا وكي نأ بحبو كلل ذك ناك موىل- - رلا :داهش فصن ذأ رااةداهم

 رعاشلا لاه داسغلامظعريكل لاما مملا فاضنااذاف ةوهشلأ ةريثك لّقعلا هلملق

 : هاجم أ 0 » 'مدلباو تابشتتلاو غاوتااننا انا
 هلهع لاما لجرلانا(عبارلاو) كلذ فال ل+رلا لاحو غمس ا هار نأ ىقطمل ناس الا نا ىلا لاهو

 ةناعاو تاطابراع انو ةرخاالا ىف لد زاطاناوثلاوان دلاىف لدجلا ءانثلاهدمةيام ىلا لاملافرمهن

 رااد اريك سانلا طلااخع هنال كلذ ىلع لجرااردقياغاو لمارالاو ماع ءالإ ل دمعت نيفوؤأملا 5 ْ

 كلانا هدد نع ل5سقداصاار ةع>ّناىور (س.اسكلا) كلذ ىلعرد دعتالؤ سانا اع عطل ال ىلا

 ىرخأ ةئذح تذخأمم اه أخو ىرخأ 5: ة- تذأو اهتاك أو ٌةطنطعان هيما او-ن الاف ْ

 ةآرملا بدصل لعخ ا ملءمالا هللا باق لحرلا تيصت ف ءض ا مسقت تدسذ تاءحابإف مدا ىلا اسهتءفدو ْ

 ردكحصلا طف م الثمىتاللوارك دلا ظد لك ءنيش الل لدن 00(ىلاثل! لاؤسلا) لحرلا سددت فصن

 هممت لوح اك ىتالا رك ذ ىلع» رك ذ م5 ىننالا نم لذفأ ركذلا ناكاسمل (لوالا) هو-ونمباوااو |

 ١ ص: ىلعو ةقياطملاب رك ذل لضف ىلع ل دي نجل دن الا طح لكم ركذالهلوقنا (ىناثلا) ىتال |بيدذ فعض

 قد راعلا حرف مازتلالاب ركذا !لضفو ةقباطملا ن الا صقن ىلع ذلدل مذا لامولو مازتلالاب تأ الا |

 لاه ' اذهاو لئا ذرلاريمشت ىف ىهسا | ىلءاسع ار ن وكي نأ ب لآ" اضفااريمشت ىف ىسلانأ ىلعاهبنت ل والا

 (ثااثلاو ) ةددعاو < رمةءاسالاو نيت :مناكخإال اركذف اهلف أسأ ناو مكسفن' ال منسحأ ع ةسح أنا ْ

 هين لد كا تارف لِمَقف هن . الا ءذ_هدورول سي لاوهو ثانالانودروك ذلانوثرو» اياكم 1ْ

 هلأسلا) لءأهتلاو ةدلكلابثا ريما ن نع ةمور< ىنالا ل هج عماطي نأ هل ىقشرالف قئالا يصت فعض
 نالادلو ىف لهعم سم هنا كالو َةَةةللا لمس ىلع باصلادلو ىلع عقاودلولا مءا ناك شال (ةسداسلا

 ثلا ناالا لك ارسا ان مالشلاو ةالصا هيلع لوسزا نامز ىفاوناك نيذلل لاهو مدآ ىج اء ىلاسعت لاه

 اغذالاناهدفلا ل وصأ ىف تالل ومنذ زاحت هلااناةناف ةَقشَح و ازا نءالاداو ىلع عمي دلولا اهدا نأ ىف

 ْ  0هود هللا ديري نأ عنشو دئن.شءا عب زا ىو نقمة ىف تا 0 زوجا

 لاق. نأ لاكشالا اذه عفدف قب رطاانأل-ءاو اعمنبالاداوو بلصلاداو مدالوأ ىف هللا مكمص

  0هدهنمهد.فةسن نأ اندرأ نااماو سامقلا نمو ةئسسلا نم لب هن ”الاوزه

 ا نوةه_سالن الا دالو ا نال كانداسا الاود_ه - نه نبدا ارامصامنءالاداوو داولالوةنةب , الا

 ثاريملا لك باداادلو د 1 ًادالامدنعاماو اسر اصااداو مدع دتعاما نيدلاح ىدح ا ىفالا ثاريملا

 دال وأ تصب كنس "كرمشلا هحو ىلع باصل اداو عمنيالاداو قدس نأاماو قاباانومستقي دشن.

 نيالادلو ىلءوداولا ىلع ذب الاهذ- هلل م مزاب ال اذه ىلءو كل دك سه الا سيلذ ضعب عمم ضعي تاضلا

 ١ل نيالا داو هيديرأ ام باهل ادلو هن دير نيح هلال انعم هزاسجمو سقي ة-د>اولا اندالايدوأ دكتور
 ياسا ا دلو عمار اطخ توك شوران د ل الاء »نال فانا تاصأ اداو هب ديرأ ام ننال داو هيديرأ نحو

 عوقو نا اناقاذاامأ ادحاوائيش هيدا را نكي نيتلاللا نيتاه نمةدحاو و لكفو نبالا دلو عم ى أف
 تن هنال لاكالا داع اند اك رشم فقال نلهج ناف ةقيقح نوكي ن نبال داو ىلعو باصا ا دلو ىلءداولا م |

  0نا و امهمفاءطاو مدل هنأ ب حاولا لبابة وس قاف كرتدشاا طفاالامك

 مكيالسأ نم نيذلا مك انبأ لثال-و ىل ات هل وق كلذ ةدك ىلع ل ديىذلا وسرفااوناسنال ىلا ةء_سنلا ا

 ال
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 ا الر داراساا لولاة 2001 الدال تاب نايق لذ ياااونع اد ١ 3
 1 دالوأ لو اني له نيالا نأ ىف ءانركذ ىذلا ١ ثحلا اذهنأ لءاو لاك مالا لوزب ريدَهَملا اذه ىلعو نيالا 1
 || ىلاعتةوت لبلدي عقاو كل ذنأ كدالو تادالاو دادحالا لوانأي له َمالاو بالا اذا نأ ىف عاف نالا 1
 ظ ا ىلءاوةغتا ةياصعلا ناق ةقمقاسا لمس ىلع سبل هلار ةلعالاو قدكتاو لمهعساو ريهاربا كئانآةلاو كولا ل, هعت أ

 ظ لع هقلاو كلذ عمامة قيقا لبس ىلع تملا لوانت بالا م !ناكولو نارقلا فروك دم مكس دما سءاهنا |
 هنأ اوعز يس د, ال | ام لُممرك دال مدالوأىف هللا مكيصو ىلاعت هلوقمو عنأل-عا وس مار

 ]ً لمس ىلءلئاسقا انا (اهن 3١ :قاشراوتالافاسل ورا تا (اهدحأ) ةسيراأرو ىف صوم |!
 ْ | + لوبشةلابةّمالا هنةاتريَح ادهو نيم هز كح ثراو.ال هنا (اهئلان'ت) ثرال د معلا ا
 0 نم ثرب لعمل ملا امأ للان رهثرال رفاكلا نأ ىل-ءاوةفتا (يلوالا عرشقلا) ناعرذ ه٠ لععّرشت و ا
 07 هن بتكو كاذب ديو اعم ىذق ىبعشلا لاه ثري هنا ممذعب لاقو ثريالاضرأ هناا نورثكألا مه ذرفاكلا ا
 : 00 ل نشد حجب رمث ناكو هيد معأو ىذاقلا شب رم * ىلا دانز كلذ لفت دان 1 ا

 ام ءاخأ كلرتو ثام ايدو جنا هلاورك دق نما ناكل دانى وراذ ىاثاالوةلاة حو نتلم لهأ ثراوت المال هءلعهلوق موعنياوالا ةح 5 نينمْؤملاريءأ ى ةقاذكه لوقو هي ىذقي ناك كل ذيدانز ا
 0 رهاط نا اولاق نأ كللذاودك ع صقئرالودب زب رانا لو ل رحتو سا رحم "ىلا ثعمس لاف :
 ا ١ ف ململاو ملسملا نمرفاكللا ثد رول ىْذمم نيش *الا طع لم ركصذال مدالوأ فهلا م كصوت هلوق 0

 ١ 3 كل:نءصخ ريما اذه ال نيتام لأ تراويال مال بااوةالصأا «-لع هلوذب ءانكدد اناا ارفاكدا | آ
 ١ || لهأ ثراوتال هلوق نمصخأ صقت.الو دير مالسالاهلوق انههاذكلف ماعلا ىلع م33صاناوةيلالا
 | / لوالاريلناو : 4 "الاموي دك اًتمريخلا اذ ِه رهط نال ىلوأ صمذكلا اذه لب هماع هع دقت بح وق ني“ 1

 09095 تس زب 20"

 هدمت لإ تبسم

 ' | لصوت ثاردملا ةءقاو ىفاصت سيل صقنالو ديزي مالسالا فوقنا هياوج ىف ل.قام ىقأو كل ذكس 0
 0 ةةرلا ناز ىفهيستكا اىذاالاملاف لدقوأ تاممن ةترااذاململا (ىناثاا عرفلا) لاو الارئاس ىلع

 أ لاك نالوق همفاناسم هنوك لاح هيسستك | ىذلا لاما امأ لاما تبان وكي لب ثرولال هللا ىلسءاوعأ |
 انه[ ان يفاشلا ةح نيدلسلان مهستئرو هثريةفشسو أ لاقو لاملاس.انوكي لب ثروال ىفاشلا |

 ظ ا 5 و 7 هلا رج دعت اك دلل اوق وعىل-ءنيتامل- هآثراودال مالسلا هءلعهلوق 2 رث ىلع
 ا و 3 راانا لاق تازوال ل قناف ثر اودال صال نأ بحوذ نيدلم لهأ نيمسألا ن هةدكروو ا

 . ]|| ثروولاشلق رفاكتلا نعالللا ن نع ثروامتا ل -افريدقتلا اذس #> ىل_عو ثراولا ىلا ل ةتئاو مالسالا رخاىف ||
 ْ ١ كال فرص نأ لحالو لطاب لالا وهتاممد هيو د در 1 ا. لاح هرب نأ اما ناكل قرم ند «ملسا

 0 را نال اشو طاب عاب الاي وعدها تكمامأ جاوز لالا ىلا ةوقالا ومال 3

 ||[.  ردنا لاقي ناالا انوه ى-الوريلا ف الش وهو نيت لحأ نيب ثراوتلا لوص- ىلا ىضذيةرق اكدنام دنع
 '. (]| لاح الاساح كلما نكي ملال هنال لطاندانتسالاب لولا ناالا هءالسا“ ازمبأ نم«زب رخكىل ادنة ٠ ا
 01 ىضاملانامز لا ىف فرصتلا عاق مز هنامح نمز ىف الصاحراص هدو ىل_ءهنو ه دعب لص ولف دترملا ةامح
 ١ د رأا نمهنرو ثراولانأىلا مالكلا داع نيسئلايدانتسالارمست ناو لو هلا ةها دب ىف ل طاب كاذو

 ١ بهذ مودام هب . ل اخد 5 تاصءدتع نم (عبارلا ع طولا ) ىلعأ هللاو هاذاطب ا دقو دئرألا: ا.-لاخ |

 ا اك مالسلااهيلعةمطاف نا ىور همفا وفلاش ةعيستلاو نوثر ونال مال !م_مملعءايبنالا نا نيدوضارثك أ
 |! هاك رتامثروال اسالا رشاعم نذخ مالسلاو ةال_ىاا هساع هلو اوما هنما.ه و عئمو تاريخا تيل 1
 أ تراشااجن اكو اكو نيس الالنع لدةءك دلل هوق موهعد مال_سا |املع ةمطاق تكا اذ مهدئعتةتدم ||

 | نارقلا موع ص. مق زو< نأ ريدقتب ولات ةع.شلا نا مدح اولاربنع هس هذتز وال نآرقا'موعناىىلا |
 ا 1 1 ولاا ينعم هحوأ هث الث د هنان-و وعزت كرك كالا مخاول يك |
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 لد نكعالواولاع واد ناملس ثروو ىلا عت هلوقو بوقعي لآ نم ثريو نت ري مال_سااهءلعان ركز نع 1

 || نيروتلاا هاا دّبماديدج امسك نوكيلب ةققلسا ىفةلارو نوكيال كلذ نالئيدلاورلءلادئارو ىلع كلذ أ
 ةمطافالا ناكام هل املا هله ةقرعم ىلا حاملا نا (!هتانو) ةقيقطا لمس ىلءلاملا ىفالا قةدعنال ْ

 اعاض ناك ام هاف رك وأامأو نيدلا ل_هأوءانعلاو داهزلا رباك [نماوناك ءالؤهو ساسعااو”ىب-عءو ١

 مال_بلاوةال_ضلا هلع لوسرلا نمثرب هنا هلا وطي نم ناك ان هنال ةثنلا لأ سللاهذدهةف رعملا ||

 || هك نم ىلا اهقلبيالو اهيلا هب ةجاحال نه ىلا ةلالا هذه غل نأ مالسلاو ةال_هلا هملع لوسرلاب دلي فدكف ||
 ئدلانارب دقتلاو ثر ونال هلوةا "لد ةقدص ءاك رتامهلوقنا لسع (اهئااثو) ةحامحلاذشأ ا تفرعم ىلا ]

 ,قس لدادلف كل ذىف ةمصاخ لوسرال ق.دال ردقتلااده لعق لدقنافثر و'الئذا!كلدف ةقدص هارت ىذلا ْ

 : رحل و مهكلم نع كلذ ج رد مزعل درعه ئثرقدصتلا ىلعا ومع اذاءاسيتالا نا لاقحال ةيصانللا ١

 ٍ دعت ركيى أ لوقب تيضرمالبسلا اهيلع ةمظاف نا باوالحاو مهرغق- قدوة فم ىءلااذهو ممنءثراو ا

 1 ةلأسملا) ل-ءأهتناو لاؤسلا اذه طق فركب وأ هلا بهذامةعص ىلع عابج الا دةءناوةرظانملا هده
 || فذغ .مهنمرك ذالءانعم نيالا ظلم رت ذل هل اوقنادي الا هذهبةقلعتملا لئاسملانم ( ةنماشلا |

 ]| ني: اقوفءاسست نك ناف ىلا.عت هلوقامأ لعأ هاو مهر دي نادم نوهلا كلو ةكءووومهنالهيلا ازلاإ]

 |١ زو ندنئاقوذهوقو نب اّنهعم سلاصاخ ءاسنت ادولوملاو !تازبلا تناك نا ىنعملاف نرئام الث َن وذ

 ْ ٠ لاؤسلا)تالاؤسانوع و نشا لعتادئازءاسث ىأءاسث لول ةقص نوكمناو ناكل ا,'اريخ نوكب نأ |
 1 نيدش'الا ط نانباالدالوالا نمرك ذلا ظس ناسا روك ذم مالك يش'الا ظ لئمرك ذلاهلوق (لوالا |

 || اانا (لوالا) نيمو نم باو اوثانالا ظح ناساوهوءاسن نكت اف هلوةبهتدارا نسف فيكن |
 ١ لاق نيش الا مكح ىلع ل دامرك دالق نائلثااوه نيش'الا طحنا ىلعلد نيش الا طس لثمرك كالهوقنا ||

 1 '|| تولفددعلا ند نغلبامتاغلاب معان ناف عم ىل_ءال رئاماشلث نول نينا ق وذ ءانسأ نك ناف هدهد ا

 1 (ىناثلا) بسام فطعلا ادهنا تثق ت وافتريغب نيةقثل ا مكح ةعاسهلا مكح نا لعبا ناشاثلا وهو نشئللام ||

 ْ نوكينأ معيل_ه(قاشلا لاؤسلا) فامءل اذه نس ىف لوقلااذه يكفزيشنالارك ذمدةتدق ها |

 1 ركب 3ناوألا ٌةَسان ناكر ا ىل_عام-هلا ريس: ةدحاوو ءاسأ نوكي و نيمسببه تناكو نك قف تاريمذلا ا

 ) ب عءاستلاف ثالث عدلا لقأو عرج ءاسسفلا ( تااثاالاؤسلا) كلعتم سل هنا فاشكلا باص ْ

 1 هد_هذ نانما عسجلا لق لوي نمباولا ني -:ذثا قوق هلوقب ديسةل ا ىف:دئاسغا ||: نيت اق وذ نكينأ ْ

 ||| اوذختال لوقو ارانمموطف نولك أيامنا هلوقىفاكديك ًايللاذهلاو هن الث وه لوقي نمو هتان الا ْ
 أ مقرا, ةدحاو عفان ارقلوقنف فصنلا اسولف ةدحاو تناكتاو ىلاعت هلوقامأ داو هلاوهامنانينث انيهلا |
 الأوهو بوصتمريسخا لانهاية ىتا! نال بصخا ارابتخالاو ةّداألا ناك ىلسعف عفر امأ ب ساء نوقاسلاو |

 . | دكورتملاتناكناو ردقتلا انوه ازكي فءان تانثراولاوأ تاكورتملا ناكتافريدقتلاوءاسأ نك ناف هلوق |

 1 ايم نم احلا انهم ددلاو لكلا هبؤاالو) ىلاعتهلوق ٠ نوذلا مضي فدنلا ىل-عنب دب زأرقوةد>او

 ا لئاسمةن الا ىو نب ونال ثاريم هد هيرك ذ دالوالا ثاريم ةءقيكرك ذا ىلانعت هن اراعا (دلول ناكتالرت
 1 ةلأسملا)'نْدلاَو عد رلا كل ذكو ف.فختلاب سلبتلا ريستم قأ نب مستو نسال رق (ىلوالا ةلآتسأا) ظ

 1| ةناال هذه نمدارملا اوهوداوام-_هعم لص نأ (ىلوالا ةلانلسا) لاوحأةهنالثنيواللنآلعا (ةياثلا|
 أ (اهدحأ) هحوأ ةنالث ىلع هع وةو نكع ةلان اء وذ ىئالاورك ذا | ىلع عقيبداولا مهانا عازنال هنأ لدعاو

 ١ (اهيناث) نس دسلا امهنم داو لكدانا ونال انههف داو نمرثك ؟واآد-اوركذداو نيوبالا عمل م تأ 1

 | ؛ | ةدحاو تبنيوالا عمل ص نا ( اهئلاثثو ل اضيأ هان رك ذا مكمل انوهورثك أو أ ناتنب نيوبالا عمل < نأ
 ,مك<باللاضيأ قابلا سدس اوذناالا هذه مك .نعدسلا باللو س دسلا ماللو فعنلا تنبلل انهن
 هداز ىح نموظعأ تاسنال اى ءنيدلاولاق-ناكلشال (لوالالاؤلا) تالاؤسانههوبيمعتلا |

 اهي أ لا ا



 قنا

 | ياواد اددبمتال ناكر يتق لاق ما نرةنأ ىلا نيدلاولا 5 غاب دقو هلع

 ناوآلاو لكأ نيدلاولا سصنو رثك |دالوالا بيهن لعج لات هنأ ىف تيسا اخ ذكتاكا ذاوان ادسمضا

 كل ناكف ليلقل الا امعردع نم قبام نيدملا ولا نال ل ذو ةمكسطساو نسل يابن ىف اذه نع
 | (ىناثلالاؤسلا) قرفلارهظناريثك لاملاىلام «حانت- اناكف امصلا نم زف موةدالوالا امة الاقلام ا
 || لاوسلا) تءملاىوالودار ااو ريطسولا ات جرا ارت حبال

 | ةيأو بأ ةسنتنا وبافدي أهل لاقي نأ مالا ىف لصالا ومالا بالاامه ب اواو نيونالايدارملاام (ثلاثلا
 ْ ريركُس هيونال وق نم لدب امهئمداو لكل هلوق باوأا هن الدعس (عبارلالاؤسلا)
 ١ لكل لق الاهذ لة ناف هذ امهك ارتشا ءرهاظ ناكل س دل اهي وبالو ل.ةول هنآ لدي !اذهةدْئافو لماسعلا

 || ادتبمسدسلاو اديدشتوادمك اي لاجالا دعب ليصفتلاو لاديالا فنالاسنلق سدسل ادي ,ونأنمدحاو

 1 تاز او هتيوو دو نكي مدافر امتاز »  ناسالام_متن طسوتم لدبلاو هن ونال هريشو
 0( لصع ال نأوهو نيوبالا لاودحأ ن نم ةيناثلاةلاسااوهاذه نأ لعا(ىلوالا لأ 11١ تانل سمانا الاؤو

 تان ل1 ماللا:ووذءاونأ هثروو هلوق نمدارملاوهو امهاوس ثراو لانه نوكيالو دالوالا٠ نه دحأ اهوعم

ه-هاوس 4ثراوال هنأب ر هدمه رهاظءاونأ هتروو هلوقّنال كلذو باللقامااواها ضرت كل ذو
 : ْ ناكاذاوا

 00 بالاناثل ا اوهو قاملا نركب نأ بجو ثلثل اوهّمالا بدصن ناك اذا ام-جعالاملاع وهناك كلذك

 ْ (لوالا)ناعر ةانرك ذام ىلع عر و دالوالا قس ىف نم.ذ مالا طد لئمرك د للا ه#من» لاما نوكي امههذ

 1 دخأي اذه هناالا نيثلثااذسخ اي ةرو هل! هذه ىفو سد سل اوه بال | ضر نأ ىلع تاد ةقباسل اذن الا نأ

 ةرودلاه دصهقو بءدعتلاب فدئلاذ_خ أي هلا تنئامل (ىلاثاا) ب بسصعت اان فدتل اودضد رذلاضسدسلا

 3 اوارقتالا دنع لكلا ذخ أبن أ وه ةبصعلا ةمصاخ نال لاملا لك دخان أدرفنااذابالا نوكأ ب حو

 ١ ةياسصعلارثك ابي هذ ىحوزلادحأ عمءاوبأ هثرو اذا امأ نيونالا ىوس ثراو تءدلل ن نكي ملاذا هلك اذه

 1 0 ردا ىلا نت ماع نبا لافاو بالا ىلا فاعلا خف ديو مالا ىلا قيام ثلث عقدي م نمسا .دخاب حج وزلاَنأ ىلا

 ىفاو هنانيريس نبا ن ءو ىقبامتلث هللاب اك ىف دج ال لاهو بالا ىلا قاملا عف ديو ثلثلا مالا ىلاو همدصت

 08 جيرماالل ل اللن وكي نأ ىلا ىضةي هنال ني وبالاو حوزلا ىف هفااو ني وبالاو ةجوزلا ف سارع نبا
 ل لجرلا عتجا مهلا ثاريملا :دعاهتنا (لوالا) هوجورووبلبا ةحو كلذ ىلا ىضغيال هناف ةبوزلا فامأو
 مكمصو ىلاع7 لابن كال ذك تنبلا عمنبالا نأ ى رئالآنعش'الا ظح لثم رك ذاناكك-اورسح نم :أ رأاو

 الاجر ةوخا اوك ناو ىناعت لاه كيذك تخالا عم خالااضيأو نيش'الا ظد لثم ركذال مدالوأ ىف هننا
 ثاثلا ٌماللذ امهريغثراوال ناكاذا هنا انءانال كل دكبالا عم الا اشي وني الا طل ثم رك ذالفءاسنو 1

 لم ذالا. الث نيوالا نيب قاملا قي نأ بجو هددت جوزلا ذخأ اذا لوقنفاذه تثادا ناثلنلا باللو ١

 امون قابلا قب امه سم هنمئ ةراصا ذاق لام اموت نيكي رش ناههسشي ني والانا(فاثلا) نيش'الا طس ٠

 هم- أف ةيارقلا مكحال حاكنا | دّقع مك همس نشا امنا زلات ا(ثااثاا) لوألا قامحتسالار دق ىلء |
 د ا رزان نيو ًاواجوز تفلخ اذاةأراانا (عسارلا) قابلا ةمسقىف ةمضولا

 ْ | نيش ا ان لام د دال هل نتا علك 3 دلا ظح لثم ”الانوكي نأ َ بالا ىلا سدسلا ومالا

 3 0 ا 9 6 انا الأ سملا) ناثلاءومعلاب د ةكارطلا

 دوطبلاو َ ا ل ار و هاق رح اهلبقام نوكي نأ: ريك ايدول وجا اوطرشو مبااو

 م6 .اجباسلا لاه (-- ا هد ال م-ماف نوقايلاامأو ةبادمأو مس نا

 : أ لك هناكتح عوهارام عالاءاهل اصتاةةثاماللا نال كلذو 2" الف هلوق ىف ةرمسكلاا دعب ةءذنلا اول سا



 اند

 ارق 9 نم هحؤامأو ا بكي لعق برعلا مالك ىف سلو ةدحاو | |

معامل لصدمأملا مكح ىف ماللا نال له لاعت_ساهئم مزاد الو لدمالا للءانمب أ وف سلا زمول
 

 ْ ىهوني ونالا لاو ن نم ةثلاثلاةلا.طاوهاذ- هنأ ل-ءا (سد سااهّم الق ةوخاهل ناك ناف) ىلاهتهلوق

 تحلل نأ ل ءاوذللا (ىلوالا لأ سلا) لئاسمةناالافو تاوخالاو ةوخالا اءوءمدجوب نأ 0

 نيالا ل 50 نو.ء< «س يحول ايلا, 0 بهجتال ع 1

 ل يك رسل

 هلناكن اف ىلاعتهنلا لاه ا.ءاو س دل! ىلا ثالثلا نءمالانادرب ناو الاراص مبنامعل لاف سامع نبا نأ

 ىضمو ىلبق نم هي ىذق اضق درأ نأ عمطتسأ ال نامعل اسقف ةوخاناس دل كموقنا ساق ناوخالاو وا

 نامء عمل ذركح ذس ابعنبانال هثالث عجب !لقأ نأ ىلع ةلال دة اكتمل | هذه ف نأ لعاو راصء الا ىف

 نأ ملءاو كلذ ة_-عامهقافتاناكف ناسالاءااعن نمو برآلا يكن هاناك امهوهركن ًاامزاُمعو

 هيلع هللا ةسرفالقأبا اركب ىفأ ىذالا لوقوهو ناثثا عيب القأ نا (لؤالا) نيل ءلوق عيبا لقى ءالعلل |

 ا داو تلق ع نمرثك ًاد-اولان اسنالل خوك نر سا (اهدحأ) هوو هفاودك>او

 اهل ندور كال نش اقوذهوشب ربدّتلاو نيش اقوقءادمت نكح نافىلاهتهلوق (اهتانو)

 اوعر تهذملا 0 نولثاهلاو ةعامس امههقوثا كنا الا هلوق (اهئلانو) نينثللاطاصءاسنلا ا

 ثالث عملا ”لقأ نا هّقفلا لوصأىف ءانرصت ىذلا ناالا نيوخالاب بلا بجو باَكَلا رسهاطظ نا د

 هرب رَمتو سامةلاوه كلذ بجوملاامناو نيوخالاب طا ند وال اكل هاظن ريذقألا اذه ىلعو

 ناانلقامغا ا هبت نأ بجو ناوخالاف كنك نا ناو بخان امجول نام الالوةننأ

 1 ٍبابىف هنالملا ها م نيالا لْزن ىلاعت هلئاَّن ا اشارانال كلذو ايست نيتخالا

 ترتسم منيدتالا بصناضدأو نائلالاوه ةثالثلا بيطنو نيتنبلا ببصن نا ىرئالأ ثارعملا

 تشثفهنالغاا نا رداد ناك رجا نِخلال هنأ د *أ ارقسالا اذه تائااود '

 ل را ”اهال هنال ني والا ىف هنو مزلز يالا ف كلذ تداذاو نا. عز :خالانا

 لوةعمرب- غهنال بع «تاريدَقَتلا ىف ص امسقلا» ارحا نال لاكش ا. دل هىفلاق. تأ ن كام

 ىلء لب سا.ةلاههد رط ىلع هب كسي ال لاقي نأ ن نكعو عهاجري-غن ه همد كمل د رت كلذ نوكم - ىدعاا

 هنال-ءاو لعأ هقاو فعضا اًدياَعَف قيرطا اذه ناالا م .ومذل ا ةزام ا ةرثكلا نال «ار ةدسالا فيول -
 عاجلا نا هقفلا لوصأ ىف مسالاو سارع نبا بهدم او ةضيل ع نيستا خاج دركضأت

 سدسلاىلاثاثلانممالااو عاذاةوخالا (ةئاثلاةلألا) ملعأهتتاو ة<فاللناب .ةءلاخحلا |
 : بصعتلاءقابااو ص رهان ص دس سادسأ ة سوهو قام !| لكبالاذ_خ أيل ةتيل امش نوتربالم-4ن | !

 ءا رقت_سالاناهتعو باللف دامو هنء مالا او. حىزلاسدسا!نوذأب ةوحالا ساس ع نما لاهو [ ْ

 7 دثتءنارووهملا ةجحواوتربنأ بء-واو.>اناةوحالا ءالوهذ بحال ثريال ن نءناىل_ءلد أ

 نء مالا نو. مهمابالا ىلاعتهللامهرك ذي ل ةوخالا دو-و دعو نيوالا اكتملاملاناكةوخالا ٠ْ

 بلا اا هلوص>د٠:لاملا قدنأ بجوذ انراو هوك ايجاح هنوكن م مزليالو سد_بلاىلا ثاثلا |

 نارلعا (نيدقأ اهب ىصويةيصودعب مز ىلاعت ةوق . معأهلئاو كلذ ل: .ة ناك اك نب وبالا كه ىلع | ا

 ءامصنارك ذا ىلاعت هنا (ىلوالااةلأ لا) لئاسانههو تان االاءذ_دةتاىفركذتاياصولا لت اسم |
 ل الوهىلا عف تام اءامسنالا هد هىأ نيدوأ اهب ىدولةمصو دعب ن ملاهنيدلاولاودالوالا |!

 نكي تيما لام لك نيدلا قرغم_باول ىح نيدلا مكرتلا ند حب رذمام لأ نال كلذو نيدلاو ةمصولا نع 1



0 ْ 
1 

 | تدرخأ ةيضو تملا دو ناف ءيئهدعي لذفو ىضق هناالا ناكوأ نيد نكي ملاذا اماف قع هلق زوال
 ظ 1 ىأني”لعنعئور (:2 ملاذ ملا ) هلا ضنارق ىلعان'اريم ىقابلا مسقم لذفام ثلث نم ة.صولا
 الأ نيدلانىضقل_سو هملع هتلا لص لوسرلا ناو نيدلا لبق ة.دولا نورنا مكسنالاق هنا هنع هللا ىضر بلاط
 ! ىض2ةثهب الان اهدا سه نسداو اغفالاو رك دلاىف يدقتلا هنعهللا ىذر هذا هنا ل -ءاو ةمصولا لبق

 .[|| ةيصولا عدقتى ةمكسملا نا لعاو ةتباا بيترتلا ديفتالوأ ةلكالمكا ىف نيدلا ىلع ةمصولا مدت
 .[|| ىلعاماش اهجارخا ناكف ضوعرغب نخؤد لام ةيصولان ا (لوالا) .نيه>ونم اظذللا ىف نيدلا ىلع

 الأ هللا عّدق سلا اذهل هئادا ىلا ةنئمطم هثرولا سون ناف نيدلا فالذج طي رغتلل ةنافماعو اد ناك هنرولا |
 1 لاش داب بنغرتلا كا ذىفدك 1مئاهبارخاف اسغرتواهئادا ىلع اًمءب طفالا ىف نيداارك ذ ىلع ة.صولاركذ

 لأ ثيراولا مايستا (ىننلا) ةيوسلا ىلع حارخالا بوو ىف اما ىلع اهيدشتنيدلاو ةيصولا ىلعوأ ةلك
 || ةريتعمة لرؤلا ماس ناك هلام ثاثب ىصوأ اذا هنا ىرتالا ةيصولا نءرخؤت .اذكف نيدلانءرخؤت اهنا اك
 ْ دعب ةريتغم تاريملا ماهسناانلعمل ةمسضولارك ذو نيدلارك ذنيبهتلا عمذل ىدوملا ىلاثلشلا ياست دعب

 ١

 9| لاملا نم كلدول هنا ىهو ىرخأ ةهد نم ةمسص ولا نتي و نيدلا نيب قر ىلإ نيدلاد_عبةريدعم ىهاك ةمسصولا

 ا كل دول هناف نيدلا كلا دك سدلو ثرالا باص أ ءاءصناىفو اناصولا باعصأ ءامصنا ىف ناس ل
 ]| كلذ مدنا انركصذ اف ثرالاب اهتهباشمامأ رخآ هجونم نيدلا وهجونم ثرالا هيشت ةيدؤلاف ْ 1 اه رولا قعود ىذ وم لا 2 لطن هقرغتساناو قابلا نمرإ تحن دا فوت ىة لانكا نم
 0 لحأ ماهسنالف نيدلا امماشمامأو ثرالاو ةمصولا بادعنأ ءامصنا ىف ناصّةما ا ل_تد ءىش لالا ند
 ١ كلوقينأ لئاقل (ةثلاثلا ةلأسملا) لعأ هللاو نيدلا دعب ةريمعم املاك ةءمصول ا دعب ةريتعمثد راؤما

 1 تسااخ ناقل اع نأ لدأ امهم دحاو لكنا ىعملاو ني ريس نب اوأ نسكلا سل اج لاق لاعولاك ةدحامال | | اهانعموأ نا ( لوالا) نيهجونم باوماو نيدو اهب ىصوي ةمصو دعي نم لبق الحو |:يدوأ ىهءام
 ]|| نلحرلا سااج لاه ولامأ بيصم تنًافاممءمجتا وبصم تنأن ني مسنياوأ بيصم تنأق نسما
 1 نيدو ةمصو دعب نم لاق ولان هداذكت صالل قذاو#' راسغ تنكر رخ الا تكرتوامسمماد_تاوت سلا

 : ا.ه ددعأ نا ىعملا ناكوأ ظفاي هرك ذاذ ا ام كل ذك سدا هنا ملعم ونا سهالا هيث لس < نأ لاه لكف دعو
 1 ىءم ىف ترانض ىنلا ىلسءتاخداذا وأ ةلكنا (ىناشلا)امهالك ناكنا كاذكو هدعبشا ريما ناك نا
 ١ اناوطاوأ ايتعر ووطن تاجامالا امهموعم مملع اذمّرح هلوقو ار وفكوأ اع مسوخم عطق الودل |وةكواولا |

 1 ناك اب نيدو اسهم ىص ونةمصو دعب نم ىلاعت هلوق اذكه واولا ىءعاتهفوأ تناكف مدغم طاةتااموا
 1 عفان قو هل عاف مسد لأم ىلسع داصلا فن ىدول مدا نءاركب وأو صاع باو ريسثك ارق (ةعبارلا ْ | ةلآلا) اعمج امهدعبدارملا نوكف نيدو ةمصوْ انه نوكي نأ الا لاق هن اكراصص ءانئتسالا تعم ىف

 )| هللا نا هللا نم ةضن رفاعفن مسك ٍبرقأ ميا نوردتال وان أوك قانا ) ككاتعت و3. م داو تاكذا ١
 1 هللا نمضي رفهلوق نيبو مسجئاس هن او نيثراولارك ذنب ضري_ممالكاذهنال-ءا (اهكساءاع ناك 0

 الا رك ذا ىلاعت هلال وقذف هيسانم وهمي ص رتءاامادكوم ضرتءاام نوكي نأ ضارتسعالا نمو
 || ةوسق تاكدقو امسال لصاودل عفن تناك هجولا | هريغ ىلع تعقو ولةمسقلا ناهلاب رطتاع رنا الاو | لأ تاريدقتلا كلت ةمك ىلا ىد مال لوةعل او ةفاَمْم ءامصنالا كل :تناكو ني ونال ءاسمصنا ودالوالاءامصنا |
 1| ,كطاصع طبحال مكل وةءنا نواعت محتح: الاه ناب ةهبسثلا هذ هلا آنا اهام معدل || ناوسنااو ناسصلا نوثرونا اك اموءانوقالا لاجرلا نوثروناوناك ممناو هجولا اذه ىلع راوحال برعلا ْ
 .[| نيعن وكمو ةرمضملا نيع هنا هيف تدةمءاانع رو سما نيعوه و مكل ماص هنا ىث ىف مت دقت عا انع رفأ
 ! اوكرتا سانلا ا مأ لق هنئاكف امقاوعورودالا تاسع ماعل او هذ يحل يكمل هلالاامأو نا



 ا /

 ]| اهردقىنا !تاريدقتلا» ل هنوف هللا مال يعل اون وكو مكاوةعام رعت ىاارداتااب تي دول امد

 [| نم ع: .طلا هما ا ل ..عام كرت ىلا ةراس* ا عفن مك 0 1 رك 3:1 هو ةن تكلا

 ا اهرّدقىتااَة ءدقلاءذ _عاذا ةنالابو-وملا ةراشاهلنا ٠ نم ةشد رفهوقو هئرولا ىلس_عشد را وما ةعسو

 : اهفنمكل] برقأ دار م١ (لوالا) اهوجو اعفنمكما ٍترقأ مهباهلوق نمدارملا فاوركذ واهب ,ىذقو عرمشلاا

 : ءانا الاوءانالان هال ردش عضل ل د :ءؤما عفشيل هللا نا سايعنبا لا ةرخا الاى

 كاذيد ٌرةمأ هتلاسعهداو هما هللا عذر هداو نم ةنلا فةجرد عفرأ دااولاناك ناو ةئاطاقةحرد مكعفرأ
 ا 00-0 :مدكل برقأ مهيأ نور دئال لان هيلو هيلا هلا عفرهيدلاو نم ةجرد عفرأ الا نك ناو هلع |

 ضعد موضعي عافتلا ةمفكدار م١ (ىلاثلا) كاذب مارك اذ مبةنلبا ىفهعافتلانا فرعيالا.هدحأ

 : اذهتوعنأزاو-دا رملا(ثااثااو) ه هنع يذل اودل ب رثلاو هماع قافنال أ ن* ب>وأأ ام ةهج ع نءاث الا ىف |

 تنااَض رف كلذ ضرف ىأدك قمار دصألا بصن بوطنموههنلا ن مدكلر 5ىلاعت هل او؟ « كضلابو هتريف كلذ لبق ْ

 | ىلا هت هنالم كعابطاس ملا لمت تأ | ةعسقأ | نءىلوأ تن را را هذه اوت ىءاوامكح -اهاعناكمللا ا

 ا اعالا أبل يحس ناودسافماو حاملا ,«تيراوملا ةمسق ىف ابا اعز وكس تامولعملا عسم < ملاع |
 ٍ انو دب رتىااةمسقلا ن هىلوأ ثيراوملا هذدهأ هروسق تناك ٌكلذك سهالا ناك .و نحل لالا

 انلق كال ذكى الا هنا عم ا|يكحا لع ناك لاك ملة ناف نواعتالام ٍل_ءأ ىلا دك.ئالمال هلوقريظناذهو
 || نامزلاتةلوخالان الا ال لا.ةئسالا ولاا ايرياتاك افا الا ذم هللا ن ءريللا للملاثا لاق

 لزلو كلذكناكهق'نامها ليةذاو.هتت اناسحاو الضأو ةمكحوالعاو دهاشاسا مولا هنودسلاهو

 || نواناكنافدلو نول نكي ملثا مكحاوزأ كرتامفدنمكاو) ىلا :هلوق »ه تاةدااهذمافودوم

 : ناكتاقداو مك-أ نكي )نا مكرامم عب رلاّنواو نسدوأ امبنهص وب ةمدو دعب نءنكرئام عب رلامك ظذداو

 : هدهفهنرولا ماسقأ دروأ ىلاعت هنا لعا ( نيدوأ اهب نوصول ةمصو دعب نم مكرباس نمل ّنوافدلو مكس

 ةطساووأ ةطساوريغب تياانالسص:منوكي نأاما ثراولا نال كلذو تاس رثاا نس ىلعتان الا

 ٌْ ثالث ماسقا اذه هىلهخ ةيحوزلاوا بدنلا وه نوكينأأاما لاس هتالا بيف ةطساوريغب هبل هن ناف

 دالوالا ا مف ل ديودالولا ةءارقوه كلذو بسنلا ةه- هةءادنا لما لاست الا اهالع و اهفرمشأ

 ْش ةم-وزلا ةهح نمءاد !لصا!الادتالا (اهنانو) مسقلا اذه مك مق ىلاعت هللاف نادلاولاو

 فرم: قاذلاو ىذر_ءىناثاا اذ_هرىاذ لو الا نال لواالا سلا ن نءفرمذا!فرخأتم مقل اذ هو

 ٍ لصاطلالاصتالا (اهتلانو) اهريسفت فنا الا نك تلاها الا هده ن هدارملا اوه مست |اذهو ىذرعلا نم

 دالوالانأ (اهدحأ) هودول نيلوتالاا نيعسققل ا نءرخا:ممسةل اهو ةلدلكلا ىعسملاوهوريغلا ةطساوب

 5 طوقسلام جا ضرع لةذةلؤاكلل امو ة .اكلان طوة سلا مهل ضرءيال تاسوزلاو حاوزالاو نيدلاولاو

 بتةلالكلاو ةطساوريغب تملا ىلا اهمءدحاو لك بش نياوالا نيمسقأ انا (اهان و١ ةءاكلاب
 نيدلاولاننانالا ةطلاخم نا (ه«ئلامثو) ةطساو تباملا هفرشأ“ ءامسساكانلاو ةطساوب تمااىلا

 ةقدششااو ةقاالا طم ةطااخملا ةرثكو ةلالكلا ام هتطأ امن ن نء أو رفكسصأ ةجو ناو حو لاوذالوالاو
 || ثيراومرك ذىلاعتدتلا رخأ اههابسشأو ةئالثلا باب الا هذهاق مسا وح أي ماقهالا 35 بجو كلذو
 تالوةءملانيناوق ىلع هقايطن ادد أ امو درتلا اذه نساك نياؤالا نيوسقلار تض د نءفداكلا

 نا الا طظدح ل +ملد-رلا امد ”ىسنلا بجوملا ىف جامل ىلاعت هنأ ( ىلو الا ةلأسملا) لد امانا الاى فو

 ٌ عدرلاىفعا وسةعاسجلاو دحاولا نألءاو نع. د الا طع لمثملجرلا ظ- -ىياسلا بوافر هسا

 .ٍ ريا :رْلا ىلا عم رلا ع نءوأ عبرلا ىلافدالان ه درلاىف ءاوسدري-غنمو حوزلا كا ذنءدلولاونثأاو

 || هنلاو ننالا تاب رهن انيحلب نبالانبانبو نبالانبب قرفالو ى ”الاوركذلا نيبداولا ف توج الاكل
 1 هللا ىذر ةفتحإو الاف هتجوز ل سغحوزالذو هادو ”يناش ثلالاه ( ةئاثلاةلأسملا) بما) لع

 ف ار 4



  مكلو ىلا.عتهلوق هتحوز امن امم !ناع .اهاسع درت تعور تول ادلب عنا يع داشلاهح »ع رود ال هنع 5

 ا يسن جوزلا تيئاقاو اوم ايلا تخش حوزا تنثأ ام لاح ةسوزاهام“ م كوز كلرئام فصت
 0  هنالاهلسع هال_كنأيحواذ- هتنئاذاامومدعي لة -درنزنروك: ”نآ يل وبلال

  ارسهاظ يللا ل_ءادنارودلاو اهلسغهل ل ةبجوزلا ل وصح دئءو اهل سغال لد تاك امة.جوزلا لبق
  هتحوز تت :اكحولا مناة: -وزلامدع ناس ناصف سالو ه عوز تسدأ امنا ة فمن ىبأ ةدك #*
 /  هناللغلا لح تشالزأ ب +واذ_هتدث اذاو م4 اوزأ ىل_ءال ل هلوقل اذوطو توااد_د هل بط

 ا ل-> نودي رآ كذتوز نءالا رس نت مالا !اهملعهلوةل لطأب وه»ور اننلا ل_> عماما تيثأ تول

 1 ال00 الوتر ويدور توا ةناالا تتزامن باوألاد ع عاملا ا

 ١ نااناءدقو فدكو 00 نء جرتلا ناكف ىل وأ رمصتتلانا 12120000 اناا
 ا نافمررا مث ل مو سافنلاو ضدخلانامز لم هطولا لح لمع لو ةيجوزلا تاص-ةريثكحرود ىف

 ] اضيأو ةهيسشلاب هطول نعةدملا ىفاهن وكدئعو ضورفلا حلاو ةضورفلل ةذلضلا “ادن ولا غتج ا دقو
 0 0 تواادءبفةريثكلا ملاسملان م همقأسإ ل ءادلا ف الخ ىلع ثرأ ءطولا ل -نا تاق الانا ىفاسإ ل2

 | ةريثكملا طاصملل اسنم توملا دعب هنو ناف لسغلا لحام ةءر ا ١ل أ ىلا داعف حلاصملا كال نم: يب ا

 ىلا عت هن الءاسنل ا ىلع لاجرلا لضذ ىلع لديام دن الاى (ةقلانلاةلاس 1 ( لعأ هللاوهن ان :لوةلاس>وذ

 ةبياسغملا لميس ىلع ”مرك ذءاسنلا رك ذثدحو ه4 .طاسللا ل دس ىلع م-هرك ذهب .االإ ذه قف لارلا وأ ذ تح

 ا اذ_هو كلذ نم لقأ ةبيغلا لبس ىلءاهيفءاسنل ارك ذو تار عبسي ال هدد ىف لاحرلا هللا ب تاطاخ اضأ و

 ١ ءاسسنا ! ىنلءلاجرلا لذف ىلا.ءث هنال ةققدإا هذه ىا ارام نس اموءاسنلا ىلع ا ىلء لدن

 أ ةلالك ثروي لجر ناك ناو ) ىلاعتهلوة ٠ه نييلع م-هاذق دي زه ىلع ةةيقدلا هد مم هنوسي هاا ىف

 ا دعت ن نم ثاثا ا ىفءاكرمش مهف كلذ ن مرثك اا وناك ناف سدا ١اه_منمددحاو لكم تخاواخأ هلو ةأصاوأ

 0 ثد رو حشد الاوت هنأ لعا .( يلح ملع هقلاو هللا نم ةيسدو راضمربغنيدو أ اسهب ىصول صو
 1 ْ | لئاسم هبا الاىفو نايات لا لاو نب نيذلا مدعو ةلولكلاأ مسعر ةثرولاماسقأ ن نم هلاك ا
 | ةرابعاهتا هنعهقئا ىذر قر دصا اركب ىلأ راتشاو ةل الكل اريسف:ىف ةباصصلالاوقأ رثك (ىوالاةلأملا)
 ' ]|| ةلالكلالوةيناكمئاف هتعتلا ىتررءامأو معلا لوةلاوراتنلاوهاذ#هو داولاو نيدلاولا ىوس نع

 | ركب فااأ نأ ىهتسأ ان أ أوهلداوالن ءتلالاكلانا ىرآتنك لاق نعطاملهنا ىورو داؤلا ىوسْنمأ|
 الا اهني ثواككت “الثالث لود ناكو فقول اى مو ىرخأ هياور هدر عنعو داولاو دلاولا !ادعنمةلالكلا ْ

 | ةحص ىلع لدي ىذااو ايرلاو ةفالالا وةلالكلا ا همةامو ا لا نم 0 ملسو هماع هنا لص لوس رلا
 ولا) هوو هيشو ةلالكلا نفل [ةت ثان (لوالا) هوو هنع هللا ىذر قيد دا١لوق
 1 تروسفدءاستاذا هنعلك من نالف ىل_ءنالذ ل-+ودبار هلا تدعام اذا نالفو نالف نيب محرلا تاك
 هيو تيذو اع اذا ةالكو الك لكي لجرا لك لات: (ىناثلا) هحولا اذه ن نم هلا2 1 ةديعبلا هبارقلا
 لإ هبار ةلاءذ_هناانسانال كلدو ةدالولا ةو>- نمال هل _صاسخلا ةيارقلا نم ةراعم_سا رسما هاوأ حم
 ىلاامماش نال ةلذاكلا ىف نيدلاولا لاخدا دعب هنأ: رهظياذمو فض اوين وك رمغل ا ةطساول "لاح

 | سر لاب هتطاحال لءاك الا هنمو ةطاحال ا ن نءترابع غلا لدصأ ف ةااكلاا (ثااثلا) ةطساورمغب تملا

 لوةنفاذه تفر ءاذابئاوكلاب اطعم .تراصاذا ب اصسأ ا ىلاكست لاس ةيو همف لخ دي اع هةطاحال لكلا هتمو

 |  ةيارقامأ هسأرب طرح لماكتالاكر ناس الاد ةطمملا ةرمئا دلاكم_منال ةل الكلاب اووماسمن ا داول او دلاول ادع نم
 , ىذلا دحاولاع ثلاكض عبلا ن , سعب اورو ضءداا نع ضعبلا ع ربا مفثاف كلذك تسلفةدالولا |[]
 0 ١ : رغاش اص اذواودحاو أ ىل ديان ا

 صح صصص



 ب4

 ا زيا لالا عزت رباكن ع ارباكع دانت ب
 لاصتا مهي سنا لدعاء افتامءلاو ماعالاو تاوخالاو ةوخالاكى هو ةدالولا دارا ةرباغملا ةيار ةااامأف
 ةيغا دا اولاو نيدلاولا ادع ن عةرامع ةلالكلا ناةقاةةشالا هوح كانانب تاع ١١ دو فملاب ةطاخاو

 رخآ ىف ىناثلاودنآ الا ءذه ىف امه دح ؟ةرول !هذإه ىف ندد رهالا هياكىةلالكلا ظفاركذام ىلاعت هلا (ةيئاثلا

 محاو كرئام فصت اهلذ تأ هلو دلو هل سد كله ىهأ نا هلاواكلا ىف مكتفي هللا لق هلوقوهو ةروساا

 ةلالكلاريسف:ىفانه_هروك ذملا نال لاه طف هلداوال نما ااكل ا نأ ىلع هياالا هذ مب ناطللا نير

 مك ىلاعت هتناثال كلذو د!ااوالو هلداوال نما ذاك لان ا ىلع لدنهب الا هذه لوئان' ال دلو ل سدا اوه

 0 لاح نولربال ت َت والاو ةوالاناكثالو ةادكتءاثوك لاعتا اوالاوةوالاث دروب

 داولا مكحركذ ىلاعت هلا ( ةثااثلا حلا ) نيونالا دودو لاح ةلاك تملا نوكيالنأ بجو ني ونالا

 .ادعنم ةلالكلا نوكتنأ ىذدَعي بدرتلا اًذهو ةللكلارك ذياهعم امة مدة تانالا فنيدلاولاو |

 قدزرغلا لوق (ةعبارلاةخلا) داولاو نيدلاولا

 : مداخيل عفا نع ه داك ن ءرعال كيما ةانق دو 1

 توكمال نأ بوب ادعو مهمانآ ن نءاهوترو مما ىلع ل دوةلالكلاا ن نءكلا ااونرو ام منا ىلعتببلا | ده لد

 ا ا داق ثرودالو ثراوال انهو له دن هلازاكلا ) ةثاثاا ةلأد تلال لءأ هقاوةل لكلا فال خادبالا

 هترىئذلادا رااق ثرودال اهدوام انلع كاذاو نينا اوفاذ دالزالا ىو د مدارااف ثراوالا فهو اه اناءح

 لاق باج ىورام هماع ل. ءادلاق ثراولا ف لوءّة-سم هذال اذ هنأ نا اما دالوالاو نيدااولا ىوس نه

 ىرال ل+ريفا هلت الودرأ ت تاققملسو هيلع هللا ىلع" ىلا ىفان أف توملا ىلء هنم تش اض سه تضع

 | قدزر فلا نعمان دار ىذلا تفالاف تروا ف قمدتخ د هنااغأو داوالو دلاو هل سل هنا هيدارأو ةةالكالا
 | اذا ثراوالثرو.ا:ه_دوهو ةلالك ماا ىب مسقءاو الا نعل: مانعالاو 6 كلا ا مثروام م كياوا ع٠ناق

 فدولااذهنالداولاو نيدااولا فاد ال ىذلا ت ياذا ' الاءذ_هىفةل )لكلا نءدارملا لوش دنا ذه تفرع
 المأادلاووا ادا ران تسي داس كاتصال ىالا ثزا ولاىفال نرواوهىذلا تم لاف ١ ريسةعم ناك اغا
 و وتلال دااكر دصمهنالعميعالو يال ةلالكموقر ةلالك ةأسصاو هددرجلال ( ةئلاثلا ةلأسملا)
 ارق ةنءنالذ لوي اك ةالكىذ ىنععناك ثروااوأثر اواةفد اها هاذا لوف اذ هتفرعاذا

 ةلأسملا) وحالة قاقفلاو ةباسهلاك ةفصنوك. نأزوديو فاشكلا باسم لاف بارق ىو ذ نم ديرب
 اذه ىلءو هئريلجرلا هثرو نم اذر>أ ءكلذنو نأ (لوالا) نالاق-اهءف ثروهلوق ( ةعبارلا|

 لاما ىنعيدتلا (هدحأ) هوجو ةلالكح راما قو هئمثوروااوه لج رادو ريدقتلا |
 ْ بسنلا لاكشم ثرو) هربدقت لالا عقوعقورد_همتلالكلاو هزت كس لا وو ردات

 ةلالكهنم ثرول لجر ناك ن اور دقالاو ناكرب_> ةلالكو ل_جرل ةفص ثرو» هلوق نوكذا اهب

 نوكح.. نأ ثروبهلوةىف(ىناء ا! لاقحال 0 هلوك لجال ثروي ىأ هالو ءذءنوكنأ (اهتاند)
 اذ_هىلءةلالكباهناو ثراولاود لجرلانوكي بدق !ذ- هىلءو ثروب ثرو أن« اذو> أ كلذ

 ىدراطول اءاجرونأو ن_سالا ارق (ةساطا لالا ةروك اذملا زتجولا نع ةركاي هس ارانكل ةدلا
 سدس تدعار لت تح اوأ خأ ءاوىلاهتهلوقامأ لعافلا ىلعدي دشنلاو ى.ةذعلا ثرويو ثروي

 ة:أسماوأ ةلالك ثرون لبر ناك ناو لاق ىلاعت هناوهو لاؤس ا :ه-ه (ىلوالا ةلأملا) ناتاأ_ههءقف|
 ءاجاذا هنافزئاج ا ذهءارفلا لاق باوطاو هقبدسلا اق ةأرألا نعى ؟/اهاو لدسرلا نع ىنكف خأ هلو لاف
 هناك نملوةتاي ا اموماا هدانا ز زود ودير اهي أ ىلاربسفتل ام ايشازاج وأيدحاو ىعمىفنافرج
 |هلأما ) اضيًازاج اه-هاصءلن تاقناو تخالا ىلا يه ذي اهلص.لفوا خالا ىلا بهدي ل هاف تخ ادأحأأ|

 ىأنبدعس ناكو مالا ع رخال نم داراا نأ ىلع !:ؤ5نو ردا لأ (ةيناثلا



 ؟ ل ٠١

 | مكتفي هللا لق ةروسلارخآ ف لاه ىلاعت هنال كل ذياوءكححامغ اوم نمتأوأ حالو تيصاقو ||
 أ نوةثاثااتاوخالاو ةوخالا تأ انههو لاملا لك ةوخاللو نيثلثلا نيتخالل تيثأف ةلالكلا ف
 | ةودالا انه>دارملافةب الاكل: تاوخالاو ةوخالا ري غانهد تاوخالاو ةونالانم دارألان وكمت
 | اوناكن اف ىلاه3لاف مث بالا نموأ َمالاو بالا نهتا اوالاو ةودالا انهو طةذّمالا نم تاوخالاو
 أ دع نمىلاعت لاق مث ثاثلا ىلءدادزال او ه2- مسدد نأ نيبو تلم قءاكرش تينا نمرتك أ
 || لكب ةيصولازاوج ىطتقيدي الاءذهرهاظنأ لعا (ىل والاةلأسملا) لّداسم هيفو نيدوأ اهب ىدو) ةمصو
 || هللالوسر لاه لاف رعب انع مقام ىورام ثيداحالا نءدب الادهذ-هقفقا ولاستو دير ضع: ”ى ابولاملا
 ْ ادي هدنعةيودكم هتيم ووالا نال هلع ىذت مهب ىد وب لام هل سم ىسحا قح أم ملسو هياعهّلذا ىلص
 | نيهجو نم ةصودخ تامودعا ا هذهل وقناناالا ديرآ فيك ةيصولا ىف قالطالا ىلع لدياضي أ ثيدحلا
 | ةلادلا تاناالاف نآرقلا امأ ةن-سلاو نآرقلا ةلال دب لاما لكب ةيصولازو<جال هناف < ولاردقف (لوالا)
 نا موا_عمو نوبرقالاو نادلاولا ل رتامم بددن لاجر ال ىلاعت هل اوةذلهاامأ ال_دفمو ال ثارمملا ىلع
 اان لئمر كح ذلل هلوةك ثيراوملات انا هذ لدةملاامأو ضئلااذه مسن ىضَتَمَت لام ا لكب ةيص ولا
 | ةئاسلاامأو مهءاءاوفاخافاعضةبرتذ موفاخ نما وكرتول نيذلا يضلو ىلاتهلوقاضيبأ هيلع ل ديو ني ةنالا
 | كزتتنا كنا ريثك ثاثلاو ثاثلا مال_لاوةالدلا هيلعهلوق وهو بال !اذ_هىف روهشملا ثيدس أ اىهذ
 نا(اهدحأ) ماكسأ ىلع لدبشد دا اذه نأ لع او سانل !نوفذك ةلاع موعدت نأ نم ري امزغأ كتنرو
 | (اهثانثو) ريثكشاثلاو هلوقل ثلثلا نعناهقنلا ىلوالا نا ( اهنا ) ثاثلا نمرثك أ ىفةزباجريغ ةمصولا
 لأ كرتتنا مالها او ةالضلا هملع هلوقا ئثب ىدوتالنأ هك لضفالاف ءارقف هتثروو لاملا نم لقاك رئاذا هنا
 أعم ةيصولازاوج ىلعةلالد هيف (اهعبارو) سانلا نوففكستيةلاعمهعدت نأ نم مح ءامنغأ ك ترو
 |صيص (فاثلاهجولا) زاوللا بجو مهمدعدنعف هن رولا لجال هم عنا اّنال ثراوهل نكي ملاذا لاسملا
 | ثراول ة.سوالال أ مال لاو ةالصلا هيلع لاق ثرا ول ةيصول زوال هلال كل ذو هل ىد والادب الاهذه موع
 | هكرتلا نماههجارخا بيع تام ىّتح يملا ذاكزلا رخأاذا هلعهللا دحر" ىناشلا لاق ( ةيئاثلا ةلأ ملا)
 | يدفنيد حاولا ىلا وةم-اولاةحكحرزااّنا ءيفاشلاةج « بحال هنء هللا ىذر ةفماح وألافو
 |نيدلاناوهفةغالااما هماعل دياضبأ عرسشلاو هيلعل دت ةغللا نالنيد هنا اناقاسغاو ذي االا هدهبهجارخا
 | عرشلاامأو تداقنا ىف باقرلا هل تنا دنءانةرو مشا تاوعدلا ىف لة دارةنالل بجو ا حالا نع ةرابع
 | هيلع لاقت اه ؟ىلعناكىذلا جا نع ملسو هيلعهتقا لص لوس رلاتاأساا ةيمعتللاث ا ىور هتالذ
 مالسا اوةالصلا هياعل هذ مأ تلاتف ئز < ناك ا هتمضة فني دك ىلع ناكول تيارأ مالسا اوةالصلا
 ا اهيىدو) ةمصو دءن نم ىلا.هت هلوذا ثارملا ىلع هعد_3:ب>و نيد هنا تدناذا ىضشي نأ ق- هللا نيدف

 | هتلاشيد جلا ىمملسو هللعدهقلا كمت اوقاطملانيدلا دب الاف ووك ذم ا ىزارلاركب وأ لاق نيدوأ
 | نيدلاناذي"الا مك تيناو نيدا ده نا تدب ل هنال هك اكراةياغ ىفاذحاذلت دمقملا لو اني ال قاطملا م١الا وأ

 | يولطملا اذه ىف عدقياللمسم مالكدبسة لاو قالطالا ثيدحو ذا الد ودقملا مز ثاريملا ىلع مّدقم
 أري غوهوابب ىدوت ىأ لالا ىلع بصن راض هريغىلاسعت هلوةنأ معا ( هم ائااةلألا) لعأهتلاو
 ] (اه.ناناو) ثلثلا نمرثك اي ىد ونأ (اهدحأ) هوجو ىلع عمي ةمد ولاىفرا رضلا نأ لأ و هتثرولراض»
 | ةثرولا نع ثاريمال اعذددل ةَميةح النيدب هنن ىلعّرةء نأ ( اههئاانثو) ”ىنجال هضعبب وأ هلام لكب ردي نأ
 عدنا (اهسءاغو) هملال دوو هاف وتسسا دق هري_غ ىلع هل ناك ىذلا ريدلانأب دة (اهعبادو)

 نأ ( اهسداسو) ةثرولا ىلا لاملا ل_هيالنأ ضرغا ناذ لك لاغنمب امي ىرتشيوأ سان ايش |
 [|| نآلعاو ةيصولا قرارضالا هجووه اذوف ةثرولا قوة- صنت ضرغا نكلهلنا هجولال ثلثلاب ىدول |

 . || ىدو أ نالو عبرلا نم ىلا ”بححأ سونا ىصو أ نال ىلع لاه ثاثلا نم لقأي ىدوب نأ ىلدال !!ولاف ءاسإعل



 نسل '

 تتش لل لللللللللاااااابجاتلاُتْتللاتل
 | نضرقو صون ملو سو هيلع هللا ىله هللا لور ض,ق”ىجذهأا لاهو ثاثاان ىدوأ نأ نم ىلا هسحأ عمارلا |

 رطظاب نأ نات الاءىلوالا نأ لعاو اضيأ ن_سؤل صو مناو نس ناس الا ىدوأناف ىدوفركي ولا

 اكن او صوب ملةرثك ةثرولا فوال.لق هلامناكن اف كل ذ بس هتدصو له تا نمو فان امر دق ىف
 ( ةعبا رلاةلأل1) لءأهتلا وةرثكلا و'هلَدلا ىف دعب مه اع بس ولاملاب < ىدزأ: ربك لاملا ىف
 ةئدااو تارقلا كلذ ىلع لدي هنألعاو رماكملا نم ةيصولا فرارضالا لاو هنا سابع نبا نع ةمركع ىور

 صدت نمو ةمصولا ف س اعني ا لاق هلومرو هللا عطب نمو هللا دو دح كر :ىلاءآ هلوةذ نارةلا اما لوةعملاو
 مو هماع هللا ىل_طهتنا وسر لاقت لاف سابع نبا نع ةءركع ىورفة:سلا امأو ة.صولا ىف لاق هلوسرو هللا

 مسو هيلع هللا فصلا لوسر لاق لاف ةريره ىلأ نع بوح نب ره نعو رئاكأ ا نمةيصولا قرارمضالا
 ل>رلاناور انلا لخ ديف عاتب هل مخ هّتدصو راحو ةكدس نوع مس ةنللا لهأ لمع لعما لجرلاَنا

 ةالضاا هيلع لاهو ةذللا لش دف هل تعرب هل حكت هتنصو ىف ل دعف ة:تنيع.سرانلا لخأ لهعب لمع
 ثاريملا نم عطق ةم_صولا ىف :دايزلا نا مولءمو نسا نهي اريم هللا عطق هنن ا هضرذام”ارعم عطق نم مالت او
 نع مي-طظعدّرَمو هللا ىلع ةديدش ةءارح ىلع ل ديت وملا نم برا ادم هللا ىهأ ذل اف ناو هذ لو ءملاامأد

 فيك(لوالا لاؤ سا )١ نال اوس همذو هللا نمةمصو ىلاعت لاق مثراكل اريك نم كلذو هفءااكل داةثالا

 هلودك ةمصو كِل ذب هللا مكمصو) ىأدك ومر دصم هنا (لوتالا )وجو نء هم با اواعاو مودل اوةباصتلا
 بحي ةصولا نأ هللاةيصو راضتال ىأ راض ءريغ هلوةبةيوهنمنوكتنأ (ىناثاا ) هان ءةضي رف
 9 وةذكس ةلاعم_وع ديال نو دال والابهللا نمة.صورب دةدلا ن رك نأ (ثااثلا) ثاثلا ىل-ءدازتالنأ

 ١ (تاوآا) هانم ةمصوذي الا هدد ةماشو هللا نم ةضيرقىلوالاهي الا تا لعج ل (ىناثلا لاؤسا1)
 تاريمح رش ٌمْحَو ةضيرفلارك ذيدالوالا ثارعم حرم مية ةصولا اذا نمدك او ىوفأ ضرفلا ظذانا
 ةياعزو»و لالا مستلا نأالا ةياعرلا بجاو نا تس ناو لكلا نأ ىل_ءكلذب ل د. ةءصولاب ةلالكلا
 هلع اعيالرثا لا ىلع ماج هتبصو قلدعوأ راج نع ميلع ىأ ميلح ميلع هللاو لاق م ىلوأ دالوالا لاح

 ىر تام هل ديهلوسرو هللا عطب نمو هلنادو دح كال: ىلاعت هلوق د لع هلاو دمعو اد هود وةعاا

 ادلاخاراب هلت دنهدو دح دعو هلوسرو هللا ص»د نمو مي-ظعلا زودا!كالدو اهو ني دااخر اهللالا امد نم

 ركصذثي راوأامامسناس دعب ىلاعت هن !(ىلوالاةلأسلا) لئاسمتب الاف (نييءبادع هلوامف

 (لو الاثدلا ( نام همقو هللادو د كال” لاةف ةمصوملا نع امهرتو ةعاطلا ىفاسؤرت د.ءولاو دعوا

 ةراشأهنا(ىناثاا لوقلا)ثيراوملا لاوح ىلا درا هنا (لوالا) نالوقهمفاذام ىلا ةراشا كل: هلوق نا
 لاو- أرد _كنالا ماكحأو ماسيالا لاوءأ نا ن مان ههىلا ةروساا ل وأن مءرك دام لتحمل
 ىاثاالوةلاةحو تاروك ذملا ب رقأىلا دوءيريمغلانا لوالا لوا > مدالا لوقودو ثد راوملا

 دار ان ا(ىناثلا ثدهأا) لكل اىلا هدوع ب جول مئام دعب الاىلا هدوع ند عنعم ادابرقالاىلاهدوءنا

 لوقلاو رادإادو دح هنموهرع نع هن راع ىذلا هفرطْئذلادحو اهننو اهرك ذ ىلا تار دولا هللادو دع

 هاوسام لكو ه هريغو «#ق لو>دلانم هريغ عذب لوا كلذ نال هلاذ - ىعسن ئذلا ةق.قد ىلعلادلا

 عاطأ نك ص2 هلوسرو هللا صهد ندو هلوقو هلوسرو هللا عطا نم هلوق معذعل لاه ) 5 اءلاةلاملا)

 هريغو اذه هضلخ ديّماعودلينوةّتغا لاو ةرولاهذهىفةروك ذا فللاكتلا هذه ىف ىدعوأ
 فئااكت ينقع ذامنا ماما !ذهنا بام!!ىفام ىدقأ لكل الؤانت نأ ب جون ماع ظفالانالكلذو
 صا هءوو هداو ىلء ل .ةردق دلاولا نا ىرتالأ موهعاا صمدت ىتنةءالر دقل|!3_هناالا ةداحأ

 اذكفرو.ءالا عاف هميدقم نم هعنم هدوهقم نوكيو قيصعمو ىفلانغ ردح ا لوةي ْمصو مخ :

 نوقابلاو نيفرطا ىف نوذلاناران ل دنت انس لدن هاعنياو عفان ارك (ةثااثلاةلأسا ا) ملءأهتلاوانوه|

 ف ار 0



 ك0

 (لوالا امأ) ءاملان| (ااثلاامأو) نونلاب قاتسلاع م مكالومدقنا لب ةوق فاك تافنلالا قي رط ىلعذ
 ادع هوت دح اولا قلي امناتاند هلك دب هلوق ناردو لاوسانهه (ةعبارلاةلأسملا) رهاط هوجو ٠ ١

 درغم هللا عطب نو ..ل وقف نم ةلك نا (باولعا) اهنا ق.فوتلا فدكف عسب ابو مياس ااهيف نيدلا كلذ
 ([لاحلا ىل_ءادلاخو نيدلاغ بصتا (ةسماسلا هلأ لا) ناهسولا حم اًدذهاف ىءللاف عج اعفالاف

 (لدتةنالاءذ_هتلزتعملا تلاه (ةسداسلاةلألا) رانلاىفا دلاخ هلسخ دن ربدقتلاو لت دنىف ءاهلا نما

 ىلءو دبعولاب عطقلا لعاي الاهدذ_هتادف ةالصا !ىل_هأ نءسدل وأ .ةالصلا لعحأ نم . و دي 5 ف ماعكلذو دمع ولا اذ_هىفثب راوااىف ىدعتنم لود مز ني ريدقَلا ىلعو هريغو كلذ ايفل خدي دا الأ ثي راوملادو د_- نهو اهركسح دبس ىتاادود_هطلا ىف ىذدعتنع اصو من وكن أ اما هدو د ح
 ٍْ هنافرذاك.ل!ق-ىنالا قةحنال كل ذو هللادو دس ىدعت نع صن د.مولا اذ هلإةيالودا# د.عولا نا
 ْ بالا هذ_هانلجولانا ّْ (كوالا) ٍنيمَِو نءعوندماذ-هل رفناناق هللادودح عمج ى2عىذلا ود
 1 3 ارمدنااو ةيدو ممل نع ىن م ىلاعت هللا نال ةدئاشلا نعي الا تحرش هللادو د عي مج ىدسعت ىلع

 || ةيدوولا!قابنأي, نوكيا ااهك رتو ىهاوتلا هذه عمل ارتي نأو هدو د ع. يدع ةمسولاو

 نءدارا ان اك ولف لاح هللادو دس عج ىذدعتنا تبثف لا كلذواعم ةسّد ارمهالاوةمد سوح او
 (قاثلا) هادو دح نء ناك ”ىآ هنمدارملانااناعف ةدمفم اس وكن ءاي الا تسرس كاذذي الا 0

 ىذعت هدو د دعو هلوق نم دارا نوك.ف تا راوملا ةئسق تانآ تءّع ةرو كس دمه..الاود» ناوه

 | ىهتنماذدهلاؤسلا | ده طقس ردَقَتلا | ذه ىلعو تان الا هده ىف ةروك ذا اروهالا ىف هلل آدودس+
 اقرطد:ءذنأب سأبالو ةرقملا ةروس ىف ءاصةّسسالا لدس ىلء ةلأ ملا هذ_هانر حصص ذ دقو دلزتءاارن ردت

 لود ىلع ةرثكلا لئال دلاانرك ذدق نةووذعلا لود دنع دمعولاادهءاقب عش ماوذعاالودح ىلع

 أ ليادلااممكلاشاقاذاانا (لقالا) ناهجو هلل ديو رفاكلاب صومخم مومعلا اذه لون وفعلا
 حر ءانثد_ىالاو هيدا اندم_سالا مصي هناهماع لمادلا سلق موهعلا دش طرمشلا ضر ءمىف نم ةلكنأ ىلع

 ا هلوسرو هللا صءد نمو هلوقنأ ىلع لدي وهفلءادلا اذه منال وذذف هيف ل_خد!ءالولام عاكس ند ْ

 || هنا صعب نمو هلوق نا ىضتةياذهذ لدا ءالؤلام جارخاءانا:_سالا محد ونقل ىالاورفكلاىف | | الا .ةلوسرو هلنا صعد نمو لاق طدالا اذه نم امو اةةمسا مدي ىداسهملا عج نالرذاكلاب ص: ١

 <ىلدء صم ماواذاالا مووعلا ىضتتي ظفالارداط ل ردت لا ع ارد دوهلاهناستالاثأل | لا ىصاعملا عم <نايثالا لوقو رفاكلا قىفالا ندصتيال كل ذو حئارقا'و ىصاسملا عاونأ عسي+ب هيف |
 أهدودسد_ءدو هلوقو بنذااو ةمصه مال العاق هنوكد-.ةب هلودرو هللا صعد نو هلوق نارئاكلاب صبح ْ 1 هن الاهذهنا ناسف ( ىناثلاهجولا) هانرك ذام ىوةدو مهأ اوس طق سري دقتل اا ذه ىلءو ”ىرمثوأ 1 |

 لم انأب هلوتو رفكلا ىلع هل-٠سحوف لصالاف ال-خوهوراركدلا مزال كلذ نيعهئم دارا ناكول |
 نم ءانركذام طةسال هن االاكإَذك هنايهاسنل# ثيراوااىفةروك ملا دودحلا رع ىلع الا هذه ١
 ةغءاكتلا كلتّنا دقتعي نأب نوكح»:راتثيراوملادو دس ىف ىذعتل انال الكلاا دم لاوتلا ١
 .ذهىف هللا هرك ذاع ئذربالىذل ارفاكلاص عدم علا !ذ_هناانلعف ءانرك ذاراركلا عوقو مزلالاد | هللادو دس ىذه هنا هقح ىف قاطي داكي الذ لوال امو دود |ىَدعت ىف هباسغا اوداذح نزكمت باو هلاو | ةمكتملا هسجو ىلءال ةعقاواسمنا د_ةتءين أ, نوكي ةرانو اهكرتي هناالا لورا ةيساوو قم كسالاوأ
51 

 |١ اهركذ مّدق:دقف ةلوسالا ةيقيامأو ثحابملا ندي الا هذ_مب صتخاماذنهذ ثيراوملا ةعسأن مدنالا

 . || دمتيو هلوسرو هقا صءينمو هلوقنالكاذو رامااىف نيدلخت نودي ةالسدا!لحأ قاسفنا ىل-<

 ٠ || هنا ل_علد لادا انالدي وتلا مدعب ضخم د_.عولا اذ هنأ ىلعانهجأ ل وقف عضوملا اذه ىفابنم



 ا
 9 و

 ةايسدي ا سا بالا تق ببن ا سم د دع رح ني سما دج سمسم تحسس عم مع لس سسعما ع عسسل تح

 10 ا ول ا ب ب

 كاست هلانأ ناد ىو ةثاثتدئاق هفاضيأو 0 ريسضف

 ارادمناو هبأر ارق د أ ناب وه الو ةانانع اكس 1ق سل ةناو اع قوت نادك تا نرد

 ا ةشداقلا ع ندايفاللاو لاف رذفار طارق ةالاىفرط نع باب لكىف زارت-الاو فاسمنالا عرمثلا اذ - 8

 | اللا تاغ ىلا ع. جف نرعللو , ىلا عج فاللا (قوالاةلأسملا ( لئاسسم هب ١ الاىفو م 0 است نم

 | ناو نهو ىأا ناو م1 اربغ نم عجلا ف لوة:برءااىرابثالار كو لاف تاولاد قار 0 ْ

 |ريغنم .عجب ان اود قرفااو ىاللاو ىاللاهذهىف لاهو ام ايق مكن هللا ل_هج ىتاا مكلاو.هلوةك اللا

 0 ت30 كد 5 ا 0

 كالا رفاكش تح دما 10 هتلعف ىأاصدق 0 نا اهتاعشب ىأ 23 الا نين ُ

 ىجنالا ىلاءهقانا ىو هقمطل ةرايعلا دم سحاوقاا ىل_ءمادقالان ءرييعتلا فو ادام مم

 دمع ندا لا هذ هناك فاكملا لد ا ىلعف ىلع فاكملا نيعيال ىلاعتو هذ ىصاسعملاهذ- هلعف نع ءافاكملا

 هد- هناالا اهم ابهدو هيدحادلاّل ىلا ءاح هنا لاشي ةديافا هذ هاف ههمطد دب اهراتْحا أو هد"

 ١ دعما ماا ىو ةددح افلاامأو ةثحاسفااءنينأب .دوعسم نبا ةءار 5قو ةلزكمملا لوق ىلعالا تل ةقدلا

 ا ءاحاذ اش سشأو ةش>افو اى هيجل لسعلا رق لاق ةبقاعلا تح ةغللا له د_ةعر دصمىل مو

 ةشحافلا مسا انزلا ىلءقلطأ امنا انزلا انه-ه ةشحاسفلانأ ىلءاوهجأو لء-غفااوأ .لوقلا نم عيبقلاب
 ىعسإالو همم أ سفنلا ل-:قو هدم أرد !!ل_.قناف حايقلا نمرب حسص ىل_ءعبتلا ىفاستدانزل

 ا ةودلاو هقطاخلا ةودلا هن الث ناسنالا تدل ريد -ااىوقلا تناكلذف بيسلاانلق هيد كلذ

 0 يل ا امهر ثيامو ةعدرل اوراكل ود ةقطانلا :وةلادافن ةاوجتلا قالا ةسّدفلا ١

 سخاواهمشأامو قدسلاو طاوال اوانزلا ود هينا اومثلا :وذلاداسفد امههب_ثيامو بضغلاو ل-:ةلاوه

 : مكب لل أ اهداف ناكمرجالف ةس.ئاومثا اًةودلا هنالثااىوتلا هذه

 ةشحاسفا !نيتأيىاللاو ةوقبدار 11ق 006 لام ها تلأ سأا) هدارو ل-ءأهللاو ةشحافلا لهسعلا اذ ه

 ا اهلعدس 0 دسالف انزلا لاح هس اذا را نال كلذوانإللا هئمدار ما (لواآلا) نالوقم تا

 ّ ةسوبش تق سكس اع اود_مئاذاف انزلا تنكر ع تراس لطرد لل كارلا

 مي أراتخا وعدو (ىلاذ را نرمسفااروهنلوقادهوالسم اهنا له وأ توتنأوىلا

 هلوقبو توملاىلا سلا نهتحو تافاضسلا ةث-اسفلانيتأي قاللاوهلوقب دارملا نا ىناوفصالا |
 ةروكص لاهيا الابدا لير جم كارا 5 د ناذلو

 1 مكنمابن 0 نادالاو 0 اونا نضر 7 ام: قاتم اهلا : . ىالاازالوقنا (لوالا)

 دوكي ناو يال ل -.ةنافدوك ذل ةنثت ناذالاو ةوةنال لاجرلاب صوم

 0 دد رئئالف لست الا زك دف انأ كال دكناكولاناتر تةصذملا ظذا ب اغهناالا ىث ”الاو

 م1 اوما كدا ( ىلاثاا) لع ماطقممكل هامان :ناذالاو هلو ٌةهدلسعلا ظ



 0 "ف 5 ا ا يت ل
 37 - رم م عم ع جتا اول وصل تسب مس اب يس مصل مصمم دمحم والا

 | نوكي متركدىذلا هسولاىلع نا (ثااثلاو ١ ىلوأ ل وقلا اذ_د ناك: نسأل مارا ىلا جات
 | رارك ءىلا ىضغيف انزلا فاضإأ نركب مكتما-ما.:أيناذالاو هلوقو انْرلا ف ةثح اسفل نيتي قاللاوهلوق
 | ىلو أن اكنف كلذ ىلا ىذطغيال هاسناق ىذلا هسجولا ىلعو يبق هناونيّرمدحاولا عضوملا ف د-اولا' ءلا

 دلخلاو محرلاب الدس نول هلال_ءوا هلوقاورم_هانزلا ىف تازن هب الاءذ_هنأب نيلئاقاا نا (عبا رلا)

 تانك ااماهيلعو تيسكاماهاىلاعت لاف ّنهلال ّنيياءنوكستءام_همالا هذهنآل مديالاذهو بي رغتأاو
 ةصص ىلع ل ديامولءوبأ لاف مث حاكنلا قيرطب ةوهشا !ءاضق اها هللا لوسين أي كل ذرسسةناناف نخل امأو
 ناّسسن ازاموفةأرأا ةارملاتتااذاو نان ازامهف لجرلا لج رلاقااذا لسو هيلغدشل ىلع فوت دان ذام
 نيم دن انيرمسفملا نمد لدي ل لوقاذ هنا (كوالا) هوجول لم ىأ مالك لاب ا ىلعو كحاو

 | ماك- [ىفاوتامخ ا ةباعصلا نا (ثلاثلا) ةانرلا قدح ىف ةلزاندي الاءذه نا ىلع لدياذهو دار كملاو مج
 مكحلا اذه ىلع دب صن ىلا مه> ١.1 هد عما مب مهكسع مدعفةي الا هذي مهتم دحأ كس لو طاوالا ا

 دقان عونم عاجلا اذهنا لوالانءباولاو ةطاوالاف تساي الا ذهن ا ىلع لئالدأا ىودأ نم
 ديدح لدوأ“ طاشد_سا نا هةفلالودأىف ري انالو ني رغسةملارباك ؟نموهو ده'# لوقا اذ م.لاق :

 ريغ هناو دح اولاربع نآرلا مسن ىذَمَةناذهناىناثلا نءباواساو زئاج نوه َدَةءءاءرك ديدي الاف
 ْ ةلالدةي الا ءذ_هىف سماو ىطوللا ىلع د1 مار ىله هنا ةناسأا بولطمن ثلاثا !نءباوالاو راح
 ١ د دع تاني رسفا ارو وح مءز (ةعبا رلا ةلاسأا ) اهملاا وهج رب ١0د اف تايئالاءالو ىذا الذ ىلع ]
 1 ةيالاهد_هناودو م-هاصأ ىلءاةهاوذ دقذنو سنة اامأ ةحوسامرعع املا ملم ىالاو هود

 ٍ اوةاتخال وتلااذ-منولئاتاا مخ وسام هناالاثتاكو قى ممكطااذهنام ولعمو انإللا مكح ناس ف

 | ناثءاسلانبةدايعىورامودو ثي د اءةشو:هتراصتي الاءذ_هنا (لوالاف) نياوقىلءاذيأ]|
 بيئلاب بل اوركبلاب ركملا ال وسّنول هللا لمجد: ىنءاو ذت ىنءاو د لاك لو هلع هللا لص ىلا |
 ظ ودا قى ارلاو ةئازلا ىلاعت هلوةءاخو .فمزامص ثر د! اذهنا مث مج رت ودا بثلاو ىناتودلت ركل |

 : دقهنسشلا ناو ةن_سلاب حسني دق 5 رهلانا تشد قد رطلاادذ_ه ىلعو ةدلحئ ماهم دحاو 18 |

 ١ |تراصتي الاءذ_ةنا (ىلاثاالوقااد) رخ الاناء_ممدحاو ممسنيال ىفاشلا لوق فالخ نارام

 ْ ىلوأ لوالا لولا لاه <ىجذا ثلا ىف نعطلا ىلع هصرح ل ثا ىزارلاركيانأ نأ ل_ءاو دانا انةخ 0

 هلو:نوك. نأ بح وف :دئاذ ئءاوذخ هلوةانأك اا قءاوذخ هلوق ىل_ءةم دقةمتناكول دال ةنآ نال
 ثيدحلان وكيو ثيدملاب ةخ وسم سدا ؟نوكتريدقتلا اذه ىلءو دال اةيآىلءامدََمم ئءاوذخ |

0 1 

 ١ هي الاءذه ىف ست! المع للا ةف نال ١مل اعمىف”ىباطلنا نابماسوب اءركذام (لوالا) نيودو نه فرع

 || هللا ل ءعوأتوملا َنهافوَّ ىت- توسلاىف ّندوكسمأ: ىلا عت هلوةنالكلذو ةتبلاثيدطااذ_هىفالوأ

 | هي الاكل اناي تيداعا اذ_هراص ىنتتو داق ركبل اومجرت بيثاا ءاو ذ_خيلسو هءاع هلا ىلص لاه أف |
 ةدلجفئام ام-متم د اولك او دا اف ىئازلاو هس ازلا ىلا عت هلو5 مومعلا.ص هذان ذب ارا هر اها اضءانال
 || عوتو مكمل انملوأ ى رخالاةي الااصهذو ني "الا ىدح الانا ثيداسا اذه ىلعج نا مولعملا نمو
 ل اهلّدب الفوه فيك لبسلا كلذ نا ىلع ل دّئامّدي الا ىف سيل هلاق اعطق هل سبالاةبآو فيكقارا يم ؤسنلا

 ترابصس لساهآ )و الا) هحوأ هن الث نم حسنلا عقو دقن ةفيشس ىلأ باصصأ ل وق ىلءامأو داطس ادي ال

 ا
1 1 

1 

| 

2 
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 ١ ىزارامالكن الءاورخ الانا تمدحاو لك مسني دق ةنسسا او نارتلاّناتنثد عنف داطادن اناغو نم || :

 0 | المم ناك ل مءسل اكنذو المسن و هللا لع نأ هباعلا دو دعت ولا ّنوك اسما نأ ىلءل ديال نها .ش



 م لو
 ا ةييسجدا 5

 ىزارلا مالكعفدف (ىلا“ ؛لاهحولا) هم كش ال ىذلا قالوه هانلاق ىذاانا رهظو رجلا لتالدب ة شون ا

 7 , الاهذه نوكتنأ ب هنا تاقملذ قءاودخ ادلة داطا بآن وكم نزول هلا تتشلا

 ناءري دنتو كلذ لسو ه.اعهقا ىل_ملوسرلاركذ د 9 : الاءذه تاززام هنا لاقي نأز وال لوهنءةرخأ: 7

 : ريخ أنو لما بشااقد ىف عاجالاب صو هز ناجع هلال اممئمدحاو لك اودا- اف ىنازلاو ةذازلا هلوق
 || كل دك ن ناك اذاو سديلتلا مهوب هناا ةلزتعملارثك 5 أدنعو ل دنءْرئاج ريغ صوصاللا ماعلا نع ء ص هل ناس

 داو لك اودلحاف ىئازلاو ةينازلا هلوق لوزنلانراقم كلذ لاقامناٍلسو هلع هنا ىله لوسرلاّنا تءثذ

 عنب رفت هاك اذه دلل اهيا ىلعام دهم ناك ثيدحلاناكلوق طمس ردقتلا اذ - ىلءو ةدل-ةثاماه_منم

 ل ادلاب تشو لوةاااد #ه ىلعن | تدم ةأنزلا ىد ىف ةلزان سدلسا هان كات الاهدهلوقدن هلوق ىلع ئ

 يراد الار سس نارتو سيصل هاظذ ىناهذصالا ل م ىفأل وت ىلعامأو ةنوامامنوك

 نمهلوةنمدارملاام ( لوالالاؤ لا) تالاؤس مهياع هوت انزلا ىفةلزاندآ الاءذ_ةنأبنولئاسقلا ا

 نءهلوتو مهمثاسن نمنورهاطب نيذلاو هلوةك مكتاجوز نءدارملا(اهدح أ )وجو هيف باومل اا مكتاسنإ
 مكسااحر نم ني ددمش او دمشتساو هلوةكرئارطانمىأ مكث ان نم (اهنانأف) نيت دقدلا 2 ةاسن
 نءاكأ مكث سن نم (اهعبارو) تائمؤملان هاكأم هك م( اهئاانثو )ءاعالا ىلع دد-ال هنا ناس ضرغلاو

 1 تر هو داك ناوللا تودسلا ند رك و (ىاثاا لاو لا) راكبالا نود بيثلا

 انرلا ىلعر دقت ل تدءلا ف تسحا ذافزوربلاو جب ورذلا دنعانزلا ىف عد ةئاغا أ رأاّنا هم ةءكس .طاو مكتوف

 توملاَن داق ىنعمام (ثلاثلا لاؤسلاا)انزلا ن ءرا رضااو فانت دو ل وس

 2 المَنهافو:د :ى- داري نأز وي باول توملاَن ويبوأر يدَقَتلا فراهذد او هع ىفوتا اوتو او

 ل تسارر[ فوت بو توا نشا ت1 ترا «مافو يلق ةكل الملا مهاف وت نيذلا هلوةكتوملا
 مالسااوةالصلا هلع هلوقودو ثي داب ال. ّنوأ هللا ل_ةوأ هلوق نو رمسف”م كنا (عبارلالاؤدلا)

 هناك شال مبرلا ناف اهلالاسملع ل ليسا ذه نال دعب اذهو سرت بيثلا ودا 0 ّنواهللا ل هحدق

 هللا لع دق ىع اد دخل اقفل لدا مالسلاو ةالماا هءلع”ىنلاّنا باولعاو ساطان م ظاغأ

 لو.رلاريسفاناو ماعبي رغتر دام دار كبلابر كحبلاو ةراخاب برو ةئام داب بدثلاببنثل اال سنها

 ةلصرد ٠ ىذا نم صاخن !ناف ةغال اف هحو هلاضيأو تدع عطقلا بجو كل ذب لد سلا سو هيلع هللا ىل ا

 او ذرءافاحلص وابا نافام_هوذ افمكنما مات انا ذللاو) ىلاثتهلو5 » لةثأوأ ف >ًاناك ءاوس

 ناذدو ناذالاوريثك نبارق (ىلوالا ةلاسملا) لئاسمدب الاف ( انه>راباون ناححدتلانا امنع

 | ديدشتااه_جوامأ كناذف هلو:ىفريثك نيا قذاوهناف ور-عوأامأو ف.ةذكلاننوقاملاو نوذلا ةد 1ث«

 ما ةنكمملا ءامسالا ةيندن نمي قرغلا (امهدح أ )ني سهال تانوذلا ءذهريد كس نباد ةشاسغا مسقءنب ا لاق
 اههنعدحاو لك ةيوةتاودار اق لاذ ىفو داو فرح ىلع نأ. .دمءاذهو ىذلاتآ( رخ ”الاو) ةنكمل اريغو

 ةماثملا نون تسااسمف ن وذلاّنا ايف ديدشتلا بسد ريسغ لافو اههسنس نهى رخأ انونامنول ىلع اوداز نأب
 ورع لأ يصخخاماو ماللا اودازاك اديك أ اثتودلاا اوداز لقوة ::نا|نون نب وانس قرفي نأ دارأت
 تاك. ةمزلأ ةم_مءالفذ لان ندع دا تونا ةلوصوملا نود ةمسهمافضيوعتلا

 || اضدأهب الاءذ_هاولاه :انزلا ىف ىلوالاّدب الانا اولا نيذلا ( ةيئاثلا لأ ملا) 323 ضوعءلا اهق اةسسا 1

 قوم ه.فاور كسص ذو هنف:دبافاا امو ربركشا اذه ق بدساا ام هنا اوفاتخا|د_هدعن ةايزلا ف ْ

 ناذللاو هلوق نمدارح او فن اوزلا هنمدارحا مكئاسن نم ةثحاسفل نينا, قاللاو هلوق نءداراانا(لالا)

 نا هبف ببسااو ل_جرلاب ءاذيالا صنو ةأراان تدبلا ىف سدللا ص ىلاسعت هنا مةانزلا مكسنم خاسنأب
 ل--رلا ام اوةصعملاهذ- هةدام تعاطقنا تنبلاىف تسح اذافزوربلاو ج ورانا دنعانزلا ىف عقتاسغاةأرالا

 هلامع وق باستك ادام ومب زو هت ابن الإ جورالا كاواتعمتا تديلاىف هس ن كال هناف
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 0 هارت باتا ذاق ى ذؤيب نأ فازلا لجرلا يوقع تاعجو تدمااىف سحلا اهم ازلا ةأر ملا ب وقع تاع مرحالف |
 ةأرأاصاوخ نمناكس مل اوةأرااو لجرلانيباك رتشم ناكءاذيالا نا لاقي نأ اضيأ لة حو هواذنا

 ا لاه (ىناثلا) ةروكح ذا !ءوبولا ن>أ اذهوذأ رانا ىلع س هللا ق قاد اهمنعءاذيالا لب زااناتاذاف ١

 ئب تواسغتلا رهظي د ةنمحو بدئااىلوالا هبا . الانو الاول عراار ركل: 7 : الاوذ- مدار ١٠١١ ىذدسلا

 مكن أمسل نم ةشحاسشفلا نيتايىاللاو لاف ىلاعتانا(لقالا) هدو هلا دع لعل دو اولاه ن نش الا

 1 هدا (تلاقاعر بيئلاب قماأ مسالا اذهوءاسسأن ةاعع هنا (ىناك !او) حاوزالا ىلا يفانضأت ا

 لّسبةتازن ةناالاءذه نسما لاق (عبارلاو) بدثانودركمال فخالاو ثمءلا ف سلا نمفخأ ||
 ار عر ءاد ا دصرادات نافام»ود ' اقلاحرااوءاسنلان ههثحافلا ثامن ًايناذلل اوريدقتلاو ةمدقهلا هن الا

 ّنهو كسماف جبل !لع_فةلااذ_هىلعا رصاوان ون لنا ىنعه:ثوسلاىفّند وكسافهلوق كر ا ٍْ
 هد_هىف سرئااداسق تجوب د هنالدعبلا باع ىف ىدنع لوقل ااذهو م-علاو- امك نيب ةنأىلاتوسلا ىف
 مقدور طا اوللا لهأ ىف ءذهو تافاصسأ !ىف ىلوالا ةيسالا ناهاسم بأ نع انلة نام (سماخلا) تان الا

 | انزرلا ىل-ءءاد_مشااناىلوالا نأ الا ىف نيب ىلاعت هنا وهدارملا نوك»نأ (سداسلاو ( هرب ردد

 ْ مقرلاب اف رذو>و اههودا فني دهاش اوناكول مسملا هب 2 هىف نيف ةسعل نأ اووكنأو د ديال

 !ش هنا ىلع وا (ةئلاقلاةلأسملا ) امدوكح رئاف مامالا ىلا عفرلا لقانات كانت درالاو مامالا ىلا

 [ةاعفامس 3 لاي نأ ل-ثم م وتلاوهو ناسسالا»٠ ءاذيالاا ن نمءاذبالا اذ هى ىف دال ||

 ةيلهأ يكن ءاّلطنأو ةلاد_علا مسان نءاكسفنأ اقحرخأو ه-طء»و تااباجعا امض ءتدقو

 هر لوالاو لاعتلا ب رضي هنا س ابعت !ندذ برمذلا ه.ذ لدي ل#ه هلاىف اوفاتشاو ةداهتلا

 | ةلالد_صقلا ىف نوك الو ناسسالاب ءاذيالا دّردسج ل_صاح كلذو ءاذيالاودامنا صنلا لولدم نال
 ا امهءاذبا| اوك تاق ىعيام_ منع را 1 املدأو امان تاق ىلاعت لاق هءااريصملا زرودعالف برضا ىلع

 ] دان هيلا باناذا هترفغمو هلْضَدِي هدسنع ىلع دوعي هلا ب اا ناو ناك هنا نا لاه غ

 م راع ( امك -ابهاعهللا ناكو م ْث 1كم كر تار بدر 0 ود م لايك

 ْ هنا ايا قالطالا عرب وام هنع ىذالا ل از انلصأو اناناذا ةسافال نكت را ناىلوال انآ الاف أ

 ِْ موعشلل ” الو نو تعدم مهو توما موت اال !اولبهت ىفميغرو اهطرشوةيوتلا تتور حص مير باو

 ْ ريدسفت ىف ةرةلاةرو -ىفاسهانرك ذد_ةفادن وتلا هَمَدحامأ ( لوالا لأ - ا ( لآ اسمديا الاف وةيوذاا

 ا هذ<ةيودلا لود: الع هلا ىلع بهم هلا ىلع ىذاسقلا جاو مي-رلاب او ةلاوه هنا مرماع با: ىلاعت هلوق

 ْ ل ردا نا رعت وتلا هزت بوني را لعلك (لوالا) نيهحو نه هب ولا

 توج يكئاواق هل وق نيدو هنا قبب ) لوبا ادّر# ىلع هللا ىلع هن ولاا هوت لدول اثنا اهاو.ةالقع ||

 ْ عوقولا ىلعاذهو لولا بر جو ىلع لال ذاناحاذا امأ عوتولان ءرامخاانضيأ اذهنال قرف م -مملع هللا :
 ا هودحو هملع ل ديو لطابهلا ل-_ءبوجولابلوقلانال-ءاورار كنا زا الؤو ن سي . الانمي قرف ارهظد ٠

 ْ ق>-ىفتودثلا ةعننم نوكنأاماةمزالل هذ هف رتل دنعّملا ىقاةكتسسا بودولا ةمزالنا (لوتالا)

 | عدلا اذهو مذلاادهلام اتسم ناك ا بحاول كلذ كرت نال لط اء ل والا وهدد ىف ةعْنتم ريسغو أ ىلاعت هللا
 مذنم كرتل ناك اذاو هللا ود ىف تورث عنتملرتلا كلذ نوكيتأ بجو ىلاعت هللا -ى توءثلا لا
 00 العافال تاذلاب ابجومىلاعت هللا نوكي دع. تودثلا بجا ولعفلانأك القعتوشلا||
 | سرت نم عل .الاك نكح نع :ناستا نهى تا انامل :

 ْ ريالا وعنا اتت, ةوصوم و اهلا هوك عمال نوكيتأ زاوج مزامف لا# هعوقو ْ

 | دي ددأ اثنا ّك ماك ل نان ناد طيل !



 ؟* ةا/

 ىلع ناكنافةيو سا ىل_«نوكالوأة يو سا ىل_«نوكي نأاما اهكرتوذب وتلا لعفىلا ةء_سنااد.علا |
 ثد> ناو عئاصاا ىنن مز ث د نعال ثدحنا ح رملا كا ذ مث حب راالا اهكرت ىلع ةيوذا لعف حري (هيوسلا

 نوكحتفن هوو هللا ةنو»ءةروتاا ىلعمدق أ امنا درعا ادة هللا نعش د>ناو مسمتلا داع ةمعلا نع ْ

 ىرخ أ ةّرم هيلع ماي نأ هيلع بجولال ه دبع ىلع ىلوملا ماسعتاو هع ىل_ءىلاعت هللا نءامايعث ذب وتلا كلت 0
 لعفااوكرتلل هتالدمعاا هير داق تناك اامأو لوما هما ىلع بحوال درعلا نعي وءاارودص نا تدثف

 تاهاركلا بان نم مزعلاو مدخلاو ل. ةد_سملا ىف رثلا ىل_« مزعلاو ىذمام ىل_ءمدخلا نعةرامعةب ودلا

 مزلو ىرخ أ ةدارا ىل ااه وامس ىف رقتفاالاو دعا اراشخ ان نال هال :دارالاو ةفاركلاو تادارالاو

 : ب وبال هلل |لعفو ىلاعت هن اقءاغ ضع مزءلا اذهو مدنلا اذه ل وه ناكل دكن اك اذاو ل كادلا

 ديعلارا.تخانلص<لعفةيوتلا نا (ةعبارلاة-لا) لطاب بوجولا, لولا نات نثق رخآ العف هللا ىلع
 : هلودال كلدو هتافص فوهللات اذ ىف ارثؤم درعا لعفرادا هللا ىلعبو> وال هلءّدلل ذراصوأذ م-عاوق ىلع

 فالنا ناكوئثرهلادعو اذا نيئمْؤملا نمةيوتلا لويق دعو ىلاعت هنا وهذ هاو ك-١(عباواساامأف لقاعأأ
 || نيبقرفلارهظقد رطاااذ_مو ىلعةلك قالطا مد لب وألا اذهف با ولانا,ش كلذ ناك الاخت ء دعو ىف

 || هتناريخأ ام لكو ةبوتل!لوبق ن عريش ألف لمقام هلع هقا بو كئاوافلوةنيرو هللا ىلء دب وتلاامنا هلوق
 عوتوال عسل ع وقولانءراسخ الا اناق رات ال-ءافن وكيال نأ مكمزل.ف عوقولا جا و ناك هعوتو نع

 نأب نولوة7 من امأ عاسقيالا كل ذ ىفاراتتغال_ءاف ناكف لال اريغيال عيتلاو عاقيالل عدت عوتولاو

 قرفلاروظف لقاع هلوقيال كاذو ىلاصتهلناىلءلوبقلا بوو قرئت ىهابناثيح نمي وتلا ع وقو
 ءوساانولممينيذالهوق (امهدحأ) نيطرمثب دب وتلا هذهلوبق طرمش ىلاعت هنا.( هانا ةلأملا)
 هذه نع عوذ مأطلنا نالاب ادع ىصتسي ل بنذ هلا لعب لو اسمن لعن منا (امهدحأ ) نال اًوس ذو هله

 امغاةلكنا (فاشلا لاؤسلاو) ةيوتلا ىلا م_مب ةجاحالفذلا هك ٠و لا نول ب نيذلا اذه ىلع الا
 ةلودشم هون نوكنالنأاءوس هنوكي لعلا عمءوسلا| ىلع مدقٌن منا ضدي ”ال هذ هرهاظةرصصعلا

 هلا نوكي ةيصعماهةوكب لهذا عم ةمصعملاب فأن هنا يناثلا لاّوسلانءباوااو اهماع باةعلا قدس

 هن ودلال وبقبوجولوالا مسةلا صخ مرجال لإ ذكناكا ذاو ةمصعما موكب لعلا عما_ مب أ نع فخأ

 ديك ُأنلا اذه مهيفرك ذي ل مرحال ظلغأ م_عينذناكالف ىناثلا مسقلاامأو مركلاو دعولا لمس ىلءابودو

 ىلاعت هللا ىلع بح اوريغدن وتلالوءقنا ىلع هحولا اذهنمةلادأب الاهذ_هنوكشت ةبوتلا لوقف

 (لوالا) ةلاهطاربسفةىفنورسفملا اهركذ ىئتااهو>ولاركذنلف نيلاؤساا نيَذد نعباوااتفرعاذاو

 مال_سلا بلع فسوا نع ارارخ ا ىلاعت لاق ةلامه> هلعف ىم«و الداح ىع- هللا ىدع نم لك نورمسفملا لاق

 || عاعفام لع لههتوخال لاق هلا مال_سلا هيلع فنون نع ةباكس لاهو ني-اهاسملا ند نك أو ّنريلا ثصأ

 اورهانذ_دتأ اولا ةرقب او ذتنأ كم ًأبهتناَنا ىلا عت لاهو نيلها+لا نمنوكت نأ كظعأ ىفا ل-ءدهب

 : تاعف ل هاحاب لعق ىلع همذ.ام لاح هديعلدم_سلالوةددقو نيلهاللا نم نوك أنأ هتلادذوءأ لاك

 باقعلاو باوثل العلا نم هعمام لمعّساوأ هنا هيرل ىداعل ا ىلع لهاا مسا قالطا ىف سياواذكواذك ْ

 ! 0 هير ىصاسعلا ىعم قدرطل ا اذه ىلعف هل لعال هناكر اصيلدل كلذ لمعت ما إف ةيصءملا ىلع مدقا |

 كاذب لهما عموأ ةيصءماهتوكي ل-علا عمناسنالا مق أءاوس ه.صعملا هم لش دن هسولا | د_د> ىلعو

 |١ الءاجنوكينأالا ةيسعم امنوكيرل_علا عم ةيصمملا:ناسنالا قأينأ ةلاو+ اريسف:ىف (ىناثلا هجولاو)
 ادا دقمل_عبال هناالا جبان الاع هنأب لعل اعمى بشالام ىلع مدقا اذا ناسنالاّناانإءددو هيأفعر دقي



 " ما

 1 (ثلاثلا «بولاو) هل بقي له اج هنازاسجلا ليدس ىلءلاسةي نأ مص» هناذ تاق "الا نم هتبقاع ىف ل هام |[
 | نماكمم نوكي نأ طرمشد نك ةيصعم هن 0 ملعيال هلا عم ةيدعملاب ناسنالا اد نأ ه:مدارألا نوك نأ !ٍ

 قدسي ىدووبا نأ ىلء ان« ىنءلااذ_ولو بامعلا قدسي ريدقتاا اذه ىلع هنافة.صءمهئوكيلعلا ١
 نوكب مهلا ليد نماثك-ةمناك اس هناالا ةمدعم ةيدوبلا نوك مل-ءيال ناك ناو ب اةدعلا هدوري ىلع |

 |ىأ هناق ىحاسسلاو متانلاانرك ذانع حراكو باثءاا قام هسا تو.مثىف كلذ يك ةمدعمواسئذةيدووبا١ |

 |ةلاهملا اظفانا ثيح نءهريسغىلع حارلوتلا اذ_هواصيبق هنوكبلسعلا نءاكسشمناك أم هنكداو مجبقلا
 تدت لخ ديال هجولا اد_ه ىلءناالا ةة.قلسا ىلع هحولااذ_هىوزالا لعل و نئماوال ا نيهجول ا ىف ]

 ||| فرغياتاودي الا تعال_تاد نوكحو الهلا د.ءاملاامأ ههقل_هبالو»و ججبقلا لعنمالاة يالا ||
 ناكدماعلا ىلع ةمساو نوك 2 نالف ةداو لهاسإلا اذه ىلءةيوتلا تناك ام هناودو سا.-.دا| قد رطب هلا-

 || نءنوبوتي ع هلوقوهف ىنانلا طرمشلا امأو.ةيوتلا طئارمث نءلوتالا طرمثلا ف مالكلاوهاذ وة ىلوا كاذ |
 هذ_هىلاعتىمءاسغاو هلاو»أ ةمراعمو توما نامزروذ ب برذلا اذه نمدارحا نا ىلءاوءسأ دقو بد رق

 0 |رعةدمنا ىلءهسنألل (اهةاند) بيرقت اوهام لكو ت1ل>+الانا (اهدعأ) هو>ولة رقد

 اهيةرط ىلءامىلا ل رعة دمت قا ذاق دبالاو لزالا قراع ةفو ه2 اهماق ةن رق ل لق وف تااطثاو ناسنالا ||

 ناق برقا, فصول هنافهلاحا ده امو ه,توملا لوزن هامل لك ىف عق وتيناستالا تا ( اهئاانثو) مدعل اكرام

 ةيصعملا نما رئانامز هيو ادتبءلء ع ىأ ةباغلا ءادّشال هنا باواا بي رقنمهلوةىف نم دمام لف
 احراخ نوك هناف دروب نامزبت وما لبقو دمعي نامْزب ةيسصءملا دعي بان نمام اهني ”رمداا ةرمهز ىف عقال
 م-ييلعهللا بوني كذار أت هلوةرو هللا ىلء ةي وتل اانا هلو قب هللا ىلعدن ودا لوبق م ةماركي ني هوصخلا نع

 هللا بدع هلوق ىف ىع ةءاكب نيدوءوملا لسن هنوك نأ همفكي هنأق هحولا اذه ىل_ء هس ون عشنا ل نمو

 ضع: نووي ىأ ض.ءدلا هائعه لدقو ىنذالامتوامندا | نمنيت-ردإ نيب نأ كشالوم_ماءعبوت.نأ
 |اذ_هعازأ نمءزج ىأ ىفاسي رقانامز توااروذ_خ نيدو ةمصعملادوجو نيب ام ىم-ىلاسعت هناكبيرق نامز
 ظ نيطرشلا نيذ_هرك ذا ىلاعت هنأ لعاو 3ءعب نه بانو ةقالاو بي رد ند تان تايوتا أ نامزلا

 هللا ىلءةيوتل اانا هلوق دعي م_عءاع هللا بوت: كئاوأف ةوق:دئافاخ لدق ناف مهاعهتتا بوي كئاوأذ لاك
 ْ لضفااو مركلا بوو اهاوق هللا ىلع بع هنأد مالعا هنا ىلةيونل امنا هلوق نا( لالا )نا وجو هذ لق

 هل اوقنا(ىئاثلا د١ كلذ لعفمسهنأب رايخا مماع هللا بو كما دأفهلوت وقاةهسالا نوءوالناس-الاو

 | نمق-ى ىلاعت هقا ىلءاهباعةناعالاوارما١ داشرالاو ةيوتلا ىلا باها اانا تعي هللا ىلءةيوتلا امنا

 كئاوأف لاف غاهنءرافغتسالا.ى أو اهباعرارمصالا كل رتو سب رق نع اهتءبات محلا وللا لمس ىلع بن ذا ىأ

 ىل-ءقيفوتلا لوالايدارملاف هنمهللا اهليق ةيوتلا ف أاذا هنأشاذهىذلا دبع! نا ىف عب مولع هللا بودي

 ءالةسال ةيصعملا كال أ امنا هنأ, اماعدّقا ناكو ىأ امكحا_.هلع هنا ناكول اه ديول لودق ىفاثل انو هيو |
 || هناق تي رقنءاهتءباتهنامش كلذ هتفصنمناكاءد_.,ءاانأباهكح هءلعةلاهطاو بذغلاوةومثلا

 (مهدح رض-اذا ىى-ت امدساان وله عد نيل هن ودااتسساو) ىلاعت ةلوق »« هنو لو.قم ركل ا ىف 0

 انلىلاعتدلا ىلعا ( اهلآالاذعم_ملان دتعأكئاوأ رافك مهو نو وعنيذلا الو ن الا تيتا لاق توملا
 (قوالا ةلاسأا) لاسم ب الا ىفو ةلوبقنوكتال ىتااذي ودلاح رمد اهذدرأ ةلودَماَةنوَدلا طن ارمشركذ |

 | نيثع ىلع دل ةشمتل الا ءذهو ةلو.ةمربغ هون ناف هلاود أ دهاسو ثوملا ءرمض-نمنا ىلءالادةياالا ||
 | هع رص ىحرذن الا هذه (لوالا) هوج دةلويةمريغ هلا انذصو نه هبون نا ىلع ل ديىذلا (لوالاشهلا)

 |نوءرذةةصقلاف (ثااثلاو) ان_سأباوأ راسل مهناسعا مهعفني كي لف ىلاسعت و (ىناثلا ) بولطملا ف

 | لبق تيصع دقو ن الا نيلسملا نماناو لمئارسم اوذن هب تنم ىذلا الا لا ال هنا تأ لاه فرغل ا هكر دأ اسف |
 ا هافوطا هع اسلا كلت لبق ناسع الاكل ذنىأ هناولو باذعلا ةده اثمدتع هول هللا لشق نيد سفأا نم ع و

 ناك
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 الاصل أ يول نود لا در الا ترا ما دس ماذا ىلاسعت هاو ) عئاارلا) الو. قم تاكا أ

 مدحأ ىأينأ لبق نم انزرامم وةفناو لاس: هلوق (سماشلا) : اهلئاق ا انملاالك تكرئاعف||
 ماج ءاحاذا اس: هلذ ارش ود ع ناو ئطاصلا نم منك أو قدصأف بي رقل- أ ىلا ىت ”رخ أ الوا بر لوةءفتوملا

 ىناا نء بو أو أ ىور(سداس "اور تواارو 2 د لدا هيودااثا تانا الاد هىف ىلا عتريخأت :

 ليةولو ءاطع نءو هةاحىف حورلا ددرتت لام ىأر ع رغد لام دمعلا ةبول لشي ىلاعت هللا نا سو هيلع هقلا ىلص ا

 || مادام مدآنب اقرافأ ال كتزعو ضرالاىلا طيحأ نيد لاق نس مليانا نسهلا نعو َةقانلاقاوذب هتوم

 ' توملامهدح ريض اذا ىتح هلوقنأ لءاورغرغي لام ةيودل ابان هماع قلغأ ال قزعو ل اقف هدس-ىق ه-ور :

 || لاق (ىناثلاتحاا) توما مدح ريض اذا مكملع بك ىلاسعت هلو ةكوشو هن رقو توملا لوزن تام العا
 | اهدنعىا|لاوحالا ةدهاشم ديول لو ةنم عذاملا لب دب وما! لويق نم عنوال توما برةنوةةحنا ظ

 || هيودا١لو.ة نم عنعال ت وأ نم برقا سء:ناا:اقاسعاو رارطضالا لس لع قاس تانك

 هماعبو ا ذالوأ لثمو لئارثداغ ىبنم موق لكم مهام مت ىلاعت هللا م-متامأ ةعاججنا (لوالا) هريحول

 (ىلاك هل 1) فراك اب لذتال توملا ةدس هاشم نأ ىلعاذه ل دقءامحالا الذمم ملون اعاد لا

 ىتلادنا دشلا لثمو لوقا دنع هل_ماط ا دئادشلا لثمن وكلت هنوم برقي نم اهالي ىتاادنادشلا نا

 ِْ لوقةلااذكف فءلكشلاءاتو ن مدعنام دتادئااءز_ه- نككلا ذافا سنن زاطا ادن ءذأر ا :

 || ردو دش ديعلارار اطضاراص مالا الاتمظعاذا توا نمبرقاادنعنا (ثااثاا) دولا كلت

 ْ لوأةي وتلا لو.ةل امس وك أب تقولا كلذ ىف مال ”الاديازتفءاعداذار طضاأ ضمد ن نم لوةد ىلابعت

 || مال الادب ازت سفنو توملا نمبرةلا سة:ثاءوجولاهذ-م تشفةناوثا لو: 55
 / نمبرقلا دنءناسنالاَناَد رود! !لوبق نم عناملالوةنوةب ولا لوقنماعن امن وك. نأزوةعال قاشملاف |

 . ]| تراص ىمو لارهال اكل ةهن دهاشم دنع ةنرورضهتلان هفرءمتراصالاوهاوالاو-ٌ دهاثاذ اتوملا

 || طةسدب رورض م-هةراعم تراصامل ةرخ الا لهأ نأ ىرتالأ هنء ف ءاكتلا طقستءرو رمذ هللان هتفرعم
 | راثلا لود دل قو تاسااورمثل ادع مهب نال باشءالو توءالانهنكيلن اوم_-معفاكتلا

 اوراصم-مناالا نو دها شي ال ةمارقلا له أ نال! ذر ايلوص ااة.عانج انهه نأ ل-ءاو ةلو.ةمنوكنال 5

 ريمي نأ ب وبال كلذ لكو لاوهالا فانصأو ةهظعلار اذ !١ا ضد نودها ثروات اومأاوناك نآ دعب ءامحأ

 ْ ارثك دنع ”ئراق مءلعاشا اىلا جامي ةامو ل تا نأ دعب: اما الود-نأب .لعلا نالاندو رض هان اعلا
 || هنا كشال هلل ريغ نم حدنال ءام ءامحال نأ ثألعلان 5 "كرو رض لا اذ ه لاقي نأ ريدقتسو ةلزخ.ملا ويست

 ١١ نا ءاعدا٠ نكي فدك و قالو هااض أ اذاهندشاالا سبيل ةوظعلا نارينلا كات ل عاف نايل !!امآو ”ىرات

 1| هتلانلعلا تان جا لف كلذك سهالا نا به ةدورضلاب هلانوذرعي اهااوهأ ةدهاشملجالةرش الا لحأ |
 ا بقاسعملا بث اهلالادو>+وب "ىرورضاا «-اععمدمملاناكلذو فلك || هد نم :ءابزورمش ناك اذا |

 اولاق لذا ذكسهالا ناك اذاو هين 3 هرمط) الو د علا ةعاطدعد 00 ركهنأب هلعل ةيصعملا ىلع مدي دق | ْ

 || فراك اراد ىف هللا علا نأ ن مةلزتمعملاءالؤه هلوةي ىذا اذهناضر أو فماكتلا لاوز بد واذ هنأت

 ٍْ كك هلل ا ملعل | هلق ىف لصد ع نم نال فيعض مالك فيلكستلا طقمانرو ريضراماذافانر انأنوكي نأ بحي |

 ْ رخآلءنوكينأ عنتماامعاف هضمقثزب زود نكسر ناوا.اعالا:ط نوكيا ذهذ هبلق ىفامتاه هض تن م

 || تاتش ”ىرظنلا ملعلانيبو ىرورمضا العا نيب قرف ةَتبلا قيالري دقن اذه ىلعو هنمدك آو هندى وقأ| |

 أ هاضفب و وف ديرام مكحوءاشيام لءةيىلاعت هناو ةدهاو ةفرعض تاك لزعءملااهركذتىتل!ءامسمالا هذ |
 صالات 1ة,نأ هلو رخآت قو فهن وا! لويق مدع نعرب_ثأآ هل د هدو تافوالا ضعب في ودل لوب دعو ْ

 ٍ ىلاعت هنا هَ اثلاذلأ لا ( نولأس مهو لءفءاسعل اب الالومةمدو درملاو ادود سه لوا لعد ْ

 ا لو.ةنأر ءثماذ_هوةلاوصع كاندي تاوجيرت الفال نيعسقرك ذ |[

 ا سس

 1 0 8 ودنا“ كا ل ب جر 1 ع / همسه عهد

 شح ار هم
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 | ل.ةءال ىلاعت هنأب مزح اذ هذ تامسا | نوله عد اثدسلو ىناثا ا مسقلا ىف لاهو بحاو مه و 1

 : لوةب ىلاعث نها مزه ل نيذلا مهو ثلانث دق نيهسقل انبي ذه نيباسمف ىلذعلا مقتل مكي ق.فءالؤد دوب
 : مهىلاثلا مسقااو هاه“ سان وأ هد نب دا مه لوالا مسقلا ناك انف مهم ولدرب مزح لو مهدي
 | نيذلا مه نيعسقلانيده نيب طسوتملا مسقلا نو :نأب-و سأيلاّ:ذهاممدنءالا نو وتالىيذلا
 1 هلا م-منءربخأ امومه لقي هنا منع هلناريشأ ام ءالؤهذ نو ودم دوعلا ليس ىلع ءوسأ ١ نوأه»د

 ١ ءاشي ن1 كلذ نو دامرفغيو لاق ثمح ةمشاا ىف مهترفغمأل رتىلاعت هناك ةميشلا ق موك ر لمه ودرب
 |١ لاف هن ون ل ةئال هتام دةمو توملا تامالعر قضح د-:ءتان نمَنا مياس ىلاعت هلا (ةئلانلا ةلأدملا)

 1 ىداسعملا نعي وتلاَن اك هنا ىنهلاوم_موم برت نيذا!ءانعم(لوالا) ناهجو هئفو نووءنيذااالو ٍآ

 [ًارافكلا نأ دارملا (ىناثلا)توملا نمب رقلا دنع ل ةيال ناعالا كل ذك توما نم ب رقلاد:ءليقتال
 || ةن الا هذه ذي دمعولا تقاعت (ةعبا رئاةلأسملا) مهو لية نال ةرخن الا ىف اوباتولةرفكملا ىلع اونأماذا
 1 تائيسلانوامي نيدالةن ودا! تاداو لاف ىلا عت هنااولاف ) لوالا) نيه جو نم مهمه دم ةدثع ىلع
 ْ نولم_عب نيدلا فطعف رافك هونووءنيذلاالو نءالا تي*ىفا لاقت توملا مهدحأ رذحاذا يح
 ٠ْ اواىوالا ةغأ اطلانا تثذ هلع فوطهتدالري اغمفوطعأ اور انك ,هو نووعنيدلا ىلع تاساا

 دمعولااذ_هلوعش ىذاقي اذوفاعل انا ذعم_هاامن دّتعأ كماوأ لكم | قد ىف لاو ىلاسعت هنا مث رافكلا نم
 ا| هي وتلا رث عمموهأ رفغي ناك ولو ةلئراعملا دذعم_هاذيوفال ديا ريخأ ىلاعت هنا (ىناثلا) قاسفااوراقكلال

 ا ريسفت ىف ةرقبا!ةروسىف ةيد.عولا تاموو_ءلا ”ل_انعجدقاناباوحلاو ىع.مالعالا اذهل نكي :

 ْ انيحأو نودلانا-ييفم _هرانلا باصعأ كئاوأف هدئطت هب تطاخأو ةدلس ب سك ندم ىلو ىلاعتهلوت ْ

 ١ تاموهسعلا هده نم ددساو لك قاجحداعاىلا ةحاحالو ةيوسالا نم ةريثك اهوجوانركا ذواهيمهكس نع

 اياذعموا اندتعأ كئاوأ هلوقنمتاروك ذملا برقأو تاروك ذا برق أى اد وعينأ بح ريض لوت:غا]
 رافكلاىلاادئاع اما ًااناذع مهلاندتعأ هلوقنوك نأزو<ال لذرافك مه ونووءنيذا١الوهلوةوداعلا |
 ارك د ةلومقم رغم ونا توملادنءالانو وتنال يذلا نع ريخ [ىلاسعت هنا هيف مالكلا ق.ةو طف ||
 دنءة-رد سخأو العف مقار فاكلا ناك شالو لومَةمرِيَغ توملا دنعم_ملاع نا نيف كلذ دعب ني رفاكلا ْ
 | امل اباذع مولان دمع أ كئلوأ هلوق نوكينأ زانف هناهأو لالذا دي زع هدد نود الق ىسافلانمهتنا |
 اول د18 (قاثلادج ولاامّ) لال ذالاو هب وقعا ادي زعمهرش بدسر نيد م وكلاناسب ني رئاكلا ادم

 ٠ ةرغةلارب وعو تاَمءلازرب وع لانه لد> هول ناكاذاو ةيراسعملا دع هب وال هناررستآ هناو هذ هملع

 نا ىل_ءءادد ناكل 3 نو دامرغغدو هيلرمشب نأ ر ثغبال هلئاّذا هلوةكوخو 7 ود عو نءولذال اذ_هو

 نيذلا لع فطعىلاعتهنا ( ةسماخلا ةلأسلا) للعأ هتفاو هينولوةيال ةلزتعملا وباطانالءادب كلستاذه
 لهأ نم قس افاا نا ىذةةداذهذ هءاع فواءمال راغمفوطءملاو رافكلاتوملاةد هات مد_:ءنووت 02

 صأاّنال قفانملا هنمدارملا لاين ن كالو رفاكق سافلاّن ا حراوألا كوق هب لطي ورذاكبسدل ةالصلا ||
 ىأان ددعأ ( ةسداسلا ةلأسملا) لءأهتلاو نوب داك نقفانألانادوهثد هلاو ىلاعت لافرذاك قدام انا

 راذا !نأ ىلءذي الاءذ هبانب اص جحاني رذاكملل تدع ا ٌموجران ةذص ىف ىلاعت هلوق هريظنو ان ايهواند دعأ ْ

 ا نوك ق-علد اذهذ ىذاسملا نعرابث اان دّمع ا هلوقو هدربو مهحرانالا سدل مب الا باذءلاا نال هوولدت

 أ ءاسناا اورتن امك ل كال اوذمآنيذلااهياان) ىلاعتهلوق معا هللاو هحولا اذه نم هقول ةرانلا 1

 | فورعملاب ندور اعف ةشنم ةشحاسفي نتا نا الا ندوة ؟ام ضعبب او.ح دما ندواضغتال رادركحأل

 دلل يول

 ٍإ ىلا داعب وتلا فصودهي ىلا عت هنأ لعا (ارينك" اريخ همف هللا لء كو اًميشاو حركت نأ ىدعف ندوق*رت ناف ١

 | ءاسنلا اونرتنأ مكل ل < ال ىلاعت هلوق (لوالاعوذلاف) تايسالا هذه ىف اهتعمسه !مىلاعت هتاف ملاغلا نم : ْ | بورش نرنواظيو ءاذيالا نم ةريثك عاونايءاسنلانوذوياوناك ة دهاسما لهأ نأ لعادءاسنلاماكحأ ||

 د ع 9 سس سر يوسع دمج اح وسر تتم صح ع ب تيصتحسستا حصص ت7 9



 فلا ناك لالا الوقت 0 (قواالاةلأسملا) تام فواخر
 | .| تاكو تام اذا ةلهاشا

ثرواكهنأسهاتثرولاكو :؟ ها را ا ىلع هبوث قاف هنراقأ ضعبرأ اهريغن ًّ هني ءاط ةحوز
 | رادو هلام ت

 | تيملا اهتدصأ ىذا !لوالاقادصلا الا قادص رد اه دوت :امينال اس وسان انام نا
يدو الاهز هولاعتهتنا لزن أنامش هن :ءاهطعي لواهقا دس شأو رش نانا نماو رز“ ءاخنار

 ا كلذ نا ن

 ناو ءاسنلانيعءاسنلااونرتنا هوة دارملا ل وقل || ذه ىلءف هم تملا ةأ سها ثربال لبرلا ناو مارح
 نماههنعنأ هناك ت ل1 ثراوناكلذو لاما ىلادوعت هئارولا نا (ىناثلا لو او) تملا نمنثروبال

 ةلأساا) تاهرأ تح ّشو ّنيلاوءاونرتنأ مكل ل_<ال ىلاعت لاقفاهلاماسبثريف توق رعت جاوزالا

 هتلح فاش الا فو اهركوأ اعوام اوةفنأَةب والا فو فاكل ا مضر اهرك <ىاسكلااو ةز جر ق (ةياثلا
جحفلاب قانلاو مضل فاةحالا ىف صاع نياو مداعأر و مضاا كا ذ لكا هركه تعطوو اهركمتأ

 0 ردو 

 جانو كاع لا ةعاع لا لاقل ة عجب فلاب رجوبأورثك باو عفن

لان» هركو هت هسف' ل مق نءناك امو لا هركو وذ هملع د مال
 5 0 ا( مض

 ندوعي' ' ١ام ضع اوهذتاَن نافل ىلاعت هلوق ءاسنااب قلعت اع اهنعهّللا ىلا“ ءامشالان

 :؛ فرع لع فات به هنا ) لوالا ( نالوق: روكا تاو لد ( ىلوالا ةلأس سملا) شط اسد هنقو

 || ىسماانمزجهلا (قاثلاو) هللادبعتءا ارق فنه ءاضءننأالواهركءا دنلا اونرتنا مكل ل<الو ردت: نا
 لإ مدقت دقو لاضعلاءادلا هنو تالا لذملا (ةيئاث هلا ةلأسملا) انادنالو اونا رند متنا لق

 ْ هلوق ىف بطال ا ) ةثااثلا هلأ هلأ .١ ْن نود اوزأ ندكشي ن أ : هول معن الذ هلوقوف هيقءاصقةسالا

 | ناكذ اهتقرافهديربو هم هور هر ناك دق -مْمم ل-رلاّنا (لوالا) لاوقأ هشضرعن ٠ َندواذءئالو

 | هناك هني رسسفملارثك أ راشخا لوةل!!ذهو ادر وعا,مسفن هذم ىدتفت ىتح اهباع قمضيو اهعمةرمشغا |«
 ىدد

 || وهذا سيطاو لضعلا نب حرتزتلا دعب مك لحال كا ذكو هارك الاد ّن مم زمل كسا لحال لاك ىلا-هن

 ناك اك تدارأو تءاش نعج قتلا نه اهعنم رتب نأي ثراوال تاطخ هنا (كاثلا) ن َْن هونت [ام ضع

 مهكر ءو تملا 5 أ سها نو سي اوناك م-مناد اذعم ندوعيت ” ؟ام ضب او.هذدنل لوقو ةءاداطا لهأ لفي

 3 را لضع نعم-هاى مو ءام اوذا باطخ هنا ( ثلاثلا) تثمملا ثاريمن مي ل ا را لذ نأ

 اونا ةيلهاملا ىم#ماث جاوزالا ناطخ هنا ) عبارلا)
 : حدزتلا نع ءّنموا_ذءياوتاكو ذأ 5ا راانوةاطد

 ىلانعت هاوةامأ لكلا ىف ماع هنأ ( سماسألا ) امش ّنمءاوذخ ًاينأ صضرغا نهماع الا نوتدضيو

 (كوالا) نالوت هن: دما ةددافلاق ) ىلوالاذلأ لو ل اسم هسفق هلم ةش- اق نيتأينأ الا ْ

 مدع دقن نمو ن هةر هالة ود نأ ناالا ىعملاو لدأ 5 وزلا ءاذباو قلقفا ةساك شق نو

 وذو انزلاامما 2/2 ىباُي را مكيلع ن ثءتدناالا بمكان "ىلأ ةءارق هماعل ديو علذلا باطق

 هوجو هفاذامن هءانئؤسا نيتأينأالاهلوق ) هنا ءلاةلأملا ) "ىذا او ةءالقىبأو ن_سآلا لوق

 تنراداالا هنم ىدتفت يد ار ارضا, دع نأ هل لال ىف ل لا اومالاذ-ثأن معان :ةةسادنا(لوالا)

 هنأ (ىلا“ هاا)داطاد انح و سن هنا لاف نم م ممم هو سسئايو نادم 1 م-مءادهبنولثاقااو

 هنا معذو له ىلأ لوقودو تودسا|ىفّند وكسمافهلو5ىث هرك د مدن ى دلا لاس مالاو سلا نمءام كا

 سقطاود ل ضذعل نال ٠ نهوا_ظذعءتالو هلوقن م6 ا كلذ نوم نأن 5 ( ثا املا) خوسمرعغ

 ةديمم ةشدح ذو نا ايدألل اتوا ن م نءاومنحاورالاو٠ ءااوالاف تييلا ىف ساه لح دق

 00 ورعوأو عفان ار ارو (ةثلاثلاةلأسملا ) توبا! ىفّنمسح جاوزال اوءام ءاو الل لك كل ددنعذ

 هي سا : هلوةىفو اهراهظادصق تائ 2 د.مهلوةىفّنال لاه تاك ثءح ءايلا خفب تاني. .هتاناوءانلا

 رقن ءامأ اهمذ امأارمس ؟,نوقابلاواه_مبف فلان مصاعنع رك اديك اهل أر ١ 6 هربنا

 : 0 وهىلاعت هللااسنا قش | ىف وا لءفالت انا الاوةشح افلا نا (لوالا) ناوجو لذ خفلاب :
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1 
 امآو امتد سر فم "010000 را ااا (قاثلاو)

| ١ 

 قلع ناببلاءابسأ تراصا ذاو دال قات دي ”اذاتار ا 30 ا ارثنم ل تم

 أقامت 4 ردد د متل عوتلا) سانا نما ينك نام عاب
 00 ل ءاسنلا ةرمكاعمنوكيس موقااناكو فورداانّن 0

 ورعملاب ّن د نإ رم م ءورككأ ّندوة>رك ناف ىلا.عت لاف لوقا! ىقلاجالاو ةةفئلاو ثدي ١ قدفصتلا |
 لل اريوكحارب_خ هيفهللا لمحو اثشاوه ركن نأ ىسعذَنوةارثمترث اد نوءءدصو

 ( نوكي نأ ىسعن فوردملاب موال ني 6-00 َجحركن أ م "را ا ىءملا (لوالا) تاهحو هن .ةدوعباذام ٍ
 هم هها ركلا اقذف لصع داو رثكلا رز ور لورا علاكب ءوريثكل ريدا ّن يةبصص ىف

 املا نسحأ 1و اهماعىفن ًاوهتنا باول الط هوركملا كلذ لمحرنا ماهتبحت رك امل هنأبةراتو ةبغر ةر ةنلاو ا
 ناىعملانوكينأ (ىناثلا ١ امتدلا ىف للا انئااو ىبتعا اف لد , زا باوثلا قدتسا عبطلا فالخ ىلع ا
 كل:صاخت نأ كلدو كارم ول ةقرافملا كإ:ىف هلا لعجاسع رذ نم رافم ىف ميغرو ّندوهرك ١

 .ىلألوقاذ هو همعس ن مالك 10 نغباق ردد ناو هلوق هرهسظنو ها ماريخ احوز دو جوزلا ادد ن هدر ا ٍ
 كاذب ديري فيك ةبدصلا ىلعرارقسالا ليس ىلعرت ذاسجث -ىلاعت هنا ديعباذهو ىلا لاق مد هالار | أ
 ناكم حور لا د_ةسا متدرأن او ١ ىلاعت هلوق ءاسنلاب هدا ملا فدا اك هلا م( عسا ارلاعو: 1 ةقرادملا 1

 .ىذف أ دقو هنود> أ:فدلو اًنيمماعاو 7 ا لا لم راطنق ند ادا َمائاو حوز

 ْ تذأا1ىلوالاْب . الا ىف ىلاعت هنا (ىلوالا ةلآ سلا )لد ؟اسمهمف (اظماغاه اممم م ك:م ندخ آو ضعب ىلام ضد ا

 ْ متدرأ ناو لاقف ةشحافلا لاسريغف ةراضملا برت الاه ده ىف نب ةدحاف نيتأ اذا تاحوزلا ةرا هم يف

 1 ةشحااهلان سفن ةجوز جر ىرخأ ةأ سمان حقت ا ىلا لاماذا مهنملجرلاناىود دز ناكم هذ لادبتسا ْ

 لادرتسا درا ناو ىلا ءت لاو ادد رب ىتل ذأ را حي قرت ىلا هفرمصما اهاطع أ اس هئمءا رق الا ىلا اهرب بح ٍْ

 .ةضفلاو بهذلا نمةرطنااريطانقا أو وق ىف هريسفت ص دقو سوال ودياالا ح دز ناكم حوز :

 ربتملا ىلع لاق هنع هللا ىذ درع نا ىودرهملا ف ةالا غل اراود ىلعل دثهب ١ الااولاو (ةاثلا الأ سلا) ا

 ديالا هذه تلتو عنت تنأواستب ةمطعد هللا باطللا نيا انتا اقف: سها تماقف مك اسنرو هم ىفاول اغتالالأ |
 || ةالا ل ازاو- ىلع اق تلال دال لا نا يدق او هال اخانا ةحارت نع سرور ند ىلا لكرعلال ١
 : امدسفل هللاالا ةهل ؟1..يفناك ول هلوقناايراطنقلا ءاي ازود ىلءل ديالار اطذق ن ندا 12-1 آوهوقنالا ا

 | هسفناف طرششلا كل :نوكرخ ؟ءىثلاطرش :ئذأ ا لعج نم مزليال هنا لصاخاو ةها الا لود ىلع ل ديال |
 : | لوةيدقو ل:ةلازراوح هنم مزاد , لو نيتريخ نيب هله أف ل ةقدل لا نم مالسااو ةالصلا هءاع لاهو عوقولاررئاج 0
 1| ( ةثلاثلاةلاسلا ) قح مسح هلالاانلوق نا هنم مزاي الو قد ادهوان د ناكتلا مسح هلالا ناكول لرلا |

 2. ١ هلا 00 د دادملا كلذ لعدشملا عقوأ نال كلةراجؤر لاذ !امداعر عماهانا ؟اذاامامف لح ديد الاوزه» |

 ذم ىزاراركبوأ م مات رلاةلأسلا) !تؤيملا ذاامزيبو اسحقاددلا اهات” 1! ذا امزيب همف قرف الف ْ
 | رهملا نم اًءدش اهتمذخ اي نأ نم حوزلا عن :مىلاعت هللان الا ذو لاك همادرَد ةرةمدصل اةواذتا نا ىلع دنا الا
 ا هنا لاقي نأ وك الو لاق ةولذن ا دعد 0 بجو ةولذلا لبق هب لمعلاكرت قاطم عملا اهو ُ

 ا كالذو مش ظرفام فصخق ةضارو 5نها مضر ةدقو َّندوسع نأ لبق نه مّندوةةلط ناو ىلاعتهلوةب صودا ١

 | عاج اوههللاد_.علاقو :ولكتا سسملا نم دارا ارعو "ىلع ل اعف سدسملا ريسفت ىف وهلا ةباصعلا نال ٍْ
 | ةصتخع انههةروك كادي ال12 نا باوك 3 ا ا يا م اع الا كا راسو 1
 | ةريثعلاءوس تأرلعا وا الر كل ذةعص ىلع هالدإا ميقنسسو نيس ارك لوق ىلع عاجلا || 0 ضعبلا ىلا م مضعب افا و ضءن ىلا م معن :ىذذأ د: و هن :ودح ًاةىكو ىلاعت هلوقل ءادن عاجلا دعبأع ١



 ايدل

 نءائش ذخ اين هل رع ااا كل لزلا لاك ندوكاف اناو توون ةؤ م نوكينأاما

 دخأ:الفاراطنق نها دحا عيت هج ودزناكم ح وز لا ديتسا متدرأ ناو ىلا٠:هلوق نالاهروم
 ا ١-2 :ماو

 ةعاانضملا تعقو نا من اميشاهر «*ن هذخا: نأ ن نءام مم هتوكي هناق هلق ع يصمم رسل ف كرا

 :ًاراا لق نمزوناان اكلاذاو كاملا ديف هنا دنع ىمتءادتلا تقو عسا! ناك حلفا لدب حوزلا كل
 ةددمم ةشد أ زي نأالاّ ندرة ام ضب اويهذتل َندواذ ءتالوىلاعت هلو مال لذ الحياني

 هاوي ىذلا ٍبذكلا ةغللا ف ناتولا (ىوالا لاس 11) لئاسم همفو انس ءانتاواناة مم هنو ذخ أت ىلاعت لاه مث ||
 هتماظعل ناسنالا ريك بذك ناتو افريكت اذا لحرلا توب نمداص أو ةرباكما | ةه> ىلع هيحاسض هينا سنالا
 ةلأسملا) هتهمدقف همق سدلاغكاخأ توهدازا ذا دا هنفو انام هنالطن مريت لطان لك لع مث
 لاخلا عضوم عضور دهمامه_ناتولا حاجزلا لاه ( لوالا) هوسوان اة مبدل وقلما مهناف (ةزاثثلا

 )ناو هلوءفم هنال بهذا هنا 5< فاش تكلا بحاص لاه (ىفاكلا) نيم آونيتهامبم هنودخأتا يفالاق ١

 (عببارلا) نامه ىأ ضفاسمل ا عزني بصتنا ( تااثلا) انيح ل اًمَملا نءدعق كالوةك همة! ىفانضرغ عنك

 (لوأالا) هوجواناةمدخالا اذ #ه همست ىف (ةنلاث !اةلاسملا) اوان امم هين و.دهت هرب دةتراع2 هن

 دنعهلا(ىناثاا) اناةمبنوكمف ضرفي كلذ سبل لوي هناك ناكمدرتسا نةرهملا كلذ اها ضرؤ ىلاعت هنا

 ن؟(تلاثلا انتم لوالا لوف كل ذراص ءذخأ اذا ا نممذخ أبا نأدارلا ارهملا كلذ يلب لفكتت دقعلا
 كاذب هنم اسد: ىرتش )و ف انك ىت> ةشح !ةباهو هر ةجوزلا قرلاعت او دارأا ذا موتا مهبأ د نم تاكهناانركذ
 (عدبارلا) رخت الاوهامه د أ ناكل عجرثك الا ياغالا ىف ىسولا ا ذه لعاغتاو نمالا نع ناككتانر هلا
 ا قدر ام رافت دوا_ظءتالود_ةءاسدااهب الا ىقرك دىلاعت هنا

 هب ةخ طال اشم أ ارو اعيش اهنم دْخ أ اذاف هللا سعأ فاذا هنا لسانا لاحن هرهالأاو

 | منايا ىل_علدي هلا ثمح نم نامي هنأبذ_تالا كلذ فصو مص _ةرةاسا ىف ذا ذكرمالا نكي ملا ذافأ

 ناتريوهئاهااذخ أوارتاذ ىف نعط لاما دخن اوهورخ اربرةن همذو كال دكس دا هالا نا عم ثامنا
 ناةملا بامعنا (سماشلا) رئابكلا تاسوشأن م ةوطع ةمعم كلل 3 ناكل رخأ هو ند مل-ظو هو نم

 نيذلا نا هلوةكوهذ ناتوللا باقعنوذخ انآ ءانعمات 7 هيودخ أ:أ لوف مه دنءامواءءناك نيدملا متالاو

 ماهفتسا هنوذ_خأتأ هلوق (ةعبارلا ةلأ 11) ارانمموطبف ثواك اناا الط تاما! لاومأنواك أي
 | عرسشلا ىف هدقروهظ عم لعفلا اذه لثم نول عفتال مكن ارهالغلا نا ى نللاو ان الا زولك الا هم ىلع

 هنالعاو اناتءلغاه امم مكنم نذخأو ضءنىلام سب يطب ادقو هتوذخلأت تفكر قات لاع غل داو

 ناكف ةئيمملا ثحافلا ىلا اتي نمذت نخالا اذهنا (اهدحأ) ارو أ عنملااذهتءلع فرك ذ ىلاسعت
 مالا قمض نه لاما اذ ه نال نيم متاهنا (اهضاند) رئابكما تاون هنأ مااوان اة مم كلد

 مط ىلا لظب لسا! نأ كش الفرخ الظو مو لاملاذخ أ ىلا لظوهو ق.يضتااو دي د_ةاا كل دب لسوتبا اهباع

 ناد !ًاسم همذو ضن ىلا م كضعا ىذن أ دقو هنو ذخأت ف.كوىلا.عتهلوق ( اه و اهييما.نانوكي رخآ |

 لاه عستااذا ءاضنو اوذةوذفغءاذف لاقي ةعسلاوهىذلا ءاضقلان م ىضذذأ لسصأ ( ىلدالا أ ىملا)

 هذ_هقءاضنالا نب رمسهمالو هناضقو هدحر فراس هنا لس ودبل لسد ىأدالا لا جالخ د

 ىدسلاو د هادو سايعنبا لوةوهو عاجلا نعدناك انههءاضفالانا (ا.هدح أ )نالوقةياالا
 |فصاىف عجرب ريثأ هلؤ سيسملا ىلبق قاطا ذا جوزلاه دنعنال ”ىذامأ به د مو ة..دق نب او حاجزلا امدخاو
 نوكي نأ ءاضذالا ”ىلكلا لاق اهعماس ناو اهموانك نأ“ اذذالاىف (ىفاثا لوقلاو) اهمال تاوروملا
 هللا ىذ امر ةف نخل ىلأ بهذم وءارفلارامتخا لوما! !ذ_هو اهعءاعلوااههءاحد دكار فالس ىف وعم
 | ثمالانا (لرتالا) هوجو هيلع ل ديو ىو أ لقالا لوقا نال _عاو رواد رقت ةديعصلا ةولسلا ناله ع

 منع نفتح ايفلم عاج | نعنالا "تا عباعمب اي ل :رفراس ىأة:ااخرل اهدا تقال ١



 , *6؟ و

 لاةف يتلا ضرعمىفاذ اه رك ذىلاعت هنا (ىناثلا) لصاحريغا ذه عاملا تةوريغىفامأ عاس+لا ٠
 لأ اوقامساشنالا اذ_هناك اذا ثيابا بعتشاو صعب ىلإ مكضعب ىذغ أ دقو هلو ذ_تأ: فو كسصو

 | ناوهو (تا اناا هسداع# اضفالا ل بجوف ةول لا دّرال عاب اوهو راو ةفاالا لوح ىف ا
 ال سبا زولطا در عوةياغلا ءاهتنال ىلا ةلكنال هلا مني هنم لعسفي ارمسفمن وك نأو د الاه ءاذفالا
 | هلوةريسفت عاتماف رخال اىلاام-مخمدحاو لاسعذ أ نمل _هف ل_دد ل ةذلا ةولذلا دنع نال ذا: تحس
 || ءاضفالا ل_ه- دقت اسءالتو دحا وفا! ىناعيطضا ا ذاق لق ناف هوما درع ضءبىلام-ك- عب ىذنأ
 لأ لوي لئاق نالئاه لئاشااانلق هينولوةتال ٌمنأ رانناكح اذن وكينأ بج وذ ضءبىلا معذب نم
 ْ ةسمالا ابر ردّ هنا لوةب دسحأ ةّمالا ىف سلو د نادرو رّوة هنارخآو عاب انال ارّرةَرالرهملا
 . || نيرمأ د الا ضب ىلا م-مذعبءاسضفا رهسسفت ف قبل عاج الابالطاب ]ودل !ذ_هناكسف ةعباضماو
 [ارهلانا(عبارلا) عاجلا وع“ اضفالان دارملا نا ىف ءاننب اما لطانةولانانلوتلاو :واذناماو عاج ا اما
 ْ هينشا دقو ضع. | ىلا ضعبلا اسف ىل_ءهرّر#ق:قلع دق ع رمشلاو ارّر_ةنم ناكسح ام ةول_طنا لق
 الأ وهو ناكام ىلع ناك امءاستب بح وك ثلا عقواذاو عام اوا ولان اوه ءامذفالااذ_ميدارم انا ىفرهالا
 ْ ف.كو هلوق (ةيناثلاةلألا) ملء هللا و ىناشاا بهذم حج رتر-اغهوجولا د مقرب رقتلا مدع
 ْ تاذبامماقاذ_هنولع_ه: ىسعمىالو هدحو ىال ىأس تن هلك ضيا مك ضب ىذنأ دقو هيو 1_-> 5
 قدلي فرك اكن ل ءاكلا ةذوملاو ةّماَسا !ةنلالا تاصحو ٌكهَدَمو كتذلا-حاذ تاعبو كلاس مسقت
 ميةنسم ق وذو مياس عسبط هل نع هما !قمايالا هنا هدمقل ةسا | أ هلا ادي اهءُد ركاستما تألق اعااب

 |كةحوزم_واوتود ءاّرسفااو ذم ركعو ”ئدسلا لاق (لوالا ) هوجو ظالغلا قاثملااده رسم
 هلامول_عهوناس-اب عي رمستوأ فورععالاسمانم لاج ىلا ىل_ءءاسنال هللا هذ_خأ ام ىلعذ ًارلا هذه
 || دهاعو سايع نيا لاق (ىفاثلا) ةءاسالاب اه رسل تاسح الان اوهنحأ را روأا تاذين أ ىلا اهأ اذا
 لاوءاسنلا يورفاوب لست ةلك ةماكلا كلو قادصلا ىلءةدوقسعنا حاكشلا ةلك ظ.اغلا' قالا
 هللا :ءاكب نهج ور مالك سا وتلا هنامأت ّندوودخأ متكحنافءاسنلا ىف هَللااوَدَدا ٍلدو هلع هللا ىلص
 اهتاثمم ضعي ىلا مكضعب ءاضف ا بيسي مكنمن ذأ ىأ اظيلغ اهاثيممكشمنذخأوهوق ( ثااثلا)

 ةثحاز ناح هنافاسدقامال ا ءاسلا ندم قاما حكسناماوكنتالو ( ىلاعت هلو ءاسنأان ةقاعتملا

 ةءله الا لهأ ناك ني رسفل ارو هو س اءعنب الاف (ىلؤالا ةلألا) لاسم هم (ال..سءاسو اسمو
 ةفيشسوتا لاق (ةيئاثلاةلأسلا) لعفلا كلذ نعي الاهم هللا معاق م-متانآ حاوزأب نوري |
 ةفينح وأ جحا مرحال هيلع هللا حر ”ىعفاثل لاهو هحأ ةدزم جوزتي نأ لجرلا ىلع مري هنع هللا ىذد
 اذه ناكف ءط ولا نع ةرامع حاكنلاو هسأ ةح وكشم مك نأ ل- رلا ىبمنىلاسهت هنا لافي الا ءذاسبب
 1لح الف ىلاعتهلوق (لوالا) هوجول ءطولا نءةرابعحاك ذل نا انلقاسمأا هسة« وم حاكسن نعام
 دّةءااال ءطول اود حجبوزلا ىلا ف اذ ا حاكست لاو حب وزلا ىلا حاكس:!! ذه فاضأ ريغاج ردح ىيددعب نم
 هذهى حاكنا ادار لا نك ول هنالو لاحم لضاسأ !ىلمس 2 نال هسفن سور وزخي نأ هنكعال نا سن الانال
 هذه ىف حاكما! نم دارملا نا اناع لص ل ث.سو دتعلا درع ؟لرلكلا لسع نأ بحول دقعلا وددنالا
 1 ةط الاول وىلاسعت هلوق(ىناثلا) قرغااب لئاهال هنال ءطولاوهن وكيت أ نيع.ةدقعلاوه ساهي الا

 ْ اديآ هلداح تاكهدتة_ىااةءادانالددعااال ءطولاا:هه حاكسشلا نمدارملاو حاكناااوغاباذا ا
 | ةوق (عدارلا) بذكلا مزلدة-ءلا انههدا رانك و لذ ةنا زالا مكنيال ىفازلا ىلا 4 وق (ثا اثلا)

 ةيوصصحب

 هءاع
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 ١ هوجولا هد مب تدئؤ٠طولاوه لو دةعلاوه سلدارأانا مولدع.و نوهلم ديلا مك انءالسلاو ةالداا هملع

 : نطو اماو كنت الو ىأ مك انآ مكنام اوءتشالو ىلاءتهلوةنوك. نأ مزق ءطولا نعةرامع حاك اانا

 : اضدأ درو دةذءطولا عب درو حاكشاا ظفا نام لادا ةزااو ةحوكشملا ه.فلخدي اذهو مك وان

 || هاوقو تانمؤملا مكن اذا ءاسناا نءمكل باطام اوعكن اف مكنم ىتاءالا اوسكن او ىلا عت لاه دقعلا نعم
 |١ ىلع هلد- نم ىلوأ ءطولا ىلع اغفللا ل ناك ملذ حافسنمداوأ لو حاكس نم تدار مالسلاو ةالصاا اع

 ةقيضع حاكخلا ظذل ناوءو ىركجااهءلايهذام (لوالا) هحو ان الث نم هنعاوناأ دّقسعلا

 لأ ءط ولا ف لد اح مضل اع ومضلا نعةرامءةغللا لصأىف حاكمشلا ظفا نا لما دب ده هلا فزاس ءطولا ىف

 هلا سناكامل دقعلا نال ممالا اذ_ممىعس دّقعلان امم هطولا ىف ةةءقح حاكنلا ظذا ناك دةءلاىفال

 زوال هلا حر كلا بهذ هناك هنأ لءاو انهه اذكف ةقةءعر_هشلا كل خقاح دنع مب ذتىتااةاشلا
 . ١ نمداغت_سملا لود ناك مرحالف انعم هزامو هدة مس قدح اولارامتع الاد_- اولا اعدل ل[

 رخ !لءادو رخ !قيرط نءليذن الا هذه نمداقة_سمرعدغ هناق دّعلا مكحامأ ءطولا مكحتي الا هذه

 || اذ_يفاعم هصووةمىف هلاءءتسازود كركشملا اغذلل نا ىلا بهذ نمسا.ل!نمنا ( ىناثلا هولا)
 |١ وق ناكشفاعم دعا ىو ءطولا ىفة-ةمة- حاكذلا ظفلنا ىلع ةروك ذملات ان الا تادلاه لئاقلا

 ْ (ثااثاا هجولا) هممويذمالك ىلءاغذال الج اعمدة علا نعو ءطولا نءاسهن ملوانآ مكنام اوعت الو

 |١ لارت الادلو لاو ىرخ أ دّةءا!ىو ةران' ءهطولا ىف نارةلا ىف لمع:_سادقحاكنلا اذا ناةروكحأملا

 ْ كارتشالا عقد ىو مضاا ىتءموهو اهني ل رتشملار دق! ىف ةقشح هلع- نم د: الو لالا فالخ زاخو

 لإ نيعسقل نيه نبك مثالا ردقلا نع انهن مكوانآ مكناما وكنت الو هلوق ناك كا ذك ن احح اذ اوزان او

 نع ىسهنلا نق ةلامال نيمدقلا نهد او ل بح نع ا.منوكي ني_هسقلا نيب 'لركثا ودق ان عىل او

 || لالد:_سالااذ_هرب رق: ق لاقينا نكعامىدتأ اذ-هف امعم هطولا نعو دقعلا نءاممنوكي جعيوزتلا
 لءاهءاودحا ىلاهو>ولاو ءطولا ىلع عي حاكسنلا معسا نا ل نال (لوالا) هوحو نم هْنع باوالاو

 50 ءطولان ا كشالو ىذ_سحاكسلا مالسا اوةالسلا هلع هلوق (اهد-أ) هو>و ةذراعم ىهق كلذ

 || تدثو ةنس حاكستا نا تيثاملث هلة :_سحافسلاب ءطولانوكي نأ مزلالاو هلة :س سدا اًئطو هنوك ثءح
 ||| ناكولو اورثكت اوكانت هلوةب كسقلا كل ذك ءطولا نع ةرابع سدا حاكسنلا نا تبث ةنسسدا ءطولا نا

 || ىتانثالا اومكناو ىلاعتهلوقي كسقأ كلذكو ءطولا قاطم ىف انذا !ذ_هناكلا حاكشلاب ىعسم ءطولا
 || انعم مجرتلاف لئالدلا هذ_هنيضراعتلا عقوامل لاسقي الءاسسنلا نم مكلأ باطام اوعكناف هلوةو مكنم
 ا ضراعتلا عقو ىتمو اذلث الد زامل ال وخد مل ةةشل | لمد ىلعحاكسنا اب ىعس# ءطولا |:اةولانال كلذو

 | حاكنلا ظفانا ىل_عانو دعاسست نأ لوةئانال ىلو أ ص ءصختلا ما زعاا نناحسص ص.ملاو زاملا نب

 ىتلاتان الاف ص.سخلا لود مزل ءطولا ىف ة-ةمقس حاح.دا نا انلقولذ دة#هل1ىف لم_ءّتسسم

 يعاب حاكسنلانااناةولامأ دقعلا ى_هعابمت حاكسنل ارك ذىتااتان الاىف زا اء لولا مزلواهانركذ

 ْ اناوقناكذ طقفزالا بجولا اماوقو اهم ص مزعل او زاجملابوب مكلوةذ صمغ :مزايالذ ءطرلا

 مالسااو ةالدلا هملع هلوذ ءطولا ىف مم سدا حاك-ذلا نا ىلع ةلادإا هودولا نم (ىلاثلاه+ولا) 5

 ىذ:ةياذ_هوحافسا!نمدولومرب-غو حاكذا!نمادولومه غن تنثأحافس نمدلوأ لو حاكن نءتدلد

 لإ هلا (ثلاثلاه+ولا) احاكن ءطولانوكيالنأ ىضتةياذهف ءطوحافدلاو احاك:حافسلا ن وكن اللثأ

 اذهوثن<نأ بجولاحاكن ءطولاناكولو ثنعل حاكشا ادالوأ اوسدل مت اانزلا دالو أ ىف فا- ن*

 | حاك نا اء ىمسم هطولاناانلس (ىناثاا) قة ال دس ىلع حاكنااب ىعسم سدل هطول انا ىلعرهاظ لملد



 06 والا هولا امأ)انرك ذام ىلع اهل نم ىل وأ مترك ذام ىل_ءدباالا لح ناك ملف هيىع-ماضيا دقعلا نكلا
 | يكف دقملا بسم ءطولا نا (ل والا) نيوبو نم هنامو -ركاكرلا باغ ؤ وهف ”خ .ركلاهرك ذىذلا ودوأ|

 ام.هدسأ نأك لفهلابمسم ءطولان وكل ءطولا ىلع مالا اذه قاطأ غدت علل مسا حاكشلا لاقيذا | لقي كلدكف ءطرالاببس هن وكل دَقَعلا ىلع سءالا اذه قاطأ عطول مسا حاكذلا لاقي نأ لة - ١ || ازاخم ٍبرسملا لع بسلا مسا قالا نس<كلذكسف ازاسجم ببسا | ىلع برسملا مسا قالطا نسحي
 بيسملا مازلسا نم تأ بدسملا بنسلا مازاّد_سا نال ىلوأ ءانرك دىذلا لاّم>الا لب رخكالا نملوأ
 .عسلاب لص هناق كالا اك ةريثك نايسأ:د_>اولا قرم الوصل نوكيا نأ مذنعال هاف نيعملا بدسلل
 أ ةقءمع حاكنلا مءانأب,لوقلا نا تدئفزاجتار اوك طرش ةم زالاا نا ْكلئالو ثرالاو ة.كولاو ةءهلاو
 ازا طولا ف ةةمق- ناكتصول حاكنل انا (ىناثاا هجولا) هسكعنمىلوأ ءطول | ىفزاسم دقعاا ىف
 | مزلي ذةنيقاعم# زامو نقد ىف ددحاولا اذللا لاه ءّمساز ودلال هنا هقفلا ل وصاىف تدندقو دّوءااق
 | عطاشقاا لمادلان عوذ هم هنكل -ىركلا همْزتلا دق ناك نا واذهو دّقعأا مك ىلع ةلاد هن الان وك ال نأ
 0 وماما او زب نو قربا ونكمل وهب الاهذه ل ورت بيس نأ ىلعا وعجأ ني رمسفاا نال كل ذو
 أ تت لخ ديل ههرمغنأ ىف وهاد !لوذي الا تع الخ ادن وكي نو ديالي الا لوزن بدس نأ ىلعت واسملا
 بدنا نير مسةملا عامساب تينا ذاف ةنمالا نيب هملع عمم لاذ ايف الخ ا د لوزتلا بسن وكام أو ال مآل
 .عامج الاب تيثادارءنوكي نأو دب ال ل وزنلا بدسّن ا نيململا عامجاب تيثوءطولا ال دةعلا وهدي الاهذه لوزن
 1 عطاشلالءلدلااذ# ةداضم ىلءاعقاو ”ىخ ركلال وةناكفةي الاهده نم داره دّةعأا نعى اانا
 ل اوهَدُك همم .وهفم ىلع حاكذلا ذا لم اناوهو هو 0 دامت (ىلاثلا هح ولاامأ لاعطقاد ودم ادسأف ناكف
 ْ ةروك ذملاءوجولا نسح وهف (ثنانلا هجولااامأو ) قفل لوص | ىف هنالطب هحو ام دقو لطاباضدأ اذه
 مضلا راهةدالتو ماسجالا روا 2 نع ةرامع ءطولا ف لداحلا مضاانال فدعض امد وهو تاباا اذه ىف
 | روانتلاوقالتلاو مذلا ىعذ ةيقان ريغتا وص أل و.ةااو با الا نال كا ذكس دل دق_علاىف لمالا
 | حاككنلا ظفل نا لاهي ىدح كلراشم 5 وهيةمدقعلا نيد و ءط ولا نيب سدا هنا ثدن كل ذك ناكاذا ولا اه
 ْ ةقمق» هنأ لاقي و دّمعا انيبو ءط ولاني رتشم حاكشنلا ظفا لات نأالا 7 م0كلذ ل-طداذاف همق قم
 اًدهىف صخلملا مالكلا وهاذهق نياوال ني هول اىلا مالكتلا عج ريد ءامحو رخ الا فزاحم ا._هدحأ ىف
 ناّماق 0 نكللو ءط ولا نعءحاكشلا ناانل سلو ة:نأ لال دت_ىالا اذه نع با وطاف (ىناثاا هجولا)

 ءالة_ءلاريغف ةق.ةحام ةلظفاّنا ىلعم_هءاسجا هيلع ل ءادلاو ةح وكلا هنمدارملا وانا مكن امهوق |
 | نأ ىلع اوةفتا ة رعاا له لبىلصالا فالخ هناو زان اذه مْزلةحوكتملا نهد هنمداركا ناك ىلذ |

 ىلا هتمدارملا نوكيا ذه ىلعو مك ءانآ حاكن ١ ردكتت الودي الا ري د_هَدق رددملا ربدة:ىفهدعبام عم ام
 | لع تاكو هتقو م تتاكو دومشالو <قو ريدغي تناك مه سكنا ناف مكن انآ حاكسن لئماحاكن ردك نا نع
 |د_ نع لوقنم «-ولا اذه رةحكس الا هذه لدم نعي الا هذ هب مهام ىلاعت هللاق ءاسطل ال اور وقل الدبس
 ْ دارملانا اناس لال دةسالا اذه نعباولاف (ثااثااهجولا) هناالا هذهريسف: ىف ىريطاارب رح نبا
 سدل مكابآ مكسأ نم هلوق نكاو مك وانا كف نم اوكتالو ربدمَدلاو ةحوكشملا كانا مكن ام هلوق نم

 مكانا مكتام لك اودتكتت الو ل انف هماع ضعلاو لكلا ىلظذا لاح دا مصب هنا ل ادب مودعلا ىفاستي رمد ْ
 ارب ركن هيلع لكلا ظفا لاش دا ناكيل مومعلا فا رص اذ_هناكول اوك قام مكن نم ضعبا وعكس الو ||

 د.فيال انآ عكناما ودكتتالو وقنا تدثف كل ذكسبل هنا مول_«ءواسص#: هسيلء ضعبلا ظفا لاخداو ||
 م اسقالا ضدد ىلا هفريص نكي ل مومعل ادي حول ل اقيال عازنلا ل-< لوا مومغلادفي لاذاو مومسعلا

 يدق نا نال لوقنانال ذك ن وكمال نأ للهالاو دمةمريغ الع ريصو ذ خشب قابلا ىلا هف رسم نم ذأ ١



 ”و06

 | نأ ىل_ءارءجأ ني رمسغملا نال ءالذو هريغىا هقرمص نم كو ضد. اادلا هتارصا رك ل ماسلا وقال أ

 نوك مزال. الردةةلااذم و ىلوأ م هدلااذ هلا هقرمص ناكف ءانآ الات اح ورب حوزتااودامعا هلوزت تيس ا ٍ

 م (عدارلاهجولا) عازتلا ل ةلوانسءامتوك مزلي الو هلو الا
 1 نكل عازنل ل لوا. 5

 سصهالا س دل هنا ملة لاق يزعل مشد لو ميركل د.ةيال ىعبنا | ماسقأ نم اريثكت ا سدلأ مي ركل دمي هلا م اقم

 لادن ليلدلا لداذا هما اري ا ب نك ]و لصالا فال ىلعاذه لاق تأ الاف اقوا كنك ْ

 اذه داسف ىلع لدي هنا به 7 ذامنا (سمءاقل اهح ولا) ىلا هتهّلاءاشنا حاكنلا ذه دك لئالد ||

 |( دق-ع: :محاكتلا اذ هم (ىلوالا هخا) هو->و نموهو حاكما اذه هع ىلع لديام هه ناالا حاكسنلا

 نموه ؛ الاد هذع”ىعم هنع هللا ىذر فش ىأ دنع هنا دقعت مهنا نا ادت”نوكي,نأ ب وذ

١ 

 هيهذملصأ وهاذهو ادوعدم هسف' ىف هنوك ىلء لدي“ نا ْن ءىمنا!ناهمه دم
 0 اا علا هام

 : ةقدشح ىلأ لدأ ىلع أ دقعدم حاكدنلا اذه نوكي نأ ني-ةمّدقا ا نيتاه عون ف مرام ردلامونموصو

 َن هر سد حو اذه قرفلا. ل و ال هنال ةدعأان لوةل|تحوةروصاأ هذ_هىف داةءئالابل وهلا تدل -

 نمْود ى جحتاكمذملا| ردكتتالو ىلاعت لوك موع 6 اثلاةخغا) حاكتلا اذهة كك ىف ,ملع مازلالا قير

دمملا مكاو ّنمماعاى ةوةناعىلا ىيذلاذمو تاكرشملا حاكم نع 2 ىدنمم
 | كلتلوسح دنعى 55 هياع ىلادو 

قي اذ هنز اوما لصح عملا ىهتنااذاو ّنممانعا دنع ّيوحاكت نم «عنملا ىتهتار نأ -وذاناغلا :
 ارا ب ىضا

 اونا ب املا ىفام ىدتأ اهريغو بالا ة-ل 3 نم موهعلا ده ىف لت دي هنا شالو قالطالا ىنعّن يحاك

 ةدراولات ودعلا عيم لدن كل ذكو صرصنتلا لعريغف دج قير عضاو مف صرنا لشد مومعلا

 : هلو كن اضرأو“ اسنلا نمم ك-اباطام |[ اوك اف لوقو ىئارالا اون دناو ىلاعت هلوةكحاكنل | بادى

 ( با روكا ىلا كارت مكلذءاروامهلوةنا لوقي نأ دحال سلو مكلذءاروامم كل لخ ولانه

 برقأ ىلا هدوع بع ريهضأ نال كل ذو مكوانآ مكمام اومكتنالو لوق وبانتاا روك ملا ةل-- نهد

 ءاروام مكل ل-وهلوقناكذف ةمكتاهتأ 1ع ىف رد ةلوق نموه هنلا تازروك ذآ ترتأو تاروك ذا

 هماع هلوةكث ب داحالا تاموهاعب كس انيأر كورا عكناماو مكنت الو هلوق همن ل ديالو هلا داعم كلذ

 تامو معلا هن كد نكت ءامكألا مكتاناودوز هلوقو هوجوزه هد نوُدرر ند تاج اذا ءالالاونالالا

 لوقنف كلذك ناكاذاو زئاج ةلدالا ةرثكب جوتن هقذاالوصا ىف انسانا ل-ع ءاو عازتلا ل # لود

 زاخحالا امهزلي ل دّةعلا ىلعاي الا! جولف دقعلا فزاحم *طول اىف ةقرق حاكنل انا مهل تبثي نأ ر يدق |

يثكل !تادمهذكا هذ #هانمزلب حاكتلا ةمرح ىلعةنا الا ك17ل. ف نأر دقو داو |
 ا نم عاملا ناكف ةر

 مارخا مالسااو ةالصا | هماع هلزوز وذو ةلآملا فروعنا ثن هم ائاادحغا) لك الدلا ةرثك يسب اننا اح

 ا مار انه_عقءاملان هزوك قتءئواذا رجلان ءةرطتّنا لاق: نأ ب امل! ىفام ىدتأ لالا مردكال ا

 ١ لوةاناالا لالالا مّرح مارا ا انههذ نم تبيتشاو تايسئدالا ةسوكدملا تاطاتخااذاو لالا امرح |

 | سامقلا ةه>- ند ) ةعدارلا ة- ا١ لالالالا نم عنجالا دودااضءىف همة ص.هذهلال وخد |

 لرَقلا بجوذ ر_هاظ عازنلا ل نيبو عاسوجالا ل-# نيب قراذا او مئاق حامتنإ زاولط ىضتةملالوةننأ

 لودح دنع ناوسنلارئاس حاكذ ىلع ةأراا هذه حاححن سة.نأ وهذ ىذدقملا امأ زاوملاب
 || عرمشل ا مكح انا ةصردملاهذهنا وهذقرافلاامآو ملام ا نمحاكشلا ىفام عما ع اسهياع قفا طل ارمدلا

 (لوالا ماقملاناسإ انزلاق وليالاد فهذنامولءمو حاكتنلا بهسب هل صاسحلا "دل - مرلاءاقياىف ا.عمابم وثب[

 تل اولا دامو رلا ىلع ل دلو هنباو لجرلا بأ ةأرملا ىلع دي لول: ةأ سعاد جترتند |
 مكفلو لوخدااذ- + قا, ولو اتت ارثكسأ ةدوزلاو جورلا لع مخل او تدماا ىف ةسومل اك أر ا

 | اهتنب اوااوتأب حوزتا الود دة عود. عرلاو ىلل_.ملاىل هو ضعبلا ىلا ضعملا نيع دم ' اعرق ة مر 5 ملا 1

 ادنعو اريثأ اواماليا ةش أ ءاسعقو ىوقأ براقالان ِ هنيكسساا نس ةديدشلاةر واف ظ
 ع م حم حم

 ف 1 | 0



 مس, حصص اح مح

 ا دوصةم انا تءثفةدسفلا هذه نءاملسنبوزلا نيب حاكحنلا قءف ررضلا كلذ ل_ه< الفةوهشلا | ]| تسدخا و عامطالا تعطقناةمم رغا تادحاذاامأ قارفلاو قءلطتلا لد ةديد تأ |ةرد الوهح .
 ال بسانتلفءاقبلاب ولط ءري_غو هذانزلا دسنع لصاسأع !لاصتالاامأو ةيمرحلا هذ هثاسبلانع رمشلا مكح | بسان:.فءاقيلا بولطم حاكشلا د_:عل_طاخلا لاصت الانأم ولعت لاس هتالا تال ذءاقن ا همه راع رمش لأ نمدوصتملا ناكاذاو نيجوزلانيب لصاسخلا لاصتالا ري رقتىف سلا ةيمرخلا هذ دمي عرمشلا مكس ند

 || نموهاذ هوني ايل! نيبقرذا ىف بساشم لويقم هدجو اًذهو ةيمرا هذه تالان عرمتلا متسص ١
 أ بسلا نأ عاد دلأسملا هذه ىف ءالكل نمردقلا!ذسميفتكنلو ناوين شي فيكس هب تعبد ءطوو | هثدح هاعو لاف ثدحت ني ساس نب دمع لالا هى هّيرظانم دنع هنع هللا ىذر" ىناشاامامالال وق |

 أ مامالا عم ةملاكملا ىلا سهالا ل 1 هنامن دك كر لا ةدساسفل ا هوجولاو ةاماتخلا تاماكلاىف الن وطتالا أ لي وطتلا كلذ ناك امو هفمنصت فل! هذه لوط ىزارلا ركب انأ ناانههءاصةتسالااذهرك ذىف
 || افرع الهأ ناك نم لئالدلا ٍلعتلو اممبهلوقث رمصن لواح تأ | تا اكسل | تالت نم سفن ىلع ىبل لصصختا| ]| لحأ نه ناكولو م-عةلامكي نم م ولء'لقو هءاسصأم ولءةرثك ىف معلا فاصقااو ديد_ثلا حدقلا ال روظ أ اهبدس همو ه2 ىلعةرمض مالو اهم هبهذمل عفنال ىتلاتاهنتلا ىف ةريثكلا قاروالا بتك نادعب هنا ع ||| هم داريا نع لف اغتو هلال درب رن ىاعتو ةهاقسلا ف ضانو .روط ىدعتو بدالا ىفءاسأ ىناشلا
 لأ نس هلا لأنو هقذلا دعاوق ىلع ةقيطنم لوصالا نينا وق ىلع يهتم سمي وأب هتءاشصأ متري رقتلاو 1 صرلخأا د نء:ؤواْوا اهاناعس مت هر رخ هنمانذخأ نأ ل-عفصنأو هباَك ىفرطنواساك ىرظ: نمو
 || اودكتتالو وق نال املا قيرط ىلعءاشتسا | ذه لاقف دشعلا ل- بح اص دمساأ ٠ رك داما تس أو هو | (لوالاراع .وحو فاس دقامالا هلوق فن ورمسفملا 0 ذ(ةثلاثلا ةلأسملا) رممدتلاو ق.دوتلاماودو هتاملتا
 | يساص لاه (ىناثاا) هتعوفع“ هتاف رحل ادي لوزن ل_بةفاسدق امالا ءاسنلا نمك قايأ مكنام
 ]|| دقاما وكنت نأ مكنكم أنا ىنعي مويةبدعالو هلو نم مهف و.سناريغ ىئتساك اذ هفاشكلا
 أل دعب ىءعانوهالا (عبارلاو) هنعز وات هللا ناف فاس دقام نك ىبعملاو لب ةمسسملا نم ىذاملاءانثتسسا | أ زوال هنال عطقتمءانئم_ساادهنا ( تااناا) طابمللا مس ىف لجلا يل: ىنسوراسقلا ضدي ىت-لاةياك 0 | هت ايا ىلا قيرطلا ةسو هع رك ىف ةغل ابملا ضرغللا و نكمتريسغ لال ذو هريغ مكل ليال هناف ءوديكن اف فاس
 لأ ءاتمم موضعه( سماساتا) ىلوالا هن وملا دعب ىأ ىلوالا وا الا توملا هيأ نوقو ديال ىلا تأ ودك
 0 احناو َنوتقر افع سه أ مددم نوءاع مسهرقأ مال لاو اللا هراع هنا اولا هيلع نورة مكناف فاس دقامالا
 | ةالصلا هيلع هلال اطخشا ذهن ا لقو جرد دتلا لبس ىلسعةيدرلا ةداعلا هذه نع مهب ارا نوكرل كل 3 لسعف

 | لسو هيلع هللا لص :ىبنلا نا ءاربلا ىور ةيلهاسللا فاك ناو هيأ ةةرم ا حاكنن ىلءادمس أرقام مالو
 الأ ىلا ناىلامتهلرققريمشلا (ةعبارلاةلأسملا ) هلامذخ أبو لدقيل هيأ هأ سمان سرع لجر ىلا دربأبا ثعب
 لأ همر ىذلا اذه نا ىلاعتهقنا لعأ ىسهنلا لبق حاكسنلا اذه ىلا عيجار هنا (لوالا) ناوجو هيف دوءبا دام

 أ كاذو ”ىقم هيأ أها نم لجبرلا دلو لود: برعلا تناكو مه دنعان وم مويواق فار كم لزيو ناك مهل |
 الأ همشي حاكنلا ذه ناك الق برعلا دنعءامسشالا عقأ نمتاومالا جاك: ناكو مالا هبت بال ةجوز نال
 لاهاغاو شسلادنع اًدَقمو مالسال اىفةشحافنأك هنا ىلاعت هنن نمو ىلا دع حاشا اذهىلا مججارريمذلا ألا اًذهنا (ىاثلا) اهيبقواتوةم ناك ادي ماكل! ذهن ا ىلاعت هللا نيبف مهدنعا وقت سم ناكمرجال كلذ
 | روم أب هصو ىلا عت هن( ةسماخلا هلا سملا) فص ولا ادهب افود وههلع قو هللا مكح ىف ناك هناناسسا ناك
 لأ ءلذ ل مر اقستساي نورسقم ضفب نع ةرابعوهو تقملا (اسهيئانو) شحوفلا شْفسأ نماس,ةرشأسب# تك مالا هيشتبالا ةوزنا اندبامل حاف هلأب حاكنلا اذه مواسغاو ةشحاف هنا(اواقأ) هنالث
 0 روعس جك مل . تح تا دوق. (اهئاثو) راسلتاو ىزان ةياغ ىلع ديدبعلا قف هلا نموهو .هب-اص هبكترا عيت بسب |

 "عب

-- 
 ا يصر يي ريل يبا بيبا



 دعم موسعا هل دع تاس يلا

 (ىناثلا) نوح اكن يرد مكتاومأ مكملع تدر هلوق نم دارملا نأ ىلع لذي كو انآ كت -:اماومكتنالو ||

 مد لدعال مالسلاوةالملا هيلع لافامنو ناك م رحت دار ما ناد لكح مهذم ع اناف
 م ىرا

 ٍح اعيش 4 الا نتا تيرا ىلاعت هقلاود ميركل اذه لاف نب عي رصت هيف سيلف هلعاف م ْ

 20م4
 0 امسك ري ا ممل ل للا م مما

 0 نحو لاه اك ل_عافلا كلذإ ارمسف:بودصنم الرب هور عضم ل ءافو مزال ل «ذءاس ثلا لاقالادساسو |

 ( ة ث-اف ناك هنا 4وةذتاداعاا ىف وهلا ء1فو وعلا ىف جقلا ثالث عقلا بتار ءنأ لعا واق.فر كئاوأ

 ف ةرعلا ىف حقل ىلا ةراشا ال :سءاسوءلوةو ى رت م ف داو دم اوقو ىلةسعلا ميقلا ىلا: ناشا

 | فااكتلان نم(سداسلا عوذلا) م-ءأ هللاو مقل ىف ةياغلا غاد دقق هو ولا هذه هيف تعمتجا تهوةداعلاو

 مكن اوذأو مكن 00 اهمامكملع تءّرح) 0 تاناالاءذهىفةر 8 ذااءاسنلاب ةقلعتملا |

 نما :دريشع ةعبرأم رد ىلع صن ىل ىلاهت هنا معا (تخالات ايو حالا تاو مكنالاخو مكستاسعو

 تاو تالايللاو تامعااو تاو>الاو تانمااو تاهّمالاَن نحو بدقلا 4 نع هّنممةعم_سناوسنلا

 ةعاضرلا نمتاوخالاو ةعاضرلا نمتاهّمالا بسنلا ةهب ندال ىرخأ ةعيسو تخالاتانو خالا

 ءانبالا حاوزأناالا٠ ءانا الاو٠ اًمالا حاوزاو ءاسنا الخ ددةنوك. نأ طرمشءاسنلا تانوءاسن ١تايعأو

 !| هلأ سلا)لثاسم هنآ الا فونيتخ الا نب عمو ةم21هن  الاىف ةروك دمءانا الاحاوزأو انههةروك ذم |

 تانبلاو تاهشالا لا اهيذع ركلا فضأ هلال لاه هلع ةيحالا هذه نأىلا "ىخركلا بهذ ( ىلوالا ٌْ

 هن الا قروك دمرع_غلعفا!كلذو لاعمالا ىلا هتفاضا نككافماو نا.عالاىلا هتذاضا نكمالمب رحتلاو

 ندد تاع ءااو تاهّمالات او ذفاسهعاشبان كيال تلا لاعنالا ضءب ىلا ميرتلا اذه ةناضا ثسيلف

 ْ ,ىلاعت هلو ع دقن )ل مالا) ْني-هجو نءهةعباوملاو هحولا ادهن ءايإ_ هن . الا تراصق ضعب

 / نا هيف ل ىالاو نو- اكن رك هنمدار انا ل_سو هياع هنفا ل ص د# نيدنمةرورمضاان مولهملان منا

 . تتم رح ل_.قاذاق فرعلا ىفاتم بولا ١ لءذلا م رةدار ااه نامعالا ىلا اًمةمضأ اذا ةحانالاو ةءر 8

 مكتانيو مكنت اعمأ مكمل ك.لع تم رح ل-ءقاذاو امهاكأ مر دار نادت مق مدلاو ةدسأام ع

 1 يداي روبالا »نما يجد انا علا رانا دحأ لك مسه ثالث ناعم ىدح اللا لس

 مام لعروك د للم كل 0ك ٌر- وقنا (اهدحأ) ىرع ايدو ندد للي لع أ هللاو دك اكل

 ةدماد -هىلع عاجألاو ءاهعمذب ال لد أ ثش د.ةنالاه دسوةبأ الاءدهف عاجلا, الا هملا ىلدسالو

 ا 0 ذااردقلانافدس أت ١| لبس ىلع مردلا تويثىفاصأ سبل مكتب ءاعتم رح هلوقنا (اهنامثو)

 كانو مكن اهم مكبلع تم لة ابل 1 ترا ريع ركب الاى ْ

 رك د مس ما اديؤم مكتانو مكتاهتأ مكلع تهوس ف رخو اقذف الفا !تقولاىلل

 نذاف دم انلاىفادنن 0 ني م-سقتال ادروم مله<نالااصتيآ الاى رو كالا

 كح كدت ر-ةوقنا ( اهئاانو) :هلهف:مةلالدن ملبن الارحاظ نمدافم_بال دس ًاتااذه |

 ا 6 رهلااد- متاع ثا نير شالا ةلشلوأب نم هضختهن اشم بالخل ا كئ:اهمأ | ٌ

 ىضاملاىف يرختلا اذه توثنع رابخا مكتايشأو كلعتمّرح وقنا (اهءبارو) لفنململدنم |
 رهاطنا (اهسءاغو )ل هذنم لد ]ديالا لا ذفوعي الفل ,قت.لاورشاعلا لوانْسري- افألا رداطو |

 مولعمو م- مانع محو م-ماهمأ عمج دمحأ لك ىلء مّرح دق هنا ىضتق» ؛ مكن اهمأ 22 .-هلوق 0

 هللانا ضعي اذ_هفدرفلاىدرفلا ”هلباستم ىذتققعبلاب عملا لباق قاتلا دراطتلا لب كاف لهنا |

 وقنا (ابسداسو)رهااظلا نع لو دع ع ودذاذعو ةداح هنشو ةصاخ هم! د - ألك ىلع مّر-دقىلاعت | ا

 هسف:قوداملاع رك تمهل وةناكل ةمرااماق ودوم دي ناكو لذا لا قءسسب هرهاظرهشب تمرح |

 ا قعر كاادمد هش نسا ت ءٌر>هلوق نمدا راانا تندنلا وهو دو>وأاداا كلذ نوك.ف ما رح آ

 -ب



 5 6 هل

 هدو الارهاطظناءوجولا ذهب تنثف ميركلا لو دنعدابخالادارملا ل! د وك ذملا لاكسشالا مزلي |

 ”ىدحاولا لاه (ىل والا ةلألا) لئاسم هيف وتاوّدالا تامّرا نء(لوالا حونلا) ل وقذف ل م اهَدلا ف

 ىارلا لاه <ىئدالا ريغ ناو.ءلسا ىف لمع سيامرثك أوء اهريغب تامأ ىلع مالا عم دقو * ىبأ سانلاو
 5 7 .المف نهقرطو َّنمامأ * قر ورذنم بئاس تنك

 ةحردب كَم آة هج نموأ ك_ أوج ن.ةدالولاداسهبا كلمنا عج رتأرما لك (ة2101ةلاسملا)

 أ نم ةان' تناك تاننااو تاهّمالا ةمرح نأ لعا (هَد اثلاةلاسملا) ملدعأ هللاو بولطالا تايثا ىف فاكريغ ٍ
 1 تمدارز نا لي ةءواالانابدالا نم يك و ّنو-اكن ل- تشيلو نامزل ١ ده ىلا مالساا هءلعمدا ندر
 نال ةندّمَذ تاوالا حاكننامأ انا ذك ناك هنا ىلءاوة فنا نيطسملا رثك أناالاهإ_2 لاق سو !لوسر
 : أ ضءبتيأرو ةرورمذا | لمدس ىل-ع كل ذ ةسح ابان هللا مكحاسمنا و مالسلا هسيفء مدآن ءز فاحام ناك كلذ
 |اذع ومالسلا _لعمدآ ءانبأ مم جزيل ةذحلا نم ىزاوطلاث عي ناك ىل'ءت هنا لاهو كال ذركن ١ خياشملا
 طق مدادالو أ نم للا ذه نوكيال ذئنيخ ةنللا لهأ نءهن ان حاوز او هاب تاجوز ناك اذا هنال دعب

 ١ كل ذك سال !ناكا ذاو هرك ديالا ن وكمال مدل عا وأ عك اوىلالا عض وملاىفالا هلع مدة:الود رو ذره | ىكسي ناسثالا ناف هناهاو لالذا ءطولا نامي ركل اذهل سساناءامللل اركذو .لطاب عا الا: كلذو |
 ْ لالذالا اذ_هنع امنوص ب وف ماعتالا هوج و مظعأ رإولا ىلء مالا ماعن نال هنع تاهّمالانوص ب حو

 أناالاع رمذناو لعأ هللا وة.ةيلاؤ لوةاااز تح ولالذالا ىر ى رة اوءمةرش املا ناللالذالا ده ١ | نءا هنود بوف ىم ةعضر ةمطاف مال لاو ةالصا | هس ءلاق هزم ضءيوناسأالا ندءزجب لراس تنبلاو |

 |فدنش ىتهمأ رعاشلالافدموتلاىف'اهأا طةسأف هوم ل_صالا ىف مالاو مالا عج تاوّمالا هللا هدحر |

 ا مالا ىف ةةدقح هناك شال مالا اذا ناودو ثعانهه مْلَم أى وةروك ذيوأ اهيا تعبر ثانأب تاحردب وأ
 أ ةلصالا مالا ىف مدع مالا انفا ناحح نافا زاحوأ ةةءة-نوكي نأ اماف تاَد1!ىفاماف ةبلصالا
 الأ مالا ظفا نركب نأ ىءأ اًمط اوت ءاظفل ناك نافاك رتثموأ ةطاوتم اظذا نو حصر نأ ماف تاد ا ىفد
 تمد>-ىلاعنهلوةنوكم ردَمَدل اذه ىلهذ تال ارتاس نعي وةءاصالا الا زب لرش هردقءازاءاءعو وم

 كبش حالا ظفا ناك ناامأو تالا عج رت ىفو ةءاصالامالامي ردت قاصن مكتاهم أ مكملع |
 اهي هلامعتسساز ووك له نيرسهأ نيب لرتشملا اغفللا نا ىلس« ع رةتاَذ_ عفت اد طا ىفو ةماصالا مالا ف

 1 لاه نمو : هيلعاض وم: تاذلا 6 رغن وكي دا و لكلا ىلع انهده طمدالا لح هر وح نال عأاسعم 1
 هيذيرأ هنا كمال مالا ظفانا ( ا.حدحأ) عضوملا| ذه ىف ناسةي رط مسوأ كلذينول”اتااف زوال 9
 مغذَتاد طا حاكن م رغامأو ه->ولا | ذهن مدافةدسماس د اكن مردف ةلصالا مالا انه_ه ٍْز

 هرم لك ىف دب و نيني الا هذه ماكنت ىلاسعت هلا (ىناثا د١ .عامجالا نءلي صنلا ادهن هداف دسم ١

 ةنامام مم دحاو لك اودا- اق ىنازلاو هن ازلا هلوشل دل همزا ف امض از ءطولا !ذ_هناكف ةدحاو هب امع
 دقو مكن اوم كذع تمرح لاق ىل اعز نال خدع اودياسثعهمدعو حاكنلا اذ_هدوجو ناانئلقامتا ةدلج

 اذاو اه اكن ميرت دب الا هذه نم ىلاسعت هللادا منا مالسسلا وةالصاا هءلعد# نيدنم ةدرضلاء لع |]
 لص هنالاة, نأ اماقداةءذالا ادد لد-واف لو.قلا ونامال ا ةغيصالا سدادودج وألا لوةئ قاده تدب ا
 لو.ةااو قال ضرءوهو مالك ل وةلاو بامعالا ةغبص نال لاطأب لوالاو عرششلا مكس ىفوأ ةقيقطا ىف |

 يصوم مح

 أ
 دا

 هزهىف

 ْ ا لامءةسازودال هلاتنثد قف تادلا ىف زا ةيلصالا مالا ىف ةمَشح مالا غفل لقا ذا ام رخآامو يهم ْ
 ْ ٍ ناكاذ ا اىقامهان رك ذناذالا ناب رطلا عج ربذ حو اعمدزاسش و هتيم - ىف ؛دحا وعقد دحاولا ظفالا |!
 | لد رلا ج وزتا ذا هلا هجر <ىفاشاا لاف (ةئلاثلا ةلاسملا) تادلاىو ةءلصالا مالا ىف هّقةح مالا اذا ا
 ا هءدعو حاكنا !ادهدوعو نا” اشلاةح همزلال هلا هجر هن ون لاقو دا همزاب اهبل خدو هم ْ

 | نبع رشا تال لطان ىف ائااو لا مو ددملاودو+ وما نيب دة دعثالا ل ودجو باح الا دءرالا دج 0 ا
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ف.كعرشلا مكس قاما قالطادقعلاذهنوك عسواصط دقملا اذ كر 5 هن ؛
 لوقلا نك ؟

 06 ردف+ا!قايق كلذ ثدن اذاو ةد_- اودءاثع همدعو دّو_علااذ- هه دو-و نا تةفاعرمم دهم هناب أ

 اهيسن عجري ى ألك (ىلمالاةلأملا) نانلأ اسم همقو تام بااتامّرغانم(ىلاثا عون: لا مدت امري رهدلاو

 ةقيقح اس ىعست ىله تنمأ |تارو نبال ا تاب ا اهو كة . ىهةروكذبو أ ثانان تاجر ديوأ ةبردي ة دالولاب ٠ ١١

 ا ل ةاشلا لاه )ه املا ةلأسلا) تاهّالا ىف ءانركذام نمع هيف ثحأ افازاوأ

 انلاقاغعا مقالنا رت تسل اهلا ”يفاشاا هح مرت ةقماحوب لاهو ىفازلا ىلع مر تالانرلا* م

 اهنوكىهو َهَمةملا ىلعءاش هلالي ارا (لوالا) .هو>ول هلا, تاما

 ا كءوا د رط همه ذم ىلسع طاب لوالاو سنا! اذ هتوش ١ عرمشلام كس ىلع ءابو أ هثامن هدةقول_2

 قوا_كث هنامولءمدإرلا' ذهنداو تنأت هرادىف امسحو امضتفاوا ركب هيراح ىرتشا اذا هناو هذ در_اما اامأ

 هنام نما ةلخ«دلولا نو كوه بيلا ناكولو قاما دنعالا ابين تيثيال لاك ةذيثانأ نا ع.هئام نم

 || لصحو هس رغأ اج وزئاذا ق رمد !ناووذ سكس ها اام اوقات الا رمغ؛ بنا| اذهت وبث ىف فق دولا

 قيلختلا لح لوقلانا تدثق هنأ ام ند قولتري_غهنأب عطقلاعمانه ب تااحنأ ةنن-وأف الو كلا ه

 عرذلام ركل تس تلحس ةددح الو: ماع رار طلاس

 نه هعئم ىذاقلا ىلع بولى ازلا ىلا س سنن اولوىنازلا ندءانزرلا داول بسنال هلا ىلءنوا#ملا عب انو وذ

 (ىناثلا هج لولا) ع رمشلا م 1 - ىلعءانبالو همة ىلءءاشال نكمربغهمل اجا انا تدثف بات الا كلذ

 بسنلا ريوح ىو قال لور عا رهاعللو شارفلل داولا مالسااو الها هيلع اوت كعمل

 هل تديثاو نيش الا اظ لثمرك ذلل ىلاسعت هل ا ثا ريملا تال هل اتي تناكول(ثل اثلاه-ولا) شارفااىف

 -زلو اآهداددعو اخ مَعَ هماع ب>ولو ءافك الا مكن ا ؛اوجوز مالا او ةالدا|هعةلوةلرامحالا هبالو

 ام جوزتلا لك نأ بجوانب تسلاسملا تّئاذاو ةمئئملا» ءافتنا انلع كل ذ نم مئتي لامإف ام ةولانا

 عاجلا تا رصطلا اذه :رفاسأ اة تد وان "لا نأ ل جالو أ ةمتنءالام اسم حرتزتاا ةءرحّنال
 انا تثق هلال هحرش مدة: "هإ_طاب اهب اانا تح نهال ةمرحو انك ذاك ةللط انة م ةمااو

 بالا ند تاوشالا هيف لذ د ثاوشالا تان للا ند (ثااث |١عوناا) لءأهقلاو ىنازلا ىلع مر ةريغ

 تامعلا (س.اسألاو بارا وبلا ( طةنمالان م اوالاو طق بالا ع نمتاوخالاواعمءالاو

 ا يح ع نم ةمءلانوكتدقو كتع هتشأف هيلا كمن عجرركذ لكم للا هجر <ىد_>-اولا لاه تالاناو

 ةهجنم ةلااتانوكتدقو كتلاخا.م> أن ةدال رلاباببلا كيت جرو الود »نال ىهو مالا

 حالات ام فلوقااو تخالاتانبو خالات اي .(عبا سااو سداسا|عوذأا) كا ءأتخاىب ةوبالا

 || ماجرالاو با الا, باكا صنى هم رم ةعي_سلا ماسقالا هدهذ باصلا تانبىف ل وةلك ت حالات انو

 هوجولا نم هجون لال ديؤم اهب رت ىسرلاو بدنللاهاكن هللا مّر-ةٌأسه' لك تورم ا لاك

 نماثلاعوذلا هب الا فان ن رك ذق اللا ٌنوُذ ىراط بدسب تام © نرمص من نو اك :ل<ىا والاامأو

 ب لئاسسم همقو ( ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ اللا مكتاهةأو) ىلاهتهلوق (مشالاو

 ل لافت هنا :رطال_>التاهَمأَن ,ةأاعم تاع هرأا هللا هر "ىدحاولال اق (ىلوالا ةلأ سلا)

 ياا اامللو 3 رملا لجالم-ماهّأ هجاوزأو هلو ىف نيم وما تاهتأمالسلا هملع" ى“ الا حاورأ زا

 ةرودَعَمريَغ هم رااناالا ةعامضرلا ةهدس نءتاوخالاو تاهمالا ةءرح ىلع هنأ ال ا ءذه» ىف صن ىلا غث هلا

 كاد دانا انو 'رعاغاو بسنلا ن ن* مرةئام عاضرلان همر هنا لاق ملسو هد ءاع هللا ىل_د هنال نماع

 4 ىرحأ ىلاصت هنا ىلع كل دب هبن دقق اخ هعض رااو امأ ةءذر ا ىعءاسا ىلاسعت هن الكل دو تان الا هده لال دب

 أ ىد راه ١ ناءدستاملا اهدهامم تنانعا اع بيينثاا بدل مرن ىلاعت هن ال كل ذو بدنلا ىز# عاضرلا

 : .تاسثو تالاللاو تا نحو ةوخالاوب ا حلاو تاونات
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 ةدحاو ةروص نيستا نيزه نمرك ذ عاضرلا لاو أى كل ذ دعب ع رمادا ىلاعت هنا م تخالا تاب والا
 ركذطه نو تاوخالا ةوخالا بارق مسق نمو تاهّمالا ةدال ولا ةيارق مسقن ةرك ذق قابلا ىلع امي اهيسنت
 الادك ؟مالسلا هلع هلا بسلا ف لا.1لاك عاضإ للا بانى لاا نأ ىلءئيوسقلا نب ذهن منيل املا نيده
 مالا فاك بالا ىف لاس+لاو عاضرلا ة-ه+ ند وأ بسلا ةهج نماما هم ومالا ةعضرملا كلت ىلاتء سنا 'الا :أسمالك كلذكو ه-ةعضرأ يا ىه عاض ىلا نمناسنالا عا (ةئااثلا ةلاسملا) فدطل ناس اذ_هو ْ هناالاموهغأ اقباطم ثر داع رصراصف بسلا نم مركتام عاضرلا نم مرد هلووأ جب رص نايبل ا لذ
 نودْلتالْ 2ث أ ةئلاثلاو كس أئءلب كسأ ةسوزاهتعض را ىتا | ىهو كَم نود, الك مخ أ ةئاثلاو كد_ءب وأ كلِبق داو عموأ كعماهتعض رأ ءا وس أ نيلب كَم اهتعضرأ ىلا ةيبدجالا 5 ريغدلا ىهو ْكَمأَو نك المنا ىلوالا هثالثنتاوتالاامأو قيرطلا كاذب اضرأ تنيلا تفرع دةف بالاو مالا تفرعاذاو
 نوكي نأ طرب مران! عاضرلا هءلع هللا ةسجر ”ىىفاشلا لاف (ةعبا رلاةلأسلا) تخالاتاسيو حالا أ تان وتالاكناو تامعل ا ةفرعم كاع لوس كلذ تفرعاذاو رخل ر نياب كَم اهتءضرأ ىناا ىدو نس
 ةروس ىف هللا هدهتّرم دقو ةيفاك ةدحاولا ةعضرلا هنع هللا ىذر ةنن-و أ لافو تانعذر س#+
 | ةمومالا هي مسالا | ده قلع ىلا عت هنا لاسقف هن الا هد هبهيهذم ةعص ىلع ىزارلا ركب ونأ جاو ةرقيلا
 هلوةْنالاَقذ هسفن لأسم مكلا هيلع بت رد نأ تح ولعفلا اذه لد- ثم عاض رلال«ةبةوحالا و
 قاللا مكناهتأر مكحئشءأف اللا مكتاهمأو لئاسقلا لوق ةلزنع مكنعضرأ اللا مكن اهتأو ىلاعت

 اه وسأل ىذلا وه عاضرلا لاك نأب هنعتاحأو الصاح د ودةم ناكل مكتاهمأ ند مكعضر أ قاللا
 قاللا مك:ا4أوهوق فالحب هياقاعم مك |ناك عاضرلا دوج وباسم مسالا ناك اناقة ومالا ةعم
 .ىورام هي الا هذه نم موهفم كلذ نأ ىلع ل ديو لاق ةوسكلا|نم دافتسمربغ ةءومالا م-اّنال وك نو سك
 ءاسضقر ع نب ا لاذ نيةءضرلا»ال وةعطرلاب ساب الربو لا نبا لاه لامه امهنء هللا ىذررع نبا ىلا لجر ءاج هنا
 افذالا رهاظنءرع نسا لّة_هن لاف ةءاضرلا نممكتا وخأو ىلا هتهللا لاه ريد لا نبا ءاض نمريخ هللا
 لعن نمءاحاسناةمومالا س-اَناهلوةامأ اب كيكر باوخا | ده نألءاو ليلتلا عاضرلابع ركلا
 االددع وتاّرم س+ عاض لا نمءاحاكا هم ومالا معانا ىدذءناق همقال ا عازنلا لهو لوَةذف عاض رلا
  ىلعايي الاهذهم كّعلا تين اذاق لصالاا ذه تائال ةناالاءذ هب تكساس ا تنأو عاض الص نمءاح
 لوص> يالا نممهفرع نب انأب كسلا امأو طقاسسورو دهناو ل وادملابلملدلا تأ دق تنك لصاالا اذه
 ءاهقق نم امهئمدساو لك ناكوهنم هم-هفامريب زلا نب اناا ضر اعمو ف عاضرلا لهن دروع عرتلا

 : هعد لوق ىلعةح رخ الا موق لد لو ةحامه دحأ مهف لعج ف كف برعلا ناسلب ءاىعا |نمو هباصعلا

 ١ تايئافك:.ذخأىزا ارلا اركبانأ نا م تاماكلا هده ف عض ىخاسا باقل ىمدملا ديدشلا بصعتااال ولو
 || امأف دي الا نم هطملة_سبامال ارك ذيال نأ بج و ناردلا ماكحأ ىف ماكنت نمو ةسيالا وثدداحالاب همهده

2 5 
 (مكئاسن تاهمأ و) ىلامت هلوق تامّرلا نم (رشاعلا عونلا) هّمفلا بدك قدي امتاق كلذ ىوسام 0 ااا ب لا 9

 ١ مالا بالا ل5 نم اها عمجو ةءلصالا تاهّمالا هبال اذدق لخدبي (ىلوالا ةلأسملا) نانا اسم همقو
 || أمان وت نمنا نيعباتلاو ةراعصلا نمنيرثك الايهذم ( هل انااا ملا تسنا اى لم انس اك
 | تنيلالوخدلاب م رع اع اةأرأا أ نادين اصلا نم عج معزو لخ ديل وأ اهبل > دعا وساهم هءلع تدرح

 رك ذم روح قىاللا مك.ئانرو مكتاسن تاهتأوةلوقود ونيمكح ركذ ىلاعت هنا م-ّمحو س امءنبانع تاءاورلا رهاظأو رباجوريب رانياورعنباو ديزو ”ىل-_ءلوهرهد اهم, لودلا:مرتامنا ةبس رلانااك ا

 ١ ع ٍ م 16 3
 طرشا!كلذدوع ىلع لمادا لدي لو اسفي ملة سم هلدجم تاس تاهم 1و ىلا. هلوةنالوالالوقلا

 أطرمشا!ناوهو (لوالا) هوج ول دئاعريغ ظرمشلل !ذه نا انلقاسع اوهموع ىلءهناةس لود |بحوؤهملا
1-2 
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 ناك ذ || لباب هةملعت ىلا ةجاح اب نكي ل نينللبا ىدح د٠ مارس يطا ا

 دوعو مؤلم 'لا!هذهموعناودو (كاثلا )زوال هناو لءادريغن هراذ اطغالاك رئة اذلا هللا هةماعت

 نيله اىلا ا دئاعتوك نأنو<و طقف ةريخال اهلل اب اصة طرمشل | نوكي نأ زوع.هنال لة هءلاطرشلا

 وهو (ثااثلا) زوال هناو ل وكتشم صد مودعلار ءاطا لرثنمتا ا ىلا طرمش !اذهدوعلوةااواعم ||

عمم نوككنأاماو اماع ارودةمنوكي نأ اماق لوالا "ل١4 ىلا داعول طرشا اذه نا
 5 هاو اهباةل

 عاج الاب لطان كل ذواقلطم بئانرلا مب رعمتب لولا مزلي ريدَمَمْلا اذه ىلع نال لطانلوالاو 37 اًضيأ هن املا

 ىاللام 5 اسن نم مكناس تاهّمأو اذكههنأ الا مظلرم صد ربِدمْما اذ ءىلء نال اًضدأل- طاب ىاثلاو ا

 ىفاللام 0 اسنن درو>ىف ىاللا مك لو زيبا امه بفن نمةماكب دار | نوكمف نم ماحد

 را م هد كا هياغلاءادعا ان يطن مةماكدا ارا نوكيف نم ملحد

 ٍلاصتالا نم ةلك نا لاس هنع باس نأ نكم و زئاب احريع هناو هممو يعةمالك ة:تأادد اولا ظفالا:

 ىءددلاالودد نمانأ ام مالسل او ةالصاا هيلع لاقو ضءد نم مممذعبتا:موملاو نو:مؤااوىلاعت هلودك

 ىورامهائاقام ىلع ةلالدلا ىف ) عجبارلا هبولا) انعم تاايزاوءا لا قف قدا لا هتالا اا ا

 ناهلل < الذذأ رأالجرلا مك ادالاه هنا لو هيلع هللا لص" ئى :1| نعدهذح ن - هع نءبءءدنب ورع

 دوخ نوطو تزيل ورش اش نق اهةلط مث اهب لت ديلا مالا حورتاذاو لش ديو تنين تدان عر

 ل_ءقاتش قاطاذا أ اراء حاك-أ ىةيدوه م نب هللا دب ءناكو ثي دل !!دهةدص ىف ىريطا ارب رج نبا

 ىلا عج راسإ“ ءاودن فال ىلع نيم مههداصف ل داا ىلا بهذ نا قةداف ةنوكلانذعموت وهو سسملا»

 ىورو آر | كلمن ع لوزتلا هل و بايلا هملع عرقو ل>رلا كلذ ىلا يهدى هرادلخدي[ةفوكلا

 اهمأ حرب نأ د ارآو لوح دإلا لمق هن 0 |قاطاذا لدرلا لاه تدان" نب ديزنا بدسملا ني دمهس نع ةدانق

 قالطااو توأانيب ق رفاماهنالعا و اهمأ حج وزتي ل تتامنا واهتأح وزتل وخدلا لق اهةلطناف

 امآو ةدع اهباع يمال هناىرتالأ لوخدلا ماك[ نم ءئث هن قاعبال ودل لة قالطا نال مركلاىف

 عوذلا ) مير_هتلا اذهل اسس هلتاهءاعج مرحال ةّدءا !بوجو باف لو دلا مكس فن احح ا! ةتوملا
 نوم ماحد ىاللا مكث ا سن نم مرر ىفىاللا مكبئانرو) ىلاعت هلو تامّولانم ( رسشءىداحلا

 تاب ىعو ةيدبر عج بنار (ىلوالا هلأ ملا) لئاسم همقو (مكيلع حانسالا نوب مل داون ركل هذا

 ىعمت هن رأهلءرو هيرأانالق تبر لاقيا اهب ريو» للا نالدن ون هاه اذ مو هريغ نم لجرلا أ سعا

 هلوةددار و راسو جفلايهرحو ناسنالار 5 ت.كسا اني الاف ناّدغا مو رح 0-9  روذاو د_>-او

 | نملك ناةراعمسالاه.دهىف 5 لاو هب رتىف ناك اذا نالذر ىف نالذ لاشي م 5 . رتف ىأ روف

 ندمان ها ا نالف لاةب اك ةس رثلا نع ةرايعرخلا راضي حو 0

 نان'دللانب سوأ نب كلام ىور (قاثلاةلأس ارك رجف ىىأ كرو ىف :ددبعو؟لاقو طبالاو»ىذلا

 لوخدلا دعب مالا قراف مترخا دلي ىف تناكد حوزلار ع ىف نك :ماذا ةدبرلا لاف هناهنعهتا ىذر ”ىلء نع

 ىاللا مكيثانرو لاق ىلاعت هنأ, كلذ ىلع تحا هيلع هللا ناوضر هنا ل-ةأو ةسرلا جوزي نأ هلرو<< هنأف

 طرمشلا تاق دقذهر حيىفالو هب رتيف نك-:لاذاف هرحىف اهنوكهلة. هراهمتو حح ىف طرم :مروحف

 | هءاعتمرخ ةأر !انلث داذااولاك مناف“ يلعلارب اسامأو رخال

 مكملع انج الفّني ملح داون ركن مناف ىلا هت ةلزوق هل ءلءادلاو نكت لوأ هتدءرتفف تناك اوساوتنبا
 امأولوثداادّر وه حاسنلا لو هل ىذا نا ى دقي ادهو كلوخدلا مدع دري حانملا عفر قاع

 اذ 4 هنءرت ننروك ناسنالا هدوز تنبنا للغالا ءالاناووذلؤالا لوةلا ةخنءباوملا

 ىزارلار ا رجلا عيار اعل و ؟دشلااذ_هناالد ءالا ىلع مالكلا

 ملح دى اللام كت است نم روح ىف ىاللا مكيئارو لايت وتبة سم سوس ايزلانا تاسثاىف :

 ت7 يلا رار را 07ج
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 ١ مال دانزلا نا ىل_ءاذ_هلدذ اادسو ااحاك_:ء طولا ناكء اوس طولا قاطا مسءااهبل ودل نال لاق نم
 | كالا ةستخع مالا ءذ_هنال كاذو فعضا ابا مى لالدة الا اذ_هوتيأا مي رع بجول
 اهبفزملاو اهب هلوشد لبق هئاسأ نم تناك ةأ سما تاوا تاي رادسعدا (لرتالا) نأ
 0 اخ دىاللامكتاسن نمهلوةنا(لوالا) نيهجو نم لرالانانعد الا قولو د يون كلدك تبا
 نما مهءاسن مق ىلاسعت هنا (ىناثلاو) اهبدل وخد ىلءام دم ن وك هن ات نما موك نا ىذدةب نم
 | ةمسقتم ,ى است ناك ا ذاو نم ملح داون وكت 0نافهلوةلماد, دك ن وكت الن ءىلاو امبالوخ دمن وكت
 تنسلد را! ناناس امأو اهبل وخدلل رام مآ كاين ع ةاراا توك ناانإعنيمقل انيد_هىلا

 انزل فامأ اهب لخدي لوأ امي ل د ءاوسئ اسست نمدقعلا مك ةأرأا تراص حاكسالا نال كين كل ذك ْ
 هذهىف هلا درمغ ةزملا نا اذ رب تاث هنا سن نم !هتروريص ىضتقت ىرخأ ةلا مب لوخ دل لبق ل هديل هنأق ١

 ْ لص الن الذ ىء اسن ىلع فاول كل دكو نوف هَ الا هذه لخ دئال ن الف ءاسنا ىدوأول (ىناثلا) هن االا

 (تام َرَغا نمش عىاثلاعوناا) ل_ءأهللا و لال دّة_ءالا | د_هفءض تدثف هن الاءدهمولا او تنطا
 0 هجر ىذاشلا لاف ( ل والا ةلأسلا) لئاصهقو (مكبالصأ نءنيذملا مكئانبأ لثالحو) ىلا هتهلو"
 || لاقف"ىفاشلا جح از وجي هنا تع هللا ىضر ةغت- وأ لافو هئاةيراحح قرت نأ بالل زو< الهلا
 | لوةئف هل مالطا نع ثمماان !ماسأىل والا ةمتةااامأ بالا ىل_ءةمّر_# نءالا هلءاسو هل ءاح نبالاهب راح

 امرك ح وذدا دك هيراحلا ناك شالو هلاحلا ىأ ل١2 ىءغنوكتلءاطاق ةحانالا ود ىذإا لا

 ناك شالو لواط ١ل# ن وك. ءىث نءةرامع للطلاق لوا ١نماذ ودا نامل دن وكنا نأ(ىاثلا) هليل ل
 ا اضأ ناهخو همقق لعافلا عع تيل اخلا اناقاذاامأ هلال اح تناكسف د.سلا لول عض ومدن رالا

 داو قال فود_-او بوف نالعام_ماكرش الاءاممتمدحاو لك لاصتا ةدشاا ملا (لوالا)
 هام باقى لاح هناك ام-مممد-حاو لك نا(ىلاثلا) تاكا ةيرالا ناك شالو داو لزغخ ىو

 هم دقااامأأو هلل نبال اةيداجّتا هانرك دام ع ومعع تثق ةفلالاو ةمهلا نما امةدشا هحو رو
 | خلا له نال اَنيال نيدلا مكتانبأ لئال-و ىلا هتهلوةابالا ىلع همر نبالا هليل-ناىهو يناثلا

 ظفا نا هرذ اغلا تاهاةدسشالا نمةعدرالا هوجولا هدا دقانالوةنانال هةجرز لدجلا لل تولوا

 تحتم ا

 طفل نارك-ئالاناف ىذلا لعةدا ماوه وفكت هلا تفئانال وق 11 دىذلا ل ةئلاف هيراماا لوانش 4 لخلا
 |0017 0 الودي نس لوني داضاو ةجوزلا لوانت دع عربي ف اتكلو.ةسوزلا لوا للا
 ردم ىف بلا ناكو ىتملا نءزارتسا مكيالصأ نم نيذلا هلوت (ةيناثلاةلأسملا) هيلا تفتليالو ىئنلا ىلع
 هللا ىلص لوسرلا مكن هيلص نم نكي ملاذا اش اهاعدا نمل ءا-ناسنالا ىلع مرعالو نيالا ةلزيع مالسالا

 | هللاىل_صىنل ادع ةلبا ينإز تناك بلطملا دعت ذب ةعمأ تب ىهو ةيدسالا شت تب بط زل سو هنلع |
 لعحام و ىلاعت هننا لزنأف هْياةأ سها وزر هنانوكرمملا لاف هثراح نيدب ز ةدحو ناتساكا نا دعب لس و هيلع

 الأ هلوقرداط (ةثااثلاةلأسملا) م-ممتامعدأ جاوز أى ح رحني:هؤملا ىلءنوكدالئل لاهو مكءاننأ مك ءابعدأ
 | مكل ل-اودبالا رخآف لاهالق ةعاضرلا نمءاثبالا لئالح لوانتنال مكبالصأ نم نيذلا مكن ان لئالخو
 الإ مر< لاف مالسلا هيلع هئاالا عاضرلا نمءانالا حاوزأب حج وزتلال- نيب الارهاظ نم مزلمكل ذءاروام
 ” لو هلوةّنال عاضرلا نم نيالا هلا جوزتلا يرف عاذه ىذتقاف ب سنا! نم مرتعام عاضرلا نم
 هنم صخأ بسنا!نم مردعام عاضرلا نم مرد هلوقناكسف عاضراريغو عاضرلا ل وانت مكلذءار وام مكن

 ظ ا مك: انبا لد ال_-ودأ اوة نع لبس سابع نا ىورام امأ نك ملوأ امال



 0 هنانيديم ىلاعتدلام كيالص أ نمهنيذلا |

 دارحلا لب ةهبتشم:هل اه وك ماممالا اذه نمهدا سه سدلف هنا هء-مبأ اما ردنا سابعا اغلا
 نماكأ تاه هلا نماسمم ا بسنلا ةهج ن م هم را ةعبسسلا ىف لاق هنا ىرتالأ دمأتلا ماهبالا اذه نم

 هذ_هنأ ىلءاوةذئا ( ةسماشاةلأسملا ) لعأهتاوانههاذكم ةدسأتلا لدس ىلءّنمم رح تبث: ئاوالا
 : دل ابادن م هنأ هملع قاطبداول ادإو نأ ىل-ءلدي اذ هو دالا ىلءداولادإو ”هلدح مير ىطتةندب , الأ

 لامة تامّرغلا نم ( شع ثلا !عونلا) « ةدالولاب د1! ىلا بو نم داولا دلو نأ ىلءاللالد هذو

 (ىلوالا ةلأس )1١ لثاسم , الاى (انحر اروةغناك هللاّن فاس دقامالانمدالا نيب اوعمت نأو)
 | نيب عيب اومكتانبوم اه كملع تمرح - ريدقتلاّنالعذرلا ل ىف نيدخالا نيب اوءمدت ناو هلوق |

 ( اعماموكلع را ما هحوأ هن الث ىلع عقي نيدخ الا نمد عسجلا 6 امااةلأس سملا) نيتخالا
 ْ (امهدحأ) نيبو ىلع عمي كل ذف حاكسنا | ىفنينخال ا نيب علا امأ ىرخالا كلءواء_فهادحا 7 وأ ]

 أ هذه مكح لطايف عملا امأ لاطرالا وأريخلاو أ نييعتلا وأ عاجا اما انههم و ا .
 لوق لع لالالا ىدتنال ةلرطلا كالا هتحهتللا ودرة تأ هل: «لكس تم هنااا اولا اذكهد

 || نيمهرداانمهردلا عس نع ىلا اذكو عقيهنا ع هلوق ىلءمارح تاقلطا | نيب عب نأ ى 0 0
 1 لع ء ىلا لال د تسال انا تثف ةدسافلا تاعيامملا عمم ىفلوقلااذكو ددملا اذه داع ن* عن
 ضرخلا نامز ىف قالطلا تالاضرأ م كمان 15- هو اولاو ناةءلوت ىلع هن ةيال دال

 ا 55 رهط ىفو

 || باطءاف هدارأ نة تامفال_كنا ىف هانرك ذفيطل ىدقد قرة نيترودل !نيبانلق عقب هنامث هنع ىو هيف
 || نااماو لطان جس رمغن ا + رتلا نآلق لطاباض نيمعتل ا نأ امأو لطا عب اّنا تنشف بانكلا كلذ
 0 را ونييعتلا نا وأ ىلا هءاةو دّقغلا لوط ىطَتَعي رع كابل وتلا تالف لطاناضي ار يمختلا
 5 حور امهادحا حقتي نأ ى موو مادو دنت 606 اثلاةرودلا) عج نيدتعل اداسفب :لودااالا

 : كالع نيدخالا نيب عيباامأو عفرلان م لوسأ عدلا نال هين اثل ا حاكن الط م ع انههفاه دعب ىرخالا

 : دوعسو ناو 2 ىلءلاقف هن ذاصعلا تفاتشا دف ىرخالا قررنا مالها لكلا كتب نأبوأ نيا

 ١ مهلوق ىل-ءاودتحا هتف نولوالاامأ قاد وزو دوك ارواج عنب او تنان' نب ديرو

 | ءوجولا عم .+ ىل_عام_مدب عجللا مر نأ بجوفاًةاطمنيّتشالا نعإ عامي رد مق ىذطمقت هن هلا ارهاط نأ

 || تانصخغار هلوق شلل اهلل ةمسوملا هَ . الاف لوأ لال اوةناام_م هردحو ةنااهمماحا لاق هنأن اع نءد

 ا ْني-ه-و نم هنءباوأ-او ممناب اتككنانأ يحاوزأ ىلعالا هلوقو م ا تو هلام

 نيتخالا نيب عهباز ومال هنأ ىلع او < نياسملاّنال امرأ عيبا م ردت ىلع ةلادت ان الاهل فهنا (لزأالا)

 ٍْ مه نيذلاو ىلاسعت هلوقل ءطولا ق3 اه م ا عملا ناحل لوةءقءطولا]->ىف

 1 تدثف كال ا ىفامومدب عجل زو جال هنكحل مايأ تكلماموأ هج اوزأ ىلعالا نوفا م-هورغا

 : زاوذلا ىلع ةلادنوكت تأ ن هىل وأ كلملا فاهم عمجاع ر# ىل_ءالاد نوكم نأ 3ك 1 هما

 هوجو هلع لديو هدر اا بنام مجرتلا لوة:نكل ع جل از او ىل_ءاهتاال د انلسنا (ىاثلا هجولا)

 كشالهلا (ىناشلا) لاللسا مارخلا باغوال لالا او مار لا عقجااممالل اوةالصلا هيلع هلو (لوالا)
 ا (ثلاثلا) كب ربالام ىلا كبيربام عدمال سا اوةالصلا «-لعةلوةا بكف كرتلا بناس طانتسالان ا
 هطنا رم عش دقعلا لود>-ىتارامالا توءسااذا هلال. ]درهم .ردسا ىلع لصالا ىف عاضنالا قده ثا

 هه نع "لنا وار كاوا ما ىلع لوبد حاكنل ا نالو ةءرسكلاب لولا ت>و همدعفو

 ىلاعت هلوقأ تودخم نويلا عفالا لاي نالت اهّمالاى ة-ىق اعورم م نوكينأ تجول ررمضااولالذالا

 || ناك كلذكن اك اذاو ة"راضا او لالذالا ةهح ىنعهلاقش اانلعامرم كل :ناكاساو اناا نيدلاولادو
 ود اذ هذ :هرلطلا نال ناحرانأرهظاذه تءئاذاو ضراععلا, تءنامنا لاو ةمرطاوه ه.ذ ىلدالا

 ى ار 1

 1 اذ
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 زوجي هلاوهو ءاهقفلا ني روهشملا به ذاانانزخأ اذا امأ تايلا اذناهىف هنع هللا ىذر ىلع بهذ مرن رقت ْ :
 | لزي ملام ةمرطاءذهلوزتالو ةءئاثلا تمرح ام_هادحا ئطو اداف نيل كلم ىف نيم نيتما نيب عملبا ْ
 | هنعهقا ىضر ىفاشلا لاه ( ةثلاثلاةلأسملا ) جي وزتوأ ةباَكَوُأ قتعوأ ةبهوأ عد ىلوالا نع هكذم|

 أ هنا-يفاشلاةح زوال هلعهتاةحر ةفتحوبأ لافو رتاج نابل تالا: ذءىف تخالا اتت
 | هلزووعال هنا لملدي لئاز ةقلطملا حاك: نال عملا دجول مل هناانلق امنا منا !لصحال نأ ب جوف عجبادجو م ||

 | رب رقت دعل ىلاسعت هلودا عنملا لصتعال نأ بجو عهلبا دجوب لام هنا ائلقاسغ اود همز .اتطوولواهوطو ا ْ

 أ تنثاذاف نيتخا نيباع هنوك الا عا وملا كالت عسب اهنا ف ةهيشالو مكل ذءار راممكل لأ وتامر |
 ةدعلا بوجو لسادي هود-ولا ضعب نمقانحاكستلا لقناق زاوطلالوةلا بجو فم عيا نأ ل مل دلاب :

 اعمةمودعمةدوجومامنوكعذمع ةدحاولاة َةيةللاو ةدحاو ةةق- هلحاكتلاانلق اهيلعةقفنلا موزلو ظ
 تناكاذا اما كلذ مصامو دءمرخ الاوا دوج ومامهد أن وكي تنين ىلا ةّةرقلا هذه تعسناول لب |

 || ل_عاق ةقفنلا موزلوةدعلا بوجوامأو ادساف لوقا اذه ناكف صنعا لب اكريغ ةدح اولا َةَعِيَما
 .[|| نالجاكنال امسح ىل_عةردقلا تلد هلا ننال اذ_هداهسح ىلعةردقلا تاصح حاكسنلا لصح نا هنأ
 أ قؤو ىلع عرسشا ماكح أ عب رو لةسعلا هل. ةءالامم كلذف همدعب لولا لاح حاكنا !ءاةبب لوقا ااماف | 2 ْ ْ | ل١1 ىف لوةعم رخآق رطن: حاححتا !لازردعد سما قع تايئاف هله اذ خنيال ىلاثلا نيعءانئتسسا
 <ىذاشلا لاه (ةعبارلاةلسملا) )_ءأ هتاو لوقعلا ةعادبف امنالطب فرعدأم ىلءاهاح نم ىلوأ لوّعلا
 || ها ىنضر ةفدح و لاو ىرخالاَقب رافوءام امور امنا ناد اهتحتو رفاكل !مسأ اذا هلع هللا احر
 ىرخالابو الوأ امها دحا.ح ورب دق ناكنا وام مهو هئدع ق رذةد-او ةعند اهب حوت دقناكرا هنع

 اذهلاهنيتخالا ننباو هه ناودل ودب ةغش-ىلال ىزارلا ركيولأ ححاو ةياثلاقراقوىلوالاراتخ ا انام :
 ||| ىهنلا نالا دساف حاكتلا نوكي نأ بجو رفاكسلا لواذت هنا تدئاذاو رفاكلا او نما لواذ يف ماع باطش
 1 نأ ىلعو عنا رمشا ا عورفي نو.طاخم رافكلا نأ ىلءلالد.ّسالا ديه تشنكا هل لا ةمف داسفلا ىل-ءلدي
 مكلوق ىلءناحت امه5 لاه ناف نيلصالا نيذه نم د-اونل وال ةفشح وأو داسفلا ىلءل دي ىهنلا
 .[|| ايندلا ماكس أ ىف هب ىعنال عّئاربشلا عورفب نوبط ار افكلا اناوة ل اوةنف مكلءامزال لال دّسالا اذه ناكسف
 | هنمدارملا لب عاجنالاب ىضمام لك هنع طقس مل_بأاذا ومالسالا عورشب هفءاكتن كيال ا رسفاكمادام هئاق
 لوةنذ اذه تةرعاذا مالسالا كرت ىلع يق ا«باممالسالا عورذ كر: بقاعيرفاكل انا ودوةرش الاماكسأ |
 . || كلذ ري مالسالا دعفروقلا لمس ىلسءاهبح مرتو دو شالو ىلوريغب رفاكلا جهر ول هنا ىل .ءانمجأ ا
 || ةحورتاكلا قسىفدي وددلا ماكح الا ىف هرئاروظبال عتارمشلا عو ري ب اطلنا نا تشق هّقدس ىف حاكنا 1

 | َنةرتاس قراف رايز رتخا مالا وةال_صلا هياعلاقذةوسن ناس ىلعل_سأ ىليدلازو رقنا"ىفاشلا
 فاسدقامالاىلاعتهلوق (ةسماهلاةلأسملا ) لعأهلئاو بدترتلا نممت ركذام اش كل ذو نين هرهش |
 |اذىو فاسدقامالا !ذكو اذكو مكتاه2أ مكلع تءّرحدي الا ريدةةناودورو مشل !لاكسشالا هيف |
 1 اوكشاالوهلوة ىف ةروك دملا هوح ولاب هباوجو رز وجال هناو لوقا نع ىضانملا ءانثسسا ىضنقي ا

 اه>راروفغناك هللانا هلوق لبادروذْءم ىذمامنا نعملاو اسد _ةامالا ءاسنلا نمرك. قابا مكنام 1
 باك مكناعأ تكلمامالا ءاسنلا نمتا_دصحاو) ىلاعتهلوق ( تامّولا نمرمشع عد ارلا عونلا) |
 ||| كلذكو عتملاةغللاىف ناصحالا ( ىلوالاةلاسملا) لئاسمهمف (مكلذ ءاروام مكل لحأو مكّلع هللا |
 ١ سودا ةءنص هاناعو ىلاعت لاف د ارا نم اه اص ةعزنام ىأ ةئددح عر دو هنيصح هدا فاسإلا أ

 | اهرئاهعتا ةفرقعلا ةأرملا خفلاب تدل رتل لا حط اص هزي لاتقل | سرفل رمد لايناسحاو | | ءوسا ان هديرب نم عنا نيصلا عضوملا ن_هاحاو مك زر ووك ءنماءانعممكسأب نم مكةصخأ مكل ا
ْ 

 .نارقلاىف ءاح ناص>الا اظذا نأ ل_ءاواسهبرذ تنص ىلا نارع تنبامب صو ىلاعت لاق داسفلا نم
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 عت هس م عت تعج + مسمع اجا املايصس.ا هاما كاسل 2 سو 0000

 فذقوأ هنا ىرتالأ رب ارا عي تادسصلا نومرب نيذلاو ىلاسعت هلوق ىف اك هن راطا (اهدحأ) هوو ىلع

 | هرقذا ذكحهو رئارملا ىنعي باذعلا نم تانصحلا ىلعامفص َنيِلعف هلوق كلذكو نينامتدلب مرسريغ |

 ريغتانصغهلوقوهو فافعلا (اهذانو) رئارطاىأ تانصحلا مكتننأالوط مكنم عطتسمل نمو |

 نم مالسالا (اهئلابثو) هتفءعأ ىأ اه-رف تاصح أىتااوهلوقو نيف ا هربع نئصحم لوقو ت اخ اسم أإ]

 ةنصحم ةأرما لاقيح وز تاذةأراانوك (اهعبارو) ناسأ اذا هريسف:ىفلسق نصح ؟اذافهلوق كلذ | ْ

 ليلألاو حاوزالاتا وذىه:مكناعأتكلمامالا ءاسنلا نمتانصاو هلوقو حج وزتاذتناكلذا |||

 مولعمو ةمرعلأ بيس ناص>الانوك. نأو تدبالف تامر لا ىلع تان هدملا نامع ىلاعت هنا كلذ دارملا نا ىلعا]|
 ١ تاذ:ًاراانوك نال -وزملا هئمداراانوك نأ توف كلذ ىف هلريث أنال مالسالاو فافعلاودن تطانا ا ١

 تي : 7 0 ا

 2000 + كالا

 5 وهمدأ اوسفنلا همل اوعدتاع ريدك م عنام م السال اكدكو ىئشال اهفعو رمذلا نعداس:لال هز اماضدأ

 1 هلع لاه كلذداو انزل ١ فع وك ول ١ نم ح دزال ةقدام ةحوزلا ورومالا نءريْمكن م هد وزال مناماضدأ جا وزلاو ا

 عنا اوهو ىوغللا ىلصالا ىعملا فدك رثشم ةعرالا هوبولا نأ ل ءاورمغلا ىلع ممر موك ىفريثأت هل ج وز

 | ةقعلاو هيفريغلا مكس ذافننمن اسنالا نيصكأ بيسي راف عنما نعةرامعناسص-الا ناانرك ذانال كلذو

 || ىوغالا ىنعملا كل ذ ىلا هوجولا هذه لكب عيسرملانا تيثخ هيد ل نددت جوزت نم مالسا اوةالصاا ||
 || عج ىف اهعقود اصل ارمسكبأ رشف تانصحملاىفءاَرَدلا فاما ”ىدحاولا لاه (ةناثلاةلأسملا) معأ هللاو ْ

 لاا[
 . نوذد- أ دن نه رغل لعفل ا لعس خفلايأرق نمور ومالا هده بنس نسف نصح و نحوزتو كافعلا ْ

 |لامو مجري فزاذا ىذلابثلا هلعهتتاةحر ىوفاشاا لاه (ةثلاثلا ةلأسملا) ملءأهتلاو نوجاوزأ |
 ||بحوذ مدلا <- امال هلءكلذو ناصح الا عمانرلا ل مدح هنا ىفاسشلا ةنح مجربال هنع هللا ىذر ةف.ئوبأ ١

 ناصحالا عم انرلا ل هحامإوةامأ مجرلا ب رطبكلذ نوكي نأ بجو كا ذ تيئاذاو مدلا ة-اناتثينأ |
 لصاحو هو نامحالا لوص> (ىفاثلا) هيفكئالوانزلالودح (امهدسأ) نيدبق تاسئادقعياذ وذ

 ىيفذ ةحر لم ةًأرملا هذسهو ةحوزملا ةنصحللا نمدارملا نا ىل-علديءاسنلا نهتا:هلاو ىلاعتهلو:نال ا

- 

 | نركخاو ناسأ ىعب نها لعفلا لءجرتسكلابأر غن كاف حفلا ىلعاوعجأ ممحافدي الاهذه ىف ىتااالا نآر

 هسماع هل وقل مدلا ة- اءال "ل-ءناص»-الا مماترلاناانالقامنا وناصحالا: عماترلا ىل_دح هنا ثدثق ةمدح

 دعب أنزل لعح ناس ادعي انرو هلوقاهئمو ثالث ناعم ىدح لالا لسم كسها م دل< ال مالسااو ةالصأا

 ناصح الا د_هبانزلا در ىهف ءنلملاامأ مكحلا اذها لع ملل اول #لا قتس ىف مدلل ةحانال ”ةلءعناص»الا

 هلءناصح الا ديانزلا نا ل_سملا وح ىف مكح هنا بابل ىفام ىصقأ هيلع لخ داما لماهتلا عال نأ لما دي

 لها كل ذريغىلا ةيدهتلا نم عمال مكنألا لمت ضو هنو مكسللا ل_هتاإسم هوك ناالا مدلل ةادال

 .د_هو ناسحالا دعب نزلا ة دهام ىهو لملعتلا مال هيلع لش دام ىهذةهلعلا امأو ةءلكلابساشلا لطيلالاو

 انههمث مدلا حابم هناثيثف مدلا ةحابا هقسىف لد نأ بجو”ىنذلا بيثا | قد ىف تاص- اما ةهاسما

 !|لوةوأ اح وسم راصفهيل اوتيال مصخلاو مدلا حاسم هن ركع د:اناقردقا! اذهب انمفدكا اانئشن انا رط

 || ل دنا مترك ذام ل_.قناف قران لئاقال هنال مجرلا قرط, كل ذنوكي نأ بجو مدلا حام هنا تدثاسا |
 سداف هللا رمش أن م مال ل اوةالصلا هملع هلوةوهو ندرمغ هنا ىلع لديام :ههذ ندم ”ىذلا نأ ىلع
 )وقف نصعك سدل هنا مترك ذ ىذلاربهن ذهب تنئو ندم ”ىذلاّن ا هانرك ذىذلا ل.ل دلابتيئاسنلق ندعع

 لج بدع نصمم سيلف هلال رمث أن م هلو دو هفذاه 3 <ال هنا عج نهريغو جوز تاذ هنا ىنعج ندهلا |

 بيقعروك ذااوةبانس كلذوكرمثا!فصوب هصو هنالانزلا ىلع ة_<ال ها ىلءال هف ذاك 3_هعال هنا ىلع

 ميس

 انلوقامأ هيوةعنوكي نأ لصي هفذاه حال هناانلوقو ةيرةعنوكي نأ ملص اسمانوكينأو ديال هن امحلا ْ

 .انركسص ذام نهدي سدلف هننابلرمثأ ن مهلوقنهدارم ا ناك هدب وقع نوكي نأمل كيالابزلا ىلع دال ْ
 تاوذاممدارأا (اههدحأ) نالوت ءاسنلا نم تا:دخلاوهلوةىف (ةسعبارلاةلاسا )١ معأ هللاو ا

 مصصخلاب - :



 || جوز تاذ تاكاذاةأرملا نا (لوتالا)ناهجو م :اعأ تكل مامالا هلو ىف ريدَمَتلااذح ىلعو حاوزالا ا ص0 0س سم ! ! 0
 لأ انودنيعلا كاع دارأ انا (قاثلا) كلاملل ل !ماف ناسنالا كلم تراصصا ذا الا او بل زرغ ىلعتمرح
 لأ (ىناثاال وقلا) كاملا ىف وحاحكرنلا ىف لصاح نيدلا كلم نال نيعلا كل كل ذ نعربعو كد ولع ةأرملا تتاكنانيع | كالءو أدير حاكالا َنوتطو نم عنملادانزلا نعرجزلا مالكتلا اذه ن ءدوصقملاوّنواوزأ نيدو || ةنوزمللا عوقودعب ديدج حاك ب نءوق آم اذاالا مكملع مارح جاوزالا تاوذّنا ىسعماو حاكتنلا كل“
 نأال اوطمكشم عطقسي 0نمودن الاهد# دعب ىلاعت هلوق هيلع ليل دإاو رئارذلا تائصدغاب ا: وهدا رخلاثا
 .الوط مكشم عطتس م نمو هدعب لاف مث تانصحلا ان عه رك ذ مكن اعأ تكلمام نة تانمؤملاتاندخلا كا

 اذكف رئارملا كانغ تانصحللا نمدارملا ش كانه دارملا اودام ايد تا: ايدارملا ناك ت انصح عكذي نأ
 رل+-ىذلا ددع'االا هئمدارملا (لوالا) ناهد ومكداعأ تكلدمامالا هلوق فذ ردم اذه ىلوانهه |

 وهو مكل اكلم هتلاول غب ىذا اددعلا الا رئارطسا مكملع تمرر دقتلاراسف عب رالا وهو مكلاكلم هللا
 <ىلولا روس د_:ءلاذو ّنماءاكدلم مكل هللا تنثأ مالا مكءاعتام رت رئارطا (قاثلا) عد رالا |

 أل رات اوه مكن اعأ تكلاسامالا ةلوقري ف لّوالا اذ هفةءب رمثملا فةريشعملا طق اريشا اريئاسو دوما اذ
 نيعلا كلم لعج مهناسعأ تكلم اموأ مهحاو زأ ىلءالا نواغفاح مهبورغا مه نيدلا و ىلاعت هلوق هما عل ديو |

 أ قراطلا برق هللا مالكي هتلا مالك يسف: تال كل ذب ارمسفم اخ يهنوكي نأ بسوف ايف كل | توت نعةدابع
 رخالا لبق نيجوزلا دحأ ىساؤا هنا ىلعاوةفنا(ةسماسلتا ةلأملا) ملسعءأهتتاو باودلاو قددلا ىلا |

 هلع هللا ةحر ةغيشس وب أ لاوو ضءلا وا هوز نمالماح تناكن ا لوا عذوب !ممربَمسي نأ كل امال ل< د ظ /| ة.وزلا لوزتانهد هنع هللا ىذر ىفاشلا لاةذاعمانتساذ |امأ ةقرغلا تءقو مالسالارا د ىلا ح رخأو
 هلوقغ حاوزالا تادميرحت ىذتةيءاسنلا نمتانصحلاو هلوقنأ ه_:ءهللا ىذر ”يفاشلا ةحلوزتال
 ىزارلا ركب ون لاف "ىلا ل_هدو ةمرالا عقترت كاملا نان رطدس:ءّنا ىذتقن مكداعأ تكذمامالا
 أأ سدا هنا مول_عمو اهتراواباهتاو ةمالاارمثب ةقوغلا حقت نأ بجول كلملا ناب رط درك ةقرغلا تاد- ولأ

 1 اولا ىساادنءلصاط اف اضيأ وقامااف ةح صيصختلا دعي ماعلا نا تعمسام كناك لايف كل ذك
 || ةلأسلا ) قرفلا رهظةىوتأ لالا ناكف ص ىلا صدم نم الملا ل: عسسل دعو اسييفكللا
 !| تهداذااسماسنأو رباجو سايءئاو د وءسم باو بعك نب "يأ لاقو مودلاءاوةفلا عاب هسيلعو قال_طل اان لع عقيال تعاذا ةح وكما ةمالاّنافوعنب نة رلادمءورب و ”ىلءسهذم (ةسداسلا
 1 ةسوأ لم تناكو سو هلع هللا ىلصص ىبلااه رضاه تتعود رب ربت رتشاال شن اعنا رووملا د2 : تقلط
 مال اوةالصلا هلع هناةرب ربةضق فاكو ر نم مسمنمو ةدئاف ريبدكلا كل ذأ ناك اس عسبلاب قالطلا عقو ولو
 مكناهيأ تكلمامالا هلو5ىف ءانئتسالا مومعدوعس-نباو عك ني”ىبأ ةحو اهقالط مالا عن لاق
 ركذ عش ىلاعق نام ل-ءأهللاو د اولارب نارقلا موعص.صغ ىلا عجرب هنعباولا ل داحو
 هلوقناق ىلهفلا افا ريغ نمدك ٌوءردصم هنا (كوالا) ناه-و هنقو مكملع هللا ِباَكَ هلوت,تامّرما
 هللا نءاناك تامّرحلا نمهرك ذمدق:ام م رق مكملع بتكريد-هتلاف ةبتكلا عم ىلع لدي مكملع تمرح
 هللا عدص باصسا ارم 25 ىهو ةدماج اه. ل ابنا ىرتو هريظأ ريثك لدفلا ظفاربغ نمر ددملا*ىجتو
 عملا نوكمف هلاريسفم لعن رزكد و مالا عج ىلءايوددمن روكي نازو< و حاجزلا لاف (ىناثأا)
 ”ىءاسكلاو ةزج-أرث )ىف رالاةلأسملا)  لئاسمدبق ومكلذعا روام مكل لأ و لاه ُعهَلاٍب اك اومزلا

 فاالا خب نوقايلاو مكملع تمرح هلو ىلعافطءلعاق مسام ىلعمكل لح أو ماع نع صحو ]|
 |( ةئاثلاةلأملا)اهءاروام مك لحآو ءاشالا هذه مب رك مكيلع هللا بتكى عي هللا باك ىلع اةطعءاملاو |
 | هناالا ةروك ذملا فانصالاى وسن ء لك ىل-ىضتقي مكل ذءاروام مك ل او ىلاعتهلوق رعاطنألءاأ]
 | نب عمدعال (لوالا فنصلا) اهركذن نو نب روك ذملاءالؤ» ىوسرخأ فاندأ معرة ىلع لمادا لد أ
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 5 اذهو املا ىلءالوا_مع ىلعةأرأا ل الل_بو هسءاءهللا لص "ىلا لاه استلاخو اهّتعنيبوةأرملا

 ىلعةن-ام د: نم عمو ادهو ةئسلايك هلا ىلءهللاباتكيكسقلا مدع مل_.و هماع هللا ىلسص هللا

 ةنسااك قل اراوج قاءلسو هملع هللا ىل_كهللا لوسرةس) لاه دحت مناف لاق هنافاضدأو ناتكلاب

 ناف هللا بَ ىل-ءهوضر عاف ثيد- ىنءمكل ىوراذا مالا اوةالصلاهءاءهلوق ةرومشملا ثنداحالا

 | عممكلا ذءارواممكل لاو ىلاعت وقنا (عدارلا) هّدر بجو باكل ار هاطا اذا اذ ةلاسإناو ةمعل ارش

 اعمادرو لاة,ن اًماوز وال هناو د-اولاربخ نآرقلا حسن ىذتةياذهذ باتكل ادعب در وريللا لاشي نأ

 عين ىلعار شا لاباع  تصو اور اد عيدا ُئ عقلا ةدالا مدس لعارهاظ انا! تو ناورللا اذه عمالا هنتالاهزها دسأ ءوبشال نأ لسو ه.لعهللا لص

 0 الهاوقامأو مب ركل ا ىف بي رمد صن مكملع تمرح وقنا اكللحتلا ىف عب ريض صن مك ذءاروام مكآ
 ةلالدنر دقت! ادم مت زا ىمهناا ىلءرابخالا لورا اهرهاظ نالاسح رصاص سلف ارت ىلعةأرلا

 مكل ل ًاوهلوقنا(ىفاشلا) ةحانالا ىعم ىلع لالالا فا ةلالد نم فءضأ مرهتلا ىلعىبنلا ظفا

 موهعلا فاح رص سدلاهتع ىلءًأرملا كنت الهلوقو تاروك ذم ا ىوسام لك لملك ىف خير رمد مك ذءارو ام
 فائصأ حرشة ب الا هذه ىف ىدقم-ا ىلاعت هلا(سداسااهبجولا)رهظأ قباسلا دوهءملل احا لب

 مكل لح اولادي دشلاءانسقتسالاو َماَتا!لمسفتلا اذه دعب متاف:_صرمدع ةسجا مممدعف تامّر_كىلا

 هوو ىل_ءباوملاو بالا د هىلاّوسلاءوجوربرةتاذهذ نيك املا مكحأ مالكي قملي ال كلذو
 لحل اتايثا ىضتةيالمكل ذءاروام مكل ل_-أوهلوةناوهو مدالا ركب وبأو نمل ا هرك د (دوالا)ا
 ءاروام مكل لحأو هو:نا هيلع ل! دلاو بابل اذ هىف حدالا ود ىدنء هج ولااذهو د الا لس ىلع

 عقو تاروك ذملا ىوام لك لال- !ناناسب هيف سيلو تاروك ذملاىوسام لك لال! نءرابخ ا مكلد ١
 ديوملاريغىلاو دي وما ىلا موهقملا ايه ممسق" هي هنادس أملا دمفيال هنا ىل_ءلءلدلاو الما دست ىلع
 تاك واو فالغاا تتولا ىلا مكن دكار وام مكلا لأ و ىرخ او ادبأ مكلذ“ا روام مك ل_> أو ةران'ل اقف
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 جسم
 ب 5-5

 ف ار رمال

 اًأرمخو ةلالدلا رهاط نتا عوطةمباّكل!موعنا (لوالا) هوجو هملع اواو زوال د-اولاري_

 ا ميدقت ىطاقع هماع هعجرتف نآرقل اموع نم فءضأ دحاولاريخ ناك:ةلالدإ ارد [طْنتملا نوم دح اولا

 ربخ م دقت نم عنع هناوذا.«مربش ةروهشأ ا ثيداحالا لنه (ىاثلا) زوال هناوىرقالا ىلءفعذالا

 أ| لوسر ة:_س لاه د2 لناف لاه هلا باب لاه مك لاق هنال نيه-و نم نارا موع ىلعد-اولا

 ا نمنا (ثلاثلا) طرمدلا مدع دنءمدع طرمشل ا ىلءقلعملاو طارتد الل ىهو نا ةءاكب باتكلام دع ىلع

 1 ناك اذاف ناتكلا ةقذاومدنعالاد اولا ريخ ل.ةءال نأ ىذتةد ريسللا اذهفءودرفالاو هولقاق هقفاو

 ||ريرنا دعب تازئاني الا لاقي نأ امنا هجوأ ثالث نءامويأ لال اولذعال اهتنع ىلع ةأرملا مكتنال مالسا هملءهلوق
 | اماو -صا_ تلا ضمان ماعلا ناك صان ادعي درو اذا ماسلاّناتنث هئالربخلل ةضتاندن الانوكت ذدنخ

وكترب دّةْملا | ذه ىلعن ال ل_طاد اضاأاذ_هو
وم لا عضومنوكيو ةبتشماه دودي الا ن

 أ ةناالا ع

 || انوامريخلا اذ_هراهتشاتوك,نأ مز كف ذك ناك ولوريؤناذ_هعمالا دحأ ىلا هب الا هذ_هاوخل النأ
 |١ همص تشناردقد نا (سماسلا هجولا) مقل اذهداسف اناع كلذك نكي لاو هب الاد _هرابتشال

 || ل أو هلوةن'(لوالا)ني_هجو نم هنا ريتا كقلا ىلع حارتي الك قلانأالا اعطقربملا انه

 || اوغلاثبعءاهةّنسالا | ذهراسا ةروك ذملا فانصالا هده ى :وس نم لك ىف ل١ تنثر مول ةمكل ذءاروام

 | مكاذءارواممكل ل اوهلوةنالواكم ميسقتلا اذه ناك اندسأتلا ىفاح :رمصمكا ذءاروام مك-أ لحأو هلوق
 3 نمو ديؤملا لالالا نم معأ لالالا نأي دوم لعل 2 رصو تاروك دملاك وسنميزل الجال ديلا
 ا تاروك ذملا ادع نمل حالا د ف.ال مكل ذءاروام مك لحأو هلوقل اوةنفاذ_هتدئاذا تقوم لال ال> الا



 ارا وت الاب حفلا ر-ىلاسعت هنا (لوالا) 0 ا ”الاؤتروك دم ١

 ٌ نوكو ةمار لاو ةقؤتلاو "دل مول ا دن ص بسال ة-رقلاةبار ةااوهممرأ ؟هبارق 1 .ةخالان الة مر ااهذح

١ 

 دا ارااو شرعلا ىلع هيوب أ عفرو ىلاعت هلق هملع ل ديف ةلاسأ | ىل< مالا اما قالطا اما وام اةمعلا نورك نأ 1 ا
 | ةلاملاو ةه-علا ىلعَو "اا دق حالا ظفار اانرك ذاع تشق تقولا كلذ ىف ةاقو متن همنا هتااخو هدأ ْ ١

 ا لحاوداوق لوةئةاذه تفر ءاذاو هو-ولا ضءدنمةلاسللاو ةمعالالو انس دم 1516و : ١
 ْ ةملج هلال ديوأ ب رصا١لوةاا:تادوك ذءّن نكءاوستاروك ذا الح ءاروامدار ١١ مكلذءاروام م »و ٍ إ

 (ثلاثلا ءجولا)تاروكصذملان ءةحراخ هلام او همعلا ن نكن كلذك ناك اذاو ةسفشةلال وأ ٍ

 0 لعتأر 5 مكتنال لوقو ماعم كل د ءاروام م 5 -ل- او ىلا. ءتهلوة لوة:نأ جراوللا ةءسشن رك تاواعاف 0
 | ةرمشلا فب رينا اذه لوة:ةراتناك ر 00 من ماعلا ىلع مّدَمم صاس1ن او صاخاملاخ ىلءالواسمع 0

 | ثانن ةدرك ذأ ءحر < ل داح .”ال ادي اور ىلا له الا ىف ىهتنااملهنكل اذ_هاستن مزق ةروشلا ةباغىف ٍْ

 م ”الاحوزتي نأ هل دم درت هحاكت قناكن م ( سماسللا فاصلا) ءورق هال ن مسن أين هن ران 0

 1و قا دأ ناعوت جال ناتع الملا عال ونزل !اهماع هلو هل لدو ةنعالملا ( يباع ماا فيصأا) عابدو ا 0

 | ارغتيتنأ وسم هموم د تلو َّق ا

 رع اع اخو اهتع نيبو ةأر 1 نيب عيبا ةمرح نال الانا (ىفاثلا هجولا ) عطوملا ذم هقدقعملا باو اا ا

 0 لرتاةبار امك هلُمم ءاضاقاو 0 ا تالو حلا تاااعالاناعخو ْ

 ا مكن د تتر لشن امن |تاهنأن حررت! ةمرخ حرت ىلامت هلا (فاثلا) ىلو الا قد راب :لانلناو / ١ لا نءاعنام نيمحالا ند اوعم ناو هلوق ناك ةةراسدملا عنا هما تالا ةبآر ةءاددقا نءىوقأ ةراضضملا ١

 اللا ردد دو تا ثلاو قاله تك ام اضذالاث تاىوالار“ اسف هل تويئامأ:تتولا كا ذىف |[
 هلاخ سالو صنلا كلذل صين نوكيال كلذ دعب 0 :ةءرسنانر طو تتولا كل د فاش ”تاروك ذ..ا
 د اتؤاصت سل مكتاوتأم كلع تمّر-هلوق نااضيأ لوقنقإ راما دميودرقم لوعمن بح وسواذ وو

 أ وداز هذ طظفالا اذه نمال لو هيلع هنا ىلس دمت نيد نءرئاوتلايءانةرعاسما دِسأتلا كلذ ناو ميرنا اذ#ه

 وكن اتدثف ةوطعو رفاشم نيتل ل نيبو ديدشلا ةرذنلاو ةوظعلا ةثحولا بج ود وىرخال: ذا مادا[

 ١ ا ك2 ك1 ادنالا لوعأاو تيدتو حاشا فام مما حبب ةمرح بساسأ اها اج

 | لدي نيالا نيب اوم ناو وقنا تدق فدولا كالذي الاعم م ؟طاكلدنوك ىلع ظدالا بس< لدي

 ١ ار ل رتمشل دال لذو قو انوه لب , هلال دإ | ىد ط نمل طعاو ةمعاىفاروك دم نمد خالاقروك نيا 1 مكان ناكفناعلاةوامعوةأر 1 نيب لصاح تعا اذهو حاكسنل اىف عم املكااو نم عن مة رقلاهنار لا نروك 2

 ةاولدلا لف توقفت الوأن ءارتغ لاو ىلاعت هنالف ةمعلا ىلعامأ ةلاطاو ةءعلا ىلع ةاطس .دت حالا ظذاو
 . لأ ملا نأكأ ذاواسم ناكدنا ع ملمع“ ىلع بالا طظفاو اامأف ل.ءاعماو ميهاربا انآ هلاو كواا دمعت

 . ناك ناوربل اذه نال ةرباكملاكدجولا اذه ىدنعوزئاجرلا ولما رينع نأ رلا موع صم هذ ورئاوتلا غابش

 ادهن لودالا روك دمورب ردو زا د اولارب_ باتكحاا موع صيصخت لوقت ةرانو داح الا

 1 تاصرصختلا نم (ثااثاافنداا) لوالا ه- ولا ان دع باول ا ىف د_ةعملا وبايلا اذه ىف مالكلا هل
 هل < الف اهةلط ناف ىلاسعتدلوقب تدأ نَح .مذعتأ ااه ناالا ل الان الث ةقلطاا نا مومعلا اًذهف لدادملا

 ٌناقلطأاو ىلاعت لوق هل ءادو ةدمعما حا 0 (عبارلا فنصلا) هريغاجوز مكنت ىد ده نم

 نضمهختل اذه ل. ]دو هم الا حاكن هلو الر ابا ل رلل ل ردا ا وقاتل دعو قاف ذقل اا دك

 هذهتلالد نام ,قأيسو مكناعأت مام نا تانمؤملا تانصمما مكتب نأ الوط مكنم عطتسإن هو هلوق

 + | ثالثو ىثمىلاعت هوقدل ءادو ةسمالا جوزتلا هبلع مرتي (سداسلا فدصلا) نولطملا ادد ىلء اذن الا

 اوغدن ناهلوذ ( قلوالا ةلا ملا ) لثا دعم هيفا (نيدسا ريع ناهد م كلا وءاياوغسات!) يل دعت

| 

 يس

7” 



 اكل 9
 ا 2-0-0« و

 أ ل2 توك نأ (ىناثلا )١ اند اوغتبتت ألك ناك فلا أرق 0 نمو فاالا مسالك ارح ةْنءةءار ةىلع

 اوغتدنأ ةدارال 513 ارد ام مكلل-أو ىنءملاو. اوغدتْأل لق هلك فاشن عني بهنلا نينءار ةلا ىلع
 نينطتمىأننصع هوقو اسمو نيند# مكن ركلاح ف ىأنيفلاسمريغ نينه ةوتو كلا ومأب

 وعقل ا ةاسملاو حافلا ثيللا لاق ديكس ناروتو روطاع رع انسي طارت انرلا نع

 0 احوذ صام دوأ ىلاعت لاق ة م اوس عومد لاي بذااودو علل هةغالاقدلدأو

 اوءد ” لوء_ةمنيأ لءقناف هفطناا جفسالا ىلا زال صرع عال هنالاح انسانا ىعنو لامس ىأءامدالحافس ١

 تلالدإ هركذ ف ذك م ك1 ذءاروام١ وس أ ندهوغت نأ ةدارالوم كل ذءاروام مكللحأو ريدقتلاا5

 م-هارد ةرشع ن 0 عهال تعدم ا يور ةةدولا لاق (ةنانلاةلأ سملا) معآ هاو هملغنل قام ١

 هنال.كلدو كي , الاءذ_مب ةذ.نجوأ جحا همقري دقت الوريثكلاو ليلةلايز رود دنع هنلا ىذر ”ئناشلا لافو

 | مدبالنأ بجوذالاو ارد ىعتلالنام_هردلاو م-هردلاو مهلاومأب“ اغْسالاودو دهب لالا دق ىلاعت
 1 ١ [ماقا اروم اوك نوز و2 م 5 :١عم لاومأ ه دمع لاسةءال مهاردةرمدع هدنعن مول قنافا روماهلعد ْ 5

 || ةلالدإ ةرودا ١ هذه ىف ةيءالارداظب لولا امك رئاغاالا ةفاك ةرمثعلا نوكت الن أ ىذتةيذي الا ءذهرهاظ
 | "الان ال م عطلال دسالا اذه نأ لعاو ذي الا رهاظب ةرمثعلا نم لالا فك ةقهزاوج ىلع عاجلا
 ل.س ىلءالازوال لاو.ءالاربغب ءاغّشبالا نأ ىل_ِعةلالد اهيف سدلو زيا لاومالابءاغّسالا نأ ىلعتلا د
 ْ ميل .ملا (ىلوالا ةلا) هو-ورهاأ ىفربدقت ةنال هنا ىلع ل ديىدلا لوق:من هب نول وقتال :ًاو موهفملا

 نكم تأ ىضتقي اذ -هفدرفاا ىلع درفل! عزو ىضتقمف عجلان عملا لب اقم مكلا وأب هلوقنال كلذو ةياالا
 مزليفءاوسم ءالااذهىفو ةقمقل ا هذه ىف ريثكلا او لاقلاوالام ى 1 حاكسشل اءاغّدس ا ن نماهعتاو لك"

 أ قامت لود كسنلا (ةن اننا َدطا) ريدقترغن مالا نم تعيش ىأبجاكنلاءاهتازاوجتما الاهذ_ه ن
 فدنلا طوةس ىلءةن الا تادمضرفامفطاف ةضد رذّنول مضر دقو ندو ست نأ لبةنم م: مرتقفطن إو
 عنأو مهردفصنالا هيلع بحال نأ مهر دب مالا لو أى دعا اعق ةوول ها ىذا اذهو روك ذملان 5

 أ لدو هداعمقلا لص ”ىبالا ىلا اسعب ءيةأ ص اناىوراماممثدداحالا (ةئلاثااةخلا) هينولوةتال

 5 ىنلا ءزاجأف منت | [ةذ نيلعني كلهن نءتضر مالسااو ةالدلا هماع لاف نياغت ىلع لجر اهب حوزتدقو

 :ًاراثاو ل رلااذد ا رد ةرمشع نم لقأ نوكست نيلع:!!ةهق ناره اظا او لسو هيلع هلثا ىلسص

 اًدِ»ة_هقاالملقنوكي ناسنالا اذهل ءزو رقفلا باغ نان وك ئلعتلا لالا موج وزت ن وكمال نيدللا

 أ قب ومو أ ق رقد فك ح اكن ىف سها ىطعأ نم لاق هنا لو هلع هللا ىلص ”ىبنلا نع رباج نعىوزام اسهنمو
 ْ سهلا اهب حوزتلا دارأ ن نا لاع مدلتلاو ةدادلا 51ه ةيحلاولا ضو و اناكو لحس ادقفماعظوأ

 ْ ابحدرتول هذعةلئا ىخر ةشءدحوب أ لاق( ةثاثا الأ ملا ]2 ءاراسر راح كا ل ماماحولو

 | ةن_ىهتمدخ ىلع ةأرما جوزتاذالاف مئتاهاذمر_وماهاوارومكلذن كبل نارقا نم ةرو ميل ىلع
 0 ودع هملع هللا هجر فاشل لافو ة_تةمدخا هاف اديعناك ناواسهام رهماسوافا رد ناك ناك
 ||| لل الود-ىف طرمش ىلا عت هنا كل ذوةن الا هذه (لوالا) ءوجوبهلوق ىلء ةف.:-وبأ جحااروم كلذ

 * 2 نع مكل نبط ناف ىلاعت لاق (ىناثلا) عفان مالالن انعالل مسا لامملاو لاملا.ءاغبالا نو كحر نأ
 نأ ىلءلدن هب . الان أت لوالان ء "ىئانشش 7 ناسألا قف كال ذو ادن ع اًمنه هواك ف |سفن همم

 لوان2 امءاَالا ظفا نأ ىناثلان ءوب ال مزاج لام اريغبءاغتب الا نأ ناس هم س ءاو زج لاسملاءاغتنالا
 -ئواشلا محا مث ناعالا ّمءالا ىلع باطألا حرخ هنا ثااثلان ءو ةمزتللا عقان لا لوا نايعالا

 ديرأ ىف بعث ةصقفىلاءهلوق (قوالا لا هر واق مم وج ىلع هنعدنلا ىشر

 ١ عرش لصالاو عفانملا كل:قادصلا ل_هج يح ىنامت ىنرح اثنا ىلع نيتاهىتباىدحا كن : نأ

 هان كادت اوت ( ةيئاثلاةطا) خس الأ ياا ءاقيلا انه دقتن
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 00 51 ا 0-1-7 عوني يسرع ١ ممم حيل يع فيصتسسا عسل تل ا ممل د ا .عامس يبا

 ١ مالا اهكاتس رزان اذكرو خلاق نارذلا نم وش ثلعملهمالدلا هلع لان انيشا محايد 1

 اهااهتادص نوكمآلةمأ الا قدعنا ىلءهن ' الاتادىزارا ركب ولأ لاق ( ةعب ارلا هلأ ملا) لعأ هللادنآر هلا |

 كادناهتادصاهةّدءلدعجو ةمدص قدعأ ماللا هيلع هنا ىوراموالام عضبلانوك ىتعتنا الا نال |

 ا نوكينأ (اههدحأ) ناهجو هم نينص# هلوق (ةسماسملا ةلأسلا) مالسلا هسلعلوسرلا صاوش نم

 ٍ لال_-الا قاطرش ناش حالا وك تأ (ىناثااو) حاكنل ا دةع بوس نينص ع نورمصر م جا دار ىلا 1

 عملا ةمولع٠ةّماعي الا ق قد درب دقتل || ذه ىلءنال ىلوأ لوالاو مك ذءارو امم كلو اوةىفروك ذملا [ .

 ل هلا ىلع قاعملاو نيبمريغ همفرو كصذملا ناصححالا نال هله الان وك: ىناثلاري دق ةَلااده ىل_ءو ا |

 ْ قاع هلوق 5 ال نوكي :هحو ىلءاهاج نم لو امول_هم نوكيدحو لعدن الال جواله توك

 ةغللا ىف عاتمسالا (ىلوالا لاس تأا) لثاشم هءق (ةكبرت ندرودعا و اف نونم هب معمم سا اك |

 عمم ملهيامثنامزةف تام نيه لاقيو هداون ل--رلا عممسا لاب عاتموهف هب عدنا ام لكو عافتالا

 لأ يراعي مهتقساو ايدل كمتايس فمكت اسط جه ذأ لاهو ضع ضعي مير اعتلا# هبام-ك

 نهتم هب معتق افالوق قواسم دلا نم هاير مكطظ# قءيوكت ةالذع مع فساف لاهو اهي عافتتالا م اع |

 طقشأ تهماعت ٌنهرو-ّنهونآ 583 ّنويلع دقعوأ عاج ن هتاحوكملا ع مي لو الا) د |

 امداوتفامنوكيتأ (فاثلاو) هنمطةسافرومالا مزعنا كلذ ناهلوةكسايتلالا مدعلام ىلا عجارلا |
 ظفللا ىف دحاو هنالام طل ىلا عار هيدا ىف ريعضأاو ضإ وع .ةاٌنمَم هلوقىف نءوءاسس لا ىععمكلذءارو |

 نمو ىلاعت لاه ّن نهروهم ىأن نهروجأ هلوقو ىندعملا ىف عجب هلالام ىنعمىلان هرو-أَنهو افهلوةىفو |(
 ٌندوناوهلوقاذكوروهملا ىفو ٌندرو> 1 نه واو نواهأ نذاءَن هرمكت وة االول مسمعي |

 ىمسان او نهروج أند ومس ادا ا إلا انيق ّنفروحأ |

1 | 
 ةلأسملا) )_ءأهتاوارجأ ديا دلاورادلا عفانم لدي ىهماك نامعالا نم لدس سدلو عقانملا لدي هنالارج هما

 تاووروت ةفدسو لاقور لارزةنال ةيعلا ةولانا < ناش ثلالاه (ةيئاثلا  1١أ | هد م.هلوق ىلع ”ىهااش :

 لجال ناك نهروهم ناسا بوجونأير عدو: نهرو نحو أف ن-متمهب ممسك هلوتنالدب الا |

 نوب عاتقسالا مّقتت ةهدعلا ةواحتا نا رهاطظا|ناكرهدال ةر ردم ةهدصلا وم انا تناكولو نبع اًءيسالا | |

 لادا هب الاو عاشمسالابو رمل كلذ قاعت نم عني عادم سال ىل .قهرّرةدو عامتسالا ل .قر رمي رهملا ناكف ا 1

 الامزعن 6 ةئااثلا ةلأس سأا) رم ارؤتال عيل ولفت ن يف عانقسالا, قل«يرهملاررةءنا ىلع 5

ا هتمدار | مكلاومأب اوخغب“نا هوز نادجالا» ءالعرا
 ا ءاسنلاءاغتب

 : الوةودو (اههدحأ) نالوق ١

 اها "رتب تس اناف نهررسأت هوب "اق نئمد معتمسااكهلوقو حاكشلا قد رط ىل_ءلاومالاب

 ةعدأا مكتبا الاهذهمدار ١1انا (فاثلالوقلاو) رولا هناه ان" عاملا دفع عسا ناو ماهتلابرهلا

 لس رلارحأت هنأ ن ءةرامع ىذو. ١ لل اا لطارتفناوا است نعم لجأ لا واع ملاعتأر

 باص اكشف ةكمء استني زتهن رع ىف ةكءم قا ملسو هيلع هللا لص "ىلا نا ىور مال_سالاءا دبا ىف

 ] ال مأ تذطسن له امن اىنا اوهاحلاو ءاسنلا هده ن ءاوعيمسا لاذ ب وزعلا لوط لو هيلع هللا لص لوسرلا

 تناك اج ةحابم تبان ممدا سلال اقو ةخوسمترادام اىلاةّمالا نم م مظعالا داوسلابهذف
: 

 ْ |لوقلا ا دا تاباور ثالث هنن سابع نبا امأ نيد نفت عو سامءنيان ع "”ىوصلوةلاادخو

| 
 اف تلق حاكمن الو حاف سال لاه حاكسن مأ ى * حاف ةهاملا نع سابع نم !تاأس ةراسع لاه ةقلطملا ةحامالاب

: 

 | هيادرلاو) ال لاه نانو له تاق ضخ! عدع متلاق ة2ءاهل له تاقىلاح: لاه 5 عدم ى ءلدد |
 ْ تف ًاام ىلا هللا مولتاه صايع نما لاه ةعئملا ىف سابع نيااينق ىفراعشال ورك ذام سانلا ناهنم (ةنن ائلا ١

غغام 1و مدلاو ةّساا لد امر اطضمال لدت اهنا تاق ىنكل قالطالا ىلع امانأب
 [رقأ هنا( هملاع اةياوراو) ةريز

 هدذ-هتراصلاق ناني هب عدنمجا ةفرتاو سايعنيان ع ىلاسار كاع ءاطعىور: ةخوسنم تراصامأب 7
| : 



 هومر لا اشي ىورو ندمان وتلف «اسنلا دقلطاذا يلا "ا ىلاعتلوقبةشوسنمتل الا

 باّكىف ةعئملا ةنآتازن لاق هناق نيم انبنارعامأو فرصلاو ةعدملا فلوق نم كلا بون كادهالا

 مم ةنعان 0 مو تامو اهمانءّعو ملسو هيلعهتلا ىل_ههتنال وسر اهبان صو ا يذسنت هن[ اه دعب لزم الرمق

 ةعاملا ةحانا هع نوور ةع.شلاق هنع هللا ىذر بااط ىلأ نب ”ىلءني:هؤااريما امو ءاشام هيأ ربل بر لاق

 سانا ىمنرعناالوللاه هلا هنع هللا ذو بلاظ ىأ ”ىلء نع هريسق# ىف ”ىريسطا اربح نب د ىورو

 ساءعْنباَر ه هنعهللا ىذر اءلع نا ةمةذلسا نب دودي روهشملا "يدع دع عرار قدال !ىلزام ةعماا نع

 ادهن ةيلهالا "ا نءو امنع ىنمن ملسو هملع هللا ىل_د هنا زين مولا 'ريمأ لاسقف ةعا 1اراو< ىننوه»و

 كو امملاوا سورا ىفالا لال ءط ولان ا (لوالا) وجوب عما ةمرح ىلءرو عدلا متحاو تاداورلاب قاعتيام
 اما شالة ] رااهدحو م-غانٍيأ تكلماموأ موج دز أ ىلءالا نواظفاس مسوجورفل مهنيذلاو لاس لوقا

 هلوقأ ادهن تر اونا! ل دلة بوز تناك ول(انهدح أ )هوجو هملع ل ديو ة-وزاضبأ تسلو "كول # ثسدا

 ةالعلا هم .اعهلوةا بسلا ثددلو ( 42 اند امن ثراود ال قافتالابو مك اوزأكرتام فمن مكلو ىلاعت

 مك-:منونوتنيذلاو لوقا اهلعةدعاا تء-ولو (اهتااناق) , تدشيالق اهتالابو مارغالداولا مالسااو

 ةخا) رّوَدَم نس مالكة اءذ-هنا مل-عاو اريثءورمثأ ةعبدأ نومسف: أم نسارتي احاوز أنور ذبو

 هياع هللا ىلص هتنا ل وسر د هع ىلءاتناك ناعم ه ةءاهش ىف لاق هنا هذع هللا ىذررع نع ىؤرام (ةقاثلا

 واذال انههل ا اف دحأ هيلعركن أ امو ةءاععلا عمم ىف مالكل ا ذهركذ ارباع بقاعأ و امهنع ب مأانأ لو
 ليس ىلعاوةكسم_منكلو ةحايمانأ, نيملاعاوناكوأ اودكسف ها ةمرع نيماعاوفاكم#منا لاقي نأ اما
 1 و) بولطا ١ ود(ل والا و) كل 3 ف نيذق ودم مخ وكلااوةكفاّةمرحالو اّت-انااوف اونرءاموأ ة:هادملا

 انهما لاق مث عملا ةح ناب 0 هلا نا لسع ع نء نال دب اهعلاريفك-:ورعريفكت بجوب

 اكاار ةاكناكار ةاك اتم هنوك , هلع عمد 0 نمد هللابرذ وهذ | أ حسن ريع ن ند ةرواغ# ةءّرغ

 وكب ىلع فاك اهم وهو( ثااثلا مسقلاو) ةماريخ منكدلوة حض ىلءودو ةّمالاريغكت ىذتةءاذهو

 حاكذ لاكن وكت ةحا.مامنوكر دة ةعتملانال ل-طاناذيأ اذ_هذاوتكس اد هاف ةروط 2 وأ ةحانم ةعّلا
 بع ليام قدينأ عنعاذه لدو لكلا ق- ىف ماعامهمتمدحاو لكى لاخلا ةفر ءمىلا سانلا جا.ة-او

 نوكينأ بجو ة 2 وسةمربغ .2-اناناو حام حاكسنا ا نأب نيفراعاوناك لكلا ن ناامكف هيملعلا رهو

 !هللا ىذر رع ىلءراكشال ا نعاودكس اغادي اصلا نا ترث ناءسقأ |نا ذه لطب اماو كلذك هلا لاش

 اردعنا ىور هنأ انعلط_ متركذام ل-. قناف مالا فة تراس ةغتلا ناب ولام

 هبلعاور كت امةياععلا نا عم زيئاجريغمجرلا نا كثالو هةدرال ا لجأ ىلا ةأ سها مكن لحرب قول

 لمس ىلع كل ذرك ديناك هلعلانا# لطانلا ىلءراكتالا نءنوتكس اوناك م ملا مغ قءاذع لدا ل رك د نيح

 ةالصاا هلع هنا ىرتالا خولصأ اد:ءمامالال راج اكتايد انك كل هدك د ةساسسااورجزلاو ديدهتلا

 زي اج ريغ ةاكرللا ع ئامنملاملارطش ذخأ نا ُثهلامر انو هونك اقف اكلااتم خم نم لاق مال لاق

 قعمنلاثلا عار لع ءأهللاو اذه_ه اذ كفرحزلا ىف ةغلامهلل < كلذ لو هيلع هللا لس ”ىبنلالاه هنكل

 "ىلع نع امو أن ع ىلء نيد ىنا نسالاو هللا ه.ء نع ىردزلا نءكالام ىورام (ةءَر م ةعااانا

 ةريسنب عب رلاىورو ةيدنالا اره مول لك أن عو ءاسنلا ةعتم ن 3 يس
 هروطظ دسم ماقملاو نكرلا نيب عاق هاذاف ملسو ةيلع هللا ىلص هنا لوس ىلعتودغ لاو ه-أ نءىنوطا

 5000 -- دقهتن ناوالأأءاسناءذ_هنم عاتق سالاب مكستىهأ ىلا سانلا اهي“ ان لوي 'ةيسكلاىلا
 هملع هللا ىلص هنعىورو امش ندوة اما رد مالو اهل نلف 0005 ةةمامقلامول ىلإ

 رهاطو طمسداا ىف ”ىد_>اولا ادهركد هنالئلارامشالا ذهو مارحءاسنلا ةهيشللاه هنأ ملسو

 ةحابانولئاقلاامأكلذكس دل حاكلا دتءوذذلتلاوه عاتمسالا نا اند انالاعاتهسا ىعسنال حاكسنلا نا
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 كلما اوغتيتن | ىلاعت اوق قعد . الاءذ_مكقلا (ىلوالاةْخا) هوجوباو محاد عاملا |
 ناقد رطب  الاءذهيلالدت_سالافو ّن ند تردد دول اق نم هن معيم هاك نيذل امري غزي :م# ا

 يكلاردأب اوغدبتنا هلوقنال كالذوذي الاهذ ٍهىف لا دةعتملا حاكن ل 0 (لوالاو قيرطلا) |!
 ناك اذاو تدق لا لمس ىلع 4اس يمس أن نودي الار ىل_« أراب عاتتسالا هلا مَا نه لوانت |
 لح ىطتقي مكلاوخأبا را روام كل لد وق ناك ه.فالثا دنيمسقلا ن ءديساو لك

 ةعئملا حاكن ناس ىل_ءةروصة ماي الاءذه لو: نأ (ىفاثلا قيرطاا) ةعتملال- ىضتقي كل ذو نيمسقأ
 ىو لوسأ ىلا ّن نونم هب معده سااغأر هر ناكح نعك نب ىأ نا ىورام (لفالا) هيد نمد

 كلذ ناكفذءار ةااهذ هى اههبلعاورك ذأ اهةمالاو صاع نبا ا رتو»اذأ اذ هو ّندرو-ًاَن»١ وا اه

 ةرامعلاو ة.هاملا نم عئماملهنع هللا ىدررعناىف ءوتركذامءربرةةوةءار ةاامذه مع ىلع ةَمالاَن ةاعاجسا ْ

 تبثةءارقلا ءذ_هةصص عاصبالاب تيثاذاو انوا ذكر انركذام ةعص ىل_ءاعاسب كلذ ناكل ءاوركتأام |
 نهدو> أ نوم ايان سعأ ىلاسءت هنا مث لاس ان انتسالا د رخو هامان الافروك ذم انا (ىلاثلا) نواذمملا

 ||| توكبال لام لانءاغتالا در 2و ءطولا زو« لا ابءاغشالادّرعنأ ىلع لديك لذو نوب عاتق سالادعب
 ءاغم .الاد ردو دومذلاو "رولا ودل بر مضلع قطانل ان قلطملا حاكنا | ىفامأف ةعملا حاكن ىفالا ١

 ةيطفأ ب ١ الا هذ هقّنا عمكاعاو ةمثملاب ةصومخ اب , الاءهذهنأ ىلءاذهل دف لطادفياللاملا ْ

 زوجالا ءاّياق حاكحلنا و امأف عافتنالاو ذذلتلا ن نءةرابع عاممسالاو عاموسالاا درك روحا ءاما
 حاكنلا نأرهاظف روما ف دن مزاب حاكما ادّردي نأ ىرتالأ حاكما | ىلع لب هيلا عاتق سالا ىلع بحال |
 .[| هدهانل ول انا (عدارلا) كلذكرسيل حاكنلا دّروذذلتل اود عاتهسالاّن ا انيانالاعاتمسا ىمسال |
 ||| هذه لوأ ق لاه ىلاعت هنال ةد- اولا ةرو-!!ىف حاكسنا !مكح ناس ر ارك مزل حاكسنلمكح ىلع هب الا |
 ا! انلجولامأ ل2 نما دصءاسنا! او ولاه ندر راو لاس للا دارا لا

 ىلوأ هيلع الا له ناكسف ادي د ك- اذه ناك ةعتلا حاكت ناس ىلع الازم
 ْ ةداثلاةبخا) لءأهقاو

 نمد نب فالخالو مالسالا ىفاريئاج ناك ةعتملا حاكن نأ ىلع ةعمت همالا نا 1 ( عاملا حاكنز اودج ىلع

 توكيدأاما مسانلا كل ذ ناكل ا دوج وم مسانلا ناك وللوةنفمسانلا نأ م ا
 نارعو سامع نب هللا دمعو بلاط ىلأ نب <ىلع ناك رئاول اءامول هناك ناف داح - الابوا رث ماو انامولعم |!

 1 58 مهريفكت بجو كاذو لو هيلع هللا لهدم نيدن هما وت هنو فرامل نير ك ميس انبأ

 عاج الاب اموا_هم ةعّملا ةحانا توب دكا ال سندا الالاانثن كن او اهططق لسطاد

 اولاه لطانهناو ع وطةملل اهفار نو الفلا له مز دح اول اريام هان ولف امطقامولع هنو.“ ناك رئاوااو
 ةعتملا نع سمن لسو هملع هلل ىلد ىلا !ن'تاناو رلارثك !ناحسنلا اذبمب ل ولا نالطب ىلءاضي أل دامو
 مويفو عادولا ة< ىف ةمنملا حابأ مالا او ةالصا | هيلع هنا تاناو رلارثك اوربي موب ةيلهالار ملا ءولنعو
 |مو « ةعتملا حسن مالا هيلع هنا ىورام داسف ىلع لدي كل ذورب بن موين ءنارخأ وسل داعب

 | فيعضاراسم خسنلاو ارامل .لكتأا له هنا لوقي نم لوقو ح وسلا ىلع همّدةعنشت مانلا الريم
 |ناىورام ( ةئلاثلاةخغا) تاءاورلاءدهنء ضتانتلا ةلازااودارأ يذلا الا ني 0 دس هن لل

 0 ملسو هءاعهللا ىل-ههللال وسر دهعىف نيتءورم ءاناك نا هتمرعل ا ىلء لاه هنعهتلا ىذررع ْ

 لوسراادهءىف ةدو-وم تناك معز لع صنعت هنمافهو حاكسنلا ةعامو ميلا ةعقم مسمع
 ىذدلاوهر ,عامناو هذدن ام لسو هملع هنا ىلص لوسرلا نأ ىلع لدي اه.م# ى-ممأ انا وهلوةو ملسو هياع هللا ىل 1.1

 سو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يقام ؛ام'ناك ههنا ل -نأ ىلع لدي مالك ا اذه لو ةنفاذه تن اداو هدم 1ْ

 ناك ام نال انو نس ريسبال أ بجواده تئاداورع ىسنالاح ان ل سدل هناو هضسنام مالسلا هيلع هناو ا

 حس

 : ىتاا ةطاوها ذهورع مسا تمريص: نأ عنمجلودرلا هذه امو لو هماع هنتا ىله لوسرلا نم ز ىفاميان" ا ّْ



 أ ةلادةيتالا هذه تناكواذ يدل اذه ىلعو ةخو نم تراصاسناهلوتن ىذل اننا ة-ايم تناكةعتملا |
 |١ س امعنب او”ىبأ:ءارقب موكسةنعاضيأٍب اول اوه اذدو ا:ضرغىفاحداه كِل ذ نكي ل ةءورم ثمان ا ىلع

 ٌْ هيفدق دص اوفر عو هو رك ذن مي_لغعلا عهبا ىف كل ذرك ذامل هنع هللا ىذررعنا مث همسسن مث هعجت ممذعب لأ :

 أ| تناك ةعّنملا نا هدا ص ناكو ل هن اان دق انلق «سف: ىلا ةعتملا نع ىبنلا فاضأ رعنادلوق ههلمالا اواسف أ
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 ظ هللال وسران مأو ىرخأ هب اناهذست ام وديا ةعتما ىفلزنا هللا لاو ثرحح نيد !نبنارعابمب محا ْ
 || هوحو هل ا دهق اهتع ىمم رع نادب ربءاشام هبأربل بر لاف م انعانامامو ةعاملاب ملسو هيلع هللا ىلسص :
 || حاكن اهتم دارا نأ ىلع هلة تمي الا هدهلوق:تألوالاهجولا نعباوطلاو ةعئا ازاو < نيلئاقلا |
 | مكللع تءّر-هلوقىف الوأ حاتحندا ا تامر دل ارك ذ ىلاسعت هنا ( ل ىالا) هجوأ ثالث نم هناسب و ةعمملا .
 اذ_مئانهدا ارم وهام للكل 2١١ميدارالا ناكف مكماذءا روام مكل لحأ وذي الارخا ىف لاق م مكنات :

 | حاكنل ارد نوكح,نأي <« اضيأ انوه لااا داراافحاكنا ودم ردعتأ نذل انهدارأا نك مب ردا
 || نيش اسهريغهلوق (ثااثاادإ مخ حاك ىفال انو تحال ناص> ال او ني: دكت لاق هنا (فىاثلا) ٍ

 1 اممداربال ةعدااو حاكسنلا لءاصمرئ اشو داولا ف باطر الوءامملا ةمالا همقدو هقمال هنال احاذسانرلا ىع#

 | ركذ ىلاعت هناكف لوتالا هجولا ىف هرك د ىذلا امأ ىزارااركب وبأ هلاقاما ذ_هاح اذسناكرف ءامملا مذسالا
 ْ هده"اروام ءطو مكل لو ىأ مككذءاروام مكل لح او لاق نءوطو نا الا ىلع مرحي نم فانصأ

 | هلع و ذيول مص حاكن ىفالا ن وكالناد>الانان“هلوقامأو مالكا! |ذ_>ىف داسف ىأذ فانصالا
 ّْ امنمدوصتقا ا ناف كل ذكث سل ةعتاملا وءاملا متسالا مدا ريال هنال اح انس ىيع«اسمتا انزل ال انه وةامأو الماد
 "| سلق لو ثحلالوااذ_هل وَهْدو مز2 ةعتملا علق ناف هللا ل مق نه ه.5نودام عورمم م قد رامبءانا قس
 أ نارك الانا لوة:نأ ب املا اذه ىف ةءلع دمعي نأ ب2 ىذلاووخر مالكل !نارواق: ٌكاَذك الانا

 آل وذ: ىذلاامتا هش عزاشتال نءثو ةعورممتناك ةعداا نأ ىلءالالدتال |مو.ةربدقتي:ءارشلا كلت ناف
 || انلت اداحاو أ ارتاودمن ركينأ ام ازعءاناا مهل اوقو اناوق عف ديال لئالدلا نم رك ذامو هيلع رطمسنااّنا

 ْ ىذف.و هعرانو هيرانع ل نم لكرمفكتو هرعقك-: مزإ ه6 ىمأ ان أو لسوق هءلع هللا ىلص د2 عرمش فاح ام

 1 ناكل امين أ الا قي لذ لطان كلذ لكو هءلع لوا 1ك ذَدري لو هيدا ل ثمح نيمو اريمأ يفك" ىلا كلذ
 هللا ىلص هلا ىدنع تءثاملابهمع نأ انأو لو هيلع هللا ىلص لوسرلا نمز ىف ةحابم تناك ةنعملا نا هدا سه

 || نحوت اقيىلاعتل اف مث معآ للاواني ولاممىفانل حم الكلا | 5-١1 ريصد ردقءلااده للءواعذسأ سو هلع
 فاشكا !بداصرك دو ةمحاوو ةمرال هد رفَّندرو ومو ٌندرو+أ َّندءانانا ىنعملاو ةضد رف ّندرودأ

 حانحالو ىلاعت لاف مث ةضدرف كل ةضرف ىأدك ؤءر ددصم هنأ (اهئانأد) ضورفمءاّيالاّنالء ايا عضوم

 ىل-ءةمدهةلاهي الا او نيذلا (ىلوالا ةلأسأ ا) لئاسم هنو ضي رذلا دعب نمدي َمضارئاف مكملع
 || نماعيشهنع طخ نأ ىف ج رحالفزي _عمرادق؟ اردةمرهملا ناك اذا هنادارأ ااولاع حاكذلا مكح ناب
 || ناف ىلاعت هلوةكودو هنعءارءالاوأَرهأا ند طاسا ىذارتلا نم دارملا اذه ىلءف لكان هذع هترجتو ار هملا
 1 حاكشلا ةدقع هدب ىذااوذءيد نوةعينأ الا هلوقو امي هاله هواك اسف هنم'ىث نع مك-انيط

 || اهقلطاذاروملا مات ةأرما حوزلا بهي وأ اهرهمج دز ةًاراا بمنأى مكملع اال ءانعم جاجزلا لاقو
 أ لسا ىضقن اذا هنادي الا هذه نمدارالا اولاه ةعّمملانا_ ىلع ةمّدقتملا ةيسالا اولج نيذل | امأو لوخدلا لبق
 ا ارا تا ةرحالا ىف كديزأو مانالا ىف ب ديزا ا لاه ناف ةديلا لدس ةأراا ىلسءل->رال ون( ةعمملا

 || دعب نم هب ٌميض ارئاعق مكيلع حان ال وهلوقنمدارحاوه اذهذ لعذتمل تءاشناو تلعف تءاشن ارا.
 || ةندسوأ لاق (ةْ الا ةلأسلا) لجالاورجالان.الزأ روكحدملا رادقاادعبنمىاةذي رفاا
 | ل: اهتلطاذاامأ اهنءتاموأ اهب ل خ دنا ة-ّبان'ىنحو زئاج قا د_هلا ىف .ةدانزلا قانحلا همعهللا ىضر
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 ةبهلا ةلزغج ةدايزلا هشماعهقلا ةدعر - مفاشا لاهو دقعلاىف ىعسلاتهئاهاناكك ةدابزلا تاط:لوثدلا |[
 ١ هلو 4 ”الا هذ مب ةقدنح ىنال ىزارلار حر ؛ وبأ محا تاطب اهضيق, مل ناو ضرقلاب هتكلماسمضبقأ ناف !

 نامتنلاو ةدابزلا فرط ىف هب ىذارتلا عقوام لونان ه ة-طدرفإ| دعت ن نءهن م ضارتامف مكملعح ازال

 : اهتم صخأ ةدانزلاب هَ , الاهده لن لاق قاددلاب :دانزلا قاحلا زا او ىلسءل دب همودعد اذ_دناكف |

 ْ هلومقيالا مصتنال 2دارلاو حوزلا ىدر ل !جاتحال طااو ةءاربلاو اه_مضارتي هقلع ىلاعت هنالخ اصقناا

 أ اعةرابعةدانزلا نوكتن زوال باولاو ةدايزلاوهدارملا نأ ىلء لد اع امهيضارتب كلذ قلءاذاف ||
 اهيا لس جوزلاءاش ناو فصنا ا نءدهنأربأ ةأراآتءاشناف لوخدإاليقاهتلط اذا هناودو حاجزلا هرك ذ ا

 ْ ةدانزلا كلت ىف حانح ال هناان دنعاضيأ واهاا ولست هملع بح واعاهدازدتن وكن يدعم !دهيوروملا لك |

 ْ عمام !ناكسل لصالاب تكا اول :دايزلا هذ هنا ةدايزلا هذهنالطب ىلع عطاقا| ليادلاو ةبهنو .ةامئاالا

 ْ ةَرمدق_عئاولذ لوالاردقلا ىل_عدقعئااسا دقعلا نال لطاب لوال او « دةعلا لاوز دع وأ لوالاددعل ا ءاقب .

 5 وهو لصاسألا لمد ىف ذمه كلذو هتو.ث دعي دقعلا كلذإاسلنإ وكن كلذ ناكل ىلاثلا ردقلا ىلع ىلا :

 تف لوالادة_علا عفتربال ةدانزلا قالا ه-:ءنأ ىلع عاج الاداة عال لط ان ىبادلاو 4 لا ||

 ْ |لال-الاو م رحأاو فءلاكشلا ن م ةرجشت < اعاونأ : هب  الاءذد فرك ذا ىلاعت هنامم لعءأ هاو هولافامداسف

 ا ةمكللا قذو ىلءالا ماكحالا عرش دال مب ك-و الاسأ ةيقاخلاهنم هيلع ىئذعيال تامولعملا ص ه2 لع هنا نيب

 ةروك ذل فيلاكتل | نمعباسااعوذلا )ل عأ هللاو همادحح الداستنالاوهر ماوال يل تلا ب جول كلذو :

 مكناعأ تكلمامنختانمْو تان ميكني نأالوط مكن ءعطتسإل نمد) ىلاغت هلوةةدوسلاهذهىف ||

 نهرو أن هونلآو نواه ن ذا نحو هك اف ضعب نم مك .ضءدمكن فىانمل_عأ هللاو تائمؤاامك.:اشق نم

 | ىلءام ف صن َنملعذ ةشحافي نتا هح أ اذاف نا دخأ تاد_دم الو تاك اسمريغ تام فورعملاب ||

 | نييانا هلا لسعا ( مي-رروفغهلئاو مك ريخاوريصتنأو مك ١ تنعلا شخ نا كلذ باذعا نم تانصخلا

 || هيفوالوط مكشم عطتسي ل نمو لاق لكك ل د جه هن أ لك نم نيب لدغالن ءول< نم ||

 | كلذكو تاخلاسمريغ تان كذكو داصلاريسكب تانصلا ىءاسكلاأ ارق (قوالا ةلأ- لا) لئاسمأ

 ركل او حا وزالا تا وذ هانعم عمل او حفلا نوقامااوداصلا مسكي هاك تانئدحلا ىل_عامهدنَن جبلعق

 | ىلا عت لاو لذ ةءلاوهو لوط“ اا هنمو لضفل الواح ( هَ اثااةلأ- )مع ءأهتلاوزثارااو فئافعلاو |

 لوطلا نم ةماكل هذه لصأو ةطوسمنالف دي لانا هلوا :ىأئثلا اذهل لواطت لاّدد ولوطلاىذ ا

 0 ا بقفل ودك اذ هنالرمدة|!فال>وه ىذلا ا

 ك1 01 ل لا لوشللانن اير غنا ادم لاثبالام تادارملا نم هء لاش هنالالوط اشي يذلا ||
 رد ومو كش نأو عطت_س لو فم هنا ىلءهياصتناو ةردعلا لوطأا لوةةةاذه برع

 ردت ل نهود الارب دقتر يصف ةردقااوداذ:أ لوطا او ٌدردَقلا ىف ةعاطت_سالا ل.قناق 0

 0 قوالاو ترك ذاك مالا اذ اقةردقا اركذ ىف رب رك ل11 3هةدئافانق تاند ا حاكن ىلعةردقلا ىلع مكن م

 .اذهف لاكشالا لوري هجولا اذه ىلعو تانمدحلا حاكنلاب ةعاطتسا مكبنم عطتم لنك ىعلالاقينأ ْ

 حاكنا يغلي ةعسو لا ىف ةداءز عطس نمو (لوالا) هو-وةنورمفةملا هلاهامامأ ةعالاب َو واعد ام 1

 ارثارللا ءطوالوط مكمم عطتسسي مل نمو ىف. ماو ءطولاب حاكنلارمسفي نا (فاثلا) ةمأ مك ةلفدرللا |

 قثالري_سغتلااذهو ةمالان حوزتلا هلزو هتاف هَر رح هدد سدأ ن هلكش ريدشتملااذ- مىلموةمأ ركشيل |

 ازور - ها نكيرلاذاو ةمالا حاتحن هز < /هرد همم ناك اذاهلنا ا هيهذم ناف قس ىأ بهذ

 ءاوس ةمالابح وزني نأهلذ ةراسا» انتكالا (ثلاثاو) ردقي وأ: 1اب حب وزخاا ىل_ءردق» اوسةمالا اكن ا

 |هوحولا هده لكن نوع ل اطتلالا طفل نال تاص-امتا هو>ولاهذ_هلك ني لوا َهَر هده تاك |

 لذبورلا راطاود تانصخلا عكني نأالوط مكتم عطتدسإ/ نمو لوقف تان تحنابدار 3 (ةنئاثلا لأ بملا) :



 نوكينمتانصغلا نمدارملان وكت نأودب الذ ءأمالا حاكن تائه حاكنر دعت دنع تنث أ ىلاعت هنا هئلع ١

 أ| نتن رد ندا نماداصلا خفبأ رذ نم ةءارق ىل_عتام_صححلاب رثثا رولا ةعست ىف هح ولاوءامالا دضا اك

 ددنمحو قرلاو دن راى مالل عدانداولا نا كش الور فكل او قرلا نيه و نه ةصقان تناك رفاك تناك اذا |
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ةنهتمم ةجالو َةِجاَرْح نوك ةمالا نار_هاظا |نافءامالاابهاعمدةئىتلا لاوحالا نع
 ةرحلاو ةذةيم 

 نوسفنأ ندح أ نما ى-عملاف داصلا رمدكي ارق نمةءارق ىل_ءامأو تاناصتنا | هذ_ه نم ةئص# هنو هم

 طن ارمث ءامالا حاكن ىف طرمش ىلاعت هلل انا هئء هللا ىضر فاشل بهذم (ةعبارلاةلأسملا) َنْوَدرَع

 | ري غنوكي نأ امهدحأف مك اناا فناذللاامأ ةح وكم اف ثلاثلاو مك انااىف اهءنانثا هثالث

 | تانصحملا ركشي نآالوط مك. عطتسس لنمو هلوق عمود وقادصاا نم ةنمؤملا ةّرطا هب حب ةزتب اما دحاو

 || عيطت-سي ناك اذا لجرلا ل_.ةناف ةراحا هب عكشرام مدع نع ةرايعلوطلا ةعاطتسا مدعف تانءؤملا

ههاتاق توافالا اذ_هنيأ نك ةريسقفلاةّر_كطانحجب تلا ىلءر دقي ةمالا: جوزتلا
 ١ ءامالا ف ٌدداعلاتناح

 | تواغتلااذ_هر_هظرردقتلااذهىلعو تاداسلاةمدخج تول اد شال نهتقفنو نه روهم فهد
 | ةذشلا غاب ىأ مكتمتنعلاىدخ نا ءاذهلوةوهو هن الارق روك ذااوهذ (ىناثلا طرمشل امو

 | ةمالاناف ةرفاكال ةنمؤم ةمالانوكت ناف ةحوكستملا فريستعملا (ثلاسلا طرمثل امأو) ةيوزءلا ىف

 | طئارمتلاهذ_هذ رذاححا اكلم ةنوكنانهقنو ق رلا ناد ةن همأ ل هعفرذاكلا | كال م ىل_ءاقءقرداولا قاعن

 أ ةّر- هته ناك اذا لوقيهنعمتا ىشر ةفش-وأامأو ةمالا اكن ز اوس ف“ ىفاشلا دنع ري تدل اقل

 : جحاوردةيلوأ هر ا حاكن ىل_ءردق ءاوس كال ذهلز اح ةرد هن نكي لاذاام'ةمالا احح د لزم

 لوط ىلءةردقلا مدعر تح ذ ىلاعت هنا (لوالا) نيه-و نه ربرقثو هن الاءذ يهود ىلء<ىفاشنا

 عاج اىلا جات دق ناسنالا نال مك ا اذه بساشر ىف هولا كلذ وةمالابج وزتلا هسةءرك ذمت ةزملا

 || اذه ترئاذا ةمالا حاكن ىف هلندوِب نأ ب حو اهرهمواه2و م: راك بيس :َرا عا ىل_ءردقي لاذاف

لوط ىل-ءةردةلا نو دي ازيئاج ةمالا حاكسن ناك وللوةنةاذه تيثاذا دولا لدي العم مك
 : را 

 ١ رثأ لنا ىلءذي الا ةلالد انك ةتبلا مكمل اذ_هىف رث أ ةردقلا هذ مدعا نك م هباعةردقلا عمد

 || هب الاكل نا(ىفاثلا) ةَرلسالوط ىلع: ردقلاعمةمالاب ج قرمااز ومال هناتثنم_كهل ا اذهىف

مادلا وءاذعا عيكملا ى'ىلء لدن كذاب ئْذلاص.هذ ناوهو م وهما لمس ىلع
 لئاقلانا هلعل

 || ىدومااري-غناكاذالوةيو ماكل ا اذه نم كدي دس ألكناف امد رمال <ىد ورمااتملالافاذا

مسد ىف رعلا لهأن اان ًاراذإف اد و مهن وكب دسقتاا ةدن افاق ارم هتنس الاضيأ
 نوالعيو م داكلا!ذ_هن روعة 

 | رغ3زمكحللا ىن ىذ:ةي ةفدأاندممَتلا نا ىلعن اسال باير قاغتاانلع لعل هذ م حام سال كلذ

 || هلوقك ءادعامرظح ىلع لديال اهبف ةحامالا رك ذب لاس ا هذه صصخت ىزارلارك ولأ لاه دقلال <

 || اواك أ:الهلوةو هلا اهذهلاوزدنعلتقا !ةحابا ىلع مذ ةلالدالو قالما ةمش مدالوأ اولدةنالو ىلاسعت

 || كل د ىذتقي ظفللا رهاط4لاق.ذ ةلااسا هذه لاوز دنع لك الا هانا ىلع هءفةلال دال ةفعاضماف اعضانرلا

 ةريثك وص ىف هيلهعلاكرثي دقو بو-وال مالا رهالف ل دنع نأ اي لصقنم لمل دا هء لمعلا رت هناالا

 : حاكنلانمدا اراان وكي نأزوةيال لاناق ثءدهانرك ذامتن الاب كقلا ىلعد.ملالا وااو لصف:هلمادل

 || حاكن هلزوج هناف ةّرح هّتحت نوكمأل نم دنءكلذوةدملا ءطو متم عطس ل نموريدقتلاو ءطولا

 ىغلا لوطا ااورمسف ني رسم اراك أنا هباوحو ةفنحىبالدعتب الا باق:”ريدقتلا اذ_هىلءو ةمالا

 هد ىلع ىزارلارك وأجحا و ١طولا ىلع ةرذقا مدع ىفالدقعلا ىل-ءةردقلامدعىف ريثأتىنغلا| مدعو

 | ل-اوهلوقومك:ذمىاالااونكت و هلوق وءاسنلانءمكل تاطام او مكن اف ىلاعت هلوةكتام وخعلاب ةلوق د

دارملاو تاراكلاامالا لوان وهو ٍباَكلا اوبو أ نيذلا نمتائصخ او هلوقو مكلذ 'اروأم مكل ْ
 / ١دهنم

 22ئئئ2ئرري يبيرر_رةبللا_1_ا_1_1_ا_: ا اااات9سا اا جلو
 ل
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 ل ناك ذ ااه صرصختلا وشن هثالو ماعلا ل «مةم صاختاو ةصاخ اذن آنا باولو ةفهلاناسحالا

 | هلوقر هاطظ (ةسماخلا ةلأسملا) عازنلا ل ىف مئافو هو قافرالان ءرلولان ود تدحام اود - ه2

 | اذه لمفةزالاارتءمناميالانوك ىغتقي امرا ا كيدأ و ب ا

 أ لا يلق ردنزللا ةرثك ىف ةنمزؤلل نيو ةاتكلااةزلسا نبق رذال الب ابستساو ىف نر 0

 1 | ىكلات هنااولاتفةنأ الاءذمءاو<-اوةتباا تاس .اتكلانز زتلازودال هنا لان مسانلا نم( ةسداسلا |
 || ارا ةاتكلادَر ا جوزتلا ناكر لستم عك هل نيعتي ةاسملا هر ا حاكن نءزمعلا دنعن ا نيد

 | ةلالدلاءذهاودكأ د , الا هلال ذ ين كلذو ةةمعتم دلما ةمالا نكست ل ةللاةرلسا نعزهعلا دنع ناككلا
 | ةاتكلاناذيتالاهذ_حربف:ىف ةريثكلا!لئالدلاءاددب دقو ّنِمْوِب ى-تاكرمأملا | كشت الو ىلاعت هلو
 أ دنعالا هلع مادقالا زوال هناوءامالا حاكد نم رذحلا ىلع ةلادّب الا (ةعبادلا ذل #لا) رك م شم

 | ىلع ةقيقر مالا تناك ا ذافدب راو قرلاىفمالا عت داول انا (لوالا) هوجو هدف بدسلاوةرورمذلا

 1 | تدوعتنوكس دق ةءالا نأ (ىلاث :لاو) هداو ق-ىفو ناسنالا كل ذ قو ىف صّةذاا بحول كالذو اةءقرداولا

 ىل_ءدرمذ كلذ لكو روفلا تدوءتاعرو ةماوولا ةءباغفتراصو لا رلابةطل اهم اوزوربلاو ب وردنا

 | صواغك ح وزال صاذتال ةجوزلا هذ#ه لثخ جوزلا ق- نممظع أ العىلوملاقسنأ (ثلاثلا) حاوزالا |

 ىلوا انا( عدارلا) امسحو اهعنعدم_اانال السساهبلا ديالو اد اهمااحوزلا تام ااعرف 5ةردعا

 || ىلعو فأمأ حجب وزلا» اشةقاطمريص:اهقالسط ةمالا عب لود نملوق ىلعق رخآن اسنان ءاوعم دق

 كلذاهرهمثا(سماسكلا) راذملا ماظن مكلذو اهداوبو اهم ىناثل ا ىلوم ا رفاس دك كلذ ىربالن نو

 هللا ن ذأام هو-ولاءذهاذ َةَرالا فال هنءهئاربا ىلعالو اه-وز نءاهروم دبش ىل_ءردّقنتال ىوفاهالوا
 همفتانمؤملا مكتشف نم م كناهبأ تكلمامنكىلاعتةوقءأهقاد ةيمدرلا لس لعالا مالا جاكت ف

 دي رب سابع نبا لاق م كتاعأ تكلمامم جوزتيلف ىأم نامت كلمام نا هلوق (ىلدالا ةلأس لا) لئاسم

 ةاَثق عج ةكوامملا تايتفلا (ةئاثلاةلأملا) هسفتةيراح جوزتي نأهل زوال ناالا ناف كد اةيراج

 1 هن رات ال لاقيو ى امذو ىاَمف لقمأ ع نكلو ىدع مدح ناو ةءال لو هيلع هللا ىله "ىلا ن نءو ىفددعلاو

 رك فور تالا عا تباع اك منال ءاشوأ تناكازوع: او ىعست هم ”الاو تف مالفللو ةامق ةئي دا

 ؛| رودعالف ةنمْوَم تناك ا ذااهةم الا حان دمت ىلعل دي تاو م ك:امدن نمهلوق (ةنئلاثلا ةلآلا)
 كلام لوقو ن-كملاودمءسو دهام لوقاذ 0 لا اكلادع الانحي وزتلا ١

 مكن امن نه هلوقن ا هنعهننا ىذر ”ىئاش ااه َه 3 اكلاةمأ الانحوزتلازو < ةفيشس وا لاقو ”ىئاشلاو 1ْ

 دكر نءةئموم اري غحاكن زاوج ىفذر كادر ةنمؤمامموكي ةماالا حاكسن زاوط دبة“ تائمؤملا

 ةفيشح ىأ حن وب يد تاكسنللا دكت الو لاستالا# اضاأو ::! لوط لأ فقام _كانرك ة نيذالا

 اهدك و ردع لواطاف اع هك انركذ تا تامومعلاف صنلا امأ سايقلا و صنلا هوجو نء هنعهللا ىضر
 رطل ةب انكل نأ ىءانمجأ اناوهذسا.ئااامأو مكلبقن «ناتكللااو ووأ نيذلا نمتانصاوهلوقأأ]
 ٍباوالاو زود هنأ بجو كوالا ةياتكلاب جوزتاذا كل ذك ةةحايماضي أ هك ولمحلا ة_اًنكلاو ةحاممأا

 اناا ”ىفاشأا نا سا.ةلان ندي ام وزملا قعاست تورك ةماخانت لدن تاموعفلا ع

 اً رفكل او قرلا صقنلا نءناعو كاتهفةباتكلاةم“ الان وزتاذا ام دحاو صقن لنه ةينادكلاا دولاب

 ظ مكناف ناعالا فرهاظلا قع اول عنان هد جاجرلا لا مكناعانلعأ هللاو ىلاعت لاه من قرهلارهظذ

 : ناهدو همو ضع نم مكضعب ىلاعت لاه ع قدانقللاو رث ارمدلا ىلو-هللاو رومالار_ةاوظبنوذاكم 1

 || ىعملانا (فاثلاو ) ةرورضااد_ةعءامالا حب مرت نءةفن ا مكتلخا دئالذ مدادالو أ مك-اك (لوالا) |
 ٍْ | ناك لئاضفلا اظءأى الاردعالا 7-0 اذاف 0 نًناجالاداالا نوك اشم م كك

 00 مج حت < اس اج تا همس هس احبت ل ا هع هو جوت



 نمل
2 6 ف هس دعت

 

 || ناهلوقو ضءنءاملو أ ممضهد تائمؤملاو نوئموااو ىلا-هنهلوق هرعاظنو: هبلادتةئاور تم ارو افا توا 1 |

 مالسالا فردي فرشلانالوأ تانمؤملاركذ مّدقنل ىوأ ى الا اًدهف حاجزلا لاهتك انها ذذعم كمر أ

 ملعاو يم ”الاحاكمر اوجط رش ناءعالا نا هنعهتتا ىذر“ ىفاش اال وق ىوةءوهو تافدل ار“ اسل هنم ىلوأ

 5 هللاّتا ةماكلاهذهركذ ىفلعأف باسنالا, نورتي اوك رول نإ كلا هن نة

 نعطلا ة .لهابللا سهل ن نم ثالث لاه هنا ٍل-سو هءلعهللا ىل-هلوسرلان «ىور هملا توم اءالو رطل '

هءديالو اونالانع اقستسالاو باس-الا رخقلاو باسنالا ىف
 ا ةيله اللا له ناكو مال_سالا ىف سال ا

 ْ: جرشولاجتدناغ ةيلهاملا لهأ قالخأ نع ءمواارحر ةماكلاهدح ءىلاعترت نفل ننا نمنوهدد

اب قو كتاف لاسقف اكشل ذه ةبشبك
نا( ىلا ةلأملا) نانا م هيفو نوه ن ذ

 ١ حاكن نأ ىلعا وقف

 ىلاعت هلوق ناقد الاد ةوهدنا رقلا امس ايقلاو نآرقلا هلع ل ديو لطاناه دمس ندا نوديةمأ الا

 هلوةكوهو ام>او حاكنلا ع نكي 0ناوحاكنلازا و-ف اطرعش نذالا نوكى ضدي نولهأ تذابن هوعل تاق ْ

 بحاو سدا ملااق مولهم لحأ ىلا موأعم نزوو مولعم لكى ف مسيلنلسأن همالسلاو ةالصلا هءاع

 دارأ ادا هنكلايحاو نكي ل ناو حاكشنا اكلذكامت ارمشلا هد هءافيتسا هيلعقل شي نأ راتخااذا هنكلو

 ددعتو دم_سأل كل هم "الان اووف سامقلا امأو أه دس نذالالا ازال نأ بحو ةمأ جوزي نأ 1ْ

 4 تالا لت هلا ظفل نأ لءاو هنذاالا ل ذزوجيالنأ ب وفاهعفانمراك أ هبلع لدي حوقتلا

 حورت اذا ملسو هءلع هللا لص هقال وسر لاق لاق رباح نع ثد د لاب هقس ىف كلذ تنئدشف ديعلاامأو

 "هلقاعلا غل املا: ارأا هذع هللا ىذر ”ىفاشلا لاه (ةناثلا ةلأسملا) هاو د.سسأ | نذاري_غيدنعلا

رددو 3 . .الاءد-وب ”يعئاش عا هنعهللا ىذر ةفن-وأ لاهو -ىلولا نذاءالا اهحاكن حديال
 هرب 

 قرادنمو قزلا هضصب ةفودوم تاذةمأ الاو ءامالا ىلا دناع نوه أن انّه هوم اف وق ىريعذلاْنا

 || فاول هنا ىرتالأ ةفصلا كلت ىلا ةراسشالا ل وانتال هلثاز ةفدب ةفوصوملات اذا! ىلا ةرائاالاو هلئاز ةدص

 ةفوصوملا تاذااىلا ةراشالاناتدثق هنمعىف ثنحك هعم ماكنت غ اذ شراصف باشلا اذه مراخحال

 َنوله أن ذاّن نهوعن كنف هلوق لوقنف ذه تيئاذاو ةيضرعلا ةف هلا كلتلاوز دعب ةمقا 'هلئاز ةمضر ءةفدا

 نول زا ةفص لود>و ّنهمنءقرلالاوز لاح ةيقادنوكت نأ بجو ةراشالاهذ_هفءامالا ىلا ةراس

 تن : اذاواهباو نذا ىلع اه-اكنزاوجبفقود ةرودا!هذ هى ”هلفاعلاةغلامل اًةَراساف 0

 ىزا رار. ىلا قرفلالثاقالهناةروريضروداارئاس ف مكسطا اذه توم وبث بحور ودل اهذهىف كلذ

 حاكما ادةعفإ ةأرهلا ةرابعال هنا هيهدم لاذ ةاملاءدل هى "”ىفاشلالوق داسق ىلع الاهذمم

 ب . الاءوذهو لاق است ور .اهريغ لك وامن اهيهذم لد اهتمأ جوزتنأ 3 ارءالزو الاد هىل_هث

 ناك كلذ ىنك ال لاه نك اهلغأ نذا ل ودع ءاف: كحصالا ىل_ءلدبي هب الاهذ_هرهاطن ال اذ لطم

 | ىلوملا ىذد نا اندتءعو ىذرلا نذالادارااّنا (لوالا ) هوو نه باوملاو : ةنالا ها

 نو اكن ىل_ءردقي نعةرا.ع َّنواهأَنا ( اهيئامثق ) هملعل باد ةياالاق سناف هنااّماق هئمديال

 | ةرامع ل_هالانابه )م مااند) ةأصاادالومناكن ااسهالوم -ىلووال-ر ناك ن ا ىلو مااا كلدو

 لاه ص سلال لل ةأراانأ ىلعةلادلا لال دلاو ثانالاو 2 لوانت ماع ه:كحل ىلو ان

 | اهسفنت حاكن ىف اهاةرابعال هناثد دا اذه تنشق اهمسفن مكتتىبلا ع هاعلا مالسااوةالصل هلع

 ىلاعت لاه مث مل ءأهقاو قرفااب ل ”اه الهنا ةرورضاسرتك واع ادن فةرابع امان وكيالنأ بجوذ

 داراانا(لوالا) نالوقدن الاريسفتىف ( ىلوالاةلأ-1) نال سمهيفو فورا ْنهروَجْأَن هوباو

 !| مسر لو روم ااهلىعف اهكما ذا اه رو بوجو ىلءلدت اب الاقرب دقالا اذه ىلعو رووااروجالا نم

هلو لئااروم دارأ دق هنا ىل-ءلديو ووملا بانعأ قرشا نم نط نع نعول قري ل ىلا: هنال
 ١ ىلا»ث 

 هارتكح قراجتااو داتعملاف ّن نافل بلاغو دقوا نتسكااو زاطباما اذ 0

 تس يوبص
 لس سس سس



 عم

 نهزوج أن مدار [1نا ىضانةل لاق (ىاثلا) ا تجوسكو نب ّنيةزر هلدولوملا ىل_ءو ىلاعت|

 أ فورعملا طارتشال ىءاسءالو رذدةءروأاّنال لالا نمىلوأ اذ_هولئاشاااذ_هلاف ّنرلع ةقفنلا

 إ تاصحا ذاَدَر را اه- افكواّمَقْدُن بوو ف حد-ةءالة أ انو كح نا نيب ىلاعت هناكف هذ

 | ني رسسفا ارثك ف ءانركذام لمع ناكن او اغفللا ىضاقل لاك مث ةداعلا ىلءاوتمو هند ىلوملا نم ةملختلا

 ريغ نم ةبلاطملا هذع للا ةداعلا ىلع اهملارهملالاصيا ىلع فورءملاهاوق اولجو روما ىلع توام

 | ةمالا نا كلام باص ضهد نءنارقلا ماكحأ ىف ىزارلار كول (ةياثلا ةلأس از ري أنتو لطم
 ءالؤدو امنود رحال نت سملاود ىلوملا ناك ةمدخلا اهرحآ اذاىلواانأو اد :رهم ضيقا ةقدتسملا ىف هه

 اه ردهم نا ىل_عاودحا م-مماق روههباامأو ن ٌندرو-أ َندول ' افهلوةودو ' 2 , الاهدل عمرهما ىف اودحا

 | ار اذهو ئذ ىل_ءردةيالاك ولما ديعالثم هللا برش ىلاسعت لوف صالا اه ساسقأاو ضنااناهالوا
 | عفانملا كلو عضيلا عفانمنعاضوءبورهملانا ووذسامقلاامآو الصأ؛ى ثااكلام كلوا_هاانوك

 [| نع باوحلاو اهادما و للوط نو اب نأ رز جا تحتل ادبشب يوزالاوخاما ئذلاو هو دنسلا نك قلع

 ١ لاوسلا لاز ةقسقنلا ىلع ةيالافروجالاظفا انلجاذاانا (لوتالا) هوجو نم هن الان هكدت

 || ندو» افهوةف سلو ّنوعْضب نع هنال ّنمااروهملاءانّيا فاضأ امنا ىلاعت هلا (ىناثلا) ةءاكلا
 | ةالصاا هملع هنكلو َنهل اكل مرهم نوكى ضم: هن الانا به (ثلاثلا) َولاكل رهان وكب ولام

 ىلاعت لاق مث لعأ هاو قب رالا هذهي وال احتل مروملا كا ذريصيف ءالوا هدي ىفامو دسبعلا لاكمال سااو

 تاند# سا.عنب ١ لاك (ىلوالا ةلأسما) ناَتلك سم هيفو ناد أت اذ الو ت اذ اسم ريسغتان طع

 ءامالا نمىناوزلا حاكنن ةمرح سونا ذ_هرهالف نواه نذانت ٌندوءكنافهلوقن هلاوفو كءاننع ىل

 تورثك "الو ةينازالا مكشال زل اوقف هر ال ار اور نانا | فادخاو

 ىاوزريغىأ تاك اسمريغ هلوقو با,سالاو بدتاا ىل-ءالو ثان الاد هنوك تفز و< هلا ىلع

 ْ لك ىف عءتوكي ىذا اوهو كن دان ىذا | ند ا ندخ عم ناد_خأ تاذذتمالو

 || دذتت ىتااواهدارأ ل_برىأ عم اهسف:رجا ود ىتلا ىه ةدا 1 ني رمسذءارثك 1 لاق نطادور هاط ىعأ
 : تاذ ىلءنو.كاوناك امو نيعسقلا نيب نول_صذي هنلهاطا ل_هأ ناكو اًممعمأت دخذخت ىنااىوقندحلا

 1 نيذو. نءدحاو لكدرف أ هناصس هللا نا مرحال م هدئءاربتعمقرذلا اذه ناك الاف ةسن اراموكحب ندذلا

 اهتمرؤظام س-اوذلا ىر مّر-امتا لق ىلا هت هلوقان ذب ا هريظتو اع. ؛(ءل تمرح نع صأوإ رك دااننيعسقلا

 | تامشفااحاكتن ىف نامعالا لعمخال ن هدءلدتسامدحأ 4 , الا هذه ىطاقلا لاق( ةمن :لاةلأملا) ن ا

 ناهباو-و طرتشب سل اذ_هو اطر هل ناكلاط رست كلذ ناكول تالا ط 0

 كشالو ّردروحأ َنهونآو َنوله !نذان دون ك- اذ هلوق ىلع ل لبتا“ مْوأا تا ةاارك ذ ىلءال فوطعم اذه

 ىلاعت لاك مثل_ءأ هلقاوهليةاسمف ب وجولا مدعاذهىف بوجولا مدع نم مزل» ال هنا :طعف بحاو كلذ لك نا

 (ىلدالا ةلأ- ملا لك داس ةوباذعلان نم تان هلا ىلعام فن نوماعف ةشح نب نيتأ ناف نهح ا اذان

 هانعك ف نذ فلالا مشب نتاملاو فلالا ىف غقلابنه-أ مداع نعركب ونأو ”ىءاسكلاو زرق

 جاوزالان ند نما هانءقفلالا مذ نمو ىدسلاو -ىدأاو ”يبعشلاودو ءسءنياورع هلافاذكعن اس

 فصو ىلا.عت هنا لاق لوال ا هولا ىف نعط نم ءمنمو د١ 2و نسلم اوربي نب دمعسو س امعنباهلاق ا ذك*

 ناق نمآ اذاف لاقي تانءؤملا مكتاسذ لاقي نأ د#عماا نمو تانمؤملا مكتامتق هلوق ىف نامالا» ءامالا |
 ١ ناعءالارب عاف“ ءامالا حاكسن لاح (لوألا) نيم كو لاما هنع با نأ ع نكعواذكواذكّن هااح

 1 لاحرك ذف ةشح افا ا ىل-ع نومادق ادن يلع بام م كح (قاثلاو) تائمؤملام كتان نءهلوةب همق

 ' | ناودو ”ىوت لا حادي الاف (تاشاةلاداإر 'نمح ذاق ةوئوعو مك اذه قاضي ربما |

 1 رار ااوا ا هد ارسل اهثم دارملا] 0 نأاما تاندحلا قءامف ننام اوقف تاتا |



 د تت

 مكماهاط زهد مكمزلأخ م لع صالادةثلاكأ م ك.نع الهثناءامولو ملدملا نء دسفملا لهب هاو ىاتملا

 ١ ه-ولاىل لع ءااعاارثك و رهطظلاو نيكرولا عاج وأ ىلا ىدون د ةفلاحرلا و ىفاتأو محرلا قانا '

 دا ارأا (قيالاةلأملا) نانا أسم هيذو مك-! مخ اوريصت ناو لاه مث نآ رقلان امس قالا ههتال لوالا||

 نوكو تنعلادود-وو ةّرسللاب حوزتلا ىلء ةردقل مدع ىنعأ هفالثلا هطنارمث ةباعر دعب امالا حاكن نا ا

 ةدش- ىلأ بهذ 00 دا ملال ملا) حاكنلا اًذهىف "لدا مط ادساقملا نماني امل هكرت ىلا ةئءْومةم“ الا

 (ةيناثلا هجولاو) نيلابعلا براز سنان سسأو لاعو اوفي تأ نو ديوب معي داما يا نوديريىلاعأ :
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 تس عا اس

كشم لوالاو نه رح نوياع تانصخملا داق الط يف بدسسلاوراكبالارل 1 رطعا |
 | رئاركا ىلع بجاولا نال 

 ْ (ىناثلاو) لطب كل ذ نا مولع ءو مجرلا فه ها ررلانلا ف تاس ||

 ا ارى بجاوردقلااذهو ةداجْنو سوه نوباعام فدئنر احح الا رب ار ادار 1!نوكينأ وهو

 هن لا رهاطو نونءامزلارو دص د ردي اةلعم م كل1لاذ -هنوكي دن. ع نك لوأ ةن-ص تناك ءا وسةمالا

 ًط مرد تح انب نأ نأف ,ْندحااذاث هلوةنالائزلاو تالا مالا عومدب اةاعم هنو تص ىذتَشب

 مسَقلا راتانانا وهلاو هب , الاف ىرق لاكش اد وفاصن اءمماطو رمش ءمكط ا نوكىضتةق طرع دعب

 ةدلح نوسج اهازف بن الاط رمش ناص>الا 1 هه لعح هئمدا رمأ سدل نس -اذاف ةوقو ىاثلا

 ْ نامف < .اعدي زبال ةدلس نوه تق ترسو تر اذاهدوفحوزتاا د: ءاا+بأ لاذع نا ىءملا لد

 ظافدأم لوم دنءنال صنلايمووةملاىرم ىر<عامتاذهو لوأ اشي ردقلا اذهج وزلاا لبق نوتحح,

 رعأ ( هتلاو ىلو ؟ناك اناغملا كل ذ دج والام د ذعر ولا اذه بوك ن نأيف قرلا ناك 1-31 ف.ةذك بحوامل دلل

 ىلءبحوأ ىلاعت هئاوهودن الاء اودحاو مجرلاراكفا ىلع اوةفثا حجراولا 6 ةعااشلا هلأ 11

 ةمالا لع تجاولا نوكحي نأ مزإ را را ىلع ب>وولذ ةيددل < را ىلعام فصن ةمالا

 ْ ءانرك ذام ه:ءباوااو دلاساالا سيا ها هولا ىل_عسداولاّن ات تثق ل-طابكلذو مجرلا فصن

 |١ لك اوداحاف ىنازلاو ةنازلا هلوقربس غنى روذلا ةروس روك ذ هيف مالكلا مامقو ةعاتعتللا هلألاىف

 ' 5 علأ مكح ناس: قالد أ هب الاهذ_هاوريصءاهةفل نأ لعا (ةعبارلا لس سأا) ةداح هن 0

 ٍْ دخن كلذ ىلا هت لاكش ل- .ءأهقلاو هف كلذ ب< الامر ومالا ىف ناكن او دالارب_غىف وحلا مكحن

 1 مك.ةانق نم مكناجأ تكا. لاق هتاكذ امال حاكترلا عجب اول نأ فاول لو مك ا

 !| ةلعا اتم نم هذ صخرامأ ىلا عت لاف قا شا ادي دشلاررمذل اود تنعل او مكسنم تاعلا ىشخ نأ تائمّوأ ا

 او.-أ ىا :م-وهاوفأن هءادفملا تدبدق خنماماو ٌدولاوو ديدشررمذ كلذي م < نلف م-هماعط نم

 ةيطعلا ةاغلاوديدشلا قء-شلانا (امهدحأ) نالوق ف نيرمسذمللو ديدثلاررمطااىف اوهة:نأ |

 نا (ىناثلا 5 تاءااوهادعةةرخ . الاىف ماظعلا اذا ىفوان الا ف دا ىف عتقان نزلا ىلع لوك اعر
 ىّدوَت د_ةفءاسنا اق ىنامأ ديد ثلا صا ىهالا ىلا نا سن الام ىذ وادق ةيظعلا هللا اوددعلا ةءنيعا]

 لاغتْشالاِّنامهبه ذمناكناف لذا وناالاغ:_ثالانملذفأ حلات الاغت الانا هنعهلتاىذر

 أ|هب الاذهذ ةماالا حاكنوأ ةَرملا حاكن حاكنلا ناك اوسلفاوذلابلاغتش ثالا نم لضف أ اةاطم حاكسنلاب

 لالد مسالا !ذه طق دمام 'هلؤانلا ىلعذم" الا حاكت :حرتالابا اولاكناوم_هلوق ناللطب ىف ع زص ص

 ا مي-ردوفغ هللاوهل وعيه الاء مخ ىلا عت هنا مث لعأ هللاو مه تكنم+ ئ :ىف هّءأرام لمدتاا اذ- هناالا

 اذه نم عنا ا ىضذتةيام ل-ه-ناو هنا نعي حاكمنلا !ذ_هالرت ىلوالا نأ نمءرت الست ناش هو

 لعأمتاو ةحرلاو ةرغفملابابنم كاذ نات هبلا مكح ايدحال مكل ه-اءأ ىلاعت هناالا مالكلا |

 . همق ( كح ميلع هللاو مكءاعبوآيو مكلبقن هني ذدإ نكس مكي ديو مكسا نيدبل هتناديرب) ٍىلاعتهلوق 5

 ماقمماللا ماقد هنااولاه (كةمالاز ناهجوهبف مكلنيبياهلوقىفماللا (ىوالاةأسأا) لئاسد |

 لاه موق كر ساو موةننأ كى سماو يهذتل ثدراو به ذتنأ تدرأ لا-ة فت هو تدرأى نا

 ى ار 005



 تق ٠

 لوقلاادكو ملعرشو مكشر دمكل]نيسات انا الا «دهل ونا هدير دعت اوارامذا هب 0 ا

 | انرعأو اوئفطدا مهدانعو م هددك نو ديرب عب هللا رون او ءفطد !نوديربهلوةفاهورك ذ د ىقتااتانأ الارمتاسف

 هين

 م | مكسلسق ع نم نيذلا ناس مكي د يو مكلأ نيب هلا ديري هلوق نير سسفملا ضءبلاع (ةيناشلاةلأملا)سنلان عاج

 ىلاعت هناوهم ك١نيسل هلوةن هدا اراآاناق قاطاو ف. ءعضاذدهو دمك أنا ل-الربركستلاو د اوْئ امنانعم||

 | نمنيذلا يي را ب هلا نع 'ندتسأ اوماززلسا ىف م لالا ااعهيفزيمو فرااكتلاهذهانل نمي ||
 | تان الاى اننلا نمانل هل ءلدكو انا هع ر<2 نيبام لك نا ىلع ادادهَت ا (ا.هدحأ) نالوقه.ةو مكلبق

 | هادا رمل لكل ذدارملا سيل هنا (ىفاثلاو كا ا ك1 1ناكد شف ةممدقمملا

 | فيلاكتلاو عئارشلاّت اف مهل هناك ةحلصملا نم هفمكلام ناسف: مات دفلك كيم ىلاعت||
 0 نيذلا نئس مكب دوم هنا ىن هملاناودو ثاان'ل ارد هر ل املا تا دوما مناالا اهمسفن ىف ةاطخم تناكناو ا

 | هناءانعم ىذانقا لاف مكماع بوو ىلا هتلاق مث قطا اوعتثو لطانلا اومن قالا ل هأ نم .كطق نم 1

 ا

 ديريفانم طظذا رفتلاوريصقتلا متو كلذك اهنع ةبم-ثل ١لازأ او ام مر الو هةعاطلا فئاتمدارا ا ىلاعت

 نأ لسع ١و ةيودلانىفالدلا ىلا جاتك5 ىدمددقو ناو 0 قداس 0 انماعب بو“ نأ

 ا ىلعاما .ئاوةااالك لعةاك ثمان الاو هقئاقوللغ رسل دمعل 10000 م

 | نأ توا ءلعبو نأ دارأ اذا لد هناف ىلاعتهّقاهدنراملك لولا اذ_تىلءنالفلوالا لوتقلا
 أ انراست اب روت نأ ادمدن ربىلاعت وهن ىناثاالوقلا ىلءامآو + كلذك سدا هنا مولعم وانلكم !ةيوتلا لمع

 ْ ةنودااذذه انا لصعف مق هب وهلا قاع ىذل اود ىلا عت هناب:رعشم هره اط,كح .اعبو>ىهلوقو العفو

 ْ وهىلاعت هناىف عب ردمكملع بوو هلوةّثال وقننأ تاواطاو نماوثلا الك ىلع ةلك شم: هن الاهذهف ا

 ٍ دوعلا مدع ىلءمزءااو ىذاملا ىف مدخلا ن 5 عدرا .عةيوتلا نالهلدك و ماضدأ لفعل اوان هيودلا لعفب ىذلا

 ( ةدارالا نذاخ: :لسل سدا ا مزرلال اوان مدارا“ نكمالةدارالاو تا دارالا بان نم مزعلاو مدنل او ىلِةةسمملا ف

 ,ازهراصو ىلا عتهللا قءاخت الا نالصع الا مزعلا اذهو مدنلااذع ن ااناعفن اسنالا لعف نوكسن نأ عني

 | باتو دوقاتأت انءلع بر>ىذلاوه ىلا. زدنا ارهونارةلارغاظهبر «ثاام دعك ىلع الاد ”ىلةعلا ناهرعلا

 ال| تاهتالا حاكن ف مساع ب امتدقو ةمالا عم باطخ مكيلع بوت وهلوق لوةنفذب وتلا هده تاصان بلع ٠

 || هللاو لاك شالا اذ .هلازو مواةيوتلا هذه تلدحو تان الاهدهىف ةروك دملات ا.بملار“ اسو تانئدلاو

 دي رب هللا ديرب هللاو )لاه من مكم ءءء مع لءفبام لكف مكح مك اوح ان مياعاعأ مي مك - ميلع هنئاو ىلاعت لاه مشملاعأ 1

 لع (قوالاةلأنملا) تا لام همق (ىظعال_ءاول. تأ تاو ملل ن نوع. نيدلا ديرو م كلعت و نأ

 تنب نوت مكنااولاهع لانش انين --اناتاوخالاو ةوخالا تانيو تاوخالا نول اواكشوح ا

 هناالاوذه تازنق تخالاو خالاتام اضرأ اودكداك 5 ارحمكذع ةمعلاو ةلاكلاو ةمدعلاوةلاشلا ||

 لكلا ماهي ودلا ديرب ىلا ههنا ىلع لدي م كلعبونديرب هللاو هلوقةلزتعملا ت لاه (ةنيت انلاةلأسلا)

 ل اين هصو وحال هنا يساتفلا نع ءل_ءىلاهت هنال لاحم اذه اباصم أ لاه لكلا نم ةعاطا او |
 ِ 'ةدارارخا الاد_ذلاةذارا تناك نيّدضاا دأب وجو عمو لاوزلاب مام لعلاكلذو نادم هلناون عم

 اوا.ةنأناطمشلااديرب و لكل نم ةدوتلا دب ريىلاءتوهناكاذا اضيأو لاشك ذوالاسحم هن وكالعاملا|

 نم "تأ نحرلا كلم فن اطمثل اذاسف:ذ نفل ندجءرا ادا مال ناطمس لادا ع لدم ا ظعال_ءم ْ

 اهينيعم ع وت خم باط> مك !عبوت نأ دير هللاو وقنا تنشف لاسم كلذو هسفن كلم ىف نورا ذاغأ

 هلأ لا لداسسم همق (يرص نطنالاو اخو مكذع فد نأ هللا ديرب) لام مث مهدي وتلا هذه تادح ١

مذلادنع َه هم "الا حاكن ةحاناد_ةهدارسملا: (لوالا) نالوةم.هضلاىف (:قوالا :
 : لوق ىهو ةرور

 ام اع هلسق تزدان تدب عرشلا ماك أ لك اع ادواولاه نوتاملاو لامر ا ا

5 

 مذ حا دبي عد انطب ةدوقإ وع + ةههل

 يح ا



 ىو ا مكح ىف ناك ةعالملا ىلا هديعاد ها ىوقوأ وَما ةةلللا ف فعضا!نالىلوأ ه-ولااذ_هتنااشاقأ] ٠

 ا ه6 م
 تسمو ا مل ع غطا اا0ا0ا0ة0ا0ا0اةاةاةااام ل

 ]| م_هرمسامسوتععضيو لافت ةرقو ريطأو لءثارمسأ ب ىلع لقث ام انباع فرلكسل | لقي 0 راسل همانادحا

  نمنيدلا فم كملع ل _هج اموهلوقورمسعلا مكب دي ريالورمسبلا مكيهقلا ديرب هلوقو مهيلعتناكىتا!لالغالاو:
 .ىذانملا ل ) ةيناثلاةلأسملا) ةسمسلا لوما | ةمقشملاب مكس مالسااو ةال_صلا هلع هل وةوحجرح

اك ولدا ىلاعت هنن قولد رعدملا لءفثا لعلدبا 5
ركل ماله لو 1 غرفكل اهنذ قاحرفاكلام كلذك ت

 : 

ي مثنامالا نلخ ىلع درعلل ةر دقالو ناعالا هذ قلنيالو ليقثتل هوجو مظعأ اذ-هذ||
 | !دهو نم هلو ة

 باو او ليلا هوجو مظعأ هلال عق اوريغ قاطيالام فءاك-نا ىلءاضي أ لديو لاهل .ةئنل هوو مامعأ

 تفعضا ىلاعت هلا ئ_عملاو افيعضناسنالا قاشو لاهم ءانرك ذامرثك ؟وىادلاو للان ضراعمهناأإ|

 لمي لب ةةاهللا فعض ىلءال عضوملا اذه ىف فعضل لمح هنا برقالاو ل_ةثيلو هفملكتت فذ ناسنالا |||

 اهنلؤ هخالخ لا قحا نع ف عضد نأ ىف هجولاك كال ذريصيفةذللاو ةوهشلا عامتاىلا ىاودلا ةرثك ىلعأأ|

 كف

 هنكلو ندسح مالكو جو ىضاسقلا مالك هلك اذه هّتوقو ندبلا فءذلالا-مّوقو ةنعادلا فعشا ناسلا
 || ةوةنالءال مات ولف اهفعضو ةيعادلا ٌةَوَق همدع ولع-فةلادو-وفرثؤأ انا لسا هنالك انوا س أ دع

 نم لك-ا!ناك ناو لاستلا مزادمعلا نم ىرخأ ةدعادا كل نكن اف بسم هلذبال .اهةعضو ةمعادلا
 ىور (ةئااثلا ةلأ 1) . لعأهللاو ةملك لام لازتعالا,لوقلا لطي و.هنء دمه ال ىذلا قط اوهتناَدف هلا

 اذهىرثأتلاف فيهذلا مكس ىفراص ةعاطا ىلا ىاودملا فءعضناكاذاةل<الاوةقاذناىف ىوقلاو ||

 /| هللا نا هنع نرهنتامرثاك او.نةخنا مكنع ففن نأ هللاديرب مكلء بوت نأ ديري هلفاو مكمل نيسسل هنا

 لوقيو مكب اذهب هلا لعفيأم هسف:مل_ظوأ !ءوس لمعي نمو ةرذ لاسقثم لظرال هنثل نا هرمي نأر فغبال
 نيمركال امرك ًااناهلالهأ كرو كافي انلءجا هللا سل ابدل هللا مخ اشكل اذه فنصم ىزارلا ده

 نيذاااه نإ ىلاءةهلوق ه» ةروسلاهذهىةروك ذملا فيلاكشلا نم (نماشلا عونا! )نيحا رلا مح أ انو

 هللا نا مكسفنأ اولتة الو مكنم ضاارتنع ةراست نوكست نأ الا لطاسمل امك مكلاومأا اك انالاوعم]

 نألعا ( اريسي هللا ىلع كلذ ناكواران هءلصأ فو سفاماظو اناو دع كلد ل_هفد نمو اسمر مك تاك

 هذعب رك ذ حاكما! بيس سوفا [ىف ف سصتا |ةرفمكح رس ان[ ىلا سعت هنا (لوتال !) نيهجو مظذلاا ةسذك ىف |

 رووا ءافيانضأو لاودالاب خاكذلا اغا رك ذا ىذاقلا لاف (ىلاثااو) لاومالا ف ف <رمصتل اةسفمك
 مكلاومأاواك امال اونمآ نيدلا اهي اَلاقف لاومالاف فةرمدتلا ل_صد فدك دهد نم نغب تاققنلاو

 راس تناكناورك ذل اءانه#ه لك الا صخ ىلاعت هنا (ىلوالا ةلأنسلا) لئاسمْدن الا ىو لطايلان مكس
 هلوقهري-ظنو لكالا لاومالا نمماظعالا دودةملانأال همر لطابلا ه-ؤلا ىلء ةعفاولا تاق بضنا |

 (لوالا)نيهجو لطايااريسفتىقاورك ذ (ةيئاثلا ةلأسملا) اناطظ ىاتما !لاومأ نواك ًاينيذلا نا ىلا هت |
 ةيذاكللا نيعلان لاملا ذخ اوروزلا:د اشو هئاممناو ةقرسسلاو بمغااواب رلاكع رمت !ىف لحي الام لكل مسا هنا
 اواك أتال هن االاربدقت ريسصد هنال' ل22 موك ى ذمتي هجولا اذه ىلع هن الا لج ناك دنعوقملا دو

 ىلعانههةروك دم نكد ملال ةءورمشا ا! فرطااّنأف عورمش هريغ قب را: مكن اه وةلعج ىتلا مكلا وعأ

 وه لطاباا نا مهثعهلفا ىذر نسالاو سايعنبانعىورام (ىناثلاو)ةلاحمال لهي الا تراص ل .هغتلا

 ةخوسنما ملا مهضعب لاق نك-ا لعدن الا نوكدال ريدقتلا ادهبو نضوعريغي ناسنالا نمد ودام لك
 ىلا هتهتا هضسنف قالا ىلع كا ذ دو امش دح دنع اواك اين نم سانلا حج رت ذي الا هذه تاززااملاولا#
 لطاملاانريسفاذاَدب الارهاطاضب ا وذي ال مكنون نم ارك ان ح انج مك.اع سل رونلاةرؤسفف ةوقب
 "ىف ا|ىوراذهاو صيصغوفاناو: 3 سبل اذه لاة,نأ نكميو تامهااو تاهادصل ا مرت ءانرك ذاب

 دو« بم نا !نع ههقلع نع (ةئاائلاذلالا) ةما.قلا مويىلا مسننالو تطسنام ةمكحتذيسالا هذه لاق هنا

 ن0 مج



*- 

 عامل

 لطالب هتقتلام لك اول طالانرلا الاملك أ أهم لخدي لطامأانم كد. مكلاوءأاو 0 اود

 نعو هريغ تق نع ىهتلا ىلع لد كن اواضتالو هلو ه1 1 نيبنغلا وعم مكلاومأهلوقّال | 1

 لطب لان هربدغ لام لكأ أامأو هللا ىدابعمىف هقاتئاوهف لطابلانهسف:لام لك 50 اانهسفت لق |||

 رع رق(ىدالاةلأ سأأ) لث اسم هيو م كنم ارت نعةراجت نرك نأ الا لاق م اند دف

 ةرامقلا !نوكنأالا ريدَعَملا ودق انا ناك ىعف بصنن 2 عذ ةرااننوةاملاو بدثلاب ةرادع "ئاسكلاو |||

 رامتخألاو -ىدحاولا اكو ةرا لهو دو نأ الاربدةدااو هَهاَدلا نك ىل لو عفر نما أو راحت ا

 سلوك ذلا ل_ءقرامذالاو ةراتترا اهلا نوكت نأالا ءريذةتلاقأ ةراجخأ ارهظ أ بص ن نمّنال عفرلا ظ

 نعةراتأانال ع ةنمءانشةسسا هنا(لوالا )تاهو ه.قالاهلوق (ةلا كاد 11) اريئاج تاكن اوىوق»

 نءةراصتأاب م1 لع ركل ىعالل يدان عالا نات لطايلان لااا لك أ سةب نم سد لض ارث

 مكب ِ ااومأاوك انال ريدقتلا لاةفائش رعشأ اوىلهتمءانتتسالا لاف نم سانلا ع نءّنأ ( ىناثلا) ضارت

 راد داقتة_بملا ل اك هنأ ع او ضارب“ ةراجت نوكنتنأأالا هريغوايرلاك حس يضا رتناو لطابلاب

 || تاق تاناتقما شوراو ره او تاقدصااذ>ًاوثرالاو ةمصولاو ةمهلا نم دافت_لا لاملاا ضي لك دف |
 ْ نإ نه 0 ذ ىلاعت هناف لاكش الف عطقن ٠ انتسسالا ناانلق ناف ةراجتلا ىو رك كلما بامدسأ

 كح كلذ ناكل ضتءاننت_ءالااناق نا و تايئالابالو ىناانال اهريثاسرك ذي لو كالا بامنسأ نمادحاو

 | ىناش !؟لات( ةئلاثلا هلأ 1) صرت اوأ حسنا نم م اماد.ال اذه دنعو لذا داقنال راع ار ظلأ

 ْ حجو 2 لال هنعشنا ىضر ةند-ونأ لاهو نالطءاا لعل د.تالءا لاف ىهنلا هلع هقأ جر ْ

 ضعاق ه دمع ضعي تذااذاف ىلاعتهن دكولع لاومالا عدت (لوالا) هوو هلوق هك ىلع ”يفاشلا

 اذا ل .كولا ناغ .تاق رمهدلا ضءبف الدكو تاسثالا لكواذاام ىر-غ مداح كل ذ ناكت اف رمدتلا

 لو:فالخ ىلع ع ولا ف رصتإا ناك ذاق عاج الايدةهنمري_غالاذذ لكواا لوةفال ىلع ف مدن

 | ىو ناكدةه:هرغ”ق.ةللا كلاملالوق فالخ لءعقاولا فآ مهنا نوك نأ دق الى زامل كلاملا

 اكاودر ولا ىف ةذعى بنا مرا لوخدا ة كلت توكت نأ اها :ةدس افلا تافةرصتلا هدْهَنا (اهناث) |

 ىسلا عماملاو ةدساسقلاتافرمصتل ا ىل_ءاسانق اهئالط لوقلا بجو لؤالا ناك ناف نوكالنأ

 | ةميصعل تاق“ رمصتا | ىلعاس أ ءقامتمإ لوةلاي جوى الا ناك ناود وحولا ف ىهناا أ اشنم لذ دالنأىف |

 | نيوبولا نيذه ىلعف' رصَعلا ع وقو نم ديال هلا تدثذ ةدسفملا نع ةداخ تاق ”ةريدتاموك ا

 || نيم هرديمهردلا اوءدنال هلوقّنا (اهئاانثو) لامحووةالطابالو اه نوكأ الف رص لوقا امان ||

 اًضسن كال ذناك اذاو لوالا اذكف ةعب رمال حسن هنكلل اظذالا ىف ىهن اذه تااكف ديعلاز زطااوعسالةوقك

 ١ ساو ارامخ هملع هللا ةجر ةةدتحوبأ لاق (ةعبارا هاتتكاور لع [اقااو كتل دام هنو لطب مخلل ||

 | (اهلؤأ) صوسنااب ةهنحوبأ جحا تبان هِ .اعهللادجر ىفاشلا لاهو ةضفاتاضو اعملادوةعىف تب اري

 ىتارتا! لاو د دنع لد للا ىضتو هرهاظ مكنه ضارت نءةرا نوك,ناالا هل وقَتافدي الاءذ_ه

 ١ هسفأ ىلع دفعا ءافولا دقاع لك مرق دوقمل,اوذوأ وق (اه2اثد) لع وأ قّرفالا ل ه-ءاوس

 ةسطااتاصح دقو كاسم : نم ةينطالا ملم يما لام لال مالا اوةالصااه_ءاعهلوق (اهن انثو)

 هعيالفاماعط عامنا َ ءمالسلاو ةالصل اهملعدل رق(اهءبا رد) لكلا له نأ بح راسل الدار انو ٠

 | ىرجي ىمح ماعطلا عس نع ىمن مالسلا همثع هناىورام (امسماخو) ضد .ةأادعا هعدز زو هذدقب تح

 ١ هالصلا هملع هلوق (اسداسو) قارتفالا هبف طرتشيلو ناعبصلا هيف ىرعج اذا هع حابأو ناعبسلا هيف |/
 ْ ىقدعلا لصد ىرتش اه هنا ىل_« اوةناو هتعرف هب ركش اكو لعهد < نأالاءدااودإو ىزعالمالسلاو

 ١ لو: هنكلأ صودتلا:ذ- هموم مسي "ىف اشم ثلانألعاو دقسعلا دري كلا! لص هلا ىل_ءلدب كلذو ا

 ارا.ح تثاغنأن يق هفعض ىلء نون دنا ىفتاثي د- < ىرتشا اءربملأم ءارم ةىفةنورلاو اخ ع مع 1 |

 3 يت ل تم ل تالا
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 امره ل مرام اننا اينأا مالا اوةالمأا هلع هلوةوهو هلودق ىلءثيدحلا ءاذعقفتاثي دع ريالا آ

 اول-ة:الو ) ىلاعت دل وقلءأ هنناو تامفالان ىف ةر وك ذماهتوجأو ريخنا اذهل ةفن-ىلأ باص أ تالروأتو |

 هلوقا مكسف:أ لاهامغ او اضعب مهطعب لة. نأ نعى اذه نأ ىلءاوةما (اه>ر مكي ناك هللا نا مك هنأ نامكفنأ |

 لاقثال م_مذءيلةقاذا ةيعكلا!برو اناثهنولوة. برعلانالو ةد- او سفنك نونمؤاامالا اةءاع

 مهطعب هركذ أذ مهسفنأ مهلمق نع مهل ىمنوه لهباطلنا اذه نأ ىف اوئلَتْح او م_ىلتق ىر درعا

 فر اداانال كلذو سف ل ةراذل نا ىلا ايلم هنال سفن لق نع ىه نأ زوال هناك اعمنموملاّتا لاهو

 متاهةرخ الاىف اذن هذعفراصل اومي-طظعلاٌعدلاوديد_كلا0'الاوهو ئاهتاندلا ف هد< |
 قاع ساودو

 ةدن او هن ىهننل نك مكلدك ناك اذاو كلذ لءذ.نأ هئمعنمءاادااخ فرادلا ناك اذا وميظعلا ٍباذعلا

 نكميو نموا نم نأ بالكل دو ددوأ الأ دةئءنامهسفن لق ةةدعي نعث ىهنلا اذهرك ذي نأ نكي امناو

 هيلع ل قةلانوكي ام هيذالاو ما! نم هةاي دق رخال امويلاو هتلاءانمؤم هنوك عم نمؤملانأب هنع باح نأ

 ناك اذاو ءانرك ذىذلا بدلا لثع مسن ًانولثةردق ني-!سملا نم ارمثك ىرن كالذاو كلذ نه لدوحا

 نملتقاا هينوةه-ام اوله_تال لبق هناكرخآل اها همهفاضيأو ةدئافهنعىنلا ف ناككلذك

 ل دحص نعم_ه اهن همر ل_>الو هدامعت سيخر هنا ىلاسهذ نيب مث ناد>الادءانزلاو ةدراو ل_ءَملا

 هيو نوكلل مهسفتأ م عانق ل ارمسا ىبسهأ ىلا سعت هنا ل#قو ة-:وأ ةة ثم هب زو.-وم سدام

 لاقمم ةبعصلا فرلاكتلا كلن مكفاكي )ث يح اهحرد_عةنتأايمكسصب ناكو مها اهفئاصسقو مهل
 لئاشسم همفنأل-ءاو(اريسد هللا ىلء كا د ن اكححو اراب هءلصت فو..ةالإظواناو دع تال د لعهد نءد)

 ءاطعلاه (لوالا) هو>و ىلع دوءداذامىلا كِل لعد نمو هلوةنأ ف اوةلتحا | (قوالاةلأ ملا)

 هنا حالا لاه (ىناثا١) تاروك ذا برقأ ىلا هدوء ب« ريمضل اّنال د ءّرَلا سغنلا لق ىف صاغ هلا

 سايعنبا لاق (ثلاثلاو) ةد-اوذنآفناروك ذما.منال لطابلاب لا أ ل كس أو سفنلا لة ىلا دئاع

 مدقنام "ل ىفددوةلا حسه اق - كلذ نوكي دقو صءمأل ضعللاىل_تق مدق: امل سى نالاناو دع كلد

 هيل ه١ فو فهلوقو اولاد ال_هلا له دعو عطقلا ىل_ءالاد ةناالاهذه ةلزخ_همللا تااف (هما اثلا

 توك نه مزمل ف مهدمل لاه قاس سفلا ه.عوب عطقن هلك ناالا د_لذعلا ىلعل ديال ثناكن او اران

 ١ ىذا اناالا عضاو ىف مدة دقءا هم_سالاب هدع باوك او قرفلان لتاف ال هنال رخ الا ثو.ث ام هدحأ

 ند قرفلا نهدبالو ايإطو اناودع كلذ لع ةد نمو لاف هلالر اذكار رصة# اذ_هنا اذه-ههلوق" ا

 كشالو هللا ف.لاك-: ىلع ىذعتلا هدصق ناك اذاام ىلع لظا !لم_ف رب ركشالاعف دلل افا نيب زناوددعلا

 ةتبلا!:موهنوكيال دمعولا اذ_ه تا ىل»خ دن نا مكيهد٠لوشنانال رافكلام-ممداراال -ة.نأ

 ناميالا فصو ىلءاوةباملافالاهذت_مباونأ اما نينو ءاوناك م منااولو ة نأ بهذملااذ_ه ىلع دب الذ

 لع هطلاو ءانناةامرب رش” ىف اسد أ انم مالكتلا| اذه مديال لذ مالك اذ. -مملوقلا نه مكا دب ال ناك ا ذاف

 ىلءهللاةردقىلاةء-نلا, ناثكمملا عج نأ لدع او اري سب هلل | ىلع كال د ناكو لا-ةف دن "الا مخ ىلا هت هنامت

 لولا لع لزن نامل اذهل ض»؛ن٠ ه.ءاعرمسب أ لاسعفالا ضب نا لاسقي نأ عنشم دئنمسوةيوسلا

 ردق,الا دخأ ناوهودي دهّتاا ىف ةغلاماءانعم نوكيوأ هملعنوذ أو هو ىلاعت هلوقك اند اعذ فراسعتملا

 مكاعرفكن هُمع نووالامرتاك اوم نا ( ىلا.عت لزق » هيلع عانم الا ىل_ءالو هثم برها ىلع

 هددرك دن ه.قلءيام لصق هعشاد.ءولارك ذم دق ىلاعت هنأ لعا (اعرك الخدم مكمل خ دنو مكن اديس

 ْ نب دعس ىورراك ىداسدملاو بونذلا عمج لاق نم سانا نف (قوالاةلأسا1) لااسم ا مكون ال ' ١

 ممل -

 مين ار 1.١٠
 نا 8 ةحا و .



 ٍ لانطتيتلانازانلار وعل دل امممباشش لعن نك ةرييكووذ هيفهتلا و ع ل6 لاق هلا سامع نا نعرمس |

 لوقلا ذهن أ لعاو ردةاذكموأ ةضي رف اد اسوأ مالمالا و ءاعدارالا هّمالاه دهن هراخااىندادعال

 رفكيأم نيب لدفلا حد مرت "اك اهرممأب تناك ول ب وذل نافةياالا هذي (ىلو الا 34 ا) هوجول فيعض |
 | ةريغصر داغتال هوقورطتسمرب كوريغص لكو ىلا عت وق (ةيئاشلا ةبخحا رب ”ايكلا نيب ورب اك بلاط ْ

 ررتاك ان | من امعأب بونذ ىلع صن مالسلاو ةالصا ا هلع لوسرلا نا( ةثااثلا هلا اهاصحأالاةرعب لو

 ا سلام اهتم نا ىلع لدي كل ذو سفن لو نيدلاولا قوة عو سوهغاا نيدأ او هنئانل ارم ءالارثاكلا هلوتك
 | تالا نأ ىف خب رصاذهو نامدعلاو قو فل اور كلا مكم كلا ءركو ىلاءتهلوق (ة لالخ رئاكللا نم ْ
 نييوقوسفلا نيب قرف ن مدي الف نامصعلا(اسهئاانأو ١ قولا (اهنانثو) رغكلا (اهاققأ) امال ظ

 |قوسفلاودر ”ىكحاافرئاكلانيبورت اًعدلانيبقرفلا نمانرك ةاملالا ملا ذامو فطعا | حصد مل نايسدعلا

 نءلالجا( ىناسثلاو) ىدع نم من ةرثك (امهدحأ) ناهحول سابع نبا عحاو ثاصعلا ىهرلا .(عصأاو

 || ووذىناثلاانريتعا ناو اهودختال هللا ةمعتاو تعتناو لاف اك ةمه انممريغهقلا و لوألا انريتعا ناف ىدع ْ

 1 اوه باذ لك نا تئفريكل ا ذي اع ق هلام دعنوكد «نأ بو نر دةتلا ىلءو اهمانعأوتادوب وما لجأ

 نيجارلا مروه كلذكف اهنرثشأو تادوجو اا لجأ ىلاغتن اك (لوالا) نيه-و نهٍباواناوةريمك
 كوة كا 11و نين ذا بوند ن ءو ني_عيطملا تاعاسط ن نءءاسنغالا نغأونيمرك الا زكر

 بو ذكلذو ضء:ن مراك امد 1 ثامدح نم ةريبك هك ب ونذلا نا بح (ىناث ١ 11١

 ٍ لاف و ممم «ناّقد رف كلذ نولث انا اقر اك امد عبور ثاغم !مذعي نيهسق ىلع بونذلا نا تدث اذا تواذدلا

 لاح تس لا امتاودىفال لسع امازامةمالا اذه لاه نم مهئموامحاذو امسفن ىف ةريغصلا ن عزي ةريبكلا

 اوُاَمْسا هينؤل اقلاو هيلا نورعاذلاف (لرتالا لوقا١امأ) نياوقلانيذه نم دحناو لكحرمشن نو اهيلعاق
 د.ءولارك ذيانورقم نآرقلا ىفءاجام لك سايعنبا لاك (لوالاف) امذءبىلاريشتن نانو اديدشافالتخا ||
 (قانلا)ف-زلان ءرا رقلاو ييتملا لام لك اوايرلاوانزلاو ةدملاقذقو همر امل الكوع زيكو :

 .لاف مم ةريكو هفدمأ نين الثور ثالث ىح هنع هللا يسخن ئد : ل تحوءاسلا ةروءاو<-ا دوعسم نب الاق

 لاوقالاهذس هنأ مع ءاوةرييكوهذدعلكموتلاق(ثااثلا) هنعنوه:تامرثاك او تحت نا كلذ قادصم ||
 نآبلوةلاف ل "الا ل اقعلاو لح اغلاق ألا اوان نكن اوبال هذ لكى الف (لوالاامأ) ةفيعضأ||
 ْ (ىناثلاامأو) هاناطبأ دقو ةرمم ين ذ لك نوكي نأ ىذمتي ةريمكأ ووذ دمعؤلاانورةءتآر هلا فءاحام لك |!

 ةروساادد_ماهص.مذكا ىعمالو روداا راس فر "اكل انما ريثكر 5 دىلاسعت هللا نال فرعضاضبأ او

 هنعهللا ىنمم ىذلا وق هلاح اد هاك هلذ نع هان مكب ةادطمل كازا ةنالاطب تلقت (ثلاثلاامأو)
 ةصعما أي لعلا عم ةيصقملا لع فن نأ دمعلاندارأ ناو ءائلطدأ دقو : ةرعم كينذ لك نوك, نأ اذه له خف

 رقك كلذ عموهو ةءدعمهنانواعتال مهوّلسو هيلع هللا ىلص دم-؟نور كي ىراصنل او دوريا نا مولع

 الدق نيدلا مولعءامس ا ب اتك تا.ةتامىف هللا هجر ىلازغلا خت ثلارك ذو هنالثاا هوحولاهذ- هتاطدقرمم 31

 اماوذبس#<رئاغصاانعزاتترتاكلا لاه نم كوق هلك اذ راسخ دلا وربك | نيب قرقلا ىفالب و
 لاو-أ رابتءايس رئاغشاانعزانت رئاكلالوةننملوةوذو (ىانلا لوقا !امأو) امسفنأو

 قأاذاق ناقعلاا ن ندهاردق ةءدعم لكلو باوثلا نمار دق ة-ءانط لكل نانولوةد نيذإا الو وذاماعاق

 باةعو ةعانطل | باول نيب لااا انوهذاناقعاببقكتساو ةيصعت أ ماباوت اي ودكساو ةعاضب ناسسنالا

 الم ناك ناواذهو او امش دو الأ داع نأ (اهدحأ 1( هس وأ هنالك ' ىل عقي هم ةءلّوعءا وعقل ابا ةصعأ ١

 "| قد رذو ةنط افقد رذلاه ىاست منال د وبال هلا ىلع عسل ل_ادللا لدهنااالا ىلدقغلا يسقتلا بس ْ

 (ىناثلا مسقلاو) ريعسلاىفال وةطافن ركيال نأ بحو تئاكملا اذ_هلم دجو ولوريعسلاىف |
 باوئلان 5 واسيا بامعل اكل ذ طي د2. وهتصعم تاقعن هديزأ هتءانطبا وثن ركب نأ

 مخ نس لة



لا اذ هوةريغصلا نعديف كادت هىل-ةموئئباوُهاان ملطفورأ
 : مييقلاو ) رب ريفكستلاب ىقدااوه طايغا

 .نمهيواس اع باول كلذ طرد دلو هاتفي اون[ دير اهيا سندرا 5 توكينأ / تاانفال 1

ممالكلا ذهن أملعاو ةلزةءملارو هب لوقاذس هودرغشلا نير ةريبكلا نيب قرفلا رهط مالكلا اذهبو
 ىب

 ايامتع بو ةمصعا اواناوث يحوي ةعاضاا نا ىلع ى هام (اهاقأ) اثدع :هلطان اهاك لومأ ىلع

 تا :كلا اذه عضاو من نمريثك قاشيانالل طاب ءلذو |
 هلأ قاعاداالا نعد نءلعءماارو صنأ

 1 ة:س عي تتاعاطلا عيجود_توتلا اون نهدنزأ هر طقلاهذ فه نر تاةعلد اولاد اورص أ تاذ |

 هبشنو لّةسعل ا نيستقإ كوم يدنا لع اولطب دق عضوملااد- هىقلةعلام 5 اوءفدنافملاطظووهذ ا

ديزأ توك اهبا.قعناف انه ود ةمصعم لك فه كلذك ناكاذاوال-ه؟تاوتلل |
 تبحوق اههلعاف باو نم

نا اولاق نورثك الاف المار ئانغصلا هلو- نعرت ايكلا ل زمل» |
 1 َر "اعصلا| ”هل- نعر ا. م ا "هل ريع مل ىلاعت ه

و برق نيعب_لاهما ىه لاه مث ةعيساملا ساءع نأ ن نءرك ذو هللار 7 ١
 ةنامعبسلاا ىلا ىرخأة اور ىف

 '8غ < اي

 باسقعلا ع ند لدفو باَهعلا
ره هم .دعملاوذ -هىل-هوئد

 ١ طابحالاب ىعمااوه طا الاد هو ةريبكلا ىف 

ذك ناك تمولعفلا كلذ بحَّو ةنعا دهم
ا نوكو با اوما ة.ءومةعاطا انوك عاش كل

 ةمحوم ةمصعمل

نا لل ةعلا 4م دن ل-عأ انا الا ال | ذكرمالا نوكين أر يدب ن'(انهنانف) كامقدلا ِ
 هللاد ود ل-غة شا نم 

 ”هليوطل!ةذا هدهد ريثكلا تاعاطأاهذفع ومش باوث نافةنس نيءمس هتءاطو همه دس هيب كفو

 رر ”ابكلا نم ةراطقلا هذه برش نأ ىلع ةدمج ةالا نأ عمرمما ن مود أو ةراطق برش باع ن نهريثكب رثك أ

:اسملاه دهنونيي مهخاق مهلصأ .ممسقن أ ىلء اولطب أ دقق ١
 دومالاع نمونيياتعل ا عيقأاو ن_ساا ةدعاف ىلع 

 | 4 _ىطظعل | تاعاطلا كلت باو نمديزأ هنأت هك نمردقلا 11 ان تانقع لعج ع نهنا1وةغلاى ءَوَرَمَدملا

ءاسوةريثك فلنا ميو (اهئاانو) دعاوقلاهذ- ولك قيال دداجو
 4 0 1 

 1 هقياسلا || بدسا تخول ءادأ تاعاطاا ادأ تاكفتاعاطلا هذ-هاةمحوم َة همن الا مثلا كلتوأ

0 رخاامش :لبق:_سماوق بجوال اذه لدمو ا
 اي رطبا 000

 طاءسالا, لولا ىلع "ىءممالكلااذهنا .(اهعبانو) لطاماضد أكل دور“ اكىصاعملا عج نوكينأ

 هملا ةلزكعملا تيه ذىذلا اذهناتدثف ةرقملااةر وسو طامحالاب لولا لاطراىف ةريثكلا هو ولا انركذ دقو.

 ىلاعت هللاناىف سانا فاتخا (ة: :املاةلآلا) ق.فوتلاهتنانو طاب لوق ةريبكللاو ةريغل نيب قرغلا ف

بجو رئابكسلا ن نءسانسءالا نا هب أذل اود تىهىف نيبال ىلا عت هلال
 ناد_.ءا افرع اداقرت اوه ريفكت 

 1 كلذ ناك د 0 روكفهرك اغص تراصامءزرتا ىهدنا فرع ةطر تقل فا الل رك ءالا تضازيئايكلا ا

ان قلي ال جبقلاب ءارغالاور اغصلا كلت ىلعما دقالاب هللعا رغا
 رئابكتا الك ىلاعت هللازيع لا ذاامأ اهل ج

 نوكشةريبك هنوك زوةوالاه.لع مدقيبنذالو ة هريغد هناي وذلا ند مىدا فرعي لورا اعصلا لك نع

>ا ةعب يناانات هريطنو اولاو هيلعماذقالان عدل ارحار كلذ
 "هلماو تاولصلا ىف ىطسولا ةال.ها|ءانف

عجب ىف توملا تقوو ةعبا تاعاس ف ةبايلالا ةعاسو نانضمرز ىلاما ردنا
 1 ةدهازا لدار تاقوالا 

 ١ اذكك الا تسدلرت' ايكلاناني_النأو ةريدغص هنا بونذلا.ن ثدؤئ ف ىلاعت هللا نيسالنأ ىضة7ةدعاسقلا

 ضعي نيتأزو<كن كلور مقل دعمت را تالاو تان ةريغصاها دعام ناكل كال 3 نيب ول هناق اذكو

 لاةفل- ءأ هلو رو هللا اولا ةفرث ايكلا نو تعتام لاق ليو هاعهتنا له هنا ىود ةريبك هنا بونذلا

يلا لام لك أو رصسلاو فدزلا ن مرا ارفااونيدلاولا قوةءو هم ول | سهلا لدقو هلنانل ارم *الا
 لوقو ميت

 تيل انيّمآلال هسا اف دازو اهركذ هنارع نمهتنا دمع ع نءو تالف اغلا تاندحلا فذ ةوايرلا لك او دوزلا ا

طوق ابهيفداز هن ادودع سه نبأ نءور4#نا برشو مار 1-1
 ند نءالاو هتناةحر نمسأملاو هللاد_جر نه 

ا سساةلاوأ تحا (ةئلاثلا ةلأملا) لعأهنتاو بر 1
 1 ناصصأ د_هعوب عطقأ | ىلع هب  الاءذدم ”ىبعكل

 جادو كااهنا الاد مهنلافثكدة لاقرب يكول :
 ناتاشا
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 ْ ىلاعت مهل ارغب نأ ز اح ولو رفكت الفاس م وبنت لاذام-ملا ىلعل دي اذ_هو هناميمهنع رفكيانوتتجا

 ا بو تاثير فكي رئايكلا بانج ادنءَنارك ذا ىلاععت هنا ثء- نم الا هذ مب اولد نأ ما
 ١ اًدهوءا دعا وكما ىف ىل_ءلديرك ذل ثاا صمدت نال امرذكرال رثاركل بانت ا مدع دمع نا

 ناثدح نم هياول دْ_سةنأاماو ةفيعذ ةنظةلالد هناان دّدعو لاطان لدمالا ا_ه ةلزتعاا دنعنال لطانأ|

 | (اهادحا ) تايآ هيلع ديو فيعض اضيأ اذهو ئثلا كلذ مدع دنعم دعئشلا ىلس_ءناةءاكب واعملا
 | لوقت (اهود اد دب لوأ هللاد_.عءاوس تحاور تاق نود. ء'دانا منكن ا هلل اوركشاو ةوق

 ا كلذ لعن لوأ هنقثاءاوسبجاوتنامالا ءادأو هتنامأ نةواىذلا دوما اضعبمكض عب نمأ ناف ىلاسعت
 | نالدرلا لصحءا اور اح نين ارااو لد رلاب دامشتسالاو نان 1 سهاو لدرف نيلجران وكي0ناف (اهئاانو)

 مر« ءاغيلا ىلع ها 51 الا وانصدت ندرأ ن اءاسغبلا لعمكتاش اوهركحت الو (اهساخو )هد موأ

 مكلباطام اوءكناف ىئاتنلاىفاوط_ةتالثأ عفش ناو (اممداسو) ندري وأ نصحت! ندرأءاود
 || اورصةننأ متكءلءحانال(اهءاسو)لمعم وأ ف ولن اكلذ ل ه- ءاوس زيئاس حاك ذا اوءاسنا | ن
 : نيش اقوفءاست ّنك ناف (اهنمانو) لم< لو فوانا له ءاوسرءاج مهما اوٌمْفْخ نا ةالصأا نم

 قاد مخ ناو هلوق : (اهءءاو) نيدنثلا ق-اضد ا وهف هنالثلاقح هنااك نائلُدلاو كرااماثان نواف

 اديرناهلرق (اه سباع دال لهم وأف وأنا ل ص-ءاوسزباع كاذ وهل>أ نماء اوئعن اف اهم

 اهرة:ناوهلوق ) رشعىداحلاو) امدحدارانود قمف وتلال هع ددوام_ ب هللا قةوفاع الها

 تف ةراك هقتاناالا نو سطااذ_هو قوما كلذ نودي ىغل ا لص دقو هده سن مالك هللا نذي

 ىئانقلا هذمنإبعلاو ءيذاا كلذ مدع دنءامدعن روك, نأ مزليالئذلا لعنة ءاكبقاعملاتا ||

 هلا مث ثلا كلذ مدعد_ذءام دعن وكيال عشا ىلع ناةماكب قاعملاناوه هّقذلال اوصاىف رابط ادع

 | هرقايدق هيهذل ناسنالا بح نأ ىلع لدي كل ذود الا ءذ-مب ”ىبعكللا لال دّسا نسا ريسفتاا ىف
 هن الاسمقع تءاعامنادن الا هذ -هناىفاهذصالا لم ونأ لاق(باو1لان مقاما ه-- ولا) عش الاف

 ]| ىلاهت لان كلذرم_خو ىلا لاوم أذ خو ءاسنلا ل_ضعنءو تامر_خلا حاكن نعاهيف هللا نم ىقاا
 ِ اذ_هناكاذاوافلاس اهباكستراىف مكنام ناك اممكسنع انرفك اهنعك انمهنىتلا رثاكلاءذ_هاورنتجت نا
 نا (لوالا) نيهجو نمهحولااذ_هىف ىداقل انءطو ةلزخعملا هرك ذام ىلع لس نيسع: م القت هحولا

 .ناةوتّثا (فاثلا) زودعالمدقةملا ووك ذملا ىلع,رصتف ماع هنعنووهنتامرثاك اوضة نا هلوق
 ملاح ولزعال هلال دهب مالك ىذاملا ف اهثملل_طصح ام هللار ذكي تامّرللا هذه لمة ةساا ىف موب انساب
 هذه نانثلال ل :با.قءتاازأدق ديوتلاف م3ة:أملك نماوباندق اون وكي نأاما نيثثانبرعأ نم
 تائسلا ك1 :رفكت ىحو رئابكرا هذه بانا نا نيأ نك مَدَقتام لكن ءاوبان دةاونوكيالو أر ثاكلا
 هنءنوعتامرثاك اون: نادل وقنأب عطقلا ىدنالانا ل رثالا نءباولاو هريسغتىف ىذاسقلا طفل اذه
 ىناثلا نءو هو ركذام ىلع بالا لج ني عيال لاةحالا اذه عمو ل هنا لوةناكا هرك ذم دقتام ىلع لو

 دامسف ىلع لال دةساال لاؤستائيسلا كالت ركل بج ولرئاكلا هذه تانتح !نانيأ نمكلوق نا |
 لال دّدسالا نم مترك ذام للطب لا. حالا كه لد اذاولاة-الااذهلطء.الر دقلا!ذ مو مسقلا اذه

 ةّماعدي ال |هد هرضت دددحو هناشسرةكست م رثاكلا تنس نمت الون تأ ىلع ةدايزدي الاف نكمل

 مهكسع نعانا و ناك تامو ءلارثاسنءاياوج هانركذاههلءاق تساد_.ءولاتاموعو د.ءولاىف [
 هللاَنا:ىءكدلا لوةاقمب )كلذكن اك اذاو بابل !دهىف ة.صاخ دب ع هن الاودهاف هرعاالقةن الا هذه أ
 ا

 لقا



1 

 نوكياما رة نوكيدق رب ابكلاهذهنا( عبارلاه_جولا) هجوتلاملا هذه نعي الاهذهبةبيشلا ف كدت |

 ١ هنركيمكح ىذلا ناالا راغصاا ىف لوقاااذكو رخآ ىثىلا ةيسنلا اريغصنوكيوئئىلاةيسنلاب اريبك ||

 || نووتتامرثاك اوين: نا هلوقب دارا نوك نأز وال لذ اذه تيئاذ اور فكل اوه قالطالا ىلعاريبك |

 ]| هعئارثورخ الام ودلابو هيانيئانو هللا رفكلا اهم ةريدكح عا وأ رفكل نال كلذو رفكللا هيدارملاهنعأ]

 | هوة ريصاقفاومقوطنم لاق-الا اذهواروغغم هءاروام ناكر فكلا نع بنتحا نهثا دارملا ناك

 ١ مهلالدندا طةس اره اطلب القا ده ناك اذاو ءاثي نا كلذ نو دامرغغيو هبئلرمثي ن ارذغب ال هللا نا ىلا«

 | رتاخمل!نارغسدع ريابكلا بانتس ا دنع نا ةلزتمملا تلاق (ةعبا رئاةلاسلا) ' ق.فودلا هتلانو ةماكسا ام

 | لاف هلأ ىلا هذه لئال درك ذمدة2دقو ناس او لضف و مة هل ءفيام لك لبث هيلع بحال هان دعو

ٍإ ءاماانمكلشدي ورفك مداع نعلضفملا أرق (ىوالا لأ لا ) ناتلأ تم هنفوانمي 1 الخ دم مك1خ دنو ىلا عت ١
 

 | هلم عطا وريم فب الخدم عفان قو دعولا فانتا ىلءنونلاينوتابلاو بئاغلاريعش ىلع يؤرخ ف
 | وهور دس دارملا مضلامو لوخدلا عضو ءدارملا خشلابفمضاانودص ل دمىاوفلتك لو مضااننوتابلاو ||

نورةمنوكي لاخدالا كل ذ نا ىن_هج مرك.لاب لاخدالا فصوان ركالادامكلخ ديو ىأ لاحدالا ||
 1 مركلابا

 | بانجالا دّرغ نا ( هي اثلا ةلاسملا ) موج ىلا مههوجو ىلع نو رمد نيذملا موف هلق الاه نم فالخ ىلع

 || تايجاولا عيمج ميت ناري دَعتلاف تاعانطلا نم هعمتبال لو ةنللا لود بجوال رايك انعإ

 تاقيسلا ةمقي مكتءانر فكر ئابكلا عسج نع جدنتجاو
 : لوخدلا بجوبام دحأ اذ_عذةنملا م الخ دأو

 ْ ىلدالا باسلاود رخآ بيس ا: عه لب بسلا مدع بح وبال دص اولا سلا مدعن ا مولعملانمو هلا ىف

 | ىلاعتهلوق « ملء هللاواو-ر فما كِل ذذ هتجربو هللا لضفب لق لاق اك هّتسرو همركو هلال طذوهو ىوقلا

 || هتاهحرلافةلا لاق (لوالا) نيهجو ملفنا اف نأ لعا (اماعئث لكب ناك هللا نا هلضف نه هللاول أ ساو

 || هب الا ءذهىف مه مأ رسقنلا لدقنعو لطابا ا: لاومالا لك 1 نعم دنملا دب'الا فم_هامام ىلاعت هنا
 | دسملا ىف عقو كلذب ضرب ملاذا هناف4 هللا مقاعد لك ىذر نأو» و تاما هذه كرت ومع لسا

 || هنكمأ هللا هرذقاعىظ راد امأتسوةنلا لتقف ولطاملاءلاوءالا دش أ ىف ةلاحمال عقو د21 عقواذاو
 ||لطابا'لاملا دخن اوه مظناا ةمفيك ىف (ىناشااهجولا) لاوءالا فو سوغناىفرلاغلا نعزارتحالا
 | ودو ة<ب#لا لاعفالا نعارها طر هاا ريصملام_عكرتبالوأ سعت حراوللا لانعأنمسفنلا لتقو
 || نطابل ا ريصيل د سما لمس ىل_ءباقلان م-هااومأو سانا سوفما ضرعتلا رتب هدعب سصأ مم ةعب رشثلا

 || ةرابعاتد:عىتتلا (ىلوالاةلأسلا) لئاسمةناالا ف عدي رطااوه كل ذو ةه٠ذااقالخالا نءارهانط

 || نمؤيال هنأب هلع عم نمؤي نأرفاكنلا نم دارأول ىلاسعت هنا اذلق اذهاو نوكمأل هنا نظي وأ لعبام :دارا نع
 | در نالدعباذ_هواذكدجو مل هتماوأ اذكدجو هتئالئاقلا لو# نءىبهنأا ةلزنملا تلاقو اضم ناكتا
 | نم هانرك ذامالا هل ئءمالو اظفللا ذه يع نءعثدنأو دبال لباشت ن وكي ال عم هل نكي ملاذا ظفللا

 || ةدديوأ ةن اسفناما تاداعسلابتاسعنألعا (ةتاثلاةلأ11) توكمأل هنا نظب دألعبامةدارا
 || سدخلاو ماثلاءاك ذا وهوةب رظنلا ةوةلان قاعد ام(امهدحأ) ناعوذف ةداسنلا|تاداعساا ام ةمحراخوأ
 ١ ةيلمعلاةوةلانؤلعتام (اهدهي اند) ة.فتكلا وةنمكلاب ريغأا فراعم ىلعةدئازلا فراسعاو لءاكلا

 لإ ةمكلا لامءتساو نيطاورومماا نيب طسو ىهىتاا ةعاحجشلاو رو عقلا و دونا نيب طسو ىه يلا ٌةفعاا ىهو

 ء| ةنثدتلاتاداعسلاامأو 5 هلادءااودلاو>الاهذه غ وتو ةزرب راساو هلمأ نيب طس وود ىذلا ةيلفعلا

 . أ دالوال |ةزثك ىهذ ةمسراسكلاتاداعءسلا امأو ؛ ةدسهبلاو :ذالا عم كلذ ف ليوطاارمعلاو لاسم او ةدصاف

 !| ند> قاكاا وي هنوكو لوقل اذ افنو مالا ةسانرلاو ناوءالاو ءاهدمال ا ةرثكورت اثعااةرثكو ءاسلأ

 | هيفبسكلا ليسالاب رطفاهضعبو تاداعسلا عمات ىلا ةراشالاوداذهف م_ميفسعالا عاطم مس يفركذلا
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 خجر ال دئاف هللا ءاطع ضحم اًضي أ هد هش لقاعلا لمأ تماسك توك ىذلا اهو 5

 ذوفاانوكيو هاكر شمد- حلا و ىعسلا بسن وكسفالاو تاءد -واال.دة وقتا اوعلاةلازاو ياودلل |

 صعد ىلع موهضعب هللا لضفي تلا تاداعسلا ماسق وها ده همف كرت ثمريغ بولطا اى لوصولاو ةداعساا

 اما نءاملاخ هسفندجوو ناسنال لاح لئاضفلا عا ونا دهاشاذاناسنالانا (ةثلاثلاةلأملا ) اف
 كا:لاوز قت نأ (امهادحا) ناتلاح انههضرعب مم هرطاخ شوشو هبلق ل اتي ذئامش اهرثك ؟نعوأ

 دسم اوه:لوالاامأ هلاهاثملودح ىت لب كلذ ىنتءالنأ (ىرخالاو) نانالا كل ذنعتاداعسلا (8
 مركلا عاونأ ةضافاو ميلا دولا هدبءىلاناسحالا هقلاخولاغلارب د لالا دوصةملاّنال موماملا
 20 واس نم لالا دصلاب دو هةملاوه اء ىلاسغت هللا ىلع ضرتعا هناكف كلذ ل اوز ىنَت نك موياع

 هللا لعاضارتعااذ_هنوكش ناسنالا كلذ نم مذلا كَم قحأ هلاهسفن ف دقتعاام راضيأو نيفاكملا
 ببسد سلا نأ امو ناعالارون هلق نءليزيو ةعدبلا تا[ طور نكلا ىف هيةليامم كلذ لكو هتمكح ىف اح دقو

 ىلا كلذ لكل ةروةالاوملاو ةيحمناو ةّدوملا عطقي هلافات دلا فداسفا بد-لاود كاذكف نيدلا فداسفال ||
 مل-ءاو ضءب ىلعمكحذذعب هيهللالذذام اونتالو لاف هنعهدابعهللاىمس.سلا|ذهاف اددادضأ ظ

 ةعانجلاو ةندسلالهأ تىهذم ىلءامأ نايدالا لوصا ف التاب فاد دسحلا اذهن نم عذملا ب سنأ ْ
 دال لائالو إ_هف ىف هلع ضارتعا الف نول أس ب مهو لع_ةياسع لأ ني الدي بال ل ا«ةىلاعت هناوهف

 قرطو ةدو دسم لاقااو ل.ةااباوناتراص دف كلذكناكاذاو هع:دأ هل ءالو هعنص ءيث لكو هتءزانم ىف

 بودغلا مالع هناك هال دو دسماضت قدر طاااذ4و ةلزت_ءلا تهدم لءامأو ةدودص تاضارتءالا ||

 اوغلودامعل قزرلا هلا ط سولو لاف ى-ءمااذواو مكأ !قئاهدو حاصلا هوو هقاخن هترعأوهذ ْ

 لوسرلا ىح ىدملا|ذ_هاو هناصسدقلاءاض: ءاضرلا نم لقاع لكتاب الذ نيرب دَةَدلا ىلعو ضرالا ىف ْ

 | هتتكىءامعئار حسّذو قالب عمو ىءاشقالدتسا نم لاق هلا : هرعأا بر نع لسو هءلع هلنا لص 0

 | ىءامعناركسشي لو ىءالب ىلع ريصي لو ىءاضب ضر مل نمو نيتيددلا عمةمادقلا موي هتثعب و انقيدص ||
 كلذدك ٌؤرامو ناسنالا كلذ نم ةمعنل كل :لاوز ىئتاذاامف مالكلاوه م وسار باطدلف ||

 ا لجرلا بطذمال لسو هيلع لانا لودر لاف لاه هنع هللا ىذر ةرب رد نأ نع ني رعد نبا ىورام

 .[|| اهقزاروههللاّناف اهمانقءموقتلاّتخ اق الط ةأر !1لأسئالو هم موس ىلع مو بالو همأ ةبطخ ىلع ظ

 سانلانك هلاهاتملود- ىدعلب كلذ نع ملاذاامأ د1 انم عنا ىف ةغلامملا كلذ لكن مدودقملاو
 ا ل00 تاكا برتم_هنلا كان الذر كالا ذ- ه اولاع نيةةحلانأ الاكل درو نم

 قطعأ مهللا لوي نأ ناسنالل زوال هنانوةةا لاق هسا !!ذهلذ اتدلا ف هلع: ترمظمو نيدلا ىف

 '؛ ئدف احالة نوكيام ىئامعأ نول لوةينأ قش لبن الذ هحوز لم ة>وزو نالفراد لكُم اراد

 [ىلعت نار هاا ق هللا هر داك نس اعدد< م اريك ناسنالا لمت اذاو ىئاعمو ىداعمو ىاسل دو

 0 ال لاىت هنا نسا نع ةدانق ىورو ةن-سح ةرخاالا فو ةندهجا تن دلا انت "هلوقوهو هذامعل

 هللا اولأساو دنآ الاوذد هىهلوت نم دارااودا د_هو ةءاعث ق- ىفاك لاس كِل ىف هك اللعان لالا دحأ

 ةيلع أ تلاع دهام لاف ( لوألا ( اهوجو لوزا !بسفف اوركذ ) ةعبارلا هلأ املا ) هلضأ نم

 (ىناثاا) : 3 , الا تازنق الاحراك انتملف - تم مم-هأو وزذنالو لاح رلاوز غب هللا لوسراب

 .ثارملا فان هدفا هرج .”الاىفءا سنلا لع لذ:نأو رن لاجرلا لاق ثدر ات ننال ىدسلالاك

 لعجامل (ثلاثلا)ةنت الا تازئف ثاريملاف اك لاجرلا ىلعام ف ضنانماءرزولا ن وكت نأو جرئ ءاسنلا لافو

 ساس ملابلط ىلع ردق مهو ءافعضانال جو ؟ندن ءاسنلا تلاف نيش" الا اس لثمر تحلل ثارملا هللا

 لاحرلاِب ر تاافو ل سو هلع هللا ىل_م هنا ل وسر ىلا ءاسنلا ن رفا زاك (عب ا هن ل

 لا ل هذيلا اف بسلا اخ وانتو مدكانو أو م-مااوانملا ل و.رلا تنأودحاو ءاسنلاو



 ا ١

 نكمنم لما.لاّنالسو هياء هللا لصلاة فانا اخ داهملا, لاجل اانّةم_سدق وتااةذةناالا تازئفانرك ديالو

 رجأ ةدم لك او ناكح تءضرأ اذاف رجالا نماهلام دار دي قاطلا اهب رمضاذاف متاسقلا اصل ارجأ

 نوكين أن كم هنألعاو نيتك |( بيمنءاستلواوم_ستك !١ بدصت لاجرال ىلاست لاك ع سفن ءامحا
 ا«مقلعتامنوكي نأو ةرخ الالاو> أب قاع ام نوكين أو! دلالاوح أ, قاع امد ال ا هذه نمدارملا
 اددلا يعن نم بسمتك امم دصت قدرف لكءا دارا ن وكينأ(لوالا) هوجو هيفث (لوالا لا-الاامأ)

 هب ىذرينأ بجوذ هب هللا مكح ام ىلع ثارمملا نم ردقمبدصأ لك (ىناثلا)4 هللا قاع ىطرينأ ىجينيف

 ةيلهاملا لهأ ناك (ثااثلا)زا رحالاوةءاصالا ىعع لولا اذه ىلع ب استك الاو ضارتءالا رتب نأو ||

 ناكلارك ذ ينصت ممم داو لك نا نيدو هن الا دم كلذهتلا لطف نايددااوءامنا!نوثروبال

 قاعتيامدي الاهدل م دارا انوك نأوهو (ىاثلالام>الاامأو) ١ ريمكصوأنأكا رغم نأوأ

 || اون#:الف هفطاو هنا مركب هةكسي ٍناوثلا نمر دقد> ل كتادارملا(ل والا )هوجو ه.فف ةرخ الا لاو>أب

 مو. ذملا دسحلا بيسي هعيضي نأ قب, الذ تاعاطلا نم بستكا ا از دحأ لكل (ىناثلا) كلاذفالخ

 ةقفتلاب مهمايق سسداو.ستك | ام بدصن لاحرال (ثااثلا) كري_غلام ىةنو كلام عضت الد رب دقتو

 نهدكددلا حلا اهم امو نوح اوزةعاطو نو >ورذ ظفدح د ربويسستك اامتدصت“ اسنالو ءاسنلا ىلع

 || (ثلاثا!لاقحالاامأ) باوئااوه ري دقت | ذ#ه ىلع بيصذلا شاعملا حلاصمو باسشلا اد وريجناو بطلا

 هللا اولاساو ىلا.عت لاه مث ةافانمالو لحم اغذالا اذه نالءوولا هذه لكي الا نمدارملا توك نأ و هذ

 "نأ طرشب زههريغب هلذؤ نم هللا اوأسو < اسكلا اوريثك نم ارق (ىلوالا ةلأسملا) :؛ لث اسم همقو هلذف ند

 (لوالاامأ) نارقلا لكفز٠-هاان وقايااوءاقوأواو هل ةنوكينأط ريشي ولاولانماىهأ نوك

 لصالا ىلعف .(ىناثلاامأو) اهفذ_-ة لصولا فا نع ىنغتساو نيسسلا ىلا ةز.هلا ةححر- لق

 | هل دف ن٠ هلود”ىسرافاا ىلءوبأ لاق (ةّن اذلاةلأسلا) بئاسغل سهأ هنال ةز ولا. هناااولأسداو هلوق ىفاوةذتاو

 هبومسل وتس اقىف اقوذ_< ىناثاالوء-فاا نوكو نسما أل وقىف ىناثا لولا عضوم ىف

 هل-ضفنمهتلااولأساو هلوق (ةئااثلا ةلأسلا) هلذة نم هتمعن هتلااولأسا ول.قهن اكه مام ةْعاف ةفضااو

 نوكيام هللا ل_ضف نم بلطي نكسحار ءاعدإاو بلطا !ىفائيش نعي نأ هلزوةعال ناسنالا ناىل عديت

 | وه ىلا.عت هنا ىعملاو املعئث لكي ناك هقانأ لاف مث قالطالا ليس ىلع هان دو هيد ىف هح الصل امس

 كلذ ناكامع رنيسعتلا نءهن اعدفز راكد وللا ىلعلئاساا رمدتقيلف نياتاسالاح الضن وكنا اعملاعلا

 || نيذلاو نوبرقالاو نادلاولا لرتام ىلاومالعج لكلو زىلاسعت هلوق « لع هللاو ررمضااو ةدسغ | ضخ
 (قوالاةلأسملا) لئاسمةيتالا ف.( ادم مش شلك ىلع ناك هللانام-ميصن مهو اق مكذاعأتدقاع

 انثوروءنانوكي ثدحاشيأ نكيوان"ا رو نورقالاو نادلاولا نوكي ثم دي< ال اريسسف: نكي هنإل-عا
 هل اك هتك ىفهئرواناعج داو لكلو ىأ ك رئا ىلاوءاناعج لكلو هاوق ناو ذل وال ام اه-ممع

 لرئام هلوق د_دعف قولا نمّدب ال هجولا اذ_ىىلءو نونرقالاونادلاولا مه ل.ةذةثرولا* الؤد ن٠ ول.ق

 || ذرتاه ئ:لكلوربدقلاو ريخأتلاو يدقَلا ىلعمالكلا نوكي نأ (لوالا) ناهجو همة ائلاامأو
 ىعمنالن ياو ءفم ىلا ىدعت ال نيسهج ولا نيد هى اناعدودثرو ىأ ىلاوءانلع- ن وبرةالاونادااولا

 نوبرقالاو ناداولا كرئامت بيدنىلاومم_هائلعج موق لكاو ريدا! نوكي نأ (ىناثلا) انقل انلعج

 افو د لكاوهلوقىلا ع>ارااوافوذ_- 2 نوكي فودوملاو منو كلوا! !ذه ىل-ءىلاومهلودذ

 ناه>ولاو نياو«ةمىلا ا ةع:ماناعج زو تحب ريدقالا اذه ىلءو اني أف وذ<# بدها هلوةوهوربدلاو

 (اهدحأ) ناعم نيب كرس م ظفا ىلوملا (ةئاثااة!ألا) هولا اذ_هىف راعخالا ةرثكتا ىلو أ نالؤالا

 ءالومةبالو لاصت ال قدعملا ديعلا (اه2انو) ةمعنلا لوم ىعس كلذاو هقةءىف هّتم عن إو هنال ىدعملا

 ثوكمإ اع رعبول_طاا ىعسو قة ةيلاطملاو موزالا هلنالاعرغتلاطلا ىعسل اك اذهو هيلع هماعتا ىف



 ع مم

 هسيلب هالتع بأ ا نبا (اهعبارو) نيبال امم فااحملا نال ىلا (ابثا اوال هلامز ال نيدلا

 ىلوم هللا نأب كل دىلاه: لاق : ةرمد“ ملا ةسملب : هنالىلولا ىلوملا ( الاخ اهم ى ا هنأ رّدالةرمدخلاب

 قءابال هبال هن هن . الاهدهىق هيدا !انوكو حلفا 0 مماطلا م-هاىومال نيرئاكلا نأواونم1نيذلا
 مسسو يلعن ىلصهقنا لوسر لاق لاق ةرب ره ىلأ ن نء حلاصو:أ ىورام هدكؤبو ىنعم ا اذهال اذ الاهذ-م
 00 اع لاهو هملوان ف 56 ةلرت ردو ةدضنلا | لفااو ةالهل اهالاطم روتام. نم نينمومان ىلو أ انأ

 مهيصل م هو "ام 5 :اعأ تدقاع نيذلاو ىلا .عتلاه مركذ ةبصعىوالف ماهسلا تقبأ اف لاما اذهاوعسقا
 فاالاءنوق ا ارا ردتئلار فل ري ني تالق ”ىءاش كلاوةزجو مداعأرق (ىلوالا لأ سمللا) لذ اسم همقو

 نما اد-ةعىلع ل_عافملا دلالات دقاعر ا ةحالاو دع او ىلا دة_ءلا تفاضا تدقعو فيفاعلاو
 مشل اأن :ء٠نوكينأو دءااءانعمنوكي نأ لة<نيعلاو نيج عجب ناميالا (ةب اثلاةلأ ملا) نيةيرفلا

 ىدال ا ىلا طظفالا رهاطىفةدنسءةدقاعملان ا (اهدحأ) هحوأ هي الث ن هزاع .هفدماادا ارااثاك ناك

 مهئاعان ع.سبلا قفص نويرضب اوناك مهازاجلاا دهن ت7 قبسلاو نيقأ اذ ىلا دنس اقل نق نه

 نيذااورب دمت! !ناوهوزاحا ف ( ىناثلاهجولاو) دهعلا, كنسسقلاو ءافولا لع ضعي دس مهذعبذخ ايو 3

 ١ هنلع مالكلا ةلالدآ ف ذم اذه نسو هماقم هملا فاذملا ماقاو فاضأا فد م كناعا موةل تدقاع ا
 انريشفاذاهاك اذه لودوملاىلاهلدا١ن هرتاعاا رنا! انذح هنأآالا ممدقاعنيذإاوريدقتلا نا (ثااثلا)
 ندسحاغاو م .ةااىلا ةةادمظعللار هاطوق ةدقاعملا تناك فلل او مسقلاباهانرمسفا امة دسيلاب ديما

 لأ -11) مد هناك تازاجما ةءقب ف لوقو ةفاضالا د ه تنس نيما اوه ناك اس ةدقاعم ا بنس نال كلذ

 ذا نولئاةلاامأ هو سةمريغاما لاه نم مهتمو ةخوسمايالا هذ هلاف نم سانلا ند (ةثلاثلا

 ا نيذلاندا رااناوتغ(لوالاف) اهدزكنن ءااداوع ول اهله د أن“ د , الااورمس ف نيذلا موذ ١

 ىدرتو كي رح ىبرحو إس ىلسو كمدئىدلوةرو هريغدق عي ناك لحرلا نا كاذو ةلهاملا ىفء انماطا
 اولوأو ىلاعتهلو تب كلذ حنف ثاريملا نه سدا خلال اذهان و كمف كنع لّعأ و عل ةعتو كثرأو
 اناسناذختي ناك مهمدحاولانا (فاثلا) هللا مكيصو ل وةبو هللا باك ىف ضع ىلو أ ممذنغ ماحزالا
 ل هلع ىنلاّا (ثلاثلا) مسن تمسلا كذدو دراوتب اواكوءا.عدالا, نونا ى_هوهلابا ايندحأ
 ْ لسعاو ثراوةللامس ةاشاؤل كلت تناكو هيض أ نال نال رأيك نع ىيداحاوزلا مااا وتالصلا
 1 كامات مهتم هوب ””ىدل رار وتلا اذ ةاوقاسحللا تناك ةهثالثااهوحولاو نه لكى لعنأ

 لبو امىفاورك ذكلذي نولثاةلاو هحوسنم ريغدب الا لاه نملوق(ىناثاا لولا ) اهانولث ىو عا تانك الا

 مكنامعأ تدقاعنيذلاو نوب رئالاو نادلاولاٌكرئاسمئ *لكاوهن ١ الارد_هت (لوالا د اهوحوهيب هيل

 ىلع فوطعم م كنا ؟تدقاعنيذلاو هلوقف ميد هثرولاوىلاوملااو "ف ىأ مميصلم هول ١ اف هئرذو ىلاوم
 ىلاسعت هللا ىع»و نانو و غ تداولا ع كناعا تدقاعْنيذااكرئامّنا ىن_عملاو نولرئالاو نادلاولاهلوق

 1 , الا ىف خسن الفري د ثلا اذه ىلعو ثراولاو ىلوملا ىلا لإ _ف .لطاىلالاملا اوعفدنال ىءملاو ىللومثراولا

 اكد 5 حاكش لاو د>وزلاو عامر لهبالوجاذ تدقاغنيذلاددا اراا(ىلاثلا)ف ابطا ىلع ىأ ليوأتاذدو

 هريظتو ةجوزلاو جوزلا موعم دو نب رخالاو نادال كاستاك دفحاكشلاةدقعاو هيه الو ىلاعت لاف

 ريدقتلا اذه ىلعو ةجوزلاو حوزلا ثاريمم_هءمر كح ذنيدلاولاو داولا ثاريم نيبال هناىف ثيراوملا ذآ

 تدقاعنذلاو هلوديدار 1ا!نوك نأ (تااثلا) -ىاهفمالا لسمىنأ لوةود»و اضدأةنا . الا ىف حت الف

 نءدا ران وك نأ (عدارلا) اضيأ مسنالفريدقتلا اذه ىلءو ءالولااتنسش ل طاخاسا ثارمألام كناسعأ
 ةصااخخاو ةرمعلا ىف ةافاضالاو ةسحصالاو :ريصنلا مهعيصت مهول اههلودددار ااوءاقلكام ؟؟اج؟ ثدقاع ذيل

 تازرثهب , الانا لقت ( سمانللا) اضيأز تالقربدق ةَدلااَذه لع وثراوذلا دا رمل توكيإلت ةطلاتلا ف

 ١ هيلع قةشبال نا فاح هع هللا ىذر هنا كل ذو نورا دع هنباىو هنعهللا ىذرقيدصاار تح, ىأىف
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 اضرأ مسن الفرد هد ||ًذه ىلءو هبدصن هتوينأ هللاءىمأ نحرلادمعلسآالف هلام نءاعش هئرودالو
 رضح نأ ىلاعت ىهأ اي لءلقلا ئذلايديدسولاو ةفهأا ليس ىل_ءبيصن هلا مالا لاق سا ١

 ةلاسأا) هدارعل_ءأ هللاو "لل -ةحم بح هوجولا هذه لكو هركذ م َدَتاَم ىلع امي هز هل ل ءدع نأ ةمسقلا

 اولاف م_م.دن مهو اف هلوق هريخو ادتبممكح _ئاعأ تدقاعىذلاوهلوق نأ, نول (ةسعبارلا ْ

 زودتو مهميصأ مهو افهلوةودوءافاا عم هريش عقو مرح الف طرمشل | ىءمىذلا نعذتلءاذلا مهري ءاحاسمن ا

 لةدالا ىلوااثررال ءاهةفاارووج لاف.( ةسءاسإلا ةلآسملا) هنرمضاف اديز ءالوق ىلءابو هنمنوكي نأ

 هللا دبع قمع الجرناس ابعنبا ىوراسأ ثريلاه هنا دإبز نب ن- سهلا نع ”ىواسطلا ىو ىلعالا نم

 ل_خادهنالو قدعاا مالغلل هنارعم لبو هيلعهلتا ىلسص هللا ل وسر لعشس قدعملاالا كرملو ,قدعملا تاك

 كل د لعا هنا ثد دانك سلا نع باوذاو م-ميدأ مهو اف وكناعأ تدقاعنيذلاو ىلاعتهلوق موعىف

 ...[|| الام ناكهئالءرقفو هتجاسلس مالغل كلذ ىلا مالسل او ةالصلا هملع "يملا هءفدلاملاتدءاراص اا لاما
 ءارقغلا ىلا فسمي نأ ل دسف هلثراوال

 1 نءامخمء هللا ىذر كلامو فاشل لاه (ةسداسا |ةلآسا)

 ةفش وأ لاوو نما سملل هئارمم لب هن ريال هنا هريغ4ثراوالو تاممت هدقاعو ءالاور لج ردي ىلع لأ

 نيذلاو نوي رقالاو نادلاولا هكرتاممئ ب لكتاو تي الا هذه نهم نا اندانا < ىفاشلا ةد هئربهنع هللا ىذز

 ةقاعلااماوةثرولام-هو ةصاشخاانما ةيصعلاءالؤه مث ةيسعل مده د ىلاومهلاثلعج دقن مكتاع أتدقاعأ|

 أركب وبأ جحاو ةصاخنا ةمصعلا دج ملام ةماعلا ةمدعل ا ىلا لاما اذه ىف رص بج وةنيملا ةءاجب مهو

 | معضعب ماحرالا اولوأو هلو دب هضسن ىلاغت هنا مث هدقاعو هالاو ىذا ثا ربا بجو دي"الا نأ, هلوةاىزارلا

أ دجو اذا لص<امناز منأ| اذهف هللا ب امك ىف ضء.ب ىلوأ
 ْ ناك اممك-ل!ء12,مزلاو د ونملاذاف ماحرالاولو

 ليث رب فال نأ ىل_ءابتالا ىف هلال دال هنا انسانا باوملاو
 | ناادبو ثريال هنا ىلع لادن الاّ ا اش

 | ةلكو نيع.طمال دعو ةلكودو اد.مثء ذل تص ىلءناكمقنا نا ىلاسعت لافت مث ل_طايئسنلا اذ#مب لوتلا

تايلكلاوتا.ثزإلا عمم ىلاغد ه-!عاما هئمدارملاو د_هاذماو دهاشلادمثلاو ةاصدال د.عو
 [اماو 

ئااىل_عولاعلاو» درمشا ا لوالارب دقن ىلعو ءوا_ءام لك ةءاسقا موب قلما ىلع هتدامش
 | ريد_ة

 ندهزوشتن نوئاتع قاللاو هللا ظذداع بمقال تاطواح تااه تاس اصل اه مهلاونمآ نم

 ( اريك املع ناك هللا نا المس نوملع اوذ الذ ممتحاءطأ ناف ندوب رضاو عجاضملا ىف ندور ضاو

 ناي الا هذه لوزن بدسناانرك ذ دقو ضءب ىنع مكسب هن لن الة فام اونغالو لاه اا ىلاعت هن العا |

 ىلع لاجرلا لضفاغ ا هنادي ال ا ءل#هىف ىلاعترك ذفثا ميملا ف نييلعلاسرلا هنا لمضذ:ىف نماك ءاسنلا |

 رخ الااهتمدحاو لك عاتتسا فاكر تشا ناو اه-ماف *اسنلا ىلءنوماّوق لاحرلا نال ثارملا فءاسنلا |

 ةلب اقم نييئاملادح أن ءةدانزلا تراصف ةقفنا ٌنلعاو د ديورهملا ْنيبلا اوهفدي نأ لايسرلا هنتا سعأ |

 لااسسم ذب الافو مظنااةرف.كنابب وه اذسهف دبا! لضفال .هناكف رخآالا نامل نم ةدايزلا |

 موقيىدللاهءاوقو ةأرملا يقاذ_هلاي الاب ماسلا ىف اغلايمنوكت نأ مساماوقلا (ىلوالاةلألا)

 دحأ عس رلانبدءساهجوزو ةلسن د# تأبىف هب. الاء ع تارت اعزب الاف يطغم مهيواح 2

 هذه ترك ذو مالسا او دال هلا هءاع لوسرلا ىلا تيهذو هشارف نعت زم حامل اهمطا هنا رادنالا »ام:
 اهل لام مث هنم ىدتقا مالسااوةالصاا هماعلاسقذ اههجو ىفقانةم-طالارثأ تاو اهمسطاهناوةءاكشلا |

 قوذذ-خالاو ني دأ لعنوطاسم ىأءاسناا ىلءنو.ءاوق لاجرلا هن الا هذه تازيفرطتا تعوم آ

 هللا ىلص ىبإلا لاه هن ال اهذ_ه تازئاإف اهقح ىفمكحامل اذنانو اهلعا ريمأ هلعج ىل اعت هناكف نوي 55 أ

 لاجرال تال ل ىلاععت هنا مث صاصقلا عئرو ريخ هللادارأ ىذلاوايمأ هنن ادارأو !سهأانندرأ مدسو هلع |

 هللا ل_ظذامب ىلا«:هلوق (امهدحأ) نيس اد ىلع «ثالدنا نب! ن يلع سه أ ذافنوءاسنلا نمعتنالب ا

 اضم( بج يت ببي نا ا تشل انس فكتب ناو مت يطل“ ِِ 3
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 اسممسل
 عسي هي هم امس

 ا اهضدبو ةمقرقس تافص ضب ةريثكهودبو نم لصاح“ انلا ىلع لايرلا لذ: نأ لءاو ضع ىلع ممضعا ا

 أ للا ىلا نيرعأ ىلا اهلصاح عبجري ةةقطالئاذقلانامل_ءاف ةيق.ةطلاتافدلاامأ ةمعرش ماكحأ
 ْ نيَدهاف لك [ةقاشلالاعالا للعم رذقنا كد الورثك مع ولءو لاحرلا لوةءنا كالو ةردةلاىلاو
 أ ةءاسورفلاو بااغلا فةباتكحلاو ةوهااو مزملا ولة ءلاىفءاسنلا ىلءلاجرلل هل ضف! تاه نيدسلا
 الأ قاكتءالاو ةيططن اوناذالاو داه1ساو ىرغصلا وىريكلا ةمامالا مويفو ءاملعلاوءاينالا مهتم ناو ىرلاوت
 5 سصنلا ةدانزو هذع هللا ىذر «ىناشلاد_:عةمكنالا فو قافتالاب صاصقااو دود اى ةداهشلاو
 قالطااو حاك:!!ىفةيالولاو ةماسقلا ف رأطللالّدةلا ىف ةيدلا لم مش فو ثا ملا بيصعلا و ثاريااىف 8

 || (ىناثلابيلاو) ءاسنلا ىلع لاجرلا لضذ ىلع لديكالذ لكق باستنالاموملاو جاوزال ددعو ةعحرلاو
 ره ا اهمطعي هلال ةأرملا نم لشفأ ل_جرلا ىعي مهلا وم نءاوةذن او ىلاءتهلوق "هل.ضذا ا هذه لوما

 ١ امة اعسدذ] تاظقاس تالا َن مَّن نم تاخاسلا فصوق نيعسقءانلا مست ىلاعت لامن الع تتو ْ
 ْ . |[تغلل اكناود تناوق حلاوداافد وسم ني اًارق فاشكلا باص لاف (ىلوالا ةلأسا) لاسم همقو هللا
 بغل تاظفاح هتتتاء طم ىأ تاسناف (لو ال ا) نا هجو همق بمغال تاطظق - تاساق دل وق( هل املا ةلأسملا)

 نااماةأرملا احنا( ىناثلا)حوزلا قس ءاةي كلذ عمم اهلل و-ءاضقمدقو حوزلا قوة< تاتا ىأ |
 لاو ةنناه امأب هللا اهذصو دقق حوزلادوذ- د_:ءاهلاسامآ هتنغدتعوأ جوزلارو ةح دتعربتعي
 صضالا هئمدارملا نا الار امش! اذ _هرهاظو نه اوزأ ق وقع ثاعق نما ىسءااق ة-ءاطل'ماود تو نَدلا
 أ تاتا تال اصا اف لاك ىلاعت هللا نالاه-وزل ةعيطم تناك اذا الا ة اصن وكم الة ارا نا ملعاو ةعاطلاب

 ْ نوكت نو دبال ىهنةلاصن وكت ةأ ص الكنا ىبنةةباذهف قا رغتسسالا دقي علباىف ماللا ردا |"

 ا امأو حاوزالا ةءاطو هنا ةعاط ىف ماعوهو ةعاطلا دري توتا | ظفا هللا هر ىدس اولالاو ةعام هنا

 ةداهشلا فالش بغل انا لع و بمغال تاق اسال وةبىلا عت هللا | ءةصو دقذ حج وزلا ةسغدنعتأ را لاح 0
 | لم الئ انا نع ا مست طف امنا (اهدحأ) هو-ونمكلدو برغلا يح اوع تالغفاخ َنموك ىءعماو |

 | عامضلا نع كاما ذ- .(اهي اند) ٠ رع ةفطأ ند نإ وكلا داولا هب قدي الغل واهاتز بدسراعا احب ولا
 || ناو كن ساهل ت ”راقأ نا سها ءاسنل اري لسو هملع هنا ىلص ”ىجذلا نعو ىمرذ.ال اع هزم ظفح (اهعلاتو)
 ٍ |اعدل وقىنام ( مل ائلاةلاملا١) 21 الا ده التو اهمسفنو كلام ىف تدع ذح امنءتمغناو كةعاطا أت سهآ
 ْ ا ى-ءماو نول هللا هاف اع ريدتةنلاو فو ذم هيلادئاعلاو ىذلا ىعع(لوالا) ناس وجو هم هللا اعد

 || لدعلاب مهرعأ ثدح نيجاوزأ ىلع نوت وقح هللا ظف-ام'هلياقمىف جوزلا قود نظف نأ نماعنا |
 | ىألاذاَذ_هلاتيامىرع ىرك هللا ظة-اعهوقث ّندروا َنماطع او فورءملان نيك اسماو ّنملع
 || هيففريدقتلا اذه ىلعو هللا طة ريدقلاو هي و دصم ام ن وكت تأ (ىاثلا هجولاو) كاذب اًقمىلاذ_ه
 | نوكمف هللا قيفومبالا ظف-ّنوأ رمسترال ىأ نهارا هللا طماع بسغا تاظفاح ّنهما (ل قالا )ناهجو
 .١ بهس بمغلل ةظفاح ن وكرامتا ةأرااناود ىءملاثا (ىفاثلا و) لعافلاىلا ردصملا ةفاضأ بان نما ده
 ١ دعو هللا فاك ةءاعر لوا امنا الول ةارااناقهسعاواو هللادو دح ّن وا - بدسد ىأ هللا نوطشح
 | هنالعاو لوعفملاىلار ددملا ةفانضأ بان ن«نوكي هجولا اذ سهو اهسور تع اطاانلالاو ءسهاوأ طذ-ق

 | رابع فوانانال_ءاوَندْرو شن نون ات ىناللاو لاق ةتاطاصلا ريغ دعك ذ تاخلاملارك داما ىلاعت
 ْ ىلاللاو هنع هللا ىذر ىذاشاا لاه ليقت_سلاف هوركم عاشو د- نط دس:ء يااا ىف لد لاح نع

 4 ذظذو اهاعداذا هسلت تناكناىلل-2هلوقةلاف العف ن وكي دق والوقت وكيدق زودنا !ن»ءزودنن ودا
 ردامتو هم أ ىلا عر است تناكوأ اهءلع ل داذا هملا موقت تناك نا لم لله فلاو تريغت من اهب اغاذالوقاان
 0 ذك اهتا.سمعو اهزوشن ىلع لا دتاراماهذوذ كلذ لكن ءترمغت منان امسقلا!ذاراشتساب هّسارف ىلا

 هملع



 ا *ةْ

 ٍ ل١ لادن لاك عرش ةةوزم ا ةعئنز [!ضرالل لاقي هنمو عفترا اذا *ئشلازم م-هاوقن ءولصأو فالطامدللع | 1

 | هنعمل ىضر ىفاشلا لاق .(ىلوالا لأ لا) لاسم همفو َّنهوبرمُم او عجاط ا ىف نهورعهاوّن رافع |

 1 ٌكماع رو ىتعاط نا ىإ ٍعاو هسملع تنأ اا ع ىد-راو اة ك.ءاعىل ناف هللا قنا اهل لوب هتاف اهعولاامأ ْ

 ا دئهذزودنا!كلذ ىل لعن رص ناف ةيافك كلذ ف اها نوك ,تأزا ول ةلاللاءذهقامرضالواذهوتو | ا

 1 مالكلا» .*ىق ديزرال و هلع هللا جذر "ىئاشلا لاه اهءالك ن ههعانسم | هم ىو عصقملا ىف هرم رجم كلذ ظ

| 
 ظ

 || هضغس تناك ناوزوثنلا كرف اهيلع كل 3 قثح وزلا بحت ت'اكناف عد ا ىف اه رسمها ذاق اضرب وا الث

 1 نال ةرمش ابا ف نارءهل ا ىلءكل د ل> نم مهيفواهزو شن لاك ىل_ءالملد كل :ناكف نارممملا كا ذاهقذاو

 ]| هللا ىذر ا ثاالاق اممرمضزوكثنلا ىلع تدقب ناد رمح اذه دنع م كل ذ دقي عجاشألا ىلا كلذ ةفاضا
 ا أ .ا:لاح رتل سد رقرش اعم اكل اق هناهنع هللا ىضر باطلا نب ىعنع ىور ل ضفأ ةكرتو حاسم برمذلاو هن

 ى أن وج اوزأ ىل لعرب دق م- متاسنيانو ان تطلتخ اف مهلاجر كلم مهءاسن ان دوف ةئردملا امم دقفم معاد

 ير هلا ترماد هت تانقق سو هيلع هللا ىلسص "ىلا تدن ًاننآرت-او نزمتت

 ْ || هءاعمتا ىلص لاهم ّىوجاوزأ نوكشد ٌنياكناوسنلا نءع جلو هيلع هللا ىلص<ىع لا١اسنرسك فاطذ

 ْ || مرابخ كئاوأ نو دعالو نو اوزأ نوكشي نواك أسم انوءمس دات لآ يالرلا فاطادقال و

 ا أ ثيدحل ا اذه لدف هنعهلا ىضر ”ىفاشا ا لاهاوبرمضيإل نم اريخ او بل مهجاوزأ ا ونرمش نيذلا نام :”عمو ١

 أ ىلا اضف ءنوكيال ث يع نوكح ؛ نأ برضا كل ذ ف بجو !مبرض اذاامأف برمشلا ل رت ىوالا نأ ىل- ٍ

 ْ نساسحما عم هلالمجولا قي ف داو عضوم ىف هي ىلاوبال وام دي ىل_ءارةءنوكي تأت ةناالالهأا ا

 | نم مهمودب عا قدح ىف ىلع ءاك د هنالزي ريت ياللا هان ادعت أ ع نءوؤيعب رالانودنوك نأو ظ

 ا فيضخلاف هللهلانو اهع'انالو الناب رز الو د وأ فردت لي دنمت برمضلا نوكي نأ ب, لاف ْش

 الأ نا ار هلا ىلا هثم قرت مث ظعولاب دس | ىلاسعت هنا هملءل دي ىذلالوق او هوجولا غ غاب ىلع بام اذه ىف ىعا رع

 1 قد رطل اب ضر ىلصح امسهم هنا فكي 00

 ْ اناصأ فلتخا( ةئاثلاةلآس 1ا )لعأ هاو قش الا ىب رطاا ىلع ما دقال او لو هن* انفةكالا حو ى ا الا

 ال لدي الا ىوق ناالا عببا ىلع ل دناو اغفالا رهاظ ناف بدترتلا ىلع عورشم د الا مذ مكح - موضعت لاق
 ! ا ملعهل لسبسالف تونا ناف هنا اداهطعي همع هلل ' ىكر بلاط ىنأ نب ”ىلعن نيس: هو اريمأ لاقت بنت ثلا ىلع:

 م ىئرتلا اذه نورخآ ١. لاهو نيمكمل |ثعب برضا ظعع ” ل ناف اهيرشات ا ناف او ديتم رد 5تدناف ا

 | ير اباصعأ ضعبلاقو لكلا نيب عهبان سأ, الق زوثنلا قة دس ةءاما نو فلا افون
 ١ اهظعي نأ زوثنا* ادبا دم ءهلو لاق ١ هيفا هرع --نأ 4 لهو اهافعي نزودنل! فو دنء هل نأ بهذا ا

 1 يبدأ ااذهدنء ةعاطلا ىلازوثنا١ن ءنع-راذا ىأ مكنعط أ ناف ىلا عت لاه مث اممرمضي واقر تاوأا

 ناك هللاث١٠ ءاذيالاو تأ عملا لمس ىلع اد رز طنا رعهلاو برضا !ّنماعاواطت ال ىأ المس نملعاوغت الف ا

 أ ل ىف هدد. تم ذاشنو هتردق لكلا ربك ”ىل-ءوه لإ ,ة:طاريكيالهربكو ةه1اولعبالءواعو اريك الع ْ

 ْ هن: هدوصتلانا(لوتالا) هوجو نم هنا و نسحلااةبامت ىف عضرملا اذه ىف نيّتفصل ا نيتاسهرك 0

 لأ اف مكنم فاصتنالان نعنزعو مك مط عقد ع نعنةعذ نا نما ىعااو ناوسناا ملط ىلع حاوزالاديدمت |

 1 لع ركت ركب ”رتغت نأ تفي الف مكتم نوة- ىفوةدسرو مكن م نيل ف صني ر دافي يكر هاف ىلع هنا هس
 ١ ربك او مكنم ىلعأ هللاناف مكيدي أ واعامكنعط أ اذان مماعاوختتال (قناثاا) نم ةجر دريك أو ننمادي |
 مكفاكمإال هئانربكو و هواع عم ىلاععت هنا (ثااثأا) قال امال فاكتب نأ ن نعلا:دوهو ٠ :ىن لكص نم

 ارك ول تا (خنارلاو كلذ ىلس<نودقيال ننام كم ندوفاكتال كلذكف نوةطنامالا |

 اوك رتدو اهّنن واواة:نأب لوأ ع :أف اهزون نءةأرااتاتاذاك هلرفغي لب بانا ذا ىصاعا اذخ اوال |
 أ مان كاسل تنل رخا راقب ديعلا نم تك ام اريك و هواع عم ىلاسعت هنا( سءامللا) اعلا :
 تحسس. سا

 م سس

 مسلما ةممسسسسم بسسس. سم كب

 : دس عم ات



"1 
 الا الاالا 2 2قل2تُل41ُُْ2 اا 2 5 تآآ ازششّسلسّاٌ اس ت5 2 ية 110 وا 0-6

 ىلا عتدل وق ضغبلاو با !نم اهريدذو اماق اع شستفتل ا ىفا ةنالنأو :ًاراا لاح رهاظ او فتكتتا ا

 ناك هلل' نا امه هللا قدرت احالصا اديربن ا اهله نم مكسوهلدأ ن ماك اوثعناف ام مد قاقشممةْسناد) ]|

 [قيمل هنا نيام .رمضي ماهر جس مئاهظعي حوزلا نا ةرملازو شن دنع وذا ىلاعت هنأ ل-ءا ( ارييشا هلع ]
 أانههوتنا الا رخاىلا امم ق امش معْح ناو لاققملاظا | ن نم مولطظا ا فص نم ىلا هك الا الا برمضا | دعن

 |نوذا تى اللاو هوقفالعاذندو لاه .ّجلعىأ ٌمفْحخ سايع نبا لاق (ىلوالاةأسملا )' لئاش٠]
 | كلذ دنعذ زوشنلا تارامأهل ارواغن ادشبالا فنان يعضوملانيب قرفلاو تاظا ىلع لو كلذ ناف َن هزوم

 | ةرمشان اهنوكي ل_عل الصح دقف زودنلا ىلعت< ريدان برم ذا اورعمأ او اظءولادءبامأو فرائالسع 1

 | قاقشلاانلعولااف ًاطخ منقي أ ىععانوه - لاه حج زل نءط « لعلا ىلءانههفوللال جب وذ

 لتالانا ال امول_عمناكر اوقاَةْتاادو-و نأ ني رمسف ارب اد باجسأو ني مكر ىلا حش مل ةةمقلسا ىلع

 دو-ولاةءنأ نكميو ىندملا اذه زعم نعمك1س ا ىلا ة-امط اف لاذ نعوأ اذه نعردصفاقثا!كلذ نا

 المأ قاسقشلا كلذ قبله هلاف فواتاامنا فروخ هنم لمدعال اذه لئمومواعم لاش! قاقثلا
 | كلذ ةلازا ةدئافلا لء لاحم كلذ ناف لا طا ىف تب انا! قاّمشل !ًةلازا ت سدا نيهكحسحام ا ثعب ىف:دئاسفا اف ْ
 ا قشيام لءفيام_ممداو لك نا (امهدس أ ناليوأتقاقشلل ( يناثلا ةلأسملا) لمقتل ىفقاقشلا | ٠

 ْ قاقشهلوق (ةنلاثلا ةلأسملا) ةئايملا و ةوادعلاب و ثقراصا.مممد-او لك نا (ىلاثلاو) هند اهىلع

 || اههاودلل ةزئاج فورظا اىلا رداصملا ةفاضاو فراغ ىلا ردصلا ف.ضأ هناالا اهب ماها شم انعم اموت
 ا | هلوذي بطال 0 هبارلا ةلأسملا) راهلاولسللار كم لب ىلاه3لافو: ةفرع مديرو ىر.دتبي ل اةياريق

 : | دمة” نال كلذوهل-ةن < لد نءوا مامالا وه هنا مذهب لاف فال: همق وه نمله نم ءاك-اوثعباف

 : | عمملل باطخ منح هلوقنال كل ذو ةمالا ىلاصنهدحاو لك دا رملا نورخ؟لاعتوهملا ةمصزمشلا ماكتمالا 1

 1 هلوق نوكي نأ بع اذه ىلعف لكل ا ىلع هل بوف ةسقرل ا ىلع هل نم ىلوأ ضعبل ىلع هل سدو:

 ١ تنثف هللا اذهم ةّمالا داحاال !سسأ اذه نوكي نأ بجونا ودمر لاهم نينم وللا عم اناطت جيف نا | ِ
 < ||| اذهفاضيأر حالصالل اهلعأ نماكحو هل هأ نم محاوتع. نأ و ْ

 ١ | كاذفامهنب قاقشلا عقواذا (ةسءاسلا ةلآس 11١ هبموةينأ د لكلو ررمذلا عفد ىرك ىردحتا -

 ' || ناك ناو همكحانرك ذدقو زو ثنا اوهذ !منمناك ناف لك شي وأ اهنموأ هنءوأ اهمتءنوكي نأ اماقاقثلا

 | حابم كل 3 نا أ را تفرع هير ىرمستوأ ىرخأ 55 هاب جوزتلا لغم الال_- العف لعف دق ناكن اف همم

 أ ناكناو تحاولاك اهلا ةسمأ هتهج نملظب ناك ن او ازوث:ناكالاو تابقناف قاقدلا نع تءه:و

 هئعهلا ىذر فاشل لام ( ةسداسسلاةلاسملا) هانلقام اذيأ لوقااف امتثمىهالا ناكوأ اهتم
 اهله نمدحاووءإهأنمدحاو نوك<نأىوالاو نيمكح امهلعصو نيل دعما الا تع نآس حتسملا

 ' || نيمكملاةدئافوز اج نيسن ا اناك ناف .حالصال الط دش و تناجاللا نمام-هل ان فرعأ ام ماع دال
 3 ْ لال رعت ماعلا هتبغر نأ فرعمل لادا ةدرد جاتك ودعا امهم دحاو لكو لذ نأ

 1ْ | (ةعباسلاةلأس للا) عاشو قالط عاقب ان ءباو اوكا وهام نال مف نايكمللا عمتزع م ةفراسفملا ىفوأ
 0 رملامكج ىدةفيوا ل->رلا مكح قاطي نأ ل شمام-منذا نو دينيجوزلا مزلي سم أ دنت نيمكعلل زو لد

 : لوةودو دوال ( ىلا ءااو) ودءاو كلام لاق هيوزودع (امهدحأ)نالوق همذ ”ىعفاشال اهأ ام نم؟ هاىش

 . [|| هنعهتلا ىطر ”ىلعثيدح هنعهقلا ىضر ”ىفاشلارك ذوتالاكولا رئاسك ةلكوو هاذه ىلعد ةفسح ىنأ ||

 أ اممتءدحاو لكعمو هنعهقا ىذر "ىلء ىلا: أسهاو لبر ءاس ىلاق هن اةدادم < ن نءنيزي-سناىورام ودو
 | كيلعام نافرعت نيمكعلل لاه مث اهلهأ نءاكح وول _هأ نماكح ارم نأ ”ىلع مه هذ سائلا ن ند عجب
 0 ىلاعتهقلاباتك,ت يضر : رمال الب 2 ”رفننأ 5 00 تعيكيرا اع 0



 (لوتالا لوقلا ل لدامأ) لءلدنياوقلا نه داو لكل ثيدح |اذ- هىقو هنعهللا ىذر "صفا كاأأإ

 ْ هلا قذوناحالصاواريش ناكل ادرينا (لوالا) هوجو اديربنا هلوةىف ( ىلرالا ةلأ اال | ناتلأسم 1

 ْ 5 هفبدعال هلنانا مكناعأ تكلل مامو لسيبسلا نباو بنحلاببحاصلاو بنلسا رام, اوين رقلا ىذ 0

 عاونأ ةريشع امتد دو ة:_بحلا قال الارث اسوا ذا الاد -عىف د_درأ ةنوشالاوة-هودالاةلازا

 د حر اولا لاسعأ عد بولا لامعأ ع. مح همك لح دب ةلاذخ هو كال ذب ىلا سدت هللا سه دز هبي ود لرتو

 1 هلوكد . ةدا.علابسهأ ال ىلاعت هنال كلذو اًمشةنا وكرم: الو هلوق ( ىلاك هلاعوتلا ) م ؟براو دعا سانلا 1

 ريثك لاق نالذ ىلا نالفبتنسح أ لاق يواه ويرمضاف ىأ باقرلا

 هال
 تمس مسا 701704 . ص سس ع دع او )| هححسس 0-3

 ْ ذو نأ كل ءهاوقىفام لذأو امج انام نا ا .ًارنا يلع لاعتو نيحوزلاامضر ريغ نماثعب هنأو وف

 | ىأ نك هوذ ىدعمو ”ىلع فةو ضرما حيوزلا نا ( ىناثلا لوذلا ل- ادامأو) كاداهتا

 مهام“ ىلاسعت هنأ لوالالو ال جحا رمنساعلا نءو ىه تاءذام لع_فن ل ثدح ل اوء دف فدنجت سل

 ىلاسعت هناب ىناثلا ل وقل تحا نم منهو مكان :رم هنكم د ّمذاك اح هلءجاذا رك اناودمكملاو نيمكح
 صرة ءريغحالصالا» ءاروام توك نأ ىذتقي اذ هو حالمالاالا املا فضي نيم تحولات ادا

 امهرك ذر لناو هنا حني وزلا نياكة ىأ امس رت قاسةش مف س ناو هلوق (ةنماثلاةلأسلا) ا.هبلا

 ا همقو هت هللا ق وةواحال ١١ ديرتنا ىلامعت لاف مءاسنل ام لاجرلاودو ام-جاع لديامرك ذىرج هلاالا

 ا

 : (ثلاثلا) نيجوزلا نيب هللا قول احالص ا ناك ادربنا (ىلاثلا) ريخوهام ىلع ةذَ ىتح ئيمكسملا ند

 | نا نيمكلا !نيب هللا نذوب اسالص ناجوزلا دربنا (عحارلا) نيحورلا نييهللا ققول احاللص !ناحوزلا دربنا

 : ةقفاوالو ؟فوتلالصأ (هعاش لأ ةلأسملا) هو>-ولا هده لكل لّو-< مفللا نأ كالو دا ل ناد

 ظ ميال هلا ىلعةللا دا الاو ةعاطلا لءفهدنع ىف ىدلا فطال اقيقوتلاق رومالان هسه أ ىف ةاواسملا ىشد

 ١ تاذحالسصصا نيمكملا د هد تناك ن اهنا ئءملاو ىلاسعت هللا قيئود الادصا لاو ضار ءالان

 نيمكعلاو نيحوزال دس.ءولا همدارا او اري هلع ناك هنا نا ىلا-عت لاك مث ا

 ا هلوق ةروسأاو ذهىفةروك ذملا فيلاكلا نم ه (عساتلاعوألا) 95 يعاقب رط كاان ام كاد

 راسو نيك اسااو انما او ىف رقلا ىديوان ا حا نيدل اولانو ايد هباوكرمثت الو هللا او د--عاو) ىلاعت

 ىلاورخ" "الا عم ةنسملا هل _ماعأا ىلا نيدوزلان هدداو لك دشرأ الى لات هنآ عاو (اروةخالام 2

 سا[ عسا لاه هناا د غادة لوخ ) لوالا عونلا)
 ل نءعةرامع ةدايعلا نألعاو ءودحو يدا

: 

 ا ا ىلاعت هل رقد ةرقبلاةروس ىف مدةتدقةدايعلا ف مالكلا ى.ةعو د.-وتل اكل ذ ص.مذعل ىعمالف

 ْ اكريشم ناك هريغهللا عع به كاسمع نءنال اندلا اوكرمش: الو هلو :دابعلا ف صالخ الايس ق'اوادبعاو

 هقااو ديعلالا او رعأ امو ىلاهت لاه ذن ولو اسضاخم وكمال
 |١ ءاوق ما !١عونا) نيدلا ني صام

 1 ور ذ هلوةك اناس> !نيدلاولاداو: باور دؤءلاو افود_ انوه نا ىل-ءاوةف:اوانا .انيدلاولابو

 0 .تاقتنا ةلقمالواشرال » ةموامال ىسح أ واانن ىئيسأ

 (اهءنانو) هن هن الا هدم ىف (اهدحا) عض اومىفهذ.حوبو هتدابعب نيدلاولا ربمازلا نرقىلاسعت هنآ ل-عاو

 أريصملا -ىلاكيدا اولد كر كسانأ هلوق )ع همااناد) انا.سح !نيدلاولابوهاباالا او د.ءتال نأ كير ىذتو هلوق

 || هلوق اموملا ربل ا بوو ىلع ل ديا تو امسبمل|ن اسحالاو ا.د رب بوجوو ام يةح ميظعت ىلع ةلال د اذهب ىنكو
 لافو امسح هيدا اوناسنالا انصوو لاف واعرك الوقاءها ل_ةو اءهرهذ ا

 ١ امادااف اد تانسو اهواز الث مل-ع هيكل س لام يبل ارشن نأ ىلءل ا دهاج ناو نب ر ةاك-ا!نيدلاولاىف

 سومغلانيدلاو نيدلاولا قوةعو هلام لا رششال راكم اربك لاف هنا لو هلع هلأ ىلص ”ىنلان ءوافورعم

 ا ا نعلا نم هدفو# امال حما لو احال_-رنا هذعء هللا ىذر ”ىرذلادمعس فأن و

 إ نيس كلانذأ كاونأ لامة ىاوأ ل اةذن ءأاندسأ كل له مالساا هلعلاسقةداهطلا ف
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 انيمعم وةدنأ وه نيا اولا ىلا ناسحالا نأ لا 0 ديقالاو هاش كلانذ؟ نافاسم مذ أ اف
 ةردقلاردقباس لع قاغنالاوامهيلاطم ل صخت ىف بو اموعم مالكا ىف ن شالو امويلع هنود خنربالو

 ا لقي نأ فان نأب كلذ ىلار طض»نأ الاىزارلار كب ونأ لاه اهات ةيالو اسالس امويلعر ومشت الن أو ربلا نم
 ظ ىور هنع بمثل و هنم هريغ نيكي هسفن لاقدق ناك كلذ لعغي لا ذا ناله ةهلزو<دئنش لد كرتنا
 ْ درا عرشلاز اكرشم ناكو هسأ لتقن ع بهارلا سعاع ىلأ ني هلظنس ىمن لبو هيلع هللا ىلسص ى لانا ا

 | نيدلاولانأ ٍلعاو ماسرالاودل رابندو كلا لوف لت ذاك محلا هل_صب م أو هو ىلرقأا ىذيوىلاعت هوق|
 صاوذيةطصو هذ تناكو تانار لا برق اهنوكبقصوصخش تناك دالولا ار ةناالااضيأ براك الا ند

 اهنا مدالولادبارق 5 , الا هذه فرك ذذ عاونالار“ اس نءركذإ ىف ىلاعتت هلل هزي« مرحال اهريغىف لصخع ال

 ْ رغدلا (امهدح أ )زدهلا نم نيع وا صوم متملا نأ لءاوىماتبلا وهلوث(سماذلاعونلا) م> رلا بارق
 قرب س اع نبا لاق ةررو اةيسار راقلا رع ق نوفا اذه هناكددالو قفتملا مدع (ىناثلاو)

 | نيكاس ماو هلوق (سداسلاعونلا) مهلا وءأ اغذسىف غلا اسلت م ناامدوناك ناو مسأر حدي ومه- رب مج

 هب ع ديو أ ان عفت هب باق ريغل ا ىلع هسفن لاس ضرعي نأ هنكع هريكل هناالا لاما ميدءناكن او هنا ِل-عاو

 نيكسملا ىلا ناسحالاو نكح ملا ىلع ركذلا ىف ميتسلا هللا مد عملا !ذواذ هيلع هلةر دقالف ميةءلاامأو اررذ

 راخلاوهلوق ) عباسلا عونلا ( رهاتالف لد ”اسااامأو ىلاسعت لاق ا” لمجلاًدرلابوأ هيلالاجالاناما

 مالسااو ةالصااهءاعلاو هراود دعت ىدااود يئاسارانملاو هرا او برق ىذااوه لق ىرتلاىذ

 | ةنعنوعد رأ لوَدد ”ىرهزلا ناكو ارادنوءبرأ راوملاناوالأ هقثاون هراجن ءآنال نم ةنحلا ل-خ دال

 (راهلاموصت ةنالذنا هللا ل وسرانىل-ءق 5 ةرب رهى أن عرافا>نوعب رأو انام نر راد ريس دودت رأو

 ىهاهف ريخال مالسلاوةالصاا هملعلاستف ةطراس ىه ىأاس اريج ى ذؤيب ئئامئاسلفو ليلا ىلصتد أ
 املاقوهتلا محرنمالا راملا قح ىدؤيالءد. ده سف'ك ذلاو لاق لسو هيلع هنا ىلص هنا ىوروراانلا ىف

 هباصأ ناو هنأ: هريخ هباضأ ناو هرش هدأ صضرةمساناو هسنعا ارَدهانا ذايحلا قيام نورد أ مسه

 تملا رقلا ىف رتل ىذراملاب عنو ربك لاو هنز اج تعيش تام ناو هت دع ض ع ناو هني ز ع رمش

 تاولصلا لءاوافةاح يرق صا مدخالا ىلءامسن را ادراخلا وكرق دى:جالارامخلا بلا راخلابو
 هلوق (نماثلاعونلا) ةبارقلاوراواعا نابحوم هيفعتجا هلال هقحمظعىلءاهسنت لطول الدلو

 اةيارقلا دض ةياتللا نءولصأو .ىل ا :ملا الا و
 : لا قنة كلا وهو ىنجلأ ل برو هلدأ نعا دعابشم انيرع ناكاذا بن+ لجر لا ةيد.ءءلاوهو ٍْ

 ةنانطاهثمو رخ الا نعام متمدحساو لك دعمل ناّدي-انأ !نايئانكلا و ىفدعبىأ "قبو نتج او ىلا.عت لاقو
 دعو "هديا تابشالا ترآ هنو لكتاب ماه ةالصأل دد اسما روذ>- نعءو ةراهطلا نءو دعابشل عاملا نم

 نيمنعم لق وهو نونلانوكسو ميسا خفي بئخلا راكلاو مداع نعل ذةملاىورو رخ : الا نعام_مئم

 ىنءاا نال فاضاا فذ. ىئللاىذ راجلاوريد_ةتلانوكيو ةمدح [ذ لا ب: انديرب هنا ) امهدحأ)

 هلوق( عساتلا عوتلا)دوجو مركن الف لاسقاك ةغلايملا لبس ىلعافدو ثوكي نا (رخالاو) مووهفم
 لعتفاكي رششاماو اةدالماراجاماورغسف اةيفراما كينج لمح نأ, كيدص ىذلا وهو بنطاب بحاضلاو ٍ

 كءلعف هس و كذب تمأتلا ,ةبص ىفدأ نمل ذري_غوأ ددهسمو أ س ا ىف كن ىلا ا دعاف اماو ةفرحوأ

 توكلنا مناف أ را تاع دلا لقا نابلحالا ىلإ فيو زل كش وما دتالو قطا ثا رع ذأ
 نا نععطقنا ىدلار ةامسااوذو لبسلا ياو ةلوق يااا قلو كن ىلا عمجتتاو كيم

 ةعاط كيلامااىلاناس-الانألءاو م 9 انعأ تكلمامو هلوق. ( ريثءىدانللاعوألا) فءذلا|

 مدخلا نءاثمش عاش نا سو هلع هللا ىلسد "ىلا نا هنع هللا ىذر باطلخا نب رسعىور ةوظع
 ىورو هللادا.عاو ذعت الواوسش سانال ناف ه> هير هلت ل .توش قفاون سرت ثباو علف هتعسش هته قفاورلا



 هئب ه2 طلاب وسر ناكل عؤرو 5 يأ تكلم اموزالملا همالكصح < رت ناكمال لاو ةالصلا هلع هنا
 | هللا ىل_هلوسرلا علطف انرمش هدي نتاطدشلالا و لوسرلاهعمسي و هللاذوعأ دمعلا لوف هدبع برض»
 ْ قالا داك قانا تسر ةيلعاق لع هللا لوسر لاةفدكرتف هنا لوسربذوعأ لاقث هيا سوهيلع
 هدد د6 سف:ىذا'و مالسااو ةالصل ا هملع ىلا لاَمذ هللا هح ولي هناق هللا ل وسرا. لاق هذئاعرا نأ

 ةةاطالام موغاكب ال نأ اسست هو-ون همها ناسحالا نأ دعا و راثلا عفس يجو عفادل اهات ول
 مييطعينأ (اهئلانثو) ةنسسح ةرشاعم مهرشاعب لبن يللا مالك انمهي ذود الأ (اهنانأف) هيمسهل
 ءاغبااءامالا نوفاك كوامملا ىلا نوعيس ةءاداملا ىف اوناكو هملانوجاتيام ةوسكلاو ماعطلا نم
 هبقدانانع علا ىلا نا الاول واءوو:ناومح لك ممذعلافو ّنوءعوذنو نوح ورذب ب سكل اودو
 مالسلاوةالصلا هيلع لاف دي تذخ أ و كابر تشم لاقي كودو دمك ًاتنيملا رك ذنأ لعاو رقع ةعاط

 بدال هنا نا لاه ف انصالا هذ_ه ىلاعترك ذا و ام اع اني دي أ تاعام ىلا عت لاكو تذد لعبا ىلع
 موةيال ىذلا هسفنىف ىظعلا لاتخلابدي ربسابعزب!لاقريكلا وءال.ط او ذلاتغاو ار وذن ال انيَع ناكر م

 هناريج نموءارةذاوناك اذا هبرافأ نم فأي لالا نال انوه لامتخالاركذاسغ او جاجزلا لاك دح أ قوة <
 رذفلاىف قعمو ةمودملالمةئاو وق دنع ةلغفللا هذه قامت اانكقو ءجرمشعن سالف“ ءانعضاواك اذا

 هقئاداطع املا داع لعرخش ىذا اود سا. ءنيا لاه الواطتو اريكمبق انمددعب ىذلاروفأ اولواطتلا

 لكوريك_ملاوه لادا نال عضوملا اد هىف مدل ا. نينصولا نيد هىلاعت هنا صخاغأو ههسعت عاوأ نم
 قوةلاهذ- ههباعر ىلعمدةد ال ءا روذنلاعذ هءلا فاضأ مقوةماةباعرب موةدالق هناق اريك مم ناك ند

 نوةكيول_ذلاب سادلا نو سمأيو نولي نيذلا) ىلاعت هل و5 ىلاعت هللا أ ض لب ةءعسأاوءانرلا لال

 -فاسكلاو ةزحأرق ة(ىلوالا ةلأس 1 لث : اسم همقو (امم مي هانا دعني رفاكللاب ددعأو لذف نم هلام هانااام ||

 ةغللا ىهوءالتاوءايلا مضي لدلاننوقامااو راصنالا غل ىهو هل-ئهديدلا قوءاملا وءابلا تي لا
 اكرم بل نانا نمل داد وتجالا تاك هءلوت اوقن هل ديد راب نيذلا (ةياتل أم ملا) ةيلاعلا

 لاف (ةئلاشلا ةلأس ل1 ةمالم لكب* مسا هوت و اصلا 2 هريخ

 ندعذ لدا اوروفلا لئم لذل او مر ك1! لئملذلاو لفقلا ل ملذحلا تاغا عب رأ هيفلخأا“ ىدح١اولا

 ( ةعبارلا ةلأس ما ( بجاولا عن مدع د رمذلا فو ناس الا عدم منعةرا.عبرعلا مالك وهود ؟ريملا ل

 هءوصو مدا اوفرتءد نأ اوه دوما منا سايب الاد

 نم مبا ف اسعرلعلا نم ه ىعن هل د5 ع نم هللا مها ام نوةكيو نافكلاءاضبأ م_هموةاو م أ وةبروتلا ف
 رذنأ لوةا|ادهرمصن ن نم محاو ان.همانادع دو ويلا ةرخ . الاى اند ءأو لو هنلع هللا ىلببص دجتوفم

 ىلا.عت هنال لاملاب للا هئمدار ما نورخآ لاو رئاكلا اهلي دار 1١ نأ ىلءلدي هب , الارخاىف رذاكلا

 ىرقلا ىذي وان ديا دارو ياك لق لااا تاتا د دوام ةباعرايف بجو تا 01 بنوقعم 6

 هقانا لاذ كانا 5 هه نع نير ل مد لاح نوح. معا ءالؤد ىلا ثايبحعالا 0

 نوك.نأ بو ل-< عا ساخاا نو صأب و نول_دد نيدلا هيلع فطعمث اروذن الاد ناكن مهبدعال

 | لخلاف ماعلا ( ثالثا لوقلاو ) لامااب لخلا الا لاذامو هل _ىقا؟ اةاعتمال_ع للا اذ د
 0 الوادم ظفالا نوكحححص بوف مومدم كلاود ماع ظ_فةالاناللاملا ل أاىفو نيدلاو معلا
 نوك (اهاقأ) انثالث ةمومدملالاو-الانم ةيسالا هذه ىفرك ذىلاسعت هلا (ةسماخلاةلألا) لكدل
 ةياهاا وهاد هو لدأانم-هرمغل ني سعأ مهموك (14ج اند) نولخي :نيذلا هلوقب دارا وهو ال. ناسنالا ْ

 ل23 نم هللا هانا نيالا از للاب سانلا نو رمأو ةويدار اي لج ابق
 1: 5 يجب + عد جحا



 رد 5 ممجصو

 هةحو ىلع عقب دقناسقكلا اذه نا ع ناكمالا عمز_هلاوراسلا عمراسعالاو ىغلا عمرة فلا نوههو.ف

 || رفكلا د- ىلا هت اذهوردّقلاو ءاضَةلاد ىذربالو ىلاعت هللا نعةباكشلا رهظينأ ل_ةهرفكل بجو |
 |رهاظ عض واااذهىف همالكف دووملانةصوطصخغدي الا لاق نمو اًنمهءابا نعني رفاكلال ان ددعأو لاق كلذلف ْ

 ةمعنلاءارفاكن وكن ء رفاكلا اذه نم دارملا نوكي نأ اضرأ نكعورذاكو هذ ةزينت او نيدلا مكن نال

 نو:مؤدالو سا.لاءاث رمهلا اومن وة نيذل'و ) ىلاعت لاق مث عرمشا ١و نيدلادا رواكضصن وكن نمال ْ

 | ىلع افطع ضفخ عض وه ىف هتاعح تْدثناو اهلمق تلاد الا ىف نيذلا ىلعهم الا هذهىف نيذل | تفطع
 هتموت ذاه-ولاوهو نةفاناا ىف تازن”ىدح اولا لاف( ] انلاةلأسا) انمهماناذ_ءنب رفاكلل هلوق 1

 ٠ قكوالاو لد و هيلع هللا ىلصل اوسرلا5 وادع ىلع ني-ةفاما ةكم كرعشم ىف تازن لق و قافناأ نمدريضودو

 اوه(لوالاث) نامل ذ لع_ةيال نم نا نيب تايمالس ا باير ىلا ناسحالا سهام ىلاعت هنا لاشي ثأ ||
 للا سانلا نونئمأيو نواحي نذل هوة ىف نومومذملا مشو ةئمأ |لاملا قافنا ىلع مذقيال ىذلا لضلا 0

 | اضيأ ةقرفلا ءذهف ةعمدا اوءابرلا ضر لب ةعاطل ا ضرغلال نكل م-هااومآ نوةفش نيذلا (فاثلاو) ||
 ا نا.الا ض رغللا اومالاقاةناودو لوالا مسقلاالا ل منيمسقلا نب دس. ل وقل !لطب قمق ةدوهدم
 | هلوذك لاعفالا هذه باعصال نيرق ناطم_تلا نا ىنعملاو ائيرقءاسفا رق هلناطيسشلا نكي نو لاق مث

 راد نعهل_ظيناك د ١نيرقلا س.هنا ىلاعت نيبو نيرقدلو عفان طم هل ضن نورلا رك نعش ءبنمو ٍإ

 ْ بدك دب ص ناطمش لك عسبانف لعريغت هللا ىف لد ادم نم سانا نموهلوةكودو ريعسسمأ اراثو درو»و معلا |
 0 ناعالا ل رتىف مهراشا“و.هزيبو مهرمعىلاعت هنا مث ريعسلا با دع ىلا هيد مودل ذي هناق هالول نم هن ًاهملع

 0م ل 2 تح ٠

 8 روكشادا وامس اذامو نوكي نأز وجور راكنالا عع ماهفّدسا م-مبعا ذامودل رق (قدالا ةلألا) | : لئاسههفو (اسلع ممسهلنا ناكو هللا مهقز رام اوةدناررخ الاموسلاو هتاءاوذماولم-_ماعاذامو) لاَمق|)
 |ىذلاامو ىنعملانوكيواعح!اذ دو امنوكو ىذا ىعمفاذنوكي نازو<و مهماعئشلا ىو عملا ٍ

 ١ واقف هب الاهدمبدملقتلا ليدس ىلع حصل ناميالا نأ, نولئ املا جتحا 6 اثناةلألا) اوئمآول ماع

 ١ دياةل1نا ىلءادد لدف مهلالدتسا سالو مهراعأ غرف نيل دمملا ىرئاناف ةيوعصلا ةياعىف تاكا اريسعم

 اذهىفنالءاو "هلم ىمذةهلإب المس ىلءلئالدلاام اف ليصافتا | ىفةيوعدلا نابن وماكسملا باجأ فاك

 اواكو او قابلا لاق هلشسأ هلاورمذو هنآ الاهذ_مب ةلزتءملار ووجب جحا (ةئلاثلا ةلأسا) اروؤ ثحلا

 ( اوراسصو امم اوحرخو) مولعاذامبد_ءمرانلا فوه نا لاقالاك كاذهقالوتينأ زي لني رداقرعغ

 . ]| ثدح نوال ىعكل ا لاقو لك اول هملءاذام ماعطلا ىل_ءردةيال ىذلا عن اجلا لاقيالاكو ةبتلا ىلا |
 5 ةأرهأللاةءالو ايدك ناك ول «لءا ذام هض سه نأ لارالاحد نءاول هملءاذام لوقي ترذكلا هنق |

 ب ند الاذك لقاعا نم لولا !ذ_ه نس<الاكو المج ناك ولهءلعاذام لو الحر تناك ؤلاهلعءاذام

 7 ىخضاقلالافو هكلم كلما نال هذم نس هك هريدغ نم خقناو هيا لاجراء اذ لا. لا فزوقلا نم ا

 ةقرافم نم نكت ال ثدح نم سدو ةعم_ضااق فترمصتلاب هلم كو لقاعلا صاد نار ردعال هنا راماديع ١

 | نا ىلع ل داهم مالكم ! ذهل ثمركذي نمناك اذاو ةعمضل ىف تف سدت ول ك.لءاذامهللوقب سدا ||
 ١ باوثلاوْمَدِلاَ حدملا هقد رطبْك_ةلانا لع اوةيلثمالا نمدورك ذام هلا دذهذ ىلا عت ها عزي اجرعغ كل ذ :

 ْ ناكو ىلا عت لاق مث ةذاعال ا ىلا ةجاح الف ترثك دة ىئادلا 1 معلا قا مهضراعمو ةلزتعمالرثك دقباَقءلاو ٍإ

 | وداكرومالا نطاوس ىيلع هلا ىلا نيبف رهاظريغانطان نوكيا :ائرلا ىلا دصقل نا ىءملاواملع ممم هللا :
 || ةمعاد لدم يولقلا لاعفأ نم حت امقلا نع هل عدارلاك كل ذر اص كا ذ دقّتعا يمنا فال ناف ذره اوامر ميل 1

 اضيدنس>- كنا وةرذلاةثمل_ظيال هللا نا ( ىلاعتهلود * ةعملاوءاب .رلاو قافذلا
 ا دا هك تن تا يتصل ٠
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 رخ الامو.ا او هللاااو:ماوله-مياعاذامو ىلاعت هلوةدوه هي الا هذه قاعتنالعأ ( ا.هظعارجأ هندإنم ا

 || بعرف اهةع اضد همس كدثاو ة”رذ ل اة م هلاح هذه: نءملظيإل هللا ناق لاق هن اكف هللامهةزرا او ةفنأو

 لاح هلوق (لوالا) هن الرو ءابدعولا ىلع "وإسم هن , الاهدل هنال-ءاو ةعاطلاو ناعالا ف كلذ ١

 ةغللا له لوقف ةريسغصلا٠ ١ را هلو اةكرذلا (ىلوالاةلأسللا) لل اسم همقوو دل اةشمل_ظرال هللا نا

 تك ذءانالاودل_ه. 0 م اهعقر ُث بارتلا فهدي لدا هنا سامعنبان ءفكورو

 زو ذو نوكيام ىأرذلاقثم يعمد اذه نزو ىأاذه لاهم ىلءاذه لاقي لقثلا ن هلاعتملاّقء هو '

 هفرا«_امرغصأ ىلع رخ مالكلا نك وارعثك الو الما م-اظيال ىلاعت هناي الا نمدارملا نا لءاوةترذلا

 ىلعدتا الا هذه تاد هلزتعملا تلاق (ةناثلاةلأسملار ايش سانا لظيال هللانأ ىلاسعت هلوق هلع ل دي سانا

 وعملا ' كلذدجوم ناك وافاضعن مضعن لظ لامعالا : هلل نم نال دايعلا لاعال لاح سدا ىلاسعت هنا

 دنعلظلا كلذ لمه ىلع ملاظأكلذا ةردقالو ملاظلا ىف لاغلا قا ولاضيأو هلناوه ملال ناكل ىلاعندّتلا
 ض# | ذه ناكه مل هب هءقاعد دْتاظ ل هتةصو هنأش اذه ن الوش :ىلاعتهنامت هدو>ودعل هعئد للءالو هَدَدَع

 دحالارا ص ى.سام ىلءىعادلاو لعلاب ةضراعما باو ااو مظل ن نع هزيم ىلاسعت هنووك( ءالاددبا الاومطلا

 ْ كةلاوهو دحن او فرح ىلا عجرتاهن الا تدعو ترثك ناو ةلزكعملا الؤدتالالختسا ناانرك دك

 || اوداعأ اماكف ىعادلاو للان ةذراعملاوهو نيعم فر | اذه ىلءلاؤسااو باَمعلاو باوثلاو َمدلا و حدملا

 ملظا ا ىلءر داو هنا ىلع ل دهب الا ةلزتعملا تلاق(ةثلاثلا هلأ ساا)لاو اًوسا|ا1-هه ءلعاندعألالدتسالا كلذ

 نمزلانا ىرتالا«لءارداةو هناك اذاالا حّدقلا ثاذ هنم عصا ل عبق ل هذال حد نمو هكرتب ح دعهنال

 مونالو ةنسهذخ أئال هنأب ح3 ىلا هت هنا باوااو ةقرمسأا ىلا ىلإ الاف بهذيال هنأب تتر نأ هنم مصنالا

 هكر دن نأ مدن هنا ىل_ءةلزتعملا هنع كلذ ل ديمو ىاصدال ا هكردتال هنأب حدو هسلعللذ حصين أ مزان لد
 || ىلا: هناو هتعاط ىلءتاولا و وسل دعا انا ىلع ةلاد هن ' ال ١ ةلزتءللا تاأف (ةعبارإةلآ11)رادبالا |

 حديالا هو مهلظ دق ناكل مهل اسعأ ىلع موشي ملول هنادي الامد هىفنيب ىلاعت هن الا اطناكل هش. وأ

 لاهفالا كالت ىل_ءٍباوثاانم_هدعو ىلاعت هناباوااو مهلاسعأ ىل_عباوثلل نيقدتسه اوناك اذاالا

 هللا نم لا ملظا|نا ىنعل ديىذلاو ملظلا سد هسماع قاطأ اذ_هافلطظةروهىف كلذ ناكل اهياع مم ملولف |

 ريغلااو لاحم لاجما مزل_سمو هللا ىل_ءنالا امدو م دةعذج املا ول هجلل مزاتسمملاغا نا
 عنشمف سفن للم ىفالا ف ىسمّال هلاهس ملا وريسغلا كلم ىف فكرمصتا ان نعةرابع/- -ظلااذياورودّةم

 ماما هذم متسول ةددت همزاول ىناكط ا داذلا مصيال ئذلاو اهاانركيأل ماظل اضيأو ام ا هنوك

 ةقص لود-ىف حان ذئ.-و لاوزلا راج هتيواا تناك-ا كا ذكناكو لوا هتمواالاوز ناكل

 ةرطق باع نا لزم ا تاك "ا [1) لام هللا ىلع كلذو ل-ءافو ص مخل 5 علالا
 تاوثناةرو رضلانلعتانال ىلطانا ها اعص أ لافو ةنستئام دم ةءاطلاو ناعالا ب اوث لد زرنا ند

 باوثلا كلذ طاقساف ةرطقا| هذه برش باةءنمديزأ ةلواطتا ا نينسلا كة _ىطظعلا تاعااملا كل لك

 "قاما لاه (ةسداس ااةلأسملا) : هن الاهذهم ى:مهئاو م-ظ ةيصعملا نمردقل | !ذ_هباقعب ميظعلا

 طرد لب ؛ ماهونأ هال اقو هات املا لك طر:الو تاعاطلا ”نل-- باوث مج رامات

 تاوثلا كلذ طي اول لو ة:اناقط ام>الاد لوقلانالطب فانا التي وقةحراص عورسش اذه نا ل-عاو

 هنا اةلقامنا لطاب طاب الا, لوةلاق نالطاننامسقلاو طبحالوا باةعلا نمدإمثم طب نأ اما ناكل
 لص[ ولؤرخ الادو-و اهمنه داو لكم دع تس نات اذا هنال رح : الانام_ممدخاو لك طام مخانوالا

 لاس كال ذو لوما عم "ل-صاحنوكن نأو دال هل-عااناةرورضاءعمنادو-ولا ىل هل اعمنامدعاا |

 عفتني مل تاعاطلا كلتنال ةعاطااب طردت ال ةمصعملا نا عم ةمصعملاب ةعاضاا طامخ ازوءال هناانلق ااو'

 "ع لاقثمل- طدال هللا نا نارك تا وهو ملظ كلدو باقععفدفالو باو باج الةتبلايدسبعلا

 يكسو وس ص ص ع سس هو هس وس يي يي
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 جحا ا (ةءباسلا ةلأسللا) هلو حلا ةلوقنام لع طابخالا فاست لولا تين نامسقلا ل- طدامأو ةّرذ

 | ا ا اا ولات ةنللاىلاراذلا نمنو ردع نيئمؤملا نا ىلع الا ذهبان ادعأ
 أ[ ىلع يبا عضو ىلع ةرظا وما ماركالاو لالا تافسصب فوصوملاوه هنايزارقالاوذ_هحوتلا ىلع

 ا براشلااذهرمذ> اذافرهلا نمةءرطا ب رمش باةعنماداوث مظعأ ةن:#تتةئام هب دوبعاا بارت
 | ل دأاذاف ميظعردق باوثلا نم هلل-ذف مي انحل1 با وئلا كاذ نم ةصعملا هذه ب اقءردق نع طّقسأو
 | جرم هلاب عطقلا بجوف لطابودو لل كل ذ ناكل لانه ى : ولذ بامعلا نمردسة!! ك3 بيسسرانلا
و دالا ند (ىناثلا عوألا) ةنطلاىلا

 : : ْ أانهةعاضب ةسدح كن اوىلاعتهلوق هنآ الا ره هءلع نامْسا ار

 ا تثدح ناو نءملاو ةماتلا نا دقت ىلع عفرلابةنسحريثك باو عفانأ ارق ( ىلوالاةلأسملا) قئاسهتو

 ١ ةئسدع ةرذلاةنرْ:ناو ردقنااودصقات ملا ناكربد_ة7 ىلع بهئلاءنوقانلاو ةتدرج توقروأ هيي

 نوقابلاو فيعضتلان هفاأريسغ نءديدثنل ان اهذعضي صاع ناوريث تح نر ق و
 | ىلال اههفع اشي

 | مزجلل ةمضا | تطةسن وكت إ_دأو نوكسصي ناكىم إد كت (ةيئاثلا ةلأسا1) ةععاشلا نم ف.فذعلاو
 | فورح هيش:ىهو ةنك اساملالاضي نونا اوفذ_> ٌثنكةراصفنوذا!انوكسو !متوكساواولا تطةسو

 || تايثئالاو فذ اءنآر قا اءاجو ىردأال ىر دأ مل كلوةك مز لل تطةسافرط تعقو اذ !نيللا فورحوئمللا ||

 | هلوةينييىلاعتهاطا (ةئلاثلاةلألا) اريقفو أ اهنَغنك,ناهلوةكف تابئثالا امأو انه هذ فذ امأ
 ىلاعت هنا ناد الاهذم نيبوالص مهقح م_مسضيال هناةّرذ ل اثم لظرال هلل انا

 مهقاةكسا ىلعم هديزب

 ٠ ريع فر .عدتو هه انسمربعبا اوثااةَدمَّنال ةد ا ىف ةةعاضل اوه س مل ةفعاضملاهذ- 5 نمدا راانالءاو

 ناوئلاو مءا ل ماس لو نس ام راد لا يلع قع ذب ل عت هنادا رمال ءلاس<# ىهاننملا
 مويد لان فؤي لاق هنا هنع هللا ىضر دو ء«سم نبا نع ىوردي زأوا اء نيثالثوأ |ءزخ ني رمثع ]_ءدف

 ىلا تأءلف ود هيلع ل ناكن مثالي نالفاذ#ه ني رخاالاو نياوالا سؤر ىلع ىدا:مىداشرو ةماسقلا
 و ورظنا هتكمالا هللا لوةمف اس دلا تيهذ دقو نين نمبرابلوقءفم-هةوقح :الؤح طعأ ل لاسقيغ 0

 هلاخدأو هد_عاىلاعت هللااهفعط ةنسح نمةرذلاقثم قبناف اهتءمهوطعأف ةطاصلاهلاعأ ىف
  كتناوهوقن 1 1لافو اهذعاذدةن_سح كدناو ىلاسعت هللا باك ىف كل ذ قادصم هنجرو لخفض

 مالكا كلذ نال ةندسح فا اة ام ةد>اول اة! لاكولا.م ءالعلاىلا بح اذه اهذعاضن ةئاشسد

 "هلا هل اوةكوهو ىلاهتهتناالا فرعضتلا كل د معي الف ةرايعلا هذه لعامأ امولعد هرادّةمن ركب

 | هدبعىطعتل هللانا لاق هللاةرنره أ نع غل -ىدهلانافعوبأ لاهور_مهفاأن مري خام اردةاا

 ىغلب تاقف هتسفاًا فاز ةعموًااحاح دكم ىلا تءدهذ نأ هتلار ٌدَعَف :ة: دفا كا ةدغا ولا ةذسلان نموا
 لد الن ررطو لاف تخ كنا آفا أ ةلعاولا هند هن دوما دنع ىطعي هات لوقتكن كم
 | ردقي نيامظءارحأ ها لاقا ذا لاق وةياالاهذ_هالت م فدا" ىنأا, ف ءاضتةنسالاناتاقنكلوأ ]|

 | ىظعارسأ هلدان متؤبوىلا.عت هلوق هاعدي الامذ» تاقشا ىاارومالا ند م يسال كرت هردقأا

 ناك اذالأمىدنعل-رلال وةيانبك زبك اندانا الا دمع ئ-هعندل (ىل رالاخاللل ) تاتلاسمهمضو

 قرفلا نم بال هنا لعا ( ةيناثلا ةلأسملا) ارشا- ناتحامال ا ىندلالو لام ”ىدالاق»الو رخآدا هلام
 ْ دددر ؟ دف عشا كا ذنا هتلاذ معلا ناس رطذ# ىذا او اهةعاضب ةنسح كتناو هلوق نيو ا ده نيب

 فيعضتلا كلذ تا ارهاللاو باوثلا كلذ س:- نمتوكبالذ ا رجالا اذ هامأو تاو | كلذ سنح
 ماش ننال قنا ههتوي ىذلا مظعلا رجالا اذهامأو ةنلا ابيدوءوملا تاذال| سنج نءنوكي
 .نمعوألا اذهنال هندان ءءاوتب جوتلا ادد هصخاسغاو ةفرعملاو ةيلاىف قا ارغتسالا د-:ءوةبؤرلا دمع

 ار هوجو دقلاعدوبامب لاشين الب ةيئادسكلا لاعالا:لاشرال لاكلاو ةدبهبلاوةداعسلاو ةطيغلا |[
 | اذهو ةينامسملا ةداعسا | ىلا راشا فيعضتلا كاد يلذانو رونلاو افصلاو قارمشالا نه ةْسدَقلا سقت



ورلا ةداعسلا ىلاةراشثا م م-ظءلارحالا
لكح نمانئاذاف.كل) ىلا.عت هلوق د ةيناح

 0 دممشل هنأ ى

 هللانوةكيالو ضرالاممبىَو .والوسرلا اوطءواورفك نيذااّدون دون ادمن ءالؤد لان
 نع اىزاع ىلاعت هناو ل-ط دح أ ىلع ىر ال : هرج "لالا رع م اظذلاد-و (انيدح

 هللام_اه>نيذلا لسرلا ةداههش ىرع كل 3 ناب الاءدهق ىلاعت نيمف هشحر دق ىلع هدي ريو هن اس | ىلع

 ْ كلذ لبق نهرورسس نو ؛ودشأ هنرمسحو مظعأ ل تيكبتلاو غابأ ىلا ىلعةذل نوكنل قالا ىلع ذا

 ' لاسقثملظرال هللانا مومق هللا لاه نيدلا رافكذل ادعو اذهنوكيو ماظعأ ةعاطلا اروظأو لوسرلا نم

 (لوالاةلأس ا ( لد د اسم ه«بقواوفع اضن ناقل كن ناو م-ممق هللا لاق نيذاانيدعيطمال ادعووةّرذ

 ىذا تن ادت لوران تادف لاق ىلع نارذلا ًارثا دوع سم نيال لاهل و هيلع هقلا ىلص بلان كور

 أن الا هده ىلا تيوتا ال ءاسنلاةروس تدكتقاف دوه سم نيا لاق ىرغ نم هععسأ نأ بح أ لاسقف نتاع
 1 هللا ل دم د ةةأانا «*ىذدسا ارك ذو ةءارقلا نءتكسم اف دوعسم نبا لاك لسو هبل عننا ىلص لوسرلا كب ْ

 || م انلهج لاف اذهلف قي دصتلاب هتمال دودي لسو هماع هنن ا ل_ص لوسرلاو غالءاان لسرال نو دم: لو هيلع

 : هنامالسلا هيلع ىسع نع ىكحو ادس.مث مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلعءا دسمش او ركذ اطاو 32

 || ىذا !ءيدا!فنولوةيم-منابرعلاةداعنم ( ةياثلاةلأسملا) م-يف تمداما دش ماع تنكو لاق

 ٌ فيك مالكا اذ هك اذكتفوءاساذاواذك نالذ لءفاذاو اذكو اذك ناك اذاكبف.ك هنوءقو

 | نارةلاننيطاخلا هموق قعيءالؤد ىلعل دمشتساو اها ود رب ةَسأ لك ىلع هللا دهشدسا اذا ةمامتل مون نورت
 ا ىلعو م-ةأاو -أ او داش نم مهريغ ىلع نو دهشي ردع لك ل دأ نا مها اوحأ فرعو ىهدهاش نذإا

 1 لاقفم ولا كلذ فصوىلاعت هنا مث مهي ثمدام ادم مث مهبلع تن :كو مالسلا هيلع ىنمع لاق هولا اذه
 هلأ ل1)لئاسمهيفو ائيدح هان وكنا الو ّصرالا ممم ىو -:وللوسرلااودعو ١ ورغت نذلاّدوت ونذ موب
 || ءىشلا فطءنالر كلل اراغم لوشإلا كاع نوكيا لودرلااودعو اورذك نيذلاهلوق (ىلوالا

 || هلاددت , الالوةنفاذهتيئاذا ر ةكلل ةرياغما ىىداعملا ىلع لوسرلا ن امدع لج بوف زي احرمغ هدأت ىلع
 : ا ويقاعمف رفكلا ىلعةمامقلا مول نوبق اعباكم-_ملاو مالسالا عورذب نودطانم رافكلا نأ ىل_ع
 : رثآ عضوملا اذ مس عيص عمرك ذو ناك اما ىدملا اذه ىرثأ ةيصعملا كلذ نكي ملول هنال ىدامعملا كت ىلع

 : هلعاف مدي لام ىلع نيسلاة قمح ءاماا ةموه5هىوست ورع وأو مداعورثك ناار ق 606 امال 0

 4 انهنمام رق نيسلا ىفءانلا م دأف ىو دنت ىهعيسلاة د ث.ءاتلا ةسوةفم ىو ست ص اعنباو عفان أ ارقو

 ا نورك ذتو يزاو كءانريسطاهلوةك لي زختلا فرب اطهناهانالةءار ةاأاو. ده ىف نيديدشتلا عام اهر كالو

 | ءاتلا ةحوتنم ىو -ت ”ىاس كلاوةزج ًارقو ضرالا لال عفلادا:ساودو عاسةءارقلا هذه ىفو
 1 (ةثلاثلا ةلأس ملا ) فذ لاب تانثعا!ماغدالاب تانعاامابمالعفاناهغدأ ىتلا“ اًللاف 2 _> ةف.ف> نيسااو"

 || ىؤستاك شضرالامه.ىّو::نونفديول (لوتالا) اهو-و ضرالاممب ىو :ولدهل اوةريسف:ىفاو ورك ذ
 نو دويفابارت حاولا ريصت(ثااث كلا ءاوسضرالاواوناك مهناوا :ء.لممانودو (ىناثلاو) قوااب

 ْ ناقد رطليوأتا|لدال ه.فاثي د هللا نوةكيالو هلوق ( ةعبارلا هلأ م1) انارتتنك ىنتلاهلوقك اهلاح |
 ا (امهدحأ) نيهجو لفحا الص ءهاناعجا ذافأ دم مالك هنا (ىناثااو) هل قاع :ىلهة هاذ هنا ملوالا)

 || لسو هنلع هللا لص دج مهااوةك اون وكي لو ضرالا مباع قيطاتول نو دوب اه.مء هللا ىذر سابع نبا هلاقتام
 ١ (ىناثلا) سو هملع هللا ىلص دم سهأ ن داوك ام ىلا دئاعتاقكللا لوقلا اذه لغو اوةفانالو هءاورةكالو

 أ د - اولاعت اولاف اكرمث رفغبالو مالسالا لهالر ةغب ىلاعت هللا ناةءامقا |موهاو ارامل ني كح رشا | نأ

 1 دومشتو مسجدي م اكو مه-هاوذأ ىلع َ معده مهل هللار ةخب نأ احر نيكر شما“ امانبر هاو نول

 ٍْ ل و اق ااا رطاا) امي دح هللا | وةكيلو ارث اوناكمخا نووي كل انهذ نولمعي اوناكاسجمواجرأ ا

 ْ مسا كانك لعدوو دايك ك.ف هللا دنع ماير اال ايد سم مالك | اذه نا



 6 نسل

 ! (لوالا) هو-و نمباوذلاو نيكر شءاثك امير هللا وهل وق نيبو بتال هذ #ه نيب عبلبا فيكى قنا ا
 أ هلق نوءاكّ نطومو اسمهالا ععست الف هلوةوهو هسف نوملكّيال نطوخ ةريثك ةءامقلانطاومنا |
 | نوذرتسعي نطوم فو نطوم ىف نويذكمف نيكرمشم اك امان رهتلاو م-ها وقل وسن ملمعتاك امهلوذك |
 | نأ نطاوملا كل: رخاوار تان ان بدك الو درئاتماانم-واوقوهو ةعجرلان ولأ ور فكل انمهسف: أ ىل-عأ

 | اذهنا (قاثلا) م و.أ كلذ ىرخ نم هللاب دوعن مح دولو مهاجر أو م ,يديأ ماكو مههاوذأ ىلع مَع
 | ىلع اوريخأ امماو ناكل اودصقي مما (ثلاثلا) اندبام ىلع تلا ىف لخ ادود ل, عقاوريغنامكلا
 | ءىوسو نآالا ذة ىت- انوا ىف نيه دم لب ام سفنأ دزعنيكر شماك ام هللاو هري دنا و هد ولام بسح
 أةروك ملا ف لاكتلا نم (رشاعلاعونلا) ىلاغت هللاءاث نا ماعنالاةر وسف ذل لا هذهىف مالكلا
 أ نولوةنام اواعت ىس ىراكس من اوةالصاا اوي رقتال اوئمازيذلا تب ان) ىلا «تهلوق_ةدو!!ءذسهفف

 | نيهو-ولوزنلا بس ىفاورك ذ ( ىلوالا ةلأسملا) لئاسمةياالا ف (اول ةغت ب لميس ىرباعال امن الو ١
 | رنا تناك ن يح اارمثو ام اعط فو ع نب نجرل ادببع م-مأ عنص ةباصصلا لضاف أ نم ةعاسجنا (لوالا)
 | نوديعتامديعأ رق مىلد.ل مهدحأ اوم دة برذملا ةالصثةوءاج اوامئاسإف اوب رمثو | واك أذ ةحابم
 | اهو رشءادعلااولضاذاقتاولصاتاىوأ ىف نون رمشن الا وناكسف ديالا هذه تازن دمع أ امنو دياع منو
 | ةدئاملا ةروسىف قالطالا ىلءاهعر2لزن م نولوةيام اولعو ركساا مسمع بهذ دةوالا نوحدنالف

 || مهكصف'ل ماهذ لزئاق لاومالاو لوّةعلان رمضتر هنا ناريجالا لاق كلذ هغلر اا هنا هةعمتلا ىذرر# نءو |
 اواكر_نام رع ىل_هق ةبادصلا راك نم ةعاج ف تازنس ا.ءنيالاه (ىناثاا) ةدئاملا هب اولا

 | بان ءنوكي هنا(لونالا) ناسهجو هلع ل ديو لة“ دححسملا ىلءةالصلا ظفا قالطا نأ ٍل-ءاو ”ىجئاشلا

 عماودتمدهاهلرق (كاثلاد) عئاشز ام فاضملا فذحو ةالدلاعذو ءاوبر تال ىأ فاضل فذح

 ىراكس منك اذا اولدثال ىأةالصا | سف: الا هذهى ةالصاان دارا ا نانورثكالا هملعو (ىناثل الود 8

 | د_عسملااوب رقتال ىنعملا نوكي لوالاري د#ةنلا ىلع ناودو "عرش مكح فرهظت فالألاةدئاف نأ ل-ءاو ْ

 روبعلا ب:لا زو هنا ىلءالاد ءانئتسالانوكي هجولا اذه ىلعو لديس ىرباعال |ا.نالو ىراكس منو
 | ىراكس جنو ةالصلا اون رقتالئ_ءلانوكش (ىاثلال وتلا ىلعامأو) ”ىفاشلا لوتودودهسأاىفإا

 اليل دءانئتلسالا اذه نوكف رفاسملا لدسلا رباعي دارااو لس ىرباعالا انج مكن وك لاحاهوبرةنالو
 حرأ لوالا لوةاااذه ”ىذاشلا باص لاق ءاملا نءزمتلادنءةالدلا ىلع مادقالا بنها زوم هنا ىلع |

 | ىلعةالصلا سفن ىلع نانصدال د_عءلاو برقلاو ةالصاا اون رقتاللاه هنا (لوالا ) هوجو هءاعلدبو
 | ءاناح ولامآ اخص ءازثت_سال ا ناكل اماق ام ىلءهاناجم ولان (ىناثلا) دصسملا ىلء نانا ا هع ا لحس

 | هناق ديد | ضرألا دش ءانأا لامعم_سنانعزعدقو لمد سرباع نكي مل ننال ايدك نكي ل ماقام ىلع

 | لمس ارباعاتلس ا ذاانا (ثلاثاا) ىو أ كلذ ىلءةباالا لج ناك كلذك ناك اذاو ممتلانةالصلا هازودع
 | اذه راعخ ا ىلا اتحد ف ةئبلاةالدا نم برقلا هلز < لءامللا دجاو ناك نا وف رداسأا بنل ىلع

 طرمشلا !ذ_هراسمذ | ىلا رقتفيف معلا عمالاةالصلا هلز< ملءامال ادجاو نكي )ناو هناالاىف ءانئثاسالا

 ىلاعتهلانا (عدارلا) ىلوأ اناوةناكفةي الا ىفْئئراعذ|ىلا رقت ةنالاناقهاناتام ىلءامأو هنالافإ
 هدهدع#اقروك دم مكح ىلع ادهلحزودالف اذهدعب متل ازاوجوءاملا مدعورةسلا مكحرك ذ

 | منك ناد هلوقف نام مث اواستغت ىت- هلوق دن ءفقولا او كتسا مهلك ءاّرقلا ناهدك وي ىذلاو هب الا

 ىلو أ ءاناقام ناكف تاقاسلالا هذه ىلا هبف حف مان كذام ىلعتي الااناجا ذا امو: رخآ مك هنال ىبَد سه



ءلاامأ لّنل او لدعاان عنسم ناسن الا اذه لم ىلع فءاك-تل ا همووو نول و ةء امنوا دال 10
 ١ فداك:نالفلة

 ' غم
 فكس

 عسب هسا لااا 70 سس عم ممم دس

 اتش ةظشاايا ااا إلا“ 22ج نسم ا سمسا دسم

 اون رقنالهلوق ْنء دارملا نأ ىلءلدينولوتئام اواعت ىت- ىلا هتهوقنال اوةينأ ىناثاالوةاارمدأ نا 1

 ةدوم* لاوقأ اههفف ةالصلا امأ هنمركساا عني ع ورمشم لوقهمأ سبل دهسا نال الم! شسغ:ةالضاأ

 بهذاغاناسأالانا رهاطظاا نأب ب. نأ لوالا لئاقالو ىلوأ اذه ىلعذي الا لح ناكفا-ئمركسلا عن

ه ركذ اذهلف دعسألا ىلا ناهذلا نم ذاااكن اك تالساا لاش ةالصلا لحال دولا ىلا
 يءلااذ

 عم هناف نالدعف ىلع تدن ل ححصو ناركس ع.ج ىراكسا |هننا هجحر“”ى د اولا لاه (ةئااثلا ةلأسلا)

 || هدسوعو قثيااركس لاذ ئمو قد رطلا دس ةغللا ىف ركسلا لص أو ىلاسكو ىلا مك لم ىلاعذو ىلاسعذ ىلع

شغ ىأ انراصبأ تركسامغ ا ىلاصتهلوق هنموتريتاذا اركسهةنءتركسو
 3 كر دئالواهرو ذي سلف ته

 عطق: نأ اوهو بارما !نهركسا او ىرالا ىف هئنس ىلءهةروهوءاملاركس اذ نم واتش قل ىلعءامسشالا

 | اذا لوةذف اذه تفرعاذاه ود لاح ىف هداف: دس ىل_ءدهنأ ر دفا الف وصعلا لاس ذافنلا نمهلعاعأ

 ٌ روه+الوق ودوودح "ا ض.ةنوهورائا نمركسلا هئمدارألا (لوالا) نالوقن الا هذه ىف ىراكسا|

 هنمدارلااع ارد اركسوتم دارا ا سدا هناوهو لاما !لوةوهو (ىناثاا لوةلاو) نيعب الو ةباصعلا نما

 ' بحوذ هءاعلدللدلاو هلالم# ظفالا اذه ناك مونلافلههة_س ركسلاظةاو لاه موتلازكس

 | ةرارعةغالالصأ ىف ركسلا ظل ناانركذام (لوالا) نيهجو ن؟هل لةاغةالا نا ناس امأ هيل اريصملا

 َ ام ىراحلا كد كتف ةظءلغل اةرذعالا نمح ورلا راسم 2-1 مونلاد:عناك شالو قب رطااًده نع ْ

 قدزرةلالوق (ىاثلا) ندبا ارهاطلا عمان اورصاما !حورلا ذةاءالو

 ارختةلزنم لك ىركلاهاقس ه امنا ب< حالدالاو ريسلا نم

الصلا ا ونرّمتال ىلاعت هلوقنا(لوالا)ءوبونم ناو هماع لد لمادلا لوةف هل لحم اهذالانا تيئاذاو
 ا ة

 ! ثيم م-مروريد لاح ةالصلا نمبرّلا نعم هان ىلاعتهنا هرهاظ نولوة:اماواهث ىت- ىراكس منو

 ها يم 3 2 ات دي خا

 هما دب يعش اخ

 هسه

 | نع لةلاعفر مالسلاوةالصلا هبلءهلوقووذلقئلاامأو قاطبالام فءاكمت يطق كاسنالا ا لد

 ىت>نونهلانعو غلي ق-”ىبهلا نع ثالث
 ناركسا!اده نا كشالو طة. د تح مانلا نعو ق.في

 ّْ نوكي

 ْ ودو مدحأ ست اذا مالسلاو ةالصلا هملعدل |وق (ةاثلا او ) هنع ف ءاكشلا عافترا بح وذنو:2الثم

 | ريرةباده هسفأ بسفر فغ سا به ذب لها سوهو ىلهاذا هلاف ع وذلا هنءيهذب قسدق ريافةالصلا ىف

 || ركسا١ ىف ةقة-ركسلا هذان ا (كوالا)ناهجو هءاعلديو لوال لوقا وه ميمعا نارلعا ولاصذلالوق

ةَقوةلسا مالكا ىف لصالاوردللا برست نا
نموأ قثعلا نم ركسلا ىلع هلسج امن 

 28 فواانموأ بضل 

 !| ىراكس سانا !ىرتو لاو ت وما ةركس تءاجو ىلا هت لاه دمقم لوتس اوزاعم كلذ لكف مونلانموأ

 || تن دقورهلاب رمان تازئاع ذي. الاءذه نا ىلعا وقذنا ني رسسفملا عجن ا. (ىناثاا) ىراك_:.هامو

يالنأ عنمما نيعم بيس لجالو ةديعم ةعقاوف تازئاذا ةيسالانا هقفلا لو هأىف
 ١ ادام ببسلا كلذ نوك

 || لاقي هلالمكملع مزالاذي أ اذهو لوة ف ناركسهن وك لاح ىيهنلا هلو 5 هك كلاكضلا ل وقام أ هبال كل

فيال مانوهو ىبنلاهلو ان فك
ثلا نع ىهتااي الا نهدارملا نا هذع باودلا من اًميشمو

 ْ ىلا ىدؤملا برم

 | دارألاث اعمر بلا لاس ىفةالصاا نعءىهنل!نع اهذللا جرفن مهلعةالصلا بوو لاح مهةلاب ل اركسلا

 نا ىل.ءلدال لاذف هيك سة ىذلاا ثن دبا امأو ةالصا ا تقو قركسال بجو | برمشل نع ىسمماا هام

 لوقأو ةدئاسملاةب انو بمدن الا هذه ممضعي لاه (ةعبارلاةلأسملا) موتلاوهتنتالا روك ذملاركحلا

اح ةال_هل! ناب رق نع ىسهن لاقي هنا هرف هس ؛ءاعدا نكي ىذلا
 | لعيب تءعريصي نأ ةياعيلا ادو دم ركسا ل

 | ةالصاانارتز اوج ىضتقي اذهذةياغلا كل” دن عمككا كلذء اهدنا ىذتقي ةياهىلادو دما ا مكسللاو لوقيام

ئاملا 35 ا رداع مران ىلا هث هلت اناموا_ءمو ل وقيام ل-عيثء<#راماذا ركسااعم
 ١ اذه عفر دقو ةد

 ا مسنلا اذه رب رة: ىف ىلا رطخ اما 1_هةن"ال هذه تالولدم ضعبا ةذ-١انةدئاملاذيآناتنثفزاودلا|

 ق ار ١1١



 دا درك وال برشلا نع ىهتا ىلا عجار ىلا اذه لصاسنا اننا هنعب اولاد
 ثوكبألا ذه لئمو فيعضلا نا لبس ىلعالاءا دعاع مككسا ىف ىلع ل يالرك لاب ئذلا صيصخخو ةالصاا

 وهف اههب نوكينأ ىلع ىركسو نيسلا فب ىراك-ئرق فاشكلا بحاصلاف(ةسمادلتاةلأ لاا |
 | انودواولاو ىراكس عن او هلوق ىلع فامءانج الو هلوق ل دس ىرباعال | امن الو ىلاعت لاف مث ىوحو ىكلش

 هيف ىوتسسي بذملاو انج نونوكتاملاحو ىراكسنونوكستام لاح ةالصل اوبرةنالريدقتلاو لاعلا
 هيانللا لص ناانركذدقو بانجالاودىذلا رددملا رت ىرج مساهنال ثةوااورك ذملا عجب او دححاولا |

 لاف م رهط, ىت-نآرقلاةءارقو دصملاو ةالصلا بنتو هلال نب ل_سغلا هيلع بع ىذلا لرقو دسعبلا
 (فاثلا) دعا ىفرويعلا هنم دارا! رورعلا اذهنا(امهدحأ) نبل وقدمت ناانرك ذدتو لمسسىرباعالا |

 متتك ناو)ىلاعتهلوق « رخسالا ىلعامهدسأ عيجرتةيفيكاشمو نورقاسملا لدساكرباءالا ةوقيدارالا نا |

 ْ ىضرملا ةعبرأ اف انصأ انه#ه رد ىلاعت هنا ل-عا (ارومْغا وفءناك هللا نا مكيديأو مكدوحو اوكسماف
 امهو مالا ىلا نائب (نالوالا نام دقااف) ءاسنلا او سمال ئيذلاو طن اغلا نه اواج نيذلاو نب رداسألاو |

 مدعد_:ءيتلاوءاملادودو دتءءاملان روطتلانامسول (نا ريخالانامسقلاو) رذسلاو ضرأا

 ماسق ثالث ىلع هلا لءاف ضرملاودو (لرتالا بيلا امأ) ماسقالا هذه نمدحاو لك مكحرك ذنن تو ءاملا
 || (اه.ئانثو) ةيظعلا حورقااو ديدشلا ”ىردلاىف اك تامل ءاملا لمعّةسساول ثدحبن ركنأ (اهدحأ) ||

 هنكلاةديدشلا مالالا وت وما فانعال نأ (اهئلامث 0 ةيطعلا مالالا دج هنكل وءاملالامعم_ءانت وجال نأ
 ثلاثلا مسقلا فهوزوجامو نبل والا نيمسقلا ىف مهلا وزو>ءاهةفااق ندبلا ىلسءس.عوأ نيش ءاقب فانع

 ضررمال م:لازاوج طرعش هنا لهل ديءانملا مدع دن عالا لكلا ىف معمل ازوحال هنا ىرمصبلا نسما ,ءزو
 دئعف ,متلازاونج ىفاريتعمط ريشلا ذهنك اذاوءاماو د لذة الارخآىف لاق هنا ل! دهءاملانادجو مدعب |!

 دشأب هالّسالهقاءاشول لوةءناكو سابع الوم اضي أو هو .ءتلازو عالنأ بجو طرمثلا اذ_هنا دقف ْ
 مهلا نم هعئم ىلء لال د همق سلو ءامااد ملاذا ضب رملل جل ارو ىلاععت هنا ءاموشفلا لما دو كلذ نم

 هي ناكو يانج هتباصأ هلا ةياصعلا ضعب نع ىور امه ديؤيو هزاو> ىلسءةنسسا!تاددق مث هدو»-و دع

 ||| واثق لاف ملسو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا ععسف تام لس :غااسأق لاستغالابءمأ:م_مذعب لأ ف ةوظعةحارج
 دع لاذارفاسملان ا ىلءلدتةي الاورغسلا (ىناثلا بسلا امأ) هانرك ذامزاوج ىلع كلذ ل دف هللا موامق
 طئاغلاوطت اغلا نممسك_:مدسأءاسوأ هلوق ( ثلاثلاةيدسلا) هنا الاهذهأ ردقوأ هرذسلاط مهتءانملا

 ضرالان ءاطث اع باط ة الط اءاضقدارأ اذا ل_رلا ناكو ناطمخا ا هعجو ضرالا نم نكهطملا ناكملا ||
 | ٌمسمالوأ هلوق(عبارلا ببسلا) هناكم مسائل ةرهست مسالا اذمثدلا ىمن“ مسانلا نيعأ نع هبعتكي

 مم الن وقابل او س الا نم ىلا ًاريغب ميس «ىءاسكلاوةزجأرق (ىلوالا ةلألا) لئاسم هيو ءاسنلا |
 أنيلوق ىلءانههروكححذملا سهلا ف نورمسف ا فاتشا  (ةيئاثلاةلأسلا) ةسسمالملانم فاالان||

 هللا ىذ رةفشح ىبأ ل اوقو ةداّقو دهاشو ى_سملا وسانءنيالوةوهو عاجلا هيدارألانأ (امه دحأ)

 | ناك ءاوسنيترسشلا ءاقتلاانههسدللا,دارلانا (ىلاثلاو) ةراهطلا ضقةمرال دلاب رممالا نال هذع

 نال-عاو هنعهللا ىذر ”ىذاشلا لوقو ”ىعضااو:ىعشلاورعزب او دوعسم نب! لوةوهو هريغوأ عام ||
 ه:ةدَمَح سمللاو ءاسنلا سم وأ ىلا عدل وق ىهنيءا ارلا ىد_>-انال كل ذو لالا نم جب دأ لوتلا اذه

 | ىهو ةيناثلا ةءارقلا امأو هّمَقمَمح ىلع مالكلا لس لمالاوز اي اذذ عاب اي هصمهاعاماق ديلان سملا ||
 اضيأ هتقق- ىلعءإاسح بعلب اضيأ عاسما ىف ةت.ةح سل كاذو سمللا نءهلعاةمووذ ٌمسمالوأ هلوق

 رم صصص تعرب سس ير رع حمس يس

 سل ا اظذا نب عاسمبا سمالادارملا لافت نم متحاو نيترئاوتلانيءارقأ نم موهقملا ني ضقانمل اعيالثا |
 رب رتفراهظا اًديآىف لاهو ندوة نأ لق نءّندوةقلط ناو ىلا«: لاه عاملا ىدعتا رشا ا ىف

 ةعقر



 اديعداوم_تقىلاعت لاقت ةياالا ظفار ةهاطداكستم هنءهللا ىذر يناثلا هبجو أدق مهلا نيرو داما 2|

 ْ ةتاسمت 0 حا 0 اد ا 6

 ريك الاثد- لا ىلءعء1سبحوفهنا الا رك ذربك الا ثدعلل قدام رغصالا ثدحا ىلعءاسنلا ءسمالوأ

 هلوقىف م َدةنةناذخلا مكلف اضيأوزرعالنأ بجوذ لل دريغي ظفال اره | ع نءلو دعهوركذام لكن املءاوأ

 ءوذو ضةننامغ ارهاظلا لذ لاق (ةئلاثلا ةلأس سملا) راركسلاا مزاد اذا ىلع هن الا هذهانلج ولفاممدالو

 اعمامهءوضو ضَقْش لب هنع هللا ىذر ”ىعفاشاا لاقو الذ سواملا امأ ٠اس بالا م سمالوأ هلوقرهاطظا سماللا

 - مذاشاا لاق (ىلوالا ةلأسأا) لئاسم هب .ةوءاماو ددت لذ لاق ةعبرالا بايسالا هذهرك ذام ىلاعت هنا لعاو

 بيو ةناثلا ةالصلا تقو لسد مت ىلصو ميو هد موءاملا بلان الادلا تزول انا ل

 مدعو ءأم اود 2 ةهلوق "يناشلا ةح بدال هنع هللا ىذرةفش- وأ لاو ىرخأ ةَّرمِيلطلا هلع

 باطلا قمسرءشالدو اناوق لةناف بلطا|قمسنم رد ءلكفتبالذ باطلا قيسسرعشهنادجولا

 | هلوقودهعءنم م-هرك الاند-وامو لوقو ىغأف الئاعلد_تووىدهئالاض ل دحوو ىلاعت هلوقلذ ادب

 ىلصاد#ت حب رخال هناالا ال ات ىلا عت هس ىف ناكن او تاطاااذلق لاحم هللا لع باطل نافامزعهلدخ لو

 ١ مسن ام تاع اطلاب نيفاكملا هأالو هتلط هلاك كاد راش دوت اننا د 9 د لامع هموت نب ن لو يلعملا

 هحولا نم لد ,وأتلا لمس ىلع تان" الا هذه ىف ةلففتلا هذه تح ركن هد لم اءشباط هن اكراصامفاورممق |
 مرت ناومح سشطعوأ هثطعا هلا جاتك هنكل ءاملا دسوول هنأ ىلعا اوهجسأ (ةل اثنا ةلأس ار رك ذىذلا|
 نمردقلا كلذ لامعتسسانيب عمن أ هملع بو لهذ ءوضواإ ه.ةكيالام» ءاما نمدحو اذاامأ ممل اهلز اج ا

 هتدصق ىأ هتعانو هممعتو هتع ألاقي دصقلا ع نع ةرابعةغللا ىف رهتلا (يلوالا ةلأسملا) ل اسههنقو ادط

 (ةيئاثلاةلأس م١1 هريشو أ ناك انا رتّصرالا هو دمعصلا حاج لا لاه دعاصلا ىنعع لمه فو عقديعصل ا امأو

 ايفاك شل ذ ناكمحسصو هيلع هدي ىمتخلا برضف ه«-اع تارئالاركدان_ضرف ةولهنءهقنا ىذر فتح وأ لاه

 مهتلا لاقفةآ الاءز_ه رهاظب ة فينو أ متحا هدد قتلي بارتنءتبالل# هنء ها قذر ”ىفاسشا !لاهو

 نوكي نأ تح وذ اضرااو ددقاىأ اميطادنعما ومعتف هاوةذ ضرالا نمدعاصت اموهد.عدااوددةلاوه
 (تكلو ةفلطم انج ذا الاهذهنا (لوالا) ن نيهج وب جحا هنأف :اثلاامأو ايناكردتلااذ- .ه

 ىاسالا دهو ض.ءءتلل ن مهديلكو هزم مكيدبأو مكهو- واو دهسمأو هناصسدل وق ىف موةددقمةدئاملاةروسفف /

 نددت ؟,تهقيالف ادكلا نحاس لافتا“ دال م ةلكت ا ل_.ةناف هلع بارتال ىذلار تلا ىف |
 ناعذالاو لاه مث ضد ا ىعمالا بارا ان موءاملا٠ نمو نهدلان مهن رب تدم لد اهلالوقن هبرعلا

 نوك هنأ الاهد- هى بح وأ ىلاعت هناودو هللا هجر ىد_>-اولا هركذام (ىناثلا)ءار ءاراا نمقح أ قعلل ١

 ىتأأىفب>وذ هنرن ذانهنام حر بءطاادابلاو هلوق لءادب تدنتىتا اى م ةدءطلا ضرالاو امس طدتعملا ِْ

 بود-والمالار هاظو اطةنابارعلاب مهتلابا عأ مبطادمعصاو.مةقهلوق ناك :.ةسطةوكت النأ تدثت دل

 هدسال ىلا ضرال اوه ببطاا ديعدلاو بمطلا دعما مهتلا عاقيابرهأ اسطا دمعص هلوقنا صا

 احلا زعامة رز هلأ كيلا ذل لد 2ك عاج الابزتاج بارتلا اذ همم ملا ناك شالو اهمف :

 اها ارتوانودم ضرالا ىلتاعج لاف ةغدااءذمببا رثلا مالسااو ةالدا ا هملع بلا صدخ دقو اهسال

 متءوجواومس٠ ان ىلاعتهلوق (ةئلاثلا ةلأ ملا) ءاملاد- عماذا لمار وهط بارتلا لاوو ارونهاط

 مم ىدتءاعةفلارثك ادنعو نيعوكل ا ىلا نيددااو هجولا ىلعني رمسفملان هرياثكد علوش م كيدأف |

 ني-فذر ااا: -رخآ اناالانيطبالا ىلاوذعا || ذه "لل لوا: :ندملا مسانأو محو نيقفر اى نيدملا |

 ةباكوهوا روفْغاَّوذءناكهتاناهلوذ لوقب هبال اىلاسعت ع ميه اقاباالواتماطاللا ىيفعامالاةلالدبهنه |
 لان تحمد * زحاعلل ص رينأبف نيبذلا ع ءوفعءب هنأ هنداع نم ناكنمنالريستلاو نصدخ نرتلا نع
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 || اًدهىلا ةروسلا هذه لأ نمرك ذا ىلاعت هنا لعا ( اري_هن هتان كو اماو هللا قكو مك ادعاب لعأ ||
 لاودأرك ذو ةبع :ريشلا ماك الانا انهه عطق ةءءرمشلا ماكحالاو فرااكشلا نم ةريثك اعاوفأ عضوملا
 |رطاخنار دكسحيو عبطلا لكيم لعل نم دا ولا عونلا ىفءاةملا نال نيم دما ص.صاقأ او نيدلاءادعأ

 ةلاسملا) لئاسمتياالا فو ةع رقل ا ىَوةي ورطاخلا طلي هن'اكرخ ا عون ىلا مولعلا نم عون نءلاقتنالا امأف |
 ميعاربا حاس ىذلا ىلا رت ل هلوق دنع هفامأن رذدقو ءالؤد ىلا كلعهتن لا ءانعمرتملا هلوق (ىلدالا

 1 (ةيئاثلاةلأسملا) معلا اذه لمنع ةراعتساهب ورا لع-زوكفةبؤرلا همشي ىو.ةءلالعلا نا مالكا لداحو |
 أ اوداهنيذلا نمد الاهذهدعب هلوقن ا (لوالا) هوو هيلع لديو دولا مه باتكتلا نم اينصنا وأ نيذلا
 نا تًياناكد ووماارابحأ نمي ريح ىف تازيي الا هذ_هنا ساعي ىور (ىناثلا) ةناالاهذ م قاعتم
 نءرثك !تناكدوهيلاةوادعتا (ثلاثلا) مالشالا نع مهوطرأمأ هطهرو ىبأ نب هللا دبع نيقذ ا: سأر
 | ىلامت لة, (ةثلاثلاةلأملا) ىلوا دويل ىلع عملا اذ هةلاحا تناكف نآرقلا ص ىراصتلا ةوادع
 | مال-لاهيلعىمومةوةاروتلا نماوفرع مال باتكلا نماييصفاّون وأ لاق لب باتكلا لع اونوأ مها
 هللا مهفصو نيالا اوفر ع و مالس نب هللا ديعك اواسأ نيذلا ام أف لسو هيلع هللا ىلضدمت دونا ماوفردبلو

 ||| ةلأملا) لعأهشاو باتكلالعءدنعنم ومكشدبو دبا دنس هللا كا لتلاقذباتكلا لع مهعمتأب |
 0 ا هفو ةلالضلا نورتي هل وقوه لالضااامأ لالضالاو ل الطا ا نيسأب مهفصوىلاهتدنالعا (ةعبا رلا ||

 | كلذ ىلعاُش :.رااوذ_ةأنل مالسلا وةالصلا هلع لوس .رلا بينك نورثؤ:حاجزلا لاه (لوالا) هوجو
 |ارامئاذي الافنا (ىناثاا) هرئآاتشى رشا نم نال ءارتشالا اهذاب كل ذرك ذامئاو ةسان رلا مول ل هدعو

 ىدهلا,ةلالخا نولي ىأ ىدهلاةلالذا !اورتش!نيذل ا كماو 4 وةك ىدهلاهةلالطل نورتشي هللوأتو ||
 ضعب م-هراب أ نوطءباوناكم ما دومااماوع هن الاهذممدارملا(ثا اما )١ جاجنلا لوق ىلءراعذاالو

 أ ةمدثااهلاه ىرتشي نم ىرت ني راجاوفاكف !هلاويصعتيو ةيدوهيلا هرم نأ منمنوبلطيو مهلاومأ
 | مهةصراملغ م-ماناعىل ةلزاني الا نوكست نأ ىلوالا نكساو اًضيأ ليو أملا اذه ىلءراسمذ !الوةلالضلاو 0

 | لالضا ىلا نواصوت مهنا نعي ل بسلا اولضت نأ تو ديربو لاَعف لالضالا,كال ذ دع: مهفدو ل الضاامىلاعت 1
 | نيذهنبب عج نم .ةاالو او سأ ةلاح ىرتال كن |ل_ءاو مالسالا نعاوجرذي ىل م-ماع سيلتا او نينمؤملا
 | مهيولقىفام هنكر ل_ءأ هناصس وهى مك! دعأب لعأ هاو ىلاعت لاق م لالضالا ولالضاا ىنءانيرعالا
 أ ةوا دعه رض ل هلارمص انو هلاملو هللا ناكن مو م>رمصانو نأ ملا ىل و ىلا عت هقنا نانيبب نياسنملل ىو ادلع دش | نيباملىلاعت هنا ىئدملاو اريصن هناي كو الو هللان ئككححو ىلاعت لاه مثءاضغب لاو: وادعلا نممهرو دصو
 رك ذدعير يسال اركذف ههترصت نع ةرامعهد سبعا هتلاةيالو (لوالا لاو لا) تالاؤست الاىفو قالا |
 لازةهلارصان نوكي نأ بحال عشا اف ف سمهتملاو ؛ىذلا ىف فترممتملا ىلولانا باوذاو ارك لولا ||
 باوااو هتان كو هلوةرب رك ىف ةدئافل امو اريطذواملو هللاب ىكو للة[ (فاثلالاؤدلا) راركتاا |

 ءاملا ةدكئافام (ثااثلالاؤسلا) ةغلام» راك اوباما ىفإ ريثأت دشأن وك ماقملا اذهل ئهفراركشلا نا
 ْ مثلعافلان ل_هذلال-هّديتاك هللا ىقكلبق و (لوالا) اه و-واو كذبا وااواناو هللا ةكودل وقف

 (قىاثلا) ةلزنالا مظعو درلا ىف هره_غن مدي افكلاك تسدل قنا ندب اذكسلا نأ ان اذن ءابلا تديز يه ْ
 هاففل نم هنالءافتك الا ىلسءلد ىكت رك ذاسا واس و هلال و افدكا ىفكمذكلا ردت أ" مم.سأ | نب الا
 ىلا رطتع (ثلاثاا) هيلع ىلعفا | هلال دإ هن ره ذ أ هلا رمش بذكر | ناكى أ هلا رش ناك ب ذك ن لونك

 لدهنناىفك لدواو رشات نيب وهن ةطساو ال ىذاارثؤاا ىف نسا كا ذو قاداالا لصالاقءانااثا ا
 | ةطساور يغب وأ ةاطساول له في ىلاسعت هنا ىلع ذل ديال نكلو ةباذكللا هذ _عاالع اق ىلاعت هن وكى-ءكلذ

| 

 نو م ع

 || ءادتبا بولطملا اًذ_هلدصتب لفك ىلا عتود لب ةطساو رين له مفي هلأ ىلع لدءالا فرح ت رك ذاذاف
 مويسس سس لل
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 نوفر رد اوداه نبذل ن نم) ىلاعت ل ود 5 ديرولا لح نادبلا قرت وعر نافاجت 12 امتاز 2 نم

 ا مأولو نيدلا فانعطو م_منسل انامل انعارو مهسمريغ عم» اوايصعو ا:ءممنولوقيو هع_ضاوم نع م-اكلا

 (الءلقالان ومؤيد الف مهرغكب هللا مهنعل نكمأو موقأو مهل اريخ ناكلاانرظناو عم اوانعط والعمل ولاه
 ١ وناكم-منا(اهدحأ) 0 هو ةلالشلا كان سفك رش ةالضاا نورتشي مهما مهنع يس لال

 (كوالا) هو-ونيذلا نمهوةق واعمل (ىلوالا ةلأسملا) لتاسم همقو هعضاوم نع ملكلا نرفَر رع

 ندا رم باتكسلا ع نءامسدناودأ نيذأ ىلارتملاريد_ةغلاو باتكلا نما :هناونوأ نيدللاناس .نوكينأ

 ا ارض راد رعبا اوداهنيذلان ماريسصت هللا ىكور دقتلاواريدن هاو ةب قلع نأ (ىناثلاو) اوداه ْ

 ندوهرب دقن همهص نوال عقر ال (ثااثلا) اتا اءاودك نيذلا مولا نم 1

 ىلارت لأ لاف ال ىلا عت هنأ (عبارلا) هماّقم ف دولا م ,ةأو فودوأا فذ ماكاانوفَر < موق او داه نيدلا ا

 نيذااكلذ نمو لءقهنأ اك نءو>و نمال كاد قب هل الذ! !نورخشد لنانححلان مان ..صتاووأ تيدلا

 لقو بدح ًافالال_ضلا نورت د فدكو لقت اوداهنيذلا ن نم لءقو بءجأت باتكلا نءامصن اووأ

 : م-لكلا نوفر لاسةي نأ ضيفي ناكف ثنؤم عملا لودي تأ هع اثلاةلأسملا) ماكلا نونّرحي

 ا هناقءالدكن وكم 0 « عجب لكو ءدحاو فورح نم لذأ هفورح عجب اذه *ىدحاولا لاه باوحلاواهءذاوءنع

 1 مك ددلا ناك_5- - رلخذ] ع أوه لد امو .ةدا ىعأ سدا اوم 4 نوكح لاش نأن كو ةريك ذتزوا

 ْ اوناكممنا (اهد- أ) هوجو في ردكلا ةيفيكف (ةثلاث ١١هلاسملا )ماكل نور -ّئ رةوارب ا اج هيمق ثالأ ًانلاو

 وهو هناكم لد هر م-وءضو ةاروتلاىف هعضوم نع ةعنر مسا مهفد رن لةمرخآ طفل تااوز

 ا اذهنولوةي مث مهي ديأي باكل انو. ةكي نذل لب وف ىلاسعت هلوق هرماغأو هل دي د1 | مهعضوب ىجرلا م 4ةر

 || روهشم ارتاوتلا غلمم هنالكو هفو رح داحآ تغلي ىذإا ياتكلا ىف اذه نك ف .ك لم ناف هللا د-ةعنم

 || اذه ىلءاور دقن ل ةلاةءاغىف اونكراتكل ءاذعل او نيلسلق اوناك مول! لاي لعل انلق برغلاو قرشا
 : نم ظفالافرصو ةد_باها!تالدو اًمااو هلطامأ| ه: هّسلا# املا فن رفأاندا اراانا (ىلاثلاو) فيرغلا ْ

 ٍ؛ ةفلاخلاتان الاد ءاشامر ودع ذا له اوف: اج ةيانقالا ]اهو د لاا ىقءمىلاو رطاو أعم

 نع نع هنولأ سيول و هيلع هللا ىل.ص يلا ىلع نول دب اوفاكم منا (ثااثلا) ضال اورد ا ذهو مويه أذل

 نع انو_هىلاعت هتلاركذ معا ةلأسملا) همالك اوذرح ه دنع ند وج رخاذاف هءاوذ_خأ ل م_هربخف

 )| هلوذ اذه تللطاملا تالد وأد هلا, في رحتل ارم فاذا انا قرفلاو هعضاومدعن ن هةدئاماقوهع_ظذاوم

 مهنا نانمب همف سلو صولا ك2 ةدسانفلا تاليوأتلا نورك ذيممناهانعم هعضاو نع ماكس نذر
 : 0 قع اد ون هدتالاهرو دز درو مدل , الاامأو باتكلا نم هظفالا كل: نوح ع

 ٌر-علاوقت تاتكلان ا اعذللا نود راواكو :دشافا اثال وأتلا نورك ةياونات نيرخألا

 الا عونا اكتب 6 ه-ارخاىلاةراشا هعضا اومدعن ند هوقو ل طابلا لد وأتل ىلا ةراشأم اكل

 ناك مالا هلع“ ى* اانا (لوالا)ناهجو هيقو 0 هللا درت داك عام

 مهاوتنوروظيافاكم-منا (ىناثااو) ائيصعو م مسفت ىفاولاهو امعم» رهاظلاا اولا *شبم همااذا

 0 عا د اا ا 7 (تلاثلا حونلا)يماللاراقستساةنلاغمللار اهلا انبهعو انعمس

 اذ_ىق حدملا لوس هناامأ مشلاو ةئاهال ا لّةسيو ميلفعتلاو حدملا لهي نيهجووذ ةماكلا هذه نا

 اواكممنا (لوتالا) هوو نءئلاذف مذلاو مال لوس هنأام أو ادوركم ععسمريغ عمس ءاداراانوكب نأ

 ' عما لانو يل ار تءم“ال مهسفنا ىف نولوقيو عما ل_سو هع هللا ىلص ”ىاللنولوةب

 : هامعمو هيلاوعدتامىلا باجحتالو كنم لوةمريغىأ عمسءربغ(ىناثلا) عماسم عمتسملاو عم هسم عماسلا ناف

 ناف كلذكنأك جب ىتهو هاضرتام الك ع مدمريغ ععسا ( ثا اثأ) ميش تعم» ام كن كف كقفاوواءاوج عومصر يع

 1 ديد حدملاو مدلل "هلق ةماكلا ا مده نا ابرك ذاع تن هنع عمون هءعد الناس الا
 ١ مهم ممم ار ب يح يح م مج و م يسمو لا ل 1

  (0 0ر 5 ١١ ١ :
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لابامل انعارومهاوقممال الض ند (عببارلا عونلا) ملا
 ١ قَد ا ةنيدلا ىف انعطو مستنس

 | / كلذاذد , ردخأاو ءزهلا ةهح ىلع مهن ىرجت تناك ةلك هذهنا (لوالا) هوجو هيفو ةرقبلا ةروس انرك ذ

 1 كءعءانعر أ ءانعءانعار هلوت (كاثلا) سو هيلعهتنا لص لوسرلا ةرض- ىفامباوظفا نأ نوأملا ىمم

 ْ امنالد مالسلام .ماعء ان الا هء بط اذعالا هاد هو ميو انثي دل تدنأو انم الك ىلا كععن فرصا ىأ

 نودي رب مي [سالارعاظ هنو مدهون انعار نولوةءاوناك (ثلاثلا) مي-ظظعتلاو لالجالا, نوط اخي

 || م-هاوةريصب يح .مهتنسل [نوولد اوناك ملا (عدارلا) م-ّمغا ىف ةنوعرلاب هبسثو ديربا واكو كعمانعرأ

 | هتالابولامل لص "ىد اولا لاق معا ًاباملهلوقو ائلام انَغَأ ىرت تنك كنا نوديرب ا اكو انيعارانعاد
 ْ افلا لاق (لّالا) هوجو هريسفت قو ىلع لثمو نوكس !اناهةمسأ# ءاملا ف تمي دأ وارلا نكسلو تدؤل نم

 ْ تء-الهب اودارأو عيني رخ تهاون كادر" ىللاو»هْك ادق حلا هينوديريو انعارنولوة اوناك
 ا ىلءريقوملا ن نه هنورهاظي ام ىلا م ا ممارس (ىلاثلا) 5 ىلا ودادهذ

 ا هي رطسلا لمدس ىلع م زاكلا اه دددع مهتنسل أو مهقادشأ نولتغد اواكم مهلعل (ثلاع 11١ قافثلا لميس

 ١ مديهعطل» امشالا هذه ىلءنوم دقي اما رار د ملاكا ف لد ان ابازر تما غ ترج#

 ا .كلذ هّنار_عطظاق كلذ فرعل امن ناكولو فرءدالو هّمكنامنا م-ماحصالنولوةد اوناك مس منال نيداا ىف

 زر زدقم بمغلأ ن نع رامخالا نال هنو ىلع ةءطاأق هلال د هنن ىف اعط داتا لول ف مرااج تحملوا

 اا ارو انيصعو انعم“ اولادو اوذَر <سامد- هد نيوجولل لقحما !لوقلان ارواح فيك ل.ةناف

 1 هنولوشب اواك لب انيصعو م-هاوةنورهظراوناك اممسمنا لاه هنا ني رمسفملا ضعإن ءان دكحانا (لقالا)

 ا نايصعل اور فك اان ان هنوهاوناوناك ة 9 :رفكحلا عم ناالا كلذ اورهظأ مما به(ىنانل و١ موسفنأ ىف

 م-هأ اريخ ناكل 5 راطناو عمماو انعط أو انعمم اولاف م_ماوأو ىلاعت لاه مت ميت 3 تسلا ةروجاوالو

 ا 3 الدلا ٌكراهظالو كقدصر ,_علعلانعطأو انعمانيصعو 0 اولافول مما ىسعملاو موقأو

 ىأانرظنام-هاوت انعار مهلوق لدبو عه« او مهلوق عمم ريغ ععجأ موهأو لدبو َتاَر هدع تارمتائلاوأ

 ا وشال لدعأىأ موقأأو هللا دنعم-هلا يل ا اب انئاو لوقنام انم عما

 ا د ارااو مه ردخب هتف مسونعأ نكلولاق مث مَوَددْذ جوء نع ءىذلا تموقو ميقا ىأع وق خر لاس

 ْ ليلقلانا (امهدحأ) نالوق هو الءلقالا نونمؤيالف لاف ع م-هر ركب سد معلا ىلاسعت هنا

 مالس ني هللا دمع لولقلا كلذ ناك لاكن نم مم مث نولدق ماوقأالا مهن هوورالف ىسعملاو موال ةفص

 ناعالل ةفصلماقلا نا (ىاثاالوقااو) كلذ دعي نوئمؤد مس ا مهئم هللا لع نيذل ام هل. 5و هباصأو ْ

 ثورغكب اوناك منكلو ىسوءوةاروتلاو هللا نوئمود اوناكم مناف ال.لقاماعا الا نودمْوب الفري دقتلار

 حاسم نشا ظفاال_ءاقناللاو ل قالا ىلع لوقاااذه ى.«راسقلا ىلعوأ حج روع ءاسب الارتا نما
ْ 

 ىلاعت لاه عجلا هيدار او ادرغم ليعف ءاجدق هنأب هنع با نأ ن نكعو نول ماقةمذرمشا» الود نا هوقو

 ا هنا لءنيلسلا ىلااعو## ر صالادوءل دفممورمدبر اه مب لا سبالو لافو اقفر كئاوأ نحو

 "|| لبقنم ممكعمامل اهدطمانازتاع اوئماتاتكلا اوووأنيذلااهياان) ىلإةهلوق « ةرثكلا اممدي رأ

 -ل | 1 , الاىو ) الوعفم هلا ىمأ ناكو تيسبلا باأ دعاك مهنعلتو ا اهرابدأ ىلء اه درتف هوجو سدطت نأ

 1 نرقو ناممالا مه مهئاذياو مهركم عاف ا دوويلا ن ء ىح نادعن ىلا عت هنا (ىلوالا هلأ -لا) لك ةادم

 ا لئالدلا فرك-فما او رافناانم هم أي نأ بح ناك ل وةدنأ لد اعاو: ثرالا ىل-ءدبدل !ادمعولا سعال ادهم

 معنرسأ ىلاعت هلاك دنا نامعالا كاذب هيما فانلالدتسا ممماعانوكي تح هنود ةحص ىلعتلادلا
 1 ناك م ةفصادهو بالا وو أنيذلابص تع باطلا اذهناهنءباوالاو ديلقم لا لدس ىلع ناعالاب

 ٍ زل ليلو تائكلان ء.اببدئاوو أ نيذلا ىف ارتملا ىللوالا هن , الا ىف لاق هن اىرتال ةارودلا عسم ادملاع :

 5 ا اع ادن ل هسا ةاروت 00 نيلاع ا 0 دوا نيذااىلا /

 -- ا َذ
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 .لئالدلاءاملاعن وكي هنأف كل ذك ناكن موةاروتلا لكب امملاعناكن ع ص”خم ف.لكت ا! اذه ناانلعباتكلا | ١

4 60 ١ 

 | اه دهم ىلاعت لاه اذهلو لئالدا! كل ىلع ل ةثم تناكةار ودلانال لسو هيلع هنا ىلص دمت هون ىلع الا ذل

 مل_لاناك اذا دمسو هيلع هللا لصد ةَون ىلع ةل ادلاةاروا! ىف ةدودوملا تان"اللاف دم ىأ مكعم سا

 ا ةالصا ا هماع دمك نامعالاب مه ص أي نأ ىلاعت هنم نس مرحالف دانعلا ض#رذكلا كل ذ ناك الضاح

 ةزافاا فصوىبرءاالوةتودملا سمطلا (ةئاثلا هلأ سلا ) كل ذب ديدشلا دمع ولان رقي نأوامزح مالسااو

 تسمطوولطب أو هل ازأ اذا هرمصن ىلع هللا سمط دقو سرد اذا سمطو قيرطااسهطو مالعالا ةسماط | ملا

 (امهدحأ) نيلوقةب الاهذهف روك ذملا سماعلا ىفاونرك ذو هنو ٍبايكْلا تسمطو ه4 اذارثالا عيرلا

 || وهف (لقالا لوةلاامأ) زا ىلع ظفالا ل_ (ىاثلاو) . هوولا سمط وهو هةّقح ىلع ظفاملا لج

 ساودلا نم همفاع ءاضعالارث اس نعزي اغا هولا ناف اهروص طيطغو# هو-ولا سوط نمدارملانا

 | اذهو افلا ةيحانىلا هوجولا دراهرادأ ىلءاهدرنق هلوق عمو اسمط كل 3 ناك تمحو تايز أ اذاف
 ةرسا اود غلا مظعي كلذ دنعنال ةععضفااو”هلثملاو ةةاخلا ق هب وشل نم همفاملةد ودع دلل اهل عج اسغا ىنعملا

 هن انك ىو نمامأو ىلاعت هلوقهررةيامو هءلع ةلالدلا مة_سام ىلع م امقلاموس صتةد.ءولا اذه ناف

 /| نو.ءلا ةهلا كل :ىنال مهرووهظ ءارو نمباتكلااووأ اهدا! ىلاهو-ولا تّدراذا هاف هر_هظءارو

 || هزاجمدوسولا سمط نم دارا ناوهذ(فاثلالوقلاامأف)ناسللان ار ةيو باتكلا كر دي اهبّتلاهاوفالاو

 اهتلالض ىلع ىاهرايدأ ىلع اهّدرتف ىدهلا نع امسوطت دارملا ن_سالا لاق (لوتالا)ا.هوجو هفاوركذ من

 أ| اونمانيذلااهي ١١ ىلاعت هلوقد ريظتو تالالضاا تالظو :نالذ_كتا عا أف امتاقلاناس دوصتملاو

 || ناسنالانا هيف لوقل | قمة < هباقوءراا نيب لو<هللاّتااواعاو مكسعام كاع داذا لودرالو هتئاو سحكتسا

 تاسوسحلا ماع نمرفاسي هناك هيدويعلاوركجنا ادنع هام سوس ا لاءلا اذه اهتتاش دمه ىف

 || ىلاهمادق نم درب ىذلا وه لوذ خلاف تاسودحملا لاع هءاروو تالوة عملا لاع هماَدةذ تالوةءملا اعلا

 || ميغتلاو باقل سمطااندارإ!نوكي نأ لقكك (فاثلا ) مهسؤر اوسك ان م_ممفصق ىلاءت لاف اكهفلخ

 : ةهاجولاو لاءقالام_مث.باسنفم ماهو لاو> ًاريغن نا لءق نم ىنءملاو مهؤ اهحوومهؤاسورهو-ولابو

 | ذمو دووم" قط دق دعولا اذه ديز نب نوسرلا دمع لاق (ثلاثلا) ةلدماورايدالاو راغدلا مهوسكدو

 || تاعرذأىلا او داع نيح مهران دأ ىلع م_ود وو هلل ادرف ماشا ىلا ريذنلاو ةلفي رقءالحا ىف كلذ لوأتو

7 (امهدحأ) نيشعم لقك لب وأتلااذ_ه ىلءهوجولا سمطو!ءدياهئماواج كم اشلا ضرأ نمءارأو
 

 ١ وو برعل ادالب نع مهران“ آ ةلازا (ىناثلاو) ههجو هللا مقهلوقك هترود هللا سمط لاقي مموود بشن

 || ءارمبف ناو تبا لاكش ا الف ىناثا | لول | ىلع هوجولا سط: مهد ده ىلاسعت هنا لة ناف اهنعمهلاوأ

 ا ديعولا له+ام ىلا عت هنا (كوالا) هوو نم هنعباوهلافهرداظ ىل-ءوللدجوهو لوالال ولا ىلع

 ]| لعذدقو تسلا ناأ انعلاك ممءلنو أ لاه هناف نعللاوا سمطاااما د.عولا لع لب هامعن سهطا اود

 ٍ هجوتنم فءلكت اونم[ىلاعتهلوق(ىفاثلا) خملاود سل هرهاطو مهنعلنوأ هلوقودو نعال اوذف امه نأ

طن نأ لبق نههلوق نوكي نأ مزلف اسم ام د عج ىف موماع
قنلا واسع رحل الف امقار اهوجو سم

 : رد

عالا مونم دحأ يأ, ال نأ, اطورمثم سوطا اذ م ديدتلا ناكمذ مهماسلع عج عم باطخ بتاتكلااووأ
 ا نا

 : طرشلا تاوقد طورمشم لا تافق هبابصأ نمريثك عجو مالسنب هللا دمع نما هنالدجوب م طرشا!اذذهو

اديع أ هي ال ا هذه تازئا-ا لاقيو
لع هللا لص هللا لور مالس ننهلث 

فو مس اف دله أ ىأي نأ ل _بقملسو هي
 ١ الا

 | لبةنملةيل ىلاعتهنا (عبارلا) ىافقىفىهبو لودي ىت>كملا لصأالن أ ىرأ تاكهقالوسرا

وجو سهطن نأ لبق نم لاف لب مكهوسو سدطننأ
 0 :ل-.5 عيبا دوما ١ سمط ند َّ ال هنأ ادع دا.ه

 ١ مسح ءاثنأا نءم_هريغووحو سم
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 وي 3

 0 ا اا ا ا ببلاا 252-2227 3  ربلل

 لجو باطلا لمس ىلع م_هرك ذا نيبطاسخملا كئلو ادارملا ناكولو ةبياغملا ل دبس ىلع مهرك ذذمهنعلنوأ هلوق |
 انعلاك ممنعات واىلاسعت لاق مت هان روح ذامرهظالا ناالا ازا ناك اوتاهغتلال اهم رطىل_ءهناالا |

 رهاظالا نية ار حصأ لاهو مهلا وأب كلذ انلعذ اك ةد رك مهنتك هريغ و لئاةملاه تدسلا باحصأ
 | هتتادستع ديوث كلذ نمرمب مكب أ ل_ه لة ىل اغعت هلو ىلا ى رئالأ ف راعتملا نعللا ىلسع هب الا لج
 ةدرق م-هذطعص نبب و نعلل نيب انهه ىلا هت لصفف ريزانخلاو ةدرقاا مهنم لعسو هيلع بضغو هلل ا هنعل نم
 ديرأن اهو-ولا ىلا ب اولا م-م:ءانوأ هلوق فريعذلا عجرب نم ىلا (لوالا)تالاؤس انههو ريزانخو

 | ادحتينأو ديالف لعفلا ىلع دمعولا لبق نالصاح سمطلاو نعال ناكدق ( ىناثلالاؤساا) تافتلالا أ قي رط ىلع اورو 5 نيذلا ىلا عجريوأ موق هوجو سهل نأ لبق نم عملا نال هوبولا باسم الوأ ءاهولا
 الاؤدلا) ,هيفكلذ حدبق ىزاناىف اريثأتديزأ نوكي د.ءولااذ_هدء.نم م_هأىلاعت هنعاتاباوماو

 1 فركف ةياغمباطش م-جنعانوأ هل ودو ةهناشم باطش باتكلااووأ يذلا اهي ان ىلاعت هل اوق (ثلاثلا
 نك اذا ىلا ءتدلوق ىفاك تافنتلالا قب رط ىلع كلذ ل نم مهنمباودلا رثخاالاب امعدج قبلي
 ءانأ نم وذكي نع مه رغَف لصداح ديدهتل نأ ىلع هسا ده لاق نم مم و مدمني رحو كلهلا ىف
 | ةياغاطالا نوكمأل دعبل اركح زوداعبالاودرطل اود نعللاّنأ و>و رخال اق! هيف ىدنعو ماج
 | (ىلوالا ةلأسملا ) ناّدلَأ م هيفو الوعفم هللا هأ ناكو ىلا ةلاق مث ةبيغلا ةرابعب مسه ركذ معلا
 (لوقتاك هلءفينأ ديرب ءى هبلعرذعتيال هنا عم ىلعه سعال ضقانالو همك ةارالديرب رس ايع نبا لاق
 ْ نان رب نءارابخا ناكو لافامغاو دعب لعق ناو لوع_ةممهالا اذه هلودحىف كمال ىذلائذااف
 | مها لق هناكف هلام ال كلذ لعن م-ملع باذعلا لازئانمسق ربخأ اه-هم هلا نيم دما ءايوتالا ىف هنن أ ةداع
 ارذح ىلع اووكحو ناالا اوزرت_افةلا حت الاعقا وةغااسلا مال اىف هللادبد م ناكهنان ولعت نأ

 | لاذ ثدح هللا مالك نأ ىلعةياالاهذ_مب”ىابحلا تحا (ةنل ادلاةلأسملا) لعأهللاو دمعولا اذه نم |
 | نأ ىلع اذه لدف د> او لوعااو عونهملاو قولخلاو لوعذممسعأ نأ ىضدَمي الوعفم هللا صا ناكو هلوق
 أ لاقت لعفا او دقي رطلاو ناش !ىب_هعءاج ةغالا فم ال'نال طوةسا | هياغىفادهو ع ونص قول هللا سعأ

 أرفغيو هيالرسشي نأ رفغيأل هقلاَثا ) ىلاعتهوق « كاذ انهد دارملاو ديشربنوءرف أ امو ىلاسعت
 ْ رفكلا لعدومااددهامل ىلا عتق نأ لأ (اهظعاماى رتفا دعو هللا كرسشي نمو ءاشي نا كا ذنودام |

 ارا اعف رفكلا صاوخ نم ديدّتلا اذ_هلثم نان تهلاال هعوقو نم ديال ديدلا كلذ نأ نيب د ش
 أ هقانا لاك مرجالف اهتعوفميدق هناص سوح لب كلذكحااولاس تلف رفكلل ةريانغم ىهىتاا بونذلا

 ظ لوف ادت الاه ذده (ىلوالاةلألا) لئاسم مالا فو ءاشي ناكل ذنو دامرغغي و هيلرمشب نأ ذغيال 1

 || ىوسام نأ ىلءةف ادب الانا .(لوالا ) ناوجو هماعل ديو ع رششاا فرعف اكرثم ىعسن ”ىدو ماا نأ
 1 ىهعا الاب ودي الا هَذه مك ةروذغم نوكن نأ بحول لرششلل ةرباغ ايدو ملا تناك وانروة+ءالرمشلا

 | ناك امنااهايقاعتيالاءذ_هلاصتانا (ىئانل )١ كرششلا مسا تك هل اداملا ىلع ل دف ةروذغمربع
 | هلوةليقناف كاذك الان كيملالاو كرمشلا مسات حت لن ادةيدو عل !ناالواف دوهيل ديد نعذةتاجنال |

 | ىطتقي كلذو ىدو.ملا ىلع لرمثملا فطع اوكرمشأ نيذلاو هلوق ىلا اوداهنيذلاو اوذمآنيدأا نا ىلا-هأ
 ريصملا نمّدِبالو ”ىرشلا مو ىفملا ببسي لصاح دات الاو ”ئوغللا مووفملا بيسب "هل ىاح ةرياغملا الق ةرياغملا
 | ليال اسما هنعدتلا ىضر ىفاشلا لاق ل وةنف 1-١3 ءذ#ه تايئاذا ضقانما اعف د .هانرك ذامىلا
 || ىلاهت هلوقل مدلاحابم كرش او ءانرك ذامل كلرمشم "ىذا انا ىفاشلاة حج  لدقي ةقدنح وأ لاقو ىذلاب
 صاصقلا يب<الىذاا ود مدل احايمو ءانرك د ىذلا هجولا ىل« م دللا حابم ىذلا ناكسف نيكرمشملا اولتقا

 هيال اوو-عم قدنأس حج وذ ىهنا! قد ىلءادلا | دي_مملو-علا ارب هَلَدَق نع ىنملاهنح .و.الوهل:اف ىلع ش
 . || باص نعوفعلا ىلءانل لئالدإا ىوقأ نمد الا هذه (ةزاثلاةلآسملا ) هلتاف نع صاصقلا ط وس |
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 1 0510000 ا اتت ا ساس سمسا + سس تمتساسم ٠ تس تت

 ءابقم هنلرش: نأ رهخب الهلا ناهلوق نا (لوالاهجولا) هوجو نماهب لال دسالا نأ لءاو رئاكلا ْ

 ا نءلرد ابو ام دنع كلدو بو>ولا لءدس ىلءرفغيال عاجالاءنال لضف:ا المس ىلع رسما ارق-خدال

 رف وهلوق نوكي نأ بجو لضفتا | لمس ىلع هرغيال هناوه كرم ارغدالهئا ناهلوق ناك ا ذاف هكرمش
 ىرئالأ داو نعم ىلءنب در اوم تاءثالاو ىنثلا ن وكب ىت- لضفتل !لدس ىلع هرغغ نأو» كلذ نو دام
 ىطعي الل امو حرص ول ىح اللطف همطعد هنا همم مهد هنافا د ار ىطعو الذفتا دحأ ىطمدال نالذ لاهوأ هنا

 ْ ناَتدق مالكلا اد هك اكرب مك لقاع لك بوجولا لمس ىلءديزأ ىطعي و لضفتا المس ىلع اًمشادحأ

 | باص هنمدارا !نوكينأ بجو لوةنفاذه تيئاذا لضفتلا ل.س ىلءءاشب نا كل ذنودامرغغب هاو |
 !| ل نكءالفالقعب جاو ةيوتل ادعت : ريكلا نار فغو ةريغدا نا ارذغةلزتعملادتعنالةيوتلا لقرئابكلا |

 ىلاعت هنا (ىفاثلا) واط اا وهو بودل لة ةريبك-أا نارةغ ىلعدن الا لح الا ى مل ُكِلدرَرةناذاف هملع دي الا

 هب وتلا لبق ريكلا همفل_خديلرشا!ىوسامنا مث لرششا !ىوسامو ٌكرمشلا نيهسق ىلع تاما مسق

 ٍ نكل اعطت دوم هنانءاوسام ىلعو اهاطقرو ةغءريغ هنأب كلرمشلا ىلع مكح مث ةرهغصلاو ةيوالادعيةريبكلاو

 || ىلاعت هنا (ثلاثلا): ر وةغماضنأهب وتلا لب قةرييكلا َن وكت نأ بح وروذخمالرشلاك وسام لك ناىلعأ

 0 ريسغو هب عوطقم ةريخ هلا نا رفَغو هب وثلا دعب ةرمكلانارفغو ةششملاب نارفغاا اذه قلعف ءاشن نا لاه

 |اوهو دب وتلا ل_بةةريسكلاتارةغوه تن الا هذه فروك ذم ا نارذغا !نوكي نأ بحوذ ةدددملا ىلع قلعم |
 م لاه ىلاعت هنا ىرتالا هوجو ىف ا ال ةئد ثا اى هال ىداعت نأب ريخالا ه-ولا اذه ىلعاوضرتعاو بولاطملا ْ

 | انذكناكالاو ة.كزتلل اله ناك ن مالا ىزبال ىلا عت هنا ل_هنانا شءاشي نم كري هنا لوي" الا هذ#هددعب
 ةضراعملاالا هيلا تفتلي مالكه وجولا هذه ىلع ةلزتءملل سدا هنا لعاو انههاذكت لام هتنا ىلءبذكلاو أ

 1 ةرةملاةروسفروك دمءاصةةسالا ىلعهيفمالكلاو دعولا تاموءعد امضراعت نو د_.عول ١ تاموهعا

 ١ ةدئاقالدنو الاخ اهبف م_هرانلا باصصأ كاوا هتئدط هب تطاحأو ةّددس بسكن ه ىل, ىلا عتهلوةريسفتىف

 : لبو ه طءهّلنا ىلص هنا لوسر دهع ىلء اك لاه رع نب !نعهدامسأ طءسلا ىف "ى دداولا ىوروةداعالاف

 ْ لامو تاداهشلا نءاكسم أدب الاهذه تازن ىتح راثلا لهأ نم هنااند مش ةريمك ىلءانءلحرلا تاماذا

 |نترعد_:ءذلذ 0 دباذد+ل وتلا عم”رضال كلدك ل-علرشلا عم عقتيالاك وحرال ىلا سا ءءنبا

 || جرذالاكف هياورق أ و نا.ءالاناوم-تا لاه ملسو هملع هلا ىلص”ىننلا نا اعوذ ص ىورورع تكسف باطخلا
 هد انلاةلاسأا) هناعانمنمؤملا نموا بون ذحرذعال كلذك هك ارشان مل رمش اك رمدملا نا سدا

 ١ مهنا مْثكِلذ لءفؤوه نا قامءالايهو دعو دق اوناكو دحأ مول ةز ىذحو ل اقام لاه هنا سامع نء ا نعىور

 ةناالاىفاملك انمك:رادقاولاةذرخ ؟ اها اهلنا عمنوءديال نيذااو ىلا هت هلوقالا مال_ءالاىفلوخدلا

 | لق لزنف هنم_ثم ل» أ نمنوكححذ النا فاذغاولاة:١٠ شد نا كل :نودامرغ بو هءلرمشي نر ةغبال
 | نالاقو ةياورلا هذهىف ىضاقلانعطو مالسالا ف كلذ دنع اولذ دف مهسفن  ىلءاوفرمسأ نيذلا ىدابعاب
 هقالطا ىلع ن اكول اهدج بون ذا ارغب هللا ناهلوقنالو دا | ذه ىلع ةعحارملا هتمزو عال ناعالا ديرب ند

 | ءاذياو ةزج لق اوهظعتسا مهلا لاقي نأ دعال هنءباولاو هلع مهام ىلءتاشاانمهاءارغاذل ةنأكتإ

 (أ ةعجارملاتا-ص>- ىئعملااذهلف ال مأ مهارفغي لهكلذنامهمولق ىف ةبثا!تءقوذ دحلا كلذ ىلالوسرلا
 ١ هللاو طقاس لاو لاف ديرب اا لاعفىلاعت هناانلوق ىلعام أ هرهذم ىل_ء َحياعاووذ عجيقلاءارغااذههلوقو

 ا بدكلان الذ ىرتفا لاير ونغم رغاس د قانخاىأ (ىظعاسعا ىرتفادقن هلال رمشي نمو لاه مث لأ

 || هقال:ممسفنأن وك زينيذلاىلارتلا) ىلاعت هلو « عطقا ا ىئةعىرفلانمهلصأو هقلتخاو هلقعا اذا
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 ال ىلاعتدنالعا (انيبمانا هب ؤكوبذكلاهقا ىلعنورتنب فكرا الة نوانالو "اشي مكر
 صارو نم ن نم لد نيتتهرشمان ءانسلاولاق اذه دن عف دبلرمدي نأ رغغيال هللا نا هلوقي دويل دانه

 امانأالارانلا است نا اولاك مما مهنع ىو هو امحأو هلق اءاسأ نكن اولاه مهما مهنع ىلاعت حا كى لاعت هللا
 انءان .1ثانولوةداواكممذعيو ىراصنو  ادودتاك ن الا ةنلبا لشي نااولاك 1س اضر أ ىو ةدو دم

 ٠ قص يتلا ىلا«ولاف أبا وأ دورا !نماموقنا هتعهتلا ىضر سامءنبانعو ا نوعفثيفءاسأ اوناك
 انعرفكل لان ءانلعامءالؤوك الا نعغام تاو اولاةذ الل اذ بنذءالؤد ىلء لد دع اباولاهو لبو هءاعدتتا

 ءذهىف ىلا عت ركز دفمم سفن ةنك نتىفا اوغاابدقا وناكم وقلاق "هلا اند ل الان امعَر ردك راهنأاب ه اناعام وراهتلاب

 ْ ةيكرتلا (ىلوالا لأ لا) ل: اسمان , الاؤفو هلهقلا يكتب ةريعلامغناو هسفنناسفالا ةيكرتب ةريعال هنا ةيآ الا

 مم كتفنأا وكن ئالذ ىلا عت لاه د هاشال لّدعملا ةمك رت هنمو هس: ناسنالا حدم ن ءةرام .ععضوملا| ذه ىف

 مرحالف هللاالا تيقن لعيالو نطابلا ىف ةفص ىوقتلاو ىوقتل اه ةقلعتم ةيكزتن |نال كلذو قتا نعل ءأوه

 الاه ملسو هيلع هنا ىلص هنا سيل أل ةناف* ثدي نم كك رب هللا لي ىلاعت لاه ا ذهلف هللا ن مالا ةمكزتلا ل هنال

 هنقانالو ةوسقلا ىف لدعا هنو فانا لاه نيح كلذ لاقامنااسناق ضرالا ىفنو ا ءاسمسلا ىف نيمالىفاهقلاو

 كدب « اشي ع نمىك زب هللا لد :هلوق(ةئاثلا هلأ سا ١1١ هريغفالذع كل ذهلزاج ةزدتملا ةلال ديالو أ هاكر امل ىل ابعت

 ىلاعت 1 ذاق ناعالا وهاهذريث أو ةراهطل اوةاكرلا عا ون أ ل نال ىلاعت هللا قاذع لص ناعالا نأ ىلع
 | هلوق( لاثلا ةلأسملا) ىلاسعت هلل !ىاذعالا لص منينسؤملا نامبانأ ىلع لد“ اثنين هى زيىذلاوهدهنا ||

 ١ كلت ىلع نوءقانعب مهسفنأ توك زب نيذلانا ىءملاو هد رد لامس ملا الهنا ناداو ةكوج المتن نواظيالو 1

 نم صان الو مماعاط ىلع مم هناف هللا م_هاكرز نيذللا نا ى ءللا نوكوأ مطظريغ نم مهتازب قد ةيكزتلا ٍ

 ناك ام لمّدفا!تءكسلا نبا نعول وعفم ى عع ل_.عفحسولا نم كمعيص انين تانقام ليتغلاو امش مهجا 0
 | اهلكءام_ثالاهذهوةاونلا ىلع ةقءقرلاةريشةاريمطقلاو ةاوئااروظىف ىتلاةطةئااريقئااوةاونلا ىف ||

 هللاللع تورتفي فيكرطن ا ىلاعت لاك مث غ اريثكالو الدقال نوؤظبال ىا ريما هقاتلاع ئالالاث مآ برضت ||

 ْ ىهو هنا ىلعمسهج رف نم مو هيلع هللا ىلسم ”ىبنلل بمدن اذه (ىلوالا أ ملا ناتاًاسمهمفو بذكلا

 ناكنمالا ةنلعا لخدي نأ م-هاوقو هؤابحأ و هللا ابن مهاوقود هللا ىلءم هؤارتقاو موسفن أ موتمكت

 ىف ءربألانا انمهدم هن اثلاةلأسملا) ل .الابانع رفكي راسهنلا.هاناعام م-واوقو ىراصنوأ ادوه :

 | هنوكطرش ظ-املا لاهو م_علوأ كلذك هنوك هلئاه ملعءا وسايذك ناكهنءربخلا فالح ىلع ناكراذا١
 ةرامهطلاو ءاكرلا مهمسغن أ ىف تود_ةءءد اوناكم_ممالانا لادن الا ءذهو كل :ف الع هنوكملءيناانذك

 ائدبماسعا هب كو ىلاعت لاه مت هاءنات ام ىلع لدي اذ هو هيف هللام-مدك ةراهظلاو ءا كحزلاب اوربخ لن ا

 ا ىكراماوهللاب ىقكو هلوةكف حدملاىفاما مدا ةه> ىلعو ١ حدملا ة-هج ىلع ميلظعتتل ىف هب ىنك لاةةيامناو '

 كارا 5 يلا ىلع توصنم ايم اما هلوقو عضوملا| ده ىف من حذلا ىف امأو ارهسدت هللا

 ا ل رد وردنا نيذلل نول وقرو توغاطلاو تءطساب نون موي تاكل ن نماييدناووأ نيذلاىلارتءل1) :

 دورتلا نع ىح ىلاعت هنأ لع (ةريصن هد 6 نلف هللا نعلب نمو هللا مهنهل يذلا كلو أ المدس اونمآ نيذلا نم
| 

 ا كلذ نأ نيمااعاوناكم ماكشالو نموا ىلع مانصالا دبع نولضفي اوناكم-من اوهوركملان هرخااعو ||

 (قوالا ةلأ دملا) لئاس سمت , الا قو تصعتئااو دام ءلا ضل لوقلا اذه لع يمادقا نا كفل طا 00

 | اًميرقنوئااه دوما | نم ةءاسب عمك ىلا جرت رخ نيد لا در ناار بجو بالخل 3 اون تاتو ْ
 مركم نم أن الذ املا مكتم دش ىلا برقأ م :اوباَك لحأ م .:أاولاقف ملسو هيلع هللا لص لوس رلاةير اس ىلع ا
 مانصالا ١ ودعم مب ممال تا رغاطلا وكذب تانج اذ نذل اوان , وق نكوطت7 ى انموا البا وددعأف 1

 | ىو وهد-و هللاةد اعد أي اولاق دهم ل وبا ذام بعك ل اذ دج مأ المس ىدهأ ن م ان امس وب لاق ْ
 0 كدا ةةدؤح اولا م ام 5 د مال وأو هتانآنيدالرنو مانصالاةدابب نع

 تسد سصمجستم ىدبسسمسح |١

 ٍِي 22



 | ننذللم-هاوقن لا 0 ردا نال عد مَ نأ لاسقف مد لاعفأ او ذو فاصلاكذنو فشلا ىرقنو |
 ٌ اورتذو توغاطلاو تبا ف ساثلا فامخا ( ةيئاثلا هلا بملا) المساوتمانيذلان م”ىدهأ ءالّوداورفك

 ١ تءللانأنورثك الا مع نعت وغاطو تءن>وهفهّللا نود دومعم لك ةغالا لدأ لاق (ل ارالا)ا هوجو هذ

 و سدكلاو ءاننيسلا تاديأفا س 2-3 هل_صأ تبللا نا مهضعب نع لافقلا كو ةغالاذف هيضالررلا ْ

 ىلا اعد نم -_ ةمسصدملا ف كفارتسالا ودو نامغطلا نمذو> ًاموهذ ترغاطااامأو ءىدرلا ثي.إلا

 قيئجا وىلاعت لاف داسإبا ىلءهوعقوأ ىت- مسالا اذهىف اوعمو م مسالا ادهم زل رابكلا ىداعملا
 | تادا اهنا عم مائصالا ىلا لالضالا فاضاف سائل نم م اريثك ن نالضأ ّن ما بر مانصالا دمعت نأ ىو

 (ثااثلا) ناطءش ثااتوغاطلاو هللانود نم د.ءام لكو ماثصالا تبا فاذكلا بحاص لاق (قاثلا)

 نءلوةئمودو ام ممواكتف ب ذاك الا اهتع سان ال نورتي مانصال ا هج ارث توغاطا اوماخصالا تملا

 ْ 0 ناكل كال اعتاد ءهس ملط أ نب ندع عفر لم نما

 ا ا لا مهلالظناو سمانا ودا ف :اموبخ ذا ذوقسالا نب ذرب دف اهرتلرو كحل

 ةريثك ليواقالاف لاو شرق ةاضراابلط امهادورباا دع« ناذللا نادل اامهو شي رقاناعص أ
 ْ نعلد نمو هلا مهتما نيذلا كلو 5 ىلاعت لاه خداسفنااو تكلا فدا تكن هىلءنيلعاتعضو ناتلك امو

 ةيرق هلا نه نتمؤمالاه هكر عودامنالاو نالد- 1ئاوهو هللا نم هنعللا مسييلعّن ا نيمف ارب اريصن هل دخت نإ اذ هللا[

 اذهفالمتقت اولتقواوذ- >3 اوفةثاغي أ نينوعل» لاق اك هلرمدان الذ هللا هنعلب نهنأب هداعتربخأو ( قلزلاو ا

 لوسرال دعو هسذو هلل دم ون ىمالاو اعيش سنا نسف: كل عال مول ودو مظعأ ةرخ ” الاىفامو مداح نعالا

 اريصت هللا نكحرالر هلا كو ةمّدق داتا الاىفلاف اك ّدضلا ىلع ةضااندبوةتلاب ني:مودالو ةرمصتلا ان

 ١ ومايا ىلع نانوالا ةدعى.ضف7ن هيو ذىذلانالديدشلا نعال اذها وةدساامئاموقلا نأ لءاو

 دودعع ىكرتال ن نكالاح لضفأ نوكي فيك هلئاروغ دبي نق ةرباكملا كر ري لسو هيلع هللا ىل- هدم

 ةرختالا ىلءلابقالاو اس دلا نع ضارعالاو قااسإلا ةم د ىلع ةءاكلا» لابقالا هني دناك نمو هللاريغ

 كالا نم بصنم ه1 مأ) ىلاعتهلوق#« لعأ هاو لا و-الاهذه لكفدضا ان اك نع الاح لق نوكي فيك

 مهداقةءاوهوديدشلا لهطاب ةمدقتملا هنأ , الاى دوويا!فصو ىلاعت هنأ ملعا (اريقنسانلا نوؤيالاذاف

 عفديال نوه ل-ذع داق داو لذا اند الا هذه ىفمهةصوو ىلا. عت هقلادابع نم لضفأ نانوالاةدامعنا ١

 داو لدلاف منلان هائشدريغهللا ىطعبال نأ .نأوهدسطلاو ةمسهزلا ند هّللا هان اق امش دحال

 نأديريةدساف امو ريغأ ع نع هسفن ةمعن عنمأ لِ !١اماةريخل ان نء ةمعنلا عنمديرب هب اص نأ ق ناكرتشي

 ةملاعل اةَّوَدلاناتوقاسهل هش اسنالا سفنا نال 4 . ال اهذه ىلع" الا كيت مدقاغاو هداهع ع نءهللأ ةمعن عني

 اماصقنوةد.+لاقالخالا ”هلماعلا ةْوَدلالاكو نونا ماصقنو للا ةملاعلا وال لماعلاةّوَقلاو

 هللا دامعىلا ”راضلادوعانآ امرا مالدسملاو لضل اانا هت: ةهمذلا قالخالا دش أو ةعمزا ا قالخالا

 ةوقلاثا ) لوالا) نينو جوا هتان اول لام يقسو لع لولا نو شقا مقشلا لولاجا اذه تفرغاذا

 امدةمنوكي نأ بخ اسهلاخ ح رمش ناك اهل لصأو هش رلاو فرمثلا ىف ةملهعلااةّوَدلا ىلع ةمدةمةي ظنا |

 ىلعمد_ةمبرسلاو ل وطاوهد لاو لذا !لوصطن بسلا نا (ىناثلا) ةيلمعل اةْوقاا لاح حرمت أ
 دسطاو للعلا بسلوان ا اناقاغاو دسطاو لذلاركذ ىلع - نيرة لاحت تفز |

 لودط بسلاملا سد-و ةرخاالا ىف ةداعسل!لودلو سفنلا ةراهطل بيسلاملا لذينالف ل_خلااما |
 نءدعنعو ةرخ الاىلا لوءديدوااوةرخ الا نعل_ء:يواسدلا ىلا ل وعدن لضاافه ديفا دلا لام |

 ةرايع ةمهلالانالف ذسحلاامأو لهطا ض#نمالانوكالت رخكالا ىلعايلدلا عجرتن ا كشالواسدلا
 | لهل ١!ض# كلذو ةيواالا نعدلالا لزءدازأ هناكسف كل ذهرك نخدسعلا ىلا ناسحالاو منا! لادا 2

١ 



 1 هول

 6 كك دسحلاو للا رك قدرا نلت كات :رذالق لهملا وحدسللاو للا للمال نتا تا كنف ظ
 (قاوالا ةلأس 1 لت : اسم أمهظو هن , الاوز_ه مظنىلاةراشالا وها ذ_عف بيسلا بع اروكذم سا |

 را ماهقتسا هقول ذا عة فرع الهلا آهرب دقنو ةهلص ريالا مه ضعت لاق (لوالا] وجو هيف انهه مأ 1

 نعى اا ىلاعت هنالك دو ىعملا لبس ىلع ماعفةسا امنهه قيسدق و'هلدعم انهدمأنا (كاثاا) "رص هسق ْ

 ىلاعت هناكف بدصن مهل مأ وق هملع فطع نينمْوملا نم البس ىدها مهما نيك رمشملل مواوق نينوعلءالؤد .

 (ثااثلا) لملقلا لقي اولذأ كلم م ما تاكو هنا غم م كالا نم ٍبيصن مسهل مهاوقن ممأ بدعم كلذ نم لاق |

 اًذدهو كلا نم ببصن مها لب لاق ل الا مالكلا عال هناك ة تبل اهلي قاع هلَهمم ريغو ةعطقنم امهم ن |

 ةلأسملا) هوحولا 2 هحولااذهو هتنلا كلا نم ْئث ل ب راكلا ىو ماهفتسا عا وةتتسالا ْ

 ع اف مكف :ومئلاو كاملا لوأ نش نولوةياوناكدوويلا (لوالا) اهوجو كلل اذه ىفاوركذ 0 اغا

 رخآفمسهيااد وعيد !تانوعزبافاك دوا! نا(ىناثلا) هي الاءذهىف مها وق مهياع هللا لطبأ: برعلا
 9 , الاءذو ىف هللا م-ميدكسف منسي دىلا وءديو ءتاودو مهكلمد د4 نمدو مل نمح رد هنا كل ذو نامزلا

 ناك ولو ملا يقل ناكول كنود عفد ىلءنوردقي اغا مهنا ىعيد_لقأ |انهه كللادار 0 :(ثلاث 1١

 بتاصعأا وناك ممالاركب وبأ لاف تاسيثالاو ىنناا لع نور دةيفيكفرم ةروطقااو ريقنلاب اولا ىلا كماقلا

 مويذ هب , الاءز ته تازنف لدلقللقأإ ء| رقفلا ل_ءنولضي اوناك منةعئمو ةزعىف اوناكو لاومأو نيناسس :

 لدلاو كلما نا ىلع ل ديان هو مها كلما لود نم عئاملاك م_عاذه لءج ملا عت هلا (ةئلاثلا ةلأسملا)

 له-ت:الناسنالاو هناذاءوركم سعأ ريغلل دامقنالا نا عسل ع الكا ق.ةدشو ن اعدل
 ْ نءودص اذاف سانل اةلم# تاجا !تاهدو همفانوغ ص ايولاطما سحأ هعأد :اةمىد_-واذاالاءوركملا

 ْ لدق اذهان هلاعيطم ا داةنم هترورعمأ امس ل الا كل ذ ىف هيلا نسل اة: ءرتراص هري-غىلاناسس ناسا 0

 لمالو ضراعملا نعاصااريغالدامقنالا ن رع ةمعسسأطل ا 5 رفنلا تءةياذ هدجو ملاذ اهّرللا دمعت_سيربلا

 ودادهو طةذر ها اواقاا ىلع كلم ماسق أ هن الث ىلع كلما نا ع ناعقال لضملاو كاملا نا تدثف ةتباادانقنالا

 كلموهاذهو اع نطاو. ءااورهاوظاا ىل_ع4موءاذعلا كلهوهاذهر طقق نطاو لا لع كادر لدا كلم

 اونوكي نأ مالسلاو ةالصا !موماعءامدنالا ف بو كالا ا مزاول نمدو1س ناك ذاف مهءاع هللا تاولصءا.دنالا |
 مهلاسماو مهل قاما داةنال ايس قالخالا هذه ن مدحاو لكريصيل ةنقفثلاَو ة-رلاو مركلاو دولا ةيامعيف

 نداهنو.دسلاف (ةعبارلا ةلأسملا) مالو ةالصل | هيلع دج ل_صاح تامفدأ هذ هلاكو مف صاوال

 ريسغال بسن مالكلا لو أ ىف عقو اذان الان اهرب رةنو ءام*الالماوعى ّنظأ هلزنع لاعتالالماوعف

 اديز تلق تت ناو ع ام ناظادي ز كلو ةك هلاعاو هؤاغلا زاج طسولا ف عقوناوامماهاديز نان [كلوقك ١
 ههبسشأ امو نط ناهانرك ذامف بدسلاو تائظ ق والم مدن ب زلوةنهؤاغلا نحالافرخأ ام تاوامعام ٌنظأ |

 ذلافميددقتلا لد مّدناذاف الوم عم رثؤتالاجنالل معلا ىف ةنيعض بسحو لءو لاءفالا نم

 ل-2ىنوكيالذئامخ طسون ناواغاف هبانعلا مد ع لعل درخ اذاو ريد أم ؛أتاا ىلعىوقف هبانعا اة د2 ىلع

 مرجالف نيذلاملا نيتاهىف ةطسوماكت ناكل ب هوجولا لكن م لامهالا لت ىفالؤ هوتجولا لك نمةيانعلا |
 اذان اسحرخأتلا لاحءامنالاو .نسسحأ طسوتلا لاح ىف لاسم الا نا ل_ءاو ازيئأجع اغاالاو لاعالا تاك
 تاوكم ركحأ نذال وة لعسفلا تددن تمد نافاضبأ بدئرتلا | ذه ىلع نذداَدلك لوةنفاده تفرع

 تو رعاذانيتلال | نيتاهىف ه.غلتف نذاكءرك ًاانأو كرك نان لوقن:ادلالازاج تزخأتو ا! كاعسو

 ' .رذعلاق اورك نة تاعامو ةمّدةتما بفن ذا ةلكاريقن سانلا نوودال اذا ىلاعتهلوةذ ةم3ةاا هده

 اهنا (قاثلا) نذااريق:سانلانو ووِبالريدَمَتلاو مخ ًاتواعدةتمالكلا فنا (لوالا) ادزدو |
 | اهلثسادكعو ت رغبوا تانسو اذا ىتاناهكح ىئاتف ةاطسومر دغ:نأزاج لعفلاوءاغلانمب تدقوامل |

 ٍ نذا لامعا ىلعاوؤيال يسم م«( تاق دما نولب اءال ا ذاونلا تفاؤل دال أ



 - )ل 2 تدل ٍ

 ةلل_ذلا ثذتا نمو ةاونلار رهط ةرذا رقي ةمالا لغأ لا (ةسم اذن ةلأ ملا بضئااوققذلااهاغ ١

 © هنا
 كلا و مسجل ل هم مسام مسمع

 راقملابهري_غور_ةذابرضر ةذلاو رق هنالريشنهو ةرَهَس .ىذلا بشت لاقي و رقئاان ه لعق هنا هلدأو |

 لوشع ان نهري قل ارك دناملعاو هب رق هنالر ااهأار اذ هنفو ةراخا ام غطقت سانا اك ةديدحزانقنملاو ا

 لا اذن ادةفهلذ5ن هرم هللا مهان ام ىلع سانا !نو دس مأ)ىلاءتهلوق « لقا لأب نولذف مهما ضرغلاو |

 (اريعس 2 قلو هنع دك ن# مم-(ممو هن نم آنم ملا |ىظعاكامم مان اودمك او باّتكلا يهاربا

 طقليدارلاىف (ةئاشثلا ةلألا) سانا !نو دسك لب رب دهس ةتلاو ةعطقنم مأ (ىلوالا لأ ىلا لثاسم همق

 ْ عقينأزاحاسماو دي شكا الاو ساءءنءالوةو»و (لوالا) نالوقس اناا

 ميسظعلا علبا ف اهي مال لس ال امواتاقإ لطبخ ناس دنع عقج فد ان عما ااظفل « ماع ا

 لوقااو) 0 مي-هاربا ناىلاعت لاه هم ماعم موق ىأ هدو همن الذلاةدازهنمو ا

 عسب سانلا انذانالوقلا اذ ه ىلا بهذ نم لاهو نينموملان همةههعم نمو لو.رلاوهانههدار 1 (ىاثلا

 نم ةنمعم ةفئاط ة ةدارال سا: ما ركح ذنسحاماهنال_عءاودر هلا ىلع هلو نم ىلوأ عملا ىلع لكل ١
 َن

 نوديعملالا سنال او ّنلا تةاخامو ىلا هت لاق امك هيدويعلانمايةلاوهانا قانا مدونات يانا

 هيا أو وود ناك ه'.رد ىلع ناك ن هومر هلع هللا ل_صاد الا سدلدومةمااذ_مبنومتاتلاناك انف
 اوفلتخا (ةثلاثلاةلأسملا ) نييعتلا ىل_عمجداراو سانا اظفل قالطا نس اذلف سانلا لك مسهن اك
 ةماركلاو ةّوشااوه هلا (لوالالوقةلاف) نياوق ل« نيدو -ءاوزاص هلال ىذلا ل_ذفااري-ةنىف
 ناملعاو عستتاجوزلا ن نم هناكدنا ىلع ءودح مهلا (ىناثلا لوقلاو) اندلاو نيالا ىف اهميسل -لصاملا

 مظعأ أ هلعنيدسال ا دسح ناكل 0 أو متأناسنالا هل مضذ تناك املاكف :لمضفا ادئعالا ل دحال دسملا

 عج هنااا مشو لو هيله لصد اهاطع أ ىلاعت هنن نيدلا ىف بصانملا مظعأ ةوينلا نا مولعمو

 ةرثك امأف مي افعل ادسللا بسوبامم كلذ لكوان اوعأو ارادنأراك ًاودكوش م-ظعأو ةلودىوق أ موللك |
 اال شل لمس نا لإ ل دفا اند م ريسفت نك الف ءانركذام ىلا ةمسنلاب ريقاا سالاكو غقءاسنلا
 ىلامعت هنأ ل _عاو ديعيف هيلع ربصقلا لدس ىلءامأف هتعاضد اذهل د هيلع هيىلاعتهقلا منام عسمج

 مهاربا لا اذن [دقف لاسقن كلذ عفدي امني دوهأا* الوعود اييسترابع ملاعق ةركآ 5 نا نينا

 نإ ١ ا نوريثك ةعاج ميها ربادالوأ ىف لصهلا ىيءملاو اهظعاكمل» مها تاو ةمكسطلا دثاتكلا
 ءعاو هنودست لو د_# لاح. ن* نون لف هردتحالو كلذ نمنو.عمت الّمنأو كلا او ةوينلا

 0 و لعلا لاك ود كلذو قمم ارا رسأ ىلا ةراشا ةءكسطاو ةعد رمشا ارهاوطظ ىلا: رابغ باكل

 هنا ىلع هنت مالكا اذ_هفةردقل اوملعلا الا تسدأ ةم ةمقيقملات الاكلا نا تن ب دقو ةر دل لاو عق م مظعلا

 ادعت ص نوكمال مذ ادعس كلذ نك لاو تالاكلان طم ناسنالابق دلي ام ىصق يدها دك

 ناكدقو عستلا هل متراكتسسا فدك مها لمق هةءاسل اورثكتسا اا مهنا ل.قولسو هيلع هللا ىل ص دك ق-ىف ١

 هنعداس نو همسه مو هنن مآ نم ممم ىلع لاق مع ةنكرمسةي اهعمدسو رهااةناقلت ناماسأ وهن امد بخ

١ 

 اهصئاوو يذلا موقلا٠ الودنادار ااومال_لاوةالصا | هيلع دمع م-مضعب لاسقف هب عم ىفاو كامحاو

 ءامسالا ن نم مدق:ن مدار 0 نورخا لاكو راكنالاو رذكلا ىنع مومقعل قب مهمل ن ءابا:تحاا نم

 مه أةداع تر كلم او ةوينل ان نه هن م_مد مام عم دال اكون أن .علاو مالش ااوةالسلا مهللع

 لاوجأ ناف موةااءالؤه هءاعام بععنتال دهمان تنأ قة رفكل ا ىلعاوةيم_مذعبو هنن ءاممضعب تأمهدق | 1

 م-هابق ن م لاس ام ىلع ارص دش نوكاهتلاز م ةماست كال دو تناك اذكه ءاينالا عمم عم مالا عب

 ريعملاو اريعس ني رخأتملاو ني 3-لا راغكلا ءالؤه ب اذعىف مو ىنكىأ اريسعس مه ىنكو لام مث

 مهيلدت فوساششتاب اناورفك نيذلاّثا١ ىلا_ءد هلوق * دحاو ىئءعا.مرعساورانااتدقوأ لاةيدوترلا ْ

 ||| ( اهكح ازيزع ناكها نا باذ_هاااوقوذ.ا اهريغ ادولج م_هانادب م هدول تدقن اذك اران ٍ
 تسمح تلا

 نأ : ار م ل16
 تيعإل

 :مصعلا
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 ميمعس

 اسس ا سم سس مم يل سلا و يسم

 ! |  لايتفداع ولا نمي رذاكللا ميام قي باتكتلا لخأن ءةمالا + ةئاطلا,دمع ادا ولا ركذام دعي ىلاعت هنأ ل_عا /
 ا هللا تاذ ىلع لديأم لكت انآ الاىفلخ دب ( كوالا ةلأدملا) لد ؟اسمّبا "الاىفو انتان" ا اورفك نيذلاّنا

 اهتم» هوجوبنكل دوا نوكي سبل تان" الانم» هرفكو لسرلاو تتكلاو هك ةدلااو دنا او هتاف موه انفو

 | اهفتاهشااولوكشلا ١ لا ورا, الفاسهنءاوانغي نآاهتمو « تانآاهنوك اوركشي تأ
 | هر وس ىف ءانإ 2 ددّقو هضءقح و رفكلادحامأو داس اوداعلا لمدس ىلءاجملعلا عم اهو ركسي نآاهئمو

 رك ذن ذلك ف وس هن رب نيل عال م-يلعا ردا ل نيذااَنا ىلاعت هود ريسفت ىف ةرّدبلا

 ١ فوس ةلك درتدةو رس هلصأس هلوةك نيسلا فرح اهنء بودي و لعف أ فود لاقي دسءولاو ديدوتال .

 ْ ا ا وا مام اا ىلاعت لاها ذا دعولا ف

 أهلوق ) ةئلاثااةلاسملا ( لايقةبالا,نامصو ه2 فوسو نيسلا ةماكف هلوجانو ءاعدللا ةءةعر هلا

 | ىآةيلدم ةاشلاقت رائلاه وسةرنع هناك كلذ ىلع ةدايز هم م-ملصت هلوقن ل رانا مولخ دن ىأ مهيامن

 لا وسلا نالاو و-همشو باذعلا اوقوذيلاهريغادواب مهانادب م هدول تدضنالك ىلاعت لاق مث وثم
 | نع ةنودهمرانلا ف مدنا دب قد ملفا الاديأ رانلا ىفءامحا مماتي ا ىلعار دأع ىلا ناكال (لؤالا

 أى رع دول مهول لي دتلا جاتصال تح ةديدشلا مال الااهلا ل_ىو هنا اعمق ارت_تالاو عضفنلا

 رعغن نم ةمظعامال 1 ممن دب ىلا لصون نأ ىلءرداق ىلاعت هنا لود: لد لعفيانع لأ سيال ىلاعتهلاب راوخلاو

 | اهتاكسمتا قاشولف تقرت ١اذاةمص اعلا دولخلا ( ىناثا !لاؤسلا) رانلا مهلخ دأ ىلاتهنا عم راثا لادا 1

 | لع نا(لؤالا)ءوسو نم ه:ءباوذاو زئاسرمغوهو صعب منا اسذعت اذد ناك امي دعو ىرخأ ادول

 | لصي ٍلباذعل ا ناكسح ةددا وتازلا تناك داق ةيذلا وه لدتلاو ةدحاو تاذلاف جيضنلاريغع ذمنلا

 | تالا كلذوتاسنالا وهبذعملا(ىفاثلا) ةفداا ف رب رياغتلا ةيرعغلا دارا ارب دما اذه ىلعو ىداسعل ا ىلا الا

 | كل ةراسصو دلخلا هللا د3 ا ذاق هتاذ ىلع دنا زلاهءودتلملا لاك ناك ليناسنالا ةمهامن هاء ناك ام

 | لم اًرسلادول+ايدا رمال (ثلاشلا) ىساعلال ايذت كلذ نكي) هيلا باذعلال رولا اينسدي دخلا داملا
 | لرتهنالاقف هيف ىذاسقلان ءط تالا رمد اديدحت وداعا دولا | دي دف نار طق نم ملك 27

 لاقينأ نكي ( عببارلا) قارتح الاب فول مناو مذالا, ف موال نار طقلا نمل ارمسلااضد ا وره اظال

 | لصوا وأدت . ادق ىوتاالكم اودلاب هّمصو داري نا لاست امعاطقنالا مدعو ماودل| نع ةراع:سااذه |

 (مهمااوتطالك ىعياهريغ ادولج م هانلذم هدول- تدضنالك هلوقاذكف هلأ ن ءآدمادةفءرخآىلا :

 اوندح نالاوما اونط ث.<ةامللا نمةديدج ةوقمهانطعأ الها ىلا اوهّلاو اوقرتحاو اون ||

 لد ىلاعت هنا <ىدسمال اه "(سماطا) هعاطقنا مدعو باذعلا ماود ناس دو ه1 نوكين اود>وو

 داقند:ءو دفن .نأودالف هاننم هك نال د.عباد و رخآ اداد - هل نم رخقر ةاكلام 1 نمدولالا ا

 ||| ىلاعت لاه مث لعأ هتءاو الوثأ نوكجت»و رراقلا كلة رككلو دلل لي لت وخر راع راو
 عطقن الو هقوذ مها مودا ى1باذ_ءاااوةودساهلوق (لوالالاؤساا) نالاوس همقو بادعلا اوقودمل

 ةديد1لاةلاطاءد_مءاوقوذما دا راااضنأو همف ل دازوزعلا ىلع كءادأ ىأ هال ءازوز«ءل كاوةتكحص 1ْ

 اذا باذعلا قاذنالف لاقي امنا هلا ( ىلاث كالا ودلا) هيلعنورةسمنوةثاذم_ينالاوباذعلا

 |١ كلذ دع ١ رك ذي نأ نس فدك ب باذسعلا 3م ىفاوناك م-_ملا ف صو دق ىلا-ت هلقاو هممالملق اًمدُش ثكردأ |

 ةغلكق باذعلا كلذيممءاس- انأد رابخالا قوذإاركذ نمدودت1اباوااو باذعلااوقاذمدنا
 قا ردكم لاوزالو ناصقن همف ل_خ ديال هنا ثدح نمقوذملا قئاذلا سانا نركب ْ

 ا لعفدال ىذلا يكملاَن ومو ٍبااغلا ردانةلار زعلا نمدارخاو اهكح اًريزع ناكمتنانا ىلا لاف مث ||
 ءاسقب ركمي فرك هنا نم بدتيلتلاف عشقي ةنالا نسأل داع عطر واااذهىام_هركذو باوهلاالا
 ْإ تكمل عج ىلع بلافلاوداقلا القا نم ب. عب سيل اذهر.ةدان : الادبأ ةديدشلارانلا فنا نالا

 مس تحسس سس
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 00 2 ياا 2

 صخدلا اد_ه بي دعت ه-ةعحرب قدماي ف كة محرج ركهنا باقلاىف عقنو راثلا ةعيسطةلازا ىلع ند

 ماعلا ماففن ناف كلذ ىضطتقنةكمللاو مب ك-اضب وهف ميحردنا اك لاقت م -افعااذط اذ هىلا ف.عضاا

 : نع هم الكل انوص ق.ةأا اورد راهكا نأو د ا ةاصعاا دب دود الإقبال

 اول-عو اوذم1 نيذلاد) ىلاعت هلوذ هه نسا باع ىف انه»نيتماكلا نيتاهركذ نا تدثذ بذكلا

 م-جاخدب ,و :زواعم ىاورآ ان مفم هاا دبة اهمق نيدلاخر امال اهتدق نهى : رك تانج مهلش دنس تاسضاصلا

 نامز اليد _.ءولاو دعولا نأ عركلاباتكلا اددق ىلاعت هللا ةداع ترج دق هنأ ل ءا ( ال_ءاظالط

 لءهااربغنامعالا نأ ىلعةلا داي الا ءذه (ىلوالا ةلأ- سأا) اتا س هانا الاىقو باغالا لدس ىلعرك ذلا

 نامالا ظفل ركذ ىتمىذاسقا | لاق هلع فوطء هال ربانغمفوطعملا ونامعالا ىلع لمعلا فطع ىلاعتهنال

 مدع لال نالدسب اًدهو قيدطتلا اود ناعالا ننتص لمعلا هعمركذ ىتهو لمعلا هدف لس دهدحو

 اهعمست ىتلا طافلال هده لعلفا دمفم هنوكنءتآرقااح ران كلدك صال ناالولو ريغتلا مدعو كارتش الا
 ىذلا اذهال عملا كلذهنمىلاعت هلادارهنوكيو هساعنامى ود ىتعمابتمدحاو لكل ن وك نارشلاىف
 نأي لولا ىلءامأو ةنوسلا ىلع دا رفالاو كارتثالالاسة-١نأب لوقلا ىلءاذه هبلا انماهف أت ردات

 ظافاالا هده لاقي نأ لة-<ع ٍريدقتلا اذه ىلعنالالف نانو است ءريمغتلا لاسق-او لصالا ىلعء ايلا لاق

 ٍ ىذلااذهىلاتريغت غن الا هجوةنامريبغرخا ىءاةءوضود ملسو هيلع هللا ىل-< لوسرلا نامز ىف تناك

 ري رغالاوارتدالانا تيثاذاو ةدح هنوكن ءنآ رغلاح رد ني ري دقت | نيد 5 ىلعن ا تنشف ن ) الا همهم:

 ارومأ نيعمطملا باوت حرم ىف رك ذ ىلا عت هنأ لا (ةيابلا هادو ىضاقلا مالكعفدبا لصالا فالخ

 هانم اهتدش نم ىرت دارحا حجاجزلا لاهو رام الا امك نم ىردت تانج مسهاشديىلاعت هنا ملا

 فراء: ىهانلعس ناامأ حاحزلا هلافام لدم سهالا ناكءالا ناكملا ه١ ارهنلا لعبنا هنأ لعاو راهئالا

 ىلع ذر همقو 5 .انلاو م” ) اهينانو) راعشالااذ_دىلاةحاحالف ءاملا كلذلاعا

 دأتلا دولا عمرك ذىلامعتهلا اذ و نا عا: هراخ !!باذعو هما ميعننالوةي تح ناوغد نن مهد

 د ٠ 0 سدا دولنا نأ ىلعاذه ل دف راج مغوهو را ركام زاد انا! نءةرامع دولنا ناكولو

 ارهدنعت ل هالا اذ هتان اذاو 0 هريغوا عطّمدم هناناسرجغنم ثكم لا لوط ن نءةرامءوه لب

 بحاص نأ ىل_ءاسهيفا دلاخ هج هواز 1 ادم_هممانمو هلق نمو ىلامعت لود: ةلزتمملا لال دس ا لطب

 دمنا اتللال ثكملا لواعل دولنا نا : هَ ' الاهذ_هالال دباس انال دس 21 لدس ىلع رانلاف قد هرييكصحلا

 اًدلاراذقاعيجبو ساسفنلاو نضال نع *نعرا ةطدارالاو ةرواط حا وز أ اهيذم-هاىل اعئدل اوق(ا# 2

 اديسربخمل دألا فت اطالاو نودلاخا,م.ةم-هو ةرهطم جاوز أ اس يف مها ةرقمااةروسفف ىلاعت هلوق هره_اظنو

 ْئشر سدا لءظاا ”ىدحاولا لاق الط الطم_يعاخدنو هلوق (اهعادو) هن االا كال" ىف ىفاهانركذدق عضوملا

 نألعاو لداأل ءام-ولوق ل .لاغلا تعترف ةغل ايموهملب لوعغموا لعاق نع هنا لاقي ى-لعفلا نع

 ناك ىاعج ىعملااذهاو ةحارلا بايسأ ملغعأ مه دنع لظاا ناكر ارسكلا هراغ ىف تناكبرعل ادالإ

 ديس ارلان ع ةرامع ل ل لظ ناطلس ا!مالسلاو ةالصلا هملع لاك ةدارلا نع

 | لاؤيبعف دش قب رطااادن-ميو ىرطاخ هملا لع ءاماد_دةحارلا ةىطعل ا ةغلامالا ن ندية حصلوا

 ناادلا ف ىرن اضيأو لداظلا لظااناهغصو ةدئافاخ اه ىذؤت 3نسهث نلف نكنملاذال وقد ن

 فاصو ىفهماق ايذؤمادساف انفعا هرئاوه نوكيا اس ءملاروت لهيالوا مي لالا موديىتاا عضاوملا

ااهذه عفدنت هانصا: ىذلا هجولا اذه ىلع نال ذي ةناطاءاوه
 3 مكمأ [هللاّنا ( ىلاهندلوق 2 تاربث

 ٍْ داعمد_.ءو حرثو رافكحا !لاوحأ أضع ح رمثالا هاهم! را ( اهلحأ ىلا تانامالا او دوت نأ

 ندالاولاه ثور قالااوةكح م_ملا بانكلا ل هان 6 ّى اااضأو ىرخأ 5 .تلاك-ةلارك ذ ىلا !ز

 ْ رومالا عجاف تانامالاا ءادأبذب / الاد هقني:مؤملا مأ السم اونمانيدلان ءىكد أ ءالؤهاورفك
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 5 الاى و ذانااضي ؟وَنالماعملاو ان دل بان ع ندؤأ' تانانذلاو بهاذا تان نهر ومالا كلت تنكءاوس ا
 ْ مزال نامالا ةحطاضلا لاسالا لجأ ن مذاكو تاضاصلااواسعو تر كاتم داو كاةقياسلا |||
 | د رداد لس الوتر ىور ) ىلدالا هلا لاز لدا 25 , الاىفو هن :الاةذيه قارب ضأ 1

 ْ ماعلا د_عصو ةبعكلا باب ةبعكل اند اس ناكورا دما دمعي ةححلط نب ناسمع قاغأ فلا مول كمل> دا ْ
 1 هديهنع هللا ىذر بااط ىلأ -ىل_ءىولذ هعئمأ مل هللا لوسر هنأ تاعول لاقو هيلا حاتم عفدين أ ىلاو

 ْ هيطعي نأ سايعلا هلأسح رخال نيكر ىلدوملسو هيلع هللا ىل_ههللال وسر لتدو فو هتءمدخأاو |
 ْ نامعلاةذ هملار د ةءرو نام عىلا هدر, تأ ام 1ع 2 , الاهذه تازئف هنادسااو هيلدا عجور لفل
 | ناّمع لاف هن - الاد ءلع ار قو ان آر |رق 7 كنق قدقا لزتأدقا لاق ناو كرت تش ع تدذ 1 ىلع
 0 سو هيلع هلا ىلسص لورلاربسخ أو مالسلا هيلع ليريسج ط.عةهللالودر ادن ناو هلتاالا هلا الن أ دوش

 ْ "ىلا لاه قورو لاهو قد ا نبد_هتو ب. اني دمعس لوقاذهفادبأ ناممءدالوأىةنادسا١َناأأا

 ْ لوس لتقف هدي مثهلو انني نأ دارأ لف هللا ةنامأب لاه لاسقق حاملا ى ىطع أ نانمعل لسو هملعهلق ا ىل-د

 | الفهقاةنامأب لاه لاقف حاتنملا طع فرخ" الا مومااو هان ن هول تأ :كناَدن انأةرم كال ذلسو هب .اع هللا ىلد

 | ةئامأي كاهل املا ىف نامع ىل اقف ةثل انة ر«كاذ مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا لاقف هدي مض ةوانت نأدارأ

 ١ هعقدي نأ دارأو حافلا هعمو فوططي ملسو هيلع هللا ىلد ”ىبذلا م اقف لسوه- لعلنا ىلص< ىلا ىلا عةدو هللا

 | ىلص' ”ىبنلالاستف : ب , الا هده ا لنا ناعما ميصت سا.علل نأ ىلءحاتفا اذن ناسةع ايلا غ ساىعلا ىلا
 ةبدش همشأ ىلا حاتفملا عفدو رباه نام عنا مملاظالا كاما وعزم الّودإ " ةدلاخ لاه نايؤعل لو هم هءاع هلا

 | ةصودة امموك ب جوالة عا | هذه دنع , الاءدهلوزننأ لعا (ةزاثلاةلأ ما) مولاه داوىفوهذ

 || عموأ هير عمد وكت نأاما ناسنالا لل ءاعمنأ ل عاو تانامالا عاونا عج همف ل ديل مقل هَذه
 ْ (يرلاعمتلامالاةباعرام ثالثا ماسالا هذ د عطر قكلاسألا ةاعو نود .الو ملفا عفو اب ءهأ ارانب

 ةمزالاو : كك ىفابامالا دو« سمن ١لاق" هل ل- اسالر عاد ذو تامه كرثو تارومأملا له ىف ىوذ

 ا ناسنالا حرف ةقاح ىلاعت هنا اه-منءهلنا ىذرر-عنمالافوموهااو ةاكرلاو ةالصا او هبال ساو ءوضذولا ف

 3 هلهغتنسال نأ ناسللاةنامأف عسا وباياذه نأمل دعا و اهقعالا اهظفحا ل دنءام أمت ةنامأ اذه لاهو
 لأ ىلا اراغنلا اهله ه2_تيالث ان يسعلا ةنامو اهريغو سعفلاوةعدتلاو ردكلااو ةعمتااو ةسغااو بذدكلا ف
 الااذكو اهريغو بد ةاكالاو سفلا عامسو هانملاو ىهالملا عانت ىف "لمت ا الثا ععسأاةنامأو عار طا

 ١ عئادولا در 2 .ةلذدق قاملارب اس عمدنامالا ةاعرودو ( ىناثلا م ةااامَو) ءاضعالا عيبفلوتلا

 لامس ديو م-مبوم# سانلا ىلع ىت يال نأ هيف لح ديو تزولاو لكتلا ف فة 1١ هم ل دبو

 | ىلاهمتو دشرب لي ”هلطابلا تايصعتلا ىلعم_هوامكالنأب م اولا عمالعلا لدعو مهتيعر عم*ا مالا
 3 2 روع رع اناقتك نعدوملا ىهن هيف لخ ديو مها رخأو مها ديف مهعقاتلا-ع او تاداقدعا

 : ص أ هلل :ةلخديو لسو هيلع قا لصد نيد نم لضفأ هيلع من امنا رافكلل مهاوق نع متسيمهتو لو هملع

 || اهجرث اظفح ىف ج وزال ةجوزلا هئامأ هيف لح ديو ةطط ني نامعىلا حانت ةملا درب مال لاو ةالصلا هءاع لوشرلا
 ١ ةنامآوهو (ثااثلا مقا امأو) اممدعءاضقنان ءاهرامخاىفو هزاع ن نم داوي اداو حوزلاب و كبك لوي ىو ْ

 أ تيشد : مدةءالنأو اددلاو نيدلا قال لطالاو عفنال اوهامالا هسفئلراةعال نأ هف هسفنعمناسنالا
 | نع لؤسم مكلكو عار مكلكمالشلا وةالمدلاهملع لاق ادهاوةرخ الا فهرس ضيام لءتضغلاو ةومُدلا
 مارق ١ ةنامالا سحأ هللا م ,طع دقو. لكلا هن ل دياولهأ ىلا تانامالا اوَدْوُنَنَأ [ص أهو ةف هتمعر

 اسهم نإ ةذدأو ا 1و ضرالاو تاودسلا ىلع هنامالا خضر عاف ا لاشف هب هناك نء ةريثك أ

 هيلع لاق م تاناعأ اووذالو لاهو نوعءار م-هدهعو م. ام“ ال مسه نيذلاو لاهو ناسناالا اهلجو ا
 دهعناو ا يسم هلام ودم لافروف ةالأل ناك ماما 0 5 بل 8

 ل



 ا

 |هقافاا هب تالا هىف لاه ىلاعت هنأالا لكدل الوانتمناكن او هنامالا ظفا ىذاقلالافو م>رلا ةلصو ١

 ىفاممال لاملاىر<©ىرجي امةنامالا ءذ_ميدار 1! نوكي نأ بجوذاهاهأ ىلا تانامالا ودون نأ كسمأي

 ل هردصمدنامالا (ةثلاثلا ةلأسملا) ريغلا ىلا اعوادأن كعىبلا

 نءهكىزارلا ركب وأ لاق ( ةعبارلا هلأسمللا) ديحوتلا ىلع ةثامالا ىركف اثكلا نحاصلافااصااغ

 22 مآ فلس !!ضءلن ءو هنوهطمريغاسمنا ىلع نورثك الاو فو اج حم ممل

 كاش رع الل نم تءاضذ ةعاضا لتر ىناوكتسا لاه نسذا نَء ”ىبعشلا ىوز هرووعذم

 قدر كل سه ذر_علاقذ تهدف م-هرد فال [ةئسة عبدو ىدنع نان ال ناكل اه سنان ءو هنءهّللا

 لوسرلاه لاق هسأ نع بمعشنب ودر+ ىورام روم ملال وهلا حو ناعذلا ئمنلأف ال تاقءب ئءاهعم

 0| فرتعا عدوأانأىلءلو# وهف رعلءئامأو نةءوه ىلع الو عار ىل-ءناعذال ملسو هيلع هللا ىل_ىهللا

 كاع هنوو2 هبراغلا هنعىلاءعتهللا ىذر "”يهفاش ١١لاه ( ةسءافنا أملا نامذلا ب>و لعفب

 او دو نأ كرعأي هللا نا ىلاعت هلوق ”ىفاشلا دة ح ةيوعدمربغ هذعىلاعت هللا ىخرةفنحوالاهوك الهلا ْ

 اهدراهاعذدرو اترو هاهدرر دعت ايكتصالد دعبو بوجوال مالا ز_هاظو اهلع ها ىلا تانامالا

 دملا ىلع مالسا او ةالصلا هلع هاوقةيآ الاء #ه ري_طنو نيعذتلا بوو ىل_ءةلاد هنآ الا تناك ةاهانهع

 1 ةح صنصختل ادهن ماعلا ن نكل ةعي دولا ف ةصوم د هَ .' الا ن' ١بابلاىفام ىمق أ هيدْو: ىدتذخأام ْ

 ةماش الوش: نيبلا ف تعقوةبراعلاو نوهضمرهغ عدول! ناو نوعذم ماسلا نا ىلعام جن انالذ اضيأ او

 ذخأ هئاف عدول ا فالذع هسفن ضرغا "ىنجالاهدخأ |ىوتم ددحاو لك نالزثك أ مات ذنملا نينوةير اعلا نع أ

 نيب وراهّ_بملانيبقرفلار عطو متأ مات_ملا نيبو راع تملا نيب همماشملات: 7 <ةكلاملا ضرغإ ةءددولا

 اذكن ماّمملاف صوص هئاانلق نةوه ىلءناكال مالسلاو ةالصلا هملع هلق ةفن ىأ ةح عدوملا ا

 اومكح نآس اننا نيب مك اذاو ) 5 ىلاءتهلوق » ىوقأوهونارقلار هاظطائللدنالوةيراعلا ف

 هنامالانأل دعا (قوالا ةلأسا) لآ اسم همقو ( اريطب اعيمسناك هلباّنا هيم ك-اظعيامقت هتان ال دعلاب

 اذااع ةرايءق لان مكسملاو ةنامالاوهاذهف هملا و ولا كلذ تيدا قس كملعلريغل بجو اذا نع ةرابع

 2 ناك اكوقل١كلذهن مىلا هعذ دي نأي ىق مه | كلذ هلع بجو نمت سعأف قد هرعدغ ل م1_ءناس اليو

 ١ ركذ ىلاعت هنا مرجال ءريغب لغتي ع تاضالا عذدو عفانملا باخ ىف هسفنب ناسنالا أ آدنأ علا بيتزتلا

 || نارقلا فثاطا رثك أتال رتل ذهن ساق قحاب مكان مالا وذ ذمدعب مث الأ دئامالاب سهالا

 مك نأ هاعبج وا اح نك نم نأ ىلع ودجأ (ةنانلاةلأسملا لطب اورلاو تاسترتلا ىف ةعدوم

 ا مم ادا رغأب هللاناريدَعَدلاو ل دءلاب اومك-ت 2 نأ سانلا نب ٠ مدكح ا داو ىلاعت لامتل دعلاب

 لاعتو برق اذ ناك و لواول دعاف جحلقاذاو لاو نانعالاو لدعاارخأب هتاماف الل لدعلاب اوهكحت نأ

 ملسو هيلع هللا ىلع "ىىذل | ن نعسناانعءو قابس!!! نيب مكس اف ضرالا ىف ةدلخ كانلم انادوادا

 |١ نسل !نءو تسرتجرتسااذاو تادسع تمكحاذاو تقدص تااهاذا امر هم مالاودهل انتال لاه

 هلاب اياورت_ثيالو سائلا اواو هوشة نأو ىوهلا اودي الثأ ام*الث ماكسملا ىلعذ_ثأهقق انا لاه

 ١ 0 ار وتلا ائازتأاما ًارقو ىوهلا عسناالو هلوق ىلا ضرالا ىف ةفملش ل انلعجانادو ا دانأرق مث الق انث

 | ةدراولات ا الا لدعلا ثوحو ىلع ل دياثو الملقن قانا اءاورتشنالو هلوقىللا نوسنل م مك<رونو ىده

 مويدانم ىداسأي مالسااو ةالصلا هءلع لاهو م-ه-اوزأو واط نيذلااو ريعان ابق لا# ل_اظلا ةمدمىف

 نوعمتمق ةاودم_واقالوأ امامها ىرب نم هىد مواك نوءمدف ةملاظل!ناوعأ نيأو ةلاظلا ني ةمانقلا

 اواطاع هيواخ مث كإف لاهو نوملاظاا لو_هداسع الذات : هللا ”نيست الو اشي لاهو رانلا ف نوةلبو:

 ؟ الءاقالا مه دعي نمنكست هودي لاؤسلا | ذ_هنعهثا باحأف اينألا ةعفنم لاغلا نم ضرغلا لق ناف

 ا 5-3 كتاوت اود "فاش الات لا , نيثاولا ن اكو |

 00 ار لكلا
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 هدا

 اسيا و ل عامسال او [مهملعلاب انقالاو هن هن دن عن سول اذ 0 ل وةدلا ىف امش | ةدجىف

 | نأ بدو ا.ه دح أ ىلا هيلق ل_هعناك ناف باقلان ود لاعفالا فاهم: هى وسلا هيلعذوخأملاو لاق
 ١ ادام ماء ادحاو ناي تأ يع الو لاو هنعز ملا هتكمال هلال هماعئ : *دلو رح . الا ىلع هم باغي

 | ىدا|نةليالو فالدكسالاو ىوعءدلا ىذا ن 'ةايالو نيمصالا دحأب رمي كل ذ نال داون !دهاشالو|
 | نودنيمدللا دح أ فيضر نأ ىقبنيالو اودوشب الوأأو دمشينأ دوهشلان ةاءالو رارقالاوراكنالا دعا

 ْ نيمصاشتم امادامامّتفامض ىلاالو امهدهدد ه5 اًةضىلاوه بءعالو ٍح ال لقرب كان دال رح . الا

 ' أ رو كح دمهنف مالكلا مامتو هعم مدت والا مصلتا فيضرال ناك سو هيلعمتنا ىلسم ”ىنلاّنا ىورو |

 0 حجزتعالن أو هةكت» ىلا و وا لاصتا همكم مام ادوهةءنوكي نأ هيف مالا لصاحو هقفلا تك ىف ْ
 | (ةعبارلا ةلاسملا) لدعلاتا ومك 2 نأ سانلانعب م ٌءمكج !ذاوىلاعت هلوةد دارااو*»كلذو رخآضرغ كلذ
 ْ 00 ا يي عسل سا هنأ جب معنا للا اومك 2 نأ سانل نيب ٌموكح -اذاوهلوق

 ْ ةّمالل كيال هنا ىلع لثالدااريئاس تاداسو اما ريد: قر ًًط <ىأب هنا ىف "هلت ١ الا تمم موضعي ا كل ذ لد
 | هدهفاملناسااك لئالدلا كل: تراصد البلا ىف:ال ولاو َءاَْدَدلا بص ىذلاوه هناو مدلظعالا عامالا نم
 ا صورصخلاو هن مكلظعيىذلا منوأ هبم كفي ئش من ىأ هي كت نمر امعن لانا ىل هت لاق مثلا الا ن ماهل ”الاأ
 1 نالاع مث لد_ءاا مكاو تانامالا ءادأ نم هيدوم م اوهوثلاذ هيمكظ يئن من ىأ فوذس حرا

 . [ايدسي ام ىلعم 5 ل رمهبملاوتاعومسملابل-ءأ هناف هلعوو هلل ا ىهأت اوللعا ىا اريسب اه.عتناك لنا
 ا ةنامالاءادأبو لدعلا لمدس ىلع م كلا, تان الاء »ىف أ اا ىلادعت هنا ىف هو ىرخأ دة د همفو مكّنم
 | ناو مكحلا كلذ عمسي تاع ا لكل ع.ه«وهث لدعلاتم كحاذاىأ اريدسب اهنعس ناك هللا نا لاه

 لنحو لسا دولا تابسسأ م طظعأ اعنا كالو كا ذرمميتارصبملا لك ءاريصب وهذ هنامالا ترّدأ ْ

 ها ارتنكن لاف. رك 1 سانا مالسااوةالدلا :لعهلوةب ةراشالا همااو ىداعلل دمع ا
 ةالولاوةاًضتلاو لك أ هللا ءانع تناك ت2 ادنلا جانشحا ناك اك نا ىهو ىرخ أ ةّمقد ه-.فواريهناف
 نعدزتم ١ هناك و4 32 م_مئاضق ومهمكحي ماتغالا ناكفد اعلا لاصم م-عماكح أ ىلا هللا ضو ودق
 اك ناك تواذتلا اذه ناانضر ةولن كلو تاعوم.ملا عابمتو تارمدبالاراصنا قتوافةلاوووسلاو:هلوغاا
 عضو وماازهناكالفةاضقلا و ةالولا مكح تقو و»نامسنلاو "هل غلا نعزا رتدحالاب ان عض املا يلو ناكل
 عطاقملاهذ_هنسحأاك 0 هللاناذن الاءذ_هةتاخىف لاق مرحالةيانعلاديزع اصوص
 افالاندأو لورا اوعبط قلت اود اوم نذل ) ىلاءتهلوق ٠ علاطا اذا ةقفاوملا
 نسحاو.ريخ كلذ 8 - الاموءلاو هللا نو:مْود منك نالوسرلاو هللا ىلاهودرف ئث ىف ّمءز انت ناف مك 1

 ان "ايلا ةفةالولا ةعاطب ةمعرلا سعأ ة.ءرلا فل دعاانةالولاو ةاعرلا سهأ اا ىلاسعت هنأ لا (اليوأت
 هلا لزن أ اع مك نا مامال ىلءق هنعدللا ىضر بااط ىف نب ىل_ءلاهاذهلوهللااوه.طأ اون1نيذلا
 (ىلوالاةلأسملا 0 لث اسم 2 , الاؤفو اوءملطبو اوهعس نأ ةمعرلا ىلع و كلذ لعفاذاف هنامالا ىَدّوِبو

 .عازئال هئاانل ةدارالاةذاومالرمالاةةذاَوم ةعاطلا اباد لاهو ةدارالا ةقذاومةعاطلا ةلزكعاا ت ااه

 نأ ىلع انللداذاف ال مأ ادام نو كس, نأ ب لد هيرومأملاناعازنل اسمن اةعاط مالا ةةذاومنا ىف

 :ٍ هللاناانلقامتاو ةدارالا هقذاوهن ءةرايع تسل ةعاطلا نأ ذءنمس تينادا م نو كسب ,الدق هيرومألا

 اذهوولعلا اذ -ظو ةتبلا بها أن ءدجولالناميالانأب اماعت دةهريشو هللا لءنال ديربالا-جسحأي لو

 نييعججاو ريشا اذهلولعلا اذهل فانضود اضم نامعالادوجوو اله-ام_مالقناو اهسهلاوز عنموربللا

 [توكع و لاو الا هذ_ه لكب لاعىلاسعت هّنناو المع بها ىأ نم ناعالارودصص .ثاكف لا نيدكلا
 نامياللديهريسغ ىلاعت هنا تدق هل أدب ص نرحب الالام ءيذاانؤ 5 ماعلاو الام هنوكداسملاع

 عطقلا بجو اذه تدل اذاو ةدارالا نودي دج وي دق سهالا نا تدق ها عا بواد أن ع |

 تنام 5 3



 'ك 01

 ا مساةعاطل نأ ىل-ءاووتح ادذف لراغل انو هيدارأ ةقئاو٠ كا ضرس ءفرا ءهللاةءاظدأب ا

 رعاش دلادوت ةارالا قا اول

 عطب ل انودال وعدم # هراقص النغ تمن ندهنر

 هانركذ ىذلا عطاقلا ل_يلدلا نأ لاع لقاعلاناباوطاو ةدا ازال سنح رغو لا ل شع النا! تنف
 ا "نة ةقو رشا هن , الاود *«نأل عا 0 اثلاةلأسملا ) كك رلاةخغاةذه لثع «ةطراهم قءابال

 عامجالاو ةنسسلاو باتكلا عدرأ ةعب رمثاالوصانااوعزءاهقذاا نال كلذ هةذاا لوضا لءرثك أ ىلع
 دقف ةئسلاو باتكلاامأ بنرتلا اذهب ةعرالا ل وصال ا هذ درب رقت ىلع ل ةتهذر الا هذه و سايقلاو

 هنلاةعاط ىف لوسرلا ةءاطنا سا. ل-.قناف لوسرلااوه.طأو هتلااوهيطأ هلوة:انءربااةراشالا تدقو
 لعن مث هللا سعأ ىلءل دب باتكلا افنيتلالدلا نا كلذ ف ةدناغلا ىذاعلال اق انلق فطعلا اذه عماد

 | ناانرك ذاعتشف 0 لورا نه لع لد ةندسااو هلال لورلا سان
 نألعا (ةثاث لال ملا) ةتسسااوباتكلاا ةدباّتمبوجو ىلع لديلوسرلا !وءطأو هلا وعاطأ هلو5

 ةعاطب ع أ ىلاعت هقلانا كلذ ىلع ل_.لدلاو ةححنتالا عاسججا نأ ىل-ءانددنع لدي مكتم ىهالا كوأأو هلو ْ

 نوك. نأوددال حطشلاو مرلعا لوس هنعالع قاوم و مون . الاءذ_ةىف ماا لمس ىلع ضالا ىلوأ

 | هتعب اع هللاعأ دق نوكي أطل ا ىلع هما دق ارب دم ناك ألان ا نءامو هه نكي مولذ أظل | نعامو دعم

 حالا عاسقج الا ىذفي اذهف هنع”ىسهئمأطخ هنوححل ألالاو أطلنا كلذ ل« فءارعأ كلاذن وكمت
 | ىلع مالا وأ ةعاطد سه ىلاعت هنن انا تدثذ لا# هناو د اولا رابتءالادحاولا ل«فل!فىببلاو

 تف أطلتا نءامودءم نوكي نأ بجو مز طا لمدس ىل-ع هّمء اطر هناا سه نملك نأ نأ تدثو مزلا لدس

 | عوام موصعملا كلذ لوم اموصعمنوكي نأو دال هيكالاءذهىف روك ذم! الا ىلوأ نااعطق ||
 هذ_هى مالا ىلوأ ةءاط ب-وأ ىلاعت هانا ان انالتمألا ضو نركتا اال َهّمالا ضءن وأ َهّمالا

 | :دافتسالاو مهباا لوصولا ىلءني داق مهبزيفراعاشت وكب طورمم اعطق م_مءاط با اواعطقةن الا
 مها !لودؤلان ءنوزح اع موصعملا مامالا ةفر هم نع نو 'رحاعأ ك- هات امز ىفانا رولا لعن نو مهنم 1

 ظ نرنولاتارعأ ىذلا موصعل نان اذك مالا ناكاذاو م-نملاعلاو دل ةدافتسسان ءنوزحاع

 كلذن روكحر نأ بو اذ_هلطااو م-هةئاوط نمةسفت اطال ةّمالا ضاعبأ نماسضعب سر همعاطت
 عاج نأي عطقلا بجو كلدو هّمالا٠ نم دقعلاو للا ل ه3 سال اىلوو هلوةب دار ا وهئذلا مودعملا

 أ دارملانا (اهدحأ) متر ذامىوس ىرخأ اهو-و مالا لوأ ىف اوركذ نوربسفملا ل. ةناف ةحّدمالا

 5 , الاءذ_ هتازنريي ني دعس لاه انارمسأ ١ سعأ دار | (ىناثلاو) نودمارلاءاهغليلا سهالا لون

 تلزا بن لعاب ن نءو ةيرمس ىلعاريمأ لو هيلع هللا له” |١1 هثعد ذا ىمهسا|ةفا د حن هنت ا دمع ىف

 1 اهب ىرقم رشان نب راعاسفو هب رم ىلع اريمأ لو هيلعهلا لم "ىبالا هثعب د.لولا نيدلاخ ىف

 نوةفينيذلاءاعلا دارا (انبئاانثو) صال !نلوأ ةَءاطد سعأو هن الاهذ- هتازنق “ ءيثقفال_:خا

 نسال وقو سامءن ا نع «ىلاعثلا ةياوراذ- هو مده د سانلا نو-اعيو خ4_.عرمشلا ماكحالا ىف

 ْ لاوقأ تناك املونوموصءملاة مالا هيدار ا١١ناضئاورلا نعلل-ةن (اهعبانو) كاصفا او دهاحمو

 عاتاب كلذ تاكا هنءاينرا هوقرصن ىذلا لوقلا ناكو ,ءوولا ءذه ىف ةروصغات 7 : الاءذهرسفتىفةمالا

 | لديو تركذانم ىلوأ نيطال ساو ءاسمالا ىلع سال ىلوأ ل لوق:نأ (فاثلا لا اؤَدلا) الطانةمالا
 سال اولوأ ةَقمةللا ىف مذ قالا ىل_ءةذفانم_-هيصصاوأ نيطالسااوءاهالانا (لوالا) هوو هيلع

 (قاثااو) ىو نيطذلاسلا وءا سهال ا ىلع اظفالا لو ناك قاما ىلع دفان سه مها سيلف عامجالا لهاامأ
 اةناعربو تانامالا“ ءادأي ماكسللا سه ىلاعث هناوهقديأ الا لوأامأ هانرك ذام بسا اهرخآوتي الا لرتانا

 العال قءايامما اذهو نكش اسمه ةئدسلاو باَدكل الاد رلاءوع) قاس وهني الا رخآامأو لدعلا
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  لامقفءا مالا عاطف بيغرتلا ىف غلاب لو يلع نق ىلسص "ىنلانا (ثااثلا) عامجالا لدأيال

 ىدعءنمو هللاىهعد_ةذ اضع نمو ىءاطأ دفئ ريمأ عاطأن مو هللا عاطأ دةذ قعاطأ ند |
 0 باوحلاو هانزذ ىذلا لالدةسدالا ىلع لاؤسلاع نءوركسهذ نذع ءام اذ_ين فاصع دقف ىرتمأ

 1 ْ ' هئمدأر ملأ اًءاقاذاك٠ اعلا ىلعم ك-:هصالاىلوأو هلوق اول_-نيعبا< |اوةياسضلا نم ةعامججنعازناللا

 ؛ || دحالاراتخااذ- هناك لب َهّمالا لاوذأ نءاجراخ الوق اذه نكي ل لطاو دقعلالهأ ن ء”العلا عج
 ْ هو>ولا نال عود موهذىفاثلا موا اًوسامأو لوتالا لاؤ لا عفدناف ةعط اقل ةاب هلادهعتو مدل اوقأ

 ْ هوحولا نال: ضراعنانا ىل_ءىلوأ اذاوق ناكسف عطاق ناهرب ءانرك ذ ىذلاو ة-فمعظ وجو اهوركذ ى تلا

 |م-مءاطبحامنا نيطالسلا وءاسعالا نأ ىلع ةبه ةمالا نا (اهدحأف) اهتس ىو ىرخ ا ءوجوب
 ١ الص غةمامسق اذه نوكمالز مخ ةنسلاو تاتكلا الا سللءادإاكلدو ناوصو قد هنا لا دلانل- ءامض

 ةعاط بوو نااك همئالشادنوكي لد هلوسر ةءاطو هللا ةءاط نءو ة:-سااو بام تحاا ةءاط نع

 ْ ىل-ءءاناجاذااما 'لوسرلا ةعاطو هنلا ةعاط لدشادذانتسسالا ددتل اوني لاول داولاو جوز ةشوزلا

 ( تا :-تااىفنوكالث. مكح ىلع عامجالا لدا ر هال اهّتتالخاد مسقلا اذ نكي ؛لعاجالا

 انا (اهمنانو) قوأ اذه نيلوالا نيمسقلا ن ءالصفتم مسقلا اذه لءجن نك ارد طايل ةلالدة:_سلاو

 عما واك اذا نتامناءاسهالا ةعاط نالت الاىفط 1| لاشدا ىدتقي ١ الا اطب ىلا عن الالع ْ
 | نتافدع:نم هلوق نأ (اهتاانثو) ىو أ اذ_دناكف دي الا ىف ط ثلا لح ديال عاجالا ىلءهانلجاذاف قملا !١

 |ناأ (اهعبارو) عزانتلااذهمكح - همكح فلاذع مّدقم عاجباب و هم هللاىلاءودرفءئثفف زانت
 'ءارهالا ةءاطامأو اعطق هيدحاو عاجلا لهأ ةعاطن ا اندنعو اعطق ةيدحاو هلوسر ةعاطو هللا ةءاط

 | نوكتل قالا ىو لاظلاءالا نو ىمأيال مثال همر ء«نوكد ام اركحالالب اعطق هيج اوريْفنيطالمااو 1

 ْ صالا ىلوأو كرر نشد اللب أ عاسبألا لعل ”الالل_ج ناك ف فدعضلان اناا ت اس ةمحاو. 1 ١

 || نورقموه ىذلا سعال ا ىلوأ ل ناكسذ صالاىو أ, لوسرلا اوهيطأو هلئاوهءاأ هاو ةودو دحاو اذا ىف !
 ل نيطالد-لاو ءا الا لاعأت ا (امسماخو) قسافلا رانا ىلء دل نم ىلوأ مودا ىلءلوشرلاب ١

 كرأ ماع صالاىوأ طا له ناكف ءايمهالا ءارمها ةة.ةلاىفءاذعلاو ءالعلا ىو اتق ىلعةفوقوم 0ك

 | ءانرك دام (اهدحأ) ءو>ول دعبلا هباغ ىفذ :ضفاورلا هلو ةتام ىلعنيءودهملا ة 3 "الا ىلع الالحامأو' ْ

 ا اطانيلع تو أولذ مهبل لوصولاةر دقو م- كر «ةاطورعتم ممعاطتاا | ِْ

 هلوذر هاطو اطوريشم باالا اذدراد مههادعو مبنية راعانرصاد مور ال جاه رااوأو تالا ٍ

 ملا يلم عفاياماي الا فاضيأو قالاعالا دمتي مكتمسمالا ىلرأو لوسرا ١ اوءءطأو هللااوء.طأ ١

 كوأولوسرلااوءءطأو هلوةودو ةدحاو هلظغذا ف هال | ىلوأ ةعاطو لوسرلا ةعاطب ره كاع هنا كلدو :

 ةقلاطم ةلغفألا هذه تناك الف اهم ةطوربشتو ةقلطمنوك:نآزوال ةد اولا ةظعفالاو مك 2سالا :

 | اولوأو سعالا ىلو أ ةعاطب سها ىلاعت هنا ( ىنال) سهالا ىلو أن - ىف ةقاطءنوكت نأ نحو لوسرلاو -ق ٍ

 ١ | هنا (اهتلاناو) رهاظاا فال درفلا ىلع غسجلا لسوذحاو ماما الا نامزلا ف نوكال مه دعو غجرمالا 0

 لاقي نآس حول مو ارحل ندا اتاك ولورلرسرلا ودق أ ىلا وورش ئثاف تعذا# نافل
 | هلرقنارلغا (ةعدارلا ةلأسن ٠ ءانرك داعيا الاري سف قانا تدثف مامالا ىلا ود 5 : ف عدرا نآفإ ١

 ١ هلوقنا كلذ ىلعل د ىذلاو ةح سايشلا نا ىلعام دنع لدي لو-رلاو هقنا ىلا هددرذ ئنف عزان ناف ا

 ةئسااو باتل ا ىف هملع صوم همكحئ ىف مفلح |نافدار ١ نوكحر نأاما“ وة مءزانتن الا ْ ١

 لطابلوالاو هنالثلا هده نم ء'ىذ ىف هناع ص وص هراسغ همك ع حفاتْسا ناف دارطا وأ عاسالاو ا

 !لوسرلااوعطأو هللااوءدطأ هلوق تحت الخادكا ذناكف هتءاط هسءاعبجو ريِدَعَدلا كلذ ىلء نال
 ,هناو ىضءام نعل ةداعا ل اوسرلاو هناا ىلا هو درو ىذف حءزاشتن ا 5 :مرغالا كذأو
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 : باتكلا فروك ذمريغ همك ئثىف معزا ناقدارااناودو ىناثا نيد: سسّقا || ذه لطدا اوربا اجرت

 صوص نم همكح باط لوسرلاو هللا ىلا هو درك اوقنهدارألا نكي ل كل ذك ناك اذاو عاجالاو ةئسسلاوا

 ماكحالاهذ_هاودرفدارانوكينأزو<الإ اضيأو ضناانالا همن مكعال هنأ ىف ضومملاىلا صودا ا
 | ني-5 عئافولا لءبىلاعت هناىلءتاددن الاهذهنال كلذو عوذدك لوالاامأ اماق ةلصال ا ةءاربا اىلا

 ساو داشالاو ةعاطلا لالا مسقلا فرم كل ذكنوكءالاماهتمو هملعاصو هاه كح نوكيأم اهم

 | اعرةعقاولاّنالتوكسل اًدرلا اذ مب دا اراانوك نأزو<الو لوسرلا ىلاو هنت اىلاّدرلا ىاثلا مسقلا ىف ْ

 | لج عنتما كلذك ناكاذاو تاثاوأ ىتذب اهيف ةمومالاو بغشاا عطقن مديال ل كلذ لمع ال تناك
 (ىاثلالاؤلااماو) ثااثلا لاول داسفر نظيباو+لااذهموةعقاولا كلن ءتوكسلا ىلعهتناىلاّدرلا |

 ْ هوجرلان محول هللاىلاادر اهيلا ةعقاولاةرن وكم الق ل-ةعاا مكي ةمولعم ةيلصالا ةءاربل انا هباوش

 ناكفىلاهتهتن ماك أ ىلءةعقاوالاًدراده ناك اهءاعصوصأملا | ماكح الا ىلا ةعقاولا م ك- انددراذاامأ

 | نام دعم ةْم-سلاو بامكان ىلع ةلاد هن , الاء ده (ةسماخلا لأ سملا) ىلوأ هحولااذ- م ىلع ظفالا لح

 ْ ٌةَدبا!سامقلا بيس اممدصةئزوالو سا هلا بنسب اممبلءعلاكرتزوجالذ [ةلطم سامقلا ىلع

 هل وقناانانا هملعل ديو الم كل ذ ل _قاصو هذ صنا١كالذ ناكءا ءاوسامنخ وأ ايلج ساسقلا ناك ءاوس

 هعب امم نأ تدم قاطمسهالا ا ذ_هو ةن_سااو بادكسلا ةءاطإصأ لودسراااوع. طأو هللااوءمط أ ىلاسعت

 . وو كلت دك قوداعمو تءاودح ولو ام-مصهغعوأ | اهمذر أعي س ادق لد>-ءا وسدخ_سأا وب امكلا

 نافهلوق ناكيهذملا اذ - ء لعو طارش نإ سانا ن + ريثكسصح لوةىلءنا ةلكنا (اهدحأ) ىرخأ
 نأ ل351 ءالاس ام_ةااىلالود_ءاازوعال هنا حرص لوسرلاو هللا ىلا هودرذئشىف معزا

 هءلمعلانأب رعشم اذهودئالْماالومالاركحذ نءسايتلا ركذرش أ ىلاعتهنا (ىناثاا) لودالا
 ثدح ذاسعم ةصق ىف بدئرتا | !ذ- هريمعأ ملسو هيلع هللا ىل_صهنا (كلاثلا) هنالثالوذدالا نع رخو

 ١ دم ل ناف لوب لوا تجحلاناد-ومدعىب-ع هراو- قلعو تاجكلاو ع دامت>الارخأ

 : اوددسقمد ١ الاود مم 5 ةالمالاءلقداو لاه ثدح مد" ال دوصسا اياك 5 ملا رع لات (عبارلا)

 ١ ىدما> هلوقود ساب مودعأل كلذ ن عهسق: صص> لو ةءلكلاصئلا اذه عقدي سلط انام سلا الا

 ودا بسلا لا ةراصو صنلا حامد 3م نسابتلا لدا عساف عد نيط نم هنتاتوران نم

 ا (سماسالا) رب اجري-غهناو صخلا ىلع سال ميد-ةن سا.قلاب صندل ا ص. دظنأ لدغ لدي اذ_هو

 1 تاو+لا عسجن هنو:ظموهل. كازكحح سدل سالو رئاودلابثد ل هنثءىف عوطقمنارفلانا

 : نول افلامه كنلوأن هلال زن اع مك )نمو ىلاهثهلوق (سداسلا) نوذاطملا ىلع جار عوطقملاو

 | اذه تحت لوخدلا مزل سانقلاب انمكح لب هيك الانا م ةعقاولا فالصاح باتكلا مؤءان دجواذاو

 ا مو ناك اذاقف هلوسرو هللا ىدينمب اومد_ةنال اوضمانيذلاام“ ا أ ىلاعت هلوق ( عباسملا) موهسعلا

 |ىلاعتهلوق (نماثاا) هلوس روهتنا ىدينيب عدلا م :اهيلع صصخملا سامقلا امم دع ارمضاحنارقلا

 | نمو رافكل !تافص نمّنظلا عاما لء+ّنظلاالانوءش ناهلوقىلا هللاءاشول اوكرشش أن يذلا لوةسسس
 || هناانساملصئاااذ_هكرت ةتبلاسامةاان ]مهلا زوعالنأ ىذتقي اذهذ ممتد ءىفةيوقلا تابحوملا
 أ قينأ امن ادجو دنع ي جوت صوص! نادقف دنع اذ لعل دامناهنكل سا.قلانلمعلاذاوج ىلع لدي ١

 | هوضر ءاف ثي دح ىنع ىوراذا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلسص "ىلا نعئور هلا (عساماا) لصالا ىلع
 ١ ىذلا ثيدحا ناكا ذاق سامقا!نم ىو ثي دانا كالو هورذالا وا تا لع

 و ار ا ل
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 نم لطابلا هينأيال ىذا هللا مالك ثآر ةلانأ 1 ريشاعلا) هيدرأ سايت 0 اا 5 ِ
 ْ معمم اس ىلةءهلن  لكو فرهضلا نا الا لقءقرذي سايةلاو ديج ميكح نم لب رك " هةاد ٠ نمد ١

 لوصالا هذه ىوسام نأ ىلع ةلاد هب , الاودذ_ه (ةسداسلاةلأسملا) ىرحأو ةعب اناا ىوقأ لوالانأ |

 نيعسق مداهولا لج ىلاعت هنالك اذو لطابدو درع سانقااو عابجالا ردع اد تاتكلا ءأةعبرالا ||
 ا ١ ارم[ دلع اردوقوهو ةعاطل اناهيف سعأو هيلع ةصوصنم اهماكأ نوكتام (امهدسأ) :

 اهبفرمأو بلع ةكردتا ماك وكنالام (قاثلاث) . مكسنم سعال !ىلوأ ولودرلا وعيطأو هللا 1ْ
 ْ ني_هسقلا نيد ه ىلع دبرمال ناك ١ذاق لوسرلاو هللا ىلا هوّدرف يدق معزانت تناف هلوةودوداهتجالاب

 ا ئش كس دنأ فاكملل سا هنا ىلع كلذ ل د ني_عم صا فراك امس ممم دحاو لك ىلاعت قفا ىعأ دقو 1

 هللا ىذر هوا هبل وق ىذإ|نا_.تسال اءلوةلا لوةنفا ده تن اذاو ةعيرالا لودالا هذه ىوس ْ

 وهذ ةعنرالازومالا هد .ه دا هيدار 1 ناكنا هللا هجر كلام هب لو ىذلا عالدةسالان لوذلاو هذع ١ك

 ىلعهي الا هذه ةلالدلا هطقالط ابدي لولا ناك ةعيرالا هذيل ارباغم ناك ن او هيل .ةةدئاقالو ةرايعربمت ا

 أ لوسرااوعطأو هلا اووعمطأو ىلا تدل وق ناءاهةغلان ءريثكم نر (ةعباسلا ةلأسملا) اننرك ذاك هنالط»
 || ىل-ع لدنال اذهف هللااوع.ط وت و: نول لا نس رساو رووا حالا رط اظن نعل:

 | ءاهةفالو لطا وهو لول دملا ىلا 3 ءادلا راقت ىضاقياذهو بوجوال ىمالانا تيثاذاالا باسعالا 1

 | لوقف ةيبدنلا ىل_ءالادةصوصخملا عئاتولا ىفةدراولا ع اوالانا (لوالا) نعهدبو نمهئنءاو مد نأ 0

 ةبدناادّر# نال ةدئاف هياالا هذول قيال دن بود:متاد وم اعناستالا نا هانعم ناكولا وعم 1
 0 لهن ىلع تادرماوالان الاقي ىتح بوجولا ةداقا ىلع اوال بوق صاوالا كلن ءام ولع ناك

 1 ةدئاف 4 : الاءذ-هل ق. ذئن ف اهكسحرتنم عنملا ىلع تاد هن ب . الا ءذهو اهكرتنمىلو أت ارومألا كات
 لاق نايف دعو ودورخ الا لاول بوم را جنك تاذوقب د الا مس ىلاعت هنا (ىناثلاو) ٍ 1

 : هللاارعطأ هلوق قع أ ني-:ا4:!ىلاهدوعلاق- ١ كلذكفع نور 5 هلوقب هصاصتخا ١

 . || هوةراص لكل اىلاد_.ءولا كل ذدوعبانمكح اذاوهمق طاشحالا ناك _دالو متاه هللا ىلا هوّدرْق هوتوأأ
 ري عم لصأ هنا شالو بوجو ال سصالا رهاظنا ىلعالا دن , الاءذه نات يثةبوجولا اجو ءهللااوعباطأ 1

 | لع_فلااماو لوقاااسا ملسو ةيلعهتا ىلص لوسرلا نءدلرت !تارحا (ةنماثلاةلأسملا) عرمشا ىف ١

 هيءادتقالا ةّمالا لعبدف لعفا!امأو لوسرلا اوعيطأو هللااوء.طأ ىلاعتهلوتا هتعاطا بيف لوذا ا امأ
 ا ديف لاه ىلاعت هنا بو- وال هتلاصاوأ نأ ىل_ءلد اوعيطأ هلوق نا اند امال كل ذو لملدلا هدخامالا ٍ

 ْ هدعنأم < ناتثف بو-وا نوكينأ بجوذ أ ا ذهو هوعشاف مالسا اوةالصلا هملع دهت ةفص ىف ىرخأ

 تا وع.طأ هلوق نإ تثق هل ءفريغلا كلذ نا لجالربغلا لعف لثب ناس الا نع ةرامع ةعدامأاو ةيدعاو :

 ١ امهنا مالو هلاوقأ عج ىف هيءادتقالا بحوا لوسزااوع.طأو هلوقو هلاعفأ لك ف لوسرلاب ادالا ْ
 ١ ديبالا حولا ليم فدا تادرمإلا رهاطنأل-ءا مساطالاو ةعيرمشلا قناربتعم نالصأ ٌْ

 : ظ اوعي رق 0 ل ون و أ تبادل

 أ كلذد هي لول هلا (ىناثلا) روفغا!ىذتقي راركشلاو راركلا ىذدتد كلذو تاهوالا لك الو انمم هلا

 تتناكمومعلا ىلعءانلجولامأ ةروك ذمَرِيَغ ةدودخملا ةمغ كلاو صوصللاتقولا نال هل هنا , الات راما |[
 .العريصي هيىذلا هجولا ىلسءرل- نم ىلوأ ادي منوكي ىذلا هولا ىل_عهلنا مالك لو ةلدم مهن . الا

 | هتااوءطأ هلوقنا (تااثلا) لاسدسالا نمر صيصختلاو صصختأ !هل ثدي هنا باب لا قام ىسقأ الو

 هل ادنعا ةوكحل دن ناكاما هلانملع ةعاطلا بوو نأ ضد اذه هلا ظفل ىلاهعااملا ظفا فانضأ |[

 اند كفل كلَذدو د واو ةيريجلاو” زعل دوج اثناانا يا مناهل هوك



 ملل

 ا اعلا 11١ عرمشلا ىفريدعم ل_صأ انهار ةم الغلا ءاقدملا نيفلكملا ..+ ىل_عةعاطلابوجو |

 | هتاصسملا ن نم ميلعتاذهو مكنم ىهالا وأو لونا اى دجلاو نامت مازن و هدر دان هه وعتطأ كاغمتا
  نيقولذملا ىلا مالا لا اذاامآو 5 هريغ مما نيدو هناكس همعا نيب ركذدا!ىفاوءم ال نأ وهو بدالا اذه :

 ْ .تاىور كلذلو بدال ذهل ميلعت اذ هو مكنم صال ىلوأو لوسرلا اوعمط أ ولاه هنا لل دي كل ذزوكف :|

 ١ دَقُذ اه-هادء. موفر دق لونا داقلا حالأ نش لاو السنلاو دل هالات ءركذادحاو

 هانعماذده افداوأ هلوسر ىهعو هللا ىدع نم تاقاله ثنا سطللا سنن مالسا او ةالصلا هيلع لاسقف ىوغ

 لاعتم هناصس وهو ةسناو ةمسائم حوت مهول اغذالا ىف ني ركذلا نيب عمت انا ه-فلوقلا قدقحو

 ا عامجالا نأ ىلعلدن مكحاممالاى وأو ةوق نأ ىلءاذللد دق رشعةردالاةلأ ملا ١ كل دنع

 ٠ عاسجالاب لوقلا ع ورفن“ ةرثك ل نش ىلع لد كلذك: لصالا د هم ىلع لد هنااك لوةاةدح

 | طابنتسا مونكي نيذلا ءالعلا لوتبالا دقعنيال عامجالاّناانيهدم (لوالا عرفلا) اهضغب ركذنن غو
 1 تك ىقدقعلاو ل-طلال_هأب نوهسملا مه ءالؤدو ةئدسلاو باّدتكولا صوه:نم هنا ماتا
 ْ ىهنلاو ىهالا م-وه) نيذااو سال ىلوأ ةعاط بو أىلاسعت هلال ه«ملعةلاد دناالال وة" هّقذاا لودأ
 || نم ماكحالا طابنتسا ةيفبكب هلةقرعمال ىذلا ماك.لانال ءاذعلا نم فهلا اذ_هالا سدل عرمتلا ف
 || ماكحالا طاينتسا ىلع هل ةردقال ىذا ثدسحلاو رمسذملا كاذكو هسمنو هرعأب رابتعاال صوصناا
 | هب الا ةلالدانلع ةحرمالا ىلوأ عاما نأ ىلعدن الا تلداسأ# هانرك ذام ىلع ل دف ثي داو ترقلا نع
 | ل ادريغ اعلا نا ىل_عّن الا ةلالدامأو ءاماعلا نم ةفئاطلا هديه لوق دّرج عاجسالا دمع هنأ ىلع
 1 لصاخلاعاجالاّْ ا ىفاوذادخا (ىلاثااعرفلا) صحالا ىلوأ نم ماوسدام مار هاطلا نم هنال ر هاظنهمؤ .

 ْ اوءيطأو هلوقنااندبإ انال كلذو ه  الاوذدههلعلمادلاو ةح دنا حصالاو ةحوه لنه ىاالذل بقع ْ

 | هم لخدياذهو ةمالان نمدقعا او للا لهأ لب ةعاط بوحو ىذتةيمكح نم مالا وأو لوسرلا ْ
 ا اف اوفاتخا (ثااثلاعرفلا) ةحلكلا نو تح, نأب جوذ كاذكن كي لامو فالؤا دعب هام

 |١ لع ل دئا_منال كل دو هنأ الا هذه هيلع ىلادلاو طريب سيل هنا ج هالاو طرمش وه لهرمهعلا ل_هأ ضارقن | ْ

 || تلد (عبا رلا عرفلا) ضر“ لاذاامو را نيم ةعاط ب وجو 1

 | مالا وأو لاف مث او:ءآنيذلا!مملاب ةبالا ل وأ ىف لاق ىلاسعت هتال نين ءؤملا عاجبأب ةريعل |نا ىل_عاب الا |||
 امسربةريعالت م-ملاعاىف كك ثينيذلا قرغلارب ”اساَمأف نينمؤملا عامجانةربعلا نا ىلعاذ هلدنمكحام

 1ْ له-_ءلا ع ىل عل دي لوسرلاو هللا ىلا هود رقت * ىف معزانتنافهلوتناانرك ذ (سنعة لالا ةلأ- لل

 : لولا عورذ نم ةريثك لد ”اسم ىلع تادكلذكف لصالا اذ_ه ىلء تادادب الا هذه ناك لوةنفس انقلاب

 | نيب ةعتاو ىلا هودرذ هانعم هللا ىل !هوّدرف هلوق نا انرك ذدق (لؤالاعرفلا) اهضعب ع مو سايسقلاب

 ا هدا كمت اهدريدارما ناكو لذا اهمشت ةعقاو ىلا اهو درف دا اراانوكج.ناودبالو ينك

 1 رد«: ذئن.-و قالا ىلا اهدر نم ىل وأروداا ضد ىلااهّدر نك : لذ ئه ةفصااوةرودلا ف اهفااذع

 ىذدلا ىسعملااذ- هنا ةفصااوةروهااىف اهم ةعقاو ىلا اهوّدرذ دارملا نوكبناو ديال هنا ا.ناعف د درلا

 ةالصاا هماعلاَمذ ماسلا هلق نع مل سو هيلع هللا ىلص هولأءاملههنا وهفريا تا امارئالاو ريت ايدك ؤيءانلق

 ْ كلتنااكف عاجلا مد_ةماليقلا ناك لكحالا :.3ةمةضمذملا ىعي تذءذءولتدأرأ مالسااو

 ١ تأرأ مالسااوةالسهلا هيلع لاف عبطان ءةيمعتللا هناًاسالو :لبقلااذكف موصاا ضةنت ل ةضعفملا

 ءاضةلاوح أهلنا نيدف مالا او ةالسصلا هماعلاقت من تلاسقف ىزبع له هتيضقن نيد كد أ ٌ ىلءناكول
 ئ عو# لدذ كير برومالا سقو رئالظنلاو هامسشالا فرعا لاق هنا هنع هللا ئتورع نع ذواكوت لا اهأو

 تيناذاو هبمش ىلا؟ دا اّدرب أهو دره هلوة نا ىلءرث الا هلال دوريدلا ةلالدو ةناالاهذهةلالد نمءانرك دام

 || لش ىف مكعلا هاشم صنلا ل#ريغ ىف ركل انا ىلعال.ادةفدلاو ةرودااىف ةبياشملا هللا لعج دقن اذه
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 2 جدر دب هيل

 | تادودرطا|س امق* اهةفلاراكصحأأ هيمو هأمشال |سا.قهنلا هجر ىفاشلا هرمي ىذلاوهاذهو صنلا
 لالا نااناع همثىلاهودر هناوهدو در هلوق نم دارملا نا ل.ل دلاب تنثامل هنال هت ىلع الا هل
 اطرشت ا ىلع ةياالا تاد (ىناثلا عرفلا) بتكلارئاسيف روك ذخ اهفءاصةت_سالاامأف تانآلا نم | لئاسسملا طانتسا ةمفمك نابباندا صو لوط هيث اذهو ةهباشملا نط ساملا بادى هءلءلوعأا
 | هوّدرفْئثلف معزانتنافهلوقنال ةنسلا و باتكلا نمصن اهيننوكالثأ ةلاسملا ىف سا..ةااءل الدتسالا ا

 | ىاتكلا نم صن ةءقاولا ف دجو ملاذا هنا ىلع هياالاتلد (ثااثلاعرفلا) طا رت_الااذم رعشم
 | سايق لامغتسا زوال لاف نملوق هبلطبو ناكف .كهيف ساما لاهعت_با زاج عاجلالاو ةم-سلاو
 ١ (ع.بارلا عرفلا) اههف صنال ةعقاو لك ىف ءىن ىف معزانتنافهلوقنالامهريغودو دحلاو تاراذكل اى
 صنلاهيف مكملا تدث ةروص ىلع هسقيناودرالف سايلابةرودىف مكسملا تينأ نما ىلعُي الا تا د
 | هنأيرعدمرهاظ لودسرلاو هللاىلا هوّدرذهل وة نال سا.ةااناهيف مكس تندر وص ىلع هس نآزودالو
 | ىلع سايقلا نا ىلعايا الاثاد (سداخلا عرفأا) هلوسر صنو هللا صن تنث ىذلا مكسللا ىلا هر بي
 سايقلا ناك اضراعت اذا هنسلاب همك تنث ىذا لدالا ىلع ساقلاو نأ ران همك ترث ىذا لصالا
 | اوعيطأو هتلااوعيطًأ هلوقىفةنسلا ىلع باتكلاا م 35 ىلاسعآ هنالريل نا ىلع ساهل ىلءام دَقم نارقلا ىلع

 ]| هناىلعاب الا تاد .(سداسلاعرفاا) ذاعمري_ت ىف كلذكو لوسرلاو هللاىلاهءودرذهلوة فو لوسرلا ||
 ده نماه انطبنةسسا ةماوصال ا لئاسملا هلله سماد عرفلا ىف هانرك ذاك ىنءيىناثلا ىلع مم لوتالا ١ أ :نافهقالوسررا.>أ نمريسخ ءاعادي أ نرخ الا وهللا باك ىفءاعاندي اثامه دحأ ناسايق ض ناخد

 | لئاسمرثك أ طايذتسا هنكم اءاصقتسالا ىلع ركفلا لمعتسا اذا ناسنالا لعلو نيتعاسن م لقأ ىف هب الا(
 ] عجبولو أو مالاوو ذءانعم سعال ىلوأو 4 وة (ستعةئلاثلا ةلأسملا) ةياالا هذه نم هّقنلالو<أ
 | نءةعزانملاقاقتاو ىلوقلوقلا قيرف لكل اهو مفاتن ا حاجزلا لاق مع زا نافهوق (رسشعةعبارلا 0( ةلأملا) اظذالا ىف هلداوالو عملا ءام»أاوأك لس اولئالاو ءاسنلاكس اقل اريغ ىلعو هد اوو
 لوسرااو هنا ىلا وّدرف لوقىلاولوسرلا اوء.طاو هللا اوعبطأ هلوقرلا ادئاعنو <, نأ ل< د.عولا اذه || (ىلوالاةلاسملا) نانا سم هيفورخ الا مويلاو هللا نونموت ٌمدك نا ىلاعت لاه مث هدسفي اعدانا هعزنو هلوق 0 نبذ ةلو او أ هلو تل ةدم ةط نيود1لا نمدحاو لك ديذا م نعةرابع ةعزانملاو بذط اوه ىدلاعزتلا

 هللا عطد ل نمنا ىذم#ي رخ الام وعلا وهقتاءن ونمو مالا نا هلوةرهاظ (ةيئاثلاةلأسملا) لسعأ هللاو ٍ
 نال مكل ةبقاع نس أو مكلريش تانا الا هذه ىف هب مكن ع ىذلا كلذ ىأالي وأ:نسح> ًاوريخ كلذ | ىلاعت لاه ديدهلا ىلعل وه هذكل نانعالا نعي ندا ح رع نأ ىذةةياذهو انموؤمت وكيالل اوسرلاو

 اع اوذ-امهنأ توعزب يذلا ىلا 0 ىلاءتهلوذ * هتيةاعو هعج م وايثلال امهءلااعةرامعل» وأتلا |
 ' | ناطمثااديريو هباورغكي نأ او م أ دقو توغاطا ىلا اوكا امتي نأ نو ديرب كلبة نملرن أ امو كلا لن
 لأ كنعنو د ديئقف اناا تنأر لودرلا ىف اونا لزتأ ام ىلا اولاعت مهل لءقاذاو اددعبالالض م-واضينأ
 اهاو همكح نوطريالو لوسرلا نوء.طزال لص سم مب واقىفنيذلا ونيتفانملا نا هيأ الا هذه ىف عد | لوسرلا اوءرطيو هللا اوعيطي نأ نيفاكملا عسب ىلع والاد الاف بجو ل ىلاعت هنا لعا (ادودص
 راك الا ىف نال هّد_سبالو نامغل ءزلاو معزلا (ىلوالا ةلألا) لئاسماب الا ىفوهريسغمكح نودي رب
 نذدكأا وقرعن لف هنفا وكشاذانالف معز نولوةي ةيبرسعلا لأ ثدالا لاه كيال ىدلا ل وةااىنالا
 تاضلا نبةيمالدشنأو قاناف لهعتتم معزلا :ىبارعالا نبا لاف ال مأ مدع“ اهي توفرعبإ ْ ىلا متلاوتا وعلا ”ىجهدالا لاه بزكجإلامهاوةبىأم_ععزبهللاده هل اوقريسغت كإذكف قدصوأ

 معزام مكب ركز كيس هنام_كل نيدأ فاو
 | (ةنياقاةلأسلا) نيقفانملا ف تازيذي الا نال بذكلا هيدارملا هب الاءزهىف ىذا لوق:ذ اذهتفرعاذا ص .

 اررتحد
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اق (لوالا) اهودو لوزن !بايسأ ىناورك ذ
ج رنيةفانملا نم لجر عزان نب رمسفملا نهربثكل 

 1 دوهيلا نءال

سا او فرع الا نب بهكحح كنيبو بى فانللا لاهو مساق اوبك ددبو يفد "ىدوها١لاسةفأإ]
 كلذ ف سد

 ةبغرلا دب دش ناك ف رمشالا نب بعكو ةوذشرلا ىلا تنالي الو لسان ىضةي ناك ملسو هيلع هللا ىل «لوسرلا نا

 لوسرا ىلا ك احتاادي ربتىدووما | ناك ىف_عملا ا ذهلذ الط.مناك يؤانملاو اة ناك ىدوبهبااو ةوشرلا ف |||

 لوبرلا مكش لبو ه.لء هللا ىلص هاا ايه هلوق ىلع ىدو يبل "مص مث فرعشالا نب بهكدي ريناكق فان او
 ركب وأمك شل ركب ىفأ ىلا امن قاطنا ىذرأ ال قذالالاّةذ قفاثملا ىل-ء”ىدوبملل مالا وةالصلا هلع ]|

ر رعىلااراصق راك ىلا ْ قانا ا لاقو فاذا ص رمل ”ىد وهعال هع هللا ىذر
 نا-<ىد 3 ه

 (لاه مثكاَمذاذكعأ قناخاأ لاهالي ك 2 نك ري لذ قفانمل | ىلءاكح ركمانأ مالا او ةالدلا لعل وسلا |||

 | ىح ىفانملا هي برضفام-علا حرخ مث هف.سذخأت لش دف كلاب رخأو اههضق أل دأ جال نااريسا |

لا ىلارعاوكف ينفانملا لهأ ءافتىدوهيلا برءودرب ا :
 ١ لاقذ همصقنءعرعل اسفل و هياع هللا ىلص ى

 )| لطايلاو قط انيبقرذ قوراقا اهنا لاهو لالا ىف مالا هملع لب ريح ءاقسهتنال وسرا: كهكح در هنارع

 فرشالا نب بهكحوه ترغاطلا لوقلا ا ذه ىلعو قوراغلا تن ر معا لسو هملعهننا ىلص <ىبتلا لاقتف '

 |ريضنلاو ةظد رقتناكو مهضعب ققانو دووملا نم سان ملسأ هناي الاه ذه لوزن بسفف (ةّثاثلاةياورلا) |||

 || هيله شي لا يظر ىرمضن ل قا ذاورع نهى سوةئام ةيدهنمذ أو هب لق ايرمضن ”ىظرق لتةاذا ةءاه اذا ىف

 ج رزالاء افلح ةظي رقو سوالاءافلحم_هوف رشأريذنلا وني ناكو رغلا نءاقسو نيةس هيد ىطعأ نكل

 را ود تااّوؤ ه.ةاودم>ءاقا ا رو ىرمذل لق ةئيداا ىلا مالا او ةالصلا هساعل |وسرلا رحاهالو ْ

 مكح» اذه حرراتا تاافو لمق نم هي [:كلطص | ام ىلءرت نماةسو ن وة ءاتياءابما باع ص اصئالا

 || اوةلطنا توقئانملا لاذ كل دريد: اودى أذ اند لذفالودحا واشدوةوخاموياا َمنأو ن نيو ةياداللاا]

 ا اوةاطناو نوةفانا أذ لسو هيلع دكا ىلص هللا لوسر ىلا لد نوما لاهو < إسالا نداكتا ١ .ةدرب ىل ىلا ٠

 ىلا نداكللا مالسااوةالصلا هسلع ل وسلا اعدو هي الا هذ_هىلاعت هقاا لزنأف مدن مكعل نداكتلا ىلا ١

 نساعا لاه (هْما اًمااةباورلا) نداك:ااو» توغاطلالوقلا اذه ىلعو”ىّد ىلا لوقاذ هلأ .مالسالا
[ 

 اوناك (ةءدارلاةياورلا) لجرلا كل دوه توغاطلايدارملاف نئولا نع ل_بطامالا مرتي متاهل->روهلا

 ىلعو هياوام حادا ىلع رخا_ة نئولا ةرمذب حا دقل !نود مضي مهنا مشب رط ناك نانثوال ىلا نوك ات 1

 نعفانا !ضءب ف تازئهب الا هذ_هنأ لءاوةفتا نيرمسفملا نأ عا و نثولاو»توغاطاافلوة'ااذه

 قيليابق ا كالبق نم لزتأ ام وكل الزنأ اع ١ اونمام مان وعز ىلا.هتهلوةنال قاف اىلدس ىل_ءمالسالا |

 لها ضءيىلا عاب نأدارأ سانلا ضءبنا مالكءلادودقم (هثلاثلاةلاسما) ىفانملا اذهل ثع

 توغاطاا اًذهىلا مالا نوكي نأ بدو ىذاسقلا لاه لو هماعدللا ىلصد#ت ىلا كاخخلا درب لو نامغطا |

هو>و هّءاع ل ديورفك مالسل اوةالصاا هءلعد##مكح ىضرلا مدعو ر فك اك
 نوديرب لاه ىلإهت هنا (لوالا) 

 ناك شالو هءاناعانوكت وعاطاا ىلا مك اهأا لوك هب اورذكب نأ او ضأ دقو توغاطلا ىلا | وك 12:نأ

 نو:ءودال كيرو الف ىلاسعت هلوق(ىنانذلا) هتتانناعاتوغاطلا/زذكلا ناك هتتانرفكت وغاطا اننانعالا

 !لورلا مك شر.0نم ريفكت ىف صئاذ_هو ايلتس اواسو هلوقولا هب ركثامف لو كح ىتد

 مههيصي وأ ةنسه م ماصت نأ هه نء نوفا اذ نيذلار ذدلذ ىلانعت هلؤق (تااثلا) مالسلاوةالصاا هلع

 نداّدش ٌدرن نأ ىلءلئالد تان الاهوذهىفو ةماظع ةمصعم هدفا نأ ىلعل دب اذ_هو : باَذع ْ

 |١ كسلا ةه- نم هدرءاوس مال-سالا نع حراغخووو مالسلاوةالصلا <_ءاعلوسرلا ماوأؤا هللا صاؤأ

 "يو 7 00ج ومس عصوجججس -
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 ف 0 و وج و دي نجم



 ع ا# ٠١

 لادم الالض م-هلضي نأ ن اطم_ثلادي ريو ىلاعت هلوق نا ةلزتملات ااه (ةعبارلا هلأ 0١ معدارذ 0

 رفاكلافرفكلاهقأق راحو هنا (لوالا) هوجو نم هناي هندار اءالو هللا قلي سد رفاكلار ةك نأ ىلع ظ

 | تاطمشلا مذ ىلامت هلا (ىاش 1( هلع هم لفي ان هم دف نكيملاذاو همذ ناطم_كللريث أت «ىافهئمهدارأو'

 | امش باعد نم لكن ا ثدحن 2 مالو هناكلاهلا ديم ىلاع2ناك ولف ةلالضل | هده دن ايرب هنا بحس
 ١ قاسم: ةلوتنا (تلاثلا) نولو_ة:الام اولوة:نأ هللاد-ءع امَةدربك ىلاعت لاف ىلوأ مذاب ناكهلعف م

 ا هراورفكب نأ او عأ دق مهلا مم توغاطاا ىلا او < اهل فيك مها نم بهم اراهطا ىف عب روب .الالوأىف ٍْ

 | هيدراو مق لعفلا كلذ ت ةلخ كنا ل الاوله انج لاعلان كلا قبالهشا قاع مك اهلا كِل ذناكولو

 كل ذاولم فدك م ممم اهم بعتيذخأ م مويف كل 3لعف ن مناف ىو © عملا اذ- دن مبدتتل ا ليم ما

 مذلاو حاملا ةقير لب لقا ىلا عج ربلال د:_هالا اذه لضاح نأ لعاو 0 راد تدع ع
 البق .قاذاو ىلامت لاق لع هتناو ىادلاو مل_هلانةضراءملانالا همي رطلا هده ىف حدشنالان ا امم تفر ءدقو

 |ناتلأسم هسفو ادودص كتعنو دصي نيةفانملا ثأر لوسرلاىلاو هلنال ارئأام ىلا اولاس«ةمهلا
 | م-عرفن دب ,الا ءذمب نيبو توغاطلا ىلا كاسل اىف نيقفانملا ةبغرىوالا دي" الاف نيب (لوالاةلاس كل |

 | لوسرلامكح - نع نوقفانادصانمنا نورمسفملا لاف لو هيلع هللا لص لوسرلاوىلا ماعلا نع
 | كل ذناك ل.قومكلار ءالا مكمال هناو ىنرلاذخ بال هنا اواعو نيملاظاوناكم مال مالسا او ةالصل ا هءاع |

 ردداارك دو ْك-:ءنوضرءيىأ ادودص كن عنو دصد ) ةئاثلاةلأسملا ) هالات رادفلتدلا

 كه اصآادا فيكف) ىلاعت هلود * دودص ”ىأادو دص ىل_ءق هناك ةغلا» ااودنك دل
<- 

 | م-منع ضرعاف م - مواقف ام هقالهينيذلا كث وامة وواناسحا ال اندر تا هللان ن اروع الزم هيدا
 هده لادث اف نأل- ءأ (ىلوالا ةلأس 1 لئامصبا , الاىفو (اغيلبالوق ممسفن أ ىف مهل لقو مهاظعو

 نيبلا ف عقو مالكم هديأ تمدقاسعةبب صم مهئاصأ اذاف يكف هوقذا (لوالا) نيهجو اهلمقاعهيآ الا ا

 نيققانملا تدأر لوسراىلاو هنا د اولاعتم وأ لقاذاو ازكعاه دعب اعل صتمةنآ الاهذهلءقامو'

 نودصي صالا ل واى مما (نءران نانا جال ايد وا هاند رمل ناب ادودص كنءنوّددد

 ناسحالاالا دصلا كدب اودارأام مهن ا ىلعايذك هللاننوفلدو كنود. كلذ دعب مح دونما“ كد

  ىعساذهو < ى :بالا م للكل اكنيباا ىف تءقو هب الا كال ةو الصم مظنا ا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو قمفوتلاو

 1 مالكا هتقلبو لوقت ناجرت ىلا ىمنت>وأدق #2 اهتغلب و نينامل انا رعءاشلا ل وةكودواضارتعا

 دورا كاذب ناعت هو+ولا ضب نم لن وكي نأ هطرمش ىذجالا مالكلا اذهناالا نييلا ىف عقو < ىنجأ
 هن الا لواّال كلذك اضرأ هب ”الاو هعم لولا ىف فظاو نط املا اعدا تغلب هلوق ناف تيبلا اذه ىفاك ا

 ملء ع قاعت هيأ تربح الا ناف مهركمو مهدبكع اونأو موه اذفو نيةفانما عامت حرش ىفاهرخا 1 ٌْ

 اوم مهنا عم لوسرلا ن نع نو ٌدهدو هيرفكلاناو صمم عم توغعاطلا ىلانوك امي مهم ادن . الالواىف |

 ةرخ الاو امن دلا ىف هس سلالاعالا هد- م ببسي م- جياع لا وح الا دش ىلع لديام اذه دعب رك ذف هتعاطب

 ريرقتا دودة :فملا كل لاحو ةذشلا كل: لاف دكف ىا مويديأ تم دفاع ةيدصم م2 اهأاذا فكف لاقفا ْ

 مالك هنأ (فاثلاهجولا) .نيرخأتلان .”ىدحاولارامتشاو ”ىرمهباا نسال وةوهولوةاااذ- 5 َ

 نءمنوّرغيو توغاطا ىلا نوك ان مهنا م21 هنا الآ ىفمونع ىحاملىلاعت ناهي رقتو هلبقاسج لستم

 هنم برقا أو لوسراد:ءروّذلا نم ممر فن ةدش ىلع ذل درار ءااذدأ مالسلاو ةالصا | هءلعلوسرلا

 روض نم ممر فن ثناك اذا عي م_ميديأ تم ذقام ةيدصم مده اصئااذافيكت لاه كلذرك ذا

 / اوذاغةيانو :ضاوأاذا ةرمسكلاو فلاش مولا وكي فيك ادكف :فالشلا تاو لودرادسء

 1 لدم لاوريلتا الأ هيام كا لال ان درأام اماناندكلا يبس اسال 0 1
 رس وس ص1: : : جدت

 2 9 0 ا! 75 1 0 0 1
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 تهد و ا اس هس ومو كا

 ْ ءاوسواورمذ> مأاواءاوس هلئءاغال لوسرلا نعةرفنلانمموماق فامن انا مالكلا اذهنمضرغااو أ“

 | نءنا ىءملاو مهب ىلقىفام هنن اله: نيذلا كالوأ هلوقب ىعملا اذه دك ؟ىلاعت هنا اورق مأ اودع

 قست هللاالا هتفرعم ىلع دحأ ردقيال هنوقو هترثكل هلا عب هقااالا هإ«الئث اذه لاه ىش ىف ةخا اناادارأ

 م-هلماعي فيك هنا هلعأ ممرفنو متو ادعةءاهبنوى-مشغب دش مالسا اوةالصا ا هلع ل وسرلا فرعاملمن

الوق موسفت أ ىف مهل لقو مهلظعو مهنع صرءاقل اهو
ستالا نس ماد ءانرّرقام ىلع م الاكس ١ ادهواغملب

 قا

 كفيك ني رخآتملاو نيم دعما نا ٍل_عريسفتلا بتكا علاط نموراسعضالاو فذ. نم ئثىلا هذ ةجاحال ||

 دار ان ا(لوالا)ا هوجو ةءيصم مهتءاصأ هلوقريسف:ىفاوركذ (ةم املا ةنأ لا )لعأ هّللاو همفا ول رطضا

 ةالصلا هملع ىلا ىلا ١ واج م-(نمالسلا هيلع لودرلا مك2 ىذرال هناَرقأ ىذلا م-محاصرع لق هنم

 جاجزلاراشخ ا اذهو ةحلصملاالا لوسرلاريغ ىلا با هذان اودارأ ام مهنا اوةل-و ه«ديرعاويلاطتمالسلاو أ
 مالسلاوةالصلاهءاعلوسرلا ىلاعتهّلنا هام ةمدداا هذه نمدا را ”ىفايحلاىلعوأ لاه (ىناثلا) |[

 ال_لقالا اية كنورواجال ثم كتي رغتل ةميدملاف نوذجرحلاو لس ع م-مي واق ىفنيذااونوةفانملا |

 | تا الاهد_هلاثمات هل_هلانو ادي ىماوجردت نالقهلوق والتقت اواتقو اودخأ اوفقثاعتأنينوهلم

 كواَح مت هلوقب فعو مهق اف: لج الكل دموي در اسعاو مه.ئاصمىفةدو دعم تناكف مياظعلا لذا مهل بجو

 كلذ فاواكو حالدا االارافكل ا ةارادم نمانم ناك ان درأ امانا نورذّتعي ون ولع ةيمدملاتقو ىأ

 لاف (ثلاثلا) حالصااوه ىذلاناسحالاكلذي اوديربلو هور وظأ ام فالخ اورهذام_مالنمب ذاك

 لوسرلا مكحاوهركو توغاطا!مكحىف اويغر م-ملا نيقفانلا نعربش ا ىلاعت هنا ىفناهةدالا لموبأ

 نأىلاو هيناميالاهل اورهلغب نأ ىلاو هنأ وبهئحلا بد اصم مويصت_ى هنأ ملسو هيلع هللا لس لوسرلا رمش 1

 تنآفيك اول وقي نأراذنالا رو ف رعلاةداعئءولاف قءفوتلاو ن اسال |مهدا سه نأب اوفا

 مودلمهانعجاذا ف .ك_ةهلوتو د.مشن ةقأ لك نمانئحاذافدكن ىلاعتهلوقهلاثمو اذكواذك ناكاذا

هنع ض رعي نأ كل ذم نمناكاذا ىلا” هممت هشسيرال
 ناسحالارب سف:ىف (ةئلاثلا ةلأسملا) مهطظعيو م

 ىلاناسحالا الامل سو هيلع هللا لص لوسرلاريغىلارك استاباندرأ ام هانعم (لوتالا) هوحو ق.فوتلاو

 موت ىلا اناا لوس راارمغ ىلا كاستل !نأك اهناوانْش امف فالائالاوقافتالا ةمادتس او انمودخ

 همكس نم دَوَمْلا لءاور دقاللو مهم الكر ب رمت دنع توداا عفر ىلع اوردقاالوسرلا دزعاوناك ولم.نال

 رعئل ماحأ اهاندرأ ام ىنءمان وكينأ (فاثلا) مودانا ىلا اناسح !لوسرلاريغىلا كالا ناك نذاف

 1 هن مكحاسع مكعب هلا انلاب رطخامو همدخنيبو هب قمق ودلاو لدعلا مكن ابائم> اصلا نسج هلاالا

 | كرمغورملا قاساءالا مك ال كناالا هنا ل وسرا ريغ ىلا ك اههلاناندرأ ام عملا وكي نأ(ثااثلا)ل اولا

 هءاضص دارص نم هداه تدرقتو 0 الاىلاناس> الا نيوهخلا نم داو لكس أ.و طسوشلا ىلءرو دب

 مهم ولة ىفام ملعبال هنا ىئعملاو م-مب هلة ىفام هنلا ملعب نيذلا كثاو أ ىلاعت لادن مث ةقفاوملا هنن لمحت ىجح

 اغلب الوق ممسفت أ ىف مها لقو مسهظعو م نع نض رعأف ىلاعت لاه من هللاالاةوادنعااو طرغلاو قافنلا نم

 نبرعأ د.ةياذهو منع ضرءافهلوق (لوالا) ءامشأ ثالث مول١ا٠ب نأهلوسر سه ىلاسعت هن ال-عءاو

ريغر دع ل.ةيالن ناف هيرتغب الور ذا | كل ذ مهم لبقي ال نأ ) امهدحأ)
 فصودق هطخ» ىلءرهسسي و ه

 ا مدهنع ضارءالاب ف كا هللوةءنأ ىريىرعاذ-هنا (ىناثلاو) هءلا تفةلمرغ همع ضرع ههنأب

هلروطأو هو دعرتس كده نمناف م-مطاوىفام هئكت ملاعكنام_هلرهات الو م-ةرخس نا الو
 املاع هنوك 

 ا قبهلاح ىل_ءدك رتاذا نكل و رشا اد ادزيف ةوا د_ءلار ا عظام ىلا. ال نأ ىلع كلذ هن رداع رق هماقىف اع

 ١ ركملاو قافنلا نعمهرحز هنادارااو موظعو ىلاعت هلوق (ىناثلا عوالا) سهلا لةمف لجوو فوخ ىف

 ةظعوملاو ةمكلا كير لمسىلا عدا ىلاعت لاهاك ةرخ الا باقعب مهفوذع وبذكلاود او د.كلاو
 مم ميس سجس ب جب جب بج ييييابيبييبيبببيببمس

 د <



2* > 
 يي دس يسم و

 ا )ىف والاةلأسلا) :ناتا ا سمهمقو اغيلبال اوةمهسفن أ ىف مها لقوملاعت هلوق (ثااثلاعونلا) هنا ||

 ارئؤم ممسفن ىف اغلب الوق مول لقوربدقتلاو اريخأ واع دقني. الاف نأ (لوالا) هوجو ممسف:أ فهلوقىف ا

 || عم موللقو ريدقتلا نوكي نأ (ىاثلا) اراعشتسا فول هنمنورهشت دوامات هينوةغل ميواقف |
 هانا مكتع ى_غيالذ مكبولق ىفام معي هللا ناو اغمابالوق قالا ىلعذي وطملا مميولقو ةشيبللا ممسفنأ |
 (ثلاثلا) ظاغأوتلذ نما مش وأ ل رمشلاب نيرهاسلالزنأ اممكي هلها لزنأ ال او قاذذلا ن همكم ولة اور عطف ّ

 | ضخم رمل ىفو عيب رقت الملا ىلع ةحيصنل ا نال سلا لردس ىلع مهريغموعم سدلممبابلا مست فم والق أ
 | دارملاو ةرخكالا باق فيولا ظعولايدارملانا (امهدحأ) نالوقني الاف (ةِن اثلاةلاملا) ةعفنملا |||
 | هللا دنع مولعم دمكلاو قاسفنل | نم مكب ولة ىفام نا مهل لوةينأوهواددلا باةءبفي وهلا مالا لولا
 ١ هذه ىلع ميظاو ناف ناعالا تر هظأ مكدال مكن ع فيسسلا هللا عفراس اورافكلاريث سزييو مكشب قرخالو ||
 اموال ةذص خسابلا لولا نا( ىفاثلا) ف.سلا مكمزاي دعاس فكل ىلع مو امي لكل رهط ةصمشلا لاعفالا :
 | ني اليوطا غابامالك نوكينأ ودو غ.ءبلالوةلانظع ولا كلذ نوكي نأ س1 م طءولا:ىلاغت صأذ ]

 ْ مالكا ناف باَمءلاو باوثلاورا دئالاوراذ-الاو برهرتلاو ب.غرتلا ىلء الوسم ىناععلا نسم اطافلالا ||

 هلوقهيل تلا ةتباا رئوي! #ملا يلق ظفلا كيكرارصت# ناكاذا وباَملا ىف هعقو مظع اذكهناكاذا

 | اوعيط او هلوق ىف لوبرلا ةءاطب أ مل ىلاعت هن لعاو(هلنانذاب عاطبلالا لو سر نماسا-رآ امو ) ىاعت
 | هقي رط عقنيب ولوسرلا ىلاك كيلو توغاطلا ىلا وك ات مهضعب نا مم مكشم حالا ىلوأ و لوسلا |

 لأ نذان عاطملالا لوسر نءائاسرأ امو لاقف لوسرلا ةعاطىف ىرخأ ةّرماب الاذهىفبغر هسه مداسفو ||
 الوسرانلسرأ اموربدتنلا اوةدئاز هل هانه_ه نم ةلك حاجزلا لاق (ىلوالاةلأسملا ):لئاسمدب الا ىف ودا | ١

 | نوكتريدقتلا اذه ىلعواذكو اذك الاادحأس ملا اذ_هنمءاذلسرأ امو ريد-ةثلان ركج,نأنكميوأ|

 دال لوسر نمت رأامو ديك الا عم قابلا ”ىلعوبأ لا (ةيئاشلاةلآسملا ) متأ ةسفلاببملا |
 .( ةيتالا هذه ىف مهيذك ىلع دق صن دقو رذكحلا ىلع هنا مولعملان ءىداعلاو ىصعتلالسرلسرأ | ل ىلا عت هنا نولوي مسمنال ةربلا به ذم نالطب ىلع ل ديا ذهو لاه ىصعيل لسرأ لو قدصيو عاطي نأ ديره

 || لسرأ دقنوكينأ مواوق ىلع بجي ناكو كلب الا هذهالا مهلوقنالطإ ى عل ديامنآرقلا فنك: مداف ||
 : ا نأال ادار ام ىلاعت هن او هللودا صرع لس .رلل م هيصعمْنأ ىلع كلذ ل دو اءنج ١ ودع وا وع اذهل لسرلا ا ا !

 دس ماعم - تعمم تصيصصتسم

 صم

 : عسب هعنطي نأ هم و يدم قة طرشن د سدل ود>اوتةوىف دحاو عمطم هعمط) نأ همو عةمى-ةدك ىف ا
 || ىلاعت ادار نملكحناودو همجوعلوقن نقر يدقتلا اذه ىلعو تاقوالا عيمجب ف سانا ا
 ١ مكحلا ىنىل-عل ديرك ذلاب ئثا ا صمصخت لاس» نال اسهال تاق والا ضءب ىف ساسثلا ضءب هعاسطأ دم 1

 || باتكلا ل_هأ نمناو ىلاعت لاهم هتوه دنع هب ري ناودبال هاف رف ا تح لك نإ هيدارلا نوكينأ لازوعال0(ىاشلا) تاريدقتلا عبج ىلعلاكشالا اذه طقسف كاذب لوتيال "قابلا ناالا ءادءاسع
 الإ ةعاطلا مدعم لانا (ثلاثاا) لاو>الا ضءعيفورودلا ضعءد ىف هنو. هاسومعم لوصدح ىف ىايكوبلاا ا | يناج ف فصولا نا مولعملا نمو ةءامسلا مول هب لكدل ناسا ىلع كلذ لمسعرأ هنوم لبق هين ءؤيلالا

 ادوجول اةعنتم ةعاطلا تناكف' مدعلا عم معلا كلذو ناعم تعال نا دما اوناداضةمةعاطلادودحو عما ا

 | دوجولا عنتمئ ثلا نوكب«ملاعلاو دوجولا ةعئتم ةعاطلا نوكياملاءناكذ تامولعملا عسمتج ملاع هللاو
 ا ْ لب وات بجوفاعيطمهنوك ر فاكس !نم هلل ادب رينأ ليه سإ نأ عطاقأ اناع را اادمتدثفدلا الي سه وكلا ل

 | لاعتهلوق هيلع الاو.هللاةدارابالا نايسمعلاو ةعاطلاو ناميالاورفكلاو ”سشااوريسللا ن.ئنث | ا 0 دحوبالدلا ىلعتلا دي الاب اصصأ ىلاهت (ةثل ثلا ةلأللا) لاكسشالا طقس دَهَدلا اذه ىلعو هتءامطب ساسنلا 00 | صورلالا ل وسر نءاناسرأ اموري تا اور ءالا لب ةدارالا سرا مالكلا نم دارملا نوكي نأ ودو ةظفالا هذه ألا
 هيج باطما مهدت قاما تل ةنص تحسسم
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 ندهرارفلاو توغاطا ىلا مالا مدمس اولطام دذعم_مماول عي نقئانأا نم هركحذ مدق:نم

 هنا الاري د قةريسمق هجولا اذه ىلعو ةناعالاو قءذولا ىلءنذالا لو بج وذ حبق را ركدوهواشتذانالا

 لوسرل ةءاط لكلا نمدارأ ام هناصس هنأ, عب رمصتاذهو اننئاعاو مة وب عاطبلالا لوسر نماناسرأ امو

 ْ ةناعالاو قيفوالا نم نومورحلاامأ و نوُدمْوم ا مهو هلع هناعأو كلذ هتف ا هقْو ىذا نمالا كل ذ دي ربال ىل

 ةباالا (ةعبا راةلاسملا) ادد ىلعلئالداا ىوقأ نمدب الا هذه نا تنثفمهئم كل ذ دارأ ام ىلاسعت تناك

 |وعدال ناك ولذا اهتاعوممو ةعبرمشا !كإ ىف اعاطمن وكمأ ةعب رمش هعموالالوسرال هنا ىل_ءةللاد

 عضاولا ود ىذلا مدد ا لوسرلا وه عامطملا ناك لباعاطم همم ىف وه نكد )لهل قناكنءعرمش ىلا الا

 ءايبنالا نا ىل_عذلا ددب الا (ةسماخلا ةلأ ملا ) عاطم هنأيل وسر لك ىلع مك ىلاعت هللاو ةعد رمش اكلت

 تح وأ ةمصعع اونأولد اًةلطم متع اطد هوو ىلع تادامال ب وبذإاو ىمدامملا نءدوم ومعمماللسلا مويلع
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1 
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 ةمّر<ء امل وك بح 0 ةمصعم امن .وكو انماع ة.ح او ةءصعملا كن ريصتف ةمصعملا كل ف م-مءادتقالا الع

 مالك ىلع ضارتءالاىف ّمسلُأل.قنافلا# هناود_>-اولائذلا ىلع ع رعلا وباحالاد راو مزلمة اندلع

 لالد:_ءالاادهّنا عمال اسا اهدودق هب مكس فيكف مومعلا ا_.ةءالعاطملالاهلوق نأ ترك ذ”ىابدلا

 رئامغاو مودعلامدوب ظفالارهاظاذلق مودعلا دمفتاهنأب لوقلا عمالا سيال :
 لما دالالأسا كل: ىف مومعل ا اك

 ضراعملا كل لال رذاكسلا نمنام<الا ديرب نأ ىلاعن همم ل ركتسسن هنا ىلع ءانركذ ىذلا عطاقلاىلةعلاأ|]

 ءارنالا ةوهعيىف حدقلا بحول "يلع عطاق ن اهرب لأسم ا هذه ىفسلو موهعاا نءرد اظااانةرمصعطاقلا

 لوسرلا مهلردغةساو هللااورفغت سافل واج مومسةنأ اواطظذام_ملاولو) ىلا عتهلوق « قرذلاروظن

 هيدارأا(لوالا) ناهجو لوزنلا بسيف ( والا ةلأسملا) لثاسم هيفو (اهحر اءاوتهتنااودول 1

 مهأ رهغتساو هئم اورذغدساو هنعا ولأن وهواءفام ىلع م دنلااو روظأو ل وع .رلا اواح ل اوسرلاىلا ماعلا

 | نا مسالارك وبأ لاه (ىناثلا) امحراباوتهشااو دول مهَس و دنع مها اهرغغي نأ هلال أ: نأب لوسرلا
 ضرخ ا كلذ لجال هءاءاولخد م ملسو هماع هللا لص لوسرلا قسىف دمك ىلءاوطططد انت انا نماموق |
 هنولا ال !سهأ نو ديرب اول داموق نال سو ه اعهّلفا ىل_ص لاه هب هريس: مالسلا هملع لب ريب هانأف |

 هيلعمتلا لص لاف اواعذي ل: نو ءوقتالألاقف اوموق:لفمهارذغتسأ ىت- هقااورذغ_سلو اوموةملف |
 بود نو تاقام ىلءانهزعاك اولاهو اوهاقذ م-مثءالدر رمذع ىنث ادعى -نالفا مكثالفانمقلسو |

 رانغةسالاىلا برقا سهالاءدبىف تنك انا اورخا نآلا لاةفانارغذ تس افان سفن انا ظ نم هتتاىلا ْ
 اوبانو هتلااورةغتساول سل لوةينأ لئاقا ( ةئاثلاةةأساا) ىعاوجرخا ةياحالا ىلا برقأ هنن ناكو |
 باوملاانلق م هرافغتسا ىلا لوسرلارافغتسا م ىف :دئاغل ااسذ ةلوةم مهب وف تناكل جت هجو ىلع |

 ةءاسااضرأ ناكو ها مك ةفااذغ ن اكص توغاطلا ىلا كانا كلذ نا (لوالا) هوونمهنءأ
 رادءالا هلع بجو كلذك هينذ ناكن مو هيلقىف :غللالاخداو مالسااو ةالصل ا.اعلورلا ىلا

 موقلاَنا (ىلاثاا) مهارذغت_سنألوسرلا نم اوبلطي نأ ماع بجو ىنءملا اذهاف هريغل باذلا كلذ نع |

 هاو لو.ةال ةة كش تراص ل وسرار اغا اهباا عطنا ذاق لاذنا جو ىلءاهباون ا ةيوتلاب اًويأاذا |

 هيلع لرهرالالالجا مه'ترهغم_ساولةيلو لوسرلا مهارذةةساولاهامنا (ةثا املاةلأ ملا ) ملسعأ ْ ظ

 نيو هدب اريفسول_عجو هيحوب ةمرك اومتااس ربهللاهصخ نماو اس دةذءؤاحاذا مسملاو مالسا اوةالصلا |

 ةساغملا ظفاىلا باطالا اغذا نع لو دعلا ىف ةدئافلا ثتناكسف هتعامفشدرءال هلا ناف كلدك ٠ ناك نموهقلخ |

 ف ار ١1



 .اةنالدا

 منع ا ذاملىلاهتهنال ئاتلا دب زيي فامتهقلانأب عزطعا قعدت . الا(ةعبا رئاةلأملا) هانرك ا
 ٠ دا رأا ناك ذا مالك كلذ ىلع قلن ادن !باول اذ هوا مرايا هاو دسول دعب لاق دافغتسالا

 1 1 ىلاعتهلو5 + م-هر افغم_سادربالو مده ”رمضت محريو مسعتبول ل-ءةءنأود ام>راءاون هلوقنم

 ْ (ىلست اواسو و تضقاماج ٍَح موسفن أ ىفاو دجال ع مهتن رصتابف الومكعت تح نونمزي ال كيروالف)

 ا | دهاجو:اطءلوقوهو (امهدحأ) نالوقثيا الا هذه لوزنيسق ( ىلوالاتلأ سأا). لئاسم هيف |

 ١ وهلوةاا١اذ- هواها. ذاع هل ودم هد لاند قنات ماو ىدوربلا ة هق ىف ةلزاندا الا ءد_هنا ”ىبهشلاو

 ١ ْ ال-رناربزلا نب ةورع ن2 ىوزامؤذو ىرخ أ ةصقف ةلزان ةهن انس ماسلا (ىلاثلاد) ىدنءراتلا ا

 ِ ْ ىلا ءاملا لسرأ مث كضرأ قسا ريب زال سو هملع هللا ىل_ص لاف لدتا هب سي ءام ىفريب رام هاخ راهثالا نم

 ١ رييزلل لاق مث لسو هيلع هلت ىلص نا رول وتتكلم نا قار كاي فرامل لاق لراح ضرأ

 وهف ىداولا ىلا برقأ هضرأ تناكن منااذ هى مكس نأ لءاو 0 اسس مث قسا
 |ةحماسملا هحو ىلع قساافربز ءالنذأ مو هباعمتلا لص لوسرلاف قد ١/ مانع هقسوءاملا لون ىلوأ :

 1 "ىنلاهرضأ هل>ال ة اسس نءلسو هيلع هلقا ىلص لوسرلا هب سعأ ام قح فرن لو ب تدالا هود ءاسأالفا

 .ةوقىنال(ةل انلاةلأسملا ) قا م ىلع هم لجو ماقتل لدفس ىلع هقحءاق.تسايمالسلاو العلا ةملع ا

 و ْ قىدعم ديك تلة دب نهالو نيعجأ م-ماأسنل كيروذ وك كيروذ هانعم (لوالا) نال اود ه-5كءروالذ

 ا ةدسفماها , (قاثلاو) . مسقلا باوج نونم ؤيالو لعلا بوو ديكسص أ[تللءبالثل ىف تديزاك مسسقلا
 | مالا ٌريد_ةتلاو قيسصأ ىننديفيهلا (لوالا) نيهجو هيف ”ىدداولا رك ذريدقتلا اذه ىلعو

 كومكح ٌق-نونمؤيالذ روذهلوتب مسقلا ف:اتسا مك مكح نوفا مهو او. :مآم-مانوعزباك

 0| نحو دكو أ ناكمرخآف و مالكلا لوا فركذ اذا هنال دعبامفءاس ىذا ىنلا ديكو ,دكان ملا (كاثلاو)

 ا ل-خادتاكلذو هعزاناذاهرحاشو طامحاو فلدخا اذاارهمو اروح“ ردض رعت لاقي (ةئلاثلا ةلأسما)

 0 لاف ضءبىف اهضعي لخادةلرام حدوهلا تامشلا لاقي هّممو ةع زانالا دنع ضيف مدمضعب مالك ْ
 || ضعى هئاصغا ضعي لادا رمشل |نافرحشلا فاغتلا ن نم ىدنءذو+ًاموهو ىناهذدالا لهونأ

 ا!| امآو حا رح هعجو جرح هيلا لصو داكي ال ىذلا فذلملا اريمشلل لاقي ىداولا لاه ق.ذلا وهذ حجرطاامأو

 ا ريغ نم هل صاخ ىأت الفاء وْدلا اذه ملسو ةيثان هب بش ملوىقوعىأنالذ ملسلاسقي ليعفت وهفمياستاا ْ

 ا تالامعتسا عمجو ةغللا ف لصال اوهاذه هلدداشوهل هلس هنا ءانعك هللستاقف ديدشتلا هتلقثاذاف عرانم 0

 أ لسو ةعزانماليهملااهعذدىا ةءيدولا هملا لسو لينأب اعد ىا هءلعلس مول وةفلدالاىلا عجاو ياستلا |
 1 مكح هيلا ض وذ ىأ هج هلنا ىلا ملسو هيف هتعزانم 'لرتىا اذك ىف ن الف ىلا لو هم 2 ىخذرىادهنلا ْ

 | هلكي رشالهدحوىلاعت هللاوه عذاصا ارثزملا نأ لعو ”هكرمشالو | ارثآ هم ىف هسفنارب مل هنا عم ىلعهسفت 0
 1 نبةوصو م نوريسرال منا ىلع ىلاعت هللا م مسسق نون ءؤيال كيروالذ ىلانعت هلوقنأ ل ءا ( ةعبارلا لأ سأا) ١

 |نأ ىلع لدي اذهو مهن رصئامفلومكع ىت-ىلاعتةلوق (اهاوأ) طئارش لوط دنعالا ناعالا ةقسإ |
 | هللا ةئرع «مىلا لمدسال هنا ناس فد , الا هذه كل ستر ن اراد وللا كد طر ل نم

 1ْ هتان رمدت مد رك م اهن'ل وم كح ىت- نونمؤيال هلوق نال لاق مودع ءلا "ىلا دار ابالا ىلاعت

 | لها ىرتو هذا ردح امككف مال اوةالصلا هيلع<ىبنلا مكحي ! اونيعتسسي نأبالا ناسعالا مهل لصحعال
 1 مكحت مزلف ىريسج نمو ىر دقن مو همم نمو لطعم ند يلاسعتو هناك -س هللا تاق ىف نيكل ماعلا

 ْ ىلخلا ركحأ لوةءنأبكلذاوةة-و هناددو داشراو همكحالا نامعالا لّصعال ةناهنا : الاءذح أ

 |لوةعمرو فارما لصتااذاف قرمثم لماك مودعملا ىلا لّدعو قئاقلا ءهلار داب ةمفاوريغو ةصقان ]
 | ةثرعم ىلعكل ذد:ءاور دة ودل ا ىلا فءضأ ان نمو لاك ىلا ص ذل ع ند تءاقناو مهاوقع تا وتةمالا 1

 زيمزاج اوناكلسو هملع هللا لص لوسرلا نامز ىفاوناكن يذلا نا كلذ دكُو :ىذااوة.هاالارارسالا ذه ||



 ه7

 ١ ديالا تداوبام ياذا اهذهو ١ وفات اواويرطضا هنعا 10 او ةفرعا او ناعالا ىلماك نم: ةمدم. ]|

 : ركل هنن سكوت اردن "الله ذلم كدنلاازاناكان اك سعال نا تقف نيعياتلاو ديال !نأمز |

 ا ن1 اس هن ه هم رسا امنا هنرك ذىذا!لالدة_.ءالااذهذ 1لالم ا 0 كاتد ويقل آ

 | بجوامئاق لكسر كلة ءناصةنا لالد:_سالااذ_هترك 3كم لذ ةنمقان ني رثك الا |
 ا ةئرعم ىل-_ءةفوةومةوبنلا ةفر ءم نالو ه, تدع ..ة ىذا لءادلااذ- > دعو كه زم ةدحىف كش تأ

 | اود عال م هلوق (ىناثاا طرعألا) لاو هورودا !مْزوهق ةرعم ىل_ء هلالا هدر هماتفق تولوا

 || لودرلا مكحب ىذارلا نأ ل-ءاو' كَديَضَقأ نم مم-هروددص قمضتالحاحزلا لاق تيذقام اج رحمه فن ىف 1
 0 لود>-ن مدال هاذا 1 هى نيسبف بلقا|نودرهاطل ا ىف هيا._ضارنوكيد: مالسلاو ةالهلا هلع

 ْ كلذ , الا نمدار -ااس هلف رمشبلا عسو نع حراختئ 28 رو باقل! لمءنأ لد او بالا ةنايضرلا

 أ ام رار قدصااوّقلا 1 ودا هي مكي ىذلانأب بلقاا ف نيقيلاو م زطاله< نأ هتمدا ارا ل

 ا ىلع هلوب# نعد دئاق دصوانةد مك اكلذ نوكهبلشي فرع نمنألءاو اهلست اواو اوت( ل املا

 || نيقةءلا كلذ لوض> نم ناميالا ىف دبال امك هنا ىلامعت نيبفل و.ةاا كلذ ىف فتور وأ دانعل لس
 ْ د قنألا هذا رملا تدضق امبارح مومسفت أ ىفاو دج دال ءهلوةْدَر هاا ىف هعم يلستلان ءاضي أدي الف تاَقل ا ىف

 : هلا هاد (ةسماخلاةلألا) معأهللاد ر هالغلا ىداةنالا هنمدار [١[ىلست | واسو هلوقو نطاماا ىف |

 ا يجو ىلاسعت هنال ماكتسالا فو ىوةفلاىفاطلشان عنومودعم مالسلاوةالصلا مبلغ“ ابن الانأ لع

 || باتل قور_هاظلا ىف دام_ةنالا كلذ ل وصح نم بال هنا نيبو باعالا كلذ ىف لابو مهمكل كس دامقنالا
 ظ ردي راس ءاونق ناو ممل تاذأ /كنعدقاا ضع ةرق نأ عل دبادوو م-نءآطاشارودص يب كلذ دو

 أ از ع قاهانص1 ىتااهو>ولا لع لو كلذ لك ىووسع هلوقناو كل هللا "لحام 00 هلوق ناو |
 || تدضقام اج جرح ممن فاد دال ىلاعت هلوةي كس نمءاهقفاا نم (ةسداسلا ةلأس لا) باّكلا

 ْ (ةعباسلا ةلأسملا) ب وجوال هنا ىف عازئالر مازلالا وهءاّضةلا نال فدعضو هو بوو ال مالار ءالظنأ ىلع
 ا ىلءهمكحوهلوق ةعد امم بع هنأ ىلع لدي هنال سامعلان صنلا ص_صشزودمال هنا ىل_عل دبش لاو ةهأط |

 1 ئنفدجو امة هب . الا ءزه ىف :روك ذملا ها امملا هذه لثمو هريغىلا هنم لودعل ازودعال هناو قال -طالا

 : م-رسفت أف اودعال م هلوقو سامقلام -- ىلءريدالاو نآرقاا موعمدق:بجوب كل ذو ىدلاكتلا ن

 ْ لاصع كلا:هف صنلا لوا ل هلاس رط> ىههنال كلذ رعشم تيضقام احرح

 | لست صنلا لسي وير #ل اكل ذ ىلا تفتليالن أد _هبالا هنامجا لدكيال هنا ىلاعت نييف سفنلا ف حردلا

 ١ ىصاعملاو تاعاطل |تناكو ل ةلزتعملا تلاه (ةئماثلاةلأ سلا) فمن نأ نسى وةمالكلا اذهو ام املك
 1 ىنالفلا لعفا!لعفش نأ هل سل هنأب ناسنا ىلع ىذق اذا لوسرلانال كلذو ضقاذملا مز ىلا عت هللا« ءاَضقن|

 هذهةلالدإ ساو لورا ءاضةءاضرلاو لوسرلاءاضضت هنذل كل ةياسذرلا نفللا يحل حاا

 ناكل هللا ءاسضٌب ىداسءملا تناك و لذ لوسلا ىو: فالخ ىلع لعفلا كال ذ لعف لجرلا كل 3 ناول مثدب تمارا

 ا ءاذق هنال لعل | كل ذي اضرلا نيفاكملا ىلع بد نأ مزل .ؤ تححاو هللا * اًذةءاطرلاو هللا« 0

 || ىوتنا!لوسرلاءاضق نمدارا انا باولعاو لاس كلذ واعمكرتا او عفا طاضرل امي مزم نأ بج وذ هللا

 | ىلا ى طفل امش عجاف ناراغتمنامووةماههو دا الاو نب وكتلا هللاءاضقن مدارحاو ةعورمشملا ْ

 1 مهنم لدلقالا هولعفام مرا دنما ود-رخ اوامكسفنأ ىلتق |نأ مملع انك اناولو ) ىلاعت هلوق « ضداننا| ٠

 ا مفاندوأو ا (ىطع ارحأ اندل نم معان ”الاداو ا طدشأو مهاارم> ناكل ه.نواغؤواماولءذمماولو | 0

 : ؛لرتو صالخالا ف م-مسغرتو نيةفانملا سهأ ند مق: اسك "نإ تمدم هن ١ الاءذه نأ لعا (اهقستسهاطارمص |

 ؛ | بعدا ناطوالا نع ح هرذناو لّملا وده أ: نو ساذلا ىلع فد اان ددشولان اى :تةلاوقافالا | ْ

 اا ا حصص رينو ا ١



 اذن 8

 | ريخاولاني ىسدائعلاود:ءلااوك رتيلو صالخ ال باهوليقيلف ”هلومسلار ومالا مهفيلكتلا ايفتكجالإ ْ
 ا اؤل-3انأ ”ىاسكلاو صاعنباو عئانوريتكسح نباأرق (قوالا ةلأسملا) لت د [سم هن . الا قو نيرادلا

 ا اوجرخأ ةمضواولتقا ةعض لقن هيفسيلاو وأواو مضو نآقنوذلا مضي مر مدايذ نماوجزساوا كس ْ
 ٍ مظونونلا هك وردع وبأ ًارتو ندكسح سلا ءاهَدلال ا.ممةرمسكلاب زو مصاع أ ارقو اها
 | لاهو ةياور نوكين الا ةصاخ نيذراحا نيد سه نب ورع ىلا لها فرعأ تاو حاحا لاهو 1
 ةعذلاّنالف اولا مذامأو نيؤكحاسلاا انقاالل_دالاوهركلانالذ نوذلا رمسك ا ما هريغ
 1 اونتالوةلالشاااورتشا ور يمشلاو او ف يضلا ىلعدو هبا قفتاوريمشلاواو هبشن,مالئدح د اولا
 لع غلا نال كل ذداعم ح وردللاو ل_:ملاىلا ةدئئاع اعمول_ءقام هوى دب هاكلا ( ةياثلاةلأسلا) لضفلا

 وهاذكو بمالانالءاق ضاعباًأر ةقليلقالا هلوق فءات -ة11!فادناو هي وريذ تناتخان او داو سنج 1
 تانثالا ىلع ىننلا س اقف بصن نماما جقرلاب نوقايلاو كلامنب سنا فدو ماشلا لهامءادمقأ
 تادئالاىفاب ايوصم ىوثم_تملا ناك اس1 ان مالكم وقلاىفءاح كلو ناك مان مالكد- أ ىفءاجام كلوقناف
 ال ديولعج هنا بيلا عف ةر نءامأو مالك- !! مات دع تءاج إذ ىف ::تلانوك" عماسملاو ىئذاا عماذكل ا

 أ دحأ نملدبلا ىلعدي 8 ةريديزالا د أ ىنانأأام كالوقك ”ىننم نم ىنئتسم لك كا ذكو هولعف فواولا نم
 رحم رار الا اذا تنأراعذا اوةكرطاو بصنااىفكاذكو اهليقام ىلعالا د_هبام بارعا لمحف

 مكة د اوديزالاى فات اامود.زالاد» تاقاام نسم تاق سقا عقرلا ءراغلا لعو أ لاه ديزالادحأت 1
 ةلأملا) هتلر ديزالادح أ ىلانأ ام مواوق نوكسصب نأ بجو عفرلا ىل-ءديزالا ىلانأ ؟اممهاوةىفلاوةغدا ١

 ىلا دال دهاسجمو سابعا لوقرهو (لوتلا) نالوق أم يلع نبك اولد وق ف بنل ) ةئلاثلا |
 اوج رك نأني رحاها ىل لءبتكو مسن ولقي نأ لوكا رساى ىب ىلع تك ىلا عت هنآل كل ذو نئقئانملا
 ا ءابر ,لدلقالا هلعفأم نيةقانملاءالؤه ىلع ن نطولا نعح وراناو لما اسد :دنك اهاولو ىلا.هتلاَهذ مهرانذ ند

 1 ”هلوسلا*ايشالاب مه هان اكل ب كلذ لءفتإلاذاف مث رذاكى نكح - "و ماع ضال بعسمي نحو و هعمتو أ
 َ لافتلاركببأو م .ءالاركب ىلا رامتح لول |ًذهو صال الا لس ىلءنامعالا اول ,ةءلو قافنلااو كك رخل
 ألا ازهتءعلخد ؟ردقتلا اذه ىلعو مس م لالقالا لفي ملرك ذام سانذلا ىلع هللا بك ولدا رمان ا(ىناثلا)
 0 دعببالو نيقفانملاب صوف ه.نوظءوباماولعف | موو هلو ريبضذلاامآو قفاذملان مؤملا مالكا ١

 .ىور نموا للقلاندار 1| نوكينأ بع ريدقتلا اذه ىلعواصا اه رخ .اواماعانا الا ل وأ نوكينا ْ
 ادعناو كلذ اكلم ةفانسغ: أ لتقبان أ ىمومّنآ ةىدوويلا لاةفاب دوهم رظان سامع نيس دق نب تانثّنأ ١

 ثاكوروتدنأ ,"الا هذه تلزنف كلذ تاعفل ىسفن لقي ىفرمأ ادم نأ أول تنأاءلاقف هود ر كتف لاتقل كرم
 ش شأن هناهد- . ىسفت ىذأ او لو هيلع هل ىلص ”ىبم الاه وهن , الاه ذه تازغذ كلذ ل-ءلاه دوءسم نا
 ا أ انسمأول هاو لاق هنا هنع هللا ىضرب اطل نيرعن رءو ىساورلا لابشسا ن» مهول :ىفت ثا نامءالا الاحر
 |تاذامل < قالا -ىلعوبأ لاه (ةعبارلا ةلآس للا كابات سعأي ل ىذلا هتندملاوانلعقلانسفتأ لقب اشر

 ْ قلاع ىلوأ نكن وةبطبالام مهذاكيالن أ بفم-ملع لةثيو طظاغبام مهفاكم م ىلاعت هنا ىلع هن , الاءز_5 ٍ

 | اجمهفاكولهئالةقاشلاءايسممالا ءذعم_هفاكي لاا ىلا عت هنا ىلع لدين الا ارهاطنال كلع مزال اذه

 ا مهناوكو:ءوبالمهلا بها ى أو ل-هج أ نم لع ىلاعت هنا ٌمِبادعلا ىف اوءقولاهواء-ةي لولو اهولءفامل |

 ا وهنا ذه نَع ءااو> هل هدغام لكشف م_-ىذاكى اعت هناف كلذ عمو مادلا باعلا الا فئاكذتلا ن هنو دفة ببال

 مهاثن ”الاذاو اتش دشأو مها اريخ ناكل هب نوظء ولام اولعف م -ماولو ىلاعت لاك مت ترك ذا ءاناو>

 0 أ مهنا هينوظعولاماولعذ مْاولو هلوق نهداراانالعا [يههَمسماطارمدم ها . دهاوا_عظعارس ندا نم

 ْ | دعولاب ةنورق مىلاهتهللا فيلاك:نالاظعو سعالاو فراكشلا | ذه ىب ا كومو هءاوفاك اماواعذول 7

 1 | تاني فاعت هنا الغعو ىو ارا اول هوا

 سس سبح

0 



 يس ا ل لل
 2222 ل ا ا ا ا » سس بس ميسم تس م

 1 يب ش ظ

نوكي نأ لة-تعو ةرخ الاوان دااربج مهل لص هنا دما ثوكي تأ ا : ١
 كلذ ناوهو مجرتا اودغل ابها عملا 

 اًميم دشأو هل وق(ىلاثلا ع ونلا)اعمجن نيهس ولا ىلع لعدد ريخاناو# نال هريسغ نم ل-ضفأ ومها عمنأ ْ

 اههلاثم أىلاوعدتةعاطلا نال مهرارتشاو هءلعم جا ىلابرقأ اذ هّنادارلاّنا (لوالا) هوجو هيشو

 قان ترا قلاو ق> هلال قبأو تدث أن وك نأ (فقاشلا) هلع ة.ظاوااىلاوعد,تقوىف اه: عقاولاو 1

 لصاحلا كِل ذرمصي نأ بلطي هناف هل صح ا ذافرملنا لمس ةئالوأ تاطي نا الاّ ا (ثلاثلا) لئازلطاملادأا

 ةلاكلا ىلا ةراشا امين دشأو هلوقو ىل والا هلال اىلاةراثا موهأاريخ ناكل هلو ةناس انه اسقاد ظ
 عوذلا) هن ادا

 ناٍءالا ف صالخالا ادهن نيبامليلاعت هناراعاو ايظعا رج اندل نم ,هانرت "ال اذاوىلاهةةلوق (تلاثلا]

 || لم_:هفمهلارمخ ناكل 4 اوذ (لوتالا ع وذلاف) عفاناانءعاونأمهتلملفلاكتلاءذهاومزتلاول ||

 ب

 هنانيب ءاّقبو انايثرث تصأوق افنلا نم هنوديرامرع-خ
 تاريخنا بةءسماضد وهف ريخ هسفنف هناا

 ْ لق هن اكردةءلاؤ ابا - اذاوفامكلا تحاص لاق ييظعلاٍباَويدلاو ىياظعلا رحالاودو ةيظعلا

 || اءطعارح ا هندل نمتؤدو هلوقك (يطعا زب نول م موو: ناوه ل-ةفتيئتلاو ريكا اذه نم تركأ اذام

 ا (اهدحأ) رجالا اذه مظع ىلع ل دتاهنهةدح او لك ةرين كس ا اركذن الاهذ_هق عب ىلاغت هلال اوقأو ظ

 لادلا ظفالاب هسف'رك ذاذا يكملا ىطءملاوان دل ن مهل اوقو هاندن ( هلوق ىشو ٠ لع | ةغمدب هس 11 هنا ظ

 || لدي سم مل !اًذ_هو ندا نم وق (اه2ان'و ) ةمطعل ا ن1: ةمظع ىلع كِل ذ لد ة..طعا اب دعولا دنع ةماغع ىلع
 ىدلائدلاو ماع ايرجالا ا ذه فصو ىلاعت هلل | نا (اهتئايثل اف عان دل ن مهانابعو هلوق ىف اك ةغلاملا ىلع

 || ةالصاا هيلع لاو دقوا_وطظع نوكيال فيكو ةلالملا بان ىف نوكي نأو بال ةماغعل ايه اعلا ماعأ هفصو

 ْ مهاد هاو هلوق (عدارلا عوذلا) رش باق لعرطخ الو تءعم نذأ الو تار نيءالامامف مالسلاو

 كناو ىلا هت فوق هريظنو قاس انب دااوه ميةّم-ا طا رسدلاَنا(امهدسأ ) نالوقهمفو | ةتسسماطا رس

 ةمامدهأ١ ةكرعنم قد رطااوهىذلا طارصلاهنا (ىاثلاو ( هللا طارمد مي-ةدسم طارمص ىلا ىدهتا ا

 ىذلا طارمدلاو رحالاو ب اوثلا ىلءمّدَةمقلانيدلاو رحالاو باو ئاارك ذ دعب هرك ذ ىلاهت هنال كلذو

 طارمدلا اهمها ل ناكف رحالا قاقصكسا هب هملا حام عاغا هيا اىلا ةما.قااةدرعنمؤوير-طلاو»

 || هقا منأ نيذلا عملت لواف لوسرلاوهتلاعطب نمو ) ىلاعتةوق .« ىو ىلا اذ_هىلع عضوملااذهف
 . ع 8 ا يب يبس سس سس سبا - - لع <> سسسسساا سس.

 هللا ةعاطمب م ااا ىلاعت هنا لعا( اف رك ءاوا نحو نيلناصا او ءا دما او نمي ةهلاو نيدلا نم موملع

 ىلا اوك ا نيذلا ةقي رط فيز لود رااوهطأو هتتااوعيط  اونم1نيذلا امان هلوةب لوسرلا ةءاطو
 ٌْ لوسرنما.ناسرأ امو لاقن ىرخأ ةّرم لوسرلا ةعااطب مالا داعأ مث لو رلانعاو ةصو توغاطلا

 ارسأاندلنممعانت الاذاواتس دش دم-مأ اريخ ناكل هلوةب ةعاطل كل: ىف بغر مث هللا نذان عاطملالا

 ىرخأ ةّرَمْدي الاهذهىف لوسرلا ةعاطو هللاّدع اطر صالا دحصأ اهقتسماطا رمص م هاش دهلو انوظع

 ئ انههوتأ الارخ اىلائقءددلاو نيدنلا نم مهبلع هنتا مث نيذلا عمك ءاو ا لوسرلاو هقنا غطي ن ءو لاقذ

 ني رسفا ا نم عبقور (ل قالا) اهوجو لوزنااتيسف اوركسحذ ( ىلوالاةلأملا) لئاسم
 امويءان اف هنعري_ىاا ل_لق هللا لوسرل بلا دي د2 ناك مل-سو هلع هللا ىل_دهلتالوسر ىلوم نايوثنا

 لاسةف هلاح نع ل_سو هيلع هللا لص هللا ل وسرهلأفهه>وىف نزاحا فرعو هعمج لو ههجوريذتدقو

 ]|| ترك دخلا قا يد ةديدش ةثحو توتا وثءلاتةدش !كرأل اذا ىنارب_غعجو ىنامهقالوسرأعا

 دعما د ردى ان أو نيسنلا تاي ردن وكت تناق ةنلا تلخد نا ىنال كانه لارأالن!تنذنةرخ“< الا

 نماسانّناىدسلان اه (ىناثلا) هياالاهذه تازئقاديأكا رأالد اخ ةنحلا لخدأ لان ناوارأ الذ

 هي الا تازئف عنهن فدكف كلا قامشن نغو اهالعأ ىف ةنللا نكح _:كناهنئا لوسراءاولاه راضنالا

 اندر اذاهالوسرا ملسو هناء هللا ىل_ص ”ىبذلل لاق راسسنالا نم ل در ىف تا زنلءاقم لاف (ثاايثلا)

 فرك ةنلاىف كنجر دتركذ غئملا عجرن تح ئثان عفن اه كمل انقسم انمل اهأىلا كد :ءنم |
 دع يي حسمت تشمل ا ١ 2

 2 ظ تس
 5 ب 3



 .تفعم حست -- يس سل ممل بمس سس يصعم_تيحس م هب سس ما 05-3

 - 1| هدإو ئىراسنالا قأ لهو هيلع ها ىلع ىلا فوانأف ديالا هذه هقنا لزت
  نأيلا هدعبا دش ىرأ الت ىعأ والا لاف لبو هلع هنا لمص ”ىالا تو؟ هرين اف هل ةقيلس قوهو
 || نينمواانا نسما لاه ( عبارلا) ةنملاى هعمهتنا لهل !ديدش اس "ىلا بح ناكف هناكم ىمعف ءانقلأ
 |اوزحو ملسو هيلعدللا ىلصىبإلا نزف ىلوالا ف تعفر# رخآالا تناك اذافاث دلا الا كن ءانلام ”ىنللاولاع
 | ملظنعأ ايثنوكي نأ ب عذب الا لوزن بيس نا الا تاناد راوذه ةعركتتال نومها لاه هن الا هذه تازيف
 || دهن ظفللا وعل حدد ال ىنسلا ص ودنا ملهت كنافاومف بم رمااو ةعاطلا ىلءثعبلاوهو كلذ ند

 | ةيلاعلا تاسردلازاق دقذ لوسرلا عاطأو هللا عاظأ نملك نا وهو ني ةاكملا عجب قسىف ةماعديأ الا |
 ةّدم ىعسملا كلذ لوصح تورثلا بناج هب لمعلا ىف ىكي ةفصلا ىلع لادلا ظقالا نال ةدحا ولا ةءاضااب ءافتكالا توي لو.رلاو هللا عطي نمو لوقرهاظ (ةداثا ذل آسملا) ىلاعت هللا دنع ةقي رمش بتازماو
 -'لرتو تارومأملا لءف ىلتعةع اطل الش ناو هره اظريغ ىلع ا ذه لج نه ديال ىذاَقلا لاه ةدح او
 |ةدحا اولا ةعاطلابن ود أ, دق مسمال راغكلاو قانسفلا همق ل داةدحاول' ةعاطا | عمال ولدا تااتؤنملا
 ْ نوكب رعسم ةفصلا بءةع روحح ذملا مك ا نأ هففاال وصأ ىف تنث هلا وهو رخاه-و هلك دددعو

 | ةعاطواهلا هنوكىف هلا عطب نمو ىأ هللا عطب نموهلوق لوق:ةاذ» تيثاذا فصولا كا ذي الل هم مكىا كلذ
 | نيرمأ ىلءاهينتذب الاد تراصف هدي دمدو هنانزيكو هتزعو هلالكرارقالاو هر عموعاهأ اهن وكفى هلا
 اراوأب حورا قارمن ةمايسقلا موي تاداعسلا عج ثنمّتاوه (لوالاف) داعاالاو- /نءنيظع

 ماسالا لاع ةيععردكستلا نع اهدعبو ىوتأاهؤافصورثك ا هملق فزاونالا هذه تناكنه لكو هللاةفرعم |||
 دعو ةمّد-ةدملاَ ب الا قرك ذىلاعت هنا (ىناثلاو) لصوأ ةاضلازوفلا ىلاو ب رقأ ةداعسلاا ىلا ناكمتأ
 ١ هب االاوذه قركذمث مقتسسملا طارضا ىلا ةباد_هلاوليزذلا باوثلاو ميظعاا رحالابةعاطاا لأ
 هنعقو ىذلا اًدحو نحل اصلاوءادوذل اونقيّدما اونيدنلا نم م_ملعهللا من أ نيذأ' عمم_منوكي مهدعو

 نونوكي م-ماوذ مهعمءالؤه نوك نمدارملا سبا هنا غولعمو هلي قاسم ىلءأو فرشأ نوكي نأ ذبال مانا
 عم اهقئالع مكسا اذا ةصقانلاحا ورالانأهانع«نوكينأو ديالف عمم اذهنال تاجردلا كإتنيِعىف

 ترقب ةرخ الا لاعىلاتاصو وملاعلاادهتقرافاذاف ديدشا| تلا بيسلاب دلاىف هل _ماكلاحاورالا ||
 اناره ءذه ناكف :لباَعَمملا لحما انارملاك ةيفاصلا حاورالا كلريصت مم كانه _ءاحورلا قنالعلا ل:
 .لوةاااذكف: وةلادباغيف اهراونأ ريصت تاساكعت الا هله بيسو ضعن ىلءاوم غد نءعاهشلا سكعت |

 ةعاطنمدا ارااو» كلذو هللا وسأم بح رابغ نعةدهاجا هلامص: واع تناك ام اماق حاورالا كلت ىف
 راونالا كال: تسكعنا مث هللالالجراونأ امهياعتةرشأ ةينادسللا بلا تءفتزام لوسرلاةءاطو هللا |
 رظح لاّ>الا!ذ_يفةناح ورلا قئالعلا كلبي هلماك ةسقانلا حاورالا تراصو ضءب ىلا !مذعن نم |||

 | نيسئلا عم لوسرلا عاطأ او هللا عاطأ نءنو كب دارملا سيل (ةثلاثلا لأ ملا) هءالكرا مس لعأ هلل او لايلاب
 ا هناولوذغملاو لضافلا نيب ةنسردلا فهي وستلا ىضتنتي اذه نالةد- او ةدرد ىف لكتلانوك نيةيدسلاو ا

 || باجل نالناكم ادعي ناورخ الا ديور نم مهتم داو لكن كت ثيدعت ةئلسا ف مسمن وك دارا لبزوجيال
 | ةلآملا) ةمعملا هذهنمدارااوه اذهثهلع اور دقق التلاو ةرابزلا ودا رأاذا راذعيمهضعب دهاشلازاذا|]

 نأ ىلءاوةفتاو نيهلاصلاو ءادهشلاو نيةيّددلا هثالئافاصو ارك ذ متنيسنلا ركذىلاعت هناملعا  (ةعرارلا
 ١ مهضعي لاف انميةاو فلة خا دّمذ هثالثلا تاغدل اهذهامأف نيل ادااوءادهشلاو نيقيّدصال نورياغمزسنا ا
 || اتي دص نوكي نأ د-اولا صذشل ىف نم ال ةلاف هل ادم تافدىهوداو فودؤااهاك تاقدااهدهأ

 | فوط ان ال ب رقأ هحولا اًذهو. صانلا نم فص ففصو لكب دارملا لب نو رخ الا لاهو اس دولهم مشو
 | نحنوةند هاا دكف م_هدعبر كصذ نمربغ نيسنلا نااكو هياعفوطعملا ارياغمنوكي نأ بد
 هه ١ مدا١)ثالثلا تافصل هذه نع ثحعنل وتافدااراس لوةالاذكو منهدعب رك ذنمريغ اوكي نأ !
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 تاو
 ساد حسد + م

 15 دير ردا :

 ْ ناعالا نال ظذقدصلا كو نينهْوملات امص نمل طاف ةع كة فص قدصلا وريخو بي ”سئوريكس لايك

 | ني رمسغمالل وةنفاذه تفرعاذابيذكتلا الاسا رفكلانا ةّمدم نذكلا كو قيدصتلاالا سدا

 | هلو: هيلعلءادلاو قيّدص ووف كش همف هلا ال نيدلا لكب ف دص نءلك نا (لوالا) هوج وقيدصلاىف

 "ىلا باص لضافأن وميددلاموق لاه (ىناثلا ) نوةيّددلامهكئا وأ هلءرو هللانا ونمآنيذلاو ىلاعت

 ,راصف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قيدصت ىلا قيسنا مما قيدصلا نا (ثلاثلا) مالسلا وةالدلا هيلع

 ىذر قر د ها اركب وب ناك كلذ كسصع رمال ا ناكا ذاو سانلا را ل ةودق ئ13ىف
 اذهبق املا ىلوأ هنعهللا

 لوسرلا نءةناورلا تره _كادق هنالذ مالا وةالصلاهيلعلوسرلا ىيدطتىلاقمسءنانا-امافدولا

 | اذه لد مل: | هلافركب نأ ريغ ةوبن هلو الا دحأ ىل_ءمالسالا تضرعإم لاه هنا مالسلا وةالعلا هئلع

 ناار دقواف فتوي ملوركب وبأ هل_.ةركب ىلأ ىلع مالسالا ضر عا لو هدلعدتنا ىل_ص هنآ ىلع شي دلل

 هياءمالسالا ضرع رخأ ثدحرمصق سو هملع هنقا لص ”ىبتل انا لا ةدنأ مله ريغ مالسانءرخأت همالسا

 ةيدس'لطبااورفك كلذو مسو هياعهللا لص لوسرلا فاح دقنوكم لب رك ىلأىف ادق نوكنأل ا.ادهو

 نا ىلع لدثيد_كلاو هيلع مالسالا ضرع قرمدقام لسو هماعهقلا ىلد هنا اذع لوسرلا ىلارمص لا اذه

 نااما امالسا سانلا قرسأ هنع هلا ىضزركبانأ نا نيرهالا عوتش نم لص ةتباا تو اركبرانأ

 ركبىبأ مالسا ىلءاةباس ناك ”ىلءمالسان ا لاسق, نأ ريدَعْسنالف كلذ ىف سانا ارا 1و دق ناك هنا:

 ١ اضيأناكو اريغص امدص تقولا كلذ ىف ناك اءلعنال تقولا كلذ ف ةودةر اص اماما عنا لقاع كل ثدال هناالا

 هنمبرقل ادي د2 ناك امرك, وبأو ةيارقلاب هنمبرقلا ديد ناكو مالسلاوةالصل | هماع لو. زادك

 كالذي فصو اذا لعق هتداع ىلع بلغ نمو قدصا | هنداع نأ مساوهو قيدصلا(ىلوالا
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 ىضر هنا ىلعا ومنا م_ممال كإ ذو مالسالا ىف سانا اريئاسة .غرلا مدس ن ركب هن أشا ذهن ءناعاو ةنارقلا

 صافو بأن ب دعسو ريبزلاو ةدططو هنع هللا ىشر نافع نبنامعب "دلءلق: 3 كل د دعب هاج نمآ املهنعهللا

ب راكألاءالؤه٠ا دتفال امس همالساناكف ١ وابدأ ىدح منع هللا ىذدن وءط٠ نب نامعو
 ٠ عود ؟ تو ه

 لضافأ«ادتقالايبسراص همالساناتيثوام السا سانلا قيس أ ن اكسس هءلعهقنان اور هناانزك ام

 | لوقنفاذه تنرءاذا هنع هللا ىذرركب وأ ةسفدلا هذ ببة مالا قع أنا تثفمالسالا كلذ ف ةراصصصلا

 ني-هجو نم هنا ولو هيلع هللا لف لوسرلاد»د ىلانا لٍضفأ ناك هنا ىذَدةد هانركذ ىذلا اذ_ه

 نءماللاوةالضا هيلع هلوةارثك اهباوتنوكي نأ بجو هرب_غن م قيس ناك ام همالسانا (لوالا)

 رابصو هللا دهاج لأن ادعي هنا (ىناثاا) ةمامقاا م ول ىلا ام لع نمر او اهرج ا ولذة سدح ةناس نس
 ف

 | صاهو ىنأ نب دعسورمبزلاو ةحلطو نامء ل ثم دءادصل اراك اال مالسالا ل اود ىلا اًمضْفَم هداه

 ٍ داهج نكلاور اذكللا لتقف بارحال |موبو د ؟ موب -ىلءدهاحو مهنعهنا ىضر ”ىلءو توعلف م نب نامعو

 لق ىلا ىضفأ ”ىلءد اهو ةباصعلا ناعمه نيذلا لثا مالسالا لو ه- ىلا ىذفأ هنع هت! ىذر ركب ىأ

 | هراعهقلا لص ”ىنلا ناك ني- مالسالا لأ ىف د_هاحركب وأ ناضيأو لفن لوالا نا كثالورافكلا

 نامولءمو مانالاءذ_هىفانوق مالسالا ناكو بازحالا مويودح موي دهاسامنا "ىلعو ففهضلا ةياعف سو

 نم قفنأ نم مكنم ىوت_سالىلا.عت لاق ىدملااذهاو ةَوَدلا تق وداهللا نم لطفأ فعذاتقوداهملا

 | ناك ام تقو مالسالا ةرصن نا ني_.ف اولتاهو دعب نم اوةفن أن يذلا ندةح ردماغءأكئاو أ لءاهو فلا لبق

 فصولا ذم سانل ىو أن اانر كح ذام عو# نمتدئفان وق ناك ام تقود سصن نماناوث ماع اةمعض

 ٌْ رتسف” لدو هركش هناف هملا تفتلء الن مالا هل بالا اذه ميلست ىل ءنواسملا عمسأ اذ هاف قي ةدلاوه

 || ناسنالا نو كسصوهو فول اذ_هالاّلءلاو ل_ذطفلا ىف ةوبنلا دعب ةمئسمال هلا ىلع ءانرك ذاع قزالاطل

 ا ةظساو اهون له ل ىذا اوقدددلا ردا أ هناق هلعنارقاا ظفا لد دق هءاع للدلا لد اكو امن دص

 | هناالاهذس هى لافو اسناقي 3صناك هلا سيرد ةفضقودع ولا قداص ناكهنالل.هم-١ فصوىف لاسقذ
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 ( ةطساو امها لج ملف هيو ةصوق ددااءاج ىذل او ىرخأ :بآف لافوام-منن طسوتمالو ةيةيدصاا ىلا | تاصو ةروبنلا نم تازنناو ةوبنلاى ظ
 | اولء- ىت- ةّمأري_تاهن أي ةفوصوملاةّمالا هذه هللا و دّعذ ةطساولا ىؤن ىلع ئالدلا هذهتاداكو

 ىلا ءوتفد هيلع هللا ناوضر ف وانو عامجبالا لبس ىل_ءركيانأ مالسلاو ةالصاا هيلع لوس .رلادعب مامالا |
 هده نبقي دصااو نيسنلا نيبةطساؤلا ع3 رىلاعتهناناالالا ذامو ملسو هلع هنا ىلد هلأ لودر بنج

 ١ مالك اوةداهشلا (ةسين ثلا ةفصلا) اهانددعىتااءو-ولا ف امه ةطساولاتءفترام رحالقةناالا
 | ةدامشلا نوك”نأز وحال لوف ضعيلا دعت نأب سأيالو بتاتكاااذ_ه نمعضاوم ىف ٌرهذقءادمذلاىف

 ١ ةتىعنا ىلعةةاددب الاهدهنا (لوالا) هوح وه.لعلديىذأا اورفاككلا ل وَءةمناسنالاو وكت ةرمدقم د
 | لص« دقلّمّملا!ذهنال فرمش ةدانز هم سدا رفاكلا لوةةمناس'الا نوكو نيدلا ىف ةهظع ته ةداهشلا |
 || تاكو ةداهشاا انقز رارهالانول وديدق نينمؤملا نا (ىناثلا) :هّاد:ع هلةلزئمال نمو قاسسغلا ىف |[

 | كلل ذرتو دص باط نالزياسرم_غ هناو لدتا !كلذ هللا نما اويلط دقاون اك ءانارفاكسلا دق نءةراسمعةدابمثلا
 | لاه لو هيلع هللا ىلصةئاىوز (ثلاثلا) رف وهام هلا نمباط, نأز وع ف.كةرفك رفاكعل ان« لتقل ا

 لعاؤلا ىععل.عف دءمشلا لوقن لب لملا نعتر ابعت سل ةداهْمل انا اناعف دمهش قد رغااو دم توطدملا
 |نوءاقلا مهءادهشلاف نانسلاو فرسلاب ىرخأو ناسا او ةحانةران ىلاعت هللانيد كد دمي ىذلاوهو

 ىلاقيو طةلاءامئاه ملعلااولوأو :يتاللاووهالا هلاال هنأ هللا دم هل وق ىف هللا مه رك د نيذلا مهوط سلات ١
 رهءاوسامو نااود هنأب هلدت دامو هللا نيدةرمدأ ىف هس: لذي هنا ثدحح نم د .مثهللا ل هسىف ل وتدل
 م اناء كلذكو لافي ةرخآالا ىف هللاءا دبش نم ناك ىلا اذ_مب هللاءاد_منمناكاذاو لطايلا
 املاصن ركجب,ىذلاوهملاهااونوطاصلا (ةئلاثلاؤسلا) سانلا ىلءءادوا ونوكتااطسو ةمأ |
 قيدصلا ريسفت تنرعاذاو لمعا | ىف داسف ةبصعملا وداقتءالا ف دانت لهل ا ناف .ل-عىوهداقةعاىف
 هلع ناكواناوص هداقّدعا ناكّرم لكنال كلذو ترافل! نمتافصا هذه نيدامكلروظ حلاصااود_مثلاو
 || ودءاوسامناوق )اوه هنأب هلا نيدأ دش ثري ن وكيدق ملاسلان امم ملا صووذةيه«ءريغو ةعاطا
 . هنوكافودوم لاما !نوكمال دوو فاي ىرشأو لءادلاو ةطابن وكمت ران ةداسوشلا ةدهو لطايلا ٍ
 دمشااف ادم مشا اص ناك نم لكس دا رابط اصناكا د. مش ناك نم لك نات ةداسهشلا هذ مبا اه
 || اناعاقيسأ ناك ئذلا قيدصلا ىعمون ركنال دقوا قيدصنوكي دق دء يشل انام حلاصلا عا ون فرمثأ
 ناك ادم ناك نم لكس ءاواد.مش ناك اًتيدص تاك نم لكن |تنثف هريغأ و دق هناعا ناكر هري-ع نم
 لا * عالا ةرددل سدل نم م-هدعبو نوةيدصلامسهد_هبوءايزنالا مهقلحلا لفن أن اتثن اقيّدص
 نيدلا نوذّأي ةكتالملا رباك أنا لصا- حاف حالصا | ةجرد ضالا هل سل نءمهدعب و ةذامشلا ةجرد
 ا هد ام نم اشي نم ىلع سعأ نم حورلا, هك الملا لزتي لاه اك هكلت اللا نءنو ذخأي ءارنالاو هللا نء قالا

 |!تلصو ةدقيدصلا نمتقرتناكنا هب نيقيتصلاو نيندلا عم |

١ 

 | ىذلاوه قيدسلا نا انس انال نيةيتصا|نع هنوذخأيءا دسوشلاو ءانالا نع هنوذ_تأي نوةيدصااو
 ٍ .,دهرب رةودادهتءادجشلا نع ودخل نوااصااوهدعب نا ة ودق رادو ءاسنالا نعىلوال اد

 | تافسااو توعنلا هذه ضءا ىف لخاد وهوالا 2:11 لخ ديدحأ ال هنا كلروظ ارد تفرءاذاو بتارملا 1
 قعماه يف فاشكلا بحاص لاق (ىل والا ةلَأملا ) لئاسم همفو اَعيفر كلو نحو ىلا لاق مث

 ا ىفذخأب

 لهةلاةفاطلو بنا نيلةغللا ىفقذرلا .(ةيناثلاةةاسملا) اقف رك ءاوأ نسم ىل_ق هناك بععتلا |

 | |89 واما اذهفال-جلابو الجر كئاوأ نمسح لاقي نآزوحالو نيملاعلابرل رسرانا ىلا عت لاق عملا |
 8| مسالا ف كلذ حاجزلازوبوزج م ةأرعار لر لثماح ”يصمامتا ناك 1 ذاامأ ةفص نرفكي ىذملا مال انآ 07
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 فر الدار ناشط اعااقنر كناوأ نعول كو 0 ءزواشنأ

 م-منمدحاو نس ىالاسحلا ىلعل.ةو زم يقلا ىلع بصئاقمف را (ةعبا رلاةلأملا) الذط مك ردع لاف“

 | نيقي 3 هلاو نيبدنل عمن وكي ه4 وسرو هللا عاطأ نءفنيب ىلا عت هنا لسعا (ةسماشلا لأ اقشر

 هبوةتربىذااوه قدفرلانا انرك ذ دقو هلا ةءفرنوكي هنا ركذ لب كادي ثرتكي لع نيهاصلاو ءادجثلاو

 اريخو اقنرم_مماولاناذا مسم نوتةترباغاو م-مب نو ة غارب نم _همطملا هالؤه نا نيف رةدااورمؤطاىف

 هريغعمنوكيدقناسنالان الف رفهاظا | بح ىل_ءاماو قافترالا|ذ_هةشك ارا صضانرك ددقاو

 ءاساالا نا ىل اعت نيم هلاة.فر ناك هنأشب“ ءانمعالا م انه ةقذشلا يسلغع ناكلذ امأت ها ةءفرنوكمالد

 1 ىلاعت لاه عَن قرب مهروس ونا مد تي 532 -ءاقفرلك هل نونوكينيملاصلاوءادمشلاو نيقي صا او

 هرك ذ م ةةئام لك ىلا ةراشا كلذ ىلاهت هلوةن ا كاشال (ىوالاةلأسملا) لئاسم هبفو هللا نم لضفلا كلذ

 هللا ىلع بجاوريغباوثلا نأ ىل_ءاذ_ه لدهن نم ل_ذذ هنأب كلذ لك ىلع مكحامف باودلا فصو نم

 قلاع اطللالا لسنا دا تناك! ةعزطلا لاس هرادقلا (لوالا) هو>فلوقءملاةهح نء هيلع ل دبامو

 ح رغب لاضيأ ةمصعمأل ةلاص تناك نآو اًدش هءلعامسوم هلع نوكيالف ةعاطلا ىطعأ ىذلا وه ةردقلا كلت

 لهفالامحوم ىادلاو ةردقلا عوثريصيو ةعاطلا ىلا ىادلا قاخجالا ةمصع 1١ بناح ىلع ةعاطلا سن اح

 | درعلا ىلع هللا مت ( فاثلا) امه لعايسوملءفنوكبالفةعاطلا ىطءاىذلاوه عومملااذهقلافن

 | اهنوك عنشما 57 منلا :هلباشمىف عق:تاعاطا تناك اذاو ركشلاو ةعاطلل ةمحود ٠ ىهو ىمدال

 (|اذ_هو امم ودمع نط (ثاانلا) لمقتلاق باوثلل ةمحوم

 ْ هلك باوثا| نأ ىلع لدا هن هن الارهاطناتنثف تف ىلاعتدهلالا ىح ىف لود> عئشوف ةمهاألا ىف ' قادحسالا

 نكل ابجاو ناكن او باوُلا ةلزتهملا تااهتو اضي أكل ذ ىلء الاد ةعطاقلا ةلق لا نيهاربلاف ها نهلّدن

 فيلكتلاو هفاك ىلاعت هللا نال باوثلا كل ذقت ءاامغناديعلا نا كلذو هيلع لضفلا مس -اقالطا عنشب ءال

 ١" لدعف ند قاكلا نكت د خئاوملاو راذعالاحا زاوةردّشلاو لّد-هل | ىطعأ ىذلا وه ىلا هت هنالو ليف:

 هنأ ن جلا كلذ فو: نابع: تك عمت داو هعابا ذاق هب عفش ىك اموت ءريغل بهو نم ةلزمجّكل ذر ا دف ةعاطلا

 معا نالاةحا همف هللا ن نمل كفا١كلذهلوق (ةيئاثلاةلأسملا) انهه اذكف بهاولان ملف

 |١ نملضفلا وه هنكهتسردل اك !باوشلا كل 3 نا ى-ءاانوكو هللا نملضفل اود كلذ ربدَقَلانوكي نأ

 أر روك ذملا لذفا١كل د ىأ هّتبا ندوه لذفا ا كلذ ةردقتلا وكي نأ (ىناثلاو) ئد سالفءاوسام ناو هللا

 0 ىلع هللا ىف كو ىلاعت لاه مث خاب ألّتالا لا حالا نا كالو هري_غنمال هللا ن هوه روك ذل بارد

 : ةيفيكص معي هنا ىلع كلذب هن ىلاسعت هنال هللا ةعاط ىف بدغرتلا ن ممد-ةنامدمك واىف م-ظع عقومهلو

 همفريصقتلا نع زارتس>الاو ةعاطاا لاك ىف فاكملا بغرب امم كلذو ل-ضغتلاو ءا؟ جل ةيذكوةعاطلا

 دعيد اء ىلاعت هنا لعاو (اعيجاورغتاوا تابئاورفن اف كرد اود اونمآنيدلااهيأ 3 ىلاعت هلوق 2

 رومالا مظءأ هنالو تاعاطلا ذأ هنالعد5 ىذلاداها ارك ىلا هلوسر ةءاطو هنقاةعاطف بسغرتلا

 (ىلوالا ةلأسلا) لئاسمب الا فو مدر كرش اح انلاقف نيد ةيوقت ل _هحياهيؤئا

 فوذملا نمزرتاو ظةدت اذاءرذح ذخأ لاقي لثملا ولاء الاوز الك دحا وىف_هةعرذطاورذ_لا

 ودعلا. قءانرتحاو اويذ- - | ى_ملاو هحوراهب مصعب و هسقن اهم قد ىو جااهعلا رد لا لهح هناك

 (امدد-أ)نالوق هفهنناهحر "”ىد>اولالاقو فاشكلا بح اصهركذام اذ- 5 مكسفن أ ن نءهونكعالو

 اورذحتو مكحالساوذخ ىاارذ - ىعس حالسلاو مكحالساو ذخ ى-هملاو جولس ايدو اإل ا

 ذخ اب هالا نوضتير ذاب مالا اذه نال مك دعاو رذ-ا ىف ٌمدد-اوذ_تنوكنأ (قىانااذ)

 ا ر*الا لالا لوقلا ىل_عف لوالا ىلا دوعي اضيأ ليوأتلافودعلان هرددكا وه حالشلاذخ أ نال حالسلا|

 || لئاقل (ةبن اناا ةلأسملا) مالكلا ىوسفب هماع لولدم حال لاذخ أ ىناثا ل وتلا ىلعو حالا اذخأب حرمصم

 ى ار ١؟١
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 الإ مدعل ادة مناكن اور دنا عفش مد وحولا ىذذ مناك نا هنعر 1, ىلاعت هلا أ ىذلا كلذ ل اوةينأ
 ||| نياكحرودكملا مالسلاو :الداا هلع لاق هدعو تيءرذ لان سهالا ني رب دَمَدلا ىلعف ردا ىلا ةاحال
 1 | لاقي هاف عنا رسشا انل وة | لطد مالكا ذه مدنا لوة:ةردقلا نم ىذدالر دل ااضدال.قولضفموهلاوا
 | ةوانقشلا له نم ناك نا وناميالا ىلا ةجاح الءردقو هللاءاضقىف :داعسلا لهن ءناسنالا ناك نا |
 || لكل اناكام هنا باول ىف قرقتلاو ةماكللا,كيلكسشلا طوةسىلا ىضفي اذ هذ ةعاطااوناميالا هعفتإ |
 ٍ ْ هلالاضق انتمامالك رز! ى :دئاف ىأ ل ئاّقلا لوقناكةردقااى الخ ادا ضد ار ذل انرمالا ناكر دب |
 || لاقي اور فنا هل اود( ةثلاثلا ةلأ لال ردا ىفنع الا لاؤسلا اذه ىف ةدئافىأف اردقءر ذا اذهناكابأ
 الأ ودعلا داهلل سانا مامالارفذتساو بردلل اوسرغوو دع لاتةاا وذ ماذا اريسفنوا رذنتورغنب موةلارغت |

 || ترفنتسااذاو مال_ءاوةال_ىلا هيلع ىلا لوق هلثم و هلا مهاعدوريفتا !ىلعموثس اذا نورقتياورقتف ا
 لدأ هد رءااباصالافو ريفنلاىفالو ريعلا فال نالف لاعب هنمو نورغذي نيذلا موقلل منعا ريغتلا واورفناف
 عمو ههركو هزه عزفاذا هصرفنو هملا ع زفاذاهماارفن لاقي عزفل اوهوراذنااوروذنلا نمفرحلا اذه
 || اهدحاوسقَردَم تاعامب تايشلا ةغالا لحأ عجب لاه (ةعبا راتلأسلا) مودع لات ىلااورفنافةياالا
 ]|| هةسانحم عج هليدأتو هملعتدنثأ اذا ل جرلا ىلءتئاضبأ لاسقيو هتعجب ىأ ئىذلا تيشنم اهلصاوةمأ|

1 
 ا
0 

 نصحت

 خد ببتح

 ْ هن رس دعي هب رسم ةقَرْذَمم تاعاج ىأتاسئاماو سهلا ىلا | و رةناةانعم اع او رفنا آت اس.“ او رون اقدل ودق
 | اناددوو تافارز هنلااوراط هلوققرءاشل ادارأ ىءملااذهو :دحاو ةيكوك نيعتجت ىأاء.حاماو
 ىلاهتهو: « | واسف محنك نئااملا ىأ ىلع ىأ اناكرو الاجر مس: ناف ىلاسعت هل نق ءاتمو
 ال لذف مكب اضأ كلوا دمهش مهعم نك 1131” ىلعهقنا مث دق لاه ةميطم مك اصأ ناف ”نئطبل نا مكنمتاو)
 ٌْ ةلأسملا) لئاسم ةمفو  (امظعازوفزوفأفمهعم تنك ىنتيلانةذوم هند و مكس نكي مل ن اك َناوَةيل هللا نم
 ْ اهيا هلو هللا مر كس ذنيذلا نينموملا ىلا اهجارن وكي نأ بدخ مكن مناو هل وةنألءا (ىقلوالا

 ْ نعسانلانوطيثبا واكن وةقانأا هنمدارملا )ل والا) نياوت ىلعا اوفانخا و ردا ودخاونمآ نيذلا |
 1ْ ناك نااونمآ نيذا!اهيانهريدةن”نئطمسا نا مكتم ناو هلوق لمة ناف لو هماعهللا له هللا لود |

 1 باوملا ومكنم ناو وق ىف نموا نماعس# قفانملا ل هبفيكف انقفانم ئطبللا اذ_هناك اذاف نكاطسا
 || (ىاشلا)طالثخالاو بسنلاو سنا ثم نم َنيْصْوملان قفانا ل_هح ىلاعت هلا (لوالا) هوجن نم |
 (ثلاششل ا) ناسجالا لهأب نيبشتم رهاظلا ىفا وكم منالرهاظلا بسن ينمْوملا نم مواهب ىلاسعت هنأ ١
 (قاثاالوقلا) ركحذا هيلعلرن ىذلا اهي انهلوقك مك اوعدو مكعز ىف او:ءآنيذلا اهي انلدق هناك ١
 || ءاطالا عع ةئطدتااواولاف نب رسفملا نم ةعامج رات اوه وْني-ئمْوملا ةفعذا واك نيئطيملاءالؤهنا ا
 انءنالفاكيأطن أ ام لوقت ب رعلاناةغالا لهأ حو ه:ءلعفلا ررحح رديدعااااذ_هةدافراضبأ !

 ضرغلا اذه نع ئطعب نم مهي ناهي الا ىعما دف ىلءف دعم ريغ هسفن ىفهنالءلدت ءايلامهااخداو
 || ةيمصم مهتباض ناو ةمنغلااو ذخألم-ععماو وكن أ او::نواسملارفظ اذافداهللا اذهنعلقاشتو
 مكلل.قاذامكلاما ونم[نيذلااب. ايدو ةب هللا مه دارأ نيذلا مهءالوهو لاق نيفل كت ءاوناك نأ مه رمد
 | طيرثتالممتمءاطنالا نئطببا هلوةيدارأ انا ىل-عل ديىذلاو لاه ضرالاىلا ملقان'ا هال سس ىفاورفنا |
 نك : ريغلا طش هدم ذاراا ناكول و ةمنغلا دنع م_يعم تنك ىتلانموهأ وق ند ىلانعت ءاكح ام ىه رع :
 | دنع ولو ةيم منا نيئطبملا ءالؤه نع كح ىل ات هنا لاهو ل ودا | اذ_هىف ىذاسقلا نعطو يعم مالكلا اذه

 لئمو ىلا هت هنن نم هدأ لاسقأ !نعهدوعق دعنقا كج مع نك ام ذا“ىل_ءهقلا مذ ادق نين موا ةسم ١
 | هتيومكش نك مناك م-هل لاح: نأ نينمْوملان قملءالاضي أو نيم وم انال يقف اذان قارامغا مالكلا اذه 3

 ا

ٍِ 

 اممسسلا سس _ ماين  ةديسي سس

 أ هنا لع لج نافلاه متْنيةفاسنملا ىلع ل-+ نكءامناو نيئمّوللا ىلءهلوننكءال هنا تادف دوم لوسرلا ىع |
 اوهنلانوءرمالو نولقاثةوداهطلا نع نورخأت ا واكب مدخال نيةةانملا ف مص لقاشنلا ؤءاطنالانم |

 ' ل ْش

١ 
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 7 كباسمس. هذا ضي ١ ب - زمام وزي كهررم بربع ضم مهب سب

 ١ غار م

2 
 اذم”مسسع ص

 دج حج ببي بيجيب بيبسي سبه هيد لبيهسللاب ا يح مخ ا يح ا جس و حسم ا كاس بنصر تبدا هوه يمج مقص سس متنا تيتا

 ( عاونأ نم مم-خماعنددرونا.عئتمواان ءاريثك ثوار ةياوناك دقفم-ميفاضب أ عدرمغلا طيدمت ىلع لج |

 ١ 1 أطب نيب اول دف م -ماكد ريغلاطي شنو نب رمسفا اراك ًاونيتةاناافدو+ومنيةصولا الكف س داتا

 أ هلأ ( ا مزال لالا ناف بحو بح ىف لاقياك ايّدمَمم ىناثل اوامزال لرتالا اولعف-أطو

 ناتاقآ كلام الك ن ناك ىلاذ هن "اي ةلرلابح ايقلوص واش 0 نأ هلوةةفنمحاحزلا لاق (هبن املا

دعلا نددهحور م ازهمالاو للا نم نعيم دمهم مكباصأ ناف ىلاعت لاه ع ”نيطرسا هللا فا ن 1 مكشم
 0 أ ش

 8 ند هللا نم لس 5م كباضص نئاوةدشااو ءاليلا نم مهباسص أ ام ىدمصب تا ارمضاح ا دسهم“ د

 | لئاسم ه.قواسظعازوثزوذأذ . موعم تاكح قد ءلاةدوم هنو ما ه نك: مناك ّن َناوةءا ةعنعورذط كل

 ظ نوقابل او ةدوم ا عي قوف نم ةطقذملا ءاتلان نكست مل ناك صاع ن نع ضف ومنك يار( لوألا اس ١

 | كيد نم ةظءود م كب ءاسدق لاه ليز زهتلاهيءاجس دق نيس:» ءا ارقلاالكو "ىدح اولا لاهو لعفا مدة ءايلاأاا

 | ثينأتلاناكاذا ن-.ءعركص ذ: لاو لالا اوه دنأتلاف هير نم ةلفعو هءاج نةىرخا ةياقدادأ]

 : | داعأ ماللا م ذا َناوةءل نسلط! ارق هَ اناا ةلأسملا) لعافلاو لعفا اني لصاف عقواذ امس "قيةحزع

 انا و نمنال ةفدعض ةءار ةااهذهناالا ةعاسجلا نعم يف ”نكطسل نا هلوقنالن مىتعم ىلاريهذأا

 ظ تنك ىئتبلاب لوقو ”ىل_ء هللا ع ادة لاق هلوةف حرردقدار ةالا بناجو ظفالا ف درغم هنكلو ىدملا ىف

 لضم كياصأ نئاوازكه ليزنتا | ناكحوا لوة»نأ لئاذا (ةئلا ءااةلأس سلا اهظعازوفزوذأنموعم

 أنك هل ةوةمقو فكن ةانس اقسم ىظالا ناك ىظعاز زوذز زونأف م_هعم تنك يئتيلاّنإ 0

 ! ىلا عت هلا هناِس نسما ةباغ فو هونيسبلا ف عقو ضارتعا دنا هباوجو نيبلا ف دوم هنو مك م تاو 0

 أ م مءافاذكم ناكهلاينسديدشلا رورمسلا ر يظأة يكن ني_!سملل تعقواذا هنا قذاسنملا اذه يح ا

 ابهياعمد ةيذل ”هلماعملاهد- هلُءمو ةمنغلا كإ:تاوف بس ديدشاا مغاارهظأ ةلودو ةءنة:اوزافولو

 تلقا ذا امأقا هنرحد:ءنزحو هحر ول: 2 رذاناسنلا بح ن متالودعلا تالا قس ىفالا ثاسنالا

 | هرورسقفانااذ_ه نع ىح ىلا عت هنا لوةئف ةمّدّدا هذه تذرعاذاوادعاتراهظا ادد ةضقلا هذه

 مدمر ا ل هلو د دنع هن كد نأ دارأ م نيسملا ةمكن تقو

 لوقيامىلااورظنالوةد ىلاعتهنك ب عتاادا ارااو ةدوم هاب وو ماكنا ن نك-:0 ناك هلوق نيملا ىف لأ همام

 مالكلان هدارلا وعاد هنذلدعأ ةطاأ خالو ةذوم نيو توتو مكس سل هناك يفاسملا اذ 8

 ىلاعتهلوق « نسطاةءانىفهئاالا ضارت_ءالا لس ىلسء نيم ىفاعتاوامالاك ناك ناوودو

 فو بلغيوأ لة هللا لمس ف لت أقد نءوةرح -هلان ان ان دل ةاسيحلا نومي نيذلا هللا مدس ىف ل :اقملف)

 لييسىف ل' !ةءلف لاف همف بمغرتلا ىلا داعد اهلا في5 طمملام ذا ىلابعت هالعا (ايظعار أ هسئؤتا

 | نبا لاق ثوم ءانعم ثورمشن نا ) كوالا) ناه-و ايدل ةاسللا نورمُسذ هلوقىف نب ردي ةسالجوللا

 همانش تاكا دراج قف # ىنمأ ادرب تب رمسو

 1 نيدلا هنا لويس ىف لتاةءافدن الا ىعم ناك ةعم دقي توملا ىعو هدعب ىعع هد رماو همالغوهدربواولاه |

 ا | هلوقىلا مهلاوعأو مسسفن أ نيسنمؤملان هىرتشا هللا ناهلوةتحوهو ة ةرح ٠ الانا دلا ةايحلا ثوعد ا

 | | نو.طا- ل اواولاف نورتثي ىأ نورمد هلوق ىعم (ىاثلالوةااو) هيعيانىذلا م 2 مطب افرشتما]

 ا 0 الا يسم حرس دحأ نءاوفلذت نيذلانوةذاسنملامه باطلا اذهب

 |عئا ارعشب عالا لو مح ةلا_تسال اولتاع منا ودم هرب دقت فد ن نءد؛الفري د قتلا اذه ىلعو ةرخأ الا ىلع

 !ٍ نآدارأ الن ناسالان ا (اهدحأ) ىرغأ تالا تا: هَ , الاؤىدتعو مالسالالوصحيل_ق مالسالا|

ا الا ةداعست هسقت ع نماهارتشاف انهي هبسفن تلم هلل الرس فا منالا ةامحلاءذه لذ :
 ١ اهادب ىلإ _ءردقاةرخ

 ا ناسنالا ري ةجالامداسغنا.يانورقملابتقناي مة قاعتالا (اهيتان) ن هيغنلا ةنشايمت السن | ل
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 املا ن رمش نيذلا لق هنا تصح (اهتلانث) قاياا ىلع ىفاسفلا جرت لرئاو لاس لاب لفت شا ل ل#.ق ظ 1 7١ ١ )] ناز ورتس الا :داعست اوف بجو لذوات دلا ةاسحلا ف ة غر دكر يامتاف لاستقلا كلرتن مناف لاستقلا | رمل للاي يي 7ببتتسلا 5 دول تاع هن» كتم ع ل يس حيي ةيحما ممحتب 1

 أ ةماركلاو ةطبخااو ةداعسلاب هنورَمم تااكسساذاةرخاالا ىلء از دلا ةا.ط ا اوجراسمنا 5 رخ الاناث دلا
 ا نولود- بيهم املي منال ا دلا ف ةءاركللا و ةطمغلاءنورو: ”هلءاقاان م مناف ا داناقمان كذلك ناك اذاو

 1 ال وتممراص ءاوسف هللا لمس ىف لئاقي نم قدملا و اهطع ١ رجأ هسنؤن فو سف باغي وأ لة هللا ل هس ىف | | لئانقي نمو ىلاعت لاق ءدارعملعأ هاو لابلا/ترط هوجو ءذسهت لاو الان زوي وءاد_ءالا ىلدعأ
 . | ميسظعتلانةنورقملا :-ادلا ةصااخلا ةعفتملاو» و ايهظعارسأ ه_.ون فو فراغكللل ايلاعرامد وراكم
 نم فرش لع نكي ل نيرب دل الك ىلءالصارجالا ناك اذاث نيدلاطانيتاهنيب هةطساوال هنا مولعمو

 00 ل داذاامأف ةيراحملا نع تحلو مصانا نرغب ل كلذ ىل-« مزعاذا هناف هرهةيوؤد_هااتافينأاماو 8 الا ودعلا هلت, نأاما نيم دحأ نءدبال هنا ىل_ءهسفن نط وب نأو ديال دهام نا ىلءلدياذ_هوداهملا

 ١ 1 ا لدقيف لوقف ميسقتلا نم ىلا هت هللا هركسص ذام ىع اذ. «ةرارغلا ىف عق.ام عرس امخ مز علا اذ ه ىلءال ٍْ

 ْ | نيذلانادإ ولاوءاسنلا او لاحرلا نمني_ةهطتساا و هللا لمس نولناقتال مكلامو ) ىلا هتهلو: » بلغب وأأ]
 1| (اريست كندا نماسنل ل_عجاو املو كندل نم انلل لعجا واهلهأ لاظلادْبرقلاهذه نمانجرخأ اير نولوةي
 أ هفو داهطانمالا نم مدقتاملا دمكحصوب كلذراسن لاقل موك را ىلاعت ءهراكش ا هتمدارأ ا نألعا|
 ' لأ مكلرذعال هلا ءانعمو بجاو داهللان ا ىلع لدينولتا-ةئال مكلاموهلوق (ىلوالاةلأملا) لئاسم|
 | فعضل ىف غلب ام ىلا نيلسملا نءنادلاولاو ءاسسنلاو لاجرلا نم نيف هضم ملا لاح غلب دقو هل _تاسقاا ل رفأ

 ءالؤه صخت نم لااا فامردوابحاولاستقلار اداها ىتلااهل_هلا ناب ولاَتمَعلا ىلع ديد ثدح اذهذ
 (ةلاثلاةلأملا) ريسالا لاكف ىرجم ىرح داهم ا ىلا عمجبا !ذ_هنالةرذكلا ىديأ نم نينمْؤملا ِ
 مهأرذءال هلا ناو لاتقلا ل رتىف م-مملعراكنا هللا لمسس ف نولتاةنالمكدامو هلوق ةلزتهملا تلاه
 لأ هقا ام هللا نارذسعلا مانعأ نمنال مالكلا | ذه لطبلهلنا قل دس.ءلالهفناكولو هكرتف ةسباا||
 1 لاعرلا نمزي_ةهْضْملاوهلوقنا ىلءاوة قنا (ةثلاثلاةلأساا) روك دءهباوجوهب ىذقاموهدارأ امو !ٍ
 || متحلام ىعلاو لءسلا ىلعافطعن وكي نأ ( امهدحأ) ناهو همفو هللقامع لهممنادلاولاوءاسنلاو 1
 أل ىأ”لجوزع هللا مسا ىل_ءافوامعمنو كب نأ (فامااو) نيفءهتلا قو هللا ل بس نولئاسنال |
 لأ نادلاولاوءاسنلاو لاج رلانمنيفهضةسااءدارملا (ةعبا رلاةلألا) نيؤمْضَم_سملا لد س فو هللا لدم ف ١

 لأ نبا لاه اديدت ىذ أ دكمر افك نموا, اوناكو ةنيدملاىلا ةرجهلا نعاوز_عوةكباوقبنيلسألا نم موق أ
 |دلولا عج ناداولا ( ةسماسللاةلألا) ناداولاو ءاسنلا نم نم عضة سلا نم ىتأوانا تنكصاسع ١
 ٠ ساس لاو نا داوو داو كِل د كم ناكر وول روو نانزحو برح وه نالعقو لعف ىل_ءءاجاسم هريطتو [)
 ش ةمالاودءلانالءامالاودسعلان اداولادورياار_ةاورارحالا ءاسنلاو لالا دارين أ زوو فاشكلا |
 ألا انل:ثانالاوروك ذلل امن نادل ولا "هه لعح هناالا دئالولاو نا داول ا امه«و ةدماولاو د.ءاولا ٠ ءوا ل د
 ةغلايمناداولا هللاركذامنا (ةسداسلاةلأسملا) لثعأ هقاو ةوشاوءانآ لاقي اك ثانالا ىلءدوك ذلل |
 ْ | مسماكت مسهل ةضغبمو ماهتمأو مسوي .الاماغر نيفلكملاريغنا دارا مهاذأ غلب ثيح مها حرش ف ا
 اودي لنيذلا مهراغصءاع دي هللا ةعسرلال ازخةسا مهئاعد ىف مدون امص نوك ريشي اوناك نيسعضت_تلانالو |

 اًمرنولوب اوناك مهنا نيةعض#_بملاءال ود نع ىلا هذ كح مءاسق ستسالا فمها رخانة:دسلاتدرواك ْ
 لاسم هنو :اريصن كن دل نءانل هجاواملو كي دان ءانل لسع باواهلهأ ماظل رقلاهذع نمامبرخأ ْ
 || لة<رطااءنيفو هو ءاماخأ ن وكو ةكماهاهأ لااظلا ذب رقلاء ذهن ءدارملانا ىلعاو هنأ (ىوالاةلأسملا) |
 1 ْ نيللسملا نو دود اوناكم_منا لال ن وكي نأو ميظع ملظا ل ارمثل!ناىلاعت اهنيك رمش ءاوناك منالنإ وكنأ |
 17 ةفصاهلح أ الما اهاوقو ةئنؤمةيرقلا ل وذي نأ لااستل (ةيئاثلاةلأسلا) هراكملاعاون أ ميل !ثواص نو |
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 ا هللا ل ومس نمي وكلا نا هبا وج وو اهاغأ ةااظلا لاي نأ تشر ناكف ضف كاذارةيرقال |||
 || هترح ًاريسخالا ىف ماللاو فلالا تاشدا اذا كنا بابل | ذ_هىف ل_دالاو لعافلا س.انةممكتحلاةفصلا

 ١ لج لحرب تر صو بالا ةعرك جمزلا ةئسح أس انتر ص كلوةودث هشن ادا ذى لولا ىلع ا

 ْ تر رم كلوقك هنأ أنو .ريكح ذتىف ىناشاا ىلءهتلح ري_خالا ىفماللا وفلالالثدئلاذاوةيرانملا ||
 أ ماللا وفلالات اد دأولو اهله لاطا ةيرقلا3#هنءانج رخأىلاعت هلوق اذه نمو اه وأم حا

 | ل_هالل ةفصهنالّدب رقالاةعن لاظا !نوكي نأز اجا او لالا ةملاسافل ادب رّقل ا هذه نم تاقا لهالا ىلع |
 | بالل ما.ةلاقد وأ عاق لجربتر ض كلو ةك فد ولا ةك ىف فاكر دةا١!ذهو ةيرقلا ىلا نومست:م لدالاو

 'فصولا نمد ودقملا نال فد ولا ةضىفايفاك ردقلا اذ_هناكح امناومل--رالافصو ه-:لعج دقو ْ
 | لعجاو هلوق ىف (ه ةئااثااةلأ -11) لءأهّللاو فصولا اذه ل-:هن مىلداحدوصقملا اذهو زيَمْلاو صمصاتلا

 | الجر امءلعل_عجانو ديري سابعزي لاق .(لوالاف) نالوق اريد كندا نمانا لءجاو ا.او كندل نهانا

 1١ .ةالصلا هيلع ىناانال م هءاعد هللا باج ًافانع رو ان داشملع اظذصو انطاصء موق وشو: 0 ولنيذم وا نم

 | ناكو مالدلا ردا لودر و < ولا اكتف مهل اريم أ دمسأ نب باع لحالك عقال مالسلاو |
 | دارملا (ىناثلا) ني زعلان نمل -ءاذااو ”ىوشلا نم ف.عذا| فصار باع ناكو دمسأ نب ناتعريصتلا |

 | تدأن اعنا 5 لل رصانوايلوانل تنأ نكلماحلاو 8 ةرصنو الو كنان ءانللعجاد

 | ىعادااو دهم ةريعلا ليدا هالات 1 وه ةرعال نان داو و 1 لامن و 0 ْ
 | , الاءذهو ت توغاطلا لمس فن واتاعي نورفاكلا وهثلكا الءاو قا نبذ ردن 0 واتا نوتمؤم اق |
 1 هد_هرك ذال ىلانعت هال توغاطلا لدس قو هف هن اربسغ« اًضر هل ءذ ىف هضرُع ءناك نم لك نا ىلع تلال ذلاك |

 1 انوغاط هللا ىوسام نوكينأ بجو توغاطا | ل.س وأ هنا ىل. دس ىف ثوكت نأ اما لاتقل انا ىف مو ةعسقلا ا

 | افعضت اكن اطشلا دمك نائيبو ناطم_ثل اءاماوأ اولتاقي نأ. هننا ىل مدس ىف نيلت انما عأ ىلاعت هن امن |

 ' هنثاةرسصن نمفعضأ هناا اوال ن اطمشلا مدت نا شالو هءاماو ارمني ناطمسشلاو هءاملو ارمني هللا نال
 | ةءاغف م-حامح لاحاوناك ناو رهدلا هجو ىلءلم ا مهرك ذ و نيذااورمذتا له نا ىرتالأ هام اءاوال | ْ

 1 دكت ١١و ميلالو وهتراتدلا ف قيالز حرت ضرتنااو اماذلف ةرباملاو لول اامأو ةلذلاو رق

 1 1 .لا ةه- ىلعررمضلا عاقرا ىف ىعساذاه ديكي هداك لاي هيلعل اش -الا ةهخ ىلع لاس اد[سف ىف ىمساا
 / اف 0 مع نم هنا ة 3 اناا لا هلوةىف ناك لاعداةدئافو هلع

 ل قافتةوق ه ةالاوطتلا

 ٍ كر لادا (لزالا نالوق <. ةزيقفا" ءاوأ هوا "لامن 20 "أسم همأو

 3 صاوو ىلأ نب دعسو نوءلنم ن ذحا كفو دا دنا فوعءنب نب رلا د ءءىف تازن ىاكلل لاق نموا

 نيكرسث ان هنوةدايو ةنب دملا ىلا او رجا همن أ لد .ةلسو هيلع هللا ىلع عنا عمار ا
 ْ كلذ رك فادي دش ىذأ

 اا رموأ ل ىنافو مكيدب أ اوغكهتت'لوسر مها لوقيو مهلانقىانانذئ ا نولوتيو سو «ءلعهتنا لصون لوسردملا
 : ةئيدملا ىلا اسو هيلع هللا ىل_دهقتالوسررحاهامأف ةاك لاو ةالصلا نم مكي دةماقان ا داخخ باو مولا ١
 ٍ نيذاا نأيلوةا11ذ- هىلا نوءهاذلا جتحاو هي 3 . الا هذه نتا لزنأف موضعي ههركردب ةعقو ىف مولاتشباو سعأو ١

 ثونمؤملا مهلاتقاا ف نوب غارلاو لاقل ف نويغارلا م هلامَلا نعاوفكم -ه!لوةءنأ لوسرلاحاتح

 م-مسفنأ نءنوروظياوناك نيةفاخ ا١نأب هنعباوهللان 6 نينمؤملا سيق ازاي الانا ىلءاده ل دو : ١

 مهنمرهظو هنعنوةفاثملا محا اراذكلا موااممي هللا هاف مهتراسمو رافكلا لاق ديرتاناو نو مؤ مانأ |
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 ل وةلااذهىلان رورهاذلا جحاو نيةئانملا ىدق ةلزاند الاثا (ىناثلالوقا١) 2 ردا واكامفالخا

 | نوك(ت زوال نمّؤملا نال قفانملانالا قلبال_فصولا اذهنا مولعمو ةيشش 3 شو أهلا ةيششكسانلا
 ًاايئدلا عام لقلوسراللاك ىلاعتهنا (ثلاثلا) نيقنانملاور افكلا ةفص نءالا سبا هللا ىلع ضارتعالاو ]| | لاتقلا انملعتدتك لاير اولاه مهما مهنع ىح ىلاعتدنا (ىتامااو) هللا نم هفوش نم ديزأ سانلا نم هفو
 | مهاوقو قعمااده ىلع هلو هب الاهذه ىف روك ذملاةمسشالاف عابطلا مزاول نم ىلع | نع ةرفنلاو ةامخلا 0 | بح ناوهو داو فر < هوجولا هذه نع لوالا لوةلاءنولئاماا باجأو نيشذ الا تافص نم كلذو ْ | ةرخ الا ىف هتبغز نمرثك اثدلا ىف هتبغر تناك ن م عمركذي مالكا اذهو قا ناريخ ةرخ الاو لبلق
 و وةو.ىلاعتهللا باح ال راكدالا ه> و ىلءال كاكا فرةذل ىلا ىلعلو# لاتقل انماعتدتك ١

 ٌْ مالكلا اذه مها هّنلا عام#ا لحال لب كلذ ني ركدم ١ واكم وَما نال الروك دم ىلاقاس دلا عادم لآ ىلات

 || داهلا لعنومدقيو ةاملعا بحو لاما ةرفن مملق نم لوري ذءامه ةامللا هذه أ باقل ىلءنووياس#
 ْ ركذ ىلا عت هنال ندَن ااا ىلع هن الا ل ىلوالا ومعأ هللاو نمل وةلاني ذ-هرب رقت ىفاماذ_هذىوقناقز

 | فواطعملا اهرب هى ن تلاه الا ىلءةف وط عمتي الا هذه تناك ذ ف نيةفانملا مالكنماذهّنا كالو. ظ | كلدنعنمءذهاولوةي ةئيسمعصنناو هللا دنع نم هذه اولوية مهيصن ناو وق ةياالاءذه دعب ]أ
 | ةالصلا بات انا ىلع#ي الاتاد(ةناثلا ةلأسملا) اًذيأ مومأ موملع فوطعملان وكل نأ بج ونمفانا ف. ظ
 ماظعتلا نع ةرامعةالصلا نال ل وةءلاىفاملقداطملاس ترتلا ودا دذهو داى باخ ىلعامدة ناك ءاكرلاو |

 هوت( ةئلاثلا هللا ) داهلا ىلع نام دم اما شالو هللا قا ىلع ةَمدْد ا نءةرامع ةاكنلاو هنن اسهال ٠
 ا كلذو كذلا مهو ةيثخ دشأوأ هلوقرهاط (ةعبارلا لأ لا) لوعفملا ىلا ف ذم ردصم هللا ةيسدخك
 |هقلانممهفوخ نمصة:أ سيل سانلا نممهنون نا ب .الاهذسمبىلاعأ نيب فدي راقااءاس دك ست |نوكينآاما رخ الاىلاةي_سنلاب امهدح ًافنيفوش لكنال كلذو ةدشلاوةاواسا نهنيمفصاا ىدححا | ىلعم منا ىنعمب بطال ىلع ماهبالا هم دارما ( لوتالا) لو وأآلا نمهوبجو هيف لاح ب ويغلا مالع ىلع
 اة م-مود ع ربدقتلاو وا ولا ىءعوأت وكينأ(ىناثلا) بطانخلا ىلع نيعسقلا
 ْ ٌْ مالكلا اذه لوي مهرس. نمنا ىهبنو ديرب وافل ةئامىلا هانلسرأو هلوقريطظن ادهنا .(ثااثلا) | ةدايزو هلا نم ةيدشخ لثم ة.نللانم هعفة يت 32 أوه نمّنالةافانم نيسمسقلا نيه نيب رسدلو

 1 | اوناكن انيلئ اقل !ءالؤهنأ ل-ءاو لاتقل اءملع تيتك لامير اولاوو ىلاعت لاق مث » معا هتاو موه اذكفا]

 || مولع نيقن انم اوناك ناوةايعللابحو ت ,وأا نماعزح نك هللا ىلءاضارتعا ال كل ذاولاه اع موف ني هود إ]
 | عامم لق لاسةف متوب-ث نع باج ىلاسعت هنا من انا اج "ان تو ىح ان الهىأ م-ماعل امم اباحال ]| ممهارككتهعلاك اذهو بي رتل جأ ىلا انترخ ا الولاولات مث ءاوعد فو مال اوةالصاا هاء لوسرلا معز ىف مولعل املا بدك ىلاعت هنا ىندم ىلع كلذا ولات مهملع لاتةال اتاك ى لاء برلا نوكل نيرك ءاوناكمما
 اديوشماتدلا منا (ثلاثلاو) ةدب ؤمةرخآالا منو ةمطق:ءان دلا منا . (ىاثلاد) هل لا | منو للتايم دلا مننا (لوتالا) هوجولري_تةرخكالانااسنلقاغناو نت ناريخ ةرخاالاو لرلقاسالا
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 أ نواظي ىءاسكلاو ةزهو ريثك نياق (ىلوالاةلأسملا) لئاسم هيفو اليتف نولظت الو ىلابعت لافت |[:
 هةر



 ا بااملا ليس ىلع الا ان  نواذلاو 5 5 نيذلا لالا ريب نر كسلا عتحار هنا ىلع ءامأ أن 1

 داهطاو توااندم مها صال_خال هنا ىلاءتنيتذ توملا مككر ديا ونوكتاهغيأ ىلاعت لاف لاتقل انيلع ٍِ

 ١ ةداه سال امقعم سم نوكيهجو ىلع عقب نأبف توملان هل , ال ناك اذ د 5 ةرخ - الاةداعسا تدعي سموم ٍ

 فاش ك1 ب>اض لاه ةدمشم ىرقو ه ةعقترم اة د كاوا سام ترهظ اذا: ارا تكتل اص در وألا ِإ

 00 ىلا«:هلوق *« اههلئافرعاشلاامتاو ةرعاشتد.سق اولافاك ازا اهلعاف لغفن |||

 نء نيد اخ داهذلا ع نم تاجا هاد سر د ا :

 أ اولتافواو دهاج اذ امنا م-مداعنم داهاا ىف نيلفاثنملا توملان هنيفثاسملا» الوهنا وهو رح اهو

 | مدقم تقر مثلا ناي .دملا تناكتورمةملا لاق (كوالا) اهوحو ةّمسلاو ةئسطلا قاور كصذ ٍْ

لقهلوقناف ليات اءندلا عامل قهلوق ءاتادكودو
 3 , الا ةلزك_ءما تااق 0 ”انزادللأ 11 باطلا دمفي 

 مظلا هنم مصب ىلاعت هنا ىلع لدتو ملظا ا ىف قام لالاو با وا ممتغاط ىل_عنوةدتسن ىملا ىل-ءلدت

 ' نودةذءالىأال.::نواطظإ الو هلوق 06 ثلا ةلأسلا) هب حتقلا حدامملالاو له فيال هنأب عامنا تاو

 هلوذ ه هن مالكللا ىذمدقو اراةددا هات مدد ل هتامودو ةاوذلا ل. ف لثمم-هلا عاب اون نم

 ِت ك. مالكلااذهن هدوصقملاو م ؟رلوت ولا مككردي ١ ووكتاعأ ( ىلا هت

 0 ماش رءاولاهو ة هم دءأوأ هللا ةمشتك سانلانودد لامعا ا ضرف دنعم ملا منع كح - ند

 تومان م تررذنارارفلا مكعفني نا لةهلوقديا الاءذهربظأو كلذك نوكمالثأ ن نم ىفوأ ناك يدبالا
 ١ نمَةسغللا ىف اهاصأ و نودللاو رودهلا ىه نرعلا مالكف جوربلا و الءلقالانوعتئال اذاو لتةااوأ

 | اهلافصوءاماا ريدكسح» ةرمسمنب عت ًارقق صخلا وهو د.ثاانهالطو اهعقراذا رموقلا داش نم

 1 ماقنل فو ىلوالا نم .5 | ةدعبق ىرخأ ”ةلددع هن د الا هذه ىف م_مثء كح 5 ةرخ :٠ الاةداعس ىف نع. .ءاررعثوملا

 هللا ىلص د#ت ةيحاصم مْوُس نم اًذهاولاف هوركم ءمماصأ ناو هللا دنعن ءهذهاولاق ةمتغو ةحاراون اصناف

 '(قرالا لأ 30 لذ اسمن , الا ىفو م_هد انعّودُسو م-هاهجو موةجةياع ىلءلدياذ- هو مل_سو هيلع

 / تروحاك ٌلاسمالا ضد مهنع هلاك سمأ نيقتفانملا ف انو دوويلا دانعر هظالف مل_سو ه. .لعهللا ىلهلودرا

 ْ لاق اذه دنعقءا“ ياو اسيل واهأ امش ااا ”ىل ند هب رق ىف: السر امو ىلا هت لاك محال ا عمد ىف هن داع

 ا ىلاعث هلوةذ مدد :مائر آاعسأ كر ار نار طعما 0

 ةثسمريسهتناو هلا دنءنماذهاولا# راامالا عباشو رعسلا صر وب_صالا ىعي ةةدس- مهمانأو

 ١ ناوهدهانل اولاف هن .1لامءاجاذاف ىل اءت لود تح اّرهو د-2 مود نءاذداولاهرعس* الغو بدح

 نمدارملا (ىناثلالوقلا ( ٌكَدَم نءو كيانريطا اولا ملاصموقن 'رعؤو هه نهد ى-وعافريطب ةلس موب هل

 ارم اوهلوالا لوقلاو ىذاةلا لاه ةعزولاو ل تقلا ةشمساا ن .وةينغلاوءادعالا ىلءرصتلا ةدسسكل ١

 ْ رمغهللا ىلا ةعر لاو رصألا ةفاذاامأ ةرب اج هللا ىلا اهتنقو عنلا هكو هللا ىلاء الغلاو ب_مألا ةفاضا نال

 همهذم ىلعلاق 5 لوما !لوق أو ها ىلا ؛مفاض از ع ل ل-تةةلاو ةعزهلا هع تناك اذا ةئيسا نال ةزيئاج

 ةملماا ىلع عفت ةعيسلاثالءا (ه اثلاةلأسملا) هردقو هللا ءاضق ف ل_>اد لكلاف انسذم ىلعامأ

 ا ||توعحرم_ولعا تائيسااو تان سطام ةانوابو ىلاهت لاو ةعاطا اوةمعنا | ىلءةةسطاو ةم-هعملاو

 ا ١ لك ف موءءاادءةي ةةس مست ناو هلو“ لوة:ةازهتنرءادا تاثيساانيهذب تا-ااَنالاهو

 ا اذهذهننادنء نم لك لق كلذ دعب لاق مث تان ساألك ىفمومعلا دقي ةشيسممهتناوهلوق كلذكو تادف

 ١ تن ات الخلا ىضاعللاو تاعاطا1 ناار ذاع تدب , لو هلنا ٠ نه تاثملاو تان_سكلا عم. .-نأب عب رمد ١

 ا 2 ل هىداعملاو تاعاطلا عجن ا يلع هلا د , الا تناك ةئيدأاو ةبحلا مسا

 يس ام اا ورع مين وو 5 ه4. ؟بلاو ةنساأا ا ْ



 + 4 ذه

 وهفةرخ“الاىف هياعمدنم ناك ن اف نو هف هياهفتن مناك ام لكنا ثاائا|نعباوهلاو ةمسصعملا كلت ا

 0 اد وفر دللمر انرنام لعل تن . الارهاط نا تءثةلاؤ سلا لازأ كارتشالا ]

 | لالدعسالا دسفرثؤملا نءىتغتساناهناذ| نكمملاف هاوساملك هناذا نكح هاو ىكاعتو هئاكس ٍ

 أ
 نم ندأو . هودي وسلا ىل_عهبق لكلا نا انامل هتاذاإ اولا ىلا |[

 | لك نا ىلع لادا ناهريلا ناك املدنا (ىلوالاةلأ ملا ) لك اسم همقو ادي دح نووةةينوداكرال موهلا ]

 | ةعاطلاورناابب داريىتلا ةنسسملانا (ىاشلا) امهبةصتخم تناكف بدا او بدلا ىنهميف ةلزام
 ا هعاص وااريش لع ىنعع ة:حانالف تءاصأ ترعاامالك ىف وسو ارتهدأ لا امعا ىتياصأ ايفل اقال

 عقاو ة نسما ظنا (ثلاشلا) ةنسسح م هصانالاشا مترك ذامدا رااناك ولاده ىلءف ةمدعم لع ىءعةتس

 أ ا ةعاطلا ىلع كارت مثالا

 | نواست,كتا لالا نءباوحلاف اعءهممووهةمىكرتشملا ظفالالامعتسازوعال هنا ةرورضةدارهأ
 | هقان - جيك ىباسأ لابتي نأ مضاد فاش نع باولو ظفالاءوعىف حمدتبال بسلا صومخا |
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 | نالذ_-1نا نمو ةعاطلاكإ:نوعااو قيفوالا كا نمهداعنوكيوهتنان منال ذخ هياصأو هللا نمتوعو |

 ئلط اوم نيعستلا ني ذه ىلا ةمسسنا اية: لسا م ءاقةرضاط اةداعساا وهذان دلا ىف هياعفتنم ناك ناو ةعاطاا

 | هللاوهو د او هتاذإ حاولاو هئاذلن كةاماو هناذإب اواماوةةدو-و٠ لركه نانو: ةعلاهمادب أ

 | اجاتع هلاذلنكمبملا ناكصدناو عئاصلا ىفذ مزليذئنسو عئامداادوجو ىلع هثودح و ملاعئازاو |||
 | فاتخال م كك هو تالا 00 هللا ىودام لك نك هللاكوساملك ناك نان ثلا

 | هلاذل نكمل دانتسال ك1 1نافتامنا ةةصوأ ناو كاالءنوأ اداحوأ اكلم نكمملا كلذ توك نأب

 أ ءالؤح لاخقلاهتلاق عقاد لعن ملك لو ةردوكو ىلا ٠.تهرككه ام تاما سعْشلا صرق

 | موقلاءالؤه لا ىلاعت لاف ءال_طاور وواتلا نع فإن هل ىذا اهبل لفه أ ىلا دقت م دنا قوس
 عع مالكلااذ- هد ىلعم_عفوقو مدعن هبعتلا ى :ر2 ىردتاذ- هواش دح نووقتم نرداححو,ال

 ىلانعت هللا قاب ةفرءملاو مهذلا لود تاكل لالا: ]وق هدص ىلع ةلاددتا الاهزه لد .ةلرالل حلاو نر 0

 اهدحوأ امو اهةاخام ىلاهت هنا ره ةدردملا هذ لوم مدع تيا نال هبا !ىعمبهتلا اذهل أ 1

 ملعاو ىلاعتهقاداجيابال دمعلا داحي امل هحت امن اهنا ىب_ع لدي بعل اذ: لود بعتأا اذه لاك ذ دوا[

 6 ةئاثلا ةلأ سما مل_علاب ةضراعما من اانرك ذدقو ٌمذلاو حدملا ة ةقب رطب لالا سل مالكا اذ مّن

 ىدعع لعق داو ثيدح هنأ نآ ارد |فضصو ىذ" :ةءاذهو عطول د هق ةروكصالملا هن تل ١

 قدفوتلا ن ندر الة كاع نك ةنرس نم كيابم أ امو هلو ةبدبعلا ىلا ةنتآلا هذه فاهتاض أو هتتادنعن هلك لق 1

ا لعقامهو ةئيسلا نود هسفاملا ةعاطلا ىها _
ايام! لعإو تناك ناو هنأ نالت منع ديعل

 

 ا هده نووقذيال مائي دح نو وفي. نوداكال هلوقن مدأ رانا د ع نورمةملا عمبأ ةلزتمملا تاق

 | عاش لال نو تارامعااةذهالا سل رقلان كدا يه باو اراد نآ رثاانوكي نأ هنم مزل.ذ لردت

 نبال لو هلع همنا ىلص هلوق هن ءو اهمذ نالف فو أ لاشي م عفلاهعفلا (ةئلاثلا ةلأس سما ) هند اموك ىف

 0 ا ل ىلاعت لاه م هموذ ىأ لب وألا ىف دف سايع
 عقيةرانةئيسلا ظفل نا تيثدق ”فايخلا”ىل_ءوأ لاه (اد.مت هلا ئكوالوسر سانا لانسر أو ْك سف:
 كال هب هلا قم قا ىلا هذيلا فاح لادن هنا مم < )اال لع عج درا وشنو هللا ىلع

 هللا ىلا هفاشمة د_ثااوءالبلا عع ةئيسلا تناكحال او ام_معءضقاننلا ةلازاو نيب الا نيتاهنيب

 نيترو اجلا الا نيتاه نيد ضق اذْنل ا لوزب ت- ديعا اىلا هم اضم ةمدعملا نع ةلدراراب

 ةضذا لا دمر رط لئءاو سو تارة ريغ كسه: نخاورقو هب الا رمت ىلع م مسفن أن وذل الا لج دقو لاق
 ىتلاةئسلا فاذا . الا هذه ىف ةئيسلاو ةنسلسا نيب ىلاعت لذا ذاق ل.ةناذ تار ةلاىقريمغتلا ءاعدا نم
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 هللاىلا ةفاضمربغ ىهن دبعلا لعف نمىهىتا|ةئدسلا امأو هنلا ةفاضألا تصف هفاطلاو هلمعستي اهماا د ٍْ

 ْ هذه ةفاضاتءطقنا مرجالفاهيف بغردنأب الواهب ع هنأبالو اهدارأ هنأ الو اهلعذ ىلاسعت هنأبال ىلاعت ا

 ةلادذن الاءذه لون ع نو عضوملا اذه ىف ل رلا مالك هتنما ذه ىلاسعت هّنلاىلا هو ولا عب نم ةئيسلا

 95 الانا اقامنا هب الابنم-و د اوراق هينولوةنالموةااو ىلاسعت هللا قءاخب لد ناعالانا ىلع
 ةطشلا ىه ةن- ل !نال ند ناعالا انااا هللا ند ةنسح لكو ةنسح نانعالا نال كاد دىلءةلاد

 هلوةناّىلعا وقفنا مهنال ةثسح نوكينأ نأب وذ كاذكنامالا ناك شالو عبقلا تاهج عمن نع ةملاقلا

 || ره ل ةناس-الاو ل دعلاب سهأي هللا نال وق ىف ىل.قو :داهشلا ةلك هي دارملا هللا ىلا اعد نمالوق نس ندو
 0 ني ناالقامناو ةن.س-نامعالا نا تيثف هلاالا هلال
 1 نء مزلمف هللا نم اهمأ اهلك ىلع مكح - مث تائس تكلا عج ىف مومعل اد. ةيةنسح نمكياصأ ام هلوقو هللا ن 5

 هللا نمناعالانأب عطقلا هللان م4:-سح لل كو ةئسح نامالاَنا ىدعأ نيم دن نيناه ْ
 | ىلل.ةنأف

 ا ىلا وهز كة رول اءاخ هو اعمر انا ودهن نمناسعالا نوك نمدار 1! نوكأ وال
 لأ ناغ مدنعرفكلاونامعالا ىلا ةيسسنلاب ةكرتسشم عّئا عئارمشلا عبهباناق رفكل اوه ىذلا هّدض حق ةفرعم |

 : انيق نامل انا نا الا سل فه كو نار ل ءالو نايالادجوأ هسفن راش ادب اا

 35 " الاءذهةلالدب تيثف هللا نك ةنس- نم كب اص ام هلو نا اًضقانم اذه ناكذ رسولا كده ِء

 |( رفكلا نا نينتأندرأ اذاغ لأسم ا هذ هى نيج وماوراصذ ه.نولوةيالموصاناو هلا نمنامعالانا

 ْ نأيلوةلاف هللا نم رخكتلا لاه نم ناعالا لاق نملك نا ( لوالا) هوجو فالق هللا ةاضضأ

 أ رفكلل المص ىل_ءردقولد. ءاانا (ىناثلا) ةقالاعاجلال فااخم رت الا نود ان 0

 ا داجال ةملاص تناكن افنوكنتالوأ ناال ادا ال ةلاص نوكن نأ مار ةكلا دامعال ةحلاصلا ةردق

 1 نوكيدتن هش نامالا دال هللاص نك 0ناو هئمدسبعلا ناعان ان لوقا ادوءيذت .ف.نامالا

 1 || ةيجومةردقا!نوكتريدتلا اذه ىلع ءنالو لا م ىد:ء كل ذر د ىلءرداه ري غئذلا ىلعرداقلا

 ه-:مرثكلا نوكيال نأ بحو هنمناسعالا نكي ملاملهنأ تثق هس ماءارداو هنوكن ءعنمع كلذررو دال

 ا داح اب لقتسملا نال ذو ىلوأر ةكالادسومن وك ال نأ. ةناعاللاد- -ومد.علا نكي لامل هلا (ثااثلا)

 || نا.عالاوه هماث ى قلداملانركينأديروالا القاع اينذإ اىف ىرنالو هدا ىه لمت هنكي ىذا اوه ع هلا

 أ دات ءالاو لالخلاو ل-هجلا اوه هيلقىف لضاملا نو, نأ ديربالءالقعا | ندا تاب قطاوةفرعملاو

 |١ ل_صال نأ بو قياطملاو وال العا! ل.هءالاددةءالودو هسن:لاعفالا دحوم د.علا ناك ا ذافأطللا

 لدهن ركن 0 هدام عطق 7 ؛ ل.دا مو ةيولطمو .هدومةموه ىذلا نامعألا ناك اذاف قللاالا هبلقىف

 1 كالذ ناك هم وكتتو هدا عقاد بخ هنموارفااو نع رفنل اهياع ف ناو هلصعدصقاموودارأ ام ىذأ|

 ؛ نيبال هنردةيرثكلا عوةوف ةهشا|نمدشأ ديعلاةر دقي عقاو ناعالا نأ ىف ةبيشلا نال صاحلاو ىلوأ ١

 هذ._هةلالد ناس ف مالكلا "هله اذهذ هانرك ذىذلا ه-والرفكساركذ كرتهقان ههناناعالا ىف ىلاعت

 | ارداف ناسك ةديس ن نءكياطأ امو هلوقن ههيهدم ىلع هن قاد يلا م ااماماانماما بهدم ىلعتي الا |

 | فاضأ نينشيووف تضرماذاو مالسلا هيلع ميهاربان ءهراكح لاف ىلاعت هنا (لوالا) نيه-و نه هنع

 اه -مْب دفا !ىلب ءافشلاو ضرملل اها اخ ىلا عت هنووك ىف كلذ حد ملف هللا ىلا "افشا او هسفن ىلا ضرملا

 - ونامسصلاو ىلةاارندءابل !ةءالو ضرالاو تاوءدلارب د الاي هنأف اذه_هاذك.ف بدالا ةباعر

 ىلسس ىلعاماهفّ_سااذهرك ذهلا ىر'ذه هاربا لوةريسف:ىف اولا نب رسم ارثك أ (ىنائلاز انوهاذكف |

 ناو لاب ب دق هدصق ىفو ىلع عن ةراعذلا ناجل لقد "كش وه اذك ف ىراذهأ لاق هناك راكم الا |

 أف وقم هل لاتينا اغلا فو ضد هبا ميىشدامام داو مود ةسيئاعر ةكلااذهت هللا م ىل ةّئاد

 !| لوقنذ ك سعت نكأرق نم :ءا ارقامأر ذك !"اينليو ؟ةسلاوداوالا هنتوا الا هذه ىف ةنسحل ا نااندب
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 | ذياالا ل نم نادا رااق كلذ هن0نا وهيفنعطالفزيعباتلا وةياصعلا نمددا ودب الاءذمأ ردةنأ عمنا ا

 اذهراكسنالا ىلددس ىلع ماهفةسالا ري سف: ىفرك ذراكنالا هجو ىلع م اهذمسالا ل دس ىلع تدرو امنا ىلع ْ
 مهيلا ةفاضمريغاهمادارملا ناكر اك ذال ا للدس ىلع ماهفتسالا ضرعم ىف مويا |ةعيسلا فاضأ ا هنال مالكا

 1ْ هنا اكل ةاريسفتلا ىر< ىرع هنا ل اللب نآرقأ نم هنا دادعا ىلءال لع نهلة ل' انتا | !ذهرك ذذ :

 ىلارومالا عمج دانسات ان .الا هده نمدا رانا ىلع ةرهاسط ةلالدل ديامم وراكن الا لل دس ىلع ماهفتسا ١
 كلذ تاعف دقو غيلبتلاوةفاسرلا الاكل سيل ىعبال وسر سانلل ل اناسر أو ديالا هذه دعب ىلاعت هلوقىلاءت هللا
 ةيادولا لو دحام اذ ىسولا غلو ةلاسرلا٠ ا دأ ىف كريهمتم دعو ل 3ب ىلءا دم مش هقنأب ىنكو ترصقامو
 .[|| هللا نكلو تبيح أ نمىدهالكن اهلوقو ئثد الا نمل سيل ىلاعت هلوق هرياذو هللا ىلا لب كما سدلف
 ىذلااذهدك ًاىلاعت هنا ع همالكرا ريبلأب ملء هللاوذي الاءذهىقلابلاب رطخام هلا ذهتءاشن نم ىدري

 | عاطأ ن منا ىءملاو .(اظيفحم-ماعتلانلسرأانف ىو نمو هللا عاطأ دقف لوسرلا عطب ن+) لاةفءانلق
 ]| ة-ةءقللاىف للذو هللاالا عاطأام ةققطاىف وهف هللا ماك قالا ىلا ا غاممالوسر هنوكل لودرلا
 أل ل-_ضأو دشرلا نء هللاءامعأ نمناف اظمف- م-ملع لادا سرأ اخ ىلو نمو هللا ن فو الا نو تحال
 ْ نأب عطق ةبادهلاروثب هياقهتنارانأنمنأ ل-ءاد. هداشرا ىلعر دع ال قالا نماد_- ناك قد رطاانع

 ||| اناعادادزب امهدحأ نا مدحاو سلجم ىف نيصّصُم ىلسع هضرعت دحا ولا لوا دلا ىرت كن افان رك ذاك صالا
 ا دارأ مالكا !كلذا بلا ناولو هعامس دزءرفكج ىلع ارفك دادربرخ .الاو هعاس-د_ثعنانعا ىلع

 | هبلق نعحب رن أدا رآه ضمانا ول وهسملع ردقي ل ههه د'_ةنعاوم الكلا كلذ بح هيلق نع ح رنا

 : ا ناس ٌض-غملا واضغيم بلا بلقن |اسع رماأدعب مم ردع مهداسف داقدعا و مالكلا كلذ ضبا

 هسفن نمربستعا مث د ,و-ولا اولا تاكمملا عيجي دائسا نءدبال هناىف هان راذدوذلا عطاّقل !ناهربلل
 00 !ىل_ءلئالدلا لدأ نمهتعقاو ل_هعافمردق وهتلاءاضةد لكلانأب عطقيم ُ ءانرك د ىذلاءا ارفعسالا
 ْ لص مانا ارةتسالا اذ لثعرلملا عمو ىلردلا اذه لثع لعلا عمنا ةهج نم هنن! قاذعالا هبا د اال هال

 ]ا ةلاسلا ١ لثاسم ب الاى قب هنم هعامو هع هدص هللا نأ الا كلذ سيل هلا فر_ءداّمدعالا اذه هيلقىف |
 ٠١ ||| ىهاوثلاو ضاوالا عيمجب ف موصءم هنا ىلع لئالدلاك :وق أن م هللا عاط ادق لوسرلا عطي نءهلوق (ىلوالا

 ا ْ امودعمنوكي نأ بجواضد أو هللا اطدهنع اط نك ملا نم ءوش ىف ًاظخ اول هنال هللا نع هغابأم لك قو

 لجالر يخل هذ لثعنايتالا نع ةرابع ةعباملاو هوعمتاف هلوةىف هتعب اع سعأ ىلاعت هال هلاعفأ عمج ىف
 || هلاوقأ عج ىف هلدايقنالا نا تدثف هويتاف هلوق ىف هلل اعيطم لعفل ا كل دلع ى الا ناك ريغا اا ذل هف هلا
 ىضر ”ىفاشلا لاه (ة اثلاةلألا) هللا مكط دايقناو هلق ةعاط لبلدأا هصخامالا هلاعفأ عجفو
 لديهتنا عاط أ دقذ لوسرلا عطب نم ىلا عت هلوة نا لوسرال ةسعاطلا ضرف باي ةلاس .رلا ناك ىف هنءوهللا
 باوبالارت اس و ينحلا رمودلاوةاكرلاو ةالصااو.ءوض ولا باف هدابع هي هللا فاك ف ساكت لك نا ىل-<
 ناسبالا ف.لاكتلا كالتي مامقةل ىلا انلليمسالد نيل نآ لا ىفاشيسم فياكتتلا كلذ نكي لو تآرشلا ف
 | -ىفاشلا مالك عماذههقلا ةءاطنيعلوسرلا ةعاطنأب لوقلا ماكل ذك سهالا ناكاذاو لوسرلا
 ةعاط نالٌكل ذو هتبلا هنلالا ة_عاطال هنا ىلع لدينا عاطأدق:لوسرلا عطب نمهلوق (ةئلاثا اةلأل1)
 دال ةعاطال هنا ىل_ءالادةناالا تناك ف هلق ةعاطال نوكست ال لوسر هنفوداسمق الوسر هن :وك-الوسرلا
 نمو هللاب> أ دّمذ ئبح أن م لودي ناك ملسو. هيلع هللا ىلص ”ىبنل نادي الا هده ىف للاقم لاه + هقئالا
 هقارعسغد_هن نأ ى«::نأودو لرعشلا لجرلا اذه نراه دةانوةف انملا لاذ هللا عاط أ ده: ىءاطأ

 هنا ىلع الا ةلالد ةمفيك اندبان أ لعاو دب ال اذ. ه هللا لزن اف ىسعى رادنلات ذك ام اير. نأ ديربو ||
 (اقه دحأ) نالوقهمفف اظمفح مولع لانلسر أ اخ ىلو نمو هلوقامأ هلل ةءاطا انا لوسرال هتباا ةعاطال ل

 اها ضرءاتالف نطاو.ااامأ رداوظا | ل_ء مت > د# ا. ىعي باداء لودلاود ىلوذأ | نمد
ٍ - 

 ارااثا أ ْ
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 | هاسنع» (لرتالا) نالوق اظرف ماع لانلسرأ اخ هلوق قذانهه ئره اظلانلوتلا هيدارخا نا (ىاشااو)
 هناكلذ ف ببسلاو ىىداهملا نءس اناا ظفتل ل اناسر أ اق نز_<2 ناو ىلو تلا كلذ ب.س ممتن ىجاالذ
 هلةلست مالكا اذه رك ذىلاعت هللاف: م-مذارعاو مدرفك بيس هنزح ٌدمثي ناك مالشلاوةالدأ | هلع
 هارك اال ةوةكودو لولا كل 3 نع م_هرجزب ل غ_كنالاناسرأ اق ىعملانا (ىاثاا) نزالا كادر

 نولوةروىأ (ال-وهتلان كو هللا ىلع لك ولو مهنع صر عافن ودام بتكي هلاو لو: ىذالاريغم-#

 لاف اذا اذهو ةءاط لانعط أ ىنهعبمئاازوعو ةءاطانت أ ثوان هأ ىأ عفرلا,ةءاط ئىذ مهم سأ اذا
 ا فك مها لاقي مهب ق وثوم ا برعلا ضعي انعم« هنورتسلاف هع اطو عمو ةعاطواعتداقنملا عسمطملا لج را
 لعفاادّوغ ىلع ديس دالا نأ لعاو هاد فأشو ىصأ لاق هناك هملعءانثو هتنادجل ودمف تددأ
 تي 'لد_:ءنماوجرخ ىأكد_:ءنماوزرباذاف اهرارةةساو ةعاطلا تاس ىلءلديهنأف عفرلا امأو

 اولمأو اريثك همقاوركسفت سه لك حاجزلا لاق (ىوالا ةفأسلا) ىلئاسء همفو لود: ىذلاريغ مهتم ةفئاط
 هقاقٌثاىفو لولا نه ىذربالام نوةدذا ىلاععت لاق تنمه عأأ اذه ىل _.قاريثك ه د سام ءو هل اصم ى
 رطاوللانوكثكامهذ للا ف هتب فناسنالا سا نأ ركسفال تاموالا لأنا -(لوالا) ناهجو
 امناهنا 4 بلاغلاو تبلا ف زو كح لدال|تقو نادنالا نا بااغلا ناك الف لتأ ل-ًغاوشااو ىلخا
 ضرقاودارأ اذا برعلا سةخالا لاق ادن ىدق:_سماركفا ا ىم-مرجال لالا ىف راكفالا ف ىدق:-سب
 (ةيئاثلاةلأسملا) رعشلا توب ريرقتف ركفلاب ىعةةسملا هيفركشتلا اوهسف هيفركسفتلا ىفاوغلايرعشلا
 ىلاعت هنا( اهه د ) ناه-و صمماعأا اذهىف و تستلابنيةفاسملا "هلة نم ةقئاط ص*ىلانعت هنا
 هدهنا (ىناشلاو) مدرك ذي م هناف كلذ نع عجرب هنا لع نمامأَ هقاسفئو هرقك ىل-ءق هنا لءنمركذ

 ةلأسلا) اورك ذيول مرحالفاوس لوا وةكسواوهع- مهريغو تمتلا ف م-هليلاوروسأ دقاوناك ةفئاطلا
 هلل معدأ نمام أر اهظالا,ن وقاسبلاوءاطلا ىف ءاَتلا ماعؤاب ةفث اطتد ةزجو ور_عوأ أرق (ةسئلاثلا
 ] (ىناثلاو)ءاطلا ىف تع دأءاستلا تنكسالق تاكرلاةرثكتلاو مس ءاّرغل ا لاق (لّوالا) ناهجو هذ
 | نص امو ماغدالا ف لاش مالا ىرت اهم رس اهتنب ىذلا برادا دح اوزيح نمءاتلاو لادلاوءاطلا نا
 ءدب ل نءامأ اتوصديزالا فاتود صقنالا ماعدا نسف قاسبطالاب ءاملا ىلع د زتءاطل انا ماعدالا ده
 ( ةعبارلا لآل ) هلاصحي امهتمدص اولك٠ اقبابٍ+وذزيتلص اسفة م نيتك نيج رم نهنافرح اهم +ةلعف

 نب رفلا قعمقاهمالو ق.ة-ريسغ ةفئاطلا ثدنأ تنال ثدنأتلابتتمب لقي ل وريكحذنالاب تدب لاق
 فال وأ هبت صأ امو تاقام فالح تنيزو تر وز ىأ ةفئاط تن ف اذ كحل !بحاضص لاق جوفااو
 بكي هللاو ىلا عت لاه مت ةعاطاا ال نا.صعلاو لو.ةلاالّدرلا اونطدأ م-ملال ةعاطلا نم تنهذأمو تااقام

 ىتكب (ىاثلاو) هاك ىف كلالزتيءانعمنا (اءفىدحأ) نيهجو هيف حاجزلارك ذنودعام ||
 م_-يهضفتالو مهرتسْ 2 مال ىاملاو منع ضر _ءافىلاعت لاه مث هياوزاجل م-هااعأ فئاصص ىف كلذ
 لك و لاف م مالسالا سهأ مقدسي نأ ىلا ني ةذانملا م أر تس هللا ص اسناو مهئامسأب مهركذنالو
 نورس لاق هلع لك وف نا المكو هقئان ىكو مم مقلي مه من كاي فكيهتنا ناف م مناشف هنث | ىلع
 ننال اوراف ححااد_هاج هلوةبكلذ حست مث مالسالاءادتاىف نيةثاماا نع ارعالاب صال ناك

 كلددعب صالادوروذةد_>اولا ةّرااالا دقي الذ قاطم فلاب سهالا نال راقت ه.ذ مال كحال ا اذهو

 |همف او دول هنناريغ د -:ءنمناك ولو نارا نورب د الفا ) ىلا هتهو5 + هلا -اننوكال داموا ١

 كلذ لك ناكو مهدنكو مهركم عاونأنيةفانملا نع ىحامل ىلاعتهل العا ( اريتتحافالدخا
 ارت_ةم هلا نودةدعي اوناك لب هفاق داصةلاسرلا ءاعدا فاق هنوك نو دقتعي اوناكام مدمماىل->ال ا

 لاقف هنود هيد ىل-_ءتلادلا لئالدلا ف اوركفو اور-طني نأي ىلاعت هللا م-همأ مرحالف صرردحم
 “دم هدصح يمتص بصح ممل
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 , ةمص ىلع ثا رب ىلاعت جحا ارك وأ تلا ناو دخولا ما ريا لا رقلا نوربدّرالنأ ْ

 ١ نع ةرابعربدتلاوروبدثلا (ىلوالا ةلأس ملا) لئاسمةلا الا فو هنو ٠ أ انهرابداو دومالا ب قاوءىف ران :

 ىرمأ نم تابةةساول مالكا مدن لاةءو اهرودص تاودةرومازاعااوربدت مالاهلوق هدهو |

 |لديقنا الا ارهاط نأ لا (ةقاثلاةلأسملا) هم-ق اع ن نمت :رءام ىصعار دص قو تف رعولىا ترب دةناام
1 

 قلعتاها 5-مكلذ ىلع الا لمحت مولذا ملسو هيلع هلا ىل_ص د ةون ةعص ىلع نآر ةلاب مح ا ىلاعت هنا ىلع

 : 1 ( اهدحأ ( هحوأ هن الث ئم د2 قدك ىل_ءنآرقلاةلالد اولاكءانعلاو هجملااهلمقاع ْ

 اوف آد هو فالثءالا» نء هتمالس .(ثااثلاو ( بوءغلا نع رامخالا ىلع هلام ( اهتانو)

 ا هحو ثالث فالتخالا نَء هتمالسريسفت ىلاورك دلوتلا ذم نولئاةلا منهن" "لاو ذهفروك ذملا

 ركملا نع ةريثك عاونأ ىلع ”رسلا ىف نوئطا اوناك نيةفانملاءالوهَّناءانعم سدالار 59 ولأ لاق (لوالا)

 !اهتعءربذتو الاخ الاخ لاو-الا كلت ”ىلغ مالا او ةالصاا لع لوسرلا عا طططد ناك ىلاعت هاو 0 ا

 | ىلاعت هقارارخالس< مول كلذ نا مول لقشر هلال كل ذلك فوود حارا امو مغلي لع

 ْ كلذ ناانإع كلذرهظ لاف توافتااو فالئخالاعاوأ ذ# لوةفرهظاو فقد داادرطااملالاو

اانا نياكة لارثك أهمل ابهذ ىذااودو (ىناثااو) ىلاسعت تا مدا سل
 ٍْ باك تآرغلاناهئمدا ار

 ْ تاماكلا نم عاونأ هبف عقول هتناريغت عن م كلذ ناكىلف مولعلا نم ةريثك عاونأ ىلع ل لة-موفوريبك |]

 هلل ريغ دع نم سل هن الع كلذ همف دول ملااو كلذ نع كذب اللب وطلاريبكللا باكا نالةضقاَتنملا

 | راسبالا هكردتال ىلا عتهلوتا ضقانملاك ةراظان اميرىلا ةرضانذ مو هوجو هلوقنا سل ل.ةناف

 : نابل ذئمو.ف هل ودل ضقانماك نيهجأ مما :اكيروذ هلوقو ردقلات انآ ل

 | هجولا) ةتبلاا همئثنيب ةضقانمالو ةافانمال هناريسُتل !اذهىفانحرمش دق اناق تاحالو سنا همنذ ن

لالموبأ رك ةاماف الت الا نع ماسن ءارقلا اناوق ريس: ىف تلال !
 هبئمدأب ارااناوهو ىاهةصا

 نءهيفةحاضقلا تءتبلب كمكرلا مالكا ىف دمدام هتلح ىف ن وكيل تح ةحاصقلاةل رىفف التخالا
 ١ بتك اذاف ةح اصغلاةبابنو ةغالبلا اعف ناكن او نافالا نا مولعملا نمو دحاو يسن ىلع هرخآى ا هرأ ١

 انوقدضعب نوكي ثمحي همالكى توافتلا رهظينأو ديالف ةريثكلا ىلاعملا ىلعالةسشمالي وطاناقك
 ظ ىفذاسقلا برضو ىلاعت هللا دع نمر عملا هناا اعكاذك نآر ةأآ نكيملالو الزانا فك“ هضعاو ا ْ

 | فورملا كلت نم هئذاف عقدال ثم هل هلد ؛وظلارب هالات كمن أ هنكمال اذم د اولا نا لانك الم اذه

 .ادود- عم كل ناكل ناصةثلاو لافتا اذ #هه لم نع هيوم هل وطا اريماوطل اانب رول ىتسناهةنو لاخ

 ] هل وقيام فال ىنعملا مول-عمنارقلانا ىلعةناالا تلد (ةئلاثلاةلأسملا) انهه اذكةزاعالاىف|

 | كلذ ةئر م نيقفانملل أمال كلذك ناكر نال موصملا مامالاو "بنا الا ءاننعم ليال هنا ىلا بهذي نم '

 || هلم نعم هزع له نأ الو هنود ةدص ىف ة>نآر العم نأو هب ىلاعتهننا م_هسهأد نأزاجامو ربدتلاب

 ْ رظذلا بوو ىل_ءةنآ الاد ( ةعبرلا ةلأس سنأا) كلد لدم جيرلار افك ىلع حن أزوالاك م-يلعةجج

 || هم ىلع لمادإا اذ د-ميلالدةسالا نيةذانمل ا سعأ ىل اعت هنال دياقتلاداسقب لوقلا ىلعو لالدة_بالاو
 ظ ىلاهنافصو هللاتادَدْؤ ر-ءماق ا 5 هنو ةص ىفدبال ناكسح اذاو هنود

 ٍ الاسف تأ سعت الاتاد”قايدلا<ىلعوبأ لاه ( ةسماخلاةلألا ) ىلو ناكل ال دّمالا

 || ارثكا افال_تخا هقاودع 0 هقار دخل نتناككوإو قلت هرقل ىلاعت هلت ةقوا رس غأ
 أ دبعلا لعفناك اذافدسح او ئُد توافتلاو فال_ةخالاو فالتخالا نء كفنءالدرعلا لعف نأ ىذتقي

 05 د قاخ ىف ىرتام ىلا ءتدل وها تواهفللاهفدح ونال هثال_عفو توافتلا وفال_ةخالا نع ك_ةئال

 ا ظ قاخف ىرتام هوقناباوملاو هللال_هذنوكحر ءالدسعلا لفن ا ىذتذي اد4ةتواقتن -منجرلا

 | هربغل-هف ناف هريغ فال هئد.-ثم قفو ىلع عقب هنا ف تواسقنلا نأ هانعم توا نمنجرا ١
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 ||| فوانا وأ نمالا نممها مهءاحاذاو ) ىلاعثهلوق » قالطالا ىلعهتئم_ثمقذو ىل_ءعتمال '
 || هللا ل_ذفالولو ممم هنوطمةة_سي نيذلا ه_طعل م-ممسالا ىو ىلاو لوسرل اىلا هودرولو هءاوعاذا

 اكل هدهف نيقئانملا نع ىكح ىلاسعت هنا ل-عا (الاقالا ناطمثلا سعب ال هيرو حسا |
 صالا كل ذ ناك ءاوس رومالا نم سعأب ريكا مهءاحاذا هنا وهو ةدساسفلا لامعالا نم رخا اعون

 لهنا (لوالا) هوجو نمررمضضاابسس كا ذناكو هوشفأو هوعاذأ فوذلا با نموأ نءالا باننم |
 | اوداز نمالا تناح قري_هتا كل: تاكنا هنا (ىناثلاو) رثكلابذكلا نع ك_ةاتال تافارالا هذه

 نالمالسااهماعلوسرلاةدص ىف ءافءذال ةم-ث كلذ ثر وأتادانزلا كل: دج و ملاذا 5 ريثك تادابز همف

 هبدس صالاش وت فوآلا اح ىف كلدناكناو لوسرلانمتافاحرالاك ل: توورب | وناك نيةفانملا
 : ه>ول!!ذ_دنمةنئفالامستافاحرالا كا: تناكف بارطضالاو ةريلطلا ىف هد:ءاوءقوو نمل ا ءافعض ىلع

 || كلذو ماتلا ءاسقةسالاو ديدشلا ثلا ىلع ىئاودلاريذوتا بس فاجرالاناوهو ( ثلاثلاهجولا)
 |١ نيب ةعاف تناك ةديدشلا ةوادعلا نا (عبا رلا) ةئيردملا ة لدم قفاوبالامم كل دورا رسال ارو هظأ بدس

 || همفةمصرفغلاز اهنا فو برا اتالادادعاىفنيةب رفا !نددسعا ول كح ناكو رافكل انييونيإسملا

 | |ركسعلا لود-و نيإسملل نم“الارب_خ عق وناف اثلاق ب رفللاف وس ناكَن يدب رفا ا دحال ادم ناك أم لكشف
 "| ندغلافاوذخأت رافكل اىلا دم عرسأ ىف ريا ل_موف كل دينو ةفاسل لا فجر أمها بردا تالآو
 : هيفا ودازوكلذىف ا وغلا نيا سملل ف واغا ريخ عقوناو م-مماعم_متالدتسا نعزا رتحالا فو نيالا نم

 || تاك الا ون ذال أ ثنم ناك ف ام رالا كلذناذ_هنمردوافف نيك اسملاو ةفعذلا نولق ىف بعزلاا وعلو

 ْ هلوةنا ل عاو هممسوعممو رمهشتلا كلذو ةعاذال ا ىالرهقتا َحْذ كل ذك ىهالا ناك امو هوحولا لك نم

 هَ وطيدخسس نيذلا «لعل متم مال ا ىلو أ ىلا ولودرلاىلا هودر ولو ىلا هتلاهت مث ناتغا هي عاذأو هعاذأ :

 ا مسهئمىأرلاو لعااىوذملا (امهدحأ) نالوتمالا ىلدأ ىف (ىقوالا ةلأسلا) لئاسم هقو مهتم

 || ىعأ موا نيذلا مالا ىلو أ نال اولا لالا ل_علوةلا!ذ_داو>رءالؤهوانارمسلا *'سهاىلا (فانلاو)
 || بيجأو سانلا ىلعامأ مهانأب نوذوصوملا مهءاسمالا امنا كلذك اوالعلا ل_هأو سانثلا ىلع
 || اومس نأ دعم م-هاوق لومق م .هرمغ ىلء بع ناكو ههاونو هللا صاوأب نيماعاوناك ا ذا ءالعلا نآن هنع

 اوء>راذا م-عهوقاورذدنماو نيدلا فاو هةفّسا ىلاعت هلوق هيلع لدي ىذلاو هحولا اذه نمىهالا وأ د

 : مساقالطا عملا اذيازاش مهاوق لوبق نيرا مزلأو مهراذئانر ذا بج وأف نورذح مولعا مهلا

 || حرذسا اذ' هيقفل اطبفتسسا لاقي حارخخسالا ةغالا ف طامنت_سالا (ةئاثلاةلًألا) م-ملعهالاىلوا
 طنلاو رفعامل و ارثملا نمحب رع ىذدلاءاملاود و طنلا نمدل-كأو همدسهتو هداهتجات نطاسءلاهةفلا

 || نالوتمهتمهنوطينت_سينيذلاهلوقيف ( ةثلاثلاةلأملا) ضرالا نمءاملاههطابنت سالاط اومسامغا
 ص اوّدر نيهرذملا ني_ةفانملا» اوه ناولو ريدقتلاو نوءيذلا نوةف انما كئاوأ مدمهنأ (لوالا (

 || هنوط.:ة_سئرااهلعلي-مهج نم ه.فلاخلاةفرعءاوءاطو الا ىلو ىلاو لوسرلاىلا فواتاونمالا
 | |(ىناثلالودا!) صالاىل وأ ت:اح نمو لوس .رلا بناس نم ىا مهم نوءيذلانوةفامأاءالؤبد مه و مون

 | ناجحا مالا ىلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودرْنيةفااملاناولو ريد-ةثلاو صال ا ىلوأ نم ةفئاط مسهملا

 ِ نوكي نمم-مذعب ناقي رذسمالا ىلوأ نال كاذو هال ىلوأ نم عئاهولا هذه طيشمسسا نه دنءالصاع هلع ا

 فئاوطن ءتابف#لا نوط ةسسينيذلا هلعل ىعيم-منمهلوةف كاذك نوكيال نمم-مذءبواطتنةسسم |
 نوةذاسنا!مهسالاىلوأ ىلاولوسرلا ىلارابخالا هذه درب هلل ايده نيذأا ناكأذال .قنافرهالا لوأ

 أ | برس ىل_ءم-مثم مالا ىلو أل عجاسمت ااسنلق م_منم سهال ا ىلو أ ىلاو ةلوق ىف ._منم مالا ىلوأ لءج فيك
 هلوقو "نئطبسا نا مك-:ءّناو ىلاعتهلوق هريظذو نو:مؤد مما مهمسغنا نه نورهظي ني_ةذان ا نالرهاظلا
 | كلذو عرمشل | ىف ة سامة | نا ى_ءذيا الا هذهتاد(ةعبا رلاةلأسلا)ل_عأتناو مهنم ىل قالا هولعفأم

 نذل ! 3 ار لفت



 نمالاع نم سعأ مهي نيذلا ىلع ىلاعت هقنا بجوأ دقو صال !ىلوال ةفص مسونم نوط سين ذلا ةوقنال |

 قو ةئايوادنم ف رغم مجمل اوهحر نأ اماولذعالو مسهل هئفر همىلاوءجرين أ فوكلاوأ

 ١ اهيقم كا طينمس نمىلا ةعقاولا درب باك ا مهنئا نا تدق مكلا طينم_سا هنا لاةيال ةعقاو ىف صْنَلا ْ ١

 1غ
 بر ب: السلسل7ُُات7 تت ؟ 1 يببتبتتت 0مم“: 3 و سو ول لو سس حس سسسوملا

 ١ ىورنمنال امابنت_ءالا قالو دةتلااذ_ه ىلءنال لطاب لوالاواهذ صنا ا لودح عمالوأ أاهيذ صنلا ١

 1 لخادوأطابنةسااما ساشا ١ او ةحاط ايذتسالا نا تدق كل ذب فاكملا را و ةجامابنتسالان االوأو ْ

 | ثداوملا ماحص- ىف نا (اهدحأ) رومأ ىلعلا دن" الالوةنفاذه تيئاذا ة نوكيا «نأ ب حونه.ف ْ ْ

 تميس سل

 ظ ؤ

 ' ظ

ْ 

 || هءيلعيبج :ىضاعلا نا (اهئلاو) ه2 طاست بالاثا (اهئاند) طاسبخبسالاب لي صلب فرعيال ام

 : أ طاينتساب ناكم ناكل سو هيلع هللا ىل_ص ”ىناانا ( اهعادو) ُبدا اولا ماك[ ىف هامل ديمة:

 ا مهنم هنواط ذة نيزلا لعل ىلاعت لاق سمال | ىلو أى او لوسرلا ىلا ّدرلاب سعأ ىلاعت نال ماك - الا

 | ط امم. الاننوةاكم »مناك عال ىلو أ اولوسرلاناب> وو كا ذو لوسرلا نود ذي مالا ىلوأ اص د و

 ١ أ نوءبذملانوقنانماممدار 1١ لد صالاولوأ م ه مو: هنوطمخت_س:نيدلا هلوةب دار انا لفن الل .ةناف :

 ُ . الامذهن كل كل مالاولوأ مهن هنواط ذة. نيذل ايد ارملا نا انسة "الارب فت ىف لولا | ده مم ٠ ورام ىلع ٍْ

 ظ هنا ملف ايفزئابنط اب ةمسال ا ىلا عرج ا تاع بهذ دانهطاوبور ان ةقاعتملا عئاهتولا نأيىف تازئامغا

 || ساةلا ىرمذلا سانشالات مشا كل ذ ناكرخ ."الا ىلءنيبايلا دحأ سدق ناف ةيعرمشلاع اهولا ىف هز اوج مزاي

 الأ مزلو هنا ع اق لهنا الا تم لدحاد ةمعرمشا !ماكح الاف طانةسسالانا |ادإس روعال هناز "ىعرشلا ا

 | ضوصنلا نم ماكتسالا حارسا طارنةسالا مدار !!نوكيتأ نككهنا هنا ة->ساقلا نوكي نأ
 |! لّعلا مك تدئاموأ ةءاصالا|ةءاريملا نم ماكح الا حارضتسا هنمدا راو ضو دنا تاييكرت نمو اديفلتإ
 لن“ َى رمشلا سايشلان ا اناس ةمر لا تاضااق و ةححانالا مئاثملاف لدالانا نورثك الل رعاك

 أ ريخ أف مونم هنوطبة تسي نيذلا هلععل ىلا .عتهلوق لل دي لعلم د. .ةمسائقا كلذ وكينأ طرشي نكي الا ىف
ْ | 

 سايقلاناىف عامل امنا سامقلا اذه لثم ىف عازئالو طامنّسالا | ذه نم لعلا لد هنأ هن . الاءدهقىللاعت
| ْ٠ 

 ا | نيذلاددا ارا ناك ول هنال عوف د (لوالا لاؤس !١اما)ب او او الم عرمشلا ف ةخوه له ّن اماا دقي ىذلا

 ْ ا فا تالمواعل مهثم الا لو ناو لو سرلا ىلا هو درولو لاق نا ىلوالا ناك نيقفانملا هّوطمنة سب

 ألا نا (كيقالا) هديب وز نانا ازد !سأوز رك. سم حبق ة.دورولوهلوةوهو رعضملا ىلع رهظألا

 ٍ || ةيعرشلا عئاهولارث اسيقاعام فو بورا اعد : ام لكىف اء فوه ناوأ نمالا ن نءسعأ مهءاحاذاو هلو

 ا ١ ١ و ساو هن د الا ىف سدا هنا تثق فراكشلا باس قاعد ام لك ف لسا فول او نمالا نال

 ا 1 | هزاود تن الو ”عرميل | سا. هان بوراا ماكح 1 فرعتن | مرك ذاكرم الا نا بح (ىفاثلا) بوركلا

 ْ | نسامقلا لاه ن نمناىرئالأ قرفلان ل اه ال هنال مد اهولارت اس ”عرمشلا سابقا اى بَعْلا دود نأ بو

 ]| طابنت_سالا لجوحو (تلاثلا لاؤسلااماوزاثههاذكت هيلا تغلي مل حاكتنلا باب ىفال ع.با | بامىف د _4-

 | كسقلاواصوصنمهنوكل نع حجرذ ال كلذ لكن اهءاوذ صودتلات اسك رثىلءوا ةمفلا. صوصخلا ىلع

 الوحل اطاينتسا] ده سدلا: اق َه هد ءاصالا ةءاربلا,ك سقلا ىلع )جز ال ل هلوقاط انت_سا ىمسنال نصت

 | اطاينتسالااذهنا هلوقوهو (عب ؛ارلا لا لام أو) هم ةئيلااطامئةسا ىعسالا ذه لثمو ناك ام ىلع ناك املءاةبا

 الانا (لوالا) نيهجو نم هنءباوااانلق معلا دبا ”ىرششا!سايشلاولعلالودحدنءزو عامنا |

 تأت ا بع ةحسانقا|ناتوثدء:نالكلدو معلا د فيان سنع "”ىرشلاس انقاا |

 ا مكح نا نط لص انوهذعرفلا ىف عاف ىعملا كل ذناَن َنظلا ىلغ بلغ من اًذكبللعملدالا ىف هللا مك

 ا لئلا اذه قذد ىلع لمي نأب فاكم هنأب عطقنّن . املا اذه دنءو لالا ىف همك-طواسم عرفلا ىف هللا

 ولا د وابل ااامأوم كرا قدر طق عقاو ناغااّنا لصاسماف |

 ١ كل تويشانعطك ناتل ل صحا ذاقادكج مكة قالا دا,افاذك كنط لجو 1 ||

5-2 

 (فاثلاو) :



1-98 
 0 وح و و وسو جم

 ا اف سهلا ل_ةمتاءاذا مالا اوةالصاا هملع لاق ّنافلا هيداربو قاطيدقلعلا نا وحو (ىناث 1و١ ا
 | ل_علانى ميعل لق نطل انا تداف ةداهشا زودت ّن انلادننعتا قءانعملاو ةداهشلا زاوحىف 0 ا

 | هلا باا) لثا سم همقو ال.لقالا ناطم_ثلا تال هتحرو م كاع هللا لذ ةالولو ىلاعت لاف لعأشاو ا

 | كلذنامول-.و هتجربالو هللا ل_ضفبال عق و لدلقلا كلذ نا م_هوبءانئةسالا ادهرها ظنا ) ىلوالا 0

 اوعاذأهلوةىلا عار ءانثت_سالااذه تس اهودو اوركذو نورمسةملا فات ااذهدنعف لانع

 ا مك.لعهتنا لفالولو هلوةىلا عجارهنانورخ لافو هنوط.ذمس نيذلا هعل هلوةىلا عجار مود لاهو

 يي الاءذ ه نءرامخ الإ ةنعذمم هر الا نال هثالثاا هذه ىلع ديزت نأ ن ركعال هوجولانالبعاو هدحرو

 | ل_ة# لاوقالا هذه نءدحاو كنا تثنا نمد اوز كحل انئّدسالا فرص ديو تولت

 ىلاعت حج رخأو الءاقالا هبا اوءاذ5فوالاوأ ن مالا مىهأ مهءاجاذاو ريدةةلاق ) لوالالوةااامأ ( 0

 | (فاثلالوقااو) لوقت ىذلاريغمبثم ةقئاط تي هلوقىف مسه برخ أ اك دة 3 نءنشفانملا ضع)

 | لاف ليلقااالا موئم نوط :ة-:نيذلا «_لعل ى قءلم م توالت نيل اهلعل كلوت ادت اعءانتتسالا

 فرصو كدي كالو هلعيلقالاك طامنت_بالان ان ل- هدام نال لول الال ولا دّويلاقءاّرقلا|

 امش ءانئتسالا اذه نمدارحلا سدا هنال طاغا ذه حاجزرلا لاف كل ْدَدَض ىذدقي ورك ذام ىلا ءانثت#ال
 غلابلا امنا هنوذرعي نورثك الاف كالذك ناكاذاورخ طانن_تاوءاماضمءاعر كفو ق.ةدرظنب هجرس

 دّرم ىلع طابنتسالا !:اجول مصاام ا حاج لا مالك لاقي نأ نكعوهذ رءيال ىذااوهتلا هطاو :دالنلا ىف ْ
 نأك ل ءادلا كل ذ امد اج مسالا عصبت طايشتسالا ىثعوأت اجاذااما فادح ارالاورا.خالا فردت

 | نامولعمو هّتحرو م كلها لضنال ولودوت: قاعتمهنا (ثلاثلالوقلا) د تملا وءاّرقلا ءركذاك قاع
 ىثاللوةلااذهنأ ل- ءاو هنعددعيأ ى *ا |ىلا هفرمصن ىو أ هب لصّرو هيلي ام ىلا ءانةسسالا فرمص

 |ثا نب رمسفملا نءةءاج لوق ودو (لوالا ( ناهجو هفو صاخءئشب ة-رلاو ل_ذغلاانرمسفاذاالا

 1 ةثعبالولورب دقَدلاو لو هياع هللا ىلض د هئعبو تآرش ةاا لانا "ب ال اهذ_هىف هتجس ريو هللا لضة يدار ا

 لاا !كلذ ناف مك-:ءال_لقالا هتلانمت رفكو ناطمسشلا جعتال آر ةاالازئاو ملسو ةيلع هللا ىل ص د

 هللا رفكي تاك امو ناطمسلا عت ناك امنآر ةاالازلا مدعو ملسو ه. لع هللا ىل_صدهت ةئعب م دع ري دقت

 هنت هكانكوت اوناك نيذلا مه هو لءف:ت نب ورع نب دنزو لذؤت نب هقروو ةدعاسّنب سة لم مهو !ٍ!

 : 83 "لإ د هن تتر الطن ارملا ناوذو مل تملأ هرث دام جاتا >1 لسو هيلع هللا ىلص دمت

 ل ودل ول هنا ىلا عت نييفافطع اروذر وذ د م-هاوةب توةنائلاامه انعنتدالا هد هدوعمو ىلأاعت هن رد رود

 رئاستلا لهأ مهو م كنم ل_لقل الا نيدلا كرتو تاطمشلا مهتالعباتتلا ليس ىل_عرفظااو رمصنلا |
 اةح هنوكطرش نمسا هنان راعي نيذلا نادم رانا لضانأ نم نكمل زعلاوةب وقلا تامنلاو ةدقانلا
 رادكنالاوما ز-منالارئاول لجالفاقح هنوك ىلع لدي رغاظلاو فل ارئاود لجالف اددلاىفةلودلا لود>

 ق.عصأ اىلا اه رقأوهو>ولا ا ااذهو لدلدلا ىلعال_طانوانة- هنوك قص الا ل الطب هنو ك ىلع لدي

 ناك امالاو -ه: ةجرو هل 55 هللاه_ههم مدقق ناطرشلا اوعسا نيدْلا نا ىلع هن تلد ( ةئاثلاةلأ- 1

 ْ نأن هنع ”ىبعكلا باجأ نيدلا ىف لصالا ةياعر هللا ىل_« بوك هناىف ةلزتءملا لوقد اف ىلء لدي اك بهو عش

 زاجا لردس ىلع حدف هياوعفتن. ل ني رفاكتا اوهياوعقتنا نينمؤملا ن كل لكل !قحىفناماع هدجحرو هللا ل ضف

 هلوق * لصالا فالخزالا ىلع ظفالالسّناباوملاو نيدلاىف ةرو لذف هلق ا نم رذاكلل لسع مهنا

 اورفك نيذلا نعأي فكي نأ هللا ىسعْني-:هْؤااضرحو كسفنالا فاكتال هقال دس ىف لتاقذإ) ىلاعت

 | ةمدقتملات ان الاف ب.غرتا اةثا+: .ةبغرو د اهلان عأاا ىلاعت هلا ل عا (المكت 3 دْمآو اسابدسأ هللاو

 23 الا ذه ىف داعداهللا ن ع نيإسملا طش ”ىفم يمس ةدش منعركذ ل لبداوطاىف مهتبغر هلق نيةفاناا رك ذ دو

 ! ل اققالوتلا ءاملا ) كرالاةلأ 1 لك اسمان الا فو هللا لدس ىف لذ داو لانقفدا. هان رمالاهلا

 اي



 تي

 ا | قلل را د لتشاا لحق لع اق نمو ةوقل باوج اما (لّوالا / هوو ه5 ا

 1 / نولت اقئالا مكلامو هلوش الصم نو كسر نأ (ىناثلا) لءاةفزوةلا تدرأ نا نعم ىلء لدي هنال :

 1  ىعغملاو نةذاخ ١١ صعق نم رك ذام عع الصممنوكم نأ (ثااثلاو) هللا لد سف ل' اتق هللا ل. دس

 0 .(ةيئاثلاة لاس 11١ لتاق ل :مها اعفأ ىلا تفلت الو م-مبدةعتالف اذكواذك نقف انملا» الؤه قالخأ ن مّن

 1 ا 3 كوح وراناىلا ىرغصل ار دي سانا اءاعد لل قءدد-وولو داه1انمسعأ ىلاسعت هللاّنا ىلع هَ ”الاتلد

 ٍ 3 . الاءدز_ه تازنو اوجرذع أس انلا ضعبهركفاهيفءاقللا لسو هيلع هللا ىل-كلوسرلا دعاو ناسةسوأ

بت لولو دحأ ىلا تغلب /وال-رنوع.سالا هعمامو جرن
 1 ١ , الا تاد(ةئلاث لا ةلأسملا) ءدحو حرش هوع

 1 اوهوالا كذب ءسأي ناك امىلاعت هنال لاتقل ةمفمكب موفر ءأو قالا عصمت أ ن اك مسو هءلع هتنا ىلص هنا ىلع

 ||| هدحو حوران الواح ثم هنع هللا ىةذررك : وب هيىدتقادّةاوتافدااهذ مب فوصوملسو هلع هلا ىل

ةبالارومالا نءسعأ ل-ه ال هناو هّنناد هلك ىعالا نا لع نءو داك للا ىنام لائق ىلا
 ش 1 كلذ لمسهتتاءاض

 ا تى كال كر 5ف' :ثكلا بحاص لاه (قوالا ةلأسل) ل؟ "اسم هءقو كس فنالا فاكتالىلاعت لاق م هيلع

 || (ةياثلاةلاملا) اهدحو كسفنالا نك فاكنالىأ ماللارسسكو نونلاءفاكنالو ىببنلا 00 ظ
 ' ١ ىلعدي . الات اد (هنلاك ءااَدلأ -لا) هلءاف مسي لام لوهذم ىلع ل سة:هلوق بانا هللا هجر" ”ىدحاولا لاو 0

 ٍه ١ ٌكرغلءفنود كلءف,الاذخ اوت ال عملو هتمااداهطان <«فاذتلا 2 ار < م ريغ لامتلا ىلعهدعاسب ملول هنا

 ْش | تااقكحلا ضورف ةنءلودرااربغ ق-ىفداهل انآ ءاو كرم ضرغب فاك :الكلعف تدّدأ اذاف '

 ارفظااورمستلا نم ةقث ىلع هناق مال لاو ةالصا | هيلع لوسرلا فالذع ب ل دمي هناّنظ! ا ىل-ءباغب لا

 || هللا نم ىسعو اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا ىسعاذهههةوقلءادبو سانلا نم اعدت هلناو هلوق لأ د ْ

 1 ٍْ لوسرلا ىلع تداولا نا ى_ءملاو ني_:مؤملا ص دو ىلاعت لاق مث هددو ناكناو داهملا همزلو مزح ا

 ا نءحرخ دو نيرمالان يدب أ نافإ داهطاىف سا ها ضن رو داهطلا وه انامالسا اوةالصا| هلع

 0 اورذك نيذإا سأ» فكن نأ هننا ىسع لاقت مث ءيئداهدللاكر ان هريغنوكن م هيلع سداو فراكتاا ةدهع ا ١

 ْ لاس هللا لع كل ذو عمطو حررت همقو ةيراهقملا فورح نم فرح ىنع (ىلو الا ةلأ- ا ( لك اسم همقو :

هو نيسةيو أك ث هنا عامطالا فس داو عامطالاهانعم ىسعنا هنعباو ماو ا
 ١ ميركللا عامطا موضعي لا

 ||| ىأسأب صالااذهن مك عام لاق هوركملا ءلص؟سأبلاو عئلافكلا (ةيئاثلاةلألا) باحتا |

 [انسأب ال تاو علاور مىأ سد ب اذ «:هلوقو ةءادرلا,فطصواذااذ- هع "ل

 ا ثورمسةملا لاق اننمأت او ارايفات 57-5 1 او ااا هنت ا سأأب نان رمصانإ ند 5 ىلا عت لاك اهوركم هئوكل ١

 ْ مو« -ناكامو بدجت ماعاذح لاو نايفس يالا ديدن مهسأب فكدق واورذك نيذلا سأب فك نأ هلا ىدعا

 ددأو اسأب 3ثأهللاو ىلاعت لاق مثلو هيلع هللا ىل_م هللا لوسر ذرات ىلا باهذلاكرتق قب ولالا داز ْ

 ١ىثلاز ءلدرلا لكت م-هاوقن هيل تاكترا ع نع هريغ لك" هيو ةعهتبقاعاذ | انالف تاك" لاق الكت 0

يباملال |. اهاناعف ىلاعت لاق هدم عدم او هتعنيج اذا ْ
 ٌْ ١ الام امسك اعةقرمسلا ف لاو اهقلشامو اهمدي ن

 | الا لوةنةاذ_هتف رعاذا هءاعمدقي لو هفاغاذا نيعلان ء نالق لكن لاقت دكا

 ناس ىفهوجولا ل ةأو ل كشت نمو ءررغباذ عن هدأ لكل ”وهللا باذعع
 هللاريغباذعناتو اهلا اذه

 دقهتنارمغباذعو ةرخأ الاف ادهن ابا دعوات اذ نركمأل ا
 / ىلعد-؟ اردقيال هللاباذعو نم هللا صا

 ءازجالا عمج ىلا ل-هددةهللاتاذعو داو هو نمالا نوكيال للارب_غبا ذءاضأ آوه*مصاختلا
 أ 20 ا يل م

 عفت نمو اسهتم بدصت هل نكد ة:سح ةعافش عفشي ن نم) ىلاعت هلوق »* ثندسرلاو حورلاو ض امرالاو

 ا نآل_عا ) ىلدالاةلأ ىلا ( لتاسم هَ . الاىئثو (اسة مائى ' ىلع هللا ناكو اتم لفك هل ن نكي ةكيس ةعافش ]|

 داهملا يلع ةمالا ضر ناب لورا رم ىلاعت هللانا (لوألا) اهوجو اهليقاعةنأ الاهدهقاعتىف ||

 ١ ةقاللا . رن كوس ةالصلا هماع "ىلا سارت ةفد سو و حك ةاكجرلا نمداهطاو 0 ْ



 ةثد نم نأ يال اهذهىف ىلا: نيبف ةن_سلا ةءاطااو نسا لءفلا ىلع موا هنماشي رع داوذلا ىلع :

 دا.هالا ىلع مهضرحاملم السااو ةال_دا اهماع هنأ نأ هدم رص رغأ او ا مممتصنهأ نكي ةاسس> ةعافش ا

 م-مخا ركذ داهملا ىلع مضي ردن هأ | ىلاسعت هنا (قىاثلا ) ايظعارأضيرهقاا كال ذب قدس ا دقذ

 | اولبقو اوعاط أ امل ممناذي الا هذه ىف نيب م بيعمهدّرتو م مئامصع نم هبلا عجيل ءسهأ اولي لول

ه-كوعاط أ ناو كال باّدعم_مامهعنم نكي ل كاوتاول.ةء1ناف
 ناكفداوثل |ملفعأ مهتعاط نمد ل

 دهألا لذ مالسلا هلع هناوهرز ولا نمئ ممم دعم نع هما عج رب ناكام و ميلغع رجأم-مءاط دنع هنلا

 | نم هملا عجريالو رجأم_عاط نمهملا ع.برب مرحالف ةمسص#ملا ىفةتئل ام-مغرامو ةعاطلا ىف مهسغرتف

 أىيضيرعف غلايو لاتقلا فميغري ناك مال لاو ةالصا ا هيلع هنالاقي نأز وجي (ثلاثلا) وزو مويس
 نأ وزغاا نع فانا ىف م مضعبا نذأ, نأ فلس و هءلع هللا ىل_ه< ينلاىلا عفشي نيةفانملا ضعب ناكف هلع

 ]| اذاامأف هقلا ةءاط ةءاها ىلا ليسو تناك أذا نستامنا ةعافشا نانيبو ةع ال هذه لثم نعدقنا ىف
 || داو ١فايغار نموا ض»نوكينأزوع (عدارلا) : ركدم مرح تناكه ةيصعم ىلا ل سو تناك

 ' [|| ذه تناكنف داهملا ىلع هتمعبل رخآن مؤءىلا هلاعمف نينو نم» رغراصتداهطا ةيهادعم هناالا

 | ةنسحد الاقءودولا عس+ ىلعو ةعافشلا هذه لث .ىفىلاعت هلا سغ رف ةعاطلا ةماقاىف اعسةعافشلا |

 | اعفشهسفن ناسنالاريسب أو هو عفشلا نمةذوخ أ «ةعافشلا ( ةيناسثلاةلأ لا ) اهلقامع لامتالا
 إ هي الاف ةروك ذملا ةعافشا اف لوقا ذه تفرع اذا هيف ةلأ لا ىلع هع. عمت تح ةجاسملا نحال

 | هيلع ناك اذا هلال كل ذو د اهلا ىلع مهابامل و ه.لعهنت ا ىلص ”ىبنلا ضي ردت اهتم دارحلا نا (لوالا) هو-وأ|

 | اضي أو داهلساب ةاملا ضارغالا ل.ه < ىفموأ هذ هسفن لعب دقفوزغلان م«هىهأي مالسااو ةالملا
 | ىر_ كل ذو فطاتلاو قؤرلا لحس ىلع لب دي تلا لبس ىلءال هن رهال !نعةرامع ءىشاا ىلع ضب ر-تااف
 هلن ذا: نأ ىف رب [ىفانل غة شي ناك ن يةفاملا ضعي نا نمانرك ذامهنمدارملانا (ىناثلا ) ةعافشلا ىر#

 ٍ دنءرخ نموا عفشي ناك ني:ءؤاأ ضعننا هدارملاواداهطا نع فاذا ىف مال سا اوةالهاا هماعلودرلا

 | ىذر سامع نبا نع ”ىدحاولا ىلقن (ثلاشاا)داهااتال 1 نم هلا امام هل له نأ ىف ثاان'نءؤم

 ةئيسلاةعافشلاو رافكلالاستقب هللا هاا عفشي نأ ىهاسن_يد ةن_سطا ةءامشلا نا هانعمام هنع هللا |

 اعدلاءنوكتامناهتناىلا ةءافشلا لئاشم لاه (عبارلا ) م_مماذياكرتو رافكلل ةبان ءرفك عفشين'
 هل بحساب ءغا ارهظ مل-ىملا هم الاعد نم لاف لو هيلع هللا ىلم ىذا !ناءادردلاونأ ىوراس؟ داو

 اوناك دوهم!ناىورام هن هئدملاةءافلاامأو تباسمئااوداد منذ 131-:مكلو كلد هة0161لافو

 ا اهنعهللا ىذر ةثناع تدعدف توماو»مالاومكماع ماسا!اولاق سو ه.اعدلقا ىل لو سرلا ىلءاولث داذا

 مكماع تاةفاولاه ام تاع دق لسو هءاع دنا ىل-دلاةفلوسرالاذ_هنولوةنأ ةنعالاو ماساامكيلع تااةذ
 ساسالا نيب ىتااةعافشلاوددارأا ديز ناو ىناكللاو دهاو ن_بطالاف (رسماسكلا) هب الا هذ د تازنذ

 ا هّددس هع اقدوه“ هيف عفشي نأزودال امو ة3-س» هع افدوهذ هن عفشينأ نيدإ افزوءاخ ضعيأ مكعب

(١ 

 لقب لو عفشي نملوةد ىلاعت هللا نال عفش 0ناو رح اهبل ناك سبح ةعافد عفشب نم نسا لاه ْخ
 1 روك نأ ودب ال ةعافشااهذهل وقأو اورخؤتا وعفشام السل او دال هاا هماع هآوةب اذ_هديأت و عذشي نمو ْ

 | هو-ولاامآق نياوالا نيه ولا, ل_ماح قاهلا كلدو اهامقاع ةءطةنمدب الات راصالاو داهاسان قلعتاهل |

 اهلبق اع ةسنحأ هن الاهد_هتراصالاو لطان كل ذف املعدن الارمسق دارا ناك ناه ةرمخالا ةثالعا|

 || عنوال بيلا صو مخ نالزي اج اذه اغذالا ىفنيارتالا نيهجولا عمت ئالثا هذ هلوخد دارا ناكناو |
 .[| هتصر نمنيلفك مكتؤي ىلاعت هاوق هنمو ظاس اود لفكل ا ةغالا لح أ لاك (ةثلاسثلا ةلالا) ظقالا ءوع

 ل ب رمح

 ىف ار 15 ©



4144 
 تحت سس ةيممس متنا مسملا ةسسوتسا ا

 فارع لعتبكروءاس مان ىلع ثردأاذا هنفتك اويعبل|تافك وأرق نو وتدل ودوم اتبع ا 8

 ا نءابيصن ىلهءتسااسغ اورهلقلا لكل معتسيو هلال هتلفتك اوريعبلا تلفك لق ١ م

 رستم في م معس نسيت م معسل بسس يسم

 0 هلل ةتالف تد رفاثاف بهنل!ىل اوقلااذكو ل:ءهزيغا تأسهدق نوكت ىتح نال لذكس اذحأ

 ]| اهتملفك 4 نكم ةئسأاةعافش !!ىفلاهو اهتميدصن لن 3 « ةنسسلا ةعاذشاا لاه لل دق ناذ ب.صنالو ْ
 لاقيامناو سانلاداقءانو 5 يبلع ىذلا بيصنلل مسا لفكل نق ةدئات نيظفللا نيَده فالتم ال لهو |
 نع .ءايكحراا ماو تسر ىجو ف "الان عع اسكلا كل ذيريعبلارهظ تيجكنالويعبلا لفك | ا

 | نيتاهكريتبا لسفاكو انآ ءالسلاو ال هل هملع لاهو لفك ن ماضال لاسقيو هنىذأتيفرععباارهظس'ةرا |

 هسفثنعدسافملا عقدو هسفئا حلالا ل هع ىقناسنالا دمعي هءاعىذلابيهذاا وعل نكلاتا تين ْ

 أ تندرك بص اهتم هل ل صدع ىأ اهتمىلفك هن 9 : ةئيس ةعاسفش عفشي نمو هلوق لوقلفاذه تيئاذا ا

 هبنملا هدم ضرغلاو ما باذعبم فهرشف كا ذدض لود دوصتملاو هداعمو هشاعم ىف ةربخ ذ بد هذلا

 ىلا.هتلاف مث ىلاعت هلا دنع با ةعلا ةمظع ن وكرت لطاسملا وقو قطا طوةسىلا ديد وا ةعافشلا نا لع
 [وداملاتي ملا 0 نالوت تيقملا ف (ىلرالا هلأ - لا) ناتلأسم هموت: ءرلك ىلع هللا ناكو ْ
 ٍ : باطلا دبع نب ريب زال او دشن أو ئذلا ىلع

 2 . هنعسفنلا تقفكن ةطىئذو : 0

 7 خا لافوأ
 تدعدو ةروشنم اهوبر 5-1 اماذاَترعشأو ىرعش تبل. ٍ

 : | ةسقم باسحلا ىلعفلا تنس وادا "ىلع مأ لضفل ا ىل :

 ا : ْ لدعم ني ريضنلا دشنأو

 58 0 ةا مهءاسام ىلع ىناف 3 ةلئيفحا3ن كو عز الودلجت

 أ ىقاكن ءاو هن ردا ةداراو دجال زاتتل اهي وَلا نم قمتم تملا (ىفاغاا)
 | 5 طق عع لا ىلطعي ىذلا اظ.ةلاود تالاف اظةطاردق ىلعهل ل ذخال ىذإاوهو تو ةااود

 نم لثكلاو بيصنل لاي | ىل-ءرداقىلانعت هناوهو عي ليوأ لاف ناكن ينعملا ىأو هللاهبرلاذقلا ٌ

 || ىلا ل_هزام بس صقةني الورشة ارش ناو ريسقلا ريخ نا هبف ع وشما ىلا هل دوي ام لدم عفاشلا ىلا ءازذلا ا

 | نمئن هيلع ىنعال هيلع دهاسش ءايسالا ظفاح ىلاسعت هنانف ااا هد ولا ىلعو عوفشملا» ار نم ئى :عذاشلا

 ( ةيناثلاةلأس 11 )هنم لءاعالك ىزاف هيلع طفح ل طاب فوأ قس ىف عفشب عفاش ثاانأبلاعوهنانلاوحأ
 نم هلة بان تناك ةفص تارو دقملا ىلع ارداق ىلاعت هنوك نأ ىلعاهسنت ادمقم لك ىلع هللا ناكو لافانمتا :

 لدبي اذك لاو اذك تقو نم ناكمنأب كا ذ دق نأ ريغ رم اًاطم ناك هلوةندث دم ةفص تساولزالا |

 ١ هللا نا اهو درو اهنم نس ًاياونخ ةمدب مدمحا ذاو) ىلاعتهلوق »ديالا ىلا لزالا نهال صاح ثاك هنا ىلع ||]

 ناباضيأ مهيأ د اهللاننينم .واا صا هنا (كوالا) ناهجو ماننلا ف (ايدسح ئتلك ىل-ءناك ||
 ا اهم نسحأب اوف ةصن خيمح ا ذاوهلوةقابنيضاراضبأ م ااونوكف هلاس !اناوضرول» ءادعالا ا

 رطارادىف ل_- رلا ءاسةلن ناكداهلعا ىف لحرلان ا (ىناثلا) اهل جاف لدالاوهنج ناو لاعتةةرقك 1[

 هع ع :«نمؤملاهقا عن ا ا ا وورجا ل اموأ |!

 ناك ثا هناف ديز وأ مارك الا كلذ لثمب هنولب اقي مارك الا ع نم غو م-ةهرز كيو مويلع لب نم لك ثا م هلصأو

 ا راضملا مظعأ همفذ لقوا إسم ناك ن اامأ ماركالا ن هعولا رذاكلا كلذ مارك الباه نال لارمضإإالار ةاك

 ةيصوتلا لدم ةرمدت لصالا فناكو تندح ن مايل < ةيحتلا (ىوالا هلأ أا) لد اممهي , الاقودسا-ةملاو

 / اهلصأ ةمتأا تأ ٠ تشو 5 مي>ح ةملصت و وق ةو ةعا رالاّنا وذىف ليعفتلا ىلع "هلعذتلا 2 رعلا و ةيعسبلا و

 ١ موضي زان ماسلا ليت كا تتار ( ةزاثلاةلأس آا) ل ا 0
 ا

 اصعد ب 00 و
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 | م ميك ىلا« لاق مال الام ا ةيمعلا اول_هفل مالسا كلل 3 لدي مالسالا ءاحاسإف هلال ضعما

او هلل تاف الا نم مالل كلا ىأ هلق تالا ىلهم|لوق هنمو مالس هنودأن مو
 ْ ةراتع لاه كدي ةةطانراسءمال

سلاهريغل ل ئاسقلا لوق نا لءاو انيق ناسا كو عانا 0 رخآلاهو هدهعءم داق: لاط نم تدم |
 | مال

 ةلابغالا ناك اهلسناك اذا ىلا نا (كوالا) هوجو نم هنا و هللا لاح هلوق نم لك او تأ كا |

 | كيلعمالسلاهلوقناتدثف تايلبلاو تاف "الان َهنوَرَعَمهتامح نوكمت د املس ناك امس ناك اذاسدلو

 | موعي كوقنعءةر امعمه دنءةا تناك ف تاملاو هلوع دي هن كك انطانمهناقم_-ةاوهللالاحاولاه1ذ عل ا

 هلتاركسح ذيءادتبالاف ىلاعت هللاءامسأ نمسا مالسلانا (ىفاثلا) هقلاذلاس.- هلوةنءلكأو أ

ايع ىل_ء ةمالسلاءاقبا ديرب هنا ىل_ءالا دلامهت اه صنم فسر
 (ثلاشلا) هللا لام هلو نملك هد

 لك ًااذهناكن كلذ د.ةرال هللا لاي هلوقو ةماللاب ةراشي هيف ك.اءمالسلا هريغا ناسنالا لوقثا

 هللانأل-ءا (لوالا) هو-ونذنآرقلاام لوةعملا وثيداحالاو نآرقلا مالسااهل.ضف ىل_علدياممو

 | لاق هنا ىرتال أ لزالا ف كدعل.هناكقاغتهنا (اهاّثأ) اعضوهرسشعىثا ف نمّؤملا ىل-ءملسىلاغت

 لا ةفابيصن مال اكل ذ نم كل لهو حوت ىلع لس هنا (اهل د١ مالسلا سو َدَةلا كلا |هناذفدوىف

 ملسف هئلع هللا ىلص د هم ه:هدارااو كءم نم مأ ىل-< وك ءاعتاكر وام ممالس طمهاح ونا لق

 كت المل ا لزغت لاسةذ ليرعج ناسا ىلء كيلعم اللس (استلانو)
 ىه مال سعأ لك نء مرن ذب ارمف حورلاو

 كال هفرلت لو ريج تاعج ىناالا امئدلا نم كنج رخ أ ناو ىناف كلذل مهتال هللا لاذ مالا اوةالصلا امه.لع

 مالسلا هيلع ىمومناسل ىلع لع مالس (اهعبادو) ىءمالسلاه_هغاو ردق هلل لك كَمَم أ ىلا لزم, :

 ىلا هلل ا ىد» نم لكحهو ىئامدا تيدا هدامع ىل_ءمالو هلل دا لاسةف دس نا سل ىلع لع لس

اسو) انا دامعْنَم انيقطصا نيذلا باتكلااانثروأ مث لاه اي اذاهدا دمت ناءالا
 ادن ىمأ (اجم د

 (اهنمانثو) ادودر وأاسهت نسج اباو.ك ةمهإ مييحاداو لاف كيلع ياسلام ةقأ ىعأ (اهعباشو)

تانحلا تقاح_شاو كمل قاتم ىاف ىمحأ لو, ومالا كترقي مالسأ | للا ن ذأ ىف لوق
 رواعاو 

 ىور ض.ةاه جور نم رعاة دوال وهب ده ىةريشنلا توما 201لوي ةراشدا نوما عمسا ذاق كما|نمعلا

طااحاورالا نم مال | 3 ) اهعسانو) كلديده
 نمناكن اام أو ىلاعت لاق ةروطا ا ةرها

 ا نيعلا باص أ

 قو ىلاعت لاق ف ةنحلا نزاخ ناوضر نانا ىلء كل هنا لس ( اهرشاعو)نيعلا باعحصانءكلمالسف

 اولخداذا (رسثءقداحلاو) بط مكيلع مالس اه رخ مها لاهو هل وق ىلا! سهز ةناسا ىلا موير اوةنانيذلا

 مكيلع مالس بان لك نم م هيلع نولخ دي دك الملاو ىلاعت لاه م_مماعن وااو م مو روزي كش الااق ةئملا

تس هلوقودو ةطساوري2 غنم هللا نممالسأا ) رمشعفانااو)رادلا ىةع منذ متري واسع
 هنوةلي مولم_ه

 ةمال ا! ىلا ةحاح تاهوالا أنا مالا هل.-ذف ىلع ةلادلاةمن آرذل | لئالدلا ند (ىاثلاهجولا )

 | مالا ةيلع ندع مرك ا ىلاعت هاو ثءبلا تقوو توما تةووءاد_ْالاثقو تاهو ةثالث ةءاركلاو |

 ٍ امح تعي مولو توم موبودلو موي هماءمالسو لاّقفدئالثلا تاكوالا هذه ىف مالسلا هدعو نأب هءرك ؟امغاف

محثغنأ موو تومأ مولو تداو مون”ىل_ءماللاو لاسقف كا ذاب رك دمالما هلع ىئسعو |
 ا

 ىلع ثول هد هّيكت المو هنا نا لاق مالسااوةال_صل هيلع دج يلفعترك ذا ىلاعت هلا (ثلاثلاهجولا) |

 ماسااةاولاف اول داذ ا اوناكد ومما ناري مقالا ىف ىورب امهات اواسو هيلع اول_صاوتمنيذاا اي" ”ىنلا ْ



 ١ 8 ه ه'

 نولوةيدو يلا اكن ا لاهو مال لا هيلع لو ربج هنا ثعبف ينس ملا ادا مالسلا هملع لوسرلا نزشس كءلع

 .ىل_ءنواصي هتكئالمو هللانا هلوق لزنأو كلغ مالسلا لال_11تاف دا :.نم لوقا امآف كل 00

 | مالسني هللاد- هعناىوراك مولع لل ضف ىلع رايخالان نم لديامامأو اهلست اواسو هلوقىلا< ىلا

 07 ا ,سانل اهيئانهئم تعمسام لوف سانلا رات ىف تل دماللاو ةالصلا همل لود رلا مودقب تعامل لاق
 00 ا امآو مالسي ةنط ا اولخدت مان سانلاو لدللاناوأ هو ماسرالا اواضو ماطلا اوم_هطأو مالسلا اوثفأ

 ل د لسسدبلا عضو ىرامتلا ةيضاولاع (لوالا) هوحوف لوةعملا ةه- ن نم م السلا ل دف ىلءلديام

 صعد ام_مضعب برعلا ةبحمو ءانخالا سوما ةمحو عداصال ايةراشالا ضعبل م تضع دوما | 2 و ا

 1 كيلءماللاااولوقي نأ ضعبل ممضعب نيلسلا ةيدقو احايص عئااولو دي نأ كداذنلو هلبا لاء اولوةد نأ

 ١ ةمالساان رعد م مالسلاَنا يي اهمرك اوتا محلا فرم .هلا هنا كْشالو هتاكرو هللاةجرو |

 عفنلا لس ىف ىسلان لو ررضأ|نع نودل١ل» ه2ق ىسلا ناك شالو تامابلاو تاغ" الا نم

 ْ نوكي هنافررضل الرتب دعولاامأ ردقيال دقو هيءافولا ىلءنانالار د- ةرعفتلابد عولا نا .(ثااثلا)

 نم 2 ةئااثلاةلأسملا) ة ةعلا عاوأ ل-ذذأ مالسااّنا تثف هيلع ل ديمال لاو هلا ال «بلءارداق

 | (لوالا) ني ماع جاد نيرمضالا ىل_ءملسي نأ هي ه«ءاع تو ارادل_خ>د نه لاه ن مسانأا

 : ْ هيلع لاقو اهلحأ ىلع اواستواو أ ست ىتحم 5 دوي عب اولد الاون نيذلااي* اءىلا عت هلوق

 ا هل بلاطلاك ن اكن اسنا ىلع لحد نءنا (ىلاثلا) بو ولا مالاو مال او ذأ مال مسلاوةالطلا

 فواألا نم هنمآو ةمالسل اب هرمشب دف كدلعمالسلا لافأا اذاو - داو ًاريان هملطي هنأ لعيال ماع لود مث

 تب>وفهناس ]و هدي نم نوما لسن هللا مالسلاوةالصاا هلع لاق ةبجاو للان ءررمذا | ةلازاو

 ١ مالسالاراعشراهظاو مالسالا له رئاعشن م مالا انا (ثااثلا) امداو مال ساانو تح, نأ

 عدد , مدح! ىلع باوملاامأو "ىخنااو سا.ءنبالوةودو ة:مالا!ناوهفرورم اامأو ثحاو

 ١ ءنسحأب اوشن ةقب ميمحاذاو ىلاعت هلوق ( لوالا) هوجو هماعلديو هب .وحو ىلء انيفعأ

 سهالا هس( ةعبارلا هلأ ا ) مارحررضااو ررض هنادالاو ةناهات اولا ل رتنا (ىاثاا)اهودروأ ا

 : هنالعاو دوشتاا ىف دراولاوهردقلا!ذ_هنالءادب هناكربو هلا ةمحرو مكيلع مال لاا لاسقي نأ مالسلا ىف ا

 ديرك ءاءمالسا| لاه اذا ملا ناوهن_سحالاءالعلا لاقذاهو دروأ اهنمن-حأباو. لاه ىلاعت

 ءادئالا ىف هَ ب اليلا رك د ناو كربلا هياوج ىف ديزءادّالا ىف ةبرلاو مالاارك ذناو ةجرااهباو-ىف

 هيلع اةةهقت لورا بلع مالسلاالسو هيلع هلتا ىلص لوسراا لاق الدرن ا ىور بنا ول ١ىاهداعأ

 ف هلنآة_حرو كك. .اءمالساا لاق رخو هناكر 0 مالسااوةالصاا
 كتلعولا

 ماللاوةالصلا هملعلاسقف هناكرب و هللا ةجرو كاع مالا |لاقف ثلاث ءاحو هن روهللاةجرو مالا

 هيلع هللا ىلصل اةذ اهم نس أب َ اوك هللا لوق: تاق م2: ل-ر الاف .هتاكريو هللا ةمحرو مالا كءلعو

 1 | كَ ءاءمالسا! لود ىدتنملا (ةسماسلا هلأ كلا) تركذام كءاعتددرف الذ ىف تكرئامكنال-سو

 8 | مكلع مالسل |لاهاذا هناه.ةىلار اش ىذااو نسما بيترتلاو هاذه مال | مكيلعو لوي بمحملاو

 3 لوققب اطباذهو هللارك ذياعت او ماتت>الا ناكمالسلا م كلعو بلا لاعتا ذا هتنارك ذياعقاوءادتالان اك

 1 | الومع هريصر وتس وال كر راسو ايست داو الا عقوام اذ ًاورخ" الاولوالاو+ | 0

 ١ ىدس ا ف اا واذ تائيسل ا نيه ذي ت ا:_بها نال بلل ا ن نءافازوراهنلا فرط ةالصاا ,ةأهلوقىفاك همكربب ْ 2

 حاتتفالا كرتام لالا نال مالس | كملعو لوي نأ ببسملل ىلوالاف ةنسلا فلاش دقف مالا كذعولاَةذ

 1 | مكلعمالس لافتا امش نا (( ةسداسلا هلأ سا ) هللا ركع ذ ماتت الا دينا يالادوأ هللا اركذي |

 0 مال_سلاه لماالان ءلامو امم مال سا ط. .هاح انج ون قود- ىف ىلا هت لاه مكملع مال .لالاق ام ناو

 أ نءلاتتو «يلعمالسو تدع نع لاهو مالس لاقت امال اولاقت طول ةصق ف لاقو تردارتنتسا البا 9

1 

 ا

0-7 

0 

 ل نع

0-52 



 م6 1

 | لك نم ملء نولخ ديتكئالملاو ةكمئالملا نع لاك هدادع ىإ< مالسو هلل دا لقو و هلعاتا قمم"

 ماللاو فلالاناماو مكلعمالسلةذلاقو ميحر بر نمالوق مالسةزعلا بر نع لافو مكملع مالسبا
 .نءىلءمالسااو كبر نمي انلانمج دق مهب دعت الو ل ئارسا انعم لسرأف مالسل!هملع ىموم نع هلو

 || اماو زياج لكلا نا تيثف تومأ مويو تداو موي ”ىلعمالسلاو مالسلا هيلع ىسيعن علاقو ىدهلا عستا

 لضخ ريكذتلا نا عضاوملارئاس ف اوهاتخاو قاسفتالاب ماللاو فاالا نءتيالذ ةالصلنملماحتل ا يف
 ريثك ريكشتلا لميس ىل_ءمالسلا ظفلثا (لوالا) هوجو هيلعلدبو لضفريكشملا لة: فب رعت مأ
 ريكشتلا ظفليدرو دقذ نيْموملاَو دكئالملاو هللا نمدروام لك نا ( ىناشلا) ل-ضذفأ ناكف تارتلاف
 مالسلا هيلع ىموم لاه هسفن ىلعناسنالا لست ىف درواساف ماللاو فئاالابامأو تانسالا ىف هاند ّةعام ىلع
 (ىعلاودو (ثااثلاو ) "ىلع مالسلاو مالسلاو ةالصلا هيلع يسع لاهو ىدهلا عنا نم ىلع مالسلاو
 فصو عمة هاما ل_صأ ىلع ل ديريكذتل او ةيهاملا ل_سأ ىلع لدي ماللاو فلاالان مالسلا ظفلنالوقعملا

 | ىئاسملا ىلع بك ارلا لي نأ ةمسلاللو هملع هللا لص لاق (ةعباسلا هلأسملا) للوأ اذه ناكسف لايك

 ( لوقأو دعاشلا ىلع مئاقل اورثكالا ىلع لقال وريبكس#لا ىلءريغدد! اوراجلا بك ار ىلع سرفلا بك ارو

 ||| (ىاثلاو) فوه لاوز ديفي همالف ةيهرتكحأ بك الانا (اءهد-أ) نيهجوللوالاامأ
 | وه هتالف دعاشلا ىلعلس متاقلانأامأو ربكشلا كلذلارمدك ميل_تلابءاد_ءالاب سعأف قرلأ هيربكشلا نا
 | مالسلا ف ةنسسلا (ةنماثلاةلأملا ) ريان لودوملا لصاولا اذه مفي نأو بالف همأا لهو ىلا
 || نال ميمعتلاوءاشفالا مالسلا ىفةن_سلا (ةعساتلا ةلأسملا) بلَقلا قرورمسلا لاخدا ىف ىوقأ هنالر وذا
 | هيلع لاق لو هيلع هللا لص لوسرلا ةداع مالسأ ا دنع ةخلاصملاو ( ةريشاعلا ةلأسملا). اساسا ص.صاخت ا ىف
 لاف (رشعةيداحلاةلألا) ردشلا قرو "تان اك اهب ونذ تناسق ناسا فادتاذامالسلاوةالصلا
 | كير ةسااذا (رشع هن اثلاةلأسلا) لعفي نأ هملع بجو مالساا ىئءانالفأرقارت ال لاك نم سوي ونأ
 كلا السنمو كءلع مالا ا اذ رام_ملع تاساذا كن افق نكلم او لحرااددقاو مكيلعمالس لقندحاو ل-ر

 | (لوالا) هوجو هيفول_ف ايلاخاّسب تاخداذا ( سثعةثلاثلا ةلاسملا) هللا باذعن ممل سدف هماع
 باطت كنا (ثلاشلاو ) نا قمؤم نه هش نم ىل_ءملست كنا (فاشااو) كبة: ىلع هللا نمل ست كنا

 | نوكينأ ةنسسلا (رسذع ةعبارلاةلاسلا) تايذؤملاو نيطامسشلا نءتءأا ىف نم مالسا ادكربب ةءالسلا

 || ناك و هوملسو هلع هللا لك لوسرلا ىلع مسادحاو ناىور بما اذكو ةراوطلا ىلءمالساان ىدتبملا |||
 ا ارد نأ ناناسنا يتلا اذاةنساا (رشع ةسماخلا ةلأملا) مالسا اًدر مثمهتو ماقذ ة جالا ءاضق ىف

 لال ىتلا عضا وما رتصدل( مثع ةسداسلا ةلألا) عضا وتالاراهطظا مالسلاب
 | (كوالا هن اق ىهواهبن

 مالسلام اد_اللاو هناة فتح ىأنعو مال_اانىدوملاادال لاق ملسو هيلع هللا له ”ىبالاثاىور

 عت نم ىلع مالسا |لقف تا داداوم_وةذءاصت الو مباع ل تال ف سو ىبأ نعو هرم -غىالو باك ىف
 لاسقف ا:.اعاواساذا امو ةجاح كلذ ىلا تءدا ذام-هلعمالسلاءاد_باىف ءاذنعلا ضءعب صخرو ىدهلا

 | كءلءماساالوسرلا ىلع لوخدا ادن نولوةءاوناك مهنا هيف لءالاو كل.اعو لاقي نأ ىجدني ءالعل ارثك أ
 | مهلاتلقاذااناوهو عم رفتانهه مث كلذب ةن_سلا ترف. مكسصلءو لو. لو هلع هللا لص "ىلا ناك
 ا لاسقيال نكلا مالسلا مك 1ءورفاكنال لاشي نأز وم نسحلا لاه ف ةجرلارك دزو< لوف مالسلا مكءلعو

 لاةق ه.فال لف هلل ةجرو مالسلا مكءلعو فارم: ا لاق هنا ”ىبءشا!نعو رافغتسا!ممالهننا ةحرو

 لاغت_ثاللسسنأ ىبنيالف يطع مامالاو ةعجلامول_خداذا (ىناثلا) شعيهقاةحر ف سدلأ

ح ةراسشالا ىل_ءاورمصتق اولو سأب الق مسهطعب درة لسناف عايقسالاب سانا
 ((كااثلاز نسح أن اك

 | ىلوالا (عبارلا) ميهلعل_بير نيدزتماونوكي ل ناوم-ملعل بيني رزتم سانا ىأرةماسملا لخداذا
 يي نءذل رشا كل ذكو ةوالتلا هيلع عطقي با ولسان لغت_كااذا هلال ىراقلا ىل_عمالا ارت

 ب تح

' 



 ان

 مدر عرج

 ا ْ ع انك ىتلا ل هل ةماعتالاو نا الاب لغتش ةتشملا ىلع انالا (سماسلا) سلا هر

 فو ماس اريطمو ن-ةملا ىلعالو درغلا بعال ىلع بال فتسونوب لاك (سداسلا) ظ ١
 أ تاك نم لك انتم

 : | هلع وس رلا ىلع ءةعاا ءاضّإل مث م نا كح ع نم ىلع لال( عجاس تلا ةمدصعم ع ودالخة شم

 ْش مع ةفرا دوا ىلا مالسلاو ةالصلا هلع لأوسرلا ماسقف هيلع ف هتجج اسي ودول جر مال سا اوةالصلا ١

 ا 1 | لع ىلا اراد: كت انملالاون اذ اوطاَدر , ل-ةهيلع تاس لو 2: نأ تدش ىنأالول لاقو بتاوالادز من 1
 00 هنأ سها ىلع هنن لبرلا ل داذا (نماثل )كاعد رأ ل”ىلعت سعرا كياف ”ىلع ل تالف ةلاسل 'ءذه لثم

 ١(لوالا) ةناقىهوبا ورا ماك ىف ) مشع ةسداسلا ةلأسملا). امهيلع لب ل كانه ةسندأ ارض ناف 1 ٠
 ةناهاتاوحا كر نالواعوتزوأ اهنم نسحب اوشا ةمهن ميمح اذاو ىلابعت هلو ةل بجاو ؛باوطاّدر: ّ

 ل مج

 مونع ع ْربالا هماع نو درعالو مهلع سف نياسم موق ىلعرع. .يل--ر نمام ساس ءْنبا ن عو: مارحورربضو

 | نع طةس ضعبلا هب ماق اذا ةيافكل | ىلع ضر باوطعادز (كاششأا) 0 الملا هملع درو سدّقلا حور

 روفلا ىلع هاو هنأ (ثلاثلا) هيفةغلانمو مارك الل اراهظانبا اولا اورك دين أ لكملل ىلوالاو نيفقابلا

 (عبارت) ناو نزوكمالو عالسءا دّسا كلذ ناك ت تقول توا دعب ناسأ ناخ تاولل ىنتنا نحرك |تاف ا

 .اهئم نسح ًاباوف ةيدن جيس ا ذاو» ىلا هلو بح اواضوأ هب تكل ايم اوذم تاك ىف مالسهءاعدروادا

 ا | ديزينأ ةنسلا ناالا مالدلام كملعو لودي ن5 بحاولاك هكلع السلا لاك اذا (سمانا) اهودروأ |
 1 ْ هن ودا ةحدو كحيم مال لاا ذا لا اومذع هلووق تت لخ دما ركربأ او ةجرلا هم

 أ ىذد ةفدشح ىلأ نءائكور(سداسلا): مالسلا كلعو هلو ىلءر اهتقال ا زروعال هنا ىضتقي الار هاف ١

 ةيرىف فاض ناكو هملع ةسدنجالا أ نما تاسنا ( عم دا دا ريتك مط يسدرا رودال لاق هنأ همعدللا

 بيع لل سواق ليال هنا انلق ثمح (نمءاثلا) لءفب ال نأ ىلوالا لب ديلا بع ةنسفوأ ةمها ,اعءباورللا ١

 0 ةيصلا ظنا نألعا ) سمع ةمداسلا ةلأس 1). هم دهكه دودو ناكتف هع ىيونم لعفي ىأ هنال: درا اهدلع 1
 ١ لوقءؤاذ» تفر ءاذاة سلا اضذل تت ل_تسدي مارك الا عاونأ عيمذ ماركالا نعةياككراص ءاننبام ىلع ا

 ْ اهنم برثأ اذاف اهتم ذب ملام اهيف عوجرلا لف مز مر ىذزي-غل بهو نم هنعهّللا ذر ةفد-وأ لاف

 : ىبنجالاقسفعوجرلاهل س داو داولا قع ىف عوجرلا هل _:عدتتا ىىذر ”ىذاشاا لاق اهنعوجرالف

 مكونا, - عار 2 35 4د< 1ك 4 7

 م و

 0 ماار !رك# 742711 اهيزع] 22 7 9 دف 11765

 ا اهتهنس>ًاناو .4 ةيصتي مديح اذاو هلوقناف ةفش ىلأ لوق ةسدج ىلع تن الاهذن-مىزارلار كب ول جحا

 01 تبي لا ذاقننسح الايالب|ةسرصن ملا ذا رلا بوحو هاد عمو ةمهلا هنف لدن ديو مياس ملا همف لخدياهو درو

 .[|| هنملةًأوهام بيث اول هن المل دينسدنل ا ىلع رم حالا اذه -ىفاشا الاوت زاويلا نملق أ الذبوجولا

 ْ ىوراعتلوةىلع ”ىفاشلا ميتحا مث نيس الاى ابن ل ضمد هنا الا ردهاظ نل عم عام الايرلا ةنكم تطقس

 ْ | اريف عجريفة يه بويوأ ةمطع ىل طعد :ل_+ر لال لاه هن لسو هيلع هلا ىلسص" ”ىنلا نع رع نياو سامع

 ]| اهنعو+رلازو<داولا مهو ايف عوج لا مرح ىبنجالا ةينأ ىف صناذهو لاق هداو ىطعب امفدلا ولاالا

 || (لوالا) نالوت بسلا ىف(ىلدالا ةملاسأا) لاسم هحفو .ايدسح * شلك ىلع ناك هنف] نا ىلاعت لاه مث

 || (ىاثلا) سلاحملاو برا ثملاو لك اًوملا نهعسدلللاو بورعشلاو لدك الاكل مهلا ىلع بساسحملا نه ؟هللا
 1 هنعدوصتملا ( ةئاثلا ةلاسملا) هللا ىسح ىلاسعت هلوق هنو "ىفاكى أ اذك ىبس- مهلوق ىفىفاكل ا ىنع؟هلا

 | اهرلب هلاح نع صدف: ناك املا كل ذنا مثل لا لجرلا ىلع لي ناك دق مهتم دححاوملا ناانياناف در ءولا

 اهودروأ اهنمنسحأبا - طك ماسلا لات: كلذ رعرح زىلا عت هلل اختم باس ىلهنم اعمط ل55

 مكنلا عألك ىلعم كسا وهىأ اس ئث لك ىلع ناك هلخا نا لاه مت لتقل ةاايالاو درء نا كاناو

 53 لعل دي اذ#هو ف.اكتلا ذه ةفااخم ع نمدذخ ىلءاونوكتف م كلا مكلاعأ» ءارلادياىف ىفاكو ْ

 0 بيرل ةماسيقلا مويا مكس مدلول  الدقا) ىات لاف غ ا نمعنلاوءامدلا ظفحتيانعلا
 ش | (لوالا)تاهجو ملغ ظذلا: ةيفيكف (نلوالاةلأاملا) راس , الاى: مي هنلان مق دصأ نمودهيفا
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 هي الاءذميديعولا كا ذدك أتىف غلام ابيسح ئث لكى لعناك هللا نا هلوقف دمع ولايك ةدك أىلاعت هنا |
 مك.ةمودكأ هلوقو دم-وتا ١ىلا ةراشاوهالا هللا الهو ةو نامز المم لدعلااو دولا نان: الا هذ هىف نعنف 1 ٍ

 نالاه مث د.حو: اىلاةراشاوهو ىرك ذلةال_هلا أو ىند_بعافانأالا هلا ال هنتنانأ ىننا هطق هلوقكوأ ِْ

 بوي هنا ندي الا هذهىف اذكف لدعل ا ىلا ةراشا وهو هج رسفن لكىزيملا مف داك ؛ةمت [ةعاسلا |||
 كسالو نيملاظلا نم نيمولظ ملل ف صيف ةمادقلا ةصرع ىف ني رسال ونيلوتالا عمر نأ هتمكحو همك ىف ١

 *انهواماعوهومركلا وهمال_تاوايقاتك ايو مكءاعوس نم ل اوقيىلاعت هناك (ىفاثلا)ب ديدش ديد جدنا ا

 | ةءاقلا مو ىفىاغلا قالا نطاوب ف دكت ءاوهالا ىلا ال ىذلا هتلااهذ رغبات نطاوبلاّناف رحاشلا ىلع ا

 ]| مكتعمدل ريلتاو ضارتعا اماو ٌادّ.مالربخ ام اوهالا هلاال لوقف اشكلا بح اص لاق ( ةئامندلانا |

 مويفمكنعمدل لقي لمللوةنألئانقا (ةثلاثلاةلأسللا) مكتعمداهقاوريدةتلاو مسقلا مال ماللاو ||
 (فاثلا) ةءامقلامويىلا رومةلاوأأ ت وملف مكتعمدادارملا(لوالا) نيهجونمباؤااو ةماعلا ||

 زوج حاجزلا لاق ( ةعبارلاةلأنسملا) هيف مكعم ع نأب هتبو مكش عمو موءلا كلذ ىلا كتم ذداريدقتلا |||
 1 مسسال ااذ_مب تهم لاقي نأاض:ًازوح ذمهرو:ةنم نومود.ي ساما اّنال ةمانق ةعامقلا تدعم لاسق»نأ | ا

 مامقلا فائكمسا!بءاصلاو نيل اعلا ب رلس انْ ُم ودم ف ىلاعت لاق باعلان 2 سانا نال 0

 | ةماسقلا ناتي ىلاعت هنا ىلع ل ديةي"الارعاط نألعا ( ةسماخلاةلأْملا) ةيالطلاو بالطلاك ة ماشا ||

 ٍ ةياودالا لئلا نال كلذو ق> اذهو هنعىلاعت هللارامخ اد كلذ ىلع ل لدلا لهو دلاسمال دو أ

 لةملوالاو كاذك نوكآالاماهتم و هع لعل اىلا اح اة نزوكية بنا| ةصعب للام اهتن نيمستىلعأ |

 | لعل انك ال كلذ لءن ل امانا تاكملا لك ىل_ءرداه تامول_هملا لكي لاع مناص لعل اراقاناانلع ||

 | ماللاوةالصلا مهيلعءانبنال ارايشاو تآرتقلاب اتامثا عني هناف امن اشاذه ةلأسم ىف ءايبنالا قددب |
 اهتم! ملعلا ىلعةوذلا ةعصا ل_علا فةوال ىتلا لالا هله وهو (ىاثلا مقا امأو ) رودامقوالاو ||

 نارقاانهن ايا نكم مرح الف كلذك ةمانقلا مامق نأ مولنعم و هرامخأو هلئا مالكي هن امنا نكعام كلذ لكف : ا

 (ةسداسلاةلأملا) مد لالدتسا هنع هقت'ر اخ انتم انقل |مامق ىلع لال دةسالا نا تف هلل مالكم ||

 اهداص ىلاعت هنوك ب<يهناناس همثءدودةملاو راكسالا لدس ىلع ماوغسا امن دح هللا نم قدنص ؟نهوهلوق ْ

 بذكلانوكبماعلا«ةهناوهو مهله ىلءكاذاوئ دقف ةلزتءماامأو لام هلوةىؤففانناو بذكلا ناو

 ظ هنوكب لاعو بذكلا عشب ملاع هناانلقاسغا بذكينأ لاس كإ ذك ناك نملكو هنعام'عهنوكب لاءابق ||

 رهاظووذ ب ذكي نأ لاعت-سا كل ذك ناك ن م لك ناامأو نيرحالا نيذ_مب املاع هنوكب عاقلا بحوف |
 رو د_ص عانوفا ذا راض قب ةالط |ضراهمنءالخ اذافءاعد ةيدال فرم ةوي- ب دكا انال

 . | لاوز عنتمالاع دق هيذكتاكولوا ع دقي ذكن اكن ايذاكن اكو لهنا مهلا دخ ابا امأو هنعبذكلا

 ْ نيدضلادح ا دوج ونالاهداد هن رك منممالاعدقدذك لاوز عنشما ولو ميدل ىلع مدعلا عانتمال هيذك| 6

 ْ لءنء ركع تاةرورضلاب له نانال منسم ريغ هنكل قدصي نأ عن ءالادذاكت كولقرخ ال ادضاادوجو عنو

 ا ناكاذاف ىرو ريذ ةدصلا هذ دهم لعلاو هيلعم وكسيج ل قد اطءمكحم هيلعمكد دال منوال هنافاشش

 اهداصىلاعت هنوكي عطقن |نمدنال هناتدثف ةلاعالال_صاح بذكلا عانتدا ناكامماف قدصلا ناكما

 || ىلاعت هنال اولاف ثد_< ىلاعت هقق' مالك نا ىل_ءذناالا هذ بم ةلزتعملا تادتسا ( ةعباسا اةلأملا)

 ||| ثداحلاوهثيد_حلاو ثردملا ن->لزن هللاىلاعتهلوقىفو هن الاوذ_هىاشي دح هئوكي هقدو

 اما مكنا هنءامياوجو ثد_هلناوأ

 اومفل همم مياذاو هلوق نمدوصقملات انما

 ||| عناشتالنمفو توسااو فرلاو»ه ىذلامالكلاثو د نومكحت



 ا ثود لع لدمال د ار اوم لاو قورطلا:ذهوست آو *اةمدق عدى ىذلا امنا هثود -ىفأ

 ا ءذهىوس مالك دوو نور 1 مكناق, مكشءامأ و رهاظت انمام أف مكسنمو انم قافنتالاب ة هدم "ثلا كلذ :

 'مكلاغ )ل )كا عت هلق مهو هثودح ىلءاب الاه ذه ةلالدباول وةتنأ مك.ةكع فدك تا والا وفور ا

 000 او هللا لاذد ن مو هللا لأ نم ءاو دن نو ديرت أ اوبك اعمهسكرآهللاو نمت نيقف انما ىف ْ ١

 | اورك ذ ذ (ىلوالا لأ 1) لئاسء انههو ىلا عت تلا هرك ذنم_ةفانملا]او- أن مرخآعوناذ_هناملعا

 هلآو ل سو هيلع هنن ىلص“ ىلا ىلع اوهدق موقىف تاز امنا (لوالا) اهوج ودي "الا هذه لوزن بدس ىف

 مهلنذأف هيفاثل نذأت ءا ردعلا ىلا ب رك تأديرت هللالوسراباولاه مث هللاءاشام هس .دااناوماق اف نيام

 مهضعب لاف مويفنونمؤملا ملكشف نياكح رشا اوةل-ق- "هل سع ”هل- منول رياولازيلاوج رخال

 نأ ىلار وكل للا ىلا مسن نأ اذأ س هلو نواسم مه موق لاق واتريصاك اوريصو عما وبل انلثمنيإ شما واكو

 ةكعمالسالا اورهظأ موقىفدنآ الا تاز (ىناثلا) ؛ 3 ."الا ذه ىف موق اذن ىلابعت هلل ا نيبق مده سعأر 4اظد

 | سامع نب !لوةوهو هب "الا تازتقاورجا.ثنو م-,يةنوابسملا فاتشاف ني _!سملا ىلع نيكرس ملا نونيعناوناكو 1

 | لءثولاولاعو »مو هيلع هللا لص هللا لوسر نع دحأ مويا لق نيذلا فذ الاتات (ثلاثلا ) ةدانقو
 . || اولا نور و اور نكن ولوةي.ةقرن من1 مهيأ لسو هيلع هللا له لوس .رلا باح فلتشاف م ا هدالالاتق |

 ْ ا حدةيامتي الا ىسن قلاهو هولا اذه يف نعط نم «مهنمو تيان'نب ديز لوقوشو هن“ الاءده تازنف: ورك

 تلزن (عدارلا)هنلال سس ىفاورجا م ىت>ءايلوأ مهتماو د الف ىلاعت هلوةودو دكم لغأ نم م-ماوهيف |
 7 تلات واما فاةخاف ةءاعلا ىلا !ماوةلطن او نيإسلالاوءأاوذخأو اولضموةىفدن تلا
 لسو هيلعش ا ىلسلوسرلا لوءاراسياوانقو اهراغأ نيذلا نور ءل امه (سماخلا) هما را

 | نيتثف نا (لوالا) ن اهو كالا ىعمىف(ةيئاثلا هل الا) لفالا لعأ ف ثازنديزئبا لاق( سداس 0
 ىلع بماهنا (ىنأثاا) هنو. دس لوقا ذهو مامقلا لاح ف كلام يأ امئاق كلام كلوةكلاسحلا ىلءبدن |[

 نوذاتعم ىأراكنالا لبس ىلع ماهفتسا ود و نيد نية فان ا ىف 3 رص مكلامرب ردها وناكرب ا

 مكرفكيا و ءطت نأ بحلب هتف اوما 2 نأ مك ريع هال م_هقافنو مهرفك لئالدّنا عم مدرفك فى أ[
 ١ وناك ى ىتاةهصلاباوذصو مجئالر ةكلااورهظأ ناو نيةذانم مهاعسامنانتحلالاه ( ةثلاثلاةلاسملا) |

 ْ مهلا ع مهم ةقر ةومهماازنو منءبذتو ميلا لمت تناكم مهم ةقر :ناانس ام ممم ةوةبدار زااو لمق ع نعل ماع

 ْ لاقل هقاورفكتلا واعر اد نباتا ف د>اد جبن لعافوكينأ ,او سعاو إذ نع وثم ذاسعتو ا

 'ئثلادرسكرلا (ىلوالاةلأسا) لئاسمهيفواوي_.كانعممشكرأ هللاو م_هرةكن عارب_ < ىلابعت هلا
 در هنال سكر لا ثورلل لاس هنمو داو سوس او سرقار او سكنا او سكحرزاات هاو ىلا هرخآ نم 1

 1 |0000 سيدال بباسبأ يولااذسما اه جر ىمسيو ةسامقلا ةلاح ىهو ةسسخ ةلاحىلا |
 ْ ٌْ ْ ةءارا اراب ىو كتر

 ارو لاو كذالا اولاهتو ةاصءاوناك م-مئادانلا يس فاوسكراف ٠

 ]| لئقااوى_تاوراغدلاو لذا !نمر اذكححلا ماك ىلا مهّدر هنأةب الا عم ( ةيياثلاتلأ ملا

 اك توك ادامّىذانلا ناكل ذو قاغلا ىلءاوناك امدعردادترالا نما ور وانا ىأ اوي كاع

 رافكلا ماكحأ هيلع ىلاعتهتنا ىرخ دم ف رفكلاروظأ اذاف هلق ىلا ل.دسانل نكي ل نين داهمت مر هامل ىف
 ا سكرو سكر أ تاانركذ دقو م-مدكرأ هّنئاو دوعس سمن هللأ دبعو عك <ىلأأر 0 ) هئلاثلا هلاسا

 || دارملا ةلزكعملا تااهال.س هل دحت ناذ هللا لاضد ن هو هلا لضأ نم ءاود-منأثود رتأ ىلاسعت لاق م ثاتغل ا

 هللاودي الاءده لبق لاه ىلاعت هنالو ةروبملا هوجولا هيف لالا واح وه هنا نم دل هللا <لضأ ةلوق نم

 أ نأ لولا نأ ب . كلذ | ذوم_علعفو مسك: ب مهدرطو م_هدرامنا هكالاع 0

 مكلفا هنمدار ا علمالا) هن ال لدم نارا واسع ادع داعو هّلِئأ ا ا

 - قاف 7



 أنا (ىناثلا) ةعرشأو هود تملا كل هزار ةكنالذل ا ةباكرع هركو م-االطنم 0 0

 ةماسقاا مور افك !لضي ىلاعت هنالءاذو ة 4 :طاقير طن نع هللا هلضأ ع نونا كوم كل

 انرك ذدقانا ملءاو فاطلالا عب ارمسغملالضالا اذه ن وك“ نأ (ثلاثلا) 4 لاق د رطىلاء ءادتدالا نع

 هما ماسه لوةنمث هوجولا هذه فءذ تاتكلا اذن ةربتك شا
 | نعري_تأا-ىلاعت هنكلو

 ىضفملاو ل احتالهج ىلاهتهقلا لع بالقنا نال لاكسثالا هج ودة ةذملا نولخ ديال ناو مهلالضر مه هرفك
| 

 أدت ن ناد هنن !لطضن نءو هلوق نيدلا نءمهلضأ ىلاعتهتنان أدب الا نمدارملا نا ىلع ل ديامو لات لاما ىلا

 مهااشدا ىف نولاتعو ناءالا نيةفان 1 ندنوديرباواك ام ااندلا ف نوئموماغ المس هل
 | ىلاعت لاه عه و

 1 د تام م انهمنوكي نأ ت>وذ ال مدس ل داعش ع نافهننا لاشين مو

 نونوكفاورف تح منورةكتولاودو) ىلاعت لاق مث رهاظا دهو نامالا ف هلا داىلا المس قول لا 5

 ىلا.عتهنا (ىلوالاةلأملا) نايلاسف هنو ) هللا ل مس ىلا ورجاهي تح ءاماوأ م-منماوذختت الف ءاوس ْ

 || كل دررق راك: الا ل.دس ىلعام اهفتسسا كلل 3ناكو هلا لض أن ءاو د بت نأ نو ديرتأ هن الا هذه ل.ةلاهاملا||

 ا ا مهدعت ىفاوغلب .املذارافكتواسملااهيأ اوربستنأ ونت .مناىلا .رفكلاىفاوغلب مدمن الق تأبد عيت ْ

 |١ ىسنلا عفرءاوست ووكنف هلوق (هل اثنا هلأ ملا) ممتاعا ىف نوعمطت فركف دل اذ_هىلار فكل! ىف |

 1 كلذدارأولو ىلا باوج كلذ ل« نأ زوالو ةسفطاعءافااو نووكتولاو دو ىعملاو نورفكت ىلع

 ىلع اوذه د5 ل-ةؤلو نونه د5 ن نددتولاوّدو هلوقهل و امهنناكل اووهسااؤرن:كخاذا ليوأت ىلع

عتمأو م لس نء ضان ةولاوردا ىدلادو هل عمو با رعالا ىف ارباح كل ناكل باودلا
 ا نول. مف مكت

 رك ذب ىنتك اهنأ الا“ اوسمهو مآ نوؤوكتفدار او رذكلاىف ىا [ءاوسد وكت هلوق عمو م كمل ا

 | ةدشو م هرةكنيذمّومال حرش اا ىلاسعت هنا لع اومهرك ذمة بيسي دما حوضول مهريغرك ذ ن هنااا

 ْآ ءاسلو ام مماوذختالف لاقة مهعم ةطل اا: .نمكح نيذم وال حرمت كلذ دنعبف رفكل كلذ مهولغ

 !| نيكرماملا ةالاو زوال هنا ىلءدب الا تاد (قدالالأس ما ) لئاسسم همقو هللا لمسس ف اورجا م ىّت-

 1| اود 2 الاوذم ”؟نيذلاام“ انىلاعت هل ايام ل أما ذهود اخسالاو ذق دنزلا,نيرمدملاو نيةفاثملاو

 | ص الاو كلذ نالني دا اوه قانا عمج د:ءاهماغع ًاوءامشال ازعأّن ا همق بنل او ءام ءاوأ م ردعو ىودع |

 ةواز_كاتشند كلذ ناك اذاوةرش الا ةداهشسلا باطن ايل دو ملا ا هيىئذلا

 نوكي ىذلاعضوملا ىف هيالولاو ةبحشلا بلط عنا كالذكناكاذاو ةوادعلا عاون أم _ظعأ هيه مانا

 اورحاهي ىت>ءاءاوأ مهتماو نختلف هلوق (ةياثلاةلأسملا ) ملعأ هللاو هيف السا-ةوادعلا تايجوم ملظنع

 || دقف مالسالا دعبالا نوكحت ال هت الس س ف ةرج4أ!نال اورجا واوان ىت-ربدق:لا ىزارلاركبر ,ونالاق
 [| هريظنوةر ءيأادعالاد ةالاوممتسو ننس نكي لاواسأ ناو موخاو مالال ادعي ةر هلا باجي ىلع يالا تاد

 ةرجهلا تناك ام لاحامزالناك انا ف.اكستلا اذهّنا لاو اورام ىت>ئث نء موالد نم مكلامالوق

 ,: عم ملسم لكن ه٠ ىربانأو نيك رمش اروظأ ني ماقام لكن +* ىربان أل سو هيل هنن  ىلس لاق ةضور م

 لاه لاف سايع نبا نع سواط نع ةرجهأ | ضرف مسن مث دكم تهتف نأ ىلا ةيجاو ةردجفلا تناكفةلرمشم

 ْ مستانس طار ءىورو هود اه ن نك-او عضل دعب ةرعئ هالتك ع مول لموعد لوف هللالوءرأ

 لا لعا (ةن ةئااثلا ةلآس 11) امئاف مالسالارادىلا ةربمل ا ضرذ ىأرف براارادىف مافأ ند لكف تبان'ةياالا

 الا رافكلالاعأ ٠ نعلامنالاب لص ىرخ او ناعالارادىلار ةكلا راد نملاقّت الا لد ةرانةرجفلاّن

 | لمس ةرجفلان رد كالا هع هللا يتم امر دش نم را و اما لص للا !لاسعأىلا

 ْ لاعتبار د مرحال اربتعمرومالا هذه لك ناك ذو هن امهم ىلع ذو هتارو »أ هالزت نع: ردم | ع نءةرايعهللا

 تح لاق لور فكل ع نع اورج اهي ىّتح لقي ل ىلاعت هلاف هقلا ل.دسىفاو رجاوي ىت- لاس: لك ١ لو اني اماع الغ

 . لأ رك ذ ىلع ىلا عترصتة»ل تر فكلاراعش ةرج ا نمور فكل ارا دةرح اهم همذ لح دب كا ذو هللا لدس ىف 'و رجاوي
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 ىلا اركلاراعش نمو مالسالا زاد ىلار ةكلاراد نمةردمأاتناكاع ر هاف هللا لددسفف هنوكبب هد.قلبةرجشلا |
 ميسم ا
 | اوان تاف) لاف مث ىلا.عت هلا ىمأ لال: رمل ل عوقوريتمملا اهنا مدا ضا رغأن مضرغا مالسالار اه | ا

  اومزلوةر عجلان نع ود رعأن اف ىئءملاو [ ماو مهنءاو ددكن الو مد وع اجو ثءدح مهواتقاو مهول

 اوذضتالو مز او لخلاف مهوقدحواغيأ مهولتقاو مملع تردقاذام هودذل لب دملا ع نعءاجراغ مهعضاوم |

 لعب رمأ ا ىلاعت هنأ لءاو مكمل دعأ ىلءرسصل اريصنالو مكن اههم. 0 ايلوثلا لا هذه ىف مهن

 (قاثمم مهو مك ا « موقىلا نواصي نيذلا الا) ىلاعت وق 3 لوال انيعضو ءهنع ىنةسار اذكلا ءالؤه

 (/ ىفدملاو مي نولصتو مهل اثواب (لوالا) نالوقنوأصب وق ىف ( والا أ -لا) نانلأ م هيقو |

 ا 000 هو قادوا راسا يف دمع لالخ ا داكن هدهءىفل-خدنمنا |

 اًودلمق بولطملا كل ذءيباعر د ةبف اسو هسبلع هللا لص لوسرلا ةرمضح موق د هي نأ" الا ىف لخدب دقو إ

 هاةعمنول مر هل اوةنا (ىناثلال وقلاو) هملالسسلا اود < نأ ىلا د_هعنياسملا نيدو ومن م وق ىلا |

 هنا عم بسنلا هب نم لوسرلا نياصتماونأك دما كم لها نال فرعضا د.هونو.ستت

 نيذااموقاانأ ىف اوذاتخا (ةئاث لا ةلأسملا) م-ممر اذكسصلا مدحابأ دق ناكل سو هملع هللا ىل ص ْ

 ٍىلص هلا لوسر نيو مد ناك هئاق نو.!سالا مه مهضعد لاف مسه ْن نم دهع ني#سملا نيبو ممتن ثاك

 ياس تالا رعوع زن لاله كم ىلا هورغ تقو عداومالسل ونال لا هسيلع هتاف دسم ءاسو هيلع

 لاله لمراد نم هلف هما اا لسو لاله ىلا لصو نم ل تسص نا ىلءو هبل ءني_هيالو هيصءال نأ ىلع

 -عاو تانئمد.عنب ةءزخو ةعازخم_هلت اةملاوو ةامديز نر كسب ودمه سامعنيا لاهو

 نياسملا ىلا املا نم ىلا ًايقلا نع فيلا عفرامل ىلامت هئالن امبالا لهال ه 3 مظعةراشب نعذش كلذ نأ

 عخضوملا) لأ لاو لون اكتص هلوسر ةيحنو هللا ةم# ىلا أعلا نم : هرج : الا ىف باد لا عفرين ابف :

 ١ مدهموت اول اقوأ مكولتاةء نأ مكرودص ترص م واجوأ) 'ىلاتعت هلوق ( ءانثتسالاىف ىفاملا 1

 ْ مكل هللا لعس اة ملسلام كماااوقلاو لاو مكولزتعا نافإ مم ولتاقلف مكيلع مسهطلسا هللا» اثولو |

 نيذلا هلص ىلءافطعن رك نال موا وأهلوق (ىلدالاةلأسلا) لئاسءي الاىفو (السسمبماعأ|
 نوكي نأ لوو ,كحن ولتاق الف م_هرو دص ترمصح نيذلاو | نيدها_هملاننول سي نيذللا الا ربدَهدااو

 ترص موقىلانوأ هي واد-وعم-غيو مك موقىلا نوادي نيذلا الارب دة او موقٌةفد ىل_عافطع

 مولا ةاسقي لذ ك ولزتعاناف ىلا عن هلوق (اههدحأ )نيوبول ىو لوالاو مكنولتاقي الف م-هرودصأ
 ثيح مهولنقاو مهوذفل هوةدعاذ_هرحص ذامغاو اليس مسيياع مكل هللا لجان لالا مكللااوةلأو
 ىذا اغا ل لاقل وك ررد تياضرألا لرْثا يوما بيلا نأ ىلع لذي ادهوههوتددو

 نكلاصتالاوه مها ضّرءَألا كرتابحوملا تت. لاق ىناثلالاق>-الا ىلعامأو لوتالا لا حالا ىل_ع
 | لاتقاءلرتنءلاصتالا لءج نمىلوأ ضَرءَدلاكرتلامجوم لاَتقا!كرتل جنا (ىناثلا) لانقلاكرت
 ْ بسلا ىلعو ضَرعَدلاكرْثا امي رئادس لاتقل ل رتنوكي لوالاريد_هتا ا ىلعّنال ض رتل اكرتل ب رقامدس
 ْ ٍِ ءم_فرو دص تابع هانعم مهرو دص ترص» هلوق ) هس هناثلا ةلأسملا) ادهن اميسرم_صي ىناثلا

 ل ل د ص

 عضومفاوذلتخاو م_مراهأم_مالم-هلاتقنوديربالو نوانص مكنال ,كتسحل انق نو دي رالف ةرزداقلا |

 نال كلذو در تا لال عموم قالا (لوالا) اهوجواور كح ذو م_هرود_هترمد> هلوق |

 ىنانأ ىأ هلدع بهذ نالف نان لاسقيو ةالدلا تءاهدق ن رلوةيمهارتالا لالا نم ىضامملا بعد
 اريخ دعب ريخ هنأ (نكاقلا) م-هرو دص ت رمد دقام لاح ك ٌواجوأ دي هب . الار دقتو هل_ةءبهذ دةنالف

 أ تريصحةلوقنوكب ردقتل اذ > ىلعو مفرود ترصد لاقت دنع رخاء مع را هاكص

 | الاجر مزاج وأ ءهرودص ترصحامو مو اجرب دما نو نأ (ثلاثاا) مك احن ءالديمهرو دص 1

 1 0 رف وعوا هة:كهنال بدها م-هرو دص ترمص>هلوق ردق لا اذه لا يا |



 (أ اولئاقي وأ مكواتاقينأ هلرقو هماقم هتفصتعقأو لاما ىلع تصتنملا فودومافذح هلاالا لاما |

 اذه ىلعو م_هاةةزوعال هنأه لاتَلل اكراتوأ ادهاعم ناكاذاالا رفاكلالت:5ب>وأ ىلاعت هنا ىعملاو |

 هنا ىناهغمالال.ءوبأ لاهو هل_ةةزو## هناف لاما ال رتناو رثاكلانالمزال سلا, لوةاافريد_ةذلا |

 رافكلا لت اةيالو هيفىلاعت هللا فان هلال هبا الو لوسرلا لئاقيالو لوسرلا ىلاراصٌن كلذ دع |

 (ةعبارلاةلأ ملا ) رافكللاهلئاقمالو ةرعسملا ه_ممدج وب[ ناك ناو مولاة ل <النيإ ملا نءتاستي غلا ||

 أ( لدي اذوو ام اهأ لاه م-ملعا اوطمل قل نيابسملا لاق ىلع جم ولق ىو: ىلاعت هنا ولو مهبولة ىف بع رافد ا

 رداع ىلاعت هناالا درة ءالادهو لعسفلءاشول هناريشأ ىلاعت هنا ”ىباكلا لام" (ىناثلا) . لاغا !لسس ىلع

 ا (انديمان اطلس م-ويلع مكد انام ,تححوا وآو ( لاق مث هنءنوهاتام رباك ١ ودعنا ىلاعت هلوقىف هيف |

 م.

 ) ةثلاثا|ةلأسملا ) مكلالو مكنلعال منه قتلا نعو مكل ادق نعم_مبولق تف اضءانعمو-هموق

 نمافوخ هءااامي رظ ١ ود مامر افكلانم مهب رط ىف ناك ممماالاةرمصنااوةرسهلل لوسرلا اودصق

 ىئتساو صالإلا يركع داىلام_هدنع اوماىأو دهعم_مونيلسألا نب موقىلااوراسفر اذكلا كئاوأ

 ناذهوذ هناصعأ وهدالو اولد نأ مهان 5 ولف اخف مم هحاوزأ وهدالوأ قأ هنالوأ هيراقأ م-منال اًذدأ

 هللاناهةمدو هةااو دا ىهودط السا !نهذوخأهةغالايف طبل تلا مكماع مدهطا بأ هللا“ اًدولو هلوق

 هللا نال ودامنامكل ادق نعم_هرو دصقضن ا ى_ىملاو نيده اعملاسأب فكي ني سما ىلع ّنءىلاعت

 نمهنع اوناجأ دقذ ةلزت_هملاامأو هماع هلي وق نموا ا ىلعرفاكلا طءل ت ىلاعتهتلا ند« حجةبال هنا ىلع

مم وق ىا-هتهنلا مهانئتسانيذلا موقلا نا اند دق ”ىتايحلا لاه (لوالا 0 نيهجو
 | نورذاك النونو 

قانا مسا !نء اوعقدمل مهم ولقب وقس مكملع مهطلسا هللاءاش وأ اوي الا قعخا ده ىلعو
 مهمات اًةمىلع مم د

 | هدارأو كلذ اش هنا ىلع ةلالدتي "الاف سرلو لانا |لءذيال ىلاعتهنا لوةئاناال  انيهذماذهو ملغ ىلع
 وطال قا ءاشولو لوو 7 ىلع ل دبلاو أريركشلا ىلعولل باو يول لوقف ماللا (ةاقنا ةلألا)
 ّ ولزخءاتإف لاف مث ديدشتلاو ف.فذعتاان ك ول: ةافْئ رقو فاشكلا بحاص لاق مك ول:اعاهنناءاشولو مكللع

 نيسلا خف عمماللا نوكسب ىرقو مالةسالاودا.ةنالا ىا م-سلامك.لااوقلأو مكلاوضد عر ل ناف ىأ

 هب الا ممضعي لاق نورمسفملا فاّمْخاو مهاتقو م_هذخ أ ف مكل نذً انفالسسم-ملءمكل هللا لع-اك
 ءانئم_ىالا اولج نيذلاامأ ةحو سامري ءاسمن موق لاهو نيكرما ل !اولاةاهلوق ىهو فمسلااذنآان ةحو #نم

|| 

 الساد ا ممالا لا ةذني رذاكلا ىلءءانثةسالا اوابنيذلاامأو مهأوق ىلع ره اط كل دف نيالا ىلع
 هناالا

 | مونمأينأ نو ديرب نيران و دس ) ىلاهت لاه م ةخو فمهما لاقي نأ نكح: ف كف دهاعملا ىلع
 اوأاذااواكتافطغو دس نمموق مهنورسفملا لاه (اهيفاو كرا ةنسفلا ىلا اودراطكمههوق اونمأيو

' 

 (مهدووع اونكنواورفك م-هموقىلااوعجراذاف نيلسملا| ونمأينأممضرغو اودهاعواواسأ ةثئدما
 نيسوكسنم نيبولغم اوّدر ىأ اهفاوكرأ ني-!-لالاتةىلام-ههوقم_هاعداطك ةنتفااىلا اودرانك

 هجورخر ذعّ اسوك:ئذىف عقو نمنالنيلسملاةوا دعورفكلا ىلءمهرارمصا 3ث ةراعتسا اذهو اف

 (م_هوقةقث ثيح مهوانقاو مهو ذفن مهي ديةاوغكيو سلا مكملا اوهليو مك ولزتعي و ناف ) ىلاتلا خهنم
 | مهوقفتن ثيح مهواتقاو مهوذفت ميدي اوفكي مو مكتم لسلا اوملطإ لو مكن اتق اولزخعيل ناف ىندملاو
 | انلز< مانت اديان عم مم ديأ اوةكوانم ملدلا اوبلطوانل انقاولزتسءااذا مهنا ىلءلدياذهو نورثك الا لا

 مرايدنم موبرذعيلو نيدلا فوك ولتاقي ل نيذلا نع هنا كاسونيال ىلاسعت هلوق هرم
 | اناتاقي ل نمد ودانلتاقد نا لاتقااب سصعالا صخن مكةولتاسقي نذلاهنا لدسفا دلئاقو هلوق و مهو ريتا

 | لا اا: سرشدقو طرمشلا مدع دنع مدع طرمألا ىلعن | ةءاكب قاعملا نا ىلع”ىندممالكلا اذه نأمل ع او

 ماحس مسسسا

 ت1 ا سن ا تجد - مس مم سسسممل يصل محا ج2 يس هيج يسم ل سم جلا



 مضع هدحمو هود رهان ةدضاو ة>ءالؤه لئقز او ىلع رول هنا (لثالا)ناسهجو نيل اناا - و 6

 نذاوهنيبملاناطاساا نا (ىناثلا ١ مالسالا لدأب مهرا رض اوردغلاو ر فكل ىف داع فاش .كتاوأ

 الإ نمو 21 ةانزلكأ سوا اكس تا 5 رافكلا ها ا

 أ بعر ان ىلاعت هارعا ا ل رايب كلو
 ْ لتقف نذأال ىلاعت هناا منك ةيراحملاهذ م'ئواءّبام ضعي كل ذ ديرك ذا ماع ض ر-ورا.هكلا :هلئاسةمىف

 أ ههارك ذ دو (هإسم ناك هنا نيني مهلتشيف ارح ارذاك هنظيال-بر لجرلا ىربنأ قه دقه اك ثالفرافكلا |

 ِ اهوجو لوزنلا بيسو اوركذ (قلوالاةلأسملا) لث اسماه هو هر , الاهّدَد فة ءئاولاهذ_ه مكح ىلاعت |
 ْ للا ل رهراف كعقل ل ةلرسلا م اناكتابلا نية يدشن ريل بفرع قود (لوالا)

 مف أ هنا لوي ةفيذحو مهفامسأب هون رضومو ذأ مرافكملا نم اد-اوناعلاهايأّن ١ دطظو نرإسملا

 1 هيلعدقلا ىلص لوسرلا عمال نب ارا حراوفو كلهتار ةقر هر د لا هفوة نادل هلوةاوءمةد |

 ّ .كلذو ءادردلا أى تازئديا الا نا(ةيناثااةياورلا) هب هن الا ذه تاريق هدنع ةفيدح عقودا دزا كا ذل و

 لجرلا لاسقة فيساانهنلع ل هلمغف ال_-ردحوو هل ةحامط تعش ىلا ل 1_ءفدن ريع ناكسنال

 لسو ءاع هنا ىل_ه لور ال هعقارواركح ذدذ ايد هسفن فد_تومتا هّتع قاس دمق هنن االا هل اال
 ١ 0 (ةقلاثلاةياورلا م( ب , الا تازنذ ءادردلاوبأ مدنو هباقن ا عا لاو هزاع هلع لاقت

 || ةرعغ ل. قكلذو تلا لا م ةردرحاضو لسا همن م ل و ىبالاغأ ناكو و ةعيره أن ب شارعنا |

 | ب 0 عمجري تح فقس تدق سل الو برش تالو ل كسحأأال هما تمسقاف مو هيلع نتا ىلسص لودر

 ثيداحالا ىفالوطو ءامئاف هسنأ أ ىأ نب ديز نب ثر طاد4عمو .لو-وأ
 | دعنا سلأل_م> وأ لاق

 5 هرلحرؤ هيدي اوال ةكم ع 0 ركل لع تاو كا ىلا رح اوف ردات ءالا ديب لما

 1ْ نا ىلءهن ثرحا. تأ نغ نأ اذ_هث ردلا لاقذ ىرخ أدام ترا هدا-و ةداج ةئامل_هج ونأ هداحو
 هتك رتدقف ىده لوالا كب دناكن ا ١ عيجر ني-شا.ءللاف ثراانا ىورو كإدق نأ ااا كدجو

 هّمأ تفاد- هّمأ ل لخ داما ة هلة, نأ قلو شامع ىلع كلذ نتف همفتآ الات ار او

 9 ه.. راما ا طارسأو كل ددود د رحاهمت لعق ل الاه .دىلا عيجرب ىتح دمقلا هذع لوزرال ْ

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ف اود]ءأ ىلع مدنا !سهن اك هنأت ريخ الف هدم هم .ال_تانر هت 1 او اما اح سش امع ْ

 ناهو هدف ناكامو هلوق( 2 امااةلأسملا) ةنالاوذ_هتازنق همالساب 00 ىوماتالا كو م
 هنم ضرغلاو كلذ ةئمزالا نم؟ ن ىف لناكام (ىاثلا) هيلا دوعو هير نم ءاتأ اسمن لنك امو أ( تالا

 (لوالا)نالوةهف أطخ الاهل اوق(ةئلاثلا ةلأ#لا) فءلكستلا نامز لوتأ نم ةّدبام" تناك دقلة رح نا نا
 1 قذر 000 الا !ةلع شل( لوالا هوو اور تلو انحقلا نويحا لاو ليان سهلا

 ]| ناك اذاالا للا ىلعنانالا ذخاؤي هناءانءهأطخالا اممْؤم لدي نأ ن م وا أك امودل وقتال لا

 | نمو سيل هنا ىعملاو طفالا رجا يل ءاضزأ محجتءاننتسمالا !(يفاث غلا هيدخ اًودال هناف أطخ لتقل مقل

 هئظف م هركسع ىف هد ووأ رافكلا راعش هماعى ار اذاام ودو ًاطلطلاد_ئءالا ةتبااانمّوم لدم نأ

 | مالكلا فنا (ثااثلا) ارفاكت ناك ام هنا عمر ذاك ناظهلاف أ طخ اذهنا كاشالو لة قزوعي انه وذاكرمشم
 نم عي نأ هلل ناكأم ىلاهتهلوق لئموأ اطضالا امهم لآةقمل ن نءومناك امو ريدقتلاو اريخأتواعدقت

 ىلاعت ناه اضنأو هب ق.لبالام هنع ب انا ئ هيلع مرحجال ىلع هئالداو نمي هلباناك ام هيواتدلو ا

 . رو لق ل 0 01 ١ ذاعا رمشلا اونو 5 ملع هك ىلاعت هنالا وم هيدمأ 000 انئمانو هما مانت مكاناكحام' 1 ٍِ

 : ِْ ”ةيلاكشإلا هيدا (غباشو رجلا تالا ىعرداتلاوح لات تفاعلا نايك



 ه4

 أ ىفقال_طالا ىذتقيا ذهو تامشا ىف ::1) نمءانثتسالالات,ناوهو ل_صتملاءانئتسالا ىلعءانثتسالا ادع
 ىلا نةءانتت_هالان اانا ساذا مزلن اا لاكشالا| د هناال الا كّدو لاو-الا ضف َنمْواَلَ

 نءمكح ا! فرص ىضذتقيءانتسالا نال هيضتقرال هنا ميصعأ اونيءاوصالا نمب ة.ق فلم كل دو تابثا

 موكتعرغ قئتسسملا قياطقق مكمل فرصف» انئتسالاربث اتناك اذاو هنع هيءوك 21 فرطال ينيذانللا

 هلوقتاسث هام رس تالا ن هءانئتسالان ا ىلعل دبامو لاكشالا عفدشل دئاسو تانئالانالو ىئاانإل هيلع

 لام اءالا لاجر الو لاجرلابالا كيمال لاش ١ و ىلونالا حاك الو روهطبالاةالصال مالا اوةالصلا هلع

 (سداشلا) لع هللاو اناثا ثلا مىأ كدا مك-ط|نوكي نأ ديشالرودلاهذ- هه "لت ىءاتتتسالاو ا

 هلع نأالا اهو قساممؤملتقدتأن موا نأكامو : هن الازد: ةلزكممللا» .اسور د او هو مش اهوبأ لاق

 ًاظ> توك نأالا ائمؤم هنوك ن 54- رد ع نءوملل ن ندم الت ندا ااولاع اًنمومْذعْ قسن أطل

 ا لطان له أو هو ن ءّوع س ل قساقلاأ قساانن مالكتلا اذه نا زعاو ان هلو حضن رخام هال هنأق

 اواك أتال ىلاعت لاه يك ت آر ةلا ىف هرعظ ن نك ىدع عاام اناهنمالا اذهتا(فاتلالوقلا) معأ قاد

 لافو منالاالا س م-اوفلا او غالارثاك نوبنتع نيذلا لافو ةراج نوك:نأالا ل_طاباانمكش» مكلاومأ
 ةو-وأط + هوة باصتاىف ٍ(ةعبارلالأ ل) معأدللا وامالامالسال.قالاامثاتالو ١ ل

 ريدم كاع هنا (فاثلا) اطمح هنوكلالا للاعلا ن م "نزعل ل »نأ قش امزيدقت ودل لو عمدا (لوالا)

 لق نمو) ىلا لو 00 اطال ةقالا ريدة لاو ر ددءال ةةدهنا(ثااثاا) ًاطخ هنوكلاحالا يمل اهلةةبال

 لاق (ىلوالا ةلآملا) ل" > ا تعم كي ب الاىفو (اوق ةهيناالاهلدأ ىلا ةلسمذيدو ةنمؤم ةيقرر رحذأط خ انمّوم

 ىذلا بيلي هلتقد دقي ن وهف (دمعلاامأ) دع همشو ًأطخو دع ماسقأ هثالث ىلع لءةااهللا دحر ”يفاش 1|

 (امه دحأ) نانرمضف (ًأط خلا امأو) ”ىفاشال لوقا دَهَو نكي لو أ احراج كلذ ناكءا اوس توما ىلا هءاضفا ملَد

 رافك]!اراعدد لع ناكن اياك مم هناي نا (ىلاثااو ( اإ-مياصأةرئاطااواُكلرمثملا ىر د هةينأ

 ايلات ل ةةئال ةفسغت اصعب هيمضانأوهذ (دمعلاه.ثامأ) دصقلا ىفأط> ىناثلاو لعفااىفأطخ لوالاو
 ونأ لاق 0 اذلاةلأ-1) برمضلا فا دعناكَن او لْدَمْلا فأطخ اذه هننا هجر "يئاشا الاه هدم توف

 ةيدللا هم ةىدق 92 . الامذه تكالخ ادنوكش داع هيشو طخ وه لب ضخ دمعد سدال مان لة ةلاةقشتا

 هانا امآضاصقلا هن بح ضخ دع هنادقاهحر -ىذاشلا لاهو صاصَقلاه< فبجالو ةرافكلاو

 ىضقف ىطرقلا زكو هنا مالسلا هلع ىسوم نع ىح ىلاهث هناووذ ثآرذلا امأ ريفناو نارقل اهلل دمف لق
 اسهن تانقأك ىئاتة:نأ ديرت أى امنا | مو. ىف لاه ىطمة | نا كح هنا لدا دب لقلب مه ولا كلذتا مشدد
 || اذي ًاوالتق هام« ىطيقلا نات ئنر كححولا الا سدا سمالانمالسلاا هماع ىدؤم نعر دال ناكر سمالا
 عجبأو نوا_ةقي نأ فا افاسفن م-مْثمتلتقىفار لاه ث محالة ءاسعس ه.ءلعهللا تاولص ىنومَتا
 لاف ثءح الن( فلج هنادا اخ رزكحمواا كاد ىا ط.تا كلذ لق همدارااّن ا ىل_ءنورمشسغملا
 هللا لوق.و ىموملوةبو ىطبشلا لوب لت 5 ولان تيقان ودق كانتفو غلا ن هلانقا_ه:تانقو

 لالا نمةثامهيفاصعلاو طوسلا لشق دمعلا أ طللا لق ّناالأ لسو هياع هلنا ىلص هل وقولت! ىلاعت
 بريد ن مناف ةطسفسا!ىفل اد همفل ئاثلاف دع هنااماو لع ةلا لص هنا ني اءلدلا نيذم تدئفالتقءاغسف
 امأوانون# و انذاك اما كل ذناكهلّدق هب تدصقام لاه ئهقنشوأ هقَر غوأ هدلصو اح رلارت 2 ناسناس ار

 لودعملا و صن ابرص اصقل | بدع نأ ب وذناو دع د_علتةةهناتنثف لها عزاشب الفناو دعنا

 اندتكو ىلد هلا ف صاصقلا م_كملع بنك هلوةكصاصقأا بوجو ىل_ءلادلا ثان الامتج يورد

 .ىدتعان 1 اهاثم هس ةعسعا زو اناطاس هنا ولان ء- د ةفامولاظم لان مو سها ان س ةنلاثأاهيقم-مملع |

 ا | هنامص صاصقلا عرش ن هدود2ااناووف لوَة_هملاامأو م -كيلع ىدةعاأم لع هب هيلعاودةءاقم يلع
 لا ا حلا نمدو.هةملا ناك اذاو ةايح ص اصلا ىف مكاو ىلاسعت لاقرا دهالان نةارزالاو نزلا
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 اسر عرش ىلا ةحابطلا تناكد هلا فووك لقثلان براعالاو رادعالا ند عارزالا ةوعرا 0

 | لصاحتواغتلاامغارادهالا سفن نيتروصاا نيب توافنالو ىرخالا ةروصلاى هلا ةجاطاك نيتروصلا

 اذهىلا لسواذا تاموةفلا مالك ءلاوربةعمريع كلذن أف صاح ”ىرورضااملغلاو راد_هالاةلآىف ْ

 اطخلا لاق ناالأ لسو هءلع ها ىل_ههلوةباودكحا ودلالات رتناقيقكأا ف ىوصةااةياغلا غلب دةفدخلا |
 ب اوذاو اريمكو أ اريغص اصعلا واط ودل نا ءا وسماع وهو لبالان مدام ه.فاصعلاو طوسا!لشقدمعلا

 دربُوو ان اسذا نش نم تان دقو همفالصاح أ طلنا ىعمنوكي ناو دب ال هنا ىلع لدي أطلنا لل دقهلوقنا ْ

 بحو لالا اد- تكف باذاك هيا هي لع هير د لكلعلا ناف هلتق دصقأ تنك ام لاك اح رلار عج < هسأرإ|

 لاق (ةئلاثلا ةلأسملا) مسعألل و «.فأطلثا عم قبي تح ةريغصل !اصعلاب برمضلا ىلع برضا |! ذه ىلع |
 هلوقلاة فنا الاءذهب ةفينوبأ حا تحول ىيفاشا لاو 'ةرافكلا ٍبجويال دم_ءلا تقلا ةفدن-وبأ ْ

 | امتنا لاقيف ط طورمش الدال طرمشلا ءافتلا دنءو ةرافكلا بوجول ط رشأطخ امو لتق نمو أ

 | عطتسيإل نمو ةوقف مكناجأتكلمامف تانمؤملا تانصحملا عكشي نأالوط مكدم عطتسسي) مولاه |
 ةرافكلابوبو < لديىذلا لوقت انوه كلذكق مدكلوق ىلسةمالا اكن زو اطرمثن اك ام ْ ٍ

 . || هيلعهللا ىلص قا لوسراتتأ لاك عقسالا نبتهلاو ىورامووذ ريخاامأ ساقااوريلنادمعلا ل-ةقلاىف

 | امأو راثلا٠ نه هاعاو تع هتئاوضع لكب هلل اى دغر هةعاؤذتع  لاقف لق ةقلابرانلا بجو انا بح اص قملسو

 ||| دمعلا لثقلا ف ىئعملاا ذهىلا ةسا. اورانلا نم هللا هَةَمءد نأو» دمعلا قانعا نم ضرخغلا ناو هذ سامقلا
 | سامق نمىرخأ ةح هنع هللا ىذر<يفاشلا ركذو لعأ هلا وم رافكلا با< | ىلا هيف اللا تناكفمتأ

 ١ مالاىفالائ طاذنا نيدو دماعلا نيداتي وسم ارحالا فم راسا ىف دمصل ا لق ىف ةرافكا !تيجوام لامة هبشلا ْآ

 / انيحو أو دماعلا فك انه ىلاسعت ها ص: ل [ة.نوهورخ[د.كضأت:مالكتلا اذهلو نمؤا لت ىفاذكش ْ

 هل صاخل ا قاسعالا ىلا دماعلا حامتح نا عم دمانعلا ىلع همجوت ن أف ىطاسذت ا ىلع صن امن هذى اسكن ىلع
 ا مترا ىرجتإل -ىذلاو ”ىبعشااو نسسحلاو سايعنب لاق (ةعبارلا ةلأملا) ىلوأ كلذ ناك دمارانلان عا

 دس ناك اذا ”ىدلاىزح *مهنء هلل | ىذر هش و اوعازروالاو كلامو ”ىناشا!لاكو ىلصو ماصاذاالا

 ا اقوصوءنوكي نم نءؤملاو هنمْؤملا ةيقرلار برك بجوأ ىلا ث هتاف الا هده سامع نبا هج السمدوبأ ظ

 7 نكيملذ ”ىدلانعتناف لكئا اف تاربدةَدلا ىلعو عوهلااماو لهعلااماو قي ددتلا اما نامالا ونامتالانأ
 ريرهقهلوقا ذكف ريغصلا هبف لخ دي طخ انمْؤَم لدن مهلوة نا“ ءاهقفلا <25 فرصالت أ ينوانمود |

 ْ ضخما دمعلا ىفةيدلا هللا هجر ”يفاشلا لاف (ةسماخلاةلآل1) ريغملا هيقل>دينأ بجوفةن مومةمقرأ| 1

 ْ اطلت ىفام ا اهدالو امنوطب ىف ةفان نوعبر أو ةعذج نوثالثو ةقحنونالث ةئلثم ةظاغءدمعلا هب_ثىفو

 تدعم تسسسسسسسم لو

7 
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 يصسس ص سمس جوصتمسو نسخ سس ب يرحم تت

 ع ة-ة>- نورمثعو نو:اوْنورشعو نوبل تاس نورمدءو ضاخت تان نورمدع ةَدْغُخ ضخما

 ا ؛. نعال دب ض اذ ىب بوأ هناف دحاو*و *ىلالا لكلا ف لوةءادكه اضياووذ ةةد-وأامأو ةعدج |

 ظ ا رعم ىف انعج رف ةيدلا ةمفمكتيبب لو نآرقل ىف ةيدملا بجو ؟ىلاعت هنا هللا هحر فاش ل١ ةح ثوءا

 ةلوقمملا تالا ءاعتلاو تامسا هلل لاكمال هناق سامقل | امأو هملعلديام ةئسلا ىف د لف سا.قلاو ةنابلا ىلا ١

 ىوقأ بسب تيحو هب دلاّنا ىرثو هيشلا سا5ى ال أ عمطم انههقع لخدادعال !نيرعتو بامسالا نيت ىف ١

 .ثوكال أ تح وذةاكلابا,ىفالخد ضاع بل لع م عرمشلا ناشي ران امن 2 بع لراس دلا نم
 ةءاربلا تناكفءاقبلا تباثلاىف لصالاو ةسان'تناكة ء لانة أ حواشي تدل باق لش داما ا

 هيوج وبان ةرتعاق هماعقةلاوهلوالا لوةذذ هنم ىوق أل. مادإالا ل. ءادلااد5 ع نءلدعيالو ةيقانةءاصالا

 ظ | لمالاوذيدلا بوجوةلوغشم ةّمذلا نا باولعاو ”ىل_مالا ىنذلا ىلع - قيرنأ ب جوف هسيلع دئازلاامأو
 7 كلذ لال نأ بح وفه لة امر كحصأ ا دابط وقسلا ىلءقاقتالال ود اسبإأ ًاردقوءاّقءلاتباثاا ىف

 1 | لبالادجو ملا ذادقا هجر ”ىفاش لا لاق (ةسداسلا لس بملا) لأ هللاو هبفام لآأ* ءادادخع طوقسلا |

 ٠ 7 ١+ هدو تتاح رج يسم تح

 مس انيستا“ < مال جسام نت ام دس



 ااه:*٠

 ىناشلاة عم هرد نال 7ةرمش# بجاولا لب ةفضو أ لاقو امهر درش اتثاو راش دفا اما سحاول# ١

 يبرر طق مط ازسر انوع ةيدلا ةمأ تناك لاك هد ع نء هدأ ن نءبرءعشنب ورع ىورام

 رعذاماماعاتاغدقلبالانا لاقو اسمطخ ماق هذ ءهللاىذررع فلسا الف م هردفالا ةعاكور امد 1

 ْ مهم ىفكل درك ذر عنا لالدّسالا هجو افا ارمشء ىثاقرولا لدا ىلعو تاني تهل ليلأ لج ارو

 ةلاسملا) هباوج قيس دقو ىلو أ لئالايذخالا نا ةفرتب ىنأ ةاعاصبا ناكف دأ هماعر - ًااموةبادلا

 (لوالا) هوو هءاع ل ديو اولاق ل" ااا ىلع هم ,جاوةيدلا حر اوائاروهجبو مصالار 50 (ةعباسلا ْ

 كل د هماع بدع صخخ# . نم همخّدبال باتالاو رب رتل اذها باعا هناك شال ةنموءةءقررب رهف هلوتنا

 . تزن دعم تن هس >: ةيااس سمس ا سس

 ١ نأب عطقلابجوي بئرتلا اذهذ أ طخ انموَم ل: 5نموهلوةوهو ل: اهلا ودب , الاء ده ل .قروك ذأاو ل عفلا ظ

 لوقعملاو هكنم تردصةءانطاهذهنا (ىناث اور هريغ ىلعال هيلع ىلا.عتدقلا هبجواامارب رتل اذه

 نكلو طلخا لمذس ىلع هتءرد هلعفلا اهنا بابلا ىفام ىدقأ فاتملا ىلءالا يال ناضل! ناوه

 اوهاذ كف فاذا ىلعالا بتال تانامذلا كلنا عم تاناثمللا شوراو تافلتملا يقىف اق اطلت لعل

 .عامجالا دعت ان هل ماكل !ًةيدلا ميلستو َةئمْؤملا ةمقرلارب رك نيكد ياهوع ل رز نا هنا(ثااثاا)

 داو ظفللان اةرورسذ ل: قا لذ رخو نوك دن بيع ا لا (ك2 قالا ل سور 11

 ئءم-همزايالنأ بجوق هب هاش هاهي كرنب ا ردا ند اعلان (متالللا نيعطو اف

 اهلعالا نا لك تادكتالو ىلاعت لاهو ىرخ ار زو ةرزاو رزتال ىلا عت لوف نارا ١ ام رمان او نارنل

 هيلع هللا لص ”ىبال | ىلء لخد ةثمرانأن ا ىوراش ريت اامأو تتكحاااماهلءو تدك اماه! لاقو |

 مول _عمو هءاع ىنيتالو كاع قال هنا لا ىبالاقف اذه نم مالسااو ةالصلا هلع لاسعفهْبا هعمو لسو

 كداويىلا ىد_هتالْكتا :-رثأنأ ناس دوه ااا هءانلا سفن نع رايخالا هنمدوهةملا سل هنا

 :صودصإلا نا( نيالا بكل ىلع اهم احا نم ىلو أ ىف السا ىلع ةيدملا باج انا ىلع لدي كلذ لكو سكعل ابو

 مكتب مك اك ًانالر لاقت لا ها : قايل لانمال ناز ودعت انتل لال هاا

 للامم رحلاهو هبكي قحأ ىرصا لك مالسااوةالصلا هملع لاو ةراسدتن وكت نأ الا لظادلاب

 انفرع ىتلا“ اءشالا ف تام ومعا اهذهم لمعلا اك رت سفن نم ةبمطبالا للا لام لحال لاهو همدةمر 3

 باحاىامأو تانامضااذخ اىفانلقاكو تاوك لا فاناقاك ذخالازاولةءجوم اخوك نآرقا !ص

 نآرذلا نال زو الد اولاربذ# نآرقل |موع ص.دذدتو د اولاريش ىلع همفدةعملاق ”هلقاسعلا ىلعتيدلا
 ىولد لاهي متاهفدرو د اوريخا ذه نالو زئاج ريغ مولعملا ىلع نونا ميدقتو نوذلغم دحاول ربو مول م

 ريذلاب هيفاوكسق دف ءاهةفل اانمأو ذر بجون عا رسل ا لوصا عجب ةفل ات ىلع درو دح اوربخ هنالو دريف

 لؤتسر ىطقناةءانراح تلات ىرخأ 1 صان طن تب ؛ ريضة أ ص انا ةريغملاىوراخريا ااماةي الاورئالاو

 5 لك أالو برشال نم ىدتانفدكل امثله نضل ع ماقاتز خلان ةيراضلاا"هلقاع ىلع لسو هدلعدتتا ىلم هللا

 رمالاامأو ةلهالا عص-نماذه لسو هماع ها ىلصى ج:١ ل ق5 ”لطد كل ذ لدمو < ”ىللتساالوحادالو

 اهالوم ىدج نيد باطملاد- معذب ةمفص ىلا ومن - لقت نأ ”ىلع ىلع ىذق هنعء هللا ىذررعناوهي

 ملعأ هلاو لة اعلا ىلع بع امنا ةيدلا نأ ىل_ءلدي اذهذ اماريعربزال ىضقو ةمفص نأ نبا ناكح ىلءو

 ١ لثم اه دةيلع نباو مصالا لافو ل_جرلا هيد فصن ةأر !اًةندّناءاهةفاارثك !بحذم (ةنماقلا ةلألا)

 ْ هصنلا ىلع ةداجشااو ثاربملا ىفةأر ا نالو كل ديا وذقدوعسم نباورعو املعنا« اهةفلا ةحب لجرلا يد

 ةللسمةردو هموم هءقر ررو ا ا ةيدلا كل دك ىل->رلا نم

 ةيوسلاب اياب ام( نيك انو < تأ جو: ارالو لع رلامكح اهي لشد ذا . الاءذهّن ا وعجأو هلهأيلا ||

 نائلثلاو ةنسلا ىف تاما نيثس ثالث ىف ةفدغ أطل ةيدشا ىلع اوفا (ةعساتا|ةلأسلا) ملعأ هللاو ٍ

 1ْ اغاحاناكف كفاسلا ٠ نهد هيف هفا امنع رت نانا د تكادج دانا ودا تالق لككلاو نشتاق أ



 ياك

 رولا نيو قابلا مسقي و ةمصولا اهتم دغذتو نيدلا اهنص ضع هنا نيب هيدلا هذه ىف قرفال ( ةرمش اعلا 4 أسلل)

 ةيدااانغا امش 1 كليعأالر علامة ح. وزرلا ةيد نم امين تلطت تءاج :أ سانا ور: ىلاستهننا ضكاارث ىلع 0

 | ةجوزلا ث روي نأ ءىمأ سو هبلعدتا ىلص لوسرلا نا ةباصتلا نم ضعبدجشذ هنَع نولةعب نيذلا ةءصعلل

 0 ةبقررب ردن هوةلونن# 4 مدا وماعاملا عراة لئاب سأاهذغانرك ددقذاو كلدير ع ىطةفاهجوز هب دنم

 |ناسنالا ناكحالو صااسناودّر_طلاو ارحولعس نءةرا.عرب رقلاو ةيةررن رك هءلعفءانعم ةئمْؤم |

 . اك ولعت وكف ضرالا فام م لقاح ىلاسعت لاه ام ءامش الل اكلام نوكأ قل ةقاللا لأ ىف

 . || ناننالاكلذلاساخش ىئارير د ةلازا ت.م«مرحالف اشو نون اسنالا ىضتةمر دكت ةذص نوكي

 | كلونالذ مهلوق ىفةعسن نءةزانعاضبأ سارلا لع دقاك ةمسنلا نءةرابع ةيقرلاو هّتسناسناردك, اع أ

 ْ نبا دنعو .اهققلادنع مالسالاو ك2 ىل_ءتااكح ةبقر لك ةئمؤم ةيقريدا رااو قيقرلا ن ءاسأراذك

 | "ىدحاولا لاه هله أ ىلا ةاسم ةيادو هلودو هامل اءنهانرذدتو تماصو تاضدن ةيقرالا ىزجت ال سانع

 1 ىلا هيد ىدأ ىأان الذ تالف ىدو لاي 5 واولا تئذْك ةبدو لضالاو ىثولان مةمسشلاكىدولا ن هةيدلا ْ

 ٍْ : ْ ىدؤي ام نودو تافاما ا لذي ىف ىَدّوِبام نود سفذلا لذي ىف ىّدوِد ا ظفالا اذه صص> ع رمشلا نا ممل

| يفءاثلا تع دأفاوقّددَح هل-عً اوق ةصينأالا ىلاعت لاه مث ءاضعالاو فارطالال ديو
 1 ى-عموداصا 

 1 اوفعمفةيداااوقدص ناالا ىءملاو نيق دصملا ىز< هللا نا ماع ق دصتو ىلا. هللا لاه ءاطعالا قّددَدا

 ا ىلعو هءلعنوة ده نيح ىلا اهبل -]وةيدإا هلع بوادي الار دّنو فاش كلابحاص لاف ةيذلا | اوكرتدو

 لاه ْمْنيق دصتمالا ىي#عيله أن مالا نوكأ زورصو فراغلا ىلع بصنلا ل ىفار اوةددينأ هلوةذ اذه

' الا فرك ذ ىلا هت هنأ لعاف 26 موه هل: ةرريرو نمو ءودو مالو دع موقن مناك ن اف ) ىلاعت ١
 نالوال ادن 

 لمس ىلع ل33 نمناةن الاهذ-هقركذو ةيدلا ياتو ةبق رلارب رم هماعق ادم ؤمأطللا لبس ىلع تن ٠

 سلا دنع تكسو ةبقرلار برت هل ءفانادغ موق ن م انمؤءأطللا
 0 ناك نا لو: أ نأ دغي يكن

كيا ىدملا تر .-حو قاثمم متو مك تدب موق نم
 ١ ْ ] هذه ل.قامفايحرك ذ دعم هب . الا هذه ىف ةيدلا باسوعلا ع نء تر

 نم ذك لوةنفاذ ه تدب اذا ةروصلا هذه ىف ةيح اوريغ هيدا نا ىلع ل ديا دعب انفو يآ الا
 م ا موقنم لوقف

 00 1 مده باد هئوكدار !ار ا برل اراد ناكس علو تا! نه ترك اهنمداز 1! توكس تاهل, مكلودع

 ىقنكحاسا ملا نا ىل_ءعاسجالا داقعن المل اايناثلا و
 00 ١ 0 : يراه أعسح و مالمنالار اد

 1 ناك تاودارملان وكيف لوال اني هت هت مسقل || ذ_ه لطب اأو هلق ىف ةيدلا تبحو طلخا ليس ىلع ل- قاذف

 ا ةبقرلارب رت وها طنا لبس ىلع مقاولا هلذق بيسي بجاولافن مومو برآارادناكس نم طخ لروما |

 . ]|| هتأاماعب نودي ساةااق ىعملا اذه ىلعدي الاهذ_هتاداكو هنل' هجر يناثلا لاو الف ةيدلا بو-وامأت

 ىلا بر ار ادوزغدبرب نم حاسال تر اراد نكاس اللا لفاو دل انيجرأول ٠ الف هيدلا بالا

 نءسانلازارت-ا ىلا كل ذ ىضغفق ديو بعصي ام كل ذوال م نياتسملا نموه لد هن اد ؟لكنع ثدي نأ

 ||| امأو برطاراد ف ىتكس !اهرانّتشا بيسب هسفن مدر دهأ ىذااوه هلال هلئاكن رعهيدلا طوةسىلو الاق وزغلا

 || هللا ةدايع ىلعا .ظاوم ناكن انا "اله دخالوةمناسنالا كل راض امل هنال ىل اعتهننا قد- امن افةرافكلا

 1 لعةبطظا ىلع ةبظاوم لا ف لولا كلذ ماعم هماه أد ّمذ هقتعا اذا هللاةدامع ىلء ةبظاوملا هنكمال ال قمقرلاو ىلاعت

 6 ناكثاو) ىلانعت لاق ماع هئاو ةراغكلا* ءاذر ١ ىذتةيوهن دلا ظوقس ىذتقي ساس هاأنا رهط تادابغإا

 : ناك ناو ىلو الا ةلأسملا لت اسم هئفو ( ةئمؤ ٠ ةيقرربر غو هل »أ ىلا ةاسمدر دف قاشمم

 ا لاحالو أرك ذ ىلاعت هلال كلذوماسملا هنمدارلان ا (كوالا) نالوق همف قاثممب

 ًاطخ لوتقملا السلا لاحزك د غفر ل_هأ نيبامفناكا ذا طخ لت ا ملسملا لاح ركذ غأطخ لهاقلا مسالا

 ىذا او ازئاس هيلغظفال الون ناكف نسح بترتأذ- هناك شالو ةمذاا لهو ذ_ععلا لخأ نيباسعف ن اك اذا |

 كن مدعلا دمة هزك ذ مبئندلا ءالاحا نعتبالن ناو وقنا ل رتالط كدا |

 مهد دمك موقّنَد

 مسيو مكشنا 0



 ها

 كت هئلاو ف ذا اهلمدا رانا .(اثلالوقلا ) هماع ظذالا لس بوف أطخ لوقا دارو :

 : نول اًهلاو مههذمو مهب د ىلع هنأ مهثملوذةااتوك ىعمو قادمم مهن ومكنا موقن هلوَدَدلا ناكن او

 برالا له نمناكءاوس طخ لود ةقملا لانا (لوالا) هوجو نهلقالالوةا! فاو نعط ل وقاااذهبأ
 هل أ ىلا د !ماردو ةنمؤم ةيقررب رصف طخ اممّوم دقن هو هلوق تش لخادوهوذ ةمذلا لدهأ ع نم ناكوأ

 ناك اذاام فال زود ال هناو هسفن ىلءئشلل افطءاذه ناكل نموا اوخَدن الا هذه نمدارملا ناك ولف
 هذهىفامأو هلق ىف بدلا بتال هنا ناسا هداعأ اس ىلاسعت هنا برها اراد ن اكس نءأاطخل محاد هؤملا |

 ةدئافريغنماراركتو :داعااذ_هناكنا نمو اوه هنمدارحلا ناكولذةراغك ل اوةيدلا سو دّقف ةباالا

 ١ هثوثر الر ذكرل»؟ناللهأ ىلا ةل سمي دل تناك انا مترك ذام هنمدار اتراك ول هنا (ىناثلا) زوال هناو
 فمولاف موةلاكلذنم اونو نأ نضع قاثيممه»و مكس موق ن مناك ناو هلوتّنا (ثااثاا)
 ”ىأ ىف م_م:ههنأ ىرديال لن ممم هنوكس نافذ اهمثد قالا لو ه-وهو هلع صيصانلا عقو ىذأا

 هلا ىلع الا تاداداو ىلوأ كلذ ناكذ لاببالا لاز فدصولا كل ذ ىف ممم هنوك ىلع هانا اذاورومالا

 (لقالااما) هو-ولا هذه نع باس نأ نك وهل ةمءادهاعموا امد نوكي نأ بجوا دهاعم هتوكف مهم |
 : ًام> لوما ن ,«وااوذو همدق رس أرك ذ غأ اطاثا لمس ىلع لود ةأان هوما مكسرك دىلاعت هنا هياوذل

 طخ لوقا ند وا اوهو ىئاثلا مس ةاارك ذو واتت قف بل الذي دانا كخ ديرحلا راد ىذزلا |
 راهظاهئنمُْضرغلاو هل-تق ىف رافكلاوتيدلا ب وجو ْئن و ةّمذلا ل-هأ عضاوناكس نمن وكن ئذلا
 اماو) مهبلا هدد فرس: نيذلان واسملا مهيلهأن اهنا اوذ-(ىناثلا امأ د) هلةامزبو مسا |اذهْنِيب قرقلا
 انههاذكت مكلو دع موقىف ى-عيىف ةماكب ةَعباسلا هن الاف ةرمسةمتراص نم هلت ناهءاوذس (ثااثلا

 ىلأ به دمنا ىهو ةنع رش ةلأ سم ىف روظت ثصلا !ذ_هةدئافنأ لعا و ريغال كلذ عملا وكي نأ بوت ْ

 9 ”ىموجلا هيد ثاث”ىفارمصنلاو ئدووبلا هيدهللاهجر ”ىفاشلا لاهو مسه ا هيد لم ”ى مدلاةيد نا قش

 م ومكتب موقن مناك ناو هن ب الاه ذهب هلوق ىلءةفينوبأ جحاو ملا ةن رمش ع الث موشن هيدو ا

 9 الانا امدنانا لوشن ن ندفو ةيدلا مانت هيف ىلاعت بجوأذ ل>أ ىلا ةئسمةيدق لاق مت َّمدَلا هيدا رأاقاشنم |

 لهأىف ةلزان امامها تشي نأريدةءاضدأو لال ددسالا طة سف ةَمدلا لأ آق-ىفالزيذد زاد كرا

 نمئئباعا ىذتقداذوذ ةدلسم يداي الاهذ_هى بجوأ ىلاعت هلالم_هدوهةم ىلء لدن ةّمذلا

 ل-11ق-ىف اهب>و أ ىلا ةيدلا ىه ”ىمذلا ق-ىف امجوأىت جااةيدلا نا ٌماق لف ةيد ىعست ىتلاءاسشالا

 ىذا!لاملاالا اها ىغمالةردلا ناف رخآارا دم "يذلا دو اتيسم انامل افيد توك هسا
 عازتلاو عو' ءوهتدحاو ”ىَمَدلا ق- فد للا ق-ىفةيدلارادقم نا ٌممعذانأف سفنا لياسة مى ىدؤد

 ةردلا ىلع ةءةرلاربر دق مدق 4 لوةينأ لئ 11( اثلا هلآ 11) لعأ هاو جاصتحال ا اذه طق سف همقالا عقوأم
 كا ا 5 سكءاته>و والآن الاف 1 ١

 (ةئلاثلا ةلأس سأا) لءأهللاو بايلا اولخ داو ةط-اولوةو ىرخ أ دي[ ىفو ةط-اولوةؤا دس بابل ااولشدا

 لهأ ع نم ةّمذلا لدأ مهام منع هنا ىضر سابع نبا لاق (لوالا) نالوق قاثم»ممدو اذن نيذلاءالؤ»ىف

 نيعن امم نيروش مامصق دع نة ) ىلات لاه مث راذكلل | نم نو ده املا مه نشات
 | ةرافكلا عون ءلدب هنا قورمسم لاهو اعف ناك اذا ةءقرلان ءالدب كلذ ه_.لعف ىا ( هللان مادياول |

 هلوقو ساسفنوأ ضدي رطذا!نوكينأالا فاندسالا بو امول رامذ أول ىت-بجاو عببأتتلاو ةيدلاو

 ليشمل ىأ هللا ع نءةوملالجالم كاع هلا يو ا اولعا لق هناكمدقت اممامص عع بدت اهشان هايولا

 نم ديول هلوق ىف ان ةءدعم نوكيرالً دلتا لتق لق نافع كاان تاءعذلاقياك وهو مكشب وب هللا ||

 كل ذهنءردصاملا طلت الاى م غاابول هئار ءالغا | نافريصقتلا ن نءنيءون هنا (لوالا) هوجو ةمقأن اقهللر |

 | هنأر ةانتلاق فاتكتمالاو اناا وح ةجيرسرفاك هان نا ىلءانا-ملتقن منا ىرتال لذا ا
 7, حجج 10

 وعد
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 كل ديمَدخ اًويام هناىف ميكح دمعت لو دصقي م هنأب ميلعىلاعق هنا ىنعملاو (انمكحاسماعدقناناكو) لاف ميو |
 انا ةئاسا!لهأ نا ملعاو دمعت وؤاتعاعالا ناسنالا د اوِبالْنأ ىذتق ةءكلاناق ًأطاخا لعفلا |

 بقاوعباملاعهنوك اهكح ىلاعت هنوك ىد_عماولاه ملال باعزب ةالعمريغىلا عت هللا ل اعقأ ناو دةدعا
 ميكشتا ناكولذ ميلعلا ل يسكلسا فطع ىلاعت هلال اوقلا اذه لطرت هياالاهد_هةلزتعملا تاافورومالا

 هيفددو نآرقلا نم عضو كسه ىفناباوللاو لا<ودو هه: ىلءئثالافطعا ذه ناكل ملءلاوه

 نا دئاعمالعالاو ماكحالاف هلاعفأ ىفاكتت هنوك ميكسلا نم دارملا ناك مياعلا ىلنءاقوطعم ميكا ظل

 هللا بضغواهفادلاش موج هؤازفادمءتمانمو لق, نمو) ىلاعتهلوق «_رلعأ هقاو لعفلا ةمبك ىلا
 دهعلا للا مكح ناس دمر ركذأ طلخا لدتا ايكسرك ذا ىلاعت هنارلعا ( امظعابا ذعهلدعأو هنعاو هماع |أ]

 اونمانيذا!اهيئانهلوقودو ةرقما!ةرود ىف كلذ ىلاعترك ددقو ةيدلاو صاصتل!بووسو لش ماكح أ هلو أ
 لئاسمة بالا فو د.عولاو مثالا نم هنفام ناس ىلءرمصتقأ امهه مرتس الف ىلغل ىف صامل مكمل بتك

 قاسفلا د.ءوب عطل ا ىلع (امههدحأ): نيرصعأ ىلع الاهذ_ميةيدمعولا تأ دةسا (ىلوالا ةلأسملا)

 قارغتكالادسفت طرمشلا ضرعم ىف نم دلك نا لال دّد_تالا هحوو رانلا ىف مهدول ىلع (ىناثلاو)
 | هتئدطس ه.تطاحأو ةددس بسكن م ىلو هل وقري سفن ف ةرقملا ةروسىف م-عهالكرب رقت ىف امص ةّدسادقو

 اوكلس باصصالا نا ىدحاولا مءزو اهنءباول!قانغلابونودلاغ اهيأ مه راثلا باعص أ كئلوأف

 اماو ص.صخغ اما هوركذ ىتاانال اهتماتيش ىذترأالان و لاه ةريثك اهرط ةناالاهذ_هنعباولا ىف

 ظ ني رمسفملا عامجا(ل اوالا)ناهجو هدةعأ ىذلاو لاق كلذ نم خت ىلع ل ديال ظفالاو راهذااماو ةضراعم 0

 | ءانعم مس ءؤازف هوقنا (ىناثلاو) ةسقلا كاتركحذ ئائمؤم لةرفاكىفتلزتدي الانا ىل-عأا

 هللا فاذع نأ زود هناان ددعو مرك د.ءولا فانو لاق ديعواذهو مه ع ىزد سهلا ىأ لابقتسالا

 فيعضن ل قالا هولا امأ لوقأو ه رغالاهاعريبخ هنا غر ىذلا همالكسس لءاسا ذهف نيئمؤملادمعو ||
 قعلادلا اظفللاناتيئاذاف بيسلا صو مدءال ظذالا مومعب ةريعلانا هتقذلا لودأ ىف تين هنالك لذو ظ 1

 | لوق:م ةياكلانمالكلا اًذ_هطق سف مومسعلا كلذ ىف حدقيال رافكل اق ىف هلوزمف لصاح داوااشلاا

 عنو رغاهجوانههاذكنت ةروك ذملا ةفصلا,فوصو.لتاق لكىف اماع هنوك ى دعي ظفالا موع ناك |

 رافكلا عمةدهاخم اهنينمْؤملا ع ىلاعت هنا (لوتالا ) هوو نم هناسو رفاكلا« ان الاهذه صصخق نم

 ركذنأطخالا انموم لقد نأ ن ءّوَأ ناكامو هل اوقبادس فداه انمول اغلا دنعهملا نو اتعام مهلعمن

 لعأ عم هنوكسدنع لسملالتقةراغكو مالسالارادف للا لق ةراغك تارافك ثالثةياالا هذ_هىف

 انورقمدمعلا لق مكح هيبقعر ححصذ مت دهعلا لهأو ةّمذلا لهأ عم هنوكسدنعل لا لتقةرافكو بردا
 | وه ىذلا دمعلا لتقل مكح ناس ناك نيلسملاب رصةا مك اناس أطلثا لق مكس ناس ناك ف دءولان|

 || (ىلاثلا) هيف مواوخ د نم لق الف مهب صمتك 0 ناف نينموا نا همم ضي أن وكب نأ بجو أطل لّمةل ةذلاك

 ْ مكنلا قلأ نااولوةتالواونس هللا لسيف مد رذاذااونمآ نيذلا امان هب الاهد_هدعب لاق ىلاعتهنا

 | اموةاوةانيإلا نم ةعام وح ىف تازنامغا تايآالا هذه نا ىلع نورمغلا عج أ وانموم تسا مالت
 : 5 ما ل َ ل . هم ء.

 نيئموا ا نما تدرو هب. الاءد_عقريدقتلا|اذهىلعو فوآنا نماواسأامناممنااو عزو مهواةقفاواسأت ٍْ ْ
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 لدي هل بشان ملا فصولا ىلعم كا تبدنرت نا هشفا !لود أ ىف تان هنأ (ثتااثاا) رافكلابةصوصخم

 طااذ هل صدع هناف ىدملا اذه تنث اذي؟ لاقي نأ مزاثاَذكس الا ناكاذاو هياللعم م كيا كلذثوك

 5 ؛ لاا دمعلا لدقل انال هءاعهتلا تضءواهفا دلاخ مج هوازف 2 سن لق وعدا نم نال ايأم قر

 ادلاخ مو هوا رد هلوقب ل_هك> هوان 1 هنأ ناب ناف امظءاداذع 4عأو هلوةودوءاز 11د الا |

 نءرابخالا ىلع انام واف ارا ا 6 اراب اىظعابا دع هلددعأ و هلوق تا ٍْ

 ادن هولا اذ هم هيف لصعال هناق صامةلاىفاك ناو دعريغد علا لّدقلا نوكي نأ (اهدحأ)

 2ص 5 مخل وك دوك لو.ةلاءىلوأ ل تقلا اذهن هةبودااقر كانغ د

 ٍ ام-معيديً اوعطقاف ةقرا ْتآاو تراخام هلووناانةرعقد رطاااذ_مبوم 1 1كلذا لكسر كاثذزك

 اذك: انزااودداءلل تبدحوملاو ةيقرسسلااودبمطقلاودح ولاا سال رسل ىئازلاو ل ازاهلوقو

 مزلفم كل ١كلذا نانمف دولا اذهنال دمع |لدءا|اًذهوه دنعولا اذهل تركي نأ بحماة

 د.عولا اذه امال أشنملا نا( عجبارلا هجؤلا) هجورزاكلابةصوستختي الاوت قدالهجولااذ_مو

 | ال هاو ةكل ناكر ةكلاوهد وأ اذه ايف ناك ناق صومه 1لةةاااذهوأ رذ ةكلاودنوك.نأاما

 | ةهيراجدب الاوذهن وكندا اًذه مو دمعولا اذه ةتبلارثلتنلا اذهل نوكيأل ذك لءةا١١دهلبق

 أكلنا مهاد ديعولا ادع نامارأال قاارومالار' اسعرخو نيغنلاىر خش ىر دعول اذ هقريثأت

 ٍ ادله لئقلا لس- اغلاق :«ثأأ مزلب د دقن دعالتق هنوكسخ وه ددع ولااذه اثم ناكنا ولطا

 امأو)'ئثن س دا”ىدداولاهاذتراىذلا هح ولا اذهناان رك ذاب تئفلاؤسا اذه طق سد ةنمحو دمعولا

 اذاقريللا ماسقأ نم مسق. ديعولان ال داسفلاةيامن وهذ امهراتش انيذللا نيهجولا نم (ىنانلا هجولا

 ءالذعلا نان ارت توك نأ نمبر. لب ؛ ميظع طخ اذهو هللا ىلع بذكلا زوج د هذ فال هللا ىلءْرَو 5
 فاللا نا لافأم ل_جال دمعولا ىف هللا لءبذكلا ْرَوء اذا هنالو بذكل ا نع ءىلاعت هنا ىلءاوعجأ
 مركلا ضرغلا د. ءولا ىف فانا زاجا ذاف اني ور افكل ادعو فاضي[ فاظئازو يال مذ مركد .ءولاف

 نءطل ا ىلا ىذغي بال اذه َحفنا مواعمو ةادمأا ضرخا رابخالاو صهةلا ف فله ازوالل-ذ

 رخآاهبو هريسفت ىف لافتا حو ئثب سدل نيهجولا نيدهن هدساو لكنا تنثن ةءيرمشلا لكو تارا اف

 ءازلا اذه لصوب ىلاعت هنا اهيف سدل نك رك ذاموه دمعلا ىلتقلاءازنا ىلع لدنةناالا لاقو باول اود
 | فيعضاضيأ بار وحلا ادهو لءفأالىفاالا اذكواذك كي لءذأ نأ و ارح هدمعا لحرلا لوةددقو المأه لا

 1 ىلا ءا: ازا لصوب ىلاعت هنا تان الارث استددو ركحهذاموهده-عاا لد هأاء ءارج نا هب  الاءذمبتنا هنال

 لات لمعي ن :رق لافو تدسك ا سفن لك ى: رز مو.لالاقو ةيزدع !ءوس له عين مىلاعت لاه نيقحسملا

 مسهيلا ل سوي هنا ىلء ل ديامةيآ الاهذ_هىؤرك دىلاعت هنا لد هرب امش ةرد لانس لعن نعوو (

 1 نيسعطو٠ىف ةدو هئذنا الاهذ_هلوةنانأل-ءاو ىلوأ كلذ ناك ذرار كلا مزلي ل لعف.سىل ات

 أ صصختلا| لود تيئاذاوديعولا اذه همق لصتعال هلاق هنع بان" اذا ناودعلادمعلالّدقلا ) ىلاثلاو (

 كلذ نودام رفغبو ىلاعت هلوقل- ادب ب وفعلا ل هساذاامق مومعلا اذه صه نة نيترودلا نيناهىف مف

 هرك دامو د.ءولا تاموعنمرثك ادعولاتاموءو دمعولاتاموعىد اذن الا هذ ىفاضأو ءاشي نأ

 َ ةرديلا ةروساف ءانوك دم ثا ذ لكو ةجارد_ءولا تاموعن اني هنع انبججادقدي ءزلا تامو ع حجرتف

 | ةلأسا1) نو دلاخ اهب مهرانل!باصعأ كئلوأق هتئ.طخ هب تطاحأو ةئس ب سك نم ىلإ ىلاسعت هلو قري سنا
 أدر وحبلاقوةلو.,ةمريغناودعلا دمعلا ل:لا ىلع مدقأ نم يو لاه هنا ساءءْنبان عىل ( ةسد اثلا

 | دبوتلا تايئاذاف لتتلا اذه نم ماغعأر ةكلانا (ىلوالاةلا) هوو هيلع لديو ةلويشماسملا |ءايعلا

 | ىنمفالزإنا دهعمم اممم ىل-ةةد نموهلو:نوكنأ ىذةةباضيأ اذهو نامالا نورهظي نيذلا لّتقت 6

 اهو كنم عنج اه دعب أمون الا هذه ىلإ ,ةامنانرك ذاع تدثف بسانتلا لهده ىت- نيمو ا ىلتق 9١ نءن:هوملا

 ىلع

| . 

 هلن

01 

0 

/ 

 م امو

 هنا

 هدم

 تو ١



 ا

 | لق ايو ا نذ هسيسوم 3 ا تلا

 1 ةلومةءهدحو دمعلا ل قلاب ف" الاي توك نأبف ةلوة هانا الاءذهىةروك ذمار امكلا رب عملا

 ر :وسأم ل نعو ا و 01 | نأنف ةكلا ىوسام لكص :ع ةعلادعو ءاثين كلذ زو دامر ةغرو هلوق د همااثااةحخعا ىو أناكأ|
 ا (اونستف هللا لدس ىف مد رمد انا اودع نيل نع ١١ ىلاتعت هلوق لع هاو ىلوأ ةيوداادع فعوتمب |

 ١ وك-هسالْا هف تثتلاءنيدهاحملا هأو نيئءّؤملا لتقب رع ىف ةغلابا انآ الاوزه- نءدوهةلاثأ ل

 لك اسم همقو ل ا ةمدق لان الانا ىلءلدت ةغلامااءذهو ا

 ْ نوذلا نو املاوان ام تلفن ع نءاو::ث::تار طاق كلذكو.ا 5 ”ىءاس تكصحاا اوزدأرق هلا

 رلوعلا كرتو فأتلاة ما الا فدا ارااو مادقالا فال هنا لاه تد. .هءلا حر نكنابر اة ناسعملاو نادم 1 ن

 ||( ةئاثلاةلأس ا) ل.كح أو غابأ نيدتلا ناكمف ينقل تنقثلان م دوهةملا لاه نيدتلا حدنمدأ

 املا ف عارسألا نء باكو هو دملا,برمضلا ن هدلدأو داهااوا رانك لالا نر امهم برمدا ا

 | رعْسأ ىف عارسالا ع ندا ترق لدغ ةعدرس برضا كلذ دنع ءادئاكر تناك اسنا ترم 0

 مكماا قلأن نااولوة:الو)ىلاعت لاف مداها ىلا ترسسو توزع ىأ هلال 3 مخ رص ى عمر حاجزا لاق ١

 1 ارانستسا ىأل#لا ذوب للاى اولاو هلوق هنمو نول.لا ىلامال.:مالاودايقنالا دارأ (اًمؤم تسل مل ٍ ١

 ةمود نوكيىذلا مالسلادار 1!نوكي نأ (ا.هدحأ) ناسدنعم لو فلالاب مالا |ًارق نمو سال

 ْ نكئلو هلاماو دخت د ل نااولوقت الى أ نيالا ||

 ] تا مكلتاةيم اومكتازتعا نمل اولوةتال للان وكي نأ ( ىناثلاو) هر_هظأامةئم اوابقاو 1

 نع ميملا فب ال1 فا اال تلا لزم ا نال مالا ندادع ! ا اةموَم ا

 كيم ني ساد عنا (لوالاةياورلا) تاياورذ الا هذه لوزن بيس (ةئلاثلا لأ سملا)كنمؤن الى أ هنمآ | ا

 ما هريمأو هموق ىلا لسو هملع هللا ىلص لوسرلا ةيرمم تهدف هريغ هموق نم ماسي لو مس سال دف لهأ نمل-ر

 لدحلان نم لوةاعىلاههغألسأ لم الكا ىاراتلف هال ان هدم ماس ادمه قبو موةأاث روف ةهلاضف ني بااغ | ا

 همعقاسوديز ن : ةماسأوةفمكيلع مالسلا هنا لو ردم هقناالا هلاال لاهتو لزن وربك اوريكو اوةحالتالت |

 ىلع , الارق هعمام ةداراءولمق اكوا ديدشا دو دج وو ل_و هيلع هلق | ىلص هللا لوسراوري-> اق |

 اه دمعي لازاق ةماسا لاق هللاالا 4 الالتدقو فكم لا ةةىلرذغتسا ها لوسراب ةماسأ لاستةةءاسأ

 لئاسقلانا (ة-ا !اةباورلا ( ةيقر قةءألاقو ىلرغغتسسا مذ دلك وبال ا تاس ن 1 10 فأآتددوىتح

 هآَف رذةماهالا ىف ةئحادشنو مل نيب تناكو مال_سألا ةمحت أع 5 ايذالا نب مادي أ ةءاشس نيل ا

 هوتقدثت اف 2 مان عشا تاخد هللار ةغال لاعتو لسو هيلعهقلا ىلس هنا لوسر ب تغف لاذ مدل ا

 هللأ نكلو هنهتس وه ن ملل ةمدا صرالان ا ملسو هل لع هللا ىل.ص "”ىبذلا لاف َتاَر معا ضالا هام: |

 دوسالا نبدادةملاّنا ) همام !اهياورلا 1 ةداسجعا هيلعقلتنأ ىعأ مهد سنع بنذلا مانع مكبرينأ دارأ | د

 ىلئاةنزافكلا نمال--ر تعقلنا ت م رأ هللا لوسران تالاف ةماسأ ة_ءقاو لم هلتعتودق | ا

 لاقذ كلذ دعب هلل'لو سراب لدن لا هلل تلسأ لاةةةردش ذال مث 6 تء_ اا ”ىديى دا برمذف | ّْ

 هناف تلق ناف هلم مالسل والاصل هيلع لاف كدب عدت هلادقلا لوسر ا تاق لس للا ٍ

 هللا ىلص هللا لوسر لاه لاف ةدسسع ىفأ نءو لاق ىِت جاا هلك لوةءنأ لبق هةلزاع تنأ أو هل-3:تأ ذعر كد هاج 5

 هنع عقربلف هللاالا هلا الل اهتف هر ةرةندنع هنان_سناكن اف لجرلا ىلا رلا مدحأع رمثأ اذا لبو ةملع 1

 ناكفاهرسسأب اهءوقو د: تاز اهلعلق تاياورلا هذ ه نيب ةافا مالو هلإاد<_حر لانوقا١ لاق خرا 8

 لح قيدنرلا ةبوو تأ ىف اوةلتخا (ةعبارلا ةلأسلا ) ملل -ءأهللاو ه-ةعقاو ف تازئاهنان امد قد رف لك 3

 هل د سلا هك هه (لوالا) و شام 0- الع ل ١

 ل للا

8 

 ا



ا نب اعقدو- وما نيدلا ناو لطان هماعناكىذلانيدا نأ
 ![ل

 0 1 ا ا 3 50ه رن يصد. ملا ا ار ات-تتلتللل

فب صرع ان دلا عام ع..ج ةدسعونأ لاو (ةريثك م اغم هلما دنعفاسي دلا املا ضرع
 | اد دلان الاقي ءارلا خ

رعلا ورجال اوربل اهئ حاس ضرع
رين اندللا و مهاردلا ىوسأم ءارلا نوكسب ض

 5 دل عانم ىمدا نو

| 

و قاب مع لتار صراع هنالاذرع
 هلوقق هبل هلق اًضرعُث داو !نمرهوا |تفااخام نومك | ىوس هنم

عستب ىلاعت هدنفا رثك اناو ىنعي ةريثك غاقمهئادتعذ
 || ءاضقنالا بيرقءانفلا عي رس هنوك ىلءاضرع هت

صومهقلا باوثتا ىلعةريثك تاغ مهقتا دنعت هلوةبو
 تاحاصلا تابقابلاولافاك ءاقبلاو ماودلا, فو

 ريش

 أ اوتا؟نيذلا كا اواءنيبط اخ 'ءالؤه هسشن ىضتةي اذهو (ليةنء ماك كلدك ) ىلا: لاه مث كير دنع

 || مكناداراانا (لوالا) اهوجو هبف نورمسغمل ارك ذا ذهلف مقو ريف همبشنل اذه اناس ظ

 | كلذ فءقوريغنءمكلاومأوك ءامدت نة ةدارشلا ةلكمكها وذأ نم تعد-ايمالسالا ف ءلخ دام لوأ

 | ناو مكب لعفاكم السالا ىفْنيلخ ا دلاب اول هفتنأب مكمل ءنمكسلا ل ىفاسأ قف اوم مكبلق نأب علا لوص> ىلع

لجال ةماكلا دهب ماكتلا ىلعم-عمادقا نا اولوةرالثأو ل وقاارهاظاو ريش: |
 )| اذه. ف.-!!نمفوالا 

 ١ انماانالءالؤهناعا لثءانتاعا ناك اماولوةي نأ مهاناللاكسشا هيفو ني رسسفملارثك راش ا ىذا وح

تة ناعالا اوروظأ ءالؤدو رايشخالاو ةءعاوطاا نع
 | انماس ا هيد نك تك تن ويلا ل الط 

مكن ادارملاريبج نيد .عسلاف(ىاثل اهجولا) رخآألا
 || اذه نت أ امكمكموق نعمك اع نوفنع مك 

ماعل ا هذه لثع م هولم اعرف مك د تر هظأ ىتح مرا زان كل هللا نم خدموق نع هنامعا عادلا
 | ةل

[م نا. الا ءاغخ !نال لاكش همفاشيأ اذهو
 ا لبق نم منك كل ذكدارملا لا «لاك(ثلاثلا) مريقاماع ناك 

 || كلذ لثم مهتم اول قاف هتقاالاهلاال ةماكب مقا لوسر باصعأ نمن :مأتراذكل انيب اعف تكن يح ةرهتهلا

 | ىعالال وأ ىففنيدىلا نيدنم لقاث نم نا لاقي نأ ىدةعبرقالاو لوتال لاكش الا هدلعهجوت اذبهو

ىلاىوةّيودك أيل كلذل ازيالمم فيعض بيسي ىللف لم ثدي
 || لاقتنالا لصدو مكه سيو لمك نأ 

 أ مكلع هلل نمت مالسالا ىلا ةفيعض تابسأب ف.عض ىلا ممكيف ث دحامنا مالا نأ ىف نك مه لبق هناكذ

لا نعت :رفتلا دمك او لما كلذ وق مالسالاب
 || مالسالا ذا فيعض ل.م مهين ثدح امءالؤد كلذكف رثك

 | كا: ىوقيو م-ميولق ىف نامعالا ةوال- كوي ىلاسعت هللا ناف ناعالا اذه,_منماوليقاف فوه اذهب

للا نة ىلا ه2 لاه هذ ىدنعاماذوذم_هرو دص ىف ةءغرلا
 | نوكيتأ (لوالا) نالاق-اهيفوم_كلعه

ثم ناكمكناسعا ىندي لبق نم تنك كاذكح هوب اقاعتماذد
 || لوقا درت هنم فرءامغ' هنأ ىف مهناسجا ل

 همك سلو للا

 | رون ىوق ثم م-كملع هللا َّنء مث فض برب الصاح هال ءا دب اىفناكمن ؟ ىفو* باقل فام نود ناسا '

 ْ || عضوا اادهنع اعطقنم اذهنوك, نأ (فاثلاو)  هلدبحلاو هيىلهعلا ىلع م كتاعاوم كيولقىف نامعالا



 : ْ ... ةاؤ

 201 وو لنا اذه ندوه لاعت هنا خدتتاالا هلال ماكت نما واق“ موقلا نال كل ذو ل,ق اجب انل<ت«نوكي ١
 ا داعأ مركسلملا لعفلا كلذ نعمك و لبقنأب مكملع نم ىأ مكملع هللا نغ كلذ دعب لاه" ماظعلا نم هنا موا

 ا ىلا:لاق مم لع-فةلاكال نع ريدا !ىفةغاابملا ىللعل دينيستلا مال ا ةداعا واودستف لاق نيمدما ان الا ١
 هلوق « راعثالا فال راهظالان ع رجزلاو د_.عولا هئهدارملاو .(أ ريبخنولمعتامب ناك هللاثا)
 أ مهن آو مولاومأي هقا ليسو نو دهان اور رضا !ىوأ ريغنينم ملا نمنودعاشلا ىو:سسيال) ىلاعت
 ْ ني دهاحم القا لضذو ىلا هلل دعو الكو ةجرد نيدعانتلا ىلع مسن: أو مها اوم نيدها للا هللا ىلذَو

 ةءو.تحعؤنا معا (اهح راروذغ هتناناكو ة-جرو ةرذغمو هنمتاجرد انوظعا رحآنيدعاقلا ىلع |
 داهملا ماكح أ نامدب كلذ عست اد اولا ىف بغراممل ىلا.عت هنا ءانر كح ذام (لوالا ١ اهوجوم-ظذلا
 املك دس ىلع مهلتق ىف لاسم ناو نيد !ملا لق نع نياسملا ريد _ت داو ماكح |نَد لوالا عوالاف
 رع امكح# علامك طا كلذ رذالف ف.ك اطالب وأن لمس ىلعو فيكدم_هلا لبس ىلعو فيك ١

 نم مهن ءر دصأم ىلع ىلا عة هللا مهتاعاسمل (ىناثلا هجولا) ةناالا هدهوهو هريغ ىلع دهاجما لضف ناي ودو ١

 اذه لثمفف هيبس عب الٌءلد اهلا ن عز ارثحال ١ ىلوالا نا م_ملق ىف عمي هلءاف ةدا مشا ةملكب ماكست نم لدق

 ةبمشلاهدهلةلاز ا هريغ ىلع دهالا ل طذ ارق نيب وذنب الا هذه ه سعف ىلاعتهللا ركص :مرحالذ روذملا
 داهملا لمضذ هسقعرك ذةداهُشا انماك-: نم لسق نه مهنهر دصام ىلع مه.تاع ان ىلاسعت هنأ 6-06 اه اهحول ا(

 الءاةوفهلا كلت نم اهم اصر رت_هلف ىلاعت هللا داع ةوطعلا ةعردلا ذهب زافدةن داهط اء نأ نملدق هناك |
 ىلو ار مغ ئرق (قلدالا ةلأسملا) لئ اسمة بالا فو لع أ هللاو ةوفهلا هذه بي: نذل ا ىف ميظعل ا هبصنم لذي ْ

 ْ  ىلوال نوراغملا نو دعاقل ا!ىودسال قءملاو نودعاَتل هلو ل ةذص عفرلافريغىف ثالثلا تاكرابررضلا

 ةفصرغنوك نأزاو-انركحذو هن رالا ىلو أري_غنيعباَدلاو |ىلا-ت هلوق هرم_ظنو ن ودها اوررمذلا |
 ىوتسال ىعملاو ءانئتسالا ةهد ىلعاعفرريغن ركن ازو<وحاجزلا لاف بوذ ل اريغهلوق ىف ةفرعملا ||
 || تاهحواهمفت بصتلانةءا رةلا امو مهم لقال ا ءولعف ام هل وتىف مدع: دق نا ا دعب ى'ةسملا عف رى مالكلاو ا رضلا داهأا نءعمهدعقأ نيذلا ىا نيدهاحلانوواسي م مناف ررضاالوأالا نودهاحملاو نودعءاقأا(]

 َن ودهاجا و مهتعص لاح ىف نو دعاشلاى ردا ىعملاو لالا ىلءامصن توك نا ( يناثلا) سفخالا ا
 ال ةعميكل احا هلوقكو ءاّرفلاو حاجزلا لونا ذ#هو اصدك ديز ىفءاج ىأ ضد صريغديز ىفءاجلوتناك ]|
 ْ ناس اد يف نينمودال ةفص ريغ لع نأ ريدم ىلعف ران ةءا رّةااامأ ركل ىلع ريغ مكلع ىليامالا ماعنالا |
 ىلوأ ءانئةسالا لبس ىلع بدنا انةءا رقاالاف سفخال اناودورخ [ثحانههمتاارةلاهدهقهوجولا |

 لأ لضن ىلا عت هّتار كح ذامل هناريسغتلا ىف ىور حب ورا ىلعاوز د: ) موقءانئثةسا هنمدوهقملان ال
 نو ىرتاك انمااح ملسو هيلع هللا ىل ص ”ىبتللاول اتذررمضا !ىلو نم مود اج نيدعاقل | ىلع نيد هاما ا

 آل لاهو نيد_ءاقلا "هل نمىلاسعت هللا مهانئئ اقر رضا !ىلو ريغ لزتف قدرط نها !لوف داهطا ىسهتسشن |
 ْ دوصقا ا ٌةفص تناكتاواملا م ةفص نو تحصن: نأ ريس ةلك ىف ل_صالا نال ىلوأ عفرلاب ةءارشلا نورخ 1
 !١ ةيلوضفملا كلت نمررمدا | ىل وأ تح رخأ نيتلاملا انا تحصى اال اهنم ىل_داح ١ اثم _سالا نم بولطألاو ا
 آلا ةءارّذلا تناك ةفصن روك: نأ ريغةلك ىف لدالان اكو ني ريِدَمَدلا اك ىل_ءالص احد وصةملااذ_هناكاذاو ا

 | سن ناكو أ ضرملاوا جرعلا واىمعلانناك ءاوس نادةنلاررمضلا (ةئاثلاهلاسملا) ىل وأ عقرلاب
 || نودحاجاو ءاحصالا نوئمّومانودعاةاا ىوتسالدب الا ىلصاح ( هثل اثلاةلآسملا) ةيهالامدع |

 لأ نوراسيءارضالا َنيدعاقلانيْمْوملاَِنا لع دي هررضضا ىو أر يغهلوقّنا فاو فام او هللا لبس ىف |
 ا 0 ىلع لديال ةفصلاب ص.دخأ انئاقو ةفصأ |ىلعريغ هدأ اناس ناانالل ديال هن امهضعب لاهال مأ نيدهاحجملا ١

 1 |انضدأ مزاد تاسءلاب سدل ىئذلا نم ءانذم_سالا انلقوءاننم سال ا ىلع هاناس ناو كي ذمزلي ل ءادعاسع مكسملا | ٍ

 كلم
٠. 
. 
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 ةاراسأ ا ودهن م-ءاوةاواسملا,لوقلا مزلتاءثا ىننلا نمءانةةسالاانلقو*انةتسالا ىلعءائاج اذا ام كلذ .

 ىلع سدا هرقودو هب وللا ةروس ف ىلاعت هللا هرك ذرغ ؟ ظرمشب ةطورمش مام لوةد نم دنع ءارعذالا ىف

 هياعلديو دع.:_مريغةاواسااهذ مم لوقا!نأللءاو هلوسرو هتلاوهصن اذا هلوة ىلا ىضرملا ىلءالوءافعضاا ١

 ةنيدملاب مفاخ دفا هناوزْغ ضعي نم هفارمصلا دنع مالااو الملا هلع هلق لالا امأ لقدعا اولقثلا

 ةالصلا هيلع لاهو رذعاا ممسح ماوقأ كئارأ يكعماو احسصالا اداو َمعطفالو اريسءمترساماماوتأ |!

 ضعءبرك ذوأربي نأ ىلا ةدعأ ىف هلم هد :اكامىدرعلا و متك ٠"لجوزع هللا لاه ديعلا ض هاذا مالسلاو

 | نوةمريغرجأ موافق تا اصا!اولعو ١ وذم نيذلا الا نيافاس لغسأ هانددر م ىلاعت هلوقريسة:ىف نب رمسغملا ]

 | ريسفتى فاو رك دوامي ش كل ذ نم صو رغ همرش ىلب 5 هلءعبناكام رجأ هلىلاعت هللا بتك امردهراصنمنأ |

 : ظ لاعالاو ناميالا ىلءهماودن «نمؤملا هيون ام نأ هلع نمرمخ نمْؤملا د مالسلاو ةالدلا هملءهلوق ْ

 عج نم دومةملا ناوهف لوقهلاامأو هتامح د ىف كردأ ىذلا لعنه هلري_خادبأ قبول ةطاصلا

 ههنا رعمرو“ باقل ةرانةساتادامعلاوتاعاطلا |
 دعاقلاو د_هدادحال هفءاود_ىالا له ناذ ىلا

 ةلأسملا) اباوثرثك أوهتاكق ا رغتمالا اذه نماظترغك ا دعاّملا ناك ناو باوثلا ىف ءاودسالا ل هحدقن

 سفنلارك ذ مده مهلاومأو م-مسفن أن ينمْؤملا نم ىرتشا هنا نا لاك ىلاسعتهنا لوّتد نأ لاما ا
 انك سفنلا ىلع لام ارك ذ مدة ممفنأو مولاومأب نو دهاجلاوهلوق ىهو اهيف ندغ ىتلا ةيءالاىفو لامملا ىلع

 دش أ امم ةيغرلاَّنا ىلع امنت سفنل ارك دم دق ىرت_ثملاق لاما نمفرمث أ سفذلانا هءاودو هنقسا

 ىلاعت هنا _ءاو بئاراارخ [ىفالا اهاذس ىذ رالف دشأاب ةقياض انا ىلع اهسنتاه رك درخا 0 املاو

انو بال نيدعاةلاو نب د_هاسحملا نا نيباسا ْ
 مرحالن اهدنا لق<و ةدايزلا لق ءاوتسالا مدعن ا ن

ي دهام اهننا لضف لاهذ هدءىلاعت ف شك ْ
 ةجردهلوق باصتافوةحرد نيدعاتلا ىلءممسفن او وهل اومأب ن

 هلوق (فاثلا) لمعفلعفلا لم وراملا ف ذاق ةسرديرب دقةلاوراملا فذ<هنا (لوالا) هوجو:

ظ ريكشتلا ىفةدئافلاواماركاارعمرك أديز لاقياك ”لمضف نيدهاجماهتتا لف ذوربدقت اوال ضف ىأ ةجرد
 : 

 نيدعاشقلا نم الكو ىأ ىلا هلا دعو الكو لاهت م زيسقلا ىلع بدت ةدردهلوق (ثااثلا ) ميينفتلا

هيفو ءاهةفلا لاق ىلا هتناهدعو دةؤني دهاحملاو ْ
 لكىلءسدلو ةيافكأ | ىلع داهلا ضرذنا ىلع لماد 

 ناك ني.عتلا ىلءابج او داهم ناكولو نيدهال ادعوك ب1 َنيدعاقلا دعو ىلاعت هنال هتيويدخاو

هنا لضْو ىلاءعأ لاوت مح ىلا ءاا ىلاء«ثهتنا دعول اله د عافلا
 ||| تارداوطعا رجأ نيدع الا ىلءنيدهاجم ا

 ناهجوارجأ هلوقباصتناف (ىلوالاةلأسملا) لت اسم هيفوام>راروفءهللا ناكو هجرو ٌةرْدغمو هنم

 نم لدب ةحرو ةرفغمو هنم تاجردهلوق مث ارجأ مهرجآ,هاوق ىنعمىف هنالل_ذذو هوقب بتنا لد

 هاما ) تاجرد ىلء نافوطعم ةجرو ةرفغم و نا فطع تاجر دوزم.هلا ىلع ب هنا (ىناثلا) ارجأ هلوق

 ل ذىلاعتهنالوةينألئاقل ( ةياشلا
 رهكلذو عونلايريثكل ! هنت لخدي سنحلاب دح اولاو سالب ددءلا,ةدحاولا ةجردلاوه سدا ة-ردلان

اثلا) ةرلاو ةرغفملا هناا ىف ةعيفرلا تاجردلاو يطل ارحالا
 توكل ىذلا دعاقتلا نءلذفأ دهاحناّنا (ى

 ىث#رامنا باوللا اذهو تاجر دبءاععالا نمنوك ىذا ادعاقلا نمو ةجردب*!”رسضالا نم
 هوةناباتلةاذا

 هللا لص (ثااثاا) ءارضالا نيدعاشلا نيبو يدها اني ةاواسملا لوصح بجوبالررضا | ىلوأريغ

 ةرغخءاو ةجحرلا ولضذفااةنللا ىفةريثك تاحر ديد رخ الاى رةوبغلا ىو ةدح اود رديادلا ف نيدهاخلا

 ادهن ءداراانوكي نأ نكءالو امظعار أ نيدعاقلا ىلع ني دهان ا هنا لذفوةي الا لو أى لاف( عبارلا)

 ادها ناكنم هنمدارأان وكنا نأبح رثراركص:ا!لدحالاو طقس فةنلاو لاما ايده اعاوددهاجلا

 |عاوأف را ودو باقااو لاملاو سفئلاداهط اودورهاظا!لعىفىنءأ رومالا لك ىف قالمطالا ىلع

 | فرص داهطااذ_5لصاحوريك الاداهلا ىلارغءالا داهللا نمانءحر مالسلا«لعلاف اك ةد_هاسجلا ١
 م
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 ا رجال ام لأ مالا ذهتاكااو للا ةغاط فافار ةةسالا ىلا هقارغ ىلا ثافالالا نداباقلا ١
 ىلع . الاول -هتادةعمبلات تلاه رع ثاجردىناثلااًدهتلل._ذذو ةسردلّرالا هلك

 ] تلاد ةاافاداهعرتك ناك |! ءاعنال ذو ركب نم ل-ذنأ مالم كاد هيلع بااط ىلأ نب -ىلعتا

 | "ىلع نوك, نأ بحو كلل ذك ن ناك ا ذاو نعال ص ها ا وبأتاكتواقنل الصح هيفا
 2001 هنلع ىلع ةرمتامم نا مها لاقيفاوطعارجأ ني دءاقلا ىلع نيدهاسملا هلال طة ىلاءتالوقاه" ءلضتأ |

 ” ]| لخنأ ىلع نوكي نادي الا ءذه مك مكمزلمف كاذا ل وسرلا ةرشابم نمرثك ؟تناكر افك لمقا مالسسلا
 أ نم ممظعأ تناك رافكلا عمل وس را ةدهاجمتا اق ناف لةاعدل اوةبالا دو لبو هيلع هللا ىلع ده نم

 ا تانيبلاو لث الداير افك ادهاجي ناكل سو هسءاعهننا لس لوسرلا نال مه« .”ىل_ءةدهاس
 ارك ىأ ق- ىف ل ثمان اولي قاف ل وقنف داهط اكل د ن نع لك ًاداهطااذ را وتاهشاا ةلازاو
 | نينا عهدي لع سأ ىت- ساناار "اس ماللس اف مسالا لو[ ىف اسأل هنع هللا ىذرركبا انآثاكالذو

 ْ قونابيالا ف سانلا بغرتىف غاب ناكو نوعا ءني ناو صاوو ىبأ ني دهدو ريبزلاو ةلطو ْناَفَع
 1 ىلع رداع ناك امو فو ةيل يد س- ناك اماسي ناكت قولا كاذ ف *ىلعو هلامعو هسه د6 ن ءبذأاا

 نا (امهدحأ) نيه و نم ”ىلعداهعن هلذذأر أ داه- ناك مال ماو الا | هءلع د نءنذلا

 اس .دملا قرهظااق -ىلعداهام أو فهلا ةياهنىف مال الا ناك ن يح سهالا لق ىف ناكر < أد او

 ا ا او نيدلا ىلا وعدلانناك ر 0 .ىب أ داهجنا(ىنشلا و)اوةتقولا كلذ ىف مالسالا ناكو تاو زغااف ْ
 ْ داهجامأو ماللاو ةالدلا هلع ”ىبذلا ةفرحو>داهاان هعوذنا!اذهو هدي ىلءاواسأ امنا ةرمعلا لضافأ
 ةاللا ميعن نا ىلع الا تادةلزتمملا تلاه (ةعبا ارلاةلأ ملا ر لضف أ لوالا نا كش الو لد ةاانناك اهنا ىلع
 ا لعن ىلع كا خلد ”هلمضْااو باول اىف تواغتلا بجوأ ل لء_علا ىف تواسغتلا نال له _علادالا لاس ال

 ١ ]رس راهم ىلاعت هنكر] ارجأ ال ة ده نا وثلا ناك باوثالابجوم لعل !نكي مولا-ذيأو لء-ءااوهباوثلا
 "|| لمعلا كلذ حراشلا لمع لب هتاذا ل نكلباوثلا هلع لمد' لاقي نأزوجيال مها لامة كاذب ل وهلال طيف
 ْ لاتخالا نملذفأ لفاونا الاس: «ال انا ىلع هن . الاتاد ةيعفاشلا ت ااه( ةسءاسملا هلأ ساا)هلام>وم

 نم داهلا ناكولو ىلا هتلادعو الكو ةوقلم ! ديدي اذ كح ١ ىلع ضرةداهللا نان انال حاكما
 | تنامتاذالوقتقاذ- مه تينا ذا ىسكلاب كاد در ودا هكا «دعاقااناكا1 نا .ءالا طورف

 | هلال ةفودهل وقنا * ةلامعال لفاوثلا نما ذناكمدلعاو . دق ولف نيقاملا ن نء ضرفلا طةسداهطابةذُت اظ

 | لفةشم اوان ابو دل احا وهداه-ناك ءاوسنيدهاسحلا عليل ران ايهظعا رحأ ني دعا ىلع نيدهاملا

 1 مع أ هتلاو حاكتل ايل اغتس ثالا نم لضف [بودنلاود اهااب لاغتسمالا نا تئئداهلا نع دعاف حاكتلا

 ما ولا ضرالا ىف نيفعض2 ماك ولاف منك مقاولاه ممسف أى اامظ كالا. هاف ونيذل:ثا) ىلا 2 اوقع

 ]|| ءاسنلاو لاح رلان هنيفعضت كلاالا اريدمتءاسو مج مهاو أ: كئاو افاوبف اورج اهتف ةعساو هللا صر ْن 5

 || (اروذغاوذع هللا ناكو م.عوذعينآهللا ىس عك ئاراق المسن و دمالو 4 .-نوءمطة_بال ناداولاو

 رفكلارادف نوكساان ىذرو هنء دهن ءباقعب هعشأ داه1لا ىلع م دقأ ن نم باونرك د ل ىاعت هنأ لءا

 ْ | لدم ءاثلا عسءانأ مس تن لواقع م هان تاو تن“ اًرذلا لاه (قوالاةلأسملا) لثاسمهب الا قو

 ا د هن اوعأ لاح نع ارامل الا ءذ هنوكتردقالا اذه لعوانانله هبا تنقل تالق
 0082 الا نورك ىبدذتلا اذه ىلعوةكت الملا مها ودن نيا ناريدقّلاو البسه هتلعج تاشناواوضمو |

 ودو (لوالا) نالوقفوداا١ذ- هق (ةة انلاةلاس سآا) ا ٠ ل تس ق- ىفوماع

 ىلا.عتدل وق نيبو هنن عمانك لولا اذد ىلع ل.ةناف توماد:ءمه-اورأ ضر ةنءانعمروهاالوق 3

 ماس اس فاناومأ ماكو هللاب نور ذكست فدك ةاساعا وتوم لا قاش ىذل انتو منيح سفنالا فو هللا (]]
 سدرلاو لابعت هتاودش ولا وااخامالق سند اشو اه دار تعا

 وفل
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 اوهجرا ذافافو> نينمؤءال ناءالانورهانب اون احح نيةفانملا نم موق ىف تازئناها (ىناثلا) مالسالا

 مو-قنال نوم اظم مادي الاهذهبىلاسعت هللا نيبق ةئيردملا ىلا اورج اهيلو رفكتلامسهلاو رهظأ مهءوقىلا

 نم ماكين (اهدسأ) هوحو ةمفذ منكم يذاولاه ىلاعتهلوق اماو ةرملا مهكر ثو مهرفكو م-قافني

 ثوكسلاب مضر لوداهملا مكر ل (١لاناو)هئادعأ برح وادم برح ىف مذك ميذ( 142 انأوإ مكرد سعأ

 باواا ق- ناكو منكم يف مواوق نءاناودضرالا ىف نيفعضة سماك ولاه ىلا غلاف متراعكذارابدفف

نهئثفلا هوكي لمأب خبوتلا منك ف ىع«منا هياودو ىئىف نكت لوأ اذكى اماول وة: نأ
 | ثمح نيدلا 

 ١ واكامم-مابالالتعا وهياوةيوانع اراذتعا نيفعض:_سماثك اولاقذ او رجالو ةرجاهملا ىلءاوردق

 ةعساو هللا ضرأ نكن لأ اولاد موماع» ددرلبرذعلا اذه مهئماوامتي مل ةكئالملا نام ةرحاهملا ىلءنيير داق |[

 نم اية نوعنءالىاادالءلا ضءعبىلا كمن محب ورانا ىلءنيرداق منك مكنا اودارأ اف اورجا-تذ

 هليارك د مرج الذ ةقراشفملا هذه ىلع ةردقلا عم لد م-مةراغ منع زمتلالر افكسا نيب معة مك درانهظا

 نمنين« همس ا الا ل اقف ىلا هت ىثتسامث اريصمتءاسو هج مغ اراه “ا ل م-هديعو ىلاعت

 « قيس مثال! ىلعّرمأدقاو « رعاشلالوقءريظنو هل _نوعيطة_.سال ناداولاو ءاسنااو لاخرلا

 ضع مهب ناكوأ ةقفنالو هل ىلءتور دقن ال ىئهملاو لاخلا عضو٠فنوعطتدسالنوك نأ زود أ

 نو دعالو قيرطا نوفر عيال ىأ السن و دة مالو لاق مث ةرحاهملا كلة ند مههنءرد :رهت ت2 اوناكوأ

 بدئحلاَو ذكم ىنأ سم ىلا هن الا هذ مي ث عب لسو هملع هللا ىلص "ىنلاْن اى ود قي رطلا ىلعم-هادي نم

 ركع هللا تدأال هللا وقد رطلا ىد_تهاال ىف ال و نيفعضم_سملا نمتسا يبا ىنولجا هننيل ةرهذ نيا

 نادارلا ل>دأ فمك ل.ةناف قد رطل' ىف تاقاريرك انش ناكو ةئيردملا ىلا اهجوةمرب رمم ىلع هولوذ

 هود ولا ضءن ىلع دنع وال نيد سم او اكولن-هاسن اءانثوسالا نافددع ولا لهأ ند نيملكم_سملا هل ىف

 مرحالف ىدلا بس ةرانو ةيحالا مدع بس له ةرانزةلاوز علا هس ناكاذا د.عولا طوتهسالق

 هجوتامواوةع تاك نيذلا مم نوةهارااداربنأزودئالو لافطالا ناداولاب دير اذا اذه ناس

 كذا وأف ىلا ه:لاه مثلاوسالف نوغلاملاءامالا مدسعلا ديرأ ناو ىلاسعت هللا نيب وم باسعق مملع فءاكتلا

 | ءغىشلانءزجاعلاو ةرعمملا نع نيزجاع اواكامل موةل!ناودو لاؤسهمفو م-نءوفش»ي نأهتنا دع |

 | عمالارو هالو ةعلاو ممتعوشمي نأ هللا ىدع لاف ملف دن وقع هكرتى هملع نكي لهبافاكم نكي ملاذاو هب فلكم

 ْ لوالا نءباوملاو مهة- قوفءا! لود عطقا ' مدع ىضذ:ةياذهو عامطالا ةلكىدعاضيأو بنذلا

 هد ع لمع ىدل!فعضلا زييغو هةشملا نمي مذ عم ئذلا كلذ ىلع ار داقنوكي دق فعذة سما نا

 ةرح اهملا نعزحاع هناهسفم ناس الا نط امج رذ هددموق اش ةصخرلا دنع ل صال ىذلا ذل | نع ةدخرلا

 ل ار 0
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سفنلا ىلءةقاشا منأف نط ولا نءةرحلا ىفاوسال وتل ذكنوكيألو
 1 تاسنال ا نكد دق ةرفنلا ةدشبس و 

 لاوسلاامأو) ماقعملا اذه ىف ةدي دش وفعلا ىلا ةحاللا تناك ىعملااذهلف كلذك ن وكنال هنا عم ارجاع هن وك
 | أ ةردسهلا ل رتنا ىلءةلالدلا اذ ةدئاسفلا لوة:ةانوه ىدعةظفارك ذ ىف: دئا فل امها وةودو (ىناشلا
 لالا فدكذ ىنع :وةءب نأ هللا ىىسءلوةي نأ هقح نمرا راعضال انيبلاّرطضملا نا و همف ةعسولال قدم
 باول ان وكي نأ ىلوالاناالا لاؤسلا اذه نعت اولا ف فاشكما | بحاضو ركذىذلاوهاذع هريغف
 ظ كلذك نوكيال هنا عماسممع ازحاع «ه:َنطاعر نطولا ةقرافقمنعهترذنةدث1 نات الا ناوهو هانمّدوام

 اوذع هللا ناكو ىلاعن لام م عطّملا ىلعاللا دإا ةءاكلادال ىسع ةماكب وفعلا ركذ ىلا اذهان ةقمقطا ىف
 (ىااثلا) ةفدا!هذمافوهوهقلخلا قات نا لءقناك (لوالا) هسوأ هئالث ناكف حاجزلا ركذ اًروفغ
 هقاخ قحىف اهاربأ ىلاعت هلا ةداعهذه نانا دودةملاو ةفصلا هذهب داعلا عمنا عم ناك لاح ها
 كلذك ناك هنا لاه اساو طقذ كلذك هنوك نع ارامخااذهناكروةَءَوَْءىلاعت هنالاهول ( ثااثلا )||

 بذكلاو اللا نع اتيمواة وافد هنوكي ءلدأ كلذ ناكنف هتفو ىلعريخت عقو ارا اذه ناك ْ

 بنذلا نمئث ا:هه لص لول هنافّدن ودا لبق بتذلا نع وفم دق ىلا: هنا ىلع هب الاه دهب نباص محاو
 وفءاادعو يىلاعت هنام بذل لوص» ىلع ل دةرفغا اووفءلابريخأ الق هيف ةرفغااووقعاا لود عتنمال ا

 ضرالا فد هللا ل.سفرحا ب نمو) ىلاسعت هلوق * هانركذام ىلع ل دمف دب وتلا لاس دمةمريغاسةلاهم |
 ||| هللا ىلع هرحأ عقو د_ةف توما هكردن مث هلوسرو هللا ىلا ارجاع همن, نم حر نمو ةعسو اريثكا اها

 عون هف:طوىفهتوكينا ( لوالا ) نا سعأ عئاملا كلذ نأ ل-عا و ( ا.>راروفغ هللا نا حو
 هلوقب هع ىلاعت هنا باجأف شسعااقمضو هقشملاو ة3ثا| قتعق و نطولات ةرافول ل وةمف ةمهاقرو ةحار
 ههركيام تاءئاذال_-رلا تمتار لاق هعسو امثك اا صضرالا فد هللا لمس رجامندو

 ئه هيلا ل_صو هناهب نودي رب هف:أ مغر نولوةب م_مناف تارئلاوهو مارا نءهقاق:-_ثاو ل->را كلذ ؤ

 | لذلا نع ةباكه هنأ مغر مهلوق اول ءذس ةلذإ ديا بارتل اوةزعلا ديا فوضع فتالا نال كلذو هدر تحب

2 
 دامو حم

6 

0-2 - 

 7 0215705953:55977995---775 22ج

7 

 ىدنعو مهرايد نءاوجرخواوقرا مهنا بهس تاصحاماةءارملا هذهنارومدملالوةنفاذهتفرعاذا |
 || ريت نمدلللا كلذ ضراىف ددع رخآ دلب ىلا هلا لسس فرجا ينمو عملا نوكي نأوهورخآه بو هم
 لل ةدلب ىلا به دو قراف نم نال كلذو ةلصالا هتدلب ىفهعءاوناكيذلاهنادعأ ف نأ ,غرلابمستوكيأم ةمعنلاو ||

 ماماعمءوس نم اول هئداب له أ ىلاريخما كلذ لد وو ةدئجالا ةدلبلا كل: ىفهعأ ماقد_ااذاف ةسنجأ |
 || ناكل ماحلاو لعأهتاو هولاقام ىلع هل نم برق اذه ىلع ظفلل ا لجو كلذ بدس م-هنونا تمعترو هعم |
 ْ رقسلا ىف ةنحناو ةقشملا ف عتتنأ نمافو كدطو نع ةرعجهلا هركشاسمنا تنك كناناسنالاا 0 لق

 مغرل اييسريسمب ام كرج انه ءىف ةظعلا بتارملاو "هلماخلا عدلا نم كيطعي ىلاعتهت'ناف فاعالف |
 شعلا ةعسرك ذ ىلءءادعالا ,غرركص ذةرآالا ىف مدقاناو كشيعة علا سنوكيو كثادعأ فنا |

 ادسزيصتا ملا ثمح ّنم هئاودب هلعم_علظ دش بسب هدانو هل_هأ نعرجا م ىذلا نا الا جاهتباّنال :
 مئاملااماو) هماعشيعلا ةه-ااس تراصا منا ثرح نءةلودلا كدب هج اها نه دش ءادعالا ف ولأ مغ 1
 ضرغل |اذ_ه بلاط ىدا نع ت>رخنال ود ناسالا َناووهف ةرحاسوملا ىلع مادقالا ندي( ىفاثلا|

 امي روث باط بيسي ةرضاملا ةيهافرلا عميضأ النا ىلدالاف هبلا لص ألام دو هءلاتاصوامبرذأأ ٠
 مث هلوسرو هللا ىلا ارجاهم هنن نم حب رك نمو هلو ةب هنع ىلاعت هللا باجأف هيلا ل-هأالامع روةملا ل-صأ ْ
 دارملا معضعب لاق (ىلوال ا ةلأسملا) : لثاسمدب الاف ورهاظ ى-ىملاو هللا ىلع» رجأ عق و دّةة توا هكر 1

 هلعفي ناك انعزمتي ضي رااكة عاطلا كلت ما باو 4 ها يتكحص اهماتانعزع متهَقلا ةعاطدصق نع
 لاقو لو هلع هللا ىل_ه هللا لوسر نعىور اذكهىل علا كلذ باوثهل بةكمش ةعاطلا نم هدد لاح ف
 ا ملعاو لا كلذف لمعلا مات رحأاماو ل ه-ءلا كلذ نم هبة أ ىذلا ردقلارحأو هدصقرحأ هلتدنو رخآ

 م
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 | حرخنمناوهود اهلا ىف يرغرتلا ض رعم ىف انههتن الا هذه رك ذاعا ىلاعت هنالىل رألوالالوةلاّنا

 قهاااذ_ملصامنا ب.غرتاانامولعمو ةرمسملا باوت دو د.ةذ ةرعجهأ ا ىف ةمغرلا ل الرف سااىلا

 | فرعدق هنالا مغرم لن الذ لمع !نءردقلا كلذ باوت هماال_د:نأو» هب الا ئعم نان لوقلا امأف
 ١ ةالدلا هلعهلوق هءلءلدبو لمعلا نم ردقا!كلذ ىلع بترا باوثلا د هناف لعب 3 أن ءلكنا
 قف و رقانا هنا ةرعذ نب ب دن ةدققىر راضدأ وىوام عما ل تح لامناو مالسأ او[

 هربخ ابق تام مث كلوسر هلع كءبادام ىلع كل ءبانأ كلو سرل هذهو كل هذه والا لوشيوهلامث ىلع هنيع ]|
 (ةزاثا اةلأسلا) ةياالا هذه تازئق هلاريخ ناكل هم دم ا, ىفوبولا ولا ةذ )سو هيلع هللا ىل_ه ”ىبنلا باع ا

 ٍْ هلل ىلعهرحأ عقو دةذ لاك ىلا هت هنال هللا ىلع باول !بجوب له_ءل انا ىلع ل دئاهب الا هذه ةلزتسملا تاق ْ
 أ عوؤولا ىهبوولا ةقدة-و عوقولا ظفلرك ذهنا (اهد-أ1) هجوأ هئالثن م امناوق ىلع ديل ذو
 | ةرايعرجالاو رجالا ظفايركذ هلا (اهةانثو) .تطقسو تءقو ىأ اهبوذج تيج واذاق ىلاعت لاف ط وهسلاو

 | ةلكو هلا ىلءهلوق (اهتلانثو) ةيهلبارجأ ىعسإال لاذف اةدككسس هن روكيال ىذلا |م أذ ةَمحسسملا ةعفنملا نع |
 ل د_عولام_ك2 نكل بو>ولا فعزاشالانا باولاو تدءلا ح سانا ىلعهلثو ىلاسعت لاف بوجولل ىلع
 اهفيلئال دانرك ذدقو ةمهاالا نع حرت لقي لول ىذلا قا ةدكنالا مكدعال مركحا اولد لاو لسعل و
 [!| ندهمهس ب>و قد رطاا ىف تاماذاىزاغلا نا ىلعدن الاءذ_مبموقلدتسا ( ةثااثلاةةآسللا) مدنا

 ةوذغلا نمومسلا قاقكسافاضيأو رجالا صوص دبا اذان ال ف.ءطاذهو هرج ب بوامك ةينغلا ا

 ىلاعت لاق م ملعأ هللاو نم معا اواعاوىلاهت لاق عزام دعبالا ةمنع نوكدالذ امر ام قاعتم

 'ةد_هاحارحأ لاك انه-دروح رخ نأ ىلادوه«-ةل نم ه:من اكس امرغغب ىأا.ه- راروةغهللاناكو

 م- كمي نأ مفخ ناةالصا! نماورمدة7نأ حانج مكملع سلف ضرالا ىف مب رضاذاو) ىلاعتهلوق ْ

 اهءلاد_داحلا حاتح ىتلا رومالادحأنا معا (اذنيما اودعمكلاو اكن ي رذاكل اًنااور:كس نيدلا

 | ىلاعت هلا هرك ذ ىءملا !ذ-هلف ودعا ادي راسك لاغتشالاو فران انام زى ةالدا!١ادا ة ف. كح ةفرعم |

 | اهرصقأو هتال_صنالفرص:لاقي”ىدحاولالاق (ىلوالاةلًأسلا) لئاسم انه هوتي الاهذهىف 1ْ

 |١١ تاغللا ىلع ل_ءلداذ_هورمصصق نم ”ىرهزلاً ارقد رمق ن ءاورمصتت س ابنع نبا ار قوز اس كلذ لك اهرصقو |
 ًاوهدارسملاناىف اهرص ريل هلال ففنفلاب رعشم رصقلا ظلت لعا (ةسيئانلاةلأسملا) ثالثلأ |
 وهو (لزالا) نالوقةي الاف لصح مرحالفا-تادا قمح قوأ اهددعو تاسهكرلا ةيكفرصقلا ْ
 نيلوذ ىل_ءاضيأ اوذاتح الوةا|!ذ_مبنولث املا تاعك رلادد_ءىفرصصقلا هنمدارا ا نادووه+جالوق ْ

 رفسلا ف ري_هتاهنأف تاءكر عب را ريض ا ىف نوكن ةالصلك َناوهورذاسملا ةالص هنمدارم انا (لوالا)
 اههيقلْخديالف عيسصلاو برغل ااماءاشااورممعلا ور ولغا !ةالصىف ل ذياسغارصقلا اذه ىلع نيتءكر
 نيرباجو سابعنبالوقودو فول ةال_هلبرفسا!ةالصةياالاهذ_ميدارحلا سداهنا (ىناثلا) رصقلا
 ةعكر ف وآل اةالصو نيتعكررفسلا ةالصوامءنر ا رمضالا ةالص هللا ضروس ابعت الاف ةعاو هللا دع

 ل-.اة؟رمصقلا نم دارملاا:لقاذاام ىلع ناعّرف:ءتالوقلا ناد وذ لسو هءاعهقلا ىلصد_ت مكس ناسا ىلع
 ىقتكي نأوهو تاعكرلا ءاداة فدك ىففيفذلا لاغدارمعةا!نمدارملات ١ (ىناثاالوةلاو) تاعكرلا
 ا مطل دنع ةالصا ازو2 نأوةالصاا ىف ىداازو< نأودوعسلاو عوك رلا لدي ةراشالاو٠ءاعالا.ةالصلا ىف

 | سايعننانعىوربلوةلااذهو لاتقلاماعتلا ةدش لاح ا مىؤي ىتا!ةالصا اود كلذو مدلاببوثلا

 ماتا ىلع نيدعكرب قوي امذ لوزرالودعلا نم ةدتفلافوخ نأب ل وهلا اذه ةدص ىلعءالؤه جحاو سواطو

 | نالاقينأ نكع هنال فيعضاذهولادَقلا ماتا لاح ىف فوآل ا هءذد5سثرامف كالذاغ اوامهفاصوأ
 | ترثك اذاامأ اياهم هنوكي همدخ هبال هجو ىلع اهب تأ, نأ هنكمدتاعكرلا لق تناك اذارفاسملا ةالص

 | انركذام لا.ةح الا .هجونأ ل-ءاو قدعلا نم هلنغنيح ىل_عاهب فأي نأ هنكمالو :تملا تااط تاعكرلا أ
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 نيود ندع كل ذكن ةتاعك رلا ضع فذ 2 لصع اك فرفذتلاو فيفذتلاب رعشم رامتلا داو هوأأل
 تاعك رلا ضء طاقسا ىلع رصقلا ظنا ل نأ لاو د ودمسلاو عوك. رلاماةمامناك ةراثالاوءاعالا |

 | هنع هلل ىذر باطما نيرهعا تاق لاف هلا ةدمأ نب ىل-هين ءىورام (لوالا ) هوجو هماع لديو ىلوأ

 |تبعلاقف مفخ نا ةالسملان ه اورمص#:نأ حان مكملع سدل ىلاعت هللا لاه دقو انمأدتو رسل اشك

 ْ | لدي اذهو هتقدص اوليقافم 1 لع امبهلل اق دصت ةةدم لاق لمو هيعمل لم“ ىلا تاأنف هن :تيعام ْ

 * ل قنعم نم مه دنعام ا كلذ ناو تاعك رلاددعىف رمدة!اوه ةناالا روك ذملا رمد! نا ىلع

 | كل دةرغائشب قؤي نأ اماف هاءرمهةةيوئذلا ضع قون نأن عةرامع رتل ما ( ىناثلا) دنتالا ||
 ةالدلاف ىئاازب وتو دودكدلاو عوك را ماسقم ءاسعالا ةماقا نا موءمو ارادتقا الو ارصق ىب مال

 ا ةماهاو ةديد-> ماك>ال تايئااهاكح لب ارمدق كِل ذ ند( ىد * سدا مدلابو الملا بوثلا عمةالدلازي ودعو

 | كلذو ض.ءبنال السلا نمهلوقىفنمنا ( ثااثلا) ىلو أمرك ذاع رمدقلاريسن:ناكفرخآىثماسةمئشا
 ||| تاعكحرا ضءب طاقساب رضا اريسفتْن ا هوجولا ةذهبتدثف ةالصا | ضعب ىلعر اصةقالاز اوس بجوي

 | ص م-هةرعىفاص وده ناكرمدةلا ظفاَنا (عبارلا) ةراشالا وءاعالا نمهورك ذاع هريسة: نمىلوأ

 يتكرر هاغأا لسو هملع هللا ىلص ”ىبنلا صام ملا اذهلو تاعكرلاددع
 07 | ةالطلا ترصقأ نيددلآو ذ لاه ن

 |نوكينأب حوف : 30 , الاهذهدعب لاذ , الاىفروك ذم ةالهااريغت ىهعرصقا انا (نيمادزتا) تدسنمأ

 | (ةلاثلاةلاسملا). لءأهللاو زاركتلاا مزاي الثا تاعك رلا فذ عم رمدقلا ناس هن . الاهذ_هنمدارملا

 | ةف.تسوأ لاهو رمصتلا ىلع ىنثكءاش ناو مت فاكملاءامناف ةصخررسمقلا هتلاهحر ”ىجفاشلا لاه
 | تعدت زادةمام_شب دعق ناو هتالص تدسة نيدندل ا ىف دعه مو اعبرأ رفاسملا لصنأق بحاوزمد ملا

 57 لاسعتهلوكر ءاطنا (لوالا) هوول هلوق ىلع هللا هدر "يناثلا جعحاو هيالص

 0 ؛ ةيحاولا ةال_صلا ادى مكمذعحاذجال لاسقيال هنا ىودولا مد عل رعّدم ةالعصلا ن م اورمهةننأ

 ١ هب ف لمعت سمرغ ظفالا اذه نيسعتلا ىلع هبا امام ءىثلا كاذب ف ياكتلا عفر فرت ذياعن اعزالا اره

 | لاعالا شقت لب تاء كرلال_ءلةنالدنا الا هده ىف رمهقأ ا ع نمدارملا نأ هنع باح أ ىزارلار كبوب أ أما

 | رعغكاهجو ف اثكلا بحاصركذورذعلا اذه طة سفهركذام ىلع الا حزوعال هنا ل. لدلاب انسان الل-عاو

 ٠ جحانالا منع ىقلذ ردا !ىفان اصّقنم_مياعن ا موا ابب رضاك اهرفمامنالا وق ان جن لاف هسن

 أ اذهىف مكل تدخرمول عراشلا لاهاذا مهلا ر طعاما لاة-الاا ذه هلل [ةءفرمدقلابم مسقنأ ثمطتلا ْ

 أذون مكتالصاادسفم هتاعجو ماةالامكملع تمّوحو رصقلا اًذهم لع تدحوأ لأكل نام زمذدأا
 0 ( ةئاثل' ةخغا) .هياعثال مداكلاا ذع ١» نرتحو, الفال هأ لقاع لاسر طغالا معلامحالا||

 زكم تم دق انف ةكمىلا هني دملا نم ل و هيلع هللا لص لنا ل اور عم ترقعات تلاه اهنع هللا ىذر ةثئاع

 | ”ىلءباعامو ع تا لاش ترطفأو تءدو تمّأو ترمى أو تنأى أب هللالوسراب تاقا

 || تءعرشرةسلا صخر عبجنا (ةثلاثلاةلا) هيلعةياصعلانمراكارهظامو رصقيو مب نام عناكو
 | هللا لص هنارع ىوراما_متمثد داحالاب اود>او انههازكف امزح نيمعملا لمدس ىلءال زي وهلا لتس ىلع

 أ سامع ني! ع نءوبؤ-ولل م الار هل هنقدصاول قاف مكللعاهب هللا قّدصت ةقدص 4 ةلاه ملدسو هيلع

 | ل7 تيداجالا هذ بع نا بازطعاو نيتعكر ىلص ار فاسد ح رخاذا لو هل هقتا لص "ىبنلا ناك لاق ||

 هزيغزاو> ىلع نآرقلا ظفالدانو هريغز نوع ل_ههلاىف مالكا نألالا زئاجواعورمش مرسلا نوكىلع
 مدقاملو رصقزيغماناتعكر رغسل !ةالص م مضه» لاه( ةعبارلا ةلاسملا) مل_ءأ هاو ىلوأ هي لولا ناك |

 | لطي و اعذانأ ل- دعاو رأسا: الصف ديزورغسلا ةالسه ترقأ ة 4 دما رمردللع مارس "ىلا

 ا هورك ذام ىلع نهال ناك ولو تاعك رلا فيفت هن الا فروك ذملاريدقلا هداراا نا انس امال كال دو ده

 : ١ ا عامنا 3 عادل ردا ةالصو ةدايز كل ةناكلب ميال ريس ديك |

 مذ



 و
 اذ سعب تتسع جرس ست يسم . سسمس وج تمجد ممسملا و

 اروسا|ناءاهقفل اروهجمءزد ةدخرلازاو- ىف ءاوسهريثك و رقسا !لئءاقن ارد الغل ال-هًاودواذ ءْر

 | ىلاعت هلوق نا اولاسقذ ةيالاب رهالفاا لهُ جحا .ةصخرلا هق لسع ل صوم راد_ةجردةرملام

 طرشلا ءازبو طرش نم ةيك سه تدإ_؟ةالصلا نم.اورصق:نأ انج مكلغ سلف ضرالا ىف مب سضاذاو.
 (ناككاوسءازملا هلع بترثينأ بجو طرشلا ل ه-اذاو رصقاازاود وهءازلاو ضرالا فبرضااوه

 أ دن ءةصخرلالوه- ىضتقي اذهف لاقي نأ بابلا فام ىصقأارمصقو أ الد وطرغدلا وه ىذلا طرمذلا
 | (لوالا) نيمهجو نم هنعباؤلا .لوقنانا الا رادىازاد نموت ىلا هل نم ناننالا لادا
 أ لوقت كلذي ىع*«ناو لاكش الا لاز دن ضرالا ىف برض هنأب مسيل نا:هلدخ ىلا تل نم لاقتالانا

 ْ | صيمأادعب ماعلاو عاسج-الا ةلالدب صن ااذهى اقرطت نصمصخت اذهذ ريتعم ريغ هنا ىلع نوأسملا عجبأ

 مب رضاذاو هوقنا (فاثلاو ) . اريثكوأالءلت ن اكبصهاوسرفدلا ىارينعم صنلا قي نأ بوف ةح
 ١برضلا ناكولذ ةصخرلاهذ_هلؤماطرش شضرالا ىف برضا! ل-هج ىلاعت هنا ىلعلدب ضرالا ىف
 'نملاقتال !نم هرعلوط كفايرال ناسن الا نال اتا دالصاح كلذ ناكل لامن الا قلطا اع« ضرالاى

 |لعج القمكحلا اذه توبثل اطرمش هلدج عئتم اع ادالصاع ناكاذاو قوسل ىلا دصتملا نمو د صنم ا ىلارادلا
 | ارفسىم-!ىذااوهكلذو لاقتالا قاطارئاغم هنا انلع مك اذه تو.ثل اظرمش ضرالا ف برضلا هللا

 رفا قلطمىف ةدخرلا لود> ىلع ةيءالاةلالدانا 3# ديعبلا ىلعو بي رقلا ىلع عقاورقسلا معانا قاد ١

 // تاباورةلالا ف لح هنا هملعل ديىذلاو اولاقتر دةمرةسلا لقا نا ل ء فاس اعجب أ اولاقفءاهتقلاامأ ||

 لاف (ةين انلاو) ىازوالاو :ىرهزلا لاق هنو ماتم ولىف رمصتي لاق هلاربع نع ىو رام(كوالاةياورلاق) |
 لاه (ةعبارلا) حسارف سةربتعملا كلام ني نينا لاق .(ةثلاثلاو) رمق لو موب ىلعداززاذا سامع نما
 ةريسم ىحو نيادملا ىلا ةفوكلا نمريبج ني ديعشو <ىهذتلاو ىبع ثلا لاق (ةاسماخلا) نيتلبأ ةريشم ن دلل

 ةرسمنوكي عضوم ار ئاس اذا هنا فشخ ىلا نعدابز نب نس! ىورو ةفدنح ىأ لوقوهو مانأت ثالث
 | كلام لاف (ةيسداسلا) دو فسول فأن عةعام-نبااوراذكعورسصقل ازاج ثلاثلا مويلارثك أو ني.وب |

 هيلع هللا ىلص هللا ل وسر دج مشاه لاسم أد لاما الث حمرف لكم ارف ةعب رأ ديرب لكدرب ةعنرأ ”ىناشلاو

 ,مادق ثالث ل كتاف ةوطخ فال [ةعبرأ ىهو م دق فل رمش ءانثا لم لك ةيدابلا لايماودق ذلاوهو لسو |
 طول صريغ مكانا ىل_ء عابجال ا داقعن ا ىلع دب لاوقال ا هذه ىف ساننلا فال نافءاهقفلا لاه ةوطخ
 | وق اليل دةلاسملا ىفاو دع ل مما ىلع ل دي ليو اه الا هذه ىف ءاهةفل ا بارطضارهانفلا لد لاه رفسلا قاطع
 هادا راس توكسامأو ٍتارطضالا اذهل د امل ةلالذإ ارهاط لءلد دان !ىف لض- ولذا ةّدملا ردقتىف

 ناكفرغسلا قاطع مكحلا طاشرا ىلع ةلادّدي الا هذه نا اودقتعا مهمال ناك/امنا هلق تل حلا ذه مكس نع
 أمم نكي لنآ رةلاص:قاروك ذممكم لا ناكاذا ودي الاءذه مكعرفسلا قلظم ىابشانمكتلا 00

 اولوءةفينحى بأ ب اهصأ نأ ل_ءاو ةلألاهذهنعاوتكساذ_هلف طاسنتسالا ودام الاىلاةح اج
 || لم ملاذا هنا ىضتقي اذهو مانأ ةثالثرفاسملا حسمبمالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلعمانأ ةثالثيةكملاريدق:ىف أ
 سس سس سس ب بربي م بر ب يي يبرم وا ااااااا ثثظثظ#ث#ثت7ت؟؟آؤتف9تقه 22927953# 23529527575ب955 0220000“
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 ْ عقدف اذ قاتلا هجاولا) ادودرم نركب نأ س> و با كلامو ةفاانخ ىلع دزوانربهلا اذ _هثدود م ا 0

 ١ 00 وك بج وف اهمكح ةفرعم ىلا ةحانحلا متةعقا وفتدروداعرامحا اهاوهرورابخالا هذه
 | تياكاافوزغلا ىفورفسا ١ ىف تاق والارثك ؟ىناوناك ةباصتلارثك نال ةّماعاسهملا ةحا1لاناايزاقامنا
 || قحق ةتاعةجاح صخر الدفا :رفدل اراوب ملا عاق تناكراقةعرشاب ةمو دع رومااصخر

 1 أنك ماا نآرقلا ارهاطظ فالخ ىلع وهواعسال ارئاودمالة:اهولةنلو اهوةرعا ءالذك الا ناكولو نيفاكملا
 | نآرقلار هانطكرتزو < فدكت كا ذك الا ناك ا ذاو ةدو د ةفرعضرامخا هد-هنااننلع كلذك الا

 ' تضرامتاذاو ةعفادتماهلب اةنم تراض ةفتطا لئالدو ةيعفاسشاال' الدنا 2-0 كلاثلا ( امس

 ا | طفاعسم ىلا عضال غاي مداكلا ابشاذع نأ ارةلارهاطىلاعو>رلا تح وو تظقاسست !

 ]| ءازدلا كل ذل ابَعءَّسم هنوك امأفءازدلل امةعّتسم طرمثا !نوك الا نادمفءالنا ةلكواذا ةلك نا لاشي نأ

 | تتًفرادلأ تلخدا ذاو أ رادلا تلد تا هنأ مال لاق اذا هنا لل ديمزالرغاذ هذ تاقوالا 0

 ْ نا دمفيال نا ةلكو اذا ةلك نا ىلع لدياذهو عقبالابت ارادلا تلخداداو قالطلا عقو هر هتاخدق ىلا

 | برضلا:ناالا ديقتال ب" الاناقة الان رهاظلا لهأ لالدةمدا طقسا دع تئاذاو ا

 ١ 0 ا امأقالا ررلرخملا ناك ا ذاانف كان تنين لطال ان دعو صخغرلا هذه ةدح اور مت ةعت_س ضرالاىف 07

 ١ اق: لانذك لغالا نسال هلا تيئانلو مومسعلل اذا ةلك ناانلةولةن الا تهت ل ديان افرمصقلا رغسلا

 0 ىلع ةغقاؤ تسل نيعمرا دق نودع اهب كس ىلا لأ :الدلا نارهظ اذه تئاذاو لال د: سالاازه

 ْ رعاشتلا لو دواد معز (ةسداسلااةلأسملا) لعأ هاو ةدحت ةلودش ١ تناك ف نارةاارهاط فالخ

 [!| هلوقوهو فول اناطرنثء مك. ا اذه ترث أ ىلاعت هنأباوكح او فوالا لاح صوم#رصةاازاوج نا |

 0 طوررنلاو اوورغك يذلا مكسسفي نا مة ةالدما|نم م اورندة:نأ مكلع حانحال :

 ذه عفرزوعالو اولا ن دال ىل تنءرمصقلا زاوس لص عال نأ بجوف طرتشا كل د مدع
 يوزع 30 لاا

 ' هيفادرك ذموق ىلع مالكلا اذه بعص دةاوزو< ال هناو د اولاربذع نار امن دمعي هلال داح الار امخأ
 ااريس 0 ا ول مالكل اذه نعا ملل هنا الاى ةفاك :ءاهودو |

 |! طورسشا !لصعطرمشا لوح دنعن أن ادمفي اذا ةلكو نا ةلكنا هنع نوون ”رتاج اوت :ناىلاءتهلوق |

 ' اوراقك تانك ام مالكلا اذه ةعك ىلعانال دتسساو طورمشا ا مدع ملي طرمشا | مدعد عَن أنا دمي الو أ

 أدع 00 و ةددرلا ل22 فوانال ودح دنع نا ىذتش مف نا ىلاعتهل اوقل وةنقاده تنل

 0| تانثالانو قنلان مالا لاح نع ةقكءاسة يالا تناك كلذك د ناك اذاو ةدخرلا ل_مال فوذنا مدع

 أ علا ولا ركاب ةلا هع تكس مكن -طاناسثا نوكيد>اولا ريع نءالا لاح ةد>رلاتاسثاو ظ

 || اذه ىلءةلءةناف هءلوةنال ندغو نآر ةااهيلع لدأم فال ىلع دحاولاري سم م ك1طاتاسبثا عنشااامنا

 | تاز "الا نا انا فوالا لام هد سقت ةدئا.فلا اه فوالالاحو نءالا لاحات اثمكسلسا اذه ناكل أ

فوخن ء لاك لاعرثك أو ملسو هيلع قا ىلع ”ىئلار افسا بااتىف
 أ ثيح نم طرمشلا اذهدقن اركذفودعلا ١ 

 | ءافتكالا هنمدارملا هن , الا فروك ذم ارمدةلانأب هننع نايحأ ع نه ساناانمو عوتولاف باغالاوههلا

 ْ ةالصلا هذ هنا كشالو فوللا :33لاخ الداود كل ذو ذو دل اوعوكرلان ءال ديةراشالاو ١االاب

 هقلاو ةعيصالو ةمّرحمت نوكتالو ةالدلاءذ-مبتاستتالا زوعالز مالا تقو نأق فوال الامي ةدوصخم ١

 | ,لدالا فواآلالودد:ءالارصةاازوعالنأ ىذتقياب الاءزه رداطظنا رهاطلا لهال لاشي ئملعأ

 نعلما | ن نماواسكلذاومزتلاناث رص ةلازوديال نأ بجورخ[ببسب ف ودنا لصح ولام ةوراغكآلا ةنمت نم

 .كلذواؤرذك نيذلا مكنت نأ ٌمفخ نا لاق ىلا.عث هنال م-ملع ضقنلا هحواهوم زتلي غناودرعب هتاالا

 'ةمالاوةباصصلا عام المل لاك تااملا ولوة:نأمهاو صوصلا فوالااذهود طرشلان ا ىذتقي
١ 

 | لبنات طانقاخ لون عاجلا لح اق عاجلا لجيلرأ فا قوات راس تال 1



5 
 دحين

 0 تر ع نوما ش دما

 َ ا <الاو ةعدق نب 0 ا ا 00

 ْ مكف ذالتادصقو كنا ل عاومستأ ةوادعلا ةّدش تعب :دجوتم طغت دامت اونيدل اف عتوفداتخ

 ا! اعاوتالضلا رمق ف مك تدخر اذه ىلءن كلت ىفةضر هلا اود و اعرق مككالض تااط ناق اور دقت:
 ْ نيملاعلا ٍبرالا وتدعم -من او ىلا«: لاه. ىلاءت لا عمل او دحاولا هم ىوت_شيودعلا نال“ ادعأ لة واو دعكاه

 ١ اودصس:ا ذافم_عاسأا ودخأملو كمر عم مرنم ةفئاط مةتلفد العلامه تقف مق تنك اذاؤ ) ىلاءتدلوق ب

 ٌْ نيذا اوم _ملسأو مهردحاود- > ماو كءعم اؤإ هرلف اول دي ل ىرخ أ ةفئاط تأأداو مك ار ند اووكلقإ

 5 تا

 ْ نينمؤملا ىلع تناك ةالصأ نا الص ومقأف عن امطااذ 1 مكيونح ىلعو ادوعذو ام يق هللا او 2 دما

 | هذهق نيبددعلا فةمكلا بس#تالصاا ارمص# لاح م . الا ق نيا ىلاعت هنألعا )1 انوقوماناك
 ْ | فوالاةالص هان فيسووأ لاق (ىلوالا ةلأسملا) لك : أسمم همقو مق .كلاقاهلاحتنا الا

 ْ ١ ا امث تناك قرملا لاقو هريغاز وحتالو سو هيلع هللا لد لوسرال ل كمت

 ]|| هذهةماق اتا ىضتةيمرهاط ةالعل ا مهل تقأف مه تنك اذاوىلاعتهلوقنا ( لوالا) نيهجوب هلوق ىلع
 ْ ةئهرست نا (ىاثلا) طارتشالا ديفتاذا هلك نالم-_ميفل_سو هءلع هللا ىلم "ىبتاا نوكبةطورمثم ةالصلا |

 سانال ل_مهتل ل_سو هلع هللا لص لوسرلا قسى كلذازوجاناالا ل ءادلا فال ىلع معأ ةالصأ ||:

 1| ةالصلا ”هلمضف نال لاح ريغىعملااذهف مالسلاوةالسلا هئلعلوسرارغ ق- ىنامأو هفلخ ةالصاا هلم

 اذه تئاملاولاةذءاهقفلار "اسامآو ةالصل ا د هي .هريغتىلا كانه جامع الكل الا فاش ىهك قام

 | هوعمتا وىلاعت هلوةل هريغ ق- ىف تدثي نأ بحو 53 , الاوزد مكجل_كو هيلعهللا ىلَذ "ىذا ق>- ىف 6

 ١ اصوسةع لس هيلع ها ىلص لوسرلا توك بوي م هروهطت ةقدص مهااوءأ ن مهد ىلامعتهلوةنا يال

 ا مدعلاامأ تو. ,كلادنءتودذلا وههاضتةم ناب اواساك اذا اخذاب ك_بقلاامأو هدعب ةمالا ن هدرعغ نود هن:

 ا نآزو< سلف لهو هس هلعدتنا ىلد ”ىنلا فلخ : :الدلا :لليضقالارداب كسلا امأو ملسمريغذ مدعلا دنع

 مالكلا اذه عفدناف ضرفلاكرتس جوي ”لمضفاا باط نوكي نأ زوال هنالةالدااريدغت ةحانال ل2 نزوكت

و ةعكر مهب ىلسيو نيدفئاط موقلا لءجي مامالا ناوه فود  ةالص حرمت (ةئانناةلأ- .م1) ملءاهقنا ١
 ّْ ةدحا

 ةدححاولا ةعكرلا ع نء نواس ةفئاضا اكلنا(لوتالا)لاوق أ هش نوعتدي ف.كسق ةعكرلا نم هارت

 اى رنه بهذماذهو لو ىرخأ ةعكر مامالا مهب ىلديو ىرخالا ةفئاطاا ناتو وذعلا ه-وىانونهذبو

 ا دهاسجمو هذا دبع نيرباجو سامع نب ان نءىو صاد_هو ةء حصر ءوةالو ناتءكرمامالل فوإلاةالصنا

 1 ةفئاطلا تاتو دعلا هحو ىلا +45 اطأ اكلة بهذت من مسيو نيتعك رف اطلا كالَد . لدي مامالا نأ (قاثلا)

 ماس فس املا) ”ىرمدءلا نسل ا لوق اذهو نيدعكر ىرخأ ةّره ه ممم مامال ا له. ىرخال |

 | ىرخ اة عكر ةفئاطل هذ هىل_دتنأىلا ة# ثلا ةعكرلا ف امعتاف مامالا ق.م ةمانةعكرىوالا ةفئاطا|:

 ا .ةعكرلا فاعافمامالا عم نولدزو ة و ب املا ةقث اطلاق مث مم قدعلا ه-وىلانو.هذو نوأساو نو دهشتيوا

 اذ هو مييمامالا لس مةيئاثلا ةعكرلا ة امااهغ5 اطأا ىلد: نأ ىلا دمثتلا ىف مامالا ى سا مث ةعكر ةناثلا

 ا نودوعبو ةعكر مهب مامالا ىلهب لو الا ةفثاطلا نا (عمارلا) "يفاشلا تهذمو ةفح أنبل سلو

 1 عل ا سي اك جرا امس يلو لوط اج حوت 3 اثلا ةفئاطلا ىأتووتدعلا هجوىلا|

 ا

 سمو



 ا 0 1 1 0 1 ا ْ
 |ىلص لسو هيلع هللا صول علف ةالصل امد مب ةفاتن !تاناورلا تدرو هنأ لاو ةفدس ىأ ب هذمودوهاسم 1 | نيهقادبعلوغ اذعومنال صو درفن اك ىضقيامقوبسملاو ةالضلا لو كر دت لف ةيئاشلاامأو ١
 دشالاو لضقالا نأ ف :ءاهقفلا نييفالةخالا عقواسغاو ةطصملا بس ةفاةغ تاقوأ فد هلام معآ

 ااهبنهأو جا تاءاورال ةفلانخعذمتالا لاقف هللا هر ىدححا ولا امث ءاسقالا ءدسه< ىدن الارهاظا ةَقْئاوم | ا
 أنا علب اذ هواولدي ل ىرخأ ةفئاطتأتاو لاق قامت نا (لوالا) نهجونمكلذ نيود و أ ١
 | ا لاف أملا تال كلذك سعالا س :لاةقشح ىل أ دنغو هم اثلا نات ادنعتاضدةنلؤألا ةفئاطلا 1
 الع عدجت نأ ىلع لديدر عال كءماولضماف لوقا (فانلا) 1!هنماوغرفامو ةالصلا ف ذهب ىلوال اوى أت 0

 ا لعو همست عنصب تكردأ كنا ىلع لديمامالا مشل كارت راطمن الا .مامالا عم ةسيئاثلاة فا 'اطلا
 ١تلق لاف ىل ات هنالاملوةا هَ ةياطم هن : الااول اقف ةذ تح ىأ باص امو كل ذك سهالاا سدل ةفش ىأ وت 1

 ١ نولي مهنكلوةالتصاان 7 وغرش 0ىوال اةقءاطلا نا ىلغل دي اذتدو مك ازونهاونوكملف اود
 ْ 00 اع هلاقف هنعىدداولا ناجأو- ةساردلا ةناثا ا ةفثاطلءازو نم: نونركيع 08 1
 أ! نوكلاو قوالل دوعسلا نيتفئاطاو» لب كلذك هالا سدلو ةدخاو ةئاطا مكن ارو نمنوكلاو دود رمت

 اذاوىلاعتهاوقلوق:ة د: الارم سف تى عجرلاو لعأ هللاو ين ايلا ةعئاطالسعار ما نعم ىذلا مكن ذو ندي ١

 لاما ونياضمللاماريمذلاو ,حطسأاو ذأ اوم ملصق كعم دف طم مص م ةالف نيد اط مهلعج اق ىف تانج ا | مهتم ةفئاط ,قتلفتالصلا مول تل مهفر وو مماوزيغف َنيْنمْؤملا غم -ونلااهيأت كك اذاو ىأمهيفتنك 1
 نالكلدور هللاو في_لاك الملا نع مهاغثدالام حالسلا ن داون ولاقت نيل علا تاك نانو ىريغلا ا

 ا | نوكينأ لقكيو هيف الكالذ نيلصالاريغل ناكناو ميلع ما دقالا نمقدعلل عنمأو انا تالا ىلإ برت كلذ ١

 5 1 ريغ عي اور كلاود اذاق لاهم طاستح ال ىلا برقأ كلذ نال ح السالم نت رفالا ماكل د |
 00 وهكسفوللا ةالصى مامالا عمىلوالاةعك رلاءادأ نا انرك د دقو مكنوسر< مك تادو نم .ئيلصأ ا

 00 تأتلو لاق غ .انهيف سانلا به اذ ءانرك ذ دقو همف ةمئاشل | ةعكرلا» ءاداىف عي تواسةتلانمنا نب مالا ىف

 : اوذخأيلو لاق ”ىفاشلا لوق ةمص ىلءةلادةي لاذ ءناانمبدقو كعماواهيلذ اوامر ل ىرخأ ةسفئاط» 1

 !كلذلف ىزاخلا اهانعتتسسيتل ا طقن تلاورذدضتل اوهور ذا لع ىلاعت هلا ىعملاو مملسأو ىرذحا ١

 (فتاغللا هصخر همشو هللا هدرا درع اولا لات نيذوخ ًامال_عدو ذخالا ىف ةحلسالا نيو هن اءعج ا

 ذو طق مام طسأ والات الا رك :30لاسق ناف ةالضلا ررظ درك شفي ل تصتنا: ةواسألا ىف
 لب ةالضلا ىفنيملدلان وكل ودعلا هت انقةالسا لوا فتالانلق , كيلا ىردع هال نه 1

 توزعت انة هف ةالدضلا ق مهم وكر انكدل ارهظذقذ ةنن اثلاةعكا رافال 3 دال ليفال تا موتزكت وطي
 مهرذحاوذخأ: او لاف ردد هت ةةايزب عضوملا اذه ىلاعت قنا ص خرتالف مديبلع موديلا قّدصر ملا َ
 ةدحاو تلم مكلعنولب فكن عتسأو مكنيطسأ نع نولفغنولا هزفكتص نيذلادو قامت لاف م جلسأو ْ

 نووكرمشملا ىأرور هللا هياصع أب ىل_ىولنسسو هيلع نتا ىل "ىبدلاَنا رباجؤ سابع ان 2 :لاتقلانىأ 1

 | هيبئهقلا علط اف ىرخال ا ةالصا دنع كلذ ىلءاومز زعو مويلع دقت ثدح ان ءنضام سا, كلذادسعب اولاقف كذا

 رام نم ىذ أ مكبناكنا مكملع حانجالا است لاك يالا هذ هب مهزارعسا ىلع ردو هئلعتا لص |
 | دسغتو دو فرطملا لاب هيدصو هنالاماحالدلا لون رذعتن ا هنا ى ءمللاو مكس اوعضنت تأ ىضرغ تلكوأ :

 | اضيرص ناكل جرلا نأ ل الو ءاملا,”لئشن اذا هنسبال ىلع لقتسف انطب م نوكيام ةئلمالا نمنالوأ هتتس |
 1 'صخرانا هنا“ ىحعأااو مقدسلودعو لاق مم السلا لج عشب تأ لانه خالسلا لج لع ثنا

 ا روك ةغلابماو انؤهلاو د مده هأ | ضرا 1 لاحو .نطللا لاح عواسللا عضو ف مهل 0
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 هلأ ام لئاسم هيو متسا نيل عضول مؤنس موي ليلا قالامتحامرلعردعلا ىزتمالثا ٌ

 ىذتق ةتوجوالم الا دهاطظو أ مك: ةوايدااو مرذدع اوذ-تودنا الا لو ىف هلوق نا ( ىلوالا

 نهاىذأ مكب ناكنا مكملع حانخالو لاه هنا ودور لا دبا ده دك أتم اون مولكلا كوخ ةزوكأك"

 يي وول زو نيالا نيتانب جالسا سوف جاتا فورت كا اوعذت نا ىذه َمنكوأر طق

 ةذس هنا لاه نم مم-منهو حالسلا عضو بسال اح حانلساو الا نو كت, نيتااحلا نيت اه ءارواصف نا

 فصلا فرط قالا عرلا ل ه_عالو ه:كمأ نا اسناخ الس لمدعال نأ ط م 1-6 ْ

 .اودنخوىلاعت هلوق مال! تحامص ىناحرملا <ىلءوبأ لاه (ة انلاةلأسلا) دسأ هيىذأأل ثدعتيل+انو |

 ارذاحانمنركي ةهج ىلع فول ةاله: أي نأ مدد ال ”ىئازوع ناكها لعلدي مرد ْ

 َت ايدئموودملانالردخلا هجووهع شوا اا ذ- هقنا رمل هيلْرت ىذل اورق دسعل ادامك نءلئاعريدغ

 ني رب دبه اوراص هللا اوإةّ#سا ىتمو هللا ني رب دم ما وناك نوا.ىلا دلما ليف ناك عاف رلا

 مالسا او ةالصا | هملع ىلا عم ةفئاطو. ودعلاهح وفىف ةفئاط نةفئاطا ورعص»نأبا و ىحأم رحالف مهو دعا

 ٠ نيتفث اطدياصص أ قري هاف لِ نطيو نان عب لسو هل ههنتا ىلص هلا نك عامر ”هلمَشلا لمة سم

 أ! م-منوك لاج ودعلاا نو رب اوناكف اهل نيل. ةّمسماوناكن وم لاو تهل. ربع و دعا انال كلذو

 ىناباا فصلا قد لالا فصلا دسم مرج الف دو ملا دنعالا سارتسحالا ىلا! وجاني فةالعاا ىف

 لوالا ىدااناكو اودحمو ىاثلافصا١ ْمَد-ةدواورخأت اومافو دودسلا نما وعر اف م-موسرع

 1 هذه لك زا وح ىلع ل دي كرد اوذخ ىلاعت هلوق ناانرك ذاع تثف ىلامأ اف هلا نوسردع هسا لا

 ارار كرام هخولا اًذِه ىلع اهام لولانأ ةانرك دامب الاهد ه نمدا راثأ ىلءلد.ىذااو هو-ولا

 معأ هلداو راج ريغهناو نآرقا ! صن ف الخ ىلع دك ناميبو نا سعب لوسرلا لع عقولو : دئافرمغن نما

 0 ا ارداه د.عل !نوك ىلع لدي كا ذو: ردا سهأ ىلاعت هلل انا ةلزع هما تااق (ةئلاثااةلأس از

 او-و ىلاعت هلل ةقول ذم تسل دابعا لاسعف أنا ىلءلدي كادو ردا اءوجو عمج ىلعو كرتااىلءو أ

 ا 11ب وو ىلعن الا تاد (ةعبارلا ةلأسملا) مل-ءأ هللاو عادلا و للان ةضراسعملا ن نه مدةنام

 ءاودلاب حيالعلا ىلع ما دقالا ناك قد رطاااذبو ةنونافااراذملا عمس نعر ذل ابوحو ىلعل ديف ودعا

 ىلاعت لاه م معأ هقلاواي اول اما راد_1لا تت سوللسا نعو ءادولا نع زارتسحالاو دملانجال_هلاو.

 َُ رئاكلا ذعأ هللا ناهلوق رد .ايرهالا قراطفيك ةلال اوس «.: داني وكانا عنب رذاكلاءأهللاّتا

 ىلاعت هللالازأت مسّمدشوّدعل وق كل ذ مهو اودسعلا| نعر ذل ان رم انا ىلاعتدنا هياوجو اةيهءاناذ

 ردا اب رمال نااواعيو نيلسملا بولق ىوقي ىتج ةتبلا مهرمصاب الو مهاذذعو مهنمي هناريشأ نأب م .هولااذح

 نونو كح, ذل نيئموألا باق ف فوانا لد< نأ ل->الوهاثاو ةسهااو ٌةوَدلا نم مهل امل سوا .

 اورك ذاو 0 هم َممَملا ذا يل اعدل وقهريظنو قبولا ورمدذا امه دع نأ ىف ىل اع هللا ىلا نمع سد

 هو مكن يا حراج ةالصلا َج مميذقا ذاق ىلاعت لاه مث نول م كيلعا ازيثك هللا

 هيلع ع منام ناف لاوحالا ع..جىف هتلارك د ىلءاويظازو ١ فودلا ةالص حضتاذاف (لزالا ) نالوت

 ل انا (ىناثلا) هيلا ع”سضتااو هللارك ذىلعةبظاواابري دج قدا عم رذلاو فوللنا نم

 ىل-عو ىرلاب مكلاغتشالاحا دوعقو ةعراملاو ةقباس ماي مك اغا لاحام ايقاوا ص ىت-هيةالصاا

 هب 0 ا :: أملا اذ ؤضرالا ىل_ءنوطةسنثم كبف تاج اردسا رثكبت ام لا مكب ودح |

 ىل-عةالصاا باح اى ىفاد ُثأاب هدم ىل_عر ءاطاذد ةقباسملا لاح حداص ا ماوضقاف ةالسلااووقأت ا

 ,وهوالاكهالوةاااده ىلعناالا ع اًضَقلام_ماعفاوب ًامط||ذاو اسهتقو ريضح !ذ1ة ةءاس 1١ لاح ىف نراخلا ا

 زا نالصلا لعركحذلا ظفا لح نالد_.هكاذو اولسفةالصاا خيضق اذافذ: الاريدسقت ريس تأ |
 ةةوسبسم 7 , الاهذهنأ لعاو ةالصل ا اوعقاخَ 2 ”أمطااذاف كطفل ةرو رضلالا هءلاراديالف ا
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 ةنسصلل بح ( تحس عتم مست معسس حمم

 1 صعق: لمع ما ءطااذاؤ هلوق نا ع فوالئا5 الضىاثلاو رقسلا ةذلسوهاورقل نان ام از لفتت“ / ْ

 1 اذهىعو اهةمريسدي لو ١ ارذاسم ناسنالا قال نأ نائئمطالا نم داراا نو كحي, نأ لة <فنيرحألا 5

 || دارملا نوكي نأ لقتكيو ةتبلارسصةرغ ع نم ةَمانةال_داااومقأفْنِيامعم يرنداذاف دارا نركب ريدقتلا ١

 ْ 0 هلا بحس سمنان تحهاس تاقلان 07 ريضب لب باقلا برطذ م نابذالا قبال نأ نا: :ءاقالا نم

 0 || منك ىتاا ةلاحلا ىلع ةالّسلاومقأف مكنعف وللا لازاذاة دارا ا نوكيريدقتلا اذه ىل-ءو فوانا لاز

 || ةالصلا ماس حرش ىف ىلاعتو هاكتشوا خلاباما مث !هتائيهو اهلا وح نماثنشاو ريسغتالواموفرعت
 اك نمْئمْوا ا ىلع تناك الصاا ناو بة الاهذه مْ فون !ةالد كلذدعي م رمل الصركزن | ١

 ءاهلا فذح من ةتوقو٠ دب وتكم لسق هناكب ودكم ا انهد باتكحجااب دارااو اًتقوءاضرةىأانوةوم.]
 تاموأىف م-مملع تدتك اهنا توقوملا ىنةمؤركذ مر دصملاو لوعقملا عضومرد هلال * اي توقوملان هأ

 ناد , الا هذه نيب ىلاعت هنا ملعاو ف.فذتلاب تنقو لس رلااذاوّى ردو اًدَعْدَع هتقوو هنقو لا-ة,ةئقوم |

 ىهو تان الارث اس اهندو انه تاموالار كلذ لأ ىلاعت هناالا ةصوصخم تاقوأبر 3ةمتاواها!ابوجو | ا ْ

 تو-و ىلع لد تاوادااهلوةذىل امدول اةالدلاو تاواصل ا ىلءاوظفا ىلا عت هلوق" (اهدحا 0 ةامجما ْ ْ

 أ نوكن ناو دبالف را ركدلا مزالاو ئالثلا كانتدسح [نوكينأ عني ىطسولا ةالدااو لوقو هنالئتاولم

 لصلاة دج اهاعج ن نم ددالق ىلمسو اهبق ل ه< ملآلاو ةعب رآب حاولا نوك,نأز و الو ةهثالثلا ىلع ةدئاز | 1

 تاؤلداتزآتملالاو ولا بوو مدع ىلءتادتاوأم سة بوو ىلعدنأ الاءده تاداكو ىط طسولا |

 | اى 0 در2 اهناالا تاواص سجن ٍتححاولا نآ ىلع تلد الاهذهيف ىطسولا ل هع الد مخ ةمسه.-اولا

 | نم>اولاف ردفلا آر ةر لكلا قس ىلا س ملا لولد: الملا مثالا عتهلوق (اه2د) اماكو أنا ْ

 بعاولاو ءاشعلاو بر ءااوه رس الانا مبجا قا رصعلاو رهاثا اوه قسغلا ىلا كولدلا
 انفو ءاشعلاو برغمللو اد_تاواتقورصعلاورهظألن ا مهو د ه كلاءد- هو ميلا: النص وه ر لاف آ

 علا الصلا هئمدارملاو نود: نيسحو نو نيح هللا ناصسسف هناص سلوق ) اهئلانو 3) اد_-اوأ ١

 | نيو انشعو ضرالاو تاوسلا فد ماهلو لاه مثمصلاو برغملا امو راسنا فرط ىف ناةءئاولا ا ْ ْ

 نورهطظ:ني-ؤهلوتو اعل اةالص ى مو لدالا ض# ىف ةعئاولاةالدلا هئمدار ااام-ثعو هلوقذ ثوروظت ||
 ةالص نودصت نحو نو نيح هلوقىف م ةقاكرهظلاةال ص ى هوو رابلا ض2 ىف ةمداولات الصا ادار 0

 رابلاةذلش ىللدلل ا ةالص نورهطت نحو امسثءو هل وثفمتةكاذكذ ة رك ذل فراهتل ا:الص ىلع لدألا
 0س دان ىاعتهشااهدرفأدقذ رصعلا :الضامأو : هب الا ءذهىف ةروك ذم ةعب رالا تاولصلا تر اصفرك لاف
 نم اناذورأهلا فرط ةالصاا مقأو ىلاعت ةوق (اهعبادو) رك لاندار :الاءاهلاغي راك ارملاو ةوكفا

 ىلع نيدقاولاك امال ر رمدءلاةالصبوحوو عصلا:الص بوو 1 ه رامغلا فرط هلَوةَف ليلا 8 ا

 فرطلا ثودح لبق ةعقاورصعلاةالصو لالا فرالا ثودح بة ةعقاو مصل اةالض تنك ناو ئقر اما

 | بوو ىلع ' الاه ذم ل دة محد: تاكو ءاشءلاو برغل بوو دمفد لالا ن نمافازو ةوقو ىناثلا !

 ليال نماغلزو هلو ةبال_علبللا ف تاولص ثالث بع ه نأو دي الذ هئالثهلقأو عجب فازلا نال لاف رولا 1

 ليقدل ود .مهبسف لملء آن نموام و رغلبقو حلا عولط ل5 كير دم< حبسف ىلا عت هل اوق (امسماحو) ْ

 لاللان هاقازورانلا قرط ةالصلا مق او ةوةكوهو رمدعلاو مبدل اىلا ةراشا امو رغلءقو سعشلا اعولط '

 نمافازو هلوةباوكح اكو لمللا نمافازو لوةكوهو:اشعااو نرخملا ىلا ة راشال للا انآنمو هوقو

 تانآالا عومتا ذهفةثالث هلقأو عج لمللاءانآ هلوقثال لالا ءان نمو ه4 وق هماءاودتحا كلذكت ةلدألا
 نسحلاةبابنف سبت ناقل هذي تاواسلارتدقتنأ أد ةسمل ا تاولصلل ةسهلا تاكوالا ىلع تل ادلا ا

 ةدل ع (اهاقآ) ةجببتاعملاعلا اذه لاو-أ نم هك * لك نا هناسو ]وةءااىلاار طتلاجلاوأا

 ةدلامذ هو ةمواعم:3مىل ءاملاووشنلا ف قو تاسنالا داوياكوعودوجولاف لوخدااو ثودسحلا 0

 حس

 اا

)0 
 ا

1! 



 ه "1

 ريغنم هلاك ةذص ىل-ءايذل كلذ انه اودو فوقولا: 3 (ةياثلاةضزااو) ءاملاو وشناا نس ىعمت:

 ناسنالافرهاني نأو>وةلوهكلا:3ء(ةئااثلا ةيترااو) بابشلا نس ىعست دا هذهو ناسصقةنالو ةدانز.

 ةعبارلا ةرحلاو) ةلووكلا ند ىعستةدلاهذهو ين ناصقن
 ْ ناسنالا فرواغي نأوهو توضأ 53م(

 | قتنأ (ةسماشا ةسبترملا) ةنوضيشلانستدملا هذه ىعستو كليو توب نأ ا لج ةرهاط تاناص#ن
 دوف رث أ الوريخ اين دلا ىف هنم ق.نالو لوزتو لاطبترو رام“ "الا كالت سنت ةرخسالاب م ةَدمدْنو دعي هرامث

 تاناينااوأ تاناو.لا نمهريغوأ اناسنا ناك. وعل اعلا اذه ثداوح عسجل :لداحة سلا بئارملا

 | هممشي اهقرمشم نم علطت نرح امال كا ذو سهلنا لاوحالا هذه اهبورغو اهعواط ب سم اها لص سوشلاو

 | طسوىلا غابت نأ ىلا اهني و اهرون ىوقيو اهءافترادادزيلازيال م داونام دنع ذولوملا لاحاهلاح
 رهاظي رمصعلا تقو نء مش رمصعلا تق وىلا ةسمفخ تاتا ةنا مار وظيو ردن ةعاسلا م فةتقءاعسلا

 ت رغاذامثبورغا اىلا اهتوقو اهطاطخ ادادزررواهّر د فعذر واد“ وض ف ءعض.نةرهاظ ناناصةنامف

 | ةدوجوم تناك اماهتاكسءشلارمصتوران“ الا كالت ىمحنت مثقةشااودو برغملا قذأ فاهران“ [ضعب قب

 هللا بجوأ مرحال ىلاعث هقناالا العر د ةءال ةسعرو م ىهو اها سنا لا وحالا هذه تلصحالف ملاعاا ىف

 ةالصاوا ةسهلتا لاوحال هذه نءدحاو لك دئءىل اعت
 رجفأ!ةالص عولطا| نمسعشأ | برقدنع بجوأف

 اوه ىذلامونل لادز بيبو رونلا لوصجو ةسالفلا كل: لاوز بيس :لاسطلا ةسيظعلا ةم_عنالار كش

 طاطخ الارث أ اهكر عظم عافترالا هبات ىلا سمشأا تاصوااو ةاس!اكىه ىتا!ة-اضةباا ل ودحوتوااك

 ْ دضااىلا دضا!نمةياذسااو ةيولعلا مارجالا لاوس ا بلق ىلءر داق !قلاخإلاىظعترهاظل !ةالسص بو

 |ناصةئلاوهو ةلوهكلا نسىفةذخاوولعل كا ذ نع ةطخم اهئ العتسساو اهعافتر !ةياعدعب سعشلا لعف-

 لاقام ماورمصعلا ةالص ىلا عت بجوأ ةخوؤشا|!نامزلوأ ق تاخدو ةلوهكلاة دم تضقنااملث ىنالا

 كلذو هملثم ئث لكل طري :نأوهرمدع!ل أ ناهتناهجر يذاشلا
 (/ تاناصةذلار ات تقول اذه نم نال

 لثمالا لاغلادادزاام هللا هجر ىبذ املا لوق ىلعرصعل | تقوىلارهظل ا تقو لوتأ نمنا ىرت الأ ةرداطا |

تتولا نم نا ىلء لدي كلدو هملثم هل ظري_هصيفرطا نامز قنا مْئذلا
 ذهأتهلالث معو كلا لظرع_صي ىذلا

نناسنالاتاماذاام ةلاطاهذ_ه تبء_ثأسعثلا َت رغاذام ةرهاظلا تاناطةئلاىفسوشلا
 | مرحال

 || امنمق )و سعشا ارا 5 تحمتا هناك: قفشلا برغاسا من برغم اةاله ةلاملا هذ_هدنءىلاعت ها بحوأ:

لص ىلاسعت هللا بح وأ مرح الف رثةالوري_خاسادلا ف
 هدهى ةسهلا تاوادل!باسعاناتثف ءاشعل ا ةا

 ىلامتهو5 ٠ هلاعثأرارسأب ل-ءأهّتاو ة.هكل!لودالا دةءاقعلا نيناوقلل قراطم سجنا تاهوالا

 || ىرخأ ةّرم داع امفرهمىلا دهام جاد ىتاا ماكحالا ضعبرك ذا ىلاعت هنأ ل-عا (امكحاملعدقنا

 لاتفلاررافكلا باط ف ىأ موقلا٠اغتب اق اوفاوتئالو اوذعشتالو ىأاونمنالو ل اتذداهلسا ىلع ثا
 مهن افنوااناووك:نالاّدف كلذف م-مياءةحل ادروأمن

 ردقلالا لوه-نا ىددملاو نواأنأك نوا

 : مهلاتق نعمكلا عن امراص ف يك مكلاتق نعم_هلاعن امملالا فوخرمصي لال مبتنو مكش زك

 تاوثلا,نورةمنينمؤالا نال نيك رمشملا نم لات | ىلع ةرباص ا ىلو أن يممْؤملان ا نيبو ةح اير ةىف داز مث

 نود« ريثنلاورشملا م_هراكح ا عماوناك اذاف كلديَنورةد ال نيكرمم او رمد لاو رمد او باسةعلاو

 نو أ ىطعان اًمع مك رتىفمكملعوايظع ماون داه+لا|ذ_هىف مكلنأب نورة !نونءؤملا اهيأ سن اة لاتقل ا ىف 1

 أ اضيأل ق<و نو>ربالام ها نمنوج رتو ىلاعتهلوق نم دارا اوهود اها اذ_هىف تيد اووكتنأب

 |! كنسح ىالا اهم انهاوق ىو هلك بدلا ىلع رهظ.]هلوقىفىلاعتهنامهدعوامءاجرلا ا ذهن هدارملا نوكمب تأ |

 مصيئريصما | عررعببل ١ رداقل م اعلا هلال انو ديعت مكن اودوثلاب هو همقو نيثمؤملا نم كهمانمو هلا

 ال:نماوج ري نأ مرنم ممبالف تاداحب ىهو مانصالا نو دب هبمملافنوكرمشملااهأو ثان او جرت نأ مكنم 1
 ١

 2 صم ل حال رمح يس سم 1 د يحس مهستخحملا

- 

١ 
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 | انكم مك ةاكيال ىأا كج ىلع هللا ناكر لاه للة نول أتاك نول أي م-مناف لوقو نولأت انوكتا . .أ|| نال اونهتالو ىموةزمولا خب نول اناوؤوكسحت نأ حرعالاأرقو اباسقعاماوفاضتو اياوفمانصالا ||

 نيلا انازتأانا) ىلاعتهلوق « مك اًذدو مكّسرد ف مكس الل بسهنأب لاعوهامالا كا هنالو مم أنالو
  (اهحراروةغناكهللاناهللارةغتسا واهدخ نيئئاغلا نكمالو هللا ار ا ساما نيب مكدكل قاسي باكل ١
 نط ىلع أ ادخ ملا | لق ل#ثم ةمءرشلا ماكسالا نماهب قاعي أم ةيراسم ار ذبل -كتاو ةيراتملا أ كلنا لصتا ممءاصقةسسالا لمس ىل_ءنيةفاسنملا لا وحأح رشا ا ىلاعت هنا (لوالا ) هوجو ماظل اًةيفيك ْق

 ىلا كلذ دعب م الاكل عج رفوالاةالصورفسا!ةالصن اد لدمو رخاك هنااا[
 0 منا ركذو نيةفاثأا لا ودحأ

 2 | علط أف قل امك ارذيو طابا انمكحت نأ ىلءمالاسا او ةالضا | هبلع لو.سرلا اوام نأ نولو اس<ي اراك

 ..[|| مظنلا ناسف (ىناثلا هحولاو) بابلا اذه ف مهاوةل.ةيالو موباا تفتليالن اب ءمأو هيلع هلو مر قلا
 ]| لوسرال سدا هناو ىلاعت هللا ل ارنا, فرعام لك نانيب ةرو ل | هذه ىف ةريثكللا ماكح ال ا نيب اسم ىلاغت هنا
 || الان انييرافكلا عم ةده الاه ال ىلاسعت هلا (ثااثلاه-ولا) هموقءاضرلاءلط اون« نع دمحتنأ
 . (|| قفاثا | ىذرب نأ لحال فمر فاكلا قلنا نأو هور ىلءلزن اج هملعو هل كح نأ نيدلا ىف بجاولا لجأ | 00 ارظنلاب حم اسملا حندالرذاكلا رك ناو مماولعفي ملام قالا الو مهعم ةنامخلاز وال هنكأ كلذكناكناو
 | ةمعط فى تازن تان "الا هذ._هرثك أنا ىلع نورم فما قفتا ( كوالا ةلأسا) لئانسم بالا قو كاذب

 | ادداو ئرهنم غرذلا تءاطامإاعردق رس ةمعط نا . (اهدحأ ) تاناور ةعقاولا ةءف.كىف عاق ريبأ نبا ْ
 ْ هيلع هللا لص ”ى'ا ىلا ٠+ وةءاحئد ومماام وثني وهم ود نيب ةهودألا تدة:ئااناوَدَق رمل كاز دوما نم

 ألا ةالصا هيلع لوسرلا مه ىدوويلاب ةناسلا هذه قلي نأو دوصقملا اذه ىلع مهابعي نأ هن ءاونلطر ملسو

 أل| ده اش دل اذه نكي ملو ةعيدولا ىل هس ىلعاعر ده دع عضو ادحاو نا( اه اثو) هي”الا تازئف كالذي مالسل او
 | ءابلعلا نأ لعاو عردلا قريسىدووباا نا معز ةءيدرلا باطاسل عدوا 'نا (اهئاانو) ادب هم اهياطانأف

 || ةقرمسلا قانطاو لطاملاةرمدت لوسران ءاوءلااملالاو نيم امان اكهموقو ةنءعط نأ ىلعلدباذ ءاولاق

 لأ كنو ”رسضيامو م-مسف:أالا نوا_فبامو ىلاعت وق كل ذ دك راو تا.يبا او صرخت ىل هس ىلع ”ىدوبماا
 5 | تامو هلع طااسلا طّقسف ةقرمسا !ىلل-ال كانه اطتاح بع'ودتراو ةك٠ىلا بره ةوعطنا ىور غو ن*أ

 || دار ىتلاتي ار نم ةرهسهااءالوةنمنوكي نأ اما هللا لارأ هود ىمراغا”ىلءوبأ لاق (ةذاثلا ةلأتسملا)

 " || ل طاب لرالاود' ةّدعالا اهيدارب ىتاا تيأر نمو نيلوعسفملا ىلا ى3 تن ىلا تيأر نموأرصبلااةيؤر اج
 أ بس نيا وعملا ىلا الث الث ىلا ىَدعَم نأ مزلي هلال لطاناذدأ ىلاثأا و رمهبلاب ىربال هيدا |ىف .كطا نال
 0 ىلا فاكلا !ءهد_ح؟نيلوء_م ىلاالا دعت ل اهذالا اذهنا مول-«.و دب م

 الأ ثيأر هتءداراانوكينأوهو ثلاثلا ق:نامستلا لطباماو هتلادك ارا: هريد-ةتو ندم الوعل |

 كلذ, يو هللاكلءأابءانعم هللالارأ اع هلوقنااًنم قاع تبث هنأ لعا (ةثلاثلا لأ #لا) د'ةنعالا ىندع
 انمد-اولاامأو  هسنلالا كل ذ لع ل ىلاعت هناا ناف ىلاعت هللا نارا تءق دحأ َناوةباللوة»: ردعأ | تايروواقلا ٍةَوَدا!ىف ةيورلا ىرجت ابراج نوكي بي رلا تاهس نعأ ريالا ىرق ل العلا نال ةيورلاب للا
 ةالصلا هملع هلا ىلعل داي الاءذ هن وَمَمْحلا لاف لوةنفاذ هتفرعاذاااعنوكيالو انطظنوكيهنأرف
 (قاشلاف) .هلازرئاج ناك امدامجالا نا تن صناانالا مكتم ناك ام مالا اوةالصاا هلع هنأ تنئاسأ هنا لإ (امهادحا) ناثااسمهيلعع ٌرْذت]وقنفاذهتفرعاذاو صئلاو ىحولابالا مك ناك ام مالسلاوأ
 هلوقل كاَذك ةمالالاح نورك نأ بوف صناانالا مك نأ هزو ناك امهنا ىلءتادةي الاذن هنا أ
 هلالدلا تماهابل هلا هنء باوذللاو امارح سا.ةلان لمع !نوكي نأ بجو كلذك ناكاذاوهوعداو ىلاعت

 بلغام عم لاه ىلاعت هناك ِدَعَم ريدي هناف همة ىف صالاب الع س امقل اب لمعلا ناك ةح سانتا! نا ىلع |
 1 | نيترودلا نيب عماج سهأ بيساماع صو.منملا:روهاا مكح لثم تع وك ملا ةروصلا مك-نا كنان ىلع ْ
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 . جر تدك ب هصت هعطح



 ناشد
 قسما تانلمإبلا بس إنا ا 00 تي تا م ل0 ا ع ص تاسيس ف سو لس سوو نحس بط ضل سوح دوست سبت فت

 د

 0 ضابشا اذهب لمعلا ناك ك ذك حالا ناك اذاو "نانا !كلذ تجوع لمعت نأ كة ىف قياكتنارعاف |
 نكالوةنا . الا -هم(ىل والا ةلأسملا) لثاسم هيف اهصخ ننال نكتالو هلوقامأ صنلانيعب الع ا

 ( ةئاثلا ةلأس 11١ نيقفانملال الدو ملا مداخل قع بأ :دإا©- نعءابرب ناك نملا هدام ني: هانا لحال |

 . هفرطوْئ لا ةمحانوهو مدلل نمله أو ءاعدألا هعجو كما ىذلا كعك هنا هجر < «*ىدداولالاه |

 ا نم ةيح انىف اءمنم دحاو ل كح نال نامةخ نيم هلل لو راغشالا فرطوتب وازلا فرط مهاناو

 مويلع ءان ننال | ةصع ىف توئعاطاا لاه (ةثلاثلا ةلأسملا) اه: .او- ةباضشلا مودخدىوعءدلاوةخلا

 هيلع لوسرلا نالول هناف مالسنلاو ةالصلا هلع لوسرلا نهب: ذلارو دص ىل_ءادآ الاه هتادمالسلا

 ىسهنا| نأ باوملاو هنعءىبباادرواملالاو هنع "بذيونئاهللا لجال هان نأدارأ 0

 نءاو لاا ةههط موةناةباورلا ف تن لد هدع“ يتوفر ءان مانو كلان

 تازئذىجحولا ارظذاو فةون ىدووباان ةقرمل | ون دةويداط عسا ما لال ا

 ناو باذك ةمهطنا ىلع ماللاو ةال_هلا هماع "ىلا هسنتىسهنلا اذه. نم ضرغلاناكوهن الاودز_ه

 0 اوتداسلا هل "ىلا نم م عدو دق مرهلا كلذ نا ىلع للءادلا لة ناف مر !كلذ نع ”ىربىدوبلا

 بنذلا قيس يل لدرافغتسالا هللا ال ذامحراروغغناكمقانأ هتلارفغتدساو نا الاءذهدعب هلوت |

 هاف نيابسللا نمره الغلا ىف ناك هلا تيس وعل ةريسخ ىلا نعمل لام حل (لوالا) هوو نمباوآلاو

 .ةقرمس ىل_ءاو دمام موقلا لعل (ىاثلاو) يبرم اتاعسراربالاتان_حوردقلاذهلر افغتسالا

 | تالا وام مالكا» الموأا هم ءاعلوسرال رهو ةقرمدا كلن نم ةسهعطةءارب ىل عو ىدوهلا

 فرع دوهشا اكل وأ بدك ىلعىملاعت هللا هعلط | مث ىدوولا ىلع ةقرمملا ىذشق نبه مه ممداهشف

 أطغ ناكحل عقول ىذلا م 5 هل اكل ديه هلا بس هرافغةسا ناك أ أطش ناكنا عقوول“ اهتااكلذ نا |

 (| هللارفءءساودار ١ نوكم نأ لق“ هلا رةغت_ساوهلوق (ثااثلا) هيئات رو ْ

  نيذااع نع لدا الو ىلاعت لاه مث ةقرمدأ | ع نع هنءارب اور هظي نأ نو ديربو ة_هعط ن نءنو ذي نيذا كم ءاوال

 نم هنواع ع نمو ةمعط مسهسفن أن ون انك نيذلامدار او اهئ اناوت ناك نم بحال هللا نا مم: نوناتني ْ

 هلل 0 -ءعىلاعتهلوةدنع كل ذانرك ذو هنانحاو هنا لاس هام مللاك ناستخالاو اهراس هنوك ملء نم همو#

 ىلءمدق أن منال ممسفنأنونانك مهما هنع بدن 1و ةمعطا ىلا -:لاهاماو مكسفنأ نونا م 317 مكنا

 لا د ىسعملا دهاو كفا عم 21 ب امدح هدم لل دناكف ناقعا اىلااهلصوأ 1 وبا ودل اهسقن 0: رح دقق ةيسعملا

 لاما مال لاو ةالهلا هيلع يانا كلذو ديد ا ديد دب االا ىف نأ ل-عاو هسغن لظ هلا مري غلا نا ا

 نهردقا ا كلذ ىلءهل ودر اع لا دنا ا.ةساف ناك معطنا هلت ا ءىف ناكوة معطب'اخ ىلا اللقهعبط |

 هنق هيغرو هيلع لود لإ ظل ا كل ذ ىلع هامعي مث املاظ هنوك ملاافا1نم همل-عي ند هلا تناملاةناعا )

عردلا ف نا ةمعطنا نو رمسفملا لاف ان اناود ناكص نم يال هانا ىلاعت لاف مس غرتاا دشأ 1
 

 ل قنافامث ًااناوذ تاك ن مبدعال هللا نا ىلاعت هنا لاف مرحالف ةقرمسلا كالت ىلا <ىدوممااةمنىف أو

 كلذ عبط فن اكح هلا ىلاعتهتنالءاشلق داو ثاو ةدحاو هنا هنع رداصلان ا عمات أ اناو لاق م

 ىملا ل#ملا ع نم هع.ط ىف ناك ام بس ةغااسأ ا ىلع لادلا طفل اركذفريثكلا مثالاو ةريثكلا هناا لاجل

 طةسف ةفرمسا | ل-ال ناسا طااح سن ة:ودتراو كم ىلا بره ةءقاولا هذ ده دعب هناوام . ورام هياعل ديو كلذ

 مالا اوةالهلا هلع ىذا نم باطاضدأو هنا ايفل تدم نك مو تامو < اع اطئاطلا

 داراو لوسرلا ةلاسر لاطد ألواح ع نءد لوسرلا ةلاسر ل طءادهو :ىدورملءاتطيو هنعةقرمسلا عفدينأ ش

 ىلع لبر نم ترغعاذ ا ل#قو منالاو ناس نا ىف ةغااسملاب هللا هفصو ىنعملا اذهل ذو هك دقف هرذك راهظا

 هده لوقو شت هّمأتءاف قراسدي عطقن أ هلا هنع هللا ىذررع نع تا >أاهانألعاق ةئسأ

 | صعد ىلاعت هناراعاو صال الأ ىف هد.ءدخ اويالهتتانا تبذك لاسقق هنعفءافاوقرس ةةرمسلقأ |
 كرسمس

 ار 0
 ع
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 | هدع را مثالاو ةناملتال لق ناك نموا عتاد الاوت لاب .انعشاك عاد .ءولااذه

 .لوقلا نم ىكربالام نوما ذا مسه وهو هلا ن 2 نود سالو ايلا ن هنود سو 0 ىلاعت لاه م

 /تيراَو ىأنالف نم تءذزتسا لاقي راتتسالا ءانعم ةغلا ىفءافضتسسالا (اط. نول عيا للاناكو
 ّْ نورتتسسب ىأس انلا نمنوفنتسإو هلو ةفرتت سم ىأ ىلا فهو ثا نمو ىلاعت لاف تركم هساو همم ْ ١

 1 ”ىدحاولا لاك هللا نمنوهتسالو صان ن منوره سد سامع نما لاق هللا ن هنورتمسالو سائلا نم
 |( نآامأق مهنسم انضتسالاو سانلا نمراتتمالا بجون سانلا نمءايكتسالا نال ذل ورب سني سداو قف ْ

 قكويؤرلاوةددقلاول علا :ريموعموعو هلوق و كل ذكرعالا سيلف» اةطقسالا سفتوفءاصتسالا لاقي | ١
 محماهذأ فنوردةرو نورعتي ىأ لولا ن مىذ ذراالام نون ذا هلوقو ىداعللان ءناسالل ارجازاد_هاأأ
 0 ”ىدوم ءاا برأ لاه ةمعطنأو»لوَقلان ههّللأ اًطريال ىذلاو مهتم ةفثاط تن لوقف تيدتلا ىءءانركذو أ

 ؤ ”ىدووملا نعى. ةدالو 2 .د ىلع ىنال دعا لوسرلا ل ة.فاهقرمسأ ل ىنأ فاتأو عردلا قرمس ىذلاوه هنانأ
 سفنلاب ماما ىدملاوه ق.م .ةلسا الكل اّنااذبه ذمانلق سفنلا ف ىعموهو الْوق تدل أ ىم» فمك ىلةناف

 | اوعتجا مسهلعل هباصعأ آو ةمعطنأب بص نأ لف سفنلا مالكر ك0 دأنمو لاكشا الث بهذا ذه ىلءوأ
 أ هللا ناكو هلوقام ًافءاضربال ىذلا ثدبملا لو قلاب كلذ مهءالك هللا ىعسفركملاو للة يقي كاو رو ىلاللا ف |
 ١ امناالا ساما أخ نو عادلناوركذلا ةضاك نوةعاونأكتأو منا ثيم دنعولادار فاطم نولمعياع ْ

 ْ | ىلاعت لاه مث ئئاهنم هناصس هيلع تعال تامول ملا عمم ط. ىلاعت هنال هللا [-ءىف :تاتواكك :

 ءالزحو علاه هدنتلا» (ةماشلا موي سمعدق لدابج فات آاةابط قمع جادا اله حاهز |
 رثؤتو كلا عدوك است: اءامض»الا ضعبل لوقت اك اريخءالوأ عوقول ةئيبم "للجسم داسربخو أ دتيمامهو ا
 : .ةرايعةغالا فوهف لادم اامأو "هد مل داجو ىذلا ى_هءالودوماعا ءالو نوكنأزو<و كلهن ىلع

 روبطلا 3-أن م هال ر ةماالدحالاو لق هناك لو د2 ل-ر وولف ة دم ىلا ل دو همدان ةَدش نع ْ

 وداع هيحاص ليم ديري نيعتتا ن مدساو لك نال الا دج ةعصاضخملا تع“ هريغ لافو جاحزلا لوقاذه : هولا

 نعو ةمسعط نءنوبذي اوناك نينمْوملا نم موق عم باطما ذه لوقنفاذه تفرءاذا بار نءهفرصو هيلع
 نيذلان نك امن دلا ف هموقو ةمعط نع ممداخ مكن اا ويه قدملاو نيمملا نمرهاظلا ىف اوناكم ملا بحس هموق | ْ
 0 نع قعد هل :عمممل داج ءالؤد من *اهدوعسم نب هللا دمعأر ةوهياذعي هللا مهد اذا رجا "الاى ممتع مصانت# | ْ

 ((اليكو مهلعن وكي نم مأ) لاقت عييرقتلاو حبوتلا ىععماهقدسس 0 * هوعطا|

 ىعملاوهباولاو افلا ىف مالا هيلا 6 وهل كولاو قباسلا ماهفّدسالا ىلع فطعنوكي نءمأهلوتذ ]|
 ةوعدلابهعتا بالا اذه ىفد.,عولارك دا 1 ىلابعت هنا لعاو هللا با عن مهلامءاحمواظفاحم نوكي ىذلا ند

 ٠ ةيصتلطروأا وس :لمعي نمو) ىلاعتهلوق (لوالاق ) بيغرتلا نم عاونأ ةثالث هبفركذ وذيوتلا ىلا ظ
 هك ةرمس نم ةم_عط لعف[ك ه ريع هي* وصكئذلا مقلا» وسااندارملاو (امراروفغهتلادجع هللارفغ سس من
 | صخامناو بذاكلا فلاك ناسالا هب صةخام سهلا لظب دارملاو هق 0 ل تن

 : | امًارضاحءوسررضلاوريغلا ىلاررمشالال اسب ارثك الا فن وكسحي كل ذنال“ ب لا س-ايريغلا ىلا ىدهت ام |
 ( هسفتلا ر رضا لد ونال ناسنالانالا رمذاحا اررمض نوكأ الرثك الاف كل دف نا نالا صائىذلابنذلا
 | التقواار ةك تناك ا بوذلا عب نع ةلورةمةيوتلا نا( لوالا) نيمكح قعةلادّنإ الاءدجن ا لعاو
 ١ ىذتقيدب ل اره الغنا (ىناثلا) لكذا مع هسفنلظوأ ا ءوس لمعي نمو هلوق نال لاو »الل امصغوأ ادع

 || هنا د<هلوةورارصالا عم راقغتدسالا عقار الل هنال ةيودلاند رقم هنا م-عضعي لاو فاكرافغ" :سالادر# نأ

 1 :رافغتسالا ف بدغ رمل ىعمال هناك هيلع مالكلا ةلالدادقلا ادذهفذد-و ةلامح رار ودع : انعم ام>راروذغ

 0 0 0 ىلاعت هلو قد وتلا دبع رلاتاماكلا نم 2-0 داوولا د كلذدارملان كاذاالا
"0 7 
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 أ كلالو رشم عقدوأ ةعفنم دلو طيار رار غ ا كتل رايك حال > ولع هلق ناكو هسفن ىلع هءسكيأ م

 ١ فذأ ١ يتاثل !لو ةب لات هناكرافذ :دالا ق ىذ اهلا ب. غرت هنمد وق كلذيىلاعت ىرايلا فصول

 اهاعدشاناكورافغتسالاوةيوتلا لومةنءسأت لورا اوعفنلان ءهزكم يناف "ىلا هنرضتداع ام هب تاتأ [

 (ثلاثلاعونلا ( تناك ١١ نع زوا: نأ هتحرو 2.5 ىنتتلامكيوتلا لع دملاذ 51 :غءهءلقىقاع

 ةئمطاللا ىفاورك ذ دو : (انساارا تملا دقفاجر مريت اقرأ ةةطخ بسك نمو) قام هل وق |

 بنذلا ىه هثمطألا (اوناند) ةريبكل اوه غإلاو ةريسغ هلا ى هدء.طاططانا (لوالا) اهوجومالاو

 هلع بالام ةئراللا (اهئاانثو) لّدعااو مظل اكريغلا ىلا ىد_هتا!بنذااود الا و اهلعاف ىلع رصداقلا

 | نموهلوتودو 3 , الادد ته لبقأم هياء ل ادإاو دمعلا بس لدعم مئالاو ًاطلناتوأ دم-ءلانناك او 2

 غالوقام أو ةيوقعلا ناقكتسال اببسنوكيأم الا نا نيبف هسفن ىلع همك اما اهناننكد
 ائيرب هب مري

 نوكي نأ (ىفاثلا) نيروك دما نيد هدحاي مرغ (لوالا) هوجو هيقدوءداذام ىلا هاف ريمضلاو

 اهلااوكقنا اوهاوأ ةراس او أراذاو هلوقىف ةراصضلا ىلا داعاك ب رقالا وه هن الدد_ 0 ع ىلا !دئاع

 || (عدارلا) .بسكلا ىلع بكي ل دفاثيربهيسك مرير دقتلاو بسكلا ىلا ادئاعن وكيذأ ( ثلاثلا)

 انج لوح ا دقفطوقامأو اتي ري هيرب مان نسم ن مولاه هناك ةئيطلنا نعم ىلا اهجارربهضلا نوكي نأ

 أ ٌمدلاَدشأ اندلاىفمومذم ناتو بح اص نأ -ءاو همم ٠ ىربوهوركنم أب ؛لاسأ ى رتنأ نامييلاف ْ

 مهةحطنام ىلاةراشاان اهيل هاد -ةفدوةف بتاقعلاذشأ ة رح ”الانيسحتا
 ا | اي

 كاع هللال_ةقالولو ١ لافمث ة ةرح <الا ىف يياظعلا باقعلا ن مهقحطدامىلا ةراشا اديماعاو هلوقو

 ىهو ةجرلابو ةودنااوهو ىلضفلاب كصخ هنئاناالولو ىن-هملاو (الوقشينأ م.م ةفئاط تمسول هتحرو

 هيلع "ىذا اوس تراس هنااوذ هرعدق اواك ةمعطموتنال كلدو كواضنأ مسلم هفث :اط تدهل ةيدعلا

 "لواضي ىدعمو ”ىدووياا ىلا ةقرمسلا كلت بسنيو ةقرمسا | نع هنريدو هع لدادو عفدينأ مالسلا

 ناودعلاو مثالا ىلعم_منواعت بيسب (مهسفنأ الانواضيامو) لاق مئأطلنا لطابلا مكمل! ىفكو تاي ىأ

يا امضا | ىلع نواه عي نيذإ !مهف لاسعال اه ذه ىلع اومدقأ 1 مهذ ناتيلاوروزلا ممداشو
 كنورضام 1 ورضي امو ) ن

 هده ىف ىلاءتدللا هدعوف ل بةمسسملا ىف كتورضر امو قنا هجر ل اهل! لاق (لوالا) ناهجو هبف (ئدنم ا

 كئاثلافاوعسناو م-مناىئءملانا (ىاثلا) لطابلا ىف هعاتيا نمنو دنربامم هلةودعلا ةمادانةي آلا |

 ْ 0 ءانوبالا تصأام تن او لالا رهاظ ىلع حالا تدنب كنال لاطابلا ف تعقوام تنأف لطاملا ىف

 يف *نمكنورمذتامو هلوقانرمسف اانا لعاو (ةمك.طلاو باتكلا كيلعهنثا لزنأو) لاف مر هاوطظاا

 0 وم ةمكحلاو ٍباتكلا كلها لزنأو هلوق نأكل مقدس لاف ة_ىدعلابءدعو ىلاعت هنادارملا

 | همسمكحي قءلي فدكف قلخاىلاةعب رمشلا غسان ل ىعأو ةمكسلاو باتكلا كس طع لزنأ اا عب دعولا

 1 مالسااو َءالصل ا هملع "ىلا نأب هن الا كلةانرمستثاو تالالذااو تاهبسثلا ىف عوقولا نع مدعي الثا

 ا! ماكح أ ء اني اه بح وأو ةمكتلاو باتكلا كيلعلزنأو ىنعملا ناكرهاظلا ىلعمكسمللاء[يىفارو دعم نان

 1 هقلالضت ناو /ءن نكست لام كلعد) ىلاءت لاق. رهاطنلا ىل<سهالا ءاني ل رمضي ف كف رهاظأا ىلع عربشلا
 | نيدلاب قلعت امدا راانوكينأ (امهدحأ) نيه-و لقحتدب الا هذهدتنا هجر لاغقلا لاق (الظع كاع طع

 باتكلاك_ءعهقنالزنأ ةنالاربد_ةنهجولاا ذه ىلءو نامالاالو باتكلاامىردتتنك املاق اك

 | كلذكن انس يضراناع كلذ لقت :كام كنا عمامهقئاقح ىلع كفقوأو امهرا رمما ىلع كلطأ ادةمحكشا

 || توكينأ (ىاثاادجولا) كلالزاو كلالضا ىلءنيقفان | نمدح ار دقي ال كل ءانأ فن أّتسهىف كي لعشي

 هيردّقتأم مهديكدووو َنِي-ةفاذا أ لمح ن نم كلاعب كلذكنفنيلؤالا راش نم لع نكت ملامكلعكوذار 1

 : ىلع لئالدلا ملقعأ نماذهو اهظعكملع هللا لضف ناكذ د.لاق مث مه هركمو مهديكهوجون : د د

 | عدن كل كلا لولا ول ىلعأاس ىلا هدق نال بانا ورئانا افر - 5



 مه“ ب

 يي لدقلا كلذ ىمهنامث الملقن 0 اذا عسب م واعنمدس-ا ولا صدا بيصنو الملقالا ل-ءلا نم |
 1 ىلع لدي كل دو لاق اس دلا عاتص لق لاه ث.حاليلقا_ندلا عسبجب ى ؟-و الءلقالا ٍلعلا نم حدنو أ امو لاق ثدح | ْ

 ' نيب حالصاوأ فور عمو أ هقددن ىحأ نءال ام هاو ن نمريثك ىف ريخال ) ىلاعت هلوق لع فرش ةباع : ١

 ْ | اوناك امىلاهراشاءذهناملعاو (ايظعارب هيون فو هفدهللات اذ مءاغما اكلذ لعةينمو سانلا ١
 1 هللادجر <ىد_-اولا لاه (ىلوالا ةلأسملا) لثاسمهضولوةلا نم هىذربالام نوه نيس هم نوجا :

 || ىععىرغوأ ؟ل را تر ل ايو اخ و ةاج انس ل جر !تدحان لامي نيثثا نييرسس ةغالا ىف ىوهتلا |
 الأ دقو م-هعب اروهالا هئالث ىوغ نم نوكيا ىلاعت لاه ةاجانلا ةلزنع اردهءنوكلتدق ىودتلاو هتمجاف
 5 لأ هقددد أ نمالا هلوق (ةيزاثلا هلأ 1١ ىو مهْذاَو ىلا«ةلاه تنوان:نذلاموةلا نءعتوكت |
 ١ ىعمائاعد ناف هب , الا هذه ىف ىومما | ىنعم ىلءة.:.مهوجولا كل ةوادوجو ن# هلثىف نوبوهتأاز ص ذز

 ١ ان نركت هج فال نع ع 'وىثلاع |: سا هلال بصنلا عضوم ف نوكي نأ ًازودف سا انهه ىو 1

 ا | يقاعيلاالا اوقك س :لاري غنم م ىنئتسسملا عفرين مةغا فعند نوكينأ ز زو<عو ىذأالاةوةكضا|
 0 ا .ةق ادا سعأأ ن نمو. ىالاريدةتل|لاقف فاض ا فذ _- بانر نم اذه ىل_ءج دس عوبأو سيعلاالاو |

 | ناهجو هيفزووعو ماش ميقأ هلال ىردفلا ل2 ىف نم نوكح ريد ملا | ذه ىلعو فاضملا فذ - ع ْ

 | ءانئتسالا لعبد لا (ىناثلاو) ديزالا دأب تر هام لوةناك مها ون نءلد, ضخ (امهدحأ) |

 م ودل اعمساىوتلااناه- ناامأو سلا نم سلا ءانئسا اذهو اديزالا دح أ ىنءاجام لوةةاءكحح

 ضنا لم ىف نم نوكي نأ زوو سنا نم سنلسا ءانئمسا هنال ءانقةسسالا ىل ابو هنم ناكني انما

 ةقداسمد سهأ ن مقالا م ها و نمريثك ف ريخال ىعم ىلعري_:كل عت ل« نأ (اهدحأ) نيسهدحو ن ند ٠

 ]أ موقلان م ةعامب رخال لوقتاكىومنل اعدت لعبقشأ (ىاثلاو) م-متءرفنالا موقلا فريخال لوةك ا
 ْ تاودبا الاءذه (ةئلاثلا هلأ 11 لعأهملاو موقلا هتعبتا تاثتاو. هعاجلااديز تعمسات دنا ديرالا |

 ا هفقىحاشامنرخال دارملاو ةّماع ىلا ىفامناالا ضعب عم قراسسلا كلذ موق نضءبذاجباسندبق تازن .

 عاونأ هئالثريلتا لاعأ نم هر 1 لاعتالا رطل لاعأ د هناك امالا ثددخلا ن نءه.ةنوذوذو سانلا

 .لعنال كلذو هثالثلا ماسقالا هذ_ه هتاركذامناو سا: !|نيب حالصالاو فورءملانسهالاو َةق هاا مالا ْ

 : وهو نام تاري_لخا نضنوكي نأ امأق ريذنا لاصي ام ةرمضملا عفديوأ ةغفنما لاسر ب نوكي نأ ماريا ١

 :ٍ دا ارا دودو ةناسورلا تاز كا ا لا

 اا ام اوأدل وتتر احل اهلل 0 3 رااغأو ف هد هود 5 ةراسشالا هس. اان د ا
 مال لاو ةالصلا هلع ةلوقانركذام ةدص ىلءلديامموةنآ الاهدل هو ةدوك ذهتاريسلا عما ثناتدثف ١

 ”ىروثلا نا. ةسال.قو هللارك ذواركشم نع ع ىنوأ فو رعب سهأ نم ناك [مالا هلال هيلع هلكم د[ نبا مالك ا

 ْ تءسامأ هئيعب اذه وهذ مهاوض نم ريثكف ريال ل اون هللا عمت لأ نايفسلاةف ثيدط ا اذهدئأام
 ,تامض ص ءاغس ا كلذ لعسةد نمو ) لاسبلال تعا مر رحت ا ناشالا 3 كمل او لو بقا :

 || فرشلا ةناتىف تناكناوتاعاطلا نم ئالثلا ماسقالاهذ_هنا ىئءملاو ( اهظعارأ هوز فوفهقلا
 ةعمملاوءاب رالام أ اذاامأف هئاض ص باطاو هللا هولا مقأاذا اب اعتاناس الان االا هلالدلاو

 0 راتب "ل 0 3  الاءذهو اقم ملء نما تراسل بدعلا باننا

 0 تاضرمءاضغن بما| 1 5” ا ل 1

 1 سمأ نع 0 مفتت اس د تسل ا نا 0 هللا 2



 ة سهر ىف ل داسارين ايه الا نال هلع اق ىلع هبل دءارب_كنان مال اركذ هلا باولساو كلذ لعفي نمو لاق مث ْ

 أ نال لءفاان سعالا نعريهذ كل دب هن نمودا رن ارو دعو لوأ كلذ ناك مه ريذلا لعاف لذ دينأبف نيزيذلا

 لدسريغعبتيو ىدهلا4نيتامدعب نملوسرلا نقاد نمو) ىلاعت هل وق ه لاعفالا نم لعق اضي أ سهالا

 نبةمهطّناىورام وهاهلبتاعةياالا هذه قات نالءا ( اريصمتءاسو مه ولصنو ىلونامدلوت نينمؤملا ْ

 !ةم-ت نع ىدويااأ ربو هرتس كه ىلا عن هللانا ىأرامل قرعبا ْ
 رادس بقنو :كمىلا يهذودترا ةةرسسا

 ةروسىفانرك ذدقف ةققاشا او قاما اما هن الا هذه تلزنف ثامو هماعرادملا مدتف ةقرمسلا لجالناسنا |

العاف ام_عمدحاو لكن وكن ءوأ سصهالا نم رخو شف ام-ئمدحاو لكن وك نءةرامع هنا ةرّدمأ ا
 الءف

 | مالسالا نيد هع لمل دأب هل ارهظام دعن نم ىأ ىدسهلا هلنيمت امدع) نمهلوقو هرح ادلةّمْشم قو ىذني

 ىلء كلذ هدام هّتقرمس نم هرهظ اوه سعأ نم ىلا.هت هنا حو أ اع هلْ مث دق ناك | ذه دم _هطنال حاجلا لام |

 كلذ ناكف مال_الا نيد نع ٌدتراو قاقْشلارهظأو لوسرلا ىدادأ ملسو هيلع هللا ىل_د د وتد

 نيمو ا لمس ريغ عسولا وهلوق ىدهأ اهل نيد امدعب قاةثااراهظا
 ةمهط نال كِل دو نيدو ملا نيد مغ يدعي

«فالر اخ  امودكرتت ىأ ىو ام لون لاف منانوالا ددامع نيد ع.تاومالسالانيدلرت
 لك ودام ىلا هلكنو 

 ا هلصأو مسج همزلن عي مهجول هنو لاه م دترملا ق-قامسال فرملاةنآ 8 وسمادهم_مضعن لاق هماع

 تاط تالق كل رةكصزا !ىلعا رعد بد ااريصمتءانسب بو ءاقدد_تالا تقورانلا موزإ وه وةال_ىلا ا

 نءلس هنءهللا ىضر"ىفاشلاّت اىور ( ىلوالا هلأ لا ) لثاسسم ةياالاىفو اهرعسيصتواسفت

 رب رقنو هن الاءذ-هدجو تت زر ءةياملث نارتل أر قفة عامجالا نا ىلع د ىلاعت هللا باك فدنا|

 || ةمدقملا نا ابجاونيتمؤملا لمس عابتان وكي نأب جوف ما رح نينو ال بدسريغعاستا نأ لال دتسالا |

  ةيجوماه دحو لوسلا ةقاشمو نيدمؤملا لمدسرمغ عش و لوس قاشينع دمعولا قلسأ ىاعت هنا ىلوالا|

 لةءسوهامىلا د.ءولا ىفهلرثأالاماهذ كلذ ناكل هلايجومنيئمؤملا لمسسريغ عامتا نكي موأف دمعولا اذهل ْ

 عابتانوكي نأ مزلاذه تيئاذاو ما رنين هوما لييسزخغ عابتا نا تشرح ريغهناو دمءولاكلدءاضتقا

 || عابت ناك اذافنينسؤملا لددسربغل عابتا هنا هيلع قدصي نينمْؤلا لمس عابنا مدع نال كلذو ابجاو مهاسسإ
 ناكاما رحموهعايتامدعناك اذاواما ارحْنينمؤملا لمس عابتامدعنوكت نأ مزلامارح نيمو ا لسريسغ ١

 هياع قدسي نيموملا لبس عابتام دعت ا ل. الليقناف ضيقألا فرط نعحورخال هنال امد اويهعاستا|

 ْ اذه نءبيجأو نيئمؤاالدسربغالو نيمو لمسال عبشال نأ عن ال هناف ني: موملا لسسرمغل عامنا هلا

 اوعبشال نأ نيم زااريغ نأ ندن اح ادافريغلا لعذام لثعنأ. تالا نعةرابع ةعباتملانأب لاؤسلا 1

 مهل اعدم هن وكححص ب> وف ني: هْؤما مسغلعف لثع أد هذ نيدمؤملا للدم عش لنه لكف نمئمؤملا لد

 ةكتالملاوءاببنالا لاق. نأ مزلالاو ريغلا لعفل_ة؟نايئالا نعةرامع سلا عابتالالوةينلئاَماو

 هللا دب_حوب همالاداحا نمرل_او لك نايك هللانود_-ونم_ملاثء نم قاثلا داح الن وعدم ْ

 ناك اداوريغلا كلذ لعق هنا ل_>الرمخا ! لعف لع نابنالانعةرامععامالالب لاقيال ءثذ نا موا_همو

 اًذِهْذم-هعبت مل مرحالف الماد تدب ام بوجو ىلع دوام هنا لحال نيمو لس ةعباتملرتن ف كاذك

 ةشيقدرخا ثا اهو لبادلا|اذ_ه ىل_عىوق لاؤساذوف نينمؤملالسسرمغا اعشمنوكيال صخشلا |

 بوجوىل عي الاهذهتاد ( ةئاثلاةلأساا) مءأ هاذ لومالالعىفل وهلا باك ىفاهانركذ |

 نم لكو هعئمراط بند هتءردص ولهنا هبلعملءادإاو بونذلا عج نعل سو هيلع هلا لص دش ةومع

 همفرخ الان وكي ىذلا قشلاريغقشىف نوكمآ همم داو لك نال هلاققاث مناك هلعذي ىلعف نعهريغعنم |

 أر دصيالنأ بجوف ةياالاهذ مب ةمّر# هتقاشم نكل هنقاشم تمجول لوسرلا نع باذلار دول هنا تف |

 | هلاعف ىف مال او ةالصلا هيلع لورا ادنقالا بجي هنا ىلعةياالاهذهتاد(ةثلاثلاةلأملا) هنعبنألا |

 | ةقاذملا لصص# لمعلا نمرخ اق ثىفامئم داو لك ن رك مز لوسرلا لءفريغةمالا لعفناكولذا |

 ى ار 5 ١7
 1 ل



 مو هناا ضعي لاق (ةعبارلاةلأسملا) كانتا ف ءادتالا بوح مز7 < ةقاشملا 3 ْ ْ

 | يطا ع نء مالا طوس هج لا دقتعمال قباطم مستم داو لك د اعدعاّن ا نهٍال لوصالا ىف بيصد 0

 طرشلا لع ةاعلاو ىدهلا نيش بددعولا ل وص> طرمش ىلاءت هنالاولاق 2 د الاهذ_ميموأوآ ىل_ءاومت> او 0

 | نانا ودوالصاخد.عولا نوكي النا ىدسهلا نيت ل صح ملاذا هنا ىضَتقءاَذ هوطرمد )امدعدتءمدع| ْ

 | لاه ىلاعتدنال ىطقرافكلا دعونا ىلءلادل ا لءادلا وهبلوقي نمد_ئءةيضطةلالدودو موهف لا ||

 | ل اداب الا ةسماشناةلآسلا)> نوذظملا هضراعبال عطاقااو هيل رشي نأر مغبال هللا نادي الاهذه دعب ||
 0 يلد هعولا لود طرمش ىلاسغت هنالكلذو لال دت_الاورسظنلاو ل_لدلابالانيدلا عيمتت ن عال هنا 1
 |(ة هداسلاةلأ 1!) ىعم ظ رمشلا|ذول نكي لالاو نيدل ا ةدعص ىف اري_ةعم ىدول اني نكي رلوئدهلا| ||
 الإ هف ا , الا

 مينا نإ كلذنودامرغفيو الم يثأر 0 0 »+ دساف هناوه_سفن ىلا ىلا ْه

 1 . : : ال الد لض دةفهقلان ل رمش

 0 ءاف ميسم سعآالو م-مندنمالو مهناضالواض ورفمابةدثل دابع نمندمال |||
 | مة تعروم_هدعب ا هممأفا| رمد رس دقو هللاتدد ند املوناط._تاادخي نمو هللا قات معمل ١

 | اهاعو اونمانيذلاو اصمت اهنعنو د_عالو مهمه اوأ ءكئاوأ ارورغالا ناطم_ثلامهدءبامو 2

 هللا نم ق دصأ نمو ام هللادعواديأ ا مة نيدلاخراعالا امن ن مىردت تانج مهلخ دنس تاهل اصل ْ

 ددعولا تام وعنا (ىلوالا) نان دئافاهراركد قو ةر وسااءذهىف د هر ركم هنا الاءذهنأ ل-ءا (الق

 هذه داعأ دقو ندر مدحاو ظلي دمعولا تانآن ميا داعأ ام ىلاعت هناو تار هلا ىف ةذراعةمدعولا تامودعو 1

 1 الارب ردكصااف ة.نافال هنا ىلءاودفنادقو ةدحاو ةروسؤدحاو ظفلي ةرفغلاووفعلا ىلع لادن , الا

 | دعولا عج رث ىننعي كلذو دك اكادير زعذس لاو دعولا بتاج ضخ ىلاعت هنا ىلع ل ديا دف 0 ًاتاا]
 / لوسرلا قئاشين مودل قو عردلا قراس ف تا زئامنا ةمّدقملاْ تان الانا (ةيئاثلا# دئاقلاو) دمع ءولا ىلع ]
 ا ْ: ١ نسحاسما هب ”الاهد-وهت هدادتراف تازئامتا تان الارخاىا ا

 ا ل 2 قاةسر عاطل امور راصد تامل رشأوثزراا هنكلو جحر نءامورحمر صر درب ملول قراسلا| ١
 1 عي ادمسبالالض ”لضدةذ هائل رشي نمو لاق هلقاد_ثع ميدلغعالرمشلا عنا حرش نأ, كا ذ دكسحأ :

 | لعاعطقةلاد تايسانملاهذهو ىتجر نعءاموره ريصبال مرجالف ادمعيهلالض نكي هللا لرمشب مل نمد |
 توك نيب ىلاعت هنا م لصتت لوأتم ولا تاد-ءاوساعطق روذغم ل رمذلا ىوسام نا ىلعذي , الاه ده ةلال د

 انههنا هللا هّدعلا دب سان اطمشثال انوع دين اوان'اناالا هودنمنوع دينا لاقت ادع الالضالرم لا ا
 تو دمعي هع نوءدو هنوم لبق هن هن ”نئمؤملالا باكل !لحأ ن رم ناو ىلا.عتهلوق ءريسططتو ىناا» انعم
 | نانوالاوهدار ١ نا (لوالا) لاوق؟همفاثاناالاهلوقو هنل هج امش ادن عدوع دي هناف امش دمع ن منال

 | ىزعلاوهقلاثن ًاتتاللاو ىرخالا هئلاثااتانمو ىزعلاوتاللا مهلوقك ثانالا سانا هوو اوناكو

 | لديو تالف ىبىتاهئومسيو هنو دمعي مص م-هلؤالا برعلا ءابحا نم”ىسن كيو نسما لافي ز علا ثنأت
 ١ داي نثو عجاتشاالا سانعْيتاةءا اروانانثوأالا اسهنء هللا ىضر ةشّئاعةءارق ليوم ١| أره دم ىلع :

 | اهلصأ نئانوكينأز ”احو حاسزلا لاق ت ةقآلسرلااذاو هلؤقودف ٌةزوه ةموعذملاو اولا ن نم تادبأ مدسأو ٍ

 | ناوجوانانا تاومالا ةيمستى و اناومأالا ىأاناناالا هلوق (فاثلالوقلا) ةمضلاة ملا تعشاف نئوأأ
 |١ ىبدت راخالاهد- ه لوق:ى الا نعرامخالا ةَغيص ىلع نوك» تاومان ع رابخالانا (لقالا ( ا ْ ش

 1 هذواف ىلع ع |نم س> أ تاااو ركحذلا ند سعى الانا (فاثلا) ىرت ةًاراا هذ هل اوةناك 1
 | ف الادب هذاك موضعا 6 0 ثا كا ءااوةلطأ ةيسسان |





 هاء

 )ا د يسمو ةمسذلا الخ الازك 00 تر لمان و سرا ان تدع -قامإلا فطر 1

 0 ١ صرحا نانث اهعم شدو مدنيا مرسي لسو هيلع هقلا ىلص لاق ناسنالا هول نيمزاللأ نيرمالاك |
 |دقنئث ثا ىلع هصرح دم تااذا هناق نيدإالاودأو اذ لا لاوهأ بوكر مزاتسسي صرا-اولمالاو ٍ

 | الفات دلافاةيرغرانصر ةرخ الا ىمندلمأ لاطاداو قالا ٠اي اوهقنا ةمصءعالاهل. ه2 ىلعردقرال
 1 | هلرت(انهعبادو) ةوستدشأو أ ةرامخلاك هماقريصبف ظعولا همةرتؤد داك الو هيوم ىل_عمدقت داود,

 0 لان شا كيتا ىأ كتاب ف .سو عطقلا كتبا !ماعنالا ناذ نكد دملق مهم م . الو

 | ةقانلاناذ ١ [توةشدا قواك مسه اتكلذوني رسذما عاما ةريسكأ !ناذ 1 عطق ةودا نوه كلا هللا حر
 ممن ادارملانورخ لاهو يعانجتالام سفن ىلع او ءّرحو ارك 3 سماسألا ءاجو نام طبأ ةسحتدإو اذا

 | قسفورف <تسج هيسغن ىف هلا عمة داء كل ذن |نوذظي مهف نانئوالا :دابعىاكسن ماسعتالا ناذ انوع
 قاشري.غت نمدارأ 1١١ نا (لوالا) نالوآ هد نيرمسةهالو هللا قاس نريغماق مس م ص > الو وت (امماخو)
 هيضغلاو ”ىدلاو ده او كاصفلاو ن_ساطساو بدلا نب دمعسورع ب نب دعس لوقوهو هلف | ني دريمغت هللا ٍ
 ا ماه رخأ مول مالسالا ىل-ع قاانارطفىلاسعت هتانا(لوالا) ناهج ولوةلااذ_دريرة:ىفوةداثتو |
 ' (|| سانلارطذ ىثاا هقاةزطفريغ دش فرغك نخ هياونمآو مدمج رهن ام_مسفنأ ىلعاو مه دهمشأ ووالاك م دارهظ نم
 | هنارسصنو هنادي هاونان :ركمأو ةرطفلا ىلع داون دولو «لك ملسو هيلاعهلقا ىف اوةىعماذهواماعأ]|

 وام ارح لالا ليد.توه هللا ني دريبغت ن هدا رااثا لوقا! اذ هرب رثثؤ (ىناثااهحولاو) هناسدعو
 هنقاو ركذورهاطا اهّناعتتاهلك لاو ريمغت ىل_ءريمغتلا اذهلج (ىناشاالوقاا) الال_ مارحلا
 أ شان 5 لو ميل هلا لص ”ىذلا نع دوعس منها ذبع ىدرامدا ارملا نسل الاه (لوالا) اهوجو

 ا ا ءكور (ىناثلا) انزلا ىلا لاسعفال هدم لد وذ 3 راانال كلذو لاق تاس«*اولاو تالصاولا |

 | نوعلا ءقفوناذ الا عطقوءاصخالاوهانهه هللا قاخرمءغت ىعمنا ملاص ىلأو ةءركعو بوح نيا
 ْ (ثااثلا) اهله نمءاور قءافلأ مهدح أ ليات غلباذا ترعلا تناكو مع ها ناك اذهاوأ
 0 ةراسع ثذختا | نال لول! ذه ىلءهب , الا هده ىف تامامسلا لادا بع لوقأو ثنكااود ديز نسا لاق |
 ٍ أ هتتانا موضع نع جاجزلا ىح 0 ( يي كلا نع رابغ دمار ناي |

 || قلو لئاصولاو بئاوسلاو رئاصلاك م-مسفنأ ىلءا هومر رد اهواك أيو اهويكريلماعنالا اش ىلاسعت |
 ١ مالك "لاذع هلا قاحاو ريسةفن رت اعل كيج وعقد ساند ةرد روس م وااو روةلاو سعشلا

 لوخدنال كلذو عملا لدس ىلعدنا الا ردو رخاه_توانهىلاسر طوب اءلا اذ هقىني رسفملا ا
 هللا هئعل ناطم_ثلا ىداف نالطءلاو ناصةنا | اوشوْدتلاهحوأ ةنالث ىلعن وكب ءيدا |: ضرملاو درمذلا ١
 ىلع نوكي نأو دب ال ضرملا اذ - هنا مم م-متنمالو هلوقودنيدااررذو نئيدلا ص ىمىف قاانارثك أ الا |
 اهلوقب هملاةراشالاف شّودتلا ام ًافنالطءلا وناصةنل او شوْسدلا ىهو اهانرك دىتااةئالثلا هس والادسأ |
 | لئاس ولاو ل-.او يق دلا ناسا جارذكسا ىف هركسذو هل ةع ل غش ىنامالا بحاص نال كا ذوممنننمالو

 "|| ناصةناامأو شّرْشتلا سن نمىناحور ض صضاذ.4#ذ ةيدضغل او ةمناومشلا باااطملا لسد ىف ةفمطالا ||
 ْ ا نالاذ هوناصةنعون ناد الا كَ نال كاذو ماعنالا ناذ ند مم الوهلوقب هناا ةراشالاف ١

 امأآوةرخ“ الا يلطف مزلا فيعض ىأرلارتافراسص دما بلط ىف ل-ةعءااقرغت_سمراصا دا نادنالا ا

 ْ ةهلساسحلا ةفصانالطب بجوبرممغتلا نال كل ذو هلا قاخ َنريغملف ممن ره : الو لوي همل اةراشالاف نالطدلا |
 1 ةناحورلا تاداهسلا ن نءاضرعم ؟ل-اعلاتاذاملا باط ىلع امظاوم قد نم نا مولعلان هو لرالا دا ىف

 ريغ تأ ىلا لاوحالا هذ ه ديازتن لازتالو ةرخ الا نعةرفذلاو ام:دلا ىف ةبغرلا «باقىف ديزب لاري الف
 001 | هتكرح نوكتف ةنيلاطي لا بح هردطاخ نع لوزبالو دبا اةرخ الا ركذةلارامعالف ةدلكلابباقلا
 || ملاعلا اذه تاخداماةيزرعتبلاحا ورالانال ةقاللاري.غت بجو كل ذو امن دإا لجال لعر هوقو هوك
 1 ,تاسوسنا هذ علو اهدانعمتيسن ذاق ةمايقأأ اعلا ةهجوتم قدرة للا هاما



 ىلاعت هللا هت مرحالف هراب" ؟نمو ىاقااىف<ىنامالا ءاقاائاش نملا دف ةقلللا ريضتو ناذال كمت اما دا

 قيدصتلاب أو لو..ةلاب ىلو أ هللا دعو نا ىلع هس او"هلطاملا ”ىنامالاو دب ذاكلا م _.ءاوملا نم هعامدال | 21

 | نيزذلاك ارفوكمالو ىلامت لاغاىوهو ةقلذلل ارممغت ةقبقط اب اذ هنا كح اهئانثو ائاضقنانءتبال تلا

 نازحالاوم وه-غاانةنوثملا ةعطقنملا هنالثلا ةانملاد_ةتناط_ ثلا ة_ءاطور رتل اع نعةصااطا] ]| ةئادلا ةولظعلا مفانملا دمت هللا ةسعاط نال انيبءانارمس مس لاهناسغاو ىلاسعن هللا ةيالو لرتو هسفنل الو
 ْ سس: ا عاج أو باطما فرمشأ هناف دقف هتيالو ىف بغر نخالةعل احم امونس عجلباو ةبلاغلامال االاو
 ثاظمثلا مهدعبامو م_عنعو مه دعي ىلاعت لاق مث قاطملار اسما اوهاذهن ا كشالو امنودأو بلااملا

 0 تاقلا ىف :ىنامالاءاقاأ وهاعا ناطم_ثااسهأ ةد_عنا ةم3 اة يالا لاش ان لع او اروردغالا ||

 ناسنالاّنظين ا وهرورغااورورغااالا دمف:ال ”ىلامالا كل: ناودو -ىنامالا كل عف دف :دمعل اوهام ىلع ا
 لئاسلاو كلذك ا: دا! لاو-أ عمجو راضملا ومال الا مظع أ ىل_ءالاسةشا نيس. مت ديذأو عفان هنائشلان
 لاش ءرعلوط_ هنا ناسثالا باقىف قلي ناط ثلا ناا دهلاثهوامءوش ىلا تةدانال نأ هيلع بع
 هريغا ترمست اك هنت رمست اعرذ لودا..ن دلا نا هبلق ىف عقيو هن ادعأ ىلعىلو سيو هدو دةمودل «أ اس دلانم
 ا ىلع هيواطم دوو هرعلاط ناو هيولطم دج لا عر ذ لاط ناو هرع لطب ملا عر هنافرورغ كلذ لك ناالا

4 

 ١> ناكح الكب ولطا 'ناف ةرمسللاو ىغلاعاون أمانعأ ف توما دن وك, ناودبالهنافهوبولان |||
 ةرسملاو مغلا لود-ىفا ريثأت مظعأو امالد اذشأ هتقرافمتناك قأ و مودأ هعمفلالا ناكو ى-هشاوذاأ ْ
 ناط.شلاَناودو رخآ هجوةدب ال ا!ىفو ب ايلا اذهىف ةدعاقلاو ةد.ءلاوهام ىلع ةونءدناالا هذه ناروظف

 مج معا وأمك ءاوأ ىلا عت لاف مد و.دلا تاذللا٠اندتساىفاو دهتج اف ءازجال رةماقال هنأيمكدعب ||
 ا هرداظ نكس امنا دو د_ءناسالل له ىبلاةلاملا نع ةراسمع رورغلا ناانرك ذانأمل-ءاو

 هللا ىداهمىفلا.منالاو اسئدلا تاسبط ىف قارغبالاو همف لابس فاشكنا د_:عهيذ ات مظعيهناالا
 | ىلا اذ_هناك ف هند رنعءدعمااو هللا طت»و م عحباذدع هتمقاعن ا الا اذيذا لا ىف ناك ناو هناصس
 لد_ءملا ص.ىاههامنءنو د_عالو ىلاهت لاه مث رورغلاالا سل هنا نمهر كس ذ متقن ام يوتا

 تييتتس

 اهدورو نم مه ديال هلا (امهدحأ ) نيهجو لهم هب الا هذه هللا هر ىدحاولا لافر او ا
 | مدة نيذلا ىلا دئاعنودخعالو هلوققريعشلا نال دسءيريغادهو راذكلا  صنوهىذلاديلختلا (ىناثلاو)
 ناطمشللاممصن نوكيىذلانا رهظالاو اضورفم ادد ل دابع نء ندد الن اط.ثلا لاه ن يذلا مدو مهركذ
 ا تانج م_هاخ ديس تاس اصل ااولعر اونمآنيدلاو) لاةذدعولاب هفدرأ د.عولا هّللارك ذا اور افكلا مها
 رثك أى ىلاعت هنأ ل-ءاو (ال الق هللا نمو دص أن مواسقهلنادعو اديأ بفن دلاشر اهمال 1.6 نه كرد ظ
 لالا فال وهو راركشلا مزلل ماودلا ودسانلا دهب دولنا ناكولواديأ اهمذ نيدلا رك دعوات انآ
 ا را ارك ذي لو دولي ارك دي هنأف دمعولا تاناىنامأو ماودلا نعال كملا لوط نءةرابع رولاتا نا لعق ْ
 | امه فاشكلا باص لاق اة هللا دعو لاق م عطق هى اسفلا ب امءنا ىلع ل يكل ذور افكلا ى-ىفالا ظ
 ] نمو لاك تاق كلذ قت ىأ هريغا دك ٌؤمردصءاق-وادعو دعو لاق هناكهسفنل دكوهلوالا ناردصم
 أ ناط._كلاءرك ذام ةضراعم تادمحصوتل هذه ةدئافو غبلب تلاثادمك ونودو السبق هللانمودصأ

 أ ىازلا مان اءالءقهقنا نمقدصأ ”ىءاسكلا وةزحأرتو هنمبذك ًادحأ سداىذلا ناط.شاالوق نه
 ا ردصم ىلسقأ اوصؤتامع عدصاف لدبسلا دصقوغ نآرذلا ف لاداهدعب ةنك اسداص نكح كيذكو !/
 موس
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 5 راع 5 ( قلاع 7 لاه هارد ناجع نامل ولسقلا تك انا لاو ال دل. ةوال وقلما

 مدان ماقوةشأ نمةلوعنأة :هالا (قوالاةلأسا) ل اسههقو ( بات كلا لأ -ىنامأ الو |

 ( ةسئاثلا ةلأسلا ) ةتنمأ قف ناط-كلا ىقل اى ئاذاالا ىلامعتهلوةىف 00 اذهىآإ

 هرك ةمدقىذا!باوثلا س د (لوالا) هوو هو هملا ادّم-سموةنوكي ءمءان نم دب الف ل_هفرسا ٍ

 أ( قكي سل ى[باتكلا لأ ”ىفامأ الوم كتامان دي الا. ىر-# تانج معلش دنس هلوق ىف هيد- ءولاوأ|

 ش سدا (ثااثلا) مك امأ ىلءنيدلا عضو 59 (فاثاا) حلاها ل.هلاو نامالاب كسي فامالاب ||

 ْ نافذ لد ,ةاسةروك ذموهامىلا سها ذان_سانال ىلو ألوالا ه-_-ولاو مكلنامأب نامل و تاوذا

 هنن نم عم باطخ م كنامأب ,سل هلوق ىف بانطانا ( ةالاثلاةلأ ملا ) روك ذم هري_ةودام ىلا هدانا

 د تاوثالورمثنالورم ثلا: نو كر ءالنأم_عينام أو نانثوالا ةدبع عم باطش هنا ( لوالا) نالوق

 'بانتكلا لدأ <ىنامأ اأو هللا دنعمهواعف نان أبم-عءانصأن وهدد مهنكلأ هنا وذرتسعاناو ناقعءالو

 هععبست تعا

 اند عيالفءرأابح أو هقناءانبأ نك ولزوم تر اتوا اذوفطال سمألا ه:طالخ دب ن !ه-ملوتوهذ

 رفغي نأ مهن امو نيلسملا عم ماباطخ هنا (ىلاثا!لوقلا) ةدودعءامانأ الارالا :_-سّمن مهاوتو

 نودامرذغيو لاهاك مير جلا وعلان ص ىلاعت هناف كل ذكسهالا سءاورتاكل ااوبكستراتاو مها

 ْ ا ا كلو دافسراكتا رف لافت راك لغاز نرانللا اتا هناىكوروءان نا كالذ

لاق متي الا هذه ىلاءتهتتا لزق بنكلا دانا باكو نيسنلا متاشانس نوإ سلا لاهو ل
 

 ىلاعت هنا ىلء ةلادةن < الا هذه ةازتعملا تااعت(ىلوالا هلأ )ل ام هنو( هزت "وسل دي نم) كاع

 باوملا اولاق ةروذغماماف را غدا لك شيا ذ- ه لوب نأ لاما سداوّت كيسا نم ئم نءوفعيال

 نمطمخادقةريغسلا باص نا (كاتلاو) ةحص.صخقأا دعب ماعلا نا (لوالا) توجو نم هذع |

 نأ ةتءائامأ نامأ هملا ةمصعملا كل: ءازج ىل_هودق اذه هذ ده .دعملا كا باسةعر ا دمع هتعاط باوث ا

 بت بتاضأك رانا طخ م تاناعاو ف تك نم ىلب ىلاعت هلوق ريسفتى مّدقتدق هنامو# ىلعمالكلا ا

 ءازئااذسه نمدارملا نوكي نزولا (لوالا) هوو ؛ الا هذه ىف ديزن ىذلاو نودلاغ اه مهر: /

 0 ةصص ىل_علديىذلاو ماشسالاو مال" الاونارحالاو موههلاو موهغلان هاذ د دا ف ناس الا ىلا لهدام

ييديأ اوعطقاف ةقرا سااوقزا ااوىلاعتهلوةوهذنآر ةلاامأ ريلناو نآ رةلاانرك ذاف 1
 أ 2 يهحابسك امجءازج اء

ه نعهللا ىذز قرد ملا كب ولأ لاقت الاهذ _هتازئاا هنا ىورا5 رية امأوءازطابعامقلا ثاذا
 ْ | فيك 

 نعو نوز-ةعاموةذىذالا كيدهد رساأ ضرةتساأر كبانأ ان كال هللار ارذغلاسةددنا الاءةهدع الملا 1

 || هللا لص ”ىبنلا غلب اكله دقا لم_هنام لكي ىز غلاف ”الاءذحأ رقامل الز نااهئءمتنا ذر 26 0

 هنعهللا ىذر ةرب رهن ءو هيذؤيامو ءدسجف هتببصجاندلا فنمؤملا ىزجي لاقف همالك لسو هيلع 7

 ماللاوةالصلا هيلعلاّةف ام.ثاناّدب الا ءذنه تقي أام هلال اور اناذلةرانزحوانمكب هن الاءذه تازئام |

 همدقىف عفن اا ركود ىح ةرافك هلهنا اهلعجالا انندلا ىف ةيددم قمار انا اوريشأ

 ءازملا لص نأز والو نكل لا ونمهما!لصيامناءاز اا 31| نهب وللا (قاثلا هولا

 تاندسلاناىلانهتهلوةذ نارةلاامأ لوةءااوربللاونآ ارقلا هملعل ديو هناع اطر اسو هناعا باو صن

 | ىلع تةشّدب الا هذه تلزن1 لاق هنا سا دعنا نع ءحلاص نأ نع تى !اىوراشريذتاامأو تائيسلا نيهدِ

ةالصلا هماعلاهتُذ ءاء ازااف.كف !ءوس لمعي لاند اوه لوسراداولاهو ةديدث قدم ني-:مؤملا
 | مالنسااو 

 عي ايكزوج نأ ةدحاو يوقع ةدساولا ةصءلا دعو تائ-س> رثعة عاطا ا ىل_عدعو ىلاعت هنا(

 ا نآووهذلوةةااامأو هراشع ا هداح1ت ملغ نالدوفذ تان-سح عستال تءقبو ةريشع نهةد_-او تدعقأ 0

 | نم طع نأ ىضتقي ل د-هلاو ةدح اولا رم ريبكلا باقعنمةلاحمال مدانءأ تاعاطلا عسجبو ناميالا باوث ْ

 ْ عتلاتلا هعولا) ةدان ابزلا كلت بوسإ ةنلسا لخ دف دئاز راك الان نمذئاح قبيفلقالا لئءرخ حصحالا | 1

 1 حست تمحصصمس» هير مم عسا دم ا حل 0 0 3 ١>

 باوللاف



 ا

 قاسم |نالو ّماملا ىلع مّدَتمصاسالاو هنم ص !ءاشد نا كل ذ نو دامرهغي ودل وقنكلورفاكلاونموحلا |

 | عورفب نوط رافكلا نا ىلع هبال تاد (ةئاثلا ةلأسلا) ناسحاودو+ ضيرعتلا ليوأتلا ىلع || ٠

 ءازل اكل نوكيت أزوويال للة ناف موبا'ثاذ لك ءازتب لوصو ىلسءلدي هب ز فوق مالسال انيدف

 رافكلا هنو نمؤملا نماسدلا مالسل او ةالصلا هيلع لاه كلذاد لكأ انهه.ماذلاورتك أانالاف

 ىلءاضي أ تادو لاق دبعلا نا ىلع الا تاد ةلزتمملا تاق (ةثلاثااةلأسملا) ة رخ الا ىفمسهلاءازملا ْ

 نمو ةيسالاا هذه دعب لاقت ىلا هت هنا ءانرك ذام ىلع دي ىذلاور انك ىف تازئاسمناةيالا هذه نا ب اولجا ىف
 3 ةاسنيعيس هللا عاط أ ىذلا نمؤماق ةنا ا نولخ ديك ءاواف نموموهو ىن”أو ازك ذ نم تاطاسلا نم له ا !

 ' مواوق ردن الاءذه مك ةئحلا لخدي هنأب عطقلابحوف تاحطلاسأا لع دقن م ومو عةر انا نمو راطق ب رمأ مث

 | نم نان اط ناو هلوق لدم نءومةريبكلل بح اص نا ىلعةلادلا لال دال ل_طابو عفان ءو م هنوك نع حر“
 , نيذلا | مي ان لاقو ا مومامغاب هن ولأ لا ئانلا ىعمك رخالا نءامهادحا تغيتاهدل وقىلااولتنقانينمؤملا ١

 اوزمانيذاااهي اء لاهو اًضْومناو دعلا دم_علا لدا بحاص ىبعس ىلّدقلا ىف صاصتلا مكياع بك اونمآ |

 هلوق ناك انمْوم ناك اذاو نءؤمةريبكلا بحاضص نا تيثف ةب ولابد سهأام لاحا: هوم ءام- هللا ىلاا وو ١
 بجوذ هذا لهأ نم ةرييكلا بحاص نوكي ىذا نموماّنا ىف ةح تاطاملان ملم -عينموىلاعت
 .٠ صنلا نا به باولا ىف ( عد ارلاهجولا) رفكللا لد اب اصو د هب رعاءوسل دعي نمو هةوتتوكي نأ

 سس جم

 مر وهام رافكلا! نءردصام هم ل-ث دق ت امرا عج لوانتت اهوسلله-ءدنموهلوق نال ع ارمشلا

 مهلا ةسسحلا مهلاع أ ءازج لدي ناو ديال هنا ملقا دااىف مومغلاو عودهلا نم مسومأ اىل ديا ةرابع

 مهمعنت نوكي نأ ىضنةياذوف كل ذكناك اذاو ةرخ "الا مولا ءازملا كإ ذلاصن ا ىلا لدسالذا ايدل ف

 كلذ ل وسو. لولا بج وفا دلا ىف مويا لدن ةروظحلا مهلاعن أ ءازس نا لاقي نأ عنم انا ذكتاك اذاو ]|

 | قااخريغ هللا نأ ىلع تاددقذ نيصمالا نيزك عو# ىلءذن الا تاداذاو ءازاا قس ءوسلا له سعي هنأ
 | لوح ةةلاصتسالىل عت هللالع هنوكعنشم ا ديعللالع ناكا هنا (امهدح أ) زيهجو نم كلذو دايعل | لاعفإل

 كلذوةتبلاءازج هيلعديعلا ىدتس اال ىلاعت هللا قام لدول هنا (ىناثلاو) نيرداقي دحاورو دقم ]|
 لالدّتسالا نم عوذلا اذه ىنع مالكلا نا ملعاو . هلع ىلعءا زوما قصي ديعلاْن ا ىلعةلاددم الان الا لطاب ْ
 | ىنن ىلع ذيسالا تلد ةلزتعملا تاهت (اريصنالواملو هشانو دن مهل دعالو) ىلاعت لاف باتكللا اذه رزكم
 ةعاضمنا (ىناثلا) رانكلا قس ىف ةناالاءدهناانلقانا )ل مقالا) نيهجو نم با اوااوةعافشلا
 دحالريصن الو دال ”ىلو الذ كل ذك ناك اذاو ىلاهن هللا ن دان وكنا. غاةاصعلا ودى دكت الا اوءاسنالا
 نولح ديكئاواف نمؤمودو ىن'أو أرك ذ نم تاءاصلا نم لعد نمو ) ىلاسعت لاق م ىلاعتو هناحسهقناالا
 نم نيلسملل باتكل ا لهأ لاه هيزياءوس له هد نمو هلوق لزنالا قورممص لاقت .(اريقن نواطظيالو ةنحلا
 ركيوًاوريثكى ارق (ىلوالاهلألا) لئاسم فو ايد نس أن موهلوةىلاةي الاه ذه تازتقءاوس جنو
 نمؤملا محى و ب سه هر وسفك دكحصو هءاف مسي لام ىلعءانلا عف وءاملا مضي نط |نولخ دي مصاعنع
 / لوالاو نس امهالكو مهيلا فاضم لون دلا نا ىلءاهمجبرو ل ا هذهىف ءاسملا مضوء ايلا خفي نوقابلاو
 | هلوغل ةَقباطم ىهف ةناثلاةءارقا|اماو نواظي الو قذاوبو ةنللا مولخ دا بدشم ىلع دب ومد أ هنال نسحا
 | نب قرفاااولاه (ةيئاثلاةلاسملا) لعأ هللاو مالسادولخداهلوقاو مكحاوزأو نأ ةنحلا اول دا ىلاعت
 ١ لمع نأ ىلءردق» الا د نال تام اصلا ضعب ىله-ء:نمدارماو ضيعب: لا ىلوالانا ةئاثااو ىلوالا ند
 | لدأن مدي الاءذهنالعاو باوثلا نسا انمؤم هنوكلاحامضعب لعاذا هناد ارملا لب تاس دأ اعمج

 ' ةزيبكلا باص نا اندن انال كل ذو ةئاساىلا لقي لور انلاىفا دلت قالت ريبكلا بحاصنا ىلع لئالدلا |

1 
 ا

ٍ 

 تع + تايسع ده 0 عج
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 . صح بح - سمت
 م خنج“ت*ت جك” ش0 ا مول م سول م

 لا لقت مةنسلال هين اعأت رانا لش دينأ قاسفا ادمعو ىلءةلادلا تان "الا مكي مزلو ةنمل لش دينأ :

 أ ملعأ هللا وهنعديحمالىذلاى -لا وهكالذف نس اىلال#ةني مترانلا لح ديوأ عاسب الاكل طايئاذةرانلاىلا

 ا ناقد اونلا تينمردةنوصقنبالممنا ىعملاو ”لدأا تننت امنه ةاوثلار حظ فكر ةنريقتلا (ةئلاغلا ةلأسملا)

 #0 .[|| هلاامو لاق ديسعال مالظي كيرامو لاف ك كلذك مهريغتا عمنولظال من, نيملا هلا هلا صخ فكل بق

 .|/ ولا لاعىلاادئاع نولطيالو هلوق ىف عجارلا نوكينأ (لوالا) نيه>و نهباوللاو نياعالاطط ديرب

 لأ لو باق- ءلاىف دب يزال نأب تاك با اوماا نءعصنءالام لك ّنا (ىناشلاو ) اهي تاطاسا لابعد
 أ ىلاعتهوق . قلذلا فراسعت قذو ىلع مكطااذ_هىلاعت ها ركع ذة قاذنا نيبامأ مكطاوهاذه ًْ

 1 ْ ْ | الدخ هاربا هتلاذذتاو افينح ميهاربا هلم عسل او نس ةةودو هلل هوجو لأ نع اة د نس نمو)

 : ةاجتلا لوصح طرشش اء ىلات هناولءا (اطمخ ئث لكد , هللا ناححصو ضرالا قامو تاو ىفام هناو

 : ىلع لّمشملا نسدل اهنا ٠ .(امهدحأ) نيهجو نءلذفنييو نامعالاح رمش انموءثانالا نوكيةطانزوااو

 ||| يهاربا هياع ناك ىذا نيدلا هتاودو (ىناثلاو) ىلاعت هل داةنالاو عوذخلاو ةيدودعلا لاك راهظا |
 ١ ١ لوالاه>ولاامأ مالسالا نيد ىف تنضرتلا هل تسد سس وسلا نيذت © قمدداماو لكو مالساا هم عا

 1 ١ ههجو لسأ هلو ةراشال ا هماأق داعم ءالاامأ ل يملا ود اعتفالا نيس عأ ىلع ىنبم مالسالا ني دنا ملعاف ٌْ

 ١ هرر هلق فرع 'ذ!نانالات تاسنالاع اًضءان_س-أ هحولاو ع وذاناودامة:الاوذ مالسالا نال كا ذو

 ||| همف لخ ديون وهو هلوةبةراشالا هيلا لم_هلاامأو هنن ههج والاد قف هسفنةيد وبهيو هل ونربرقأد ||

 0| صا ارغالاو دصاقملا عج ىلءاهئاود- او ةرمصتحلا ةظفألا هدد ه١قلمأ "0 تاكسلاّ ري وثتام-.كط اعف

 لاكنا ىلعهردشتا ذهو هارهغل لس امو هنت هسفنلسأ ها ءانعمرم هلل ادمغي هلل ههحو رمادا '

 ه.ةفاضيأو ةوةلاو لوطا ن د ا ا ا هولا يل :

 ! |ءالؤهنولوة: و مانصالا, نودمعةسي اوناك نيكرمش ثأاناف هللاربغي ن اعمسسأ ع نم هقإ رطدا سف ىلع ه هللا ]

 1 اراك ويلاواهرخو عتابا اوتكاوكدااو لالالا, نوتسعت_سي نودعشطلاوةيرهدلاو هللا دة ءان راه ا ْ

 ْ عييمذ هنالثث كاان'نولوةءاواكىرامثلاو ءاسالاد :الوأ نم هما ماع ةرخا .الاباقءعفدفنولوت. 1

 ١ 1 ةبجوملاةعاطلا نوري مهنال هت مههوبو تاسأ ام ةقرقلسا ىف مف ةلزتعملاامأو هتلارغب اون اعدم ادق قرذلا|

 [|| نوفانعالو ممسفنأالا نوب ريالةَسةل' ىف مهف مسن نم مهباقعل ةبجوملا ةمصعملا وم-مدفنأن م مها وذا
 ]|| ىلاعتو هناصس قا اىلا قالطناو عا ديالاونب وكلا وري دئاااوذ ام وذ نيذلا تسلا ىل_هأامأو ممسذنأالا ْ
 أ طق اوما لشد ىلعةساكلاءاولوءو هنن مههوجو اواسأ نيذلا مهف هقاالارثؤءالو دوال هنأ او دقتعاو ٍْ

 ْ مالل اهملعا دمحّناوهو مالسالا هل + ضف نا ىف (ىناثاا حولا امأو) هلنا ىو مام ْئ نعمهراظأ

 أ وع ديناك ام مالسلا هملع ميهارب 1َناقادنا لك دنعر مْ ادقلم مالا هيلع مي_هاربا نيد ىلا ىاخن ااعداسنا
 || بىكجوك ة_ءاطالو كلذ ةدامعىلا وءديناك امو ثوار تن اع ءىرب ىلا لاه اك ىلا هت هلت ا ىلا الا

 ٍ دج ةوعدو هللا ىوسام لك نءضارعالاو هللا ىلا وعدل هني د ناكل. ةعرساجةناعتساالو مصةدمالو

 ||| ةاعتملا لاعالا فو نانا ىف مالسلا هيلع مي هاربا عرمش نماسي رتناكس دئمال_ءاو الملا هملع|
 !اوقاطاو فونولاو ىرلاو ىيسلاوابهيفاوطااد املا ةالهلا ىل م ةيدكلاب

 ا ةدوك دملا رمدعلاتاماك

 || يهاربا عرش ماسر ةناكمال_سلاو ةالصلا هملع كم ع رشناتئانأو هير مدهاربا ىلئاذاو هوق ةفا
 ا || كاباست الابمهراضكفاكئ ب نورذكفيال برعلا نال كلذ ر ل كسحصرل ا دنع لوبقم ميهارب .!عرشت اغا |

 الويقمد# عرش نوكي نأ مزلا ذه تيناذاو هين رضذم منوكف كشالف ىراصنلاو دوويلاامأو ميهاربا| ا

 عوب:هالالاسنوكي نازك (لوالا) ناث< هيفف اهمن- هلوقامأو لكلادنعأ ا :
 ِ عباتللالانوكينأو

 ْ فيشلا (ىناشلاث ثعلا) قارلاو ٌقرءالالاح بك ارلانوكي نأ زو هناق اك ارتنأ ار تاقازااك 000
 ظ | يدنا! رعاظلل د نءلئام لا قاحاد ل طايارساما الاسماك نيالا نع لام هناء عمو لئاملا ١ ا

 د يت 5



 1 د اا و با ل

 ١ عم نعدعيلاة باغ ن وكب ىذلاز كس رلاكما دعاملك نءالئام توك دحاو هناكقطعاامأو هةئاص ْ ا نوكيدقذ . هداضب ىذا لبطايلا نما د.عب ناك ناو لطاسلا نا هبف مالكلا 1
 ميهاربا عرش سفنماللاوةالصلا هيلع دهم عرس نا ىذتةي دن الاء هره اطل بق ناف ةرئادلاءازجا
 || انلق كلذينولوقتال خنأو لَم ةعب ربحا مال لاو ةالصا ا هلع د© نكي مري دل اذه ىلعو
 دس اوز ىلع هلل اءذ_هلاق-ا عم مالسلا ةالسا هلع د ءلمىفلخاد ميها ربا هلت وركبت ّ رع
 ]| هذه قامت ىف(ىلوالاةلآ#لا) لاسم همقو الاخ ميهاربا هما دتعاو ىلاعت لاه مدل اج دئاوفو ةنسسح |
 ||| هلاودنعا نأ نيدلا ىف ةحردلا واعف غاباسا مالسا | هملع يهارب انا (لوتالا) ناهجو همنواهل تالا
 . ا.د هنوكب هفصوو ميا ريال رك دان هنا (فاثلا و) هنقي رطو هقاخ عتب نأت اريد ناك ال راخأ

 ا عرمشلا كل ديا اعناك هنالاللخ هدم اانا هناصسهنأب اذهرعشأ الل ميداربا هللا دنعاو هسقع لاق ع

 بصانملام-ظءأبزوةي نأو بال عرمشلا اذ -مب ىلع ن هنأ ىل_ءاهيدنتا اًد_هناك ةعب رشا كلك الءاعأ ناك هنأ ب, ب ىلاسعت هلال هنوكوهو ىلاعلا بصاملا اذ مب ناكاسا مالا هيلع ميهاربانا ىلع | | هب الا تادا 1 لوةنفاذه تنئاذاو تاماكسا كلمت هنال قاخلل اماما هبامنا هناهسدنا ىلع لدياذدو | || اماما س انلل كالءايف 'لاق نومة تاماكب هير ميهاربا ىلا ذاو ةوقاذهدكويبامو فيلاكتا كابات 5

 اليلخ مها رباهللاد_فعاو هلوق عقومام ل_.ةناف ني دا اذ_هىف يلفعا بع رئلاد.ةيكاد ونيدلا ف ظ
 اوركذ (ةّاثلا ةلأسملا) .هانعام ىلع كل ذك ا:هد سعالاو مالكلا كال :دم تأت امنأ نم ةيضارتعالا | 1 'لهباو» ةجثداوطلاو هلوقنمرعشلاىفءاجام هزمافتو بارعالا نءاها لال ةمضارتعا "هل خب اهذهاناق |

 : ىذلاو هرارسأو هرومأ لالخ ىف لخ ديىذلا وهنا نالالملخنا (لوالا) اه وجو للان قاَقحم ايف
 ىلءمالسا ا هملع ميها ربا هللا علطأ[ الدق ةبفاىفةياغلا وه كل ذ نا كالو هبلق»ازجا ل الخ ىف همبح لخد

 رهقلاو مدا |ةدامع نعم عهممو هللا دمج ىلا ىرتأ دعب ةَرمموةاااع دو ىلذسالاو ىل_ءالا ت وكمل
 / قاكلاماما هللا دلءح نافمذال هلامو نانردلل هدلوو نارينال هن لد ٌنايئوالا ةدامع نعم هع نمو سعْسلاو 1

 ةرامع هديعل هللا ةبحمنالال لح ءاعم تاصاصتخالا| هذ ولف هَ ديف :وبا او كلمملا نأب هرششبو مهيلاالوسرو
 كلالش ىف كمفاون ىذملا هنا لاخلا مسا قاَسَمْما ف (ىاثلا هج ولا) هبأا عفانملا قر ريخلا لاصدال هن دا ارانع
 غلب ل مالسلا هيلع ميهاربا نأ هبشيف هللا قال اباوةلق لاوت هنا لو هيلع هللا ىلص ىلا نءىود لوقأ
 بحاصلاه (ثلاشلاهجولا) فني رمثنلا اذهب هللا هه مرجال مدن نم دحأ هغغاس اغابم بابا | اذه ىف
 بررةهجولااذ._هو لءرلاف قي رطااوهو لكان مكعب رطىف كلرباسإ ىذا اوه ليلا نا ف حض!

 هقلاربخ أي هللا مكح نع هنطامو هرهاظ ىف هدّرَت مدعو هن هتعاط ة دش ىلء كلذ ل هع وأ يناثلا هولا نمت |
 دن[ كال دسي ىذا اوه لدلللا: (عبارلا هجولا) نيملاعلاب رل تاسأ لاه لسأ بر 4لامت ذا ةوةبهنع

 لاقف ىرمصملا كلل دسنءنماذ#ههنأ ها تلاه انتقد هناهلغ هيأ ىذلا لمرلاراصاسا هنا (لوتالا) أ اهوجو بقللا اذ_هلوزن بسيف اوزك ذدةةنورمس غلا امأ كال ذي ىلءاهتاري فت نكعال هلا انلعام وه نمو | لبنا ةسي هلا اقينأ عنما هقلا عمال اخ ناك ايل مالسلا هيلع ميسهارب نال فيهظلودلا اذه هلاخ
 توب هللا مارك ذو لبر ةدوصىف كلم طيد بدو نب رمش لاق (ىناثل او) هللا ىلءاش نموه ىلب ميهاربا
 كلا ا ءرك نؤ هلك ىلام كل لاف امنا هرك ذأ ال لاف ىرخأ ةّرمهرك ذا مالا هملع ميهارب ا لا ةف ىبح* يخرب
 كلام ىلا جاسةج أ ال كال ىنافرمشب كلا اسقف ىدالو أ كلو ةنلان"ةٌرمهرك ذا لا ةف لوالا نم ى عش أ توفل

 ْ الما هتناهدذعا رجال هللا 0 د عابس ىل_ه دال والاو لاملالذبااف كياحماد ودقملا ناك اع اوداووأ]]
 1 ناسح نال ءةروص ف ميهاربا ىلءاولخدامل :دك.؟الملاو لي ريج نا سامع نبا نع شو اط كور (ثلاثلا)
 هاى هللا اوستن طرش ىلعاواك لاهو مزيلا هيرقو اني «العمها عبذو هفايضأ مهما لادا نظو هوجولا
 ك0 م

١ 
١ 

 َك ار 0
 - كل



 سم ص بحس سسسحا سمس ص مخ ب سس

 ١ فانا مة ل ةاذدطال اوحالاوة وةئاعسملاتاذالاب قاتلا لساقايولعاك مثماشضم ناك اذا خورلار هو | ١

 رمال اسد دير لاعأ كي رمثلا س دةارهوذسا | ده لله ىلا ٠ أ لإ ةرانتسا مدي ا.د اك ار ةنابلا تارودكت ْ
 نعائربتمةراهطلاو س دسقلالاعفالغوتم ناسالاد هلةهراد ةمواال ان الطاو ةء_فدقلا فراغمملاب |

 ] ” سا رمشلا لاو الا هذه ىف ديازتين اسنالا اذه لازال مث ساو مسلس قئالع |

 ٠ ئ ريس دق هللا لال ر ونناكف هقلامالا ىذءالو للابالا ئ كتيالو هللامالا الر هتنالو هللالا مهسيالو هللاالا | ا [| 2

 ا أود ناسنالا اذه ل: 3 اتاهامق ل_ةؤلواغرسهاونج ضاغو اهفلاتتو ةيئامتحلاءاوق عصف
 ا هماع هللا لص ”ىنلالوةبةراسشالا هملاو هاوق ةعب بى هللا ةبحم تالق هنأ ليل هنأباةح فوصوملا
 | أنما ةلأسملا) ارونىصءقوارون ىرمدب فو ارون ىتع-ىفواروت لق فل - عسا ىهللا هن اعدفف ملبسو

 1 || دوجالرتفب رمااوز ارعالا دس ىفسءنيهمناسنا ىلع لدلشلا م .ا قالط اراحاط ىراصتاا ضعن لاق

 ١ نآقرسفاانا هيأوتسو د :رمدنل اور ازعالا لميس ىل_ءمالسلا هساع ىسع قد ف نيالا م-اىالسطا :

 ل>و ةمدنملاب ايرعم هناف الا امأ ةمسنللا ىضتةيال كلذو ط ريما ايش رابعا كما |
 [تحر ضرالا ف اهو تاوعتلا قامدقو ىلاعت لاق مث ثان دجاةسواذعو تاكمملا ةسناكت نإ نعفالا

١ 

 ا
 ا

 تنصح ال توات احم تبت مسحت

 َت
 (ل اوالا) هوو هضو اهايقاعدن الامزهقاعتف (ىكوالا#لأملا) لاسم هيفو طم ؛ *ويأذ لكب هللا. '

 ْ | نيمدالا لش نوكت كر ومالا ن مم ىف هنا هجامتال اليلذ ميهاربا هللا ذنب ل هلا عملا وك نأ
 || شرا ىلا اج ام نوكي نأ لعب فمك كاذكت اكن موضرالاوتاوعسا!كيءهو كلذ لقي فكر

 ام رجالة ب دويعلا فاصا# ناك ا هنالو مركلاو ناسحالاو لطفلا ضال اش هذ ختاامغناو عقلا |
 ْ ةيئاحاو مهو لازأ هناص سو 4 ة.سنملام_هونال. اذ هئوكنالمانلاو فيرمثنت اذ مم هقا هد

 ا مالا: نم ةرذك اعلن عضوملا ذه ىلا ةروسلا لأ ن نمرك دىلاعت هنا( ىناثلاو) مالكلا اذهب ةلك اسمااو'

 1 أ ناك كلذك ناك رز تانك دونر تافدشاا هنا اميه نوف دد.عؤلاو دءولاو ى ملاو'
 ا ا ىلاعت هنا (ثلاثلا) هموم ء ضال داةننأو هقيلاكد عضاع نأ ل قاعلك ىلع بجو اعاطم اكله

 ا ْ ألا ةقلعتملا ةقاَتلاةردقلا (امهدحأ) نيرعا لو دعالا اهب ءاقؤلان نكميالو د.ءولاو دعولاركذامل

 || | ةيتشيال ىتح تاسلكلاو تاي راعا عمم قلعتملا مالا للا (كاثلاو) ٠ تاكملاو ثاتئاكلا عمم

 1 | لاكىعو ضرألاو تاوعسلا كامهقو هاوي هتر دق لاك ى لعل دف ءىملاو نسحملاو ىداعلاو عسطملاةءلع ْ

 || للا ءذه عم هنا نيب لل هنأ ميعاربافصوامل هناصسءلا .(عبارلا) اطمئن لكب هللاناكو هلوقب هلع
 ا | ضرالاوتاوءءلا فنم لك نا هلرقىر اذه ى رو ضرالا امو تاوهسلا قام هنال كلو هلدمع

 : ْ تا ىعينو ٌر ٌرقملا ةكتاالملاالو هل ادي عنو كحصي نأ يلا فكمنن نا هلوقائر موا دبع منا تالا 1
 | يكف هلا ةيدوم < نءاوفكن: ب لاما ةمكم تطاول ءلادقصف ةوقلاو ةردقلا ةف ص مهلاك عمك الا ا 1
 : أ ثاومسلا ىف نملك ناك اذا ىن_بانهه اًدك هللاةبدوءءن عدي رمي فعط عم حب سما ف كنة س نأن ا
 | الدش مالسلا هيلع يهارباهقاذانقان الاقي ن أل تميفيكف هتمهلا ذاغأو هرعت ىف كلم طدالاو
 ١ ا تاوععلاىفام لافامعا (ةمآ اثلاةلأ1ا) ةءسانعم ةة-س- اهاك هوحولا هذهو هللا دوم ع نع هحرذع 1ْ

 ْ اه ركذسنملا هبديراو ر كذا ذا ل ةديىذلاو سالما بهذم هيبعذ هنال نم ليلو ضرالا ىفامد
 . ال هلا ىف ةطاح الاهئمدار 1 (امهدحأ) ناهسو همام ٠ ين لكب هللا ناكو هلوق (ةئلاثلا هلأ از

 | لاق اهم هللا طاع أدق املعاور دق: ىرخ أو ىلاعت لوق ىف |. كن :ردئلابةطاخالا هنمدار 1 (فاثلاو):
 | ةرد_ةلالا5 ىلع ضرالاىفامو تاوعسلا ىنام هلو هلوق لداس1 لود نأ اهل سلو لوةاااذ منوم | اعلا
 3 ظ نا اوو-١!ىام هني هلو ةّنا لوةءانال كلذورا ركلا مزار دعا لاك ىلعاط» 5 "و لكب هلا ناكو هلق اامسولف

 ْ ا  د.فيالو ضرال !فامو تاوعملا ىفام لكت كل امار داع ىلاسعت هنوكسحالا رهاظد.ةيالصرالاىفامو

 مس سنس سب ُ ارداف هن نوك ىلع ل داطب ئ لك هللاناكو لاهالف مول اراغم وام_منعاجر راخت نازل ارداع هنوك |

 دوو نس يد



 1 اذه نارهظف دنعولاو دعولا هنعردص نملك ةباغ مطقا ا دنعالا اا اٌقرثؤيال دع ولاو دعولاو |[

 'هاالإ

 عى ردتلاوءاَضَقلا هل ءسن ا ىلع ضرالاو تاوعسلا هك نءاجنراخ تاروذةا نمهلةباهمالام ىلع
 لوالالوةااّناالا لولا اذهرب رقتاذهذ هعادباو هني وكتو هداك عطقتت اما تاكمملاو: تاشئاكلا
 نمد.الفلءلاوةردقلا ع ومعبي لمكيو لسع د.عولاو دعولا,ءافولاو ةمهاالا نا اننا نسا

 ارداف هنوكب ملعااود هتلانلعلا نا لوصالا لع تيئابل علا ركذ ىلءةردقااركذ مدقاسن او اعماههرك ذا
 ماكخح- الا نمه.فامبو ةردقاا ىل_علدي هثو د# لعفا!نااسا املاع هوك لءيار داق هن وك معلا دعيت |
 هللالقءاسذلافكنوتفةسو) ىلاعت هلوق *« ىناثاا ىلعم3ةملّرالاَّن اك شالولعلا ىلع ل ديناتنالاو

 أدع ولاودع ولابانو ردم ناك اذاالا لولا عت ومى عسب ال ةقاسشلا لاعالاب فداكدلا نال بول_ةااف |

 هذه لو 5 فرك ذ هاهنا لوقا ذه تفرعا ذا قل نيدلا ىلا ةوعداانةقءالل ا تاسندترتلا نس [بدترتلا ||
 ىدفتساو نيقفانملاو نير ئاكللا لاو ح رشباهعمتا غ ف.ااكتلا و عنا رسلان ءةريثك اعاوأةدوسلا |

 || نا ىلا كل ذ دعب داع يارب كح لاكو هللا لال ةمظعىل_ءةلادلا تان الادتاب الا كلت مح مت كل دف |
 || لاق (ىلوالاةلأسملا) لئاستي الافو نيف مكشفي هللا لق ءاسنلا ف كنوتفتس بو لاسةذماكحالا |
 | ىوتفوامةفرء افا ىناتفاف ةلًأسلا ىف ل>رلا تتفتسا لاقي ىوتفلا بلط ءاةةمالا هلا هجر ىد حاولا |
 اأو ىلاوت لاف اه رياعاذااهاراور ىانالف تشنأ لاش وءامفالا عض ومناعوذومناع« اء هو |
 ىوق ىذلاباشل وهو ذل نمدلهأو لك. ملاراوطظاءاتفالا ىن-عمو ناسه-تارقب عبس انما قي شكلا |
 هذهلوزنب سوف اوركذ (ة.ئاثلاةلأسملا) امتةانوقهريصيو لكشأ ام هناس ىوةب هناك عملاق لكف ||

 لو فانركص ذاك ثارياانماسس نامدلاوء انا !ثرونال تناكبرءاانا (لوالا) نيلوقةي الا |
 ةمتملا تءاكو نها فادصلا دوو ىف تازئادي الانا (ىنامثا او) موتي رون ىف تازة الا هذ وذ ةروسل | هذه

 تناكف دب .الاىف ةروك ذءري_غالاساسا كاتو َنتافص نم ةفصو َنولا وأن مالاسن ع عتباسمتاو ءاسنلا |
 (لوالا) لا وقأ همهفمكملع ىلّ ام و ىلاعت هلوتامأ ءامذ2_.ءالا هع عقو ىذلا مالا ىل-ءاللادريغ ل ١

 وللا كلذو اضيأَن ريف مكسب بادتكحل اىفولاملاو ءاسناا ىف مكشفي هللا لةريدقتلاو ءادشإلاب عفر هنا
 لاو ؟نعءاولأس دةاوناكم_منا مالك-ل !ىلصاحو ىاّساا ىف اولعةنال نأ مذ ناو هلوك وهباتكلاىف

 || مكمل نييساهنم ناكامو اسويف مويتفي هللا ارك ذ مكمل نيم مريخ اتم ناك اسخ ءاسناا لاو ن «ةرعثك
 نم افا مكمل اذه ىلع باكل ةلالد لجو ا مبق هممت دولا تاناالا كلن نا رك د ةم دةملا تان الاف ّْ
 لاقي نأ اضي زاجاذهزاجاكو مك اذ_هانانيب هللا باك تارومالاز املا ىف لاشي هنا ىرتالأ باتكلا |
 | ةضرتعم هل ىهو هريخ ٍباتكلاىفو أدت مكملع ىلّآءامو هلوقنا (ىناثلالوقلا) اذكب ىتفأ هقاب كت ا|
 ا فاسهنالاو لدعلا ناو مهيلع ىلدت ىتلاذي الا هذه لاح ميظعت هنم ضرغلاو طوفملاحوللا باتكلايدارحلاو ْ

 | لاطامب لخملاو اهياعةظفاحماو اهحاعا سم بح ىتاا ىلاسءتهقتاد_:ع رومالا تان ءنمىتاستءلا قوة |
 (ثااثلا لوةلا) ميكح"ىلعل ني دا ب انكلا م ىف هناو هلوق نآرقلا ميظعت ىفهريطظنو هننا همظعاعنو أمد |

 || ىععاشيأ مسقلاو باتكسلا ىفمكملع ىلآ انج مسقأو نريفم كشفي هللا لق ل #بق هناك مقل ىل-عدور تلا |
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 مكيلع ياهو َنويق مكتفيهقا لق عملا نوف وق فدو رمغلا ىلع فطعدلا (عيارلا لوقلاو) ميظعتلا
 لأ ىذتقي هنالذ ظفللا ام ىدملاو ظفال ىلا اراغذ اد دمع هج ولا اذهو حاجزلا لاه هاسنلا نايف باتكللا ىف
 ٠ ١ هنالن قمم اامأو ماحرالاو هينولءاست هلو ىف هاند زياجرغكلذو رعذألا ىل_ءرواظملا فطع

 ْ أ كلذدارملا سدل هلا مواعمو باّمكلل ا نص ىلإ امفاضرأ ىتفيو ىتفأ لئاسسملا كل: ىف ىلاسعت هنا ضدي لوقلا |
 || ايف ةوققاعتمب (لوالا لاو -ا!) نالاؤسا:ه> قيل اسملانما ولأس امن ىتةيىلاعت هئادارملاانناو |

 1 7 نم نمل ديف هوولارثا-ىامأو ٌنهانعمف مكماع لَ ىأ ىلّ ”-ف_-دلوالا هجولا فوه اناق ءاسنا ْ ١ 01

 | ريغ مالا ىلا ةفصا| ةفاضا نوي رمديلا لاهو نيةءااقسو ةءهلاموبل ونام مسالا ىلا ةذدلا تفمضأت ا 1 َِح ١ . م” لأ ىاتلاءاسنلاىفءانعمنوممو كلا! لام باوملا ىهامءاسنلا اف ةفاضالا ( ىناثلا لاؤسلا)
 هسف:ىلا*ودلاًةفاضاو د_>اوءى:فوصوملاو ةةصاانال كلذو سوعشل ا ةعل اطب تر سه لاةءالف ةزياخ |
 || ةفصا اريغفوصوللانا ىلع لدي ءاذو فصولا نودب قب دق فودوملا نال فءعض لءاعتا | !ذ_هو لات |
 ْ ىماتيلاتاهتمأءاسنلاب دارملاو ىناتّيلاربغ هيالافءاسنلاا ولامو لوةلا اذ هىلءاوعّرذ نمد مسا نامت |

 قاللا لاه م اياها تناكو هلل مأ ةصقىف تازتدي الانا هسماع ل ديو ىم اما ّنددالو ّنوملا تةمضأ |
 الأ ثاريس فدي الا تازن لوين م لوق ىل_ءاذ_هو ثاريملا نم نول ٌصرفام ديري سابع نبا لاه نب ونؤتالا
 || نهومكتن نأ نورغرتو ىلاعت لاف غفادصلاّنهل بتك ام فوقي دارا انياب لوق ىل< وراغدلاو املا
 | ناو ّنهومكتت نأ ف نو.غرتو ىنعملاناك ةيغرلا ىلع هئاج-ناف ةرفنلاو ةبغرلا لقحتاذ_ه:د بعون لاه
 هذه اهمحر ةفن- ىلأ باصصأ جاو نوتمام داّن ه وكنت نأ نع نو.غرتو عملا ناك ةرغنلا ىلع هتلح
 نأن وءَءَرو دارا ا نوكي نأ لاستحال ايف مهل ةمحال و ةريغصلا ورد او بالاريغازو هنا ىلع الا

 نمنوءطمنب نامتءهبضشأ تنبح وز نوءظم نب ةءا دق نا اذا وق هدم ىل-ءلءادلاو نغلباذاّندو سكنت ||
 أ لاقف لسو هلع هتلا ىلصهقتا لوسر ىلا اواخ لاملا ىفاومأ بغرو ةبعش ني ةريغملا|بهطخنرع ني هللا دبع
 أ اهني رخو اهنذانالا حررتالا ماو ةريغص اهملالسو هيلع هللا ىل-ء<ىبالالاةةاه-أ ”ىصوواهعاناةمادق
 || ةلهامل ا يناواححءاسنا اتا ىل_ءفوطعمرور وهو ناداولا نم نيف ءْط#سلاو ىلاسعت لا 1 زاولا ىلع لدبال ٌكلذو ةمتملا حاكن ىف ءاملوالا عر ر كس ذ نمرثك أ هب الا فسد هنالو رع نبا نيبو

 الل لافطالا نود ةوظعلاروءال امامة ىلا اوغلو نيد لاجرلا ن وثرونامناو ءاسنا الو لافطالا .نوثرولال
 ىل_امودن الأرب دقتو نيفعض سلا ىلع فوطه مرور وهو طسقلاب ىاّسالاوموة:نأو لاه مثءاسنلاو

 || اواعفتامو طسقلا,ىاتبااوموق:ناف ونيةعضتسسملا فو ءاسنلا ايف مكسفي باتكلا ف مكذع |
 ةأ سعاناو ) ىلاعت لوق « . ءىثهنم هلادنع عمضالو هيلع مك, زاج ابملع هي ناك هللا ناف مخ نم ْ
 سف:الا ترمض-أو ريخ مصل او اطص امنا اسينأ امييلعح انج الفاض ارعا وأ از وشن اهلعن نم تذاع 1
 ىلاعت قاري أ ام هل نءاذهناىلعا ( ريم نولمعتاع ناك هللانافاوةتواو:-سع ناو مشل |||
 1 مهضعب لاق (ليالاةلأسملا) لئاسمهسقو ةد وسلا ءذهىفهركذ مج ملام ءاسنلا ىف هبمسومشفي هلا

 || اولتتقانينمؤملا نم نات ئاطناوهلوق وهرحأت لراكسا نيكر مث ا نم د أ ناو هل وقبةمشدي الادذه ||
 هتلاواهانول:ىتاا تاب الا عيجب فلولا اذكو تفاخهرمسقي لسع فب أسما عفترا انههواموتنا وطصأت
 ريغ ن مرعاظلل لرت كل ذ لكو تذظ نو رخل اهو تلعىاتفاعمهضعب لاه.( ة#- اثااةلأسملا ) لعأ
 فوالا عوقو ىل_ءةلادلات ا رامالار وهط دنعالا ل-م<ال فوانتاناالا ف وذا سدا را ةحا
 لغيلاو هلم ةياسح وري نأدب رأ ىناو ةخشو أ ة_م د كن اهنأ هال ل رلالوة.نأ :انههتارامالا كاتو
 | ةلوهب ىلع ليلا عمجو ةجوزلا در_سلاك هنوكسأ هبح وزلا م« ٌدب_سااوه ىلع ياا ىف لمالاو جب وزلا و
 | ةهاركوهو نيجوزلا نم نوكيزوشنااو َنه دري و حأ ناو عبو ىلاعت هلوق ىفةر قبلا ةروسىلا ده يبس دقو
 ةأرأا قحىف ل_برلازو شنو ضرالا نم عف:رااموهوز ثنا نم هقات:ثاو هياص مه دحاو ل 5
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 1 نورم-ةملارك ذ(ةثلاثلاةأسملا) ارم ع٠ ىونبو اهتهماسحم كرتيواههجو ىف ههدجو سيعبو منع نص رعب نأ ٍ
 بئاسلا ىبأ نبا ىف تلزنةب"الانا صايع نبا نعريبج نب دمعسىور (لوالا) اهوج وذهب الا لوزن بيس ف
 | ىدالوأ ملاصع ل غّت_ثأ قءدو ىقلطتال تا اةفاهقالطب روف دش تناكو دالوأ امثم هلو ةحوز 4 تناك |

 || تارئامنا . (ىناثلاو) ىلصأ وهذ الذكر الا ناك ن اح وزلا لاسفل اق ىلاسل رمكتح ف ميقا ٍْ
 ا اهون ل_هصو اهكمج نأ ت سقلافاهةلطب نأ مال لاو ةالصاا هملع”ىبئلادا رأ ةعمز تأ ةدإ وسةصتف

 | تارنتلاق امناةشثاعنءىور (ثااثلاو) اهقالثي مو كلذ مال لاو ةالصلا هيلع ”ىبالازاجاف شق اعل |
 ْ تنأو ىريغ جورتو ىكسمأ لوةفاه ريغاهب ل دمتي نأ لجرلا ديريو ل-جرلا دستعن وكت ةأرخا ف

 | لوتلاو و شااراهطإ زوشلة ارم ا اضارتاو انو هن ةرق(ةعبالا هلال مقل ارقد ملكت ْ

 | اذ_هلئمنال كا ذو ءاذيالاو ةاعادملاو رشا اوربخلا نعت وكسلا ضارعالا نمدارحاو امويوأ لفل ول
 أ هيقواطص اهتءا اسي نأ امهيلع حاش الف ىلا عت لاه م ةهاركلاو ةرغنلا ىلع ةيوق ةلال د لدي ضارعالا |
 || نم فاالا فذسو مالا ارمسكوءاماا مطاحن <ىءاسكلا وةزدو مصاعأ رن (ىلوالاةلأسملا) لاا |
 حلادَدلا ند داصااديدشتو ماللا ودامصلا نيبفاالاو دادلا اوءاملا خي اطادد ن ,وئامااو حالمالا |
 اوكرادتهلص اهفاوكراداهلوقد ريباطتو داضا! ىف تغدو ءاتلا تنك فاطاصت وه ىلدالا ىف احل اديو |

 |١ اذااوكراذا رادفاهبء اد الل ةزمهااتيلتسا غلا دلا ىف تغدأو ج رخملاب ,رّمأ لادلاب تادبا وءاتلا تنكسأا] .
 ا فاش َنْخ ىلا: لاه ل معتم رجا شنلاو عزاننلا دنءحالدالا نا هوب وفاسحل هنأرق نم لوةنف اديه تفرع ا
 دءراتتخالاوهو اماسي أرقنمو سانلانيب حال-< اوأ لاهو مه لصف اع اوأ افمبب صوم نك

 : ناامولعحانح الفهناد_.ءفرح ىو عضوم ا ادهم قءاأودو انةفاو هاند اماسي ن الاف نب رخك الا
 هلوق ىلام درر هنكحا واطاصت لاق. تأ لدالاناكو ردصملا ىلءةءارقلا زهق اطص تصتئاوانطاضا ||

 الأ اءانترلا ةئاملاكئاطءدعبو رعاشلا لوقو التت هملالتدتو هلوقو انا ضرالا نم مكشبنأ هللاو
 ةةفئااوارسهملا اما حوزلا ىلع:ًأرملاقسو هلاقح نوكيءوئىفل_محاما لصلا (ةسن اثلاةيأنسملا) |
 أ نال كلك سلف ءطولا ام ىلأ مأ ءاسّس حوزلا نمامماط ىل-ء را اردت: ىتاا ىههثالثلاهد-وف مسقااوا |
 هذموأ قادصلا لك ةأرااتاذياذااسعةرامع مصلا اذهل اوةنف اذ_هتفرعاذا :طولا ىلعرمتم ال حوزلا |

 اذافاه-وز اوةاطدال نأ كلذ نم اهضرغناكو مسمْلا هنعتطقسا وأ ة-ةفئلا دْيُوُم هنعتطةئناوأ حجوزلل
 لشد درفم سلا (ى والا هلأ #لا) ل ئاسم هيفوريخ ملسلا و ىلاعت لاق مث ازرئاج ناك كلذ ىلء ةاعاصملا تءقو
 لود[ ىف هانارمصن ىذا اوال مأ موههل | دمف» له فيرهتلا فرح هذ لح د ىذا ادرفم او فد رعتلا فرح هي
 اذاهناوهو ثعانهه5مومعلاد_.فيهناانلقاذاامأو همف ةريثكلا لئالدلا انرك ذو هد-.ةيال هنا هقفاأ
 قباسلادوهعملا ىلع لونا مصالا قياسلا دوهعملا لع مأ ىلوأ مومعلا ىلع قياس دو عملا ذه لمح |

 | :داقالا نء حج رذعوال_هعراصا كلذ لد: لول اناةرورمض قارغتسسالا ىل_ءءانلامنااناللذو ىلوأ |
 | نملوقنفةمدقلا هذه تفرعاذا ٠ هيلع هل ب وئرو دخلا اده عف دنا قياسد وهعم لانه لدءاذاف أ[!

 نبب ماعلا ىديقياسلا دوه عملا ىلع هل جنم م_م:مو قار غت_الا ىل-ءربخ ملخلاوةلؤق ىل نم سانا

 ةقمضح ىبأل وقود زئاحر اكنالا ىلع ملدا ناةلأ سهى هبا وك:نولوالاو ةقر_ةاا نمر نيحوزلا ْ
 ةلأسلا)لعأ هاو ملال دتسا عفدناف ىلو قب اسلا دوهعملا ىلع ظذالا اداه لج ناانم د_ةننغامأو ||
  هلاالا مشلا سفنالا ترمضأو هلوة كل ذكو ضاارثعا هله هده فاثدكلا بسام لاق ( ةئاثلا|

 نأامهملعحان-الف هلوقالو أرك ذ ىلاعت هلا (ةثلاثا|ةلًأملا) دودةملا ل دف بولطملا دك ءضا ارتسعأ
 حان ال هلا مملصلا ا ذ_هنا ىلاعت ني بف متالا عافترا هبف ةياسغلاو ةدخر هنا مه وب حان ال هلوقف ااه
 انوقيوأ اهَرْفَ نأ ن مريخ لاَذذ ئث ىلءاطساصن اذا اممم ةريثك ةعفممو ميظعرب+ هيف كالذكف مئناالو هذ
 1 حشا انادارملا وللا وهمشل انا معاف حشلا سفنالات ريضح أو ىلا عت هلو ةامأ ضارعالاوزوشنا | ىلع

00 ١ 



 :ةن6 ها
 بع تم مي 01 ا ومو صام دم بح هس سس مصل

 كام مايسة كساب. و رحدسدلم نط حم تع سب

 1 هنمدارلان وكي نأ لق عش عشلا ل ع نر اع .وغنلا ن] ىقعباهلم زال ض وةئالرواحلا نهالاك لد | 0
 حال 5 رع ىضقي ناب عشت ئدزلانادأر !نوكينأ لهو اهق-و اود لدسبب مشت : ةارملا ثاإ
 : أ نول.ءتاعناك هللا نافاود اودسوا ونس ناوىفاعت لاه ماين اعع ذللا لود مدعو اهتس ربك و اهنهج و ْ ْ
 1 ناو مكئاسن ىلع ةءاهاالاب اودسةناو جاوزالا عمباطش هنأ (لوالا) هوحو هبقو ارييخ ا
 ْ ا نمنول.-هتامعناكمقناناف ةمودداناو ىذالا ىلا ىدوبامو ضارعالاوزوثنلإ منتو نوت ٌْ
 ْ ا داو لكي د ناو قميتأرملاو حيوزا باطخ هنا (ةفاشلا) هبا هماعم بنوحداوش قوت اوناسحالا |
 اههنا ةحلاصااىفاو:_ست نا قد اذهرمغا باطخ هنأ (ثااثلا) اردنا نعزتعو حاسي مك ا

 ْ | مدآى مدن م نأك ىراطتان طنب نا نار ارعّزا نانكلا تساص ىو ها .مءدحاوىلا لملا اوتو
 اله لس الاياو ىف؟ لعق اث دج تااقن كلام لات هقدملا تلا امو ا !ترطتف مهلجسأ نم هنأ ساو

 8 رباصا اوني 5 اَشلا هدناماع ةماابهلف ادعو دو تربه كلم تقررو ت ركشت ىلشم تقزر كنال هلا ا ْ
 لعاور دة: نا (لوالا) 'نالوق هذو ميصرسولو اسنل نيب اول دعت نأ او عرس سن ناو ىلاسعت لاك !
 نا ىلع لدي اذ_هق ةةزتدعملا تلا هينيذلكماونو كس هسلعاوردق ة:لاذاو عابباطلا لممىق نيني ةيوستلا | !ٍ

 ْ 0 0 داس مزال لاكش الان انر كسه ذدةو عوتول ارئابسالو عقاوربغ اظيالامفءلكت
 0 | تواهفتلا بحو بملا توا: ما نال لامهفالاولاوئالاف نيتدةيوستلا نوعمطم بتال: (فاثاا)

 ٍ | عسل ا ىفهملاو لملا لك اوامت الو لاه من : لام فراضلامايق عمو ىحادلا نودب لعبفلا نال ب لسا منان
 كا ةراهظا نعنوممم مكنكلو وم 2000007 والا ل#ملا قتواغتلا ل وص نع نيس وم |

 0 منقي ناكدنا لو هلع هنا لص هقلا ل وبر نع هيلع هللا ةجر ”ىئاشلا ىورلعفلاو لول! فتوافتلا
 0 ا انعأالق قم < ى-ءنا ةقامااك اه ورذتف ىلاعت لاق كيءأالا لع 5 تنأو كلمأ ام ىعست اذه لوبق ومو

 ا ةنودتلاك اهور د: لأ ا رهىفو ءاعسلا ىلءالو نضرالا ىل_ءنوكيال قلعملا( ئثلانااك لعب تاذالو

 ا تيرعناىورو لئام هد دحأو ةماسقلا مولءابسام بها دبسا عم ل. جنان سما 4تناكن م ثيدطا فدا

 ْ ا ظ جاوزأ لك ىلا ةشئاع تلاع لامع امو «سلعمتلا لص هللا لوسر جاوزأ ىلا ثعب هنع هللا ىشد ب تاطللا

 0 ٍ هريغب نهريغ ىلاو اذه لثع تامسشرم ماا ىلا ثءدال اولامذاده لثع رعت ع لو هماعهللا ىل_ص تال وسر

 ٍ ظ لولا عجرت هسفنو هلاع ةعسقلا ىف ادن *« لد«. ناكمهلا لور نارمعل لةوكسأر عفر لورا تاا اه 0

 ٠ اجو وتخ ناس ناف روأااوَدَسو مسمى لدعلاب اوم ست ناو ىلاسعت لاق مت امدح نها مت هريشأف

 ' || هوكرأدتتو مكلص نم ىذماماو دن ناو ملا لدقو ضعبلا نود نهض عب ىلا لل. نم باقل ىف لمح أم
 : 1 أ يللا ليلا قتواغتا نال نوأ هححولا اذ_هو كلذ مكل هلارش هلم نحل مق ملا ىف اودي وتلا:

 الأ لسعاو هدعس نم الكلف |نْغياََر ردت. ناو ىلاعت لاق م ةرقفلا ىلا ةجاس هنن نكي لع سولانع اينراخناكاملا
 دعوو اضدأ هن لا, زار نب ئاصسدتافةقراقلافايغرنافكذاداأن ماسلا زاوجو ذاتها 1

 ١ ا | نمربخح: وزباه تمدح او لك ىغهنا نمل توكيد نااار هيساس يداسغعمج اولا فيش امي

 | تارك مداخلات ,«لاوا_عكح -اعساو هللا ناكو لاق مث لوالاهثدع نم حش عبو لوالادجوز |
 1 قدرا عسا او ىلاعت هنال كل ذي ىلا عت هللا فصوزاجامناو اعساو هن و هسؤن فدو هتعس نم هانغب هن 1 , اهتم |

 كلذب كلذ صتخالا ذكى عساو هلا ىلاعت ركسح دوا: لءلا عم اهتردقلا ساردجلا عماو لذفااعساو

 قتعلاو هتيوضوتإلاكلا عيجب ف عساو هنا ىلع ل د نيعمئىلا هفاض امو عد ساولارك ذا[ هتكلوروك دما |

 نك اا اب سوو ا هنادابحاواما دوح-وملانأ ظ

 5 بولامناقثادوجوملا ن نمءاوسام'لك ناكل ذك ناك اذاو هتاذل ب جاولا هللادابايالا د وال . هتاذلإ

 ا أ هاوق مركلاو دولجاو لضفلاو ةحرلاو ةمككلاو ةردقااو للعلا عس اوهنوك اذه همزلو هند وكت هداج

 0 ْ 1 | د تماس 5 ايخدب اكل لاو وو كتاب سابع افا ايحح ا 1
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 باع وي اداب رودس. ايتسو نت دو هوك 0

 0 ا اا

 7 وسم



 ناو انييضروب ياا وا

 أ هنا نعي نيك املاو انا ىلا ناتحالاو لدعلاب مأ ا ىلاسعت هنا( ىناسثلا) ةعب .رئاو لضفا او دوااو لعلاو |

© 
 الع

 0 ا مد حيل . تمس تم صصس

 | هواد حان غشا ناكو ضرالاىفامو تاوعدل ا ىفام هلل ناف اورغكت ناو هلا ودان أى اناو مكلبق نم |
 ١ ىلع هنا ناكو ني رخ انتأيو سانا هيأ مكيهذي شي ناالمكو هللا ىكححو ص رالاىفاموتاؤمدأاىقام
 | هد_هقاعت فو(! ريم, اعيم+ هللا ناكوةرش الاوان دلا با وف هللا د_:هفاسندلا باوث دي رب ناكنما ربدق اذ

 ًاريسقةلاكوهامىلاراشأ عساو هناو هتعس نءالكى بغي هنا رك ذاملىلاءتهنا(لوالا)ن اهو اهلي قاعي الا |
 | ةردقااعساو وكي نأو ديال هاف كل ذكن اكرم عب ضرالا ىفامو تاوءسلا ىفام هنو ل اةفاع ساو هن وكن

 اح اتءعن وكن نأ ل هب فيك ضرالاو تا ووسلا كلام نال دامعلا لاعأ ىلا هج امتالءاشالا ذنوب سعأام
 | محهاندق م-ها نيسحالاو هانا ةناعر اهي سعئاسنا لبرو هدلاو فل نم هيلع ودام ممناسنالا لعمملا
 |! لئاسهئقو هتلااوقتانأ مانا و مكسع لبق نم باتكل ا اودو أن يذل ااميصو داو ىلانعت لاف ع م-هارخأو
 اوهليليدتتال وحس اهتمي مل مالا عشإ ةّماع ةعيرش هللاك وة صالاّنا هب الايدارملا (ىلوالاةاملا) ْ
 | انيصو قلعت مهنا (لوالا) ناهجو هيف مكية نمهلوق (ةيئافلاةلأملا) نب رخآالاو نياؤالا ف هللا ةمصو |
 ناةكلااووأ نيذاا عيونو أي قاعتم هلا :(فاشلاو) ناتكلااووأ نيذلا مكلا نءانيصودقاد ىعي |

 لواش سنعلل مءاباتكلاو باتكل ا اووأ نيا قلعت اطءلانك اناو هلوقو كاذيمهانيصو مكتبة نم
 تصحنا (ىناثلاو) هباقعءفاضوديا ون جرب هاوتوءضاوال | داقنم نوكينأ لقاعلك خل ا اهلكرمنلا فانضأي م-ملع مذا مهكلامو م_-هةلاخ لات هلا :(لرالا) ناهج وهسيؤو ضرالاىفامو | الأ تاوودلا فامهقناف اورفكت نامكلوم_هلانلقو ىوقتلاب مان مأو مهانرعأ ىعملاو هللااوقنا ||| هلوق ىلع ف طعاورهكست ناو هلوق ادمان هللا ناكو ضرالا فامو تاوهسا !ىفام هق نافاورفكتن او أ ىلا عترلاق م ةدلبلاءذسه برد, عأن ات صأاغ !لاقو لأ نم لأ نو كسص أ نأ ترعأ ىلا هت لاق || اديز أت نأواديزتنانأ لس 1لأ لاستيد اذكلعن:نأواذكل عفان كتيصوأ لاقي ”ىءاسكلالامت | | ريهلخا كنت سعأ كل ودك هتلااوةتاناةلوق (ةئلاثلاةلأسلا) ىراستا اود قا دارملاوةيواسمتسلا بتكتلا ْ
 ءزهىفتاماكلا هذ_درك ذىلاعت هنااناق ضرالا اموت اولا ىفام هتلو هلوقرب ركت ف :دئافلااملنق ناف.المكو هللاب كو ضرال ا ىفامو تاوءدأ | ىفانم هنبو ىلاسعت لاه مث هو دهس < نأ موت اردد | هناذفووت متنمدحأ هدم مناو همه ةرثكل دمع نال اًمكك_سصو ,-مدابعنع وم-وهلح نعاسشع لأ كلذ عم ناكو هيقيو هدب نم تاهول_للا فا:بصأ نم هضرأى امو :هتاوع-فامهتناف اورفكتنا |

 دصع

 . هم

 سانلا انهي امكيهذي أشي نا اليكو هللا ىفكو ضرالاىفاموتا اووسلا فام هننو لاه ( !هئلان'و) لكدأ نع هن اذأ

3 



 1 أ لملاناكف ل كف لولدملاب لدعلا بجيداامن نهذلا ف رطنع ليل هلا و ذةداعا دنعنالةدحاو ةرمل.لدلا رد ْ
 هيدعأ اذافاضيأو لاكلاو نسا ةءاعىف ريركشلا اذه نارهظذ ىل-بأوىوقأ ل ولدا كل دي لصاسلسا
 1 نركلدكس نكذلا هينت هللا ل الب تافص نماك رغأ ةغصت ايلا ةّرم لك ىف هيلع تعرفو تاّرمثالا |

 ْ ,اهفر كفا فناسنالا دوت كلذ دنعف "هلل بلاطمو هب زارا لعالاضزالاو تاوخلا ع ودع
 ا اذ -ه نم 0 ١] نضرغل !ناك اساو ىلاعتو هن ايس قاالنا تافص ىلعاهتافهواهأا وحاب لالدت_سالاو | ظ

 أ هتاف :رعم ىف قار ,غت#سالا ىلا هللارمغب لاغتشالا نعماهفالاو لوةعلا فرم ركل اباتكححلا | أ
 | هلوقو لابكلاو نسما ةياغ ىف ناك م رجال هدك ٌوبو بولطلا اد هلوص-دفيامريركشلا اذ هناكو !1 :

 | هتردقناف ,تارودقالا عم ىلع ةردةااناقوصوملازءالو لري ىلاعت انعم اريدق كلذ ىلع هّللاناكو !ٍ ٍ
  ىلاعت لاق م 9 لساستلام نو ى رخأ :ردق ىلا ةردقا ١كل# ثود رةتفال هن داح تن اكول ءامشالا ىلعأ 1
  م-هداه< نودي رينيذا!ءالؤه نا ىعااوةرخ ”الاوا الا باوث هنا دن ءفات دلا باوث ديرين اكس نم | ا
 ناكمنا عما دلا باوث لطب ىنتك الةةرع . الا واسندلا باوت هللا د-:عنال كل ذو نوئط# طق ةمخغلا |
  باوتهلل هو كل 34 ل- سب ىتح ةرخ "الا باوث باطاالق اعناكو لو ةرخ الا ى ماولاىلا ةيستاا عدفلاك |
 ةرخ :الاواس دااباوث ىلاعته دعو طرمدلا تاو ىف ءاننلا لش دف.ك لة ناف عببتلا ليس ىلءايدلا | ْ

 ىلاعتهللاهدارانا4ةرخ - الاوان دلا باوث هلأ دنءذ مالكل اريرةت الق لم لوُأ ةدارالا هذه تلد ءاوس ا
 لأ نمنوءاطيال مما مهمالكعمس عب اريدباعبعت هنا ناكو لاع مث طرمشلاب ءازذس ا قلعت , ردَمَتلا ذه ىلعو |
 ْ يراك ذهو ب.:ةلايزوقلا عقر دنعالا هن نودتالو داوم نوعسبال مهنا رد ةمنغلا ىوسدا هما ْ

 ظ لاءواو هقءادهم طسةلااءنيماوقاونوك. اودعك نيذلاابم" ١ ىلا عت هلوقه لاسعالا هذه نع مها ىف اعث همم ا

 لأ اوواتناواولدعت نأ ىوهاااوءبشتالذ امي ىلوأ هللاف اريتذو أ انغ نكي نا نيبرقالاو نيدلاولا وأمك فنأ
 | ةيءالا لاصتا ف ) لمالا لأ لئاسم ةناالاىفو ( اريس,>نوله_هتاعناك هللاناف اوذرعت 7

 . [|| مالا هسيةعجاوزالا نيب ونتي اسم اوزونلاوءاسنلا رك ذم ةقئاساهلا (لوتالا ٠) هوجو اهلبقامع
 ١ ا لمص تاغتشان الق هناكف ”ل-+اوهقلاق وقح ءامحال ةدامشلاب وىلاعت لاق ود ءادأب ماقلاب
 اعنا خالو كانا الدق تاك تا تااؤومأ# لءهصب تاغتشا ناو هلئال ةطفأا تنك كنان دم

 1 عئماتملىلاعتهللا نا (ىنانلا) فيلاكتتلا ن نم مدقناملا ديكصأاب . ال هذه تناكسذ فرشأو ىلعأ ماقملا
 ]| هذه هبيقءرك ذورخ الا باوتا نيدلاط انوكين أب مهرصأو اسندلا باوث باطن ع اورسع نأ ن مسانلا|
 | نمريسصي ىح تندر ودقا برسول وق يل ردشرو اأو تالق الاةناعس لاكن نيب وهن الا |

 1 ةهبملا لثم ناك ضقلا هذه سكعاذ اامأذ ةكالملا بنا يع لوقأو ةينادنال ابنا صرخ ىفنوفوكي نيذلا
 | دع *ىف مد:هلا (ثااثلا) تاو.-ءاذيادسهأ هبا ىذلا ملاوأ فاء نادجواهنمأ ىهتنمىتلا
 للا اومأ عفد دنع دامش :الاب مده سمو ىاتبلاىفاواعسةنالأ مدح ناو اقام طسّقلاب سائلا سهأ ةروسلا

 ْ نب ةمهط ةضق رولا هذ - هى ىزتنث وانتا لمس لانا او يقتل لدن كل ذددب ماه زمأو مومأا ىتاندما ا

 نأ ىلاعت هام لطابلاب ”ىدوولا ىل_ء ةداجلاو بد كتحا ب هنع بذلا ىل-ءهموق عاقجاوقرببا
 ] 1١ نيدهاش طسقلاب نءاق اونوكي نأبهذ امعل هللا نيرا كلل نا عؤاعمو ةعوزرلا عمالطانمللا تأ الاهذحىف

 0 | خاف ند ةروذلا هذه قف ءركذ ىرحام لكل دك ؤااكتن . ال ا هذه تناكف مم سف: أ ىلعو لب دحأ لك ىلع هلل
 011 نيفاكملا عسل ىلاعت هئمىعأ اًدهفلدعلا طق ا مش أك نءةغلاممماؤقلا (ةيناثلاةلاشملا) فرلاكتلا

 1 مكتاداههنوعقن ىأ هللءادمهلوقو لءاورولعان ءزارتسالاو لدعا ارامخاىف نيغااسم اوكي نأب :
 0 | مدت ىلع ناسنألاةداجشو كيراغأ وأ مكنئباوأ مكسفنأ ىلع ةداهشلا تناكولوا ماتا تعأاك هلا جول |

 . [|| (ىاثلاو) قالا مازلا ابجوم هنوك ىف :داشااكرارقالا نال سف: ىلهءرقي نأ (لرتالا) تاريسفتاهل ||
 , | نم ءدرض قون 0 كل فن ةعالاوةداجتلا تاك ن زاودا رملا نوكأ ْ

0 

ْ ْ 

 سم م مسا مل ع م ع حبحب

 صو نبل 7 صمم هم
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 و



 نسح أو ةحم املا لحم ىفناك مونعردص اذا عيبشلا عبقأّنا تح هوكرت ممسفن أ ىلا مالا ل [اذاف فورعملام | : 1 . - 0 - ه2 كت مس 6 ا

 أ نماوق نم لانجلا ىلع (لوالا) هحو أ ةثالث اد مش تصنف (ةئلاثلا ةلأسلا) : هريدغو أ لانظ ناطان
 امنا(ةعبا رلاةةأسملا) نيا ودا ةفص نوكن نأ (ثااشلاو) ناريخاهلاوإ وكنأ ىلعريخ هنا (ىفاشلاو)
 أ ىهرغت و سها مهلا مه داع سانلا رثك أنا (لوالا)ءوجولة دامشاانسمالا ىلع طسةلان مامةلان حالا مق

 ا

 | هم رطلاءذه“ ود ىلعتي الاهذ_هىفدت هنا كس هللاف ةعزاما ل2 ىف ناكمه رعنءردضادا نسلا
 | ةقدرطلا نا ىل_عاهست ابنا ريغلا ىلع ةذاهشلان مسه صعأ الأ طلاب ماسقلاب مد سهأ ىلاعت هنا كلذو
 | ط_ةلاءمامقلانا (ىااثلا ) ريقلا عم هتةياضمق وذ ه سفن عمناسنالا ةَةياضمن رك :نأ ةندطا
 ْ ررضذا | عفد ىلع مّدقم سفنلا نعزرضا | عفدو قالا هماع ىذا اوهوريغلا نع باةءلاررمذ عفد نعةرابع ا
 ١ لاق ىلا: هنا لة نافل وقاان ماك وق لءفااو لوق ةداهشلاو لف طسقلا ماسقل! نا (ثا انلا)رمغلا نع ْ

 مدقانههو طسقلابمانقلا ىل_ءةداهشلا مدعم طسقلابا اق ل_هلااوأ واو كت الا اووهالاهلاال هنآ هللا دش |
 ' ا دان هءانقوت اق ولوملل اًةلاخ ىلا هد هنوكح نع ةرامعىلاعت هلأ ةداهشانلق َق رفلا اق طسقلاب مامقلا |

 أ مامقلا ىل_ءةمدقمةداهشلا ن روك: نأ ل انه مزا. ف تاهول_.خلا كإ ىف ل دءااينيما وةلاةباعر نءةرابع ||
 هنا مول_همو رولا ايمو ل دعالايعارم هنو كس نع ةرابع طقاانمامقلاف دامعلا ق-ىفاهأ ظسفاأ ا
 | نوكم نأ هللادهش فوقف بحا ولان تدثف تفوق مرعغلا ىلسعهنداس مم نكست مل كلذك نانالا نكيلام |
 طسقلا ماقا نع 5 رغأتمةداعشلان ركن نأ انههبجا ولاو طسقلاب ماما ىلع ةمّدقم ةداهشلا كنت
 أ ىلاللاماةداهشلا اوقكم الف اريةفوأ اهنغ هيلع دومشملا نكينا ىأ هم. ىلوأ هللافاريقفوأ اين 5 | ىلاعت لاق لعأ هاو ”ىبهاالا دساتلابالا اهلا لودولا نمالامم رارسالا هده ّنال_ءلتان نمو

 | لاقي نأ مالكلا قنم ناكو امسطاصمو احر وءاب ىلوأ هقلاف ريقفلا ىلع مجرتلاوأ ”ىنغلا ىض |
 | ىلا عوجرلا ىلع ريهضلا ىبهناالا نيه دحأ نكم نا ىنعمى اريقنوأ ام'ءنكي نا هلوقنال هبىل وأ هظفاف |

 أ نيدلاولاوأ هلوقىلا عجارو> و مهب لو أ هللاف «ىبأ :ءارقىفو ىغلاوريقفااب ىلوأ هللا أ ظفالا نود ىنعملا
 اوادعت نا ىوهلا اوعيت الف ىلاعت لاه ةَماَتلا ناك ىلع ريقفو أ ىنَغ نكي نا هللا دبع ارقد نيب رقالاو
 | نع ةرابع لدعلا نا مالكلا قرقتو لدعلاةةد,نفودوم اوريصت ى- ىوهلاا ةعباتم اوكرتا ىنعملاو
 لال ىوولااوءيتتالثدي الازيدةةفرخ الادل ل ه- دقق نيض.ةناا دحأ رت نمو ىوهلا عب امر
 أ ناكنرّنا ناف اوضرعتو أ اوولت ناو ىلاعت لاه مئاول د3 نأ لجال ك وها اةعباًماوكر تا نعياوأدعت نأ
 اوولتةءارقامأ اولت ةزدسو صاعنباًارقو نيواوناوول:ناوروهبجاًارق نانا رقدي الا قواريبخ نول معتاع
 أ هعقدو هلاعم اذا هقح اول م-هاوق نم ضارعالاو عفدلا نسع؟نوكينأ (امهدسحأ) ناهجوديفن
 صالا اذه ىوتلا لاقي هنمو هلدفاذا ٍ ذااىولمواوق نم ليدبتلاو في رتلا ى_ععنوكي نأ (ىناثلا)
 | هلعلابقائثلا ةيالونا (كذالا) تاهو هيفف اولئامأو لدفن ئثااناهدشت رسعتو دع _هتاذا
 نسما زاحف ريش نولمعتاس؟ناك هلل اناف هنءاوضرعأ وأ ءوهنق هملعاولمنا ىنعملاو هيلاغتثاو
 (ىناثلاد) امانا نع اوضر وأ اهتساقنا نع اوولتن الصامل او هناا ضرعملا*ىبمملاو هناسح اب لولا
 اتكرح تءقاأو ةزمهلاتفذح مث ةزوهواولا تيلقمت اوول:لصأاول:لاقي,ن أنو حاحزلاوءاّرذلا لاه

 ديد موهذاريمش نولم تا عناكهلناناف هلوقام أد نيهجولا فعضأ اذهواول:راصف اهل.قىذلا نكاسل ا ىلع ١

 ْ باتكلاو هلوسرو هقلابا ونمااونمانيدلا اما ) ىلاعتهلو5 *«نيعطمال ناس الانادعو ونين ءالدعوو

1 

 رخالاموداو هلسرو هبتكو هتكتالمو للاب رفكي نمو ليقنملزنأ ىذا!باتكلاو هلوسر ىلءلزنىذلا
 لواالا)ن اهو اهابقاسعةي الا هذه لاصتا ىف (ىلوالا ةلأ ملا) لئ اسم همضو (ادمعب الالض ضد
 مدقلا مما رناك اذاالا طسقل انا ءأك ن وك الن اسنالا نال ذو: طسةااءزيماوق اون وك هلوقب ل دة ماا

 ةرو سلا هذه ىفةريذكلا ماكسالا نيباسا ىلاسعت هنا( اهوانأع ) اناال هذه ىفةروك ذملاءايشالا ناعالا ف ||

 اك ار 8 ١



 4 ع
 2 2 يل وس ب حل م ا سس ع -002 0 سس دك صول سويس و رم ع ستيم ناسا ١» مس يعم ميس احم ع تصل مع سس يسمو ج هع جس معسل ل

 ْ | اونمآاونمآنيذلااهي“ اء ىلاعت هلوق ,_هاطنألعا عيال »أما ناءالانرعالاةيآ ايت

 | انهوجوهنقنورسفملاركذ تسلاادهاق لام هناكنثالو ا سم يع

 [اعب + رك هن ' الايس فتى غنولسألا اود د7 نيذلا اسهم انىلاعت لوشب دا ارمانا(لوالا) نياوةىف رمدتتم ىو

 ا | | هءلع اوتيل اوناعالا لع! 'وموداونمآ اونمآ نيذلااهنأ انه:مدا را ا هىلعأ]

 لاند وق هريظنو لمقدم ىف اونمآ رضاا و ىشاملا فاونمانيذلا امنا ا عملا ا ده ىلا عحرب رب هز[ داعو |

 ١ كاد اعنا عدو لاك الا (14 2 ١ دنس ىلع اونمد ملقا لمعس ىل_عاونءآنيذلا اهي“ 1

 الإ ةدلصفتلا لئالدلا تعاونمآ ةءاحلا تالالدتسالا باوتمانيذلا اها (متناند)لالدتسالا
 (اهعبانو) ١ هللا ةماظع هنكنأب اونمآهلهرو هيشكو هتك.ئالمو هلل ةدلمسغتلا لئالدلاءاو تانيا اهب“ |

 زين ستايلز .جتتال لسرلا تانقصو بتكلارارسسأو هىتالاا لاوس ؟كلذكو مكلو مع هنا ىبهتنتال |
 اولا ٍلسو هيلع هنا ىلص ”ىبنلا ىلا اواحدو ملارابح نم ةعابت اكورد (اهاخو )انوش ءليصفتلا |

 ل د و هاوسامع رمان 2 زءوةاروتلاو ىدومب وكيات كون نءؤناتا هللا لورا

 تازنق لعفنالا ولاة لبق ناك باك لكبد نآرقلا هباتكبو دمعك وهلسرو هللا اولد سو هيلع هللا لص |

 "الاريسفتىو نولنملا م#ع سدلاونمآ هلَوَدِب نييطاسخلا نأ (ىناثثلوقلا) اوهامواكف هن "5 . الاه 8

 أاونمكنيذلااه' اريدقتلاو ىرادتلاو دؤوملا عم ه”باطانانا (لؤالا) هوجو لولا اذ ه لعاعب رغت
 ام ا ابريدَقَتلاو نيعفانملا ع مباطألانا(اهي انو و)تآرتلاو دمعك ا ونمآ ل خالاو ىسدعو ةارودلاو ى وك |

 مهب ولق نم 2 دمههاوذ اب انمآا ولاكن يذلا نم ىناعت هةوةباذددك أني ,و بالايام ناسللابا اونم[نيذلا 1
 راهلا هحواونم1نيذلا ام ايريدقملاو هرخ 1 اورفكو رابنلا هجواونم1نيذلا عم باطخ هنا (ابتا) |

 | هانا هاوذمىزعلا وتاللاب ودم يذلا كام رددت نيكرم ثمل باطش هلا (اهعنارز) ه رخآ اضدأا ومآ

 |(ةئ انلاةلأسملا) نياسملاالا قالطالا دع اوانءال نمؤملا طظفأ نال لوآل لولا | ودحر ءانعلا ارثك آو
 ] أ لعاق مسيإلام ىلع ل "يآ ىذلا بانكلاو هلوسر ىل_-«لزن ىذا باتكلاو ورعوبأو سعاع ناو ريثك نبا ع

 | لاقو ركذلاانلزنأو هلوقو كذا انارننتانا هلوق هيف مق نمو كرر نم لزم هنا نولي باثكلا مهانت || | | | نيذلاوىرخأ آى لاهو مهبل لّرتام سانلل نيم ىلاعت هلق“ هننعيقم مد نذ جفلابلإ 'نآو لزنتوقامااعأ]|

 أرلسعا (ةعبارلا ةلأسملا )ال: اميلي [ضرأ ان لدقو هلوق لاك مكس مضااناالان سح امهالك ٠ اعلا ضعي !

 ْ 0 وسرب ( اهنا هو هقان(اهلأ) ءام ءامشأ ةعيرأ, نامعالابدي الاهذه ىف رمأ هلا

| 

 أ
! 
 ا

3 3 

 سس م اسما

7 

 اه انتو هللا اررغكلا اهاَوأف سمسا رومار ةكلا رك ذو ل ل تا ىذلا باكل 00 ا

 ىلاعتلاه ع 00 "الآ موملان رفكلا امسماشو ل سرير فكل اههيارو هتك 9 رفكلا اهئاانو العر ةكللا ا

 ركذ ىلء لوسرلارك ناسعالا بتارم قمذة(لوالا لاوسلا) تلاد الا قواد هال نر دش ّ

 ناك قالا ىلا قااهتةفرهم نم لوزنلا ةئسم نال (باولا) ةشقلا باقر ةكلا بتاع قوباتكلا |[
 باّتكلا ىلءام َدَمم لورا نوك ىلاط اآىلاى والا نم حورعلا هدم ىو لو هلا ىلع امدةمباتكلا :

 بتا ص فرك ذو بتكاابو لوسرلابو هللا نامعالا. ديال .اروءاناعالاس سعرك م(ىناثل'لاؤا)

 | هتابناالان ابار غاورت الا مون» اون راو كلا هكا هللان رفكل اة هسا روءأ رفكلا 00

 | هلاناسنالاعّدااعراما ةلاعالرت الا مولا وكل "ا يسر .رلابو ظ
 إ | ةدراولاتانآ تال فا عرر ح ”الامودار 0 المار كه بتكلايو لسرلانو هللأن ع نمو! | 7

 دكت الم ا اركتم نا صن مرسالا اه لامقحالا اذه ناك الخ لب وأتل ا ىلءةآو عرش” الا ودل وةك "ذل 1 ىف 1

 8 |عم لبق نم لزنأ ىذلا باتكلآو بتكلا لخالل. ةفك (تااثاالاؤ ا هتلامرفاك ةما .ةااركسو

 نع:هؤماون كمه ملا(لوالا نيهجو نمهنعباو وءاساو امرين لال او ةارو“ انني رذاك اوناك اما ا ا

 | (ناثلا) ارا تك اونمؤينأ او ما يتكتلا ن ]7 دوو ناعم هت

 ت22

 ادرار



! 

 || هةءدارااودبتكلا"كأو د رغم ظفا لق نم لزتأ ىذلا باتكلاو هلوق (سماقنالاؤسلا ) لبق": ظ

0.6 6 7 
 | مين قدا عنشماةز تملا ف نعطا!ل_هح اذا ردها ىف انءط: ضعباانناعالال رناكلكتلا ف ا | لصاح ةردملا تناك اذافةز ماوه نامعالا قدرط نال مصنال ضعبا!نودسّتكلا ضءببمهماعاشا وو 9 0 يي اي 2شسلسللللل ل تتم : , 2 5

 مالكا ل وذأو رل_,ةبدكلا فال ةنسنب رمثع امم اهردملرن نارقا نال فاشكلا بحاصص لاق باوطاو لا ,ةنملزنأو هلوسر ىلع لزن لاف (عبارلالاؤسلا) اقحنو رذاكل امه كئاوأ المسلك دربباو دكر نأ نو ديربو ضع رذكح:و ضع ن مؤ: نولوةبو لات هوَدِب دارااوها دعو
 نمل .غالاوةار وت! !لزرتأو هدي نيبانمل اكن 3صمق لان باكل كءءلزن ىلاسعت هل اوكربسن:ىف ى.ءادهىف |

1 

١ 

 اورذك عاونما ءارر كح ما ونمانيذا'نا).ىلاهثهلوق © م وهلا عاصتق سذج مسا هنا باوذلا
 | لانسم همفو (املأ اءادع مهل نب نيقفاشملا رمشب ال دس مي دهماآلو م_مارغغمل هللا نكيلارك اهذادن' ال
 : ّ دذناءالادعب رفكم ندد رطداسف ند: هش غرو نانعالاب صان ىلاسعت هنأ لسع" (قوالاةلأملا) :

 ٠ المواقف ةشرو عقونامعالا ناك ولذا م-مب ولق ىف نانميالا عقوال هنا ىلع لديك ل3نافتاَركو تار[ ا ناسعالا دعير فكل | مهم رك ,نيذلاثا هم دارملا نا (لوالا) ةزريثك.الا اوةأاه نأ لعا و ةيالا هذه
ْ 

 أ ةالصلا هملعد_#© مدقمدنع افك افدادزا مم ىسعت اورقك مثدوا دياونمآ من ريزعبا ورفك غئى.رعت أ ١ ار وتلاناونماد دوما مومذعم لاق (ىناثلا) انهدا دك ىسفلا ىلع توءعدنالاغلا و تابشلا هم ىي 7 داكيال | ش٠ | دناف عري مبوتي م عمج ريغ بوتر عذلا قسافل ا ىرنكاذكو ءانزك دىذلا هولا ىلءبارغتسالاد | أ داعيتسالا هنمدارحلا ل: | اريّمعنم نكد مل مصلاناميالا أ ول هنأ دارملا سلو مولر مغ هان كيل لوةيدارملا ||
 ىعسدق ناعال اراهظا و نيا للا ق-قدكلاو نكملا عا ولأحا رذس| ىف مهدا جخاو مه دسوهرفكلا فا مهدادز' و نور مم نامتامكعمأتا| اولا مهتنط امش ىلءاواخ ل مهنا وهاثلا ركل اونو مو دانا ْ اولا نإسملا نماعج اوةلاطك منا اودىناثلا ناعالاو مهره اط ف الخ لعد عطن وكم - هتانتوع | || كلذدعب مهرفكو مالسالامهراهظا لالا ناعالاف نوةفانملاذارملا نو رخآلاه (تااثلا) مالسلاو[#

 اد_هنأاس دارملا سدأ و هلع مما ةجر لانغق لاق ّنءود ى- تاكرشملاا ودكشت الو ىلاسعت لاه اناعا
 / ىلاعتهل وق هءاع لدي ىذلاو لاق ءالؤه ىلاالو» وه ىلا ال كلذ نيب نيب ذي دم لاه م مهد درتدا را ليددعلا

 الو رمق ناتكلا! ل ؟نم ةفئاطدارملا موق لاك( عب ارلا) اسعل أ اهل ذع مهانأ نيةفانملارمتتي ةبالاذهدعب ||
 1| اودم[اولاكم_ما مهنءىلاهتةهقتاربخ أ ام ىلع ىرخ أر فكلاو ةران ناستال ا نورهظرأ راج نسل
 مهو مالسالا ىلعت وع نأ مالسالا ةدص طر نا ىجو افا رملانيلئاقل!بهذملط_ اذنهو نامتالادعب || رفكلا ل_صخخ دق هنا ىلع هب الا تلد 6 انلاةلاسلا) مالسالانةب رطسا او ءازبتتسالا دحىلا كل ةفاوغاب

 رفكلانا ىلعدي الا تلد (ةئلاثلاةلاسأا) كاع اراهطا ىلءناعالا ل_هنان اب كلذ نءنو د :
 ب ونذلاةبامصاتناك انا كادوا ومه روك لاح اهوباصأ َن وذؤدلا رفك اودا دا مسا | (قاثلا) مهرفك ىلءاونام مهنا (لوتالا) اهوجوةدايزلا هذهريسفتقاورك ذورخ الا كاذكف تواغتلا 1 ا.هرحأ ل .ةاذاف نا.فانممناضاءمنال كلدك اضيأناعالا نوكي نأ بحوفناهةنااو ةدانزرلا ىلمقي :
 |ناءالاف ةدانن وكن نأ يو ناعالا تقوتاءاطاا:ةيامصا كل ذكف رفكلاىف:دابز رفكلاتقو ا
 ْ لبةرفكللا نال ل طاب لوال او اه دعب اسعو أهي ودلال _:ةاعاطورمشمنوكب نأاما ةناالا هذ هفر وك ذملا أ مكان ا(لوال ١ نالاؤش هذو م-هارفغمل هللا نكيرل ىلاسعت لاقت مث هما ص ىو ا ورغكلا تاجز دمافعأ /| نيذلاب ءازهت_الانا لع لدي كال ذو نورت سم ننام! مهاوةب تاه امنا ارذكل ىف ةدانزلا نأ (ثااثلا) |
 1 بأ ىنانلاوةرتالا هذه ىفةروك ذملا طث ارمثلا هده عسضت دانحو قالطالا ىلعد وك دهرعغةنودلا |

 هسا ا 222 ة 2522 تت متت رب وو و ره



 موو

 | مزال لاو #لاغ َنيَريدَمَءلا لك ىل- ادع, كلذ ناكح واوروفغمةروتلا دهب ركل !نال لاا ْ)
 قباسلادوهعملا ىلع هله لب قارغّتسالا ىلع يذلا ناهلوق لمه الانا (لوالا) هر>زنءهةعباوأاو ٠

 عد هزه ع

)( | 
 | هلاك لهلوقن طقهنءنوبوتءالو رفكلا ىلعنو وعمسملا مهتم ىلاعتهلت!لءنوتيعمعاوقأ هيدارملا دا
 | لءجرغ مالكلانا (قاثلا) اولا لاز ريدقتلا اذه ىلءورفكلاا ىلءم-مومنعراشام-هارغغبلا |

 [ا

 | ملظعالو عقو هملق ىف مالسالل نكي مل رفكسا اىلا مالسالا نم لاتنال اري كت اكرم لك ناودوداتعلابااغلا |||
 اوك ذملامكملا نا (ثلاثاا) هانرّرق امىل_ءرةكلا ىلع توعهنانانالاذ_هىلام لاح نمرهاطااو أ

 : | ةزوك ذا تاقصلا عمدت ريدقالا اذه ىلءن الثا الوقورغكلا نءةيوتاامدعب طورستم هن ال يف ْ

 | اذهى رف ىوقأ ةمامقلا ف مو وةءو ماغع أ موتايخو سقس أ مهرفكن ا ىلع لدي 0 ذلا هدا ارفاناائلق
 | كدكح وف رشنلا ل> ال 1 دانا ههصس 2 و نمو كْدَم وم-عقائممزيمدتلا نماندخ اذا و4 وثك رء

 هللا نكي هرقندك تا ماللاموارفغل وق ىف (ىلاشا!لاوسلا) لاكمو لري و هنكتالمو هلوق

 أ باوللاو هسضدحولااخ ىنلادمك أت هيقئاللا انا عضوأ ا اذهب قنالريغا ذدو دمك ملا قت دقي موارفغ.ا
 الا مهدهلالو ىلاعت لاه غ ىننلا دمك اتى ةغاابملا هنم دارا ا ناكمك-تلا لمس ىلعرك ذا ذا دمك اناا ىنن نا
 مهو ةلزتسعمللاف الد نا الا ىلا رف اكحل ا دم مل ىلا هنو هناا ىلءلدياذه انبات لاف المس
 .[|| ىلاعت لاهت م ةنللا ىلا ةرخ الا ىف هب ديال ىلاعت هنا ىلعوأ فطالا ةدابز نم عنملا ىلع لو 4 هنأب هنعاوناجأ
 ]أ هنانيب ىلاعت هنا لاه ندع انلا ىلع ةمَّدةَملاَدي الا ل نم نأ لءاو اسما انا دعما نأب ني_-ةفانملارمشب
 | ىلام_علصوب كلذ عم هنا باول ارا دىلام_اصوبالاوو لاق مم ةناساىلا موي دومالو مهرفك م-هأ رفغبال

 أ مم مكح عرش هلوقو املأانا دعمهانأي نيةنان اريد هلوق نم دارملا وهو باقعلاعاونأ م-ظعأ

 نودنمءاملوأ نير فاكل نود: نيذلا) ىلا-ءت لاق مث فدسسلا كب اّمءو برضا كَم لوة:برعا او

 لأ فمع عفرو أ نيذلا ديرأ ىسعمّذلاىلءبصننيذلا (اميجهقتةزعلا ناف ةزعلا مسه دنع نوغتي أن ينمؤملا
 ا | ناو ةفانملا ناكو دوواانيرفاكلابونوةف انملا نو ذي .نيدلايدارملا نا ىل-< نورمسةا ا ىفناونيذلا مه

 | نوغتسأ ىلاعت لاه تمهل ةعئلاو زعلان دوهباا لوف ميال د ص نا ضعبل ممضء:لوةيو م-مولاوب

 أ لاقيوز اًرعةديدشلا ةباصلا ضوالل لمق هنمو ةّدشلا ةغلل ىف ةزعلا لأ ”ىدد اولا لاه ةزءلامه دنع
 1 | "ىلع :رع هدم وددشلاد امهل اًرَع وكلينأداكسو هص صدد اذا صا رملا ىلع ص رمل ارعم_سا دق

| 
1 

 امه.ثعم برات ةدشلا نمل اوَوْدمْوْوَدْلَه رمل او تعمير ملح دعمت ىا ارو نعاس و هند رهط د2 اذا

 | ب, ةوقلاو ةزعلا نوملط» اون اكن ةفان لا نا لوف اذه تفرءاذا لاذلا فال عملا ىوقل اًيزءلاو

 ٌضقانلاك !د-هل قناف.اعس هللزعلاناف هلوقب ىأ رلااذهم -مماعل طن اىلاعت هنا د وريلانمهااسصتا

 | راصءزازءابواردافراصهرادقا,ةءاوس نم لكو هلل ل ءاكدل اةددشا !اماق نع مؤمللو هلوسرلو ةزملا هلنو هوا |

 دنع مالا ناكف ىلاعت هنا نمالا لص لنينمومللو مالسااو ةالصل ا «-.مللعلوسرال هل صاسألا ةَزغلاها رزعأ
 أ

 | أزمسيو اهبرفكي هللاتابا مععساذا نا باتكسلا فمكلعلزن دقو ) ىلاعت لاف مهن اءدج ةزعلا نا قمقحتلا
5 - 9 1 

1 1 
1 

0 

1 

- - 

 نوضوذحي ماجن فاوناكنيكرمشملا نا نورمسقملا لاق (هرمغ تو دح فاوضو< ىتح موعماو ده ةنالف ا مب 0
 قع مهتعضرعافانثتانآ ىف نو ود ني ذاا تن راذاو ىلاسعت هللا لزنأف هنن ودرست تارقاارك دف

 نيك رمشملا لعف لدم نولعي | وناك ةنيدملاب دوويا ١ زامحانا مك تازئا الاهذهو رغشيدح ىف اوذونع

 لزئ دق هنا نيةذانملل ابطا ىلاعت لاةفنوةفانملا مه مالكا اكلذ ىلءموه]نوةفاوملاو مهع«م نو دع اًملاو

 5 ءازتسالاو هللا تان انرفكلا مع اذا ىعملاو اهب ز تسي واهب ر فكي هللا تانآ جس عمءاذا نا باتكلا ىف مكدذع ١

 0300 ] تدم“ لاقي اكودو فانسكلا لاق ءازهتسالا عا“ هيدارملاو تان الا ىلع عابمتلا لمت عقوأ نكلو اهب |

 0 | اهبأزمسسيو !يرفكيط لاحهللاتانآ مع مس اذا ىسعملا توك تأودو رخآه سو هيف ىدنعو مالي هللا دمع |
--- 



 هال

 رذكلا مدغثيدحف اووي تس مسه ماو دعقتالف”قاسكلا لاهم ىلا ةجاسالف ريدقدلا اذ ىلعو |
 مل-ءاالهأ لامر ذكلا ىف رابحالاكثاو أل ثم منن وقذانملاامأ ىعملاو مول ءاذامكسنا لاق م ارهتسالاو |

 ةلزنع الا ىف ناكرشا ل ناودلعأ طلاشو ءاريركستء ىذر نمورفاكو هذ رذكللاب ىر نم نا ىلد ل دياذه
 ناك اًذااَمْأَف سوللا كذب اءضار سلال ناك اذ اذه انه هلثملا ظفارك ذىلاعت هنا ليلدب رماابملا |
 نيةانالا نب انلق ةققدلا هذ واو كِلَذك سدل صهالاف فولو ةمقتل |ليدس ىلع سل جامناو مهاوقلاطخاس |
 دوهيلا ك داو أل ثم نير فاك ا رفناكصص لو.سرلاو نآرقل اف نو:ءاباوناكودو لانو سا اي اوناك نيذملا َ

 اوناك م-مئافنآرتلا ف نوئعطباوناك نيذااراذكلا نواح ةكعاوناك ةئي دل اناوناك ني زا!نوأسملاو
 نواح اوناكنيلملاو راشخالا عمدووللا نو سلا ياوناك نيةفانملاْتاقرفلاو ناميالا ىلعنيقأب
 || عماج هللاّنا لاقذ رذكلاىفني رفاكلا لثم نيةفانا نو كس ىةد ىلاسعت هنا م ةر رمذلا دنعرافكلا
 ||| كلذكف امندلا ىف هللاتان انءارمتالا ىل_ءاوهةجام_من اك ذيرباع مج مهجىف نيرفاكلاو نيقفانملا
 || ني وتلا فذ نكحاو مهءام دعبهئالزي ونتلانعماج دارأو همايقلا موي مج باذع ىف نوع

0-7 

 ا

 مخ مكلا ناك ناف مكب نون رثد نيد ( ىلاعتهل و" 35 هَل فدا صوهو ظفالا نماف ا ةذكسا ْ:

 نبذلا هاوق نأ مللعا (اليسننمؤملا ىلع ني رفاكلل هللا لهي ناو ةما.قلا م ول مكي مكح هللاق
 ىو هب رتب هلودو ملا ىلع بصتاماو نيةفانمال ةفصامأو نود نيذلا نمل دباما مكب نود رخي
 مكعم نكن ملأ نينمْؤمال اولاق دوما ىلعر ووط ىأ مف مكل ناكن اف "سنو أ ريسخ نم ث دع امن ورظتنإ

 ا ذوصسمأ اولاهت نيم لا ىلءرةط ىأ بددأ دوهبلا قءدني رذاكلا ناك ناو ةهنغلا نما.همقانوطعءأف ىأ 1
 !| ىهعد وك نأ )ل ود ١ ناهد وهن الا هددرعسفت فو همأع تاغىأنالذ ىلع د وس لاة,مكملع

 1 مكحنء مهانطثنأب نيساسملا ند مكعنو كل ذ:نماممش لهن لم مكرسمأو مك.ادق نم ن ه ومكملغت أ ا
 |١ نوكي؛ نأ( ىقاشلا) مصانع اينص انل اون اهف مكملع مت رهاطظمىف اشدناونو مهم ولق هب تةعضام مهل انلمو |

 كلذ رءمهورذس نقئانملانا م مالسالا ف لوخ دا او هدا واكد ومملاورافكلا كلو أ نا ىنعملا ْ ٠

 اي مكلل انلقو هنم م انعئمو مالسالاف لوخدلا فمك أر ىلع م ا:ءلغاملأ نوقفاذلا لاق نيسملا ىلع
 أ لصانللاو متدجوامم ابيدئانملا اوعقداق انلوققدص متد_هاش اناف مم ىوتي ودم[ نه

 مدح وامام مت انما! اوعف داق اصملا.ذهىلا مك ان دشر 1 نيذلا نان ني رذاكلا ىلعنو:عْنمقفانأ انا
 نب رفاكلا طظطاراةد-اونيئمْؤملا نأ اا ىلغعت انلق ابيدن رافكل ارفظ راكد نياسملا ارفط ىم-ل ل. ةناذ
 || رمطاماو هللا ءامل وأ ىل_ه خفلا,ةكتالملا لزنت ىءاسهسلا باوبأ هل خل مي_ظعسهآ نينمؤملا ر-فظنال |
 ىلاعت لاه مث ةيقاسعلا ىف هب وةعااوان دا ىفمذلاالا همم قالو ىذقا ءىفد ظالا وهاش ني رئاكلا |
 نءاسدلا ىف ف.سلا عضو ام ىلاعت هنا ىهملاو نقفانالاو ينمو زيي ىأ ةمايقلا م ول مكش مكتح هللا ا
 نالوق همقو ال ءدس نيم مولا ىلع تي رفاكملا هللا له ناو لاق مث ةمالا مول ىلا م-مباشعرخأ لب نيقفانملا |

 فاطع هنا لملدي ةماسقل ا ىف هيدارااناام مع هللا ىذر سا.عناو مالّلا هيلع ىلءلوق وهو (لوالا) ١
 ى_هملاو ة-خلاب صودخم هل: دا ه.دارملا نا (ىناثلا) ةما.قلا مون مكن مكس هتئاف هلوق ىلع
 لكلا ىف ماع هنا رخ( ثلاثاا)ل.ادلاو هان مهلغي نأ د سدأو لكلا ةح ىلع ةيلاغ نيالا ةحنا
 راديهزرحأو ملسلا لام ىلع ىلو:بااذارفاكلا نا اسهم لااسم هنفا هجر يهذاثالو ىل.ادلا هدشامالا

 اسئمو اير الا هذه ةلال ديانا سما دمع ىرت ثي نأ ه سدا رفاكل!نااسهنمو دب الاددهةلالدب كدع ل براطا
 دق(مهءداجودو هللانوءداع نيةفاناانا ( ىلاعت هلوق 0 الاوذ_هالالدب ”ىّمذلا دقي ال لس نأ 0 ير تي ل - : . : 35 .٠

 ىف جاجزلا لاق او:مانيذااوهتانوعداع هل وقىفةرثما|ةروس ىف عادلا ريسف”ره | هد
 د : 010 د 2 ب يصل يي

 معمم

 رس

 : | هبال ود هريسفت
0 



 ا كا را رداع ةدور وك هللالوسر نوع دانت ىأ يع َ

 د هللا ىتر سابعنب لاق موءا دخ ىلع باقعلاب ميزات يأ مهعداسوهو ةوقو هللا نوءيابباست كن ءباس ا

 طا مهلا ىلا اول موا ذاق نم موا ى ءامهدإك اروف مهباطعي ىلا بعت هنا ٌكلذو 5 ةرخ . الا ىف مهعداخ ىلاعتهلاامهنعأ|

 1 بهذ ةوحام تءاضأاسإف اراندةوةسايذلا لكك مهلثم ىلاعت لو هل رادو ةلظا|ىفاوتيو مهرون فطن 1

 ْ ! رذه ىلأ ن عو نيد ديد مدو«سمنب هللا درع دعم فو هع لصاصتو لصاص اجا نوُديْذَتي ى_عع ا

 ةددحاو ةيد ىلسءنو الف ىرخأ ىف ةرانوةيدف نونوك# ةران مهنأ ىعملان اكو هل هلا لاا دلاب نيب دي مم ا

 ركذو كل ذنب نا اوعهاوريسف:ىف هريرة: متن دقو ةءاسأبا ىلا هيراشي كلذ ةلكو نينمؤملاو نيرفاكلا | 1

 نءابوقكرتلل ىادلا ناكناباةءاهك رتنمالواباوناهبنوجربالو لاما ىفامنولةثتسيممنا لكلا |
 | ىلع لعففلا عقو كلذك ناك ملءفااىلاىئادلاو سانلا فوالا سيل لءذلا ىلا ىادلاو هولا اده أ

 ١ : دنع ساذلا عم اوناكا داو اول هي ل بئاجالا نمد مهم نكي ىو هنالاللقالا نولدد ال مما ىعملاو ْ

 || ةيقان , روما باطلا كل: ناملعو راسو رلاتاداعسا!باستك اوة.قاماا تاريخ اءاش ذا هله ىف هيولطم ناك

 ,ةرمرأب

 سم ا ل ل وم عا ا

 ْ اذاو نعي (ىلاسك اوماق ةالصلا ىلا اوماق داو ىلاعت لاش نوربص التان ظ ىف موكرتو هروب هللا
 ]| كلذ سو ةغللا ف لكيلا ى«موهو نيئط ايم نيلق امم ىأ ىلا سك اوماق نيلسملا مال ىلا وماه:

 ٍ .ىراكشك نالسك عج اهتو فاحتلا مضي ىلا سك ىرق فاشكلا باص لافروفلاو لدكلا هو

 الا ةالصلاىنا نوموةيال مها ىعملاو و الا هلا نورك ديالو سانا !نوءارن) ىلا عت لاه منار ىف

 هلع مهرب ف ىا ارااناانلقةيورلان ء'هلع اقم ىهو 5 1 ارا ىعهأم ل .ةناف نيدلا لالال ةهوسلاو ءابرلا لالا

 1 ةالصلا هلل ارك ذيدا ارااثا(لوالا) هووال قالا هلا نورك ذيالوهلوق فو لمعلا كلذ نا صتسا هنوري مهو

 "ب 0 0 3 مدا نء نينا اوريصو ى- نوفاك الملا تقو لوخد

 ْ 7 د ءاوستافوالا 200 2 را اا راا(ثلاثلا) عز 27 ذيالمهذ

 مالسالاب ني رهاطظتملا نماريثك ىرث اذكعو فاش كلا بحاصلاه اردانالملقالا ةالدلا تتدنكي موأ

 ْ رتفيال هاهو أو همانأ هب قرغتسي امئدلا ثي دح ن كلوش كالو "هلماهم هم عمت مل ىلابللاو مانالا هةيدجول

 ا هللا هل قامو لدلق هريثكذ ىلاعتهللاهّدرامو هلي ل ىلاعت هقنانالالملقالا لاما ةدانقلاف(عببا رلا) هنع

 1 هيثو (المدس هل دق ن اهنا لاكد ن نمو الوعى الو الح ىلاال تا ذ نيب نيب ذي دم) ىلامعت لاق من ريثك هلدلقذ

 لوم#و الءاقالا هن انورك ديالهاوقن هوأنوءاربهوقن هلاحام نيب ديم .(قزالا ةلأس سأل لثاسو

 7 اك نءبدي ىذا نيذملا هدم -و نيريكم ىأ نيب ْديْدَم (ةياثلا هلأ سأا) مذلا ىلءابوه:ءنوكينأ

 ْ لامالك ىو اناكف بذلا ف سءارب ركنا ةةيذيذلا ناالا هاو باج قرشي م ةديودربىأ نيدانطلا

 00 وه للا ىلا عادلا ناك اذاف ىعادلا ىلع فةوّدي لفل نا كل ذىف بيسا نأ ل -ءاو هنءدد 5 بنانا

 ْ ةريغتم هيامسساو لاعلا اذه عف منال بنا رطغالاو بذيذتا ارثك ماعلا اًذهلاوحأب َةشلعملا ضار خالا

 مزاريغتلاو لّديتلا عب رسدوضةملانا غد ودقمال اع ىادلاو ىعادلل عت لعفل ناك ا ذاو لد لا عب رم
 نمامأ ددرتل او ةريذا يف ناسنالا قرمذ فراودلاو ىاودلا تضراعتاسبرو ةبغرلاو لما ىف ريغتلا عوقو

 : ْ ىلا اضسا راش ا تاسنال فهناك 7 رحالل ديلا و ريغتلا ن نعةّعير

 ْ مسا سلا او ا'لاهو بولَما ١ هن مطتهقنارك بال لافو اونم[نيذلا هللا تنشب لاف تايثاابناميالا

 ١ مهدد مهني دوأ مهم ولق نوب ديدي ىهملاو هن نار ذيدم سامع نبا أ رو ( ةئلانل لأ ل1

 نبدا ؟ ناسءالاو رغكل نيب ىأكل ذ نيب هلوق (ةعبارلا لس -اا)ب اوداااسميف بدن ىف اا ىهو هش را ا هيدإاو

ي نيذلالوة دنع: هقل اذه ىف ىرجدقنينمؤل اوني رذاكلا |
 7 ا ني_ثمؤملا نود نم اءاوأنيرذاكلا وذ

 1 .تدينمؤم اودبا : 7 : دل يدع داق لا تاءالاورز) كلا ا قرد -ةةنقإر ل ا
 بوح



 النا ةلآسملا ) كرمدلاب ني ”رمدم نكرم دمالو ئصاخم ||

 كلذاو اهتم ثيخقامالا همي رطناالا ةْييِبحْت ناك ناو رافكلاةةيرطنااناق زئاجريغهناورافكلا ||

 7 - 5 ١
 مهسورسس سس سس يلا هايس يي بيبي ل :

 0 ب همم هر يم مس 2 سمسا 2 سوما دس ع حب دسم هه مسح سس سس سس سس سس

 نأ ىلء ذب الاهذ_مانادصأ متحا ( ةسم
 مبهريصو مب ذبذ دةالعاف ىضنقي نيب ذب دمهلوق نا اولاهو ىلاعت هللا داع أب لص امنا ىيدلا ىفةرعدأل

 ةيصوملا ةضرادما اودلاهيلقىف عقواذا ناسنالا ناقدعلا رايتخ انس كا ذو نيد درتم ني ريسك <

 ىف لّم انو هسفن ىلا عجر نمو السصأ هلعر دقي ل هسقن نعدذرتلا كلذ عفدينأ دارأولف ةريأعاو ددرعلل

 ْ ىذ:ةيءالودىلاالو ءالّو» ىلا ال ىلاسعت هلوةىل.ةناف ىلاعتهّشا نم لكلا نا تدئفىلاءت هللاوه اا ءافشا

 ا ةّقي رط ىل_ءم_عّمذام ىلاعت هنا ىذتمد كال دو نب رفاكلا هدب رطو نتمؤملا عن رطالر ىلعو-ههذ

 | دقي ىيطناالا لا ذاموهب ١ رشع ةعضى نية انما ٌمْذو ني[ ةرما!ةروس ل وأى رافكلا مد ىل اعتهنافا
 وه امىلا هنعاول دع مال ليرفكلا اوك رتمهنالال مهم ذا |ىلاعتو هر افكتاةدء رط نم ثمن قافنلا
 . || نيوجو نم مهاوق ىلع ةن الا هد مياس اصصأ صحاو الس هل دوت ناق هللا لاضد نمويلاعت لاه مث نم ثيخأ
 || اذهل ه2 ملال او ىلاعت هللا نم هيديذل كالت نا ىلع لدي نيب ذيذم هلوق ب.ةءمالكلا!ذ_هرك دنا (لوالا)
 | لالضالا اذه ىنعمالزتعملا تلاعتنيدلا نع هلض أ ىلاسعت هللا نأب عب رسمتهلا ( ىناثلاو) هلبقاعمالكلا
 | ةماسقلا مون هل_ذيىلاعت هللا نا نعت رابعو»وأ لال_ذلان هلع هلل امكح نعةرابع :وهوأ فاطلالا باس
 ًانودصتالا ونم !ئيذلااري )١ ىلاعت هلوق « ارامهابلءانماكتدقهوولاهذهو ةنطاوي رط نع
 ىلاةّرمو ةرفكلا ىلا ةّرمم-منأب نم_ةفانملا مدام ىلاعت هنأ ل-ءا ”(نينمزملانو دن .ءاملو نير ذاكلا
 لاةفمهامذ لثماولهذينأ هناالا هذه ىف نيلسملا مت نيتي رفلا د_-أ عماورقة-_ب نأري-غنم نياسمإلا

 تمسح

 ا
 مسه ناك ةثيدا اير اصنالا نا هيف بدسلاو نيم هوما نود نمءامأ وأني رئاكل اوذذنالاو ذآ نيذلا اهيا
 ني رجامهملا لا-ةةىلونم ملسو هيلع هنا ىل_ههللا لوسرلاولا.ةف ةدومو فا-و عاضر ةلظإ رقىبذ

 ةالاوهنع نينمؤدال ى-مناذ_هناوه وهلناد_حرلاغقاا هلافام (ىناثلاهح ولا 5١ ةباالاهذك تازئف ا
 نوديزتأ) ىلاءت لاق مءامأو امهنما ورم" الو موههاذم وئيتفانا1قالخ ا مكل تايب دق ل ودب نيةقانملا 0

 ةالاوم نعنيسنموملا ىنن ىلاعت هنا ىلع ىلوالاةيالا اناس ناف (انيممان اطلس مكسحرلءهقن اول« دع نأ
 دارملاو نيقنانم مكنوكح ىل_ع انيبماناطاس تلاوات نأ نوديرتأ هب الا ىسعم ناكر افكلا
 ىدملا ناك نيةفانملا ىل_ءىلوالا هي الا السنا و هنَسآو لوس رلا مهو هللا نب دل -هالاولمت نأ نو ديرتأ
 ءلر دلا ف نقف انملاَّنا) ىلاعت لاه مث نيت انهلل مكستالاوم بدسب ةح مكب اًمعفف مكلع هناول دع نأ نو ديرتأ
 ىلعفءوخ ورصلاك ئئلارعق ىصقأ كردلا ثيللا لاك (ىلوالاةلأسملا) لئاسم هيفو (رانلا نملفسالا
 .ماعطلاكاردا هنمو قوعللا ىن_:كاردالا نم اذهل_صأو هجرعق ىمتأ لفدالا كردلا دارا! ده
 لاه اهللذسأ اه دش أن ارهاظلاو تاقيط موج ناهربهاظو ةقبطلا ن مدي قط: امك ردلاف مالغلا كاد داو
 (ةيئاثلاةلألا) ضعي نملفًااهضهبناك اذا كردلاو ضءقؤنا.مذعب ناك اذا حردلا ٌكاعغلا
 ناْغل امه حاجزلا لاق اهكتفب نوق ايل اوءارلا نوكسب كر دل ىف مصاع نع صفو :قاسكلا و ٌةز- أرق ٠
 لأ كاردأ كردلا عج متاح لاف الا معمتسا رث كصأ هنال ا رلاتف رايششالان االا عما او ععشلا لم
 ةلأسملا ) باك أو باكو سافأو سلف لءكلردأ كردلا عجيو سارفاو سرذو لاب اد ل. م-هأ وك
 نوعرذل 1قلاهو لهسالا كر دلا فم_مانيةذانملا ةفص ىف لاق ىلاعت هنا ىراسنالانبالاه (ةنلاثلا
 نا لمح هنأب باع أو نوءرذ ل 1مأنوقفانا | ناذع3 ثا ام_مأف باذسعلا تشن وعرفل ١ وا_ثدأ |
 أ ل_هأبو مالشالا"ازتسالاو هورفكلا نمرخ عون هيلا مضو رذكلا قدإ_ثم هئالرفاكلل!نءاباذعت أ | لأ قذانما ناك امل ( ةعبارلاةلأسملا ) نانةيرغلا هيف عقجا دقو لفمالا كل ردلا ف نوكياسنا باذعلا أ |
 ْ ْ تناكف لا ذير افك نوريذع منيا تمارا رسأ ىلع عال_طالا مرنكع مالسال !نوريهظإا واكانا مما بيسو |

 معجب بي ل يي
7 



05 0 

 ا
 ا 2 0 7 1 1 5|

 : قاسفلا قد ىف ةءافشلا تالا ىلءاذمانياص أ حاو مهاديدهخا دعو (اريدن مها دع ناو) ىلاعت

 من املارنغ قى الصاح كلذ ن كولو ديدهتلا ادب نيقف انملا ص ىلا هت هنااولاق ةالصلاال_هأ نم

 لالدتسالا هو ليب اطال ا لدلدبالالد:سااذ_هسداو قات هنا ثمح نم قافنلا نءارجز كلذ نكي ل

 لاق عرافكلا ب اذ ءنمديزأم_ماذعهقا لهب بابسالاهذهاف نيقفاثملا٠الؤهنمةنلا فءاضنت |]

| 
1 

 | قام هنا ثنح نم هتعارحز ق_ ل همدع عم ك3 لص ولذ قافنلا نعرجزلا ضرعم ىف هرك ذىلاسعت هلا هذ

 نط رمش ىلا هن هلال كلذ ونيةفانملا ل_ءةمظع تاظرلغت اهدي الاهذ_هنأ لءاو (اهظعا رحآنينءوملا هلا |
 ْ جالصاو عبشلانءةيوتلاق لمعلا حالصا(اهنانو) ةيوتلا (اهاوأ) ةعيرأ ارو ءأ م_منعبامعلا ةلازا ىف
 حالصاو ةنوتلانءهضرغ نوكين وهو هللانءاصتعالا (اهئتلاثثو ) نسحلا ىلع مادقالا نع ةرابع علا

 مراضملا عف دو عفاسنملا باج ه ولطم ناك ول هناف تق ولا هده ىاطال ىلا.هت هللا ةامضصض بلط ىله علا

 ]| الز مهي ؟يىلاعتهناهيقسيسلاو صالخالا (اهعبارو) _اهتعريغت يو ةقيرطلا هده ىلع قب هللانيدب |إإ
 | ىلاعتهتا ةاض رم بلط لمغااو كرثا كلذ ىف مهضرغنوكي نأ امل اناو نسما ىله_ةيا نانو عيبقلا رتب |

 رخآض رغ هيج زتءالنأو اصااخ ىلا_هت هللا امض سه باطوهو صرغلاكلذن وكنأ ) امماخو)

 أ متوأ منونءومكءا وافل و نيئمؤملا عم كما وأف لاق كلذ دنعن ةعيرالا طثارمشلا هده تاصحا ذاق
 نئارقلاهذ_هواهظعارسأ نيئمؤملاهتناتْوي فوسو لاف مويا | نيف انملا ماض ال فيرمشتلا فنينسوملا

 ناكو نمو َح ركشنا مكءاذعب هللا ل_هفيام) ىلاهتدل وق * ىلاعت هللا دنعريدش قف اناا لاحنا ىلءةلاد|
 عفدل مأ عقنلا بلطل مأ شا الجال مكيذعيأ (ليالاةلأملا) لئاسمهيقو (ىلعار كس اش هللا
 راضملا عفدو عفاملا بلج نعهزخم تاجاسلا نع هنادل -ىنغىلاعت هلال ه-ة- ىف لاحم كلذ لك ررضاا

 مكر تو نحل مع اذاف جيشا نعز ارت الو نسما ىلهف ىل_ءنيةاكسملا ل-ج هنمدوهةملاامغناو 1

 اًاوق ىلءذي الادذ_ه تادةلزكسعملا تلاق (ةيناثلاةلأسلا) مكب ذعي نأ هم ركب قءلي ف يكف ميقلا

 مكباذعد هنا لغفرام هلوقناف بامءلاو بر ذعتلا ل_الاةاث قانام هن اصس هنا ىل_ءالاداسمحال كلذو ْ

 ركسشلا لءاف نا ىل-علدتةي الا ا ضرأو بيذعتلا ضرغلا د أ قاع ملهنا فب رص منماو متركشنا |
 ركح كا قلخ اذا مكباذعب هلال ع-فةءامربدقتل ارادلالاو ىلاءت هلي الهو كلل ذسدأو ديعل اوهناعالاو

 لإ ( ةئلاثلاةلآلا) تاماكلاهذ-هنعداوطا قءمسدقو مظانمري غاذ_هنامولعمو مكفناعالاو |
 نماورك-ث نوف مالكلا ضرفنانال ةريبكا|تحاص ندعبال هنا ىلع ةناالاهذ_هتاد انياضصأ لاق |

 متركش نا مكباذعب هللا لعب ام ىلاسعت هلوت لما د, بقاعن الثأ بو اذن_هف .انزلاوأ ترمثلا ىلع مدقأمم ا

 الأ هلا ىل_عباتكلااذ-هىف ةريثكلا هوجولا انرك ذانلق نمؤم ريدك !بحاص نا ملدنالا ولاهناف حنماو

 1 ىأري_خ لاو ميدقتلا ىلعهلا (لوالا) ناهحو ناعالا ىلعركشلا مّدَةَىف (ةعدارلا ةلآملا) ندوم ١

 لاوسلاف بدنرتلا بح و الواولا اناق اذا (ىناثلا) تاعاطا ارا ىلع م دةمناعالا نال ترك-ثو َمنَمآنا

 اركشر كشف ات رو اهةءلك ىف ل داس ةمظعلا ةمعنلا ىأر هسف:ىف راغناذانانالان ا (ثااثلا) لئاز

 || ناعألا ىلعامّدَقم ل_هلا ركشلا كل :ناكفالدفماركّشركش م هنءآ معنا ةفرعمىرظنلا اذا مالت
 رك-شلاءازح ىعهركشلاان مه ماا ىلا هت هنالاهلع ارك اش هنا ناكو لاق مث رك ذل ىت هماع همدقاذ هاذ |||

 هنوكنمدارملاو ركتلا ىل_ءابدثم هل وك ىلاعت هد رك اشا | نم دار اف ةراعت#سال ا لدس ىل-ءاركسش
 || ىلا باقءااور كح اشلا ىلا باوُلا لسوب مرحالف ةَتباهل طلغلا عب الف تاس.زطسا عمم ملاعدنا املع

 : هب الاف : (اهلع عمم“ هللا تاكو ٍلظنءالا لولا نمءوساانرهطا هللا بدعال) ىلاءهوق « ضرما
 1 مهدضفو نيةفاناارتسكةهام ىلاعت هنا (لوالا) ناهجو مظنلا ةمفمك فا (ىفوالاةل أسمألا) لئاسمأ

١ 

 ناحححصو



 || نال م صولا اذ_هرك امنا ىلا عت هنكلو اضراره اريسءالو لوا نم ءوبسأ امر هسا ستعال ىلاعث هنا
 (| ةماهالاو نعظلا ىف بحاو نييتلاو اودسق هللا لمس ف مب راذا هلوقك كاذ تمجوأ ةسعقاولا ةءضك
 | ا عطقنم ءانن: بانو كح: نأاما هنال ال دوناوهحو لطظنءالادل وقف ) ةعبا راةلأسملا) ا:نخاذكف
 اذهةدسع وأ لاق (ل والا) ناهو همقث ريِدَعَدلا اد ىلع وىلهتم# اذق:ساهنا(لوال الوقلا) الاد: هدأ
 (| لاف (ىاثا١) همام هملا فاضملا يقأو فاذا فذحخ مت لظنمرهج الا ار د3: ىلع ف اذملا فذ باند

 || (ىناثلا لوقلا) ملط نمالاءوسااب رهاسجما هللا بالري دقتلاو ىلءافلا ماعقم يقأ !ذههر دصملا حاجزلا |
 |١ هتمالظب روك نأ 4مولظاا نك لوقا نهءوسا ابر ولا هلا بدعال ىدملاو عطق:هءانثتسالااذهّنا |

 | توصلا عةرهتلا بحال سابع ناو دامت لاف (لوالا) هوجو ه مذ ىلعذي اذام موللغملا (ةساااةلأا)
 : لظربكنأالا دهام لاه (ىناماا) ها نه ىلءءاعدلايةنو د عف رينأ 4 ناك مولاغل االا هريغ ءوسيام
 1 ةسفلاىف سانلاعوق ولاسرمصي كلذ نال وت:كلاةرود_سلالاو-الاراعظاز وال( ثلاثاا) لولا
 | لوقاذ_هو بصغوأ قريس هلا ركذي نأب هسلظرانولا زوهفلط نمن كلا ةنرلا ف ناسنالا كلذ عوقوو
 | البر ناف هنعهقا ىقرر كسب ى أى ذب الا تازن ليق هملاظ نمرم تنين االا نسأسا لاق (عيارلا) مصالا
 1 تددرالف سااج ناو ىنقثركب وب لاس ملسو هيلع هللا ىل ص”ىيذلا ماقث هيلعّدر تارا ع تكف :ىودص

 | ١ىم دنع سل+أ ةناطمشلا ءاجو كلما كل ذ بهذ هيلعت ددراسات كل نع ب < ناك اكلم نا لافت تق هيلع
 ]| دعبول سن يديزو لاصفلا اراكأا نمةعابسأرق (ةسداسلاةلأ ىلا) هي الاه ذ_هتاريق ناطيشلا
 مان مالك ل ودا نم« ولات هر علا هننا بال هوقثا (لوألا) ناهج وهيفوءاطلا عب مطظنمالا رعب نا
 ' |١ نكل قعب جاجزلاو «اّرفلا لاقو هول و هوعدف لطظن +نكلريدشتلاو لل. ةاععطقتم مالك لظ نمالا هلوقو
 نمالاريدقتلاوالصتم ءاننتسالا نوكينأ يناثلا ءادتءاوالط لوقلا نمءوسلابرو هنأف هسقن ملط نم
 اره !ىفىدعمتلا نم ريد_توشو املعاعيعس هنا ناكو لاف مث هعملوقل!نمءوسلاب رهطازودع هنالظ |
 اهو كلذب هلام اعري م,هلاف هوساروةسسمفذقبالو قااالا لسةيالو هلا قاف سعي هيف نوذأللا |

 || قالثا عملو قلا عم قد هنيمأ ىف ةروصحت اترك ىلعتا ريجلا دقاعمنأ لع (اريدقاوذءناك
 1 ةراشاهو وأ اريخاو دنا هل وقنمعنءررض مذ د وميمأا عفت لادا نيه-ق ىف رود قلنا قلعت ىدلاو

 عندما ةراشاا اوذعتوأ هلوقو مسهل عفنلا كا هياىلا ا

 جسسح

 ا

 عاونأ ع.نيتماكل ا نيتاهىف لثدق مينءررضلا

 ْ يف ل 0 ا
 جيسيإ ل
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 1 نيف ا لوتس قامتا (كوالا) هوجو تقوار دق وةع ناك هللا ناك للسمتل اق ولا لاس وريقلا 1

 || اونعناك هتان (فاثلا) نسا لوقوهو ىلاهت هللا ة:باودم#ت تن مكسلعت ماقال ىيسع هنر دق عم !

 َ م كيوت ذو ذع ىل_عردقأ ىلاعتهلانا ”ى اكل لاه (كثااثلا). هلا باوما !لاسيأ ىلءاريدق ا ةع نأ ا
 5 نولوةيوهلسرو هللا نيب اوق رغب نأ نو ديرتو هلو هللا, نور فكي نيذلا نا ) ىلاعتدل وق « كبحاص وذع ىلع |

 .. نيس .. بسيمسجا ا اي 222222-2-373 14 2

 ني ء”رفاكدل اهدتع واقع نو رفاكللا م هن ئاوأالس كلذ نيياو دي نأ نو ديربو ضعس تكتم ضعس نم و |

 0 | قرانصتلاودووبلا بعناذلع ىلاسعم اك.داعزةفانملاةق رطىل»-ع ماكنا ىلاعت هنأ دعا (انيهمابادع !

 7 ا | ضعتسم مماعا مهلمطانأ نم (لقألاعو وللا) اعاونأ سنطا ادهن رز .رخآفرك ذو مجاضقاشمو
 || ىباورفكو ةاروتلاو ىسوعاونم دوبل !تاف هل سرو هلا, نورغكي نيذل!ن'لاسةذ ضعبلا نود“ بالا ١
 ْ (0 عاتب ذينأتودنرو نآرتلاو دمعع اورذكو لالا ىسمعباو نم ؟ىراصنلاو لب تنالاو |

 نو و لكلاب ناسعالا نيب ىأ الذدس كلذ نيدأ وزو نآندن :ريوهلسرو هلئان ناعالاا نيد: اوقو تنم نأ نوودن ءرم أ ٠ْ

 3 ١ امعنو رذاكلا هك ئاو أ ىلاعت ءد لاك مضعبلا نود ضءلاءنامتالا ىهوشطساو ى أ اليس لكلاب رد !
 : ١ (ىناثلاو) ىزافتا اوعج لق هناك فوذم هنا( امهدسأ) نالوقّن اريخىف (ىلوالا ةلأس ١1)لثاسم هنو ا

 هدب وطاف ذحاذا هلال غابأ هلا (امهدحأ) نيهدول نس لوالاز نورفاكنلا مه كئاوأ هلو قوه |
 !ٍ | نلح الاواي الا سكر هنأ (نانا و)روك ذل لعارصتقم ب رك ذاذاو بعلا ن مسه ذم لك مهولا |
 | (لوآلا) نيهجولاةحنيرفاك اوناك امنامبمل (ةيئاثلا ةلأسملا) ةديتيملا ن نعالصةنمريتا نوكيالثأ |

 | لسصس ثمح هنأب عطقلا مْرلَمَو وبنلا لالا تاك أذا اوزمعملا الا نا ردا :وبن ىلع لدي ىذلا لمادلل نأ
 | قدصلا ىلع هيلال دّمسسال ارذ عتق دصلا نودي عتملا ل وصح غطاوملا ضهب ىفانز وحنا ةوينلاثامح |
 ا ليقن اف. مهعفجر فكلا هنمزل ممم د ةوين لقي نمناتنثف ءاسالا عمم رفكلا مزلن ذعتيحو ||
 . كلذ نوكي نأ عزا ناسنالا ىل-عتانازلال' ضب هوي اذا" س دنأ ن نكملو ءانبنال لكي رفكلام همزاب هنا بح أ ْ

 0 ةكلاب مولع ىققي ف يكف كلذ اومزنلب لا موقلاوريغرفكلا مازتلاوريغر كلا مارلاف يالا: ناسنألا َ

 ١ اا رأيا نكاذاامأ تك ذاكمدف مالا ناكل مأتو ورك ىلا هبف جات ع ثدح امش ناك اذا ما رالااثت ١
 أ ا هللا ةعاطا داسقنالا لال ناك ن اءاسن الا ضءدلوبق ناوهو ( (ىلاثلاو) قرف مازتلالاو مازلالا نيل ١

 ا ةلأسلا) ءانبنالا لكبر هك َهَم مقا ىف كلذ ناك ةسائزلا باطا ناك ناو لكلا لويق بو همكح وىلاعت |! ا
 َ انعدنرتأر ردَمّدلاو اًنع "وتدرك وق لثم ىلع بسنت هنا (لتالا) ناهحواش-هلوقىف (ةثلاثلا |

 | لاتكو هنض”ىداولا نوط اًعحار 2ك تورفاكلا مهكئاوريدة:لا نوكينأ (ىناثل او اّمح اراب ا ىنعملا ا
 ١ | نورفاكلا معك تلونأ ىعملاو لماكتل قس اذ م دارملا نا باولاودوبجولا نمهبوباقح نوكيالرفكلا |!
 1 | ليو تاو تل لاقذ دعولان هفدزاد.عولارك ذا ىلاعت هنأ ل_ءاؤ انعدام اًنابئالماكار فك ْ

 0 ْ | ةلآسملا) لك دا سعدت الا ىو: ([بحراروقغ هلل ناكر مهروج أ مهيثؤن فوسنئلوأ مهنمدح أ نيباوقَ هنملو | آ

 ا ىئ ريم بعمل اظنملا دس أنالاادعاصف نمش ىطتقوو :ىذ رغتلا نأ عم موتمدحأ نبا وكر 2 ١و لاعامتا (ىمالا ١ أ

 ْ |هلون (فاتلاذ) ءاناوددالا هدم (كوالا) نأه>و هءلع لديو ثنوللاور كس دئاو عمو دحاولا هن ْ

 | لأنا ةعام نيدونأ مهنعنيت انيبا وةّرف و ود , هال 'ردةفاذه تق وعاد اء[سنلا ع نمدحاك < -جساىلاعت

 ْ هبات نم [نم دعو ىلاعت هنا اولئاقف ظانحالام دعو رول تا يرن اناسأكت (كج املا 1

 2 : الاءد_ه ماستللالاو ناعالا كلذ ىعمسعر وأ م-4ز ول داهم موهقملا و متلتز او أ مهب ود هناي مرو ١

 . ا دوز رانلان نمحا رخالابىوةغلاب انعطقلاو طامصالا دعب عطقلا بحول وكلدو ناعالا اسعرت نذل وكت ال | 0 71

 | هتلام.أ ىلا عجارربضلاوءابلاب مسه تون صفحتي اور ف مصاعأر ق (ةئلاثلاةلأسملا) اهفلاخدالا ١

 ْ ةلأسللا لانددعأ هوما لك اًثمدنا (ىناثلاو) مقل هنا (امهدنحأ)إ نيهج م ىو كا ذونوذلانوقابلاو ١
 ١ | ديك ب ضرغلاف رخ ان ناو ةلاغال اكسس هاتي ناءانعم هتردجأ < ل هك (ةعبارلا 1 ١17

 3 نع ولا :

 مح نش م سو



 0 ع

 يمس نيس تيبحم

 ه4 ع

 حس مسج ويتحمل هيمو سمسم تن 0 #١ خصط7س7ا# 66 -

 ةمرشرخ أ ماب اوتار ده دعو هلا ذا راواهحر ارو غدا ناكو لاق ثارخأتمهتوك الدقي ةدقو دعولا 1
 : كلا اق لاا 5ر1 ا نا ةاكرالل هلاظك 25 كل

 ناك موملع لزنت نأ باكل لهأ كل أس: ) ىلاعتهلوق #* اهرفغر وأ ,معوفعت وم اشش نعزو ادت هنأب كلذ

 ||| لمعلا ودنا مم_عاظن ةقعاصلا م مدخأف ةرهج هللا انرآ اولاقف كا نءريك 1 ىموءاولأس د ةفءاصمدلا نم

 نمىن ا :ااعونلاوهادهنأ معا (اشيممان اطلس ىموماسنبت اوكا 3نءانوفعف تاندبلا مسهتءاجام دعب نم

 ىهومءاحاك هل ع ءاوسلا» 0 تاتكياشت أف هللا دنع نمالوسر تنك نااولاكمماقدو ملا تالاو+ ١

 هند ,اعناياك ليو هلنا ل وسو كنان نالفىل امو نالغىلا ءاعدلا نماياك مهملع لزنت تأ اوءلط لو حاولالاب ||
 ْ ناك و تاصعو تمدقتكدق تك لوشلا فات عم نال تعا | لمسس ىل_ء كل ذاوكرئقااسغ او لزخ نم- ْ

 مهلالاولادن_سأامنا را حا وءاول اس دقق ىلاسعت لاه تنعتأ | بان نه ةدانإ نزلا بلط

 نيضارو مههذم ىلءاوناكا م-منالنوعبسسلا» ايقنلاب هو مالسلا هلع ىو مالقق ,اكن مدحو ناو ١

 لد 21 تنعتلان م هيلع اوليجام ناس ةنأ 1نمهد وصقل ان أ! ءاو تنعتلاف موا نيك اتمز هلو وس

 | اد-هو هل اهلا لمس قع ذي قرا هقبا ويطل ردت !كاباوفتكيا ءائسلا ٠ نم باك هم .اعلزئا-ا ىدومنا ِإ

 | ىلاعت لام متدانعلا ضححل لي داشرتسالا لحال سدل"اعسأا نم مولع باتكلا لوزن اوه باطنا ىلع لد ا

 ا اهانرمسندةةسقلاهذهو مهلظب ةقعاصلا ممنخأف ةرهج هللا انرأ اولا ةذ كلذ نمربك أ ىسوءاول أس دع

 ا اورد ىلاغت لاه مث لانه هنعاذنج أ دق ةيورلا ىفأ ىلع الآ ءدلسمع هلزتعملا لالد:ساؤةرما!ةروس يف:

 1 دعياوذبك اامممتافم عرفك ىلع مهرارمصاو مالا ه+ لاك ناس ىالاوتاحلا ا هللا

 | باط نع مه دعيتبا ىلع لديك! دو لدهتلا ةدايعديلا اوعقلب ةرهج#ب ورلا باطن مهمل ةاروبتلا لوزن

 0 مهارأ ام لج ىلاعت هنا (اهدحأ) روما تاثدملا متءاحام دعت ن مهلوقن هتاثلادا ا

 هلع ىل_ءو ىلا عت هللا ةردةىل_عةلاد تناك اهناالاادنحا اوائيشتناكناو ةقءاصلاناف تاندس ةقعاصلا

 ْ ةومئاائوعد ىف مال ل !هملع ىسوم قنص ىلعو ضار ءالاو ماسج الافات هنوكىلعو همدق ىعو |

 || لمعلا اوديعاا مهما (اهئلانو) محام امدعب م_هواسحاو ةمقعاصلا لازنا تانببلاندارألا نا (اهدان)
 ظ دللاوامعلا ىفد توعءرب 5نامز قاهرهاظ ناك ىلا مالسلا هملع ىمونم تازدك# عسج اودها كنا دعب نح

 دعا كمن ودلطبءالؤه نا مالكملا كلذ نمدوصة او ةرهاقلا تازمتلا ن ءاهري_غورصلا قاقوءاضربلا |

 | هلغمت !لزتآ دق ىد .وم نافاحاوا د انعالا كنم هنوملطرالا دمنا دنا عاقءاعسلا نماناكمماعلزنتتأ ||
 | ةداعىلءاولب ةأودانعلا لءدس ىلع ةيورلا اوملظ م#منامت عَ ةرهاقلا تاز ارياس هلع لزنأو باتكلا اذه ٍْآ

 || كلذ نءانوةعف لاق مث قط أ قيرطنعدعيلاوداتعلاو حادللا ىلع نولوبحت م-منا ىلع لديتل ذ لكو لعملا |

 ||| راهظاىفاوةلايدق اوناك ناو ىسوم موقنا عيان بماناطام ىمومانت اولخلاةديعل متسع ]| ْ
 ْ هيلع هلآ لص ل اوسرالهراشد همقو هوهتحح قعد طوتمهأ مظع فها وق وقود ءانرمصت د انكل هعمدانعلا و حالا

 0 مهرهةيو مهرلع لوا سدة .”الان هلاف هتودناعيا ونكت اور انفكتلا ءالؤ هناي تحرلاو هسنثلا لسى عدو أ ْ

 ||| مهقاثدعروطلا مهق وف عفر ىلا عتدنا (اهدح أف ) مهلمطان[ىلءمظرارمصاو مهتالاهجر "اسم متع ىل اعت كح مت

 ||| عوج رلاءاومعو هنعاوعجر تنيدلان كاره رالدأ له لاكلا) طعأ م-مخأ (لوالا) هوجو هيثو

 1 || ةازونلا ةعب رش لاومقن ءاوعامم مهنأ (فلثلا) قائمملاا وق .الفاوقاذ ىتسروطلامسهتوف هللا عترخ ]|

 | لوبقبقاثمم ا اوطعين أل جالروطا! -عةوئانعفرو ىدملاراصو اوليق م _هقوف ل _.لاقنا عقرخ

 ! عافأن عون ىأتم مدعي لاق نيد ن ءعوجرااناومهن آم ملا ىلع قاثءملا اوطعأ مهنا (ثلاثلا) نيدملا |

 | م اتعروطلا مهقوذانعق رو هلوقنمدارماو شو موماع رولا هنقا ىلا ندر اومهالقدارأ باذعلا
 اوددتالا م-هلانلقو هلوق (اهتانوإ 5 ةرقيلا ةروس هنا ىذموا دعم بانل! اولذدا مهلانلقوهوق(اههاو) 5

 | (لرالاوناهجو هختمسل ا|قاو ديمال كوالا 4 الث اسمهيقو اظلغأاف امم مهتمأت ذخأ وتيسلاىف | |

 سو دال» حر ها هسا «"ىدح ولالا هيقالمملا مانت ناودعتال نال[

 م يوصحصحصل م حل ل سس ع
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 | دئار هل وةهتحواو دتءتال دارأو لا دل ةدة ثم نيعلا ةنك اساودعتال عفانأرق (دن اذلاةلآ#ملا) قازرلااناف ا ظ
 ْ امهبواةثل لادلا ىفءاتلا .عدأ مت اولعتفا اهزيعبة مقل هذه ىفءامش تدسلا ىف مكسنم اعددعا نيذلا :

 ئ

 ا

 ا امئمىناثلا ناك 1ذانيذك اسلانيب عجبا نور 210 وهلا نمريثكو رولا ىفءاتل ا ىلع ديزت لادا نالو

 || ىورو دكر للا نءاضوءريصي ل1 نا نولوةيو مسوا ل ةو هباشو هبادوخ نيا فوحلوالا نكي لو ات بم
 || نيعلا ىلا اهتكرح ل_2:لادلا ىف ءانلا مغدأ ل هنا كلذو لادلا ديد فو نبعلا فاو دعتال عفان نع شرو ||
 ]| دهعلاوهظيلغلا قاثمملا لاقل لاك (ةثلاثلا ةلأسملا) ةقصح نيعلا نوكييو لادلا مضباو دعت نوقايلاو |!

 أ تان مهرفكو مهتانمم مهنقنامم) ىلاصت لاف عةادوتلا نمهنوءديامق ني كلذو ديكرتلاةياغدك ولا |
 ]|| امن فوق قءابلا قاعتم ف( ىل والا دلَأبلا) للاسم هيفو (فاغاني وق موأوقو قرية: ءاسننال

 ] ا نأ ف ذل 5 ناعانطط» و هاتعلا دك وموت ام ممضقت اعف ربل2: فو ذك همأ (لوالا) نالوت ممذقن

 ا ّْ لد. َذلا تافص نم ةروك ذملاءايسثالا ذهن فو ذهن  ىليادو بهذ. م لكمهولا بهدي ف دخلا دع نال ْ

 . || لوقا دهو مهل تلحأ تاسسط مهيلع انمّر-او داهنيذلا نم لطف هلوقودءابلا قل همنا (ىناذلا) نءللا ىلع
 ملأ هيلعلديو ىلو أ لزالا لوقلا نايلءاو مهضقن اعف هاوق نم لدباو داهنيذلا نم لاغبف هلوقنا معزو حاجزا
 ]| نءالدبامه دح؟ لذ ات جدي عيني ال ملاغبف ةلوقىلا مهقاثيم مهضةناف وق نمناا(امهدح أ )ناهجو

 مه اكن وءاسنالا مهلّبقو هللابمهرفك نال ا د ةوطع هر وك دملا تان اكلنا (ىناثاا) دمعب رخاالا ْ

 ||| ةمظعلا ةيوقعلا هملع ع رقي نق ملي امنا ةسيلعلا بونذلا ركذو بونذلا ماغعأ اغاني واق مهاو دب فءاكدشلل |!
 1 اوةَمتا ائلاةلاسملا) ةيظعأ|تاءانمط اكل هقيلعت نسي الف ةفمفخ هب وقعت ال وك أملا ضعمي ردو
 || ةلاسملاه د هانيسة:#بادقو مهتاث.ممهضةايفريدقتلاو ةدْئاْز هلص موق اثمءممطقناعثهكوقىفامناىلع ||

 || (اهلوأ) رومأ ىلعء الاف رح لش دأ ىلاصت هنا (ةئلانلا ةلأسملا) مهاتنا هقتانمةجرام:هلوق ريسفت ىف ||

 لأ ركتأ نما متةتامف ني دقو تازجملابمهرفك هنمدارملاوهقلاتاتايمهرفك_ (اهيناند) قاثبملا ضقن ||
 | ([متلاثو) هللا تاي ايرغكلاب مهيلع هللا مكح ٍبيسلاا اذهل لسرلاتاردق* عج ركش أ دقفدحاو لوسر ةزمقم
 . || نيهجو هيف لافقل ركذو فاني اق مهلوق (اهعبارو) ةرقبلا ةروسف هريسفتانرك ذو ق-ريخبهادنال | مهلتق

 31 نيكستي لسرو بتك لقاك نيكستلاب فذ مالإا كي رب فلغلصالاو فالغ عج العنا (امهدحأ) ١
 ]| اتدئءامىوس 8 ىلا اني ةجاج الف ملعلل ةيعوأ ىأ ٍفااَءاي واق اول اهمها اذه ىلءىعملاو نيسااوءاثاا

 | لع قوملاو ءاطغلاب ىأ فالغا ان ىطغتماودو فاغأ عمجبافلغنا(فاثلاو) لوقلا اذ ميءايبن الا اول ذك
 | امةنك قا ول اولاهو هلوق ىف هقلا كام هريظت نولوةنام هقفتال ىهذ ةمطغأ ىف انبواقا ولاف مسهخا اذ به

 ا اناج نا (معرفكب اهيلع هتنا عبط لب ) ااعىللاعت لاك مباح نب و انسب نمورقوانتاذاىفو هيلاانوع ذت
 1 | ةعوأم يولق نا مهئاعدا ىف مهبذك يلاعت هناةيرالا هذج نمدارملا ناك لوالا ليوا ىلء ةمّدقتملاَةْب الا

 ْ انلجنا اوايهْذعقءليا بهو ايلا ناسلا ود وعدا رثالدالذ اهيلع محو اهيلع عمط ىلاسعت هيا نيب و ملعال

 | مهبولق نا. مهئاع داق مهعذكا ىلاعت هنادي الا هذه نمدا ران اك ىناثل اىلب والا ىلعةمدنملا بالا
 ظ عبط هلوةل قباطم اودو ىلوأ لوثالا هجولا نال ةلزتدملا به دع راي اذهو ةطغالاو ةن كالا ىف

 || يلعمممرابخا !ذهوةاروتلاو ىموعالان رونمؤبالىأ (الءاقالانوةموي الف) لاف مث مهر وكب اهيلعهللا

 0 ]| اويسئال م هتأرعا (ايظءاناتهب جرم ىلع مهاوتو مسعرشكيو) هوت (امسماخو) هيلا ىلهرلان م

 7 ]| هالرناك كلذ ىلع هقلاةردق ركش و بال نود نمدلرلا نا ىلع ىلاءق هللا ةر دق م_هراكسن ال انزلا ىلا ميه
 ٠ (|! قااورهدلاوجلاعلا مدقي, لرقلا بجو كلذو لوأ ىلا الداا وب ومدسءووفداوداو لك لوةينأ هضزلي. |

 مهامقو هذا

 روج نجت تا
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 سلا
 7 عود ومس سمح

 1 دوحوىف



 |عئاصلادوجوف
 ا اوطعاب ان مب يم ىلع مهاوةو هلو ةبو ىلاسعت هللا ةر دق مهراكسن اوه ىهرةكبو هلوقب دارمل اة انّرلا ىلا عصاومن 1

 امثهناَدردقاور كن الأ من

-_- 

 1 روط هلال اوظءان اثم نوطلا اذهراصانءاو فامءلا ن .>- مرجال اغلا لدحاسأو انزلا ىلا اهانا مهي سن ْ

 : كنلا ئزهو هلوةوه ب.ءلكنءاهتءارب ىلءلدام تاز#أاو تاماركلا نممالسأا هلع ىناعةدالو دنع ا

 1 نام هم نءال هة:ءالفط هن وك لاح مالسلا هماء ىسع ماكو وْ امنجايطر كملع طقاست لدا عدم

 : 1 اهنف دروبأ! نعط ىل اعت هلل فصو مرحالفةءر لك نء مالا | اهماع يسع ةءارب ىلع ةعطاه لئالد كالذ لك ْ

 1 نامجاده كناهس لاه ثرحح ماء ناب هنأب هش اع ئةفانا !نءط ف صر كاذكو ميظع ناب هناب

 ا مالساااهلع مس ىف نونعطت نيذلادوومأا هرب ثْناعىف نونعطب َنيَدلا ضهاورلا نا ىلءلديةللذو ىظع |

 مرعم ىاظع زنك لعل د اذه و( هلال او در م ص نم ىع ميما امامقانا مهل وتو ) ىلا عت هل وأ (اهسداسو) ٌ

 ْ رفك ردقلا اذه نا كش الف كال ذ ف نيد عم لق ىف ني.غار اوناكم ما ىلع ل ديادهو كلذ العن اولاهممخال |

 |١ نيا لعاسفلاو ةرحا لا نبا رحاسلا هئوهش لمة نيد ماع هلءادعأ ىسعبْني رفاكا وناكدو ميلا لدق ناف مماغع ْ

 ا هولاق مهما (لوالا) زي هجو نم هنع باواساو هللا لور يسع نب ىىدع ملا انلتقانا ولاه ف.كف :ةلعاسفلا

 || هللا لصد. شيرقرافكل وةكو نون مكملا لسرأ ىذلا كلو سر نا نوءرذ لو ةكءازجسالا هو ىلع
 مهرك 3ناكمن بط ارك ذا هللا عضي نأ و هنا (يناثااو) نو: كي اركذلا هءلع لزن ىذل' اهي "اناسو هملع

 ا هويلصامو هولتقامو) ىلاعت لاه مث هب هنورك ذي اوناكاسع مالسلاا هيلع ىسعل اعفر م_منع ذي اكناسا ىف عمقا أ

 ىلاعت هتناق مالسلا هملع ىسنعاواتق مهما اوعز مهنا دوبل نع ىكحال ىلاعت هلال عا و (مهله.-ثنكلو !ج

 ||( لوالالاًولا) نالاؤسب الافو مهاهيثنكلوهوبلص امو هوان ةامو لاهو ىوعدلا هذه ىف ءممذك ْ
 ىلا هتدنسأ ناو هم_ثع سلو هبه._ثءوهف ميملاىلا|دن_سم هتلعج نا اذامىلادئ_سمهمثهلوق |

 57 ل

 ا

 كلوةكوهورورلا و”راسللا ىلادمءهنا(لوالا) نيهجو نمباوالاو رك ذ هر م1لو:ةملاف لو: ةااىلا ا

 ىلء ل ديهولتق امو هلوق نال لومة اريمذ ىلا د_-ب نأ (ىل اما )١ هم شا اما عقو نكساو لق هناكهملا لمخ
١ 

 ((ىناثلا لاولا) هيلا هيثدانسا نسف قب رطاااًذهب اروك ذمريغلا كا ذراصف هرمغ ىلع لقا عقو هنا []
 اني راذااناق طف لاب ا مفياذهفرخآناسناىلءناسنا همش قلي ىلاتهللانا لة نأ زان ا هللا ||
 اضيأو هاوثو مكاو قالطااو حاكسنلا قيال ذ دنعو هلعديز هم قا هنكلإو ديزء نمل هلءلذ ادن :
 || انزو- اذاق سول ا ىلا :رخك الا ق هياهّنا ط رشي للا دمةيامتا رئاوتل ريش نالرئاوتاا ف حدقلا ىلا ىذف |

 سلو عئارملا عم ف حدقاا بوي كل دو رئاو | ىف ن عطل اهجون اسوس حما ىف ةمشلا هذهلثملود> |
 لاذف مترك ذام مدول لوقنانال مالسلاو الها !مهملع ءاببئالا نامزب صتة كلذ نأب هنع بن ع نأ ب. ا
 تاسو ىلا نم ئذب عطةرال نأ بجو ناهربلا كلذو للدإا كلذ لعب ل نذ ناهربااو لما دلا, فرءعبامنا ْ

 || تاماركلا قي رطف تازعملات 3ناناانتامز قفاضرأو ةرئاواملا رابخالا نمش ىلعد,ت*:النب>وو |

 رتاودلا ىف نعطل ا بجوي بابل اذه مفف'ل ابو ةئمزالاعم روك ذملا لا ة>الادو يدشن حو حوتفم |

 لودالا ف نعطل ا بجو عرا ذهفم السااوةالهاأ !مه.لع ءاس'الا عمج ةودىنعطاا بحول ه.فنءطااو ْ

 رثك لاه )ل والا) اهوحو اوركذو عض وما اد_هىفءانلعلا بهاذم تفاتح ابا وألاو ادودمهناكف |

 ْ نك هدا اعوقو نم دوويلاءاسور فان ءادأ ا ىلا ىلا هت هللا هعفر هل دقاو دصقا ل دورما |ن ا نو ءاكستملا نم ْ

 بسلا نوفرعي اوناكام سانلاو ميسملا هلا ساما! لعاو ساو هوءاصو هولةوانا_.فااوذخأتمهتاوعأ

 نءنولةثيىرامللاانالاقءاللاو-١لاز قد رطاااذهب و سانا| ةطلالا لرلق ناك هنال مسالادالا

 ىلع موق اهنا دع_ال نيلماق ماوقأ ىلا ىهتن ىراصال ارتاو نا لوقةنانال الومَمم هود هاش مدل ام-هفالسأ |
 هنااواعامدوهبا!ّنا(لوالا )هوجو همذ مرخ [ناسنا ىلع هش ىقاأ ىلا عت هنا(ىناثل'ىي رطلاو) بذكللا

 (| لدي نأ سوياطيط هل لاشي هباحص أن مالجز دوبل سأر اذو يىهأ هياصخأ عم ”ىنالفاا تدبلا فرمضاح |

 ف ار د
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 | اأو تيبلا فقس نم مالا هيلع ىسيع هلا يرخأ هيلع لدا هلال هجرت الس !هرلءىسيع ىلع |
 أ دعصو هرج السر ىسنم اواكو (ىناثلا ): هول دقو ءويلصت وه وتظت ىسع هيث لجرلا كلذ ىلع

 تسل لوةب وعو هولتقف بدقرلا كلذ ىلع ههبسثهقلا قلو ءاسمدلا ىلا عفرو ليل ا ىف .مالدلا هيلع ىديع
 أ ةنطا ىرتشي ن ممول لاقق باص نمةرعذع ىسيع ماكو مذخًباومهام دولا ا (تلاثلا) ىسع |
 هيلع ىسيعهقا عفرو لتقو حرخأف هيلع ىسيعهبستمتلا قل فان مسهتمدساو لات ىوبس هيلع قلب أي
 أ ةطراصتمدوجولاهذهو بامور ع مش لاتهقا لأ ءذسخالدويلا عم لدا هيعمل دد | ًادووبلاىلا بهذ اقذانمناكو مالسلا هيلع ىديعباص#أن م هنا صدي لج ناك ( عسبارلا) .مالسلا
 ..[| اللعن مدي مولامهتم لش ىف هيف اوفلتشا نيذلا ناو)  ىلاعت لاق مم ريومالا قثاقجب لاسعأ هقاو ةعفادتم
 | (لوالا ) نيلوق هيفاوفاتشا نيذلاتاوهوقق نآلعا (ىلوالاةلألا) ناتلأ سم هبفو (نالا عاب

 أ هلالثىراصتلا قرفراك ناالاءولتق دورين ىلعنوةغتم مسهرسس أب مسملال كلذو ىراصنل مهمل |
 نال هتوتسانةسهج نمباص سمانا اوعزد ف ةيروط لا ام ةييوقعبلاو ناكل اوذيدوطدنلا

 نع ةرابع سدلناسنالانا تننهنالاولات لوقلا اذه نم برةيام نوري ءاكمم ارغكسحأو هتوهال ةه |
 / لاقل مالنلا ةيلع بعت ةيقلسا فى خلا سشنلااتأو لكيولااذه ىلءدروامن القلاف نديلااذهىف | أريدموهو هناذ ف درع قاسوررهوج اماو ندبلا|ذ_هىف باستم في رش مسجاما وه ليزكيو لا ادع |

 | يولع ة سس دق تن اكمسف نا لوقنانال ضيسخلا اهلج ولاا ةكلذك نانا لك لاقيال هلعدروام ]]

 أ مظعي ل كل ذكتناك ىتم سفنلاو ةكئاالم !حاور أنس برقلا ةهطع ةيهلالااونالابقارمثالا ةديدش ةيواسمس

 و سم جعمجس

 ًراوأو تاو وسلا ةص سف ىلا صاختتن ديلا ةلطقنءلاصنالا دعباسبنا مندبلا بورتو لدتلا بيس اهلأت |
 ريغ ىه لب سانلا لكل ل ماسر ءلاوحال ا هدهّنا مواعمو كانهامتداعسر اهتجج مانعرف لالالا لاع]

 | صيصخت ىف ةدئافااوها ذ هذ نيلرلق صايضشالالا ةمايقلا مامقرىلا مالسلا هيلع مدآة قل أ دوم نم:هل_صاس
 |ساس> الا, توعاللا ىلاالسصو بلصلاو ل_:ةلااولاستف ةيئاكلل اأو ةفاسأسا هذسب م السلا هيلع سنع

 أل ني رهوج نم داوتمرهوبوه ىذلا عسملاباعقو بلصلاو لستقلا هبي وةعيلا تلاقد ةرمشابااءالروءشلاو أ
 || هنملث ىفا ه ءتاوفلتخ |نيذلاّناو هلوق نمدا رااوهو نابل اذ_هىف ىراصنلا بها ذمح رشوح اذ هذ

 الأ هيهيشملا صضشلا اولنقام ممم (لوتالا) ناهجو هيفو دوويلا مه اوفلتشانيذلابدارملان ا( فاش ال ةااو)أ
 .[|| اولامت هن ديىلا اورظثو .هواتقاات مالسلا هءاع ى بيع دسم همست هلع قلن أو هوجو ىلع قا دق هبشل ناك ١

 | نمةرمثع عم ىسعاوسحدوهيلاّنا ىدسلا لاه (ىفاثلا ) هريغد سب دسملاو ينحدر
 أ ءامسلا ىلا عفرو هملع ىس« هبسشمقتا قلأت هلتقيو هجر دوويلا نم لبر هيلع لش دف تن ف نير داوأحا |
 أ ناكناو انبح اصَنيأف ىدع اذه ناكنا اولاه مث مال سلا هيلع ىسمم هنا ىلعهداتقو لجرلا كالد اوذتأق |
 لمعلا اولاقوةي.الاءذسبب صايقلا ان جحا (ةيناثلاةلأسلا) هيف موفالتخ تاني الابداع
 هنا ىرتالأ َمذلا ضرعم ىف هر كس ذاهن هنا ل.ل دب قا بانك مومذ «ناقلا عاساو نافل عاب سا.
 فلا عاستاالال-ءنمهيم-هلاملاسقفاذ_ممدلا ضر انه-هىراصنلاو دوويلافصو ىلاعت

 او ىرخأ د يآ ىف لاقو .نوصر<الا مهناوّناتلاالا نوع. نارافكلا هّمَدَمَف ماعئالا ةروسف لاهو ا ْ

 || صايقلابل معلا نال مثال باوطاو مومذمّنانلا عاست نا ىلع ل ديثا ذ لكو امي ولسا نم ىنغيال نافل
 || نونظمالامولعم سابقلا نم دافت لا كسلا ناك ارقلا,ل معلا ىلع ل دامل عطا ىلا لا ناف نانلا حادا
 | لقصف نعت لءاو (هيلاهقهعفرلرانبتي داقامو ) ىلاعتاغ مي ثحي هينودوغ4مالكلااذهد أ
 ْ هنا عملا نوكي لال اريدَمَتلا ىلسعف لعفلامدعنيقي رخ الاو لّدقلا مدع نيش ( امسهدحأ) نيهو 1

 (...٠ يدقتلا ىلعو.ولتفاممنأب لصاسنيقيلانأب ادهعربخأ خال مأهولتق لهانا ف نوك اش منا ريا كاع
 .[| .واتىذلا سنعشلا كلذ اوانق ممأب كاز دحصأ ممدلتق له هناف نوك اشم ىاملانوكي ىفاثلا |

 ّى 1
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 ه5ال

 1 لوالا لا ةءالاوال ما ى.دءوه لد هنا فنك اثاوناك هولدق
 .لّتقلا مدعب نيميلاو عطقلا م_ةئاذا هبامنامالكللااذدو ةملاهلفأ هعمر لب هدعب لات ىلاسعت هئال ىلو أ

 ماعدانهللاهللاهعفر لب ىءاكلاو ورع وأأر5 (ىلوالا هللا ) لئاسم هيفف هيلا هللا هعقر لإ هلوقاما
 لوس ماللا نمىوقأءارلاو ءارلا نمماللا حرت برق اههتتح ماعدالا رتب نوقاببلاو ءارلا ىف ماللا
 ْ ماللاوءارلا نا نيقاملا ةحو لضذالا ىف مَحدب ص نال اثال ماللاىفءارلا ماعدا زل اذهاو اسفر ركسدلا
 هملاهقا هعئر لي ىلا هت هلوشب ودق اةبمسنا | (ةزاثااةلأسلا) ماعدالا ل رتىنوالاف نملك نمنافرح

 ةايدملا ىلا ثقولا كلذىف ةرعمأاتناكو هلوسرو هللا ىلا رج اهم هنن نم حرك نمو ىلاع:لاهورو.الا
 هدد ترايثءا_عسلا ىلا مال_ساا هلع ىسع عقر ) ة-كلاثااةلالا) ىرملا بهاذىفا مي_هاربا لاهو

 ا هنألءاو اورفك نيدلا نم ارهاهمو ىلا كءفارو كل .ةودمىنانارع ل آىهلوق هبا الادد_هرياظتو ةنالا 1

 | ىل_ع د1 ذلدولا هعفر هناةنحاوءالبلا نم ةريثك عاونأ ىسدعىلا لصو هنا ح رم ام بقع رك داس ىلاغت |
 فتوي الاءذ# و هد اعسملاتاذللا نما فام لك نمو نسا ند با اودلا باف مظعأ هملا هسهفرتا |

 ةردقلا لاك زعلا نمدارحاو (امكح اير ا ناكو ز ىلا ه3 لاق مث ةئاحورلا تاداع سلا ةفرعم بانك ءلع
 رعشدل | ىلعر ذعتملاك ناكناو تاوءسأ اىلااست دلا نم ىددع عفر نا ىلعاذ-ميهينفلعلا لاك ةءكسلس ا نو

 الما ه دهب ىرمسأ ىذل | نايس ىلا هوةرظنودو ىتهك- ىلاو قردق ىلا ةم_سنلاب هةر ذعتال 5

 ىلاعت لاق م هناصس قالا ةر دق ىلا ة.سنلاب لوس هناالا د6 :ردتىلا ةمسلاءار دعم ناك ناو ءارسالا ناف
 .٠ 2 3 .٠ د

 ْ ىلاعت هنأ لعاو ) ادمهش مهمل ءنوكي ةمامقا موو هنوم ل -.ق هب "نه ءؤ.لالا بامكل !لسحأ نم ناو (

 مهل لصحام هن انيبو مالسلا هملع ىمسع ل تقاو دصق مما حرمشو مه اعنأ متايةودووباا اضف 21 |
 نءغلايءاوناكتيذلاد ورمأ !ءالؤه نا ىلاعت نمب بارا لج او بصانملا ماغعأ ىسعأ لص هناودودملا كلذ 9

 لسق هن”نئمؤملالا باتكللا له أ نمناو لاةفدهءنهؤينادعالا ا دلا نم مونم ه- حي ردعال هتوادعفف

 لهأ نمد امور دّمءلاراصفاسهدراوالا مك.:هناو ودك ةيفانا ام ىهعنا ةلك نألدعاو هنود

 ىنافذي الا هذه عيون اهتم ىسفنىفوالا مح ر قام ىفا جاخعا لاف لاف بشو- نبرج# نءىوؤرام(لوالا)
 1 هردو ههدرتكل اللا تيريض توا اربط اذا -ىدوويلا نا تلقذ كلذ هنم عمسأ الو ”ىدوويل | قنءبرمذأ

 تءعزغايبن ىسيع كانأ ىارصالل لوول دمع هنا تنمآل ودق هب تب ذكفامن علا, أ هتاودءاباولاقو
 ناميالا كلذ موعفنرال ث بح نكلاو هبْنودمّوِد باتكل !لدأف هللادوعهناتنمالوقسف هللان باو هللاوه هنا
 ضرزالا فتك دخأف ةيقالانبا ىلع ني دمت هب ث دس تكاةفاذه تاق: نعلاقو ابلاج اخ !ىوتساف |
 / ندد نم ”رخ ناف ةمركع هلل اةذ كل دكه رمسف هلا سابع نبا نعو ةءفاص نع ند امذخ أ دقل لاف متبدضقد |
ٌ 

 ا أ -ىلأةءارق هيلع لديو هبنمؤي تح هحورح رذتالو اوهلا ىف اهب ماكي لاق عبس هلك وأ قرت اوأ تي |
 ا

 ملصياد ؟نالم وم لبق هب نونم مسالا دح أ مغنمناو ىع٠ ىلءنونلا مضي هوم لق هب”نخءودلالا |
 هنااولع ىت«مهنا سوم لبق سده ممئاميان ىلاسعت هللارابخلا ىفةدئافلاو فا نكلا بحس لافت عمجلا |
 ا | مه.ةنسالام لاح هياو نمور نأ نم ىلو أناعالا كلذ مهعف:رام لاح هي اون مور نالذ ةلاحغال هي نامعال ا نم ديال |

 ا دارملاو ىسءتومل.ةىأ هتوملبق هلوةنالاؤسلا لصأنعباواطاىف (ىناثلا ه-ولاو) ناميالاك لد

 لإ هلا ني_ءاكستملا ضعي لاق هباو:هؤين أو دبال لوزن نامز فنيدوجوم نونوكي نيذلا باتكلا لأنا |
 عملزن واذا فرعذال ثمي وأ فيااكتلا عاف ةرادنعلزنياعا هناالاامثدلا ىلاءامسلا نمهلوزن عنعال

 أ ةالصلا هملعد دعب ”ىنالو انب' نوكي نأ ام |ناكا مال | هبملع ىسع هنا فرعددجو ىلع فيلاكسلا ءاسقب |
 || ثفيملاءاسالا اهدا نال فءوض ىدنع لاك-ثالا اذه وءاسالا ىلعزئارمغ لال ذو ”ىئريغوأ مالسإاو



 مالسلاو ةالصلا هلع دل اء هلوزئ ديري دين أدع الف
 | ىراصتلا ىلعو هاون عطوه و مناد ؤملا ىلع د مشي لى قا دمهش موماعن وك ةمامقلامونو ىلاعت لاف مث ا

 | تاسطمهملم انمّرحاو داهنيذلا نم لظمف) ىلاعت لاه ع هتمأ لع ده اش ىن لك كاذكو هباوكر رشأ ممل

 | اندتعاو لطابلابسانلا لاومأ مهاك او هنعاو مة دقو وبرلا مهد أو اريثك هللا لس نعمه ة هو مهل تل
 | مهلاعفأونيوفاكلا حئابقو دوهلا لاسعأ حئاضفح رشامل ىلاعت هنأ لدعاو ( الاناء مهنم ني رفاكلا
 ا | موياعمّرح ىكاعتهناوهئاسندلا ىف مهماع هذ دست امزح الا فواس.ت دلا ىف ممماءىلاسع” هدي كك هدنقعرك د

 ظ ١ نمو رهط ىذ لك انمّوح اوداه نيذلا ىلءورخآ عضوم ىف ىلا ع: لاه ام كل ذل مهيأ ةلاع تناك تاساط ا

 | مغيب مهاتيرزح كلذ مظعي طاتش | امو اءاواوأ ا.هرووط تاجامالا ا.ه ءوك”مهلءامءر- معلا و رقما

 موسم روج دس.

 دا كالت تهتنا هثهمعدنعق سو هلع هللا

 (ةرود2نونذلا عاونأ نا ل-عاو تادي دشنت اهلها ةيجوملا هل ءلاكو هام نيب ىلاعت هنا غنوةداصلاناو

 || هللا لبس نعمهتمبو هل وشب ةراشالا هاف قاذلا مظامأ قدلسا نيدلا نءضارءالاو ىاذلا لظاا نيءون ىف
 وهو ةوشرلا قي رطب ةرانو هنعاو م مهما عمابرلاب هول هد راق لاما باط ف صر هباعىف كلذ عم مما مل |
 ١ |.ذسهةتمسلانولك أ يذكلل نوءامىلاعتهلوقءريظنو لطابلاب سانلالا ومأمواك أو هلوةيدارملا |

 أرك ذم22:ىذااوهفاندلا ىف ديد ثقل اماةرخ “الا واس دا! ىف مهباعدي دش ةرجواا ب وثذلا يه ةعبرالا
 ||| اهلآاباذع م_مئمني رئاكللاندتعأو هلوقن ءدارااوهذ ةرخا الاف ديدشتلاامأومهءاعتامطلا عرش ن٠ ل

 ْ لاق ممم نيئمؤأا َهَعب رط فدو دوماانم لاهالاو رافكلا 5 رطف دوال ىلاعت هنا مءاو ا

 [نونؤاو ةالصل|نيءقملاو كلب نملزن امو كما !لزتأ اءنوةمود نو :ءؤملاو مهتم لع ف ن ودءارلانكنا) |
 أ لءا(ىل والا هلأ لا )لئاسمةيال ا و(ىطعا رخأ مه .ةوذس تكئاوأ رخاالام وول اوهللان ومولد ةاكزلا 1

 ||| نول دل ةَةمةلا ىف مهو هيف نو. اما العلا ف نوك-ارلاو هباصعأو مال نب هللا دمع كلذ نم دارحلا نأ ْ
 |نولدتلامهنوذمارلاف ةئباا كاك شال هلاف لدتا امأو كثي ككشاذا ثدحح نوكي دلقلاثالا

 [نوئمؤبوءادتبالا لعنوخءارلا عفراورا هنالاو نير اهل نم نيمءوملاو أ متمنين مرا تعين ونضؤملاو

 ظ | الاه امنا ةشناعو نامءنعىور ( ل رالا) لا اوقأ همففةاكرلا نول واو ةالدا |نيوقملا و هلوقامأ و هرب ْ
 |رئاوتملا لقنلاب لوة:ءفدعملااذ_هّنالدمعب ادد نأ مل-ءاو اهتنساأب َِب هرعلا هيشتسسو ا[ فصأاى نا

 ال بدن هلا نييرصبا!لوقوهو (ىناثلا) .همف نسللا تورث نكي ف.كف ملسو هيلع هللا ىل صه لوسر نع |
 [|| كلو دير ةفص هنوكل مي ركلارت نأ كلذ مب ركلا ديرب تره تاقاذا | ولاه ةالضا ا لذة ناسا حدملا ىلع 0
 ٍ نيمعطملا كم ود ىفءاح لات اذ_ه ىلع ومع ركل | وهردقت ىلع تعفر تادناو قع رر دقن ىلع همصنتنأ |

 . ]|| دئادشلا ف نوئمغا ا مسهو لحاف نيمعطملا نعأ كءوق ىءاجريدتلاو دئادشاا ىف نون لاول اىف |
 " || لاو لوقل ااذهىف ىءاسكلانعط ةاكرلانوؤملا مهو ةالسأ انيمقملا عادي الا ريد_ةتانهحادكف

 | راظتنم لاف ن وذء-ارلا نكلكل اوقّنالمالكلا| َس مانهش ومالكلاا ماع دعي ن وكياماحدملا لعب دتلا 1

 كئلوأ هلوقدنعالا ممل مالكلانا منال باوااو اىظعا رحأموتؤنس كئلوأ هلوقوهريدلاو ريغلا

 : | ىلع للدلاامو ريذلاو مالا نعي حدملاب ضارتءالازوهال اأو نو.:مؤود هلوقود رسلان ا اسانالا

 [!|نيهتملاناوهو ئءاسك اراب اوهو (ثااثلالوقلاو) هب الاذن ه ىف دةعملاوهلوقلا ادق هعانسما
 ْ كيلا لزتأ امن ونمو نو:مؤمااو ىهملاو كإق نم لزن امو كلا لزتأ ا: هلوق ىفنام ىلع فظغلاب ضفخ ا

 ْ نية, دارااو اكسر انوا وهوةنو:مؤااوهلوق ىلءفطع مت ةاللا نيم و كنق نه لزنأ امو
 | ةالضلامهيلعءامينالا ةروسىف ىلاعت لاق ةالصا نم مهنم دسأ عرمش لذ هنال كل ذو ءادنالا ةالصلا

 ا ٌ ةالهلا نيمقملا دارملا لءقو ةالصاا ماقاو تاريللا له فمهما اًمم-وأو مهئمادا دعا رك دناد_ب مالسلاو ا

 ا .' || ةوقف نورتفيالراملاو للءالانوص ساو نوصسملا مهو نوذاصلام_ملأب هللا موذصو نيذلا ةكتالملا |

 ١ تن ودم قع ةالصأا نيوقحلاو هوقو تىدذداان ونمو قع كلة نم لزأ امو كما لنأ اع نوءمون :

 تت

١ 

 مم

 رم رس م تال سمس مت سدس. مم حسا
 - هل



 أ راني دن كلام: ءارق هوو اولايةال-هلان 0 دوعسم ني هللا دبع ف دعم ىفءاخ )ع دا ءارلا ا راب ْ ١
 | ماك ان ءاناعلا لنالا ماسق ثالث ىلع العلا نأ ل- عا (ةئاثلاةلأسملا) <ىف « ءةدلا ةدلا ىسعو -ىردحملاوأ

 عل ْ
 جس ييع ل تي دبس اهي ميس ع مسيل نيس

 قب قدر رفلاامأهقاتاذيو هللا ماكح أب ءاملهلا ثلاثلاو .تققا تامر قانا يااا طةذىلاعت هللا

 | ةيجا ولا هنافدد ؤهللات ادب دوااعلا مهةىناثااامأو هعث ارمثو ةقيلاكت وهللا ماكحأب ؛نوملاعلا مهن لوالا

 اثالثل ما الا هذه ىلاو ءالعل اراك مهؤ نيلداعلاءنوفوصوملامهفثلاثلاامئاو ةعئشماوةز 'انلاو

 اذنه تةرءاذاو ءاربكتهلا قهارو ءامكذللا طلاخو ءاذعلا ساهل اوقباسو هيلع هللا ىل-د ” ىنلاراثأ

 | ىلاعت هللا ماكحأب نيلاعممنرك لل نيخ كلذ حرش معلا ىف ئطمارم_خوكيمهغصو ىلاست# هالو ةنق

 لزتأ امو كلا لزئاامبنو:موينوظؤملاو هلوةنمدارملا وهف هنا ماكح أي مهاعامأف ماكحالا كل نب ئلماعو
 ا ركنا اههصخو :اكلاْنَّويوأ اوةالصلا نيوقملاو هلوشب دار ا وهذ ماكحالا كل مهلعامأ و 1

 ا 2 رشاناو و ا 2 أ: و وا وةئدبلا تاعاطلا ف را رخل امن ركلا]

 م رافع الا موملاو هلوقن هذار وم داع لاو تابت ون او فوقي دارا وهأ دبل ملة اما :

 | نيملاعمموكر عطواس مي نيل ءاعو ىلا عت هللا ءاكت أب نيملاع نيروك ذملاءالؤءنوكروظ ما ةالاءذه :

 | هتكمالن انالا نال لهل قنيضءار منوكرهظ فزاعملاو مولعل ا ءذهتلص> اذا ودا لا لاو أبو هللا
 ١ .بوةءبو قعساو ل هيناو مهاربا ىلا انمسوأو هد«: نمنمدنلاو حوت ىلا انمحوأ م كمااانمحوأانا ١ ا ىلاعتهلوق « (ىظعارس أ مه.دؤنس كئاو ا هلوة: مهئءربخ أ مةسر دا اواعو لاكتل ىف ماقملا اذ »زو اخي نأ

 كلغ م_ءانسدقدق السرو اروزدواداخ 1و نوهلسو نورهو سنوبو بوبأو و بوبأو ىدعو طايسالاو ا

 | هلا ىلع سانا نوكيالثل ني ردامو ني رشمالسرافاكن ىءومدللام كو كملع ,كاملع مهص دقن ملالسرو لبق نم

 نا ىحامل ىلاعت هلال عا (ىلوالا لأ - -ا1)لث أسمي , الاىو م زعهلا ناكو لمرلا عبةح 1

 1 | نويلطبالم_ماهدعب ىلاعت دوءاعسأا لما يل ل نأ لو هيلع هللا لص لو.-رلااول اس دوو

 | م-هكابقو موك "اضف نم ةرعثك اعاوأء حو جامللاو دانملا لال نكماو داشرتسالا لحال كا ذأ[
 1 .انمحوأ ام كيلا انمجو؟انا لاسقف ةويسشا اكلت نءباولاف نأ الا عرمش ماسة ا اذ هرىىلا مالك اًددماو

 1 هدد مق يرول لا عجول 0 --5--

 ا ةضروك ذا“ ا نم ها ع ا نيمعتلا ىلع تازدتملا نم رخآ عون ممم داو لكداو

 مو ىلاح داق َةد-اوةعفد ءالوه ىلءب اكل الازنا م2 ع نكي لاإف ى-وم ىلا لزن أ ام لدم ه هماسقناب انك

 |رارصا ناو :وقئاز ةمسشل اذه اانلع م وماعتارهتملا عاونأ نمد-او عونرو و مستو تتابنا ىف ىفكلا ,

 ااذاملللدلاتو.ث ىلع فت لولدملا تاين اًناهمن لوقا | ق.ةدشو ل-طانةز هعملا هذى بلط ىلءدو ماا

 ١ لعفي هناحسهلئاو حاعللاو تدعَدلل اراهظاو ةدا زالادط نوكي رخ 1ىل لدي ةمل اطملاق متو لمل لا ىله-

 رح "الا لوسرلا كلذو ةزدتملا هذ- هلودرلا اذه ىل طمعأ (هنأيدحال هءلع ضارتءاالق ديربام مكحو٠اشنام

 0 اناردش ع ن نمو'ن || اولاهو ىلاعت هلوة ىف دوك ذملا باو او ها:هةروك ذملا باول ااذهو رعاارشم

 ١ ]1 لوشرلاو "لاسرلا ت تيعداا:اكيايعيالودرارشبالا تاك له ىرناك--لقهوق ىلا اعود ضرالا نم

 0 | هلاسرلاطرش نم مسدد اذ كنه باطن ام لكى أن ماو لصح دق كا ذو هق د ىلع لدن ةزدعم نمل دءال

 أ (ةيئاثلاةلا ماهي الا هذه نم <ىلمالادوهةااوهو دوما! اهدروأ ىقلاذدماان عروعم باو>اذهف

 ٍ مهلاراشأ ىأا. -ءود ركب اوس نأ نبا! حو أت ىلاعت لاق“ الا لس ىلع مالعالا «ا الا جاحرلا لاق

 لإ دارخاو ىع وم َمأىلا انم-وأو لدتأ!ىلا كب رىحو أو لاو ىتاونم1ثأ نع را ول اىلاتمحوأذاؤ لاقو
 | عر ين ىنلوأ هال حولرك ديايلامت أ دبامم اولا ( ةئلاثلاةلأسملا) ماسهلالا ةهثالثلا تا "الا هدنتاك حولا

 ٍْ 210 لا ا خشششُلساتلالست7س9ا



 9 57 مو حم 2 يوم مس ب و م م 22 اا ثري تتش

 ريمنلاو ىلا.عت لأ 2 مارا اولالا- اوءاكحال الا هتآسأ ىلا ل
 1 ذا 00 00 هتكت دل موماو توه لطف أم-خوكل

 ا دما تنكنااو رلاقد :وهيلاَّنال كل ومو < ىبر# كد اب و رمشعانما البلا هملع ىم وم ىوسدي , الاءدحيف |

 ْ ىلا هةهتاف ة ةدم» اوهغفدوار روحا ان مالنسأا هيلع ىف وءفأ كة مدساو ةعقدم اهسلل نم با ابك ا ف امن

 | باتكي أ ام مهنءا دحاونا عمالبروءاستأا اوناكمهاكرمشع ىتئالا ءامين الاءال ره نأب ةبيشلا هذه نع باجأ
 | ىدعملا اذه مالس او ةالسل مويلعابالاءالإ وكري دعت نمدوصتملا ناك اذاو ةدساو,ةعفد ةاروتتا لثم ||

 0 0 عند :اروتلا تازنام لدم حاول ىف ةييحاو عمد دو اذ ىلع لزن م هنأ مسهل | ْ

 1 نم باكل نوك ف حدقيالةاروتلا تاّرن ىذا همسحولا ىلع ال بانك لوزن نأ ىلعاذع لدغ حاولالا ف ١

|وهوروز باك لكو باتكلاروزلا ةغللا ل بهأ لاق (ةعبارلاةلأسملا ) ”ىوق نس مارلا ادنهو هللا دذع | ْ
 : 

 || هوقدسنع هىفامانرك ذدقو تنك ى عع ب ريز نمدل_صأو بولااو بوكر ,رلاو لوسرلاك ل وعم ع لوعت
 أ ةح .اهدتفي نوقايلاو تآرقلا لك ىف ىازلا مضي , اروبز ةزمج ًارف ( ةسمابخلا ةهأس 11( ربرلاو تاندبلاء ارواج ا

 َ عج اعمار اصف نالذ عنو رب ريمالاب كم لا لدالا فردسءروبزلا نازح أ

 1 | ىلعف بتك ىلع ب تائكلا عمك هج زو هناف لوعفملا ماقم ميقأ ذا ردصملاو دهمثو دوهشكر بز ىلع ْ 0

 رع اهب ةءارقلاو روش أ اهنال ىل وأى من نيقابلاءارقامتأ بتكسلا ىازلا مضمر يزلاو باكل ادوبزلا اذه ||
 ِ رهضع السر هلوق بصتتا هنا لاو كلع ممم لالمرو لبق نم كما م 5 ىلا عت لاق ع

 ْ تورثك الاون آرقلا ىف ءادالا م لاوعأ رك ذامتاىلا هت هنا ىعملاو كءلعمهانصدقدقهلوقءرمغس |
 | لسرلاو ايرنالااءال وه لك ثعب هئادارحلاو انيلكت م وم هلا ملكو لاق مث ىل.هغتلا لس ىلع نيدوك د ميغ
 ّْ | نعطلا في ريشا انهم مالسلا هيلع ىموم صوت نم مزلن لو عم م اكدتلان مال لا هملع موو د صخو
 : ةعفد هيلع ةاروتلا ل ارنا ىءونم صممت نم مزلن مكذكنف مالسل و تالصلام يلع ءاس الارتاس ودق

 00 هللا, ماكو أرقام ملأ باناو نب ىببيو ييهاربا نعو هجوما اذه ىلءال بانك هيلع هلأ ل نأ ف نعط داو
 ْ 0 لطابريسف:اذهو نئفلا بلاككو نيفارافطاب ىمو مهنئا حرسو هانم ها م ماك مشع لاك ب بصلات

 ْ ا لئاسم هستوامكشلا ر زع هللا نآكو لس .رلاد عب ةنح هلق ا ىلع سانا توكيل نردنموني :رشمالسر ىلاعت |

 ١ جدلا ىلع بصتتي نأ هجوالا فاشكلا بحاص لاه (لوالا):وجوالسر فوق باننا ىف (ىلوالا 4[ سأا)

 ش نوكيفالسر مهلاانم م-وأنيدَعتلا نوكي نأ (تلاثلا) السرو ود نملدبلا ىلع سصتناهنا (فاثلا 7
 ١ | ناهر ,رماود ويل ادهش نءبا وجاشيأ مالكلا اذه نأ لعا )ة جاثلا ةلأملا) ملعأ فاو لاسم ىلع ودن* |

 ٍ | معورذشي ناو هللا هي دوبعبمهلاغتشا ىلءق اخت :ااورمثس نأ مالسا او ةالدا !م عملعءامد د الا هدم ن هدودقملا

 || لك دقند ودل !ذه لد اذاك ةثعلا نم”ىلهالادودةمللاوه 4-12ذ دي دومعأا ن دق ارعالا ىلءأأا
 1 مولعملا نمو بواطا ا اذه ناس . ىلع لش ةشملا باتكلا لارا, لص اس ىلصال ادو هقملا اذهو بولاطألا متو ضرغا 5

 ْ ةعئدالزاننركعت أبد نك راح اولالا ىفابوةكم باتكلا كن ذنوكمنأب بولا اذه لاس فلعل هلا | 1
 3 | بانكل ا نال ىلوناكنل ةحلصملا ىلا برقأ اقر ةمامدكم بام كل لازرنا نا لءقول لب ار ةمامدقهوأ ةدداوأ
 . ا بسلا اذهاو اهاومق موباع لَمثف نيقاكملا ىلءاهرسساب توجو فيلاكدلا ترثك ةدّحاو ةعفد لزناذا

 | نكي ملا َرفءامصتم باتكلا لنا ذاامأ فيلاكدتلا كلتاوهبةيولو درا لعمالسلا هيلع ىمومموقرصأ ||
 : (لماحو مخل نم ةعاطلاو دامقنالا لصد ُدن اء 0 اءارحو اًم دفاع .تفيلاكساا لزتي لد كلدك ١

 : لسا دودّةملااذهو راذنالاو واذ عالاوغ بكلا لازنإو سر ةثدب نم دوصتملا نا بالا اذه :ء

 0| ةدسحاو ةعفد باتكلا لانا ىف دوهأا حارتقا ناك .ذ و كيذك نك )وأ ةعندٍ ب اتكل ا لزن ءاو "|
 ْ از رع هللا ناكو هلوقبذي الامم نسما ةياغف ةهبسشل اكلت ن د اع ادافاعاا ارقأ :

2 

١ 
/ 
1 
1 

 ٍ | دس: نسدوزلا نأ فركعا مكنا نعي اروزدواداشنا .آوهوقبءابنالا رك دم ع موك ىءوسك ذر
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 ىلاهةوهو جاسللا ل.س ىلء هوةءلط مك: كلو ةردنتاا ىف نيه ص أ لوسرلا نم هن :ويلظي ىذلا اذه ىءزامكسح

 لدتو ةلزتعملا تاق مكسب اهفهجلا هم شيام ىأ ةح قا ىلع ساءالنوكيالءلدارملا باولعاو ةنسسلا 8

 يال“ ا

 ا سجن هاما مس م همست
 م يصح م عن رع م سس عج . تاجا نسي صم مرسم م دسم ميصسسل ل مس“

 هنأب ىلاعت هلعل عانممالا» له ىدَنَمَت هتمكس كل ذكف هيولطم ىلا تنهتملا باجال نأ ىددعتهن :زءعورزع 0
 كالذ عمو في رششتلا اذه مال سلا هيلع ىم وم ىطعأ ىلاسهت هلال ٌكلذو مهحالم ىلع ني رمهءاوقيل كا ذ لعفول ْ ظ
 أ هن الا هذ مب اناصصأ جحا (ةثل اثلاةلألا) .لعاهقاو حاجللاورارصالاو ةرباكملا ىلع هعماوب هموشف |||

 |١ لسرلا دعب ةدخ هللا ىلع سانا توك التل هلو ةنالاولاو ععسلابالا تيدئال ىلاعت هلئا ةةرعمبوجو نا ىلع ْ
 ْ ىت نيبذعماكك امو ىلا عدل وق هريظنو تادابعلاو تاعاطلال رت ةحح سانا نوك. ةنعمل !لبق نا ىلع ل دي
 | لبق نمكئانآعبتنف الوسراشملا تاسر أ الولانبر اولا ةاهلدق نم بادب ,هاك1هأاناولو هلوقوالوسر ثعبلت
 ىذلا ناو برل ىلع جي دةدبعلا نا ىلع الا هذه تلد ةلزتملا تلاق(ةعبارلا ةلًأسملا) ىركو لذنتأ
 (نالا ولاهءوشن سلء اشناكءاشيام لع-ةينأ هنا اوء وش ىف هلع ضرتعاال ىلاعت هنا نم ةئ-سا!لحأ هلوقن
 لهأ لوةلط_كاذو لسرلا لبق هللا ىلءمهل نأ ىضتقي لسرلا دعب ةجب هللا ىلءساذال نوكيالثا هاوق

 ا
١ 8 

8 
1 
1 

|| 

 ارذع ملصي ناكسس اذا ل_.رلا لاسر ام دءنال زئاجريغقاضبالام ف ءاكستنا ىل_ءاضبأ ةياالاءذيع ]|
 معأ هللاو لعلاهةضراعملا هيا و-و لوا ناك ارذءنوكح,نالا ها صردقااو ةنكملا مدعم وك ناش
 يالا فو (ا دمت هللان كو نو دمتي دكت الملاو عب هلزرأ كاملا لزت أ اعد مشي هللا نكل) ىلامتاوق» 8
 || نالوق كلر دّد_ملا كل ذفو قبس ام ار دة_سا هنال هنأ دس الن كمآ هلوقنأ ملعا( ىف والا ةلأسلا) ناتلأس]]]

 ءامسأانماداك مولع لزنتنأ ب انكلل اله كاًأسب هلوق نءباوب اهرسأ, تاب الا هذسه ثلا .(لاثالا)
 ١

| 

 اودهثتا وما لة هناكفءاعسلا نم مسياعال زانانامكك سدأ نارقلا ادهن ا نهض مالكلا اذه وا
 لاهاسا ىلاعت هنا (ىناثأ ١١ ءاعسلا نم هلع لزان هنأ دم هلا نكمل ءاسعسلا نم هسملع لزني ملنآرقااثأب ]|
 هللاةداهش (ةياثلاةلاسلا) دوشي هتان كحل لزنف كلذ كل د+شنال نش موقلا لاك كسلا انسححو انا |
 زع ثح ىلا ئءلاىف فرعذلاو ظفالا ىف ةحاصفلا ىف غلابل نارقا اذه هملع لزنأ هنا بيس تف رعاسما |
 اهداف ىداانوكخ»د ةداهش ةرقااراهظاو اردهم كلذ ناكن هتضراعمنع نورت الاو نولوالا |
 كلدهثيىأ كيلا لزن أ اهدهشي هللا نكلا لاق مرجال نآرّلا لازئا ةطسا وب تر عاما هتداه. تناكاملو |إ
 (ىلوالا ةلأسملا) ناثا اسم همف و ها«بهلزتأ ىلاعت لاق مث كيلا هلزنأ ىذلا نآرقلا انسه ةطسا وبةؤينناعأ

 راصفةغلاب ةمكحو مان لعب هزنأ ىلاعت هناوهو .لازئال !كلذ ةفص نييك ل لزن اعد هشي لافامل ىلاعت هنا
 || ىنصو هلت هلزنا هلوق نم دارخ او نيك-ساان تدطقو ملتلا تدك لئاقاالوق ى رس ارا هاج هلزأ .هل وق |
 فاصاذا لعلاو لضفلا لاك رومذملا لج رل' ف لايام ل_ماذهو لكلا ياهنو ندسحلاهياعن ارقلا |
 ىلا هلم_بووانل ا همولء "له ذختل ا هنا دي هلطفو هلع لاكد اذه فنصاغا هنأ هزي ره قف ىضةةساواناكك ١
 1 اةياغب فدتصتلا كلذ فصو ىلء كلذ ل دف باتكلا اذه فرفعت |



 5 مها
 هيحصل - دم سس تصيششت هميونو ا تكتسوس هي ههيوود - دس قودعسو وع وم ويوم قوم 2 تح يورسس و سمس توي ميسر وس مس مس رسم ع مس وع وو اح ع مب 01017 ا صصص هج جو و عسدو تس ع

 روب ما دا رااوسقاو دن نزلا ويلا اقدر 1 هنأ لدعا (اربب هللا ىلع كلذ : ّ
 ةياتكيتالال وسر ناك ولما وقود ممبولق ىف تاهبشلا+ اهلا, كلذو هللا لسن عمهريغاو ددو نآ رقاد ||

 .ىسوم ةءيرشنا ةاروتلا فرك ذىلاعت هللا نا مهاوقو ىمو«ىلءةاروتلا تازناك ءاهسأ | نمةدحاو ةعفد |
 اواضدق ةوتو دوادو نوراهداو نمالا نونوكيالءا.دن "الانا م-هأوقو ةمادقلا موي ىلا حسنت الولدمال

 | لالسلا كل ذي سوت هنامث قم هنا هنن دقت عوالاط ناك .ءالالض سانل اش أن ال اذو ادمعب ال الض“

 َ هنآك الن انالاا ذهفلالخلا كلذ لكم ىفهرمغءاقلا ىفهدهج هنكل دمي هنامهاخلاو كانا ةناح .ك اىلا ا

 الو اد.عيالالضاواذدق م_هةح قىلاعتلاه اذهاف تاءاسهتل مف عأو تائاغاا ىدتأ ىلا ل الذاا ىف غلب دنا

 أ | تتعب ناقكبادمملا اواظواور فك نيذلا نا لاسقذ نا ااا يي
 ا | ىلعاو رفك نيذلا نا هل وةاناج ناانأ معا ةموأر ةغما هللا ن كك, « ل م-ميؤلق فتاهبشلءاةلانم هما وعاولظوأ

 ا أ هنأ مودل لعماوقأ لع ةيالا ف ديعولا لمهف انا ديعولااذهف طرشرا-.:داىلا جلوب ساادووعأا

 ٌ | الااقيرط موي دييلالو لاه ةيوتلامدع طرمش همفافر مذأ قا ا و ا رفكلا ىلءعنون وع ْ

 أ | مه قيرطفلام :مي لوم لو ةمل ا ىلا ةماسقلا موو مهيدويال ىلاعت هنا ىيملاواديأ اهيف نيدلاش لاهتث ّمهتج قدر َُط

 | نيدلاخ مهقاصن ةلزغ منال مهدهلال دعم همق ل ماعلاو لالا ىلء ني دلاخ بصتتا اريسي هللا ىلء كال ذ ناكو ا

 ا | اًيشمدهملالالالاصراناكف ْى :هءاعر ذعتيال ىنعملاو اريسب هللا ىلع كلل ةناكو فراغا ىلع ا ديأ | تاهت او

 ا لودرلا مكءاج دق سانا اهم ٠ 07 ( ' ىلاغتهلوق « ءريغ ىلع ار ذه هناك ناو هملعاريسي هب اما اريغ ىلا ئثدعد

 | (امكحاىلعهقتاناكو ضرالاو تاوملا قامهقنافاورفكت اوم هج دااررخاو نم" او مكب رن م قلاب

 | علو مهمعياماعاناطخ رك ذم عقيرطداسفنيو ةريثكللا هوجولا ىلءدووبلا ةببْسن ةببا قادما

 | مكب رن قا, لوسرلا كءاجدق سانل اهيا ري مال لاو ةالهاا هملع دم نيد ىلا ةوعدلا ىف مده
 | ءاجا (ىلاثلاو) هير نسق ايءاج هنأ ملغ زدعم نآو ةلاو نارقلا اجهنا(لوالا) ناره نانا

 ب نر نم قاس انءايح هنأ مزلسف قمل اوهاذه نا ىلع ديل ةعلاو هريسغ نع ضارعالاو هللا د امعىلا وع دلاب

 1 | نم ةبقاعدما أدين ختام كلاربخ نامعالا كلذ نكياونم اً 3 5( اراونم و ىلاعق لاهم ْ

 ع لكل ذكتاكنمو !. ناو ضرالاو تا ومسلا كلام هنالم كاما نع غشا نافاور بكت تاورفكلا 1
 4 0 رانا وسلا قا اا كي لح هاي لاب نع ْ

 مع

]! 
| 
/ 
1 
0 

َ 
!| 

 ا
 ا

 ا ا م در كلان ا م ل ك-و :ىئنبي رفاكلا و 1

 أ قامث لوقو ر اهقاك وقتما لد مأ ضرالا ىف نب دف طتاطاسا اولكر اوتم1نيذلا لعق مأ هوذا رهو ا

 0 لا ا ب ا 0 1 م 0 0 ل ل يا أ 01000 ا ا ا ا ايلا سس

 هتلكو هللا ل لود ميس نب ىسع عيسملاامنا قالاالا هللا ىلءاولوةنالو مكي دى اواغتال باتكسأا له"! )

 | هتاصسدحاوهلا هقناامغا مكلاربخا اوهمناهثالئاولوةنالو هلسرو هللاباوتم اق هنمحورو مص ىلا اهاَقل ْ

 | سس سس سس تا ١

 | هللاذبعنوكينأ حسملا فكة ةسيناالمكو هللا ئكسصو ضرالاىفامو تاوءكلاىامهلداو 4 نوكي نأ

 | اولعواونما نيالا اما اعمجهنلا مهره -سفربكش سيو هن دامع نع فكس: ةس نهو نور 01 الااالو

 ' : ذ نو دججالؤ امل ما ذع م يذعمفاوربكتم ةساواوفكتتسا يذلا ام أول ضف نم مهديزيد مهروح ؟ميفو ف تاطاصلا

 : | ىرامن مو د نءباجأ ا ىلاعت هنارلعاو ( اريصنالو اماو هللا نو دن مها ا

 ١ | كالذو عيسملا م طعت فاو طرفتال ىأمكتي ذىفاولغتال ىراصتلا ن هبادكما اله" اريد لانا ” الاءذه ىفأ

 51 ا هيظعن ل نوغلا يىراصتلاالز اودو جسما فنعطلاف ن رغاابم حاد وهما | نع ى رك ىلا هت هنال |

 0 1 | ىنعي قحلاالا هقلا قءاولو ةءالو هوقو 1 م با ا است مدع 3 قرطالكد ا

 ع يجر يح صح درعا وص صل سيخ رتل تب سل ييصص صخصمل يحتج سل ص شتم متم د ا اسما اصل رم 6 ماع لعل ملل حد سطع 2 ان كاملا طم حسا + معا ليي صل خصم. < تيجو مجاب جتا كاع يحسم تا

 ص اوةمئال



 قدرط نع مهع:ماساو لاو الا هده نع هوهززنو هحورو أ ناسنالا نديف دام الاو لول اب هلئااوذ دال ْ

 اهاماأ هةلكوهلوقام أو هد_ءوهننالوسز مب سه نب وسع سما ناوهو ىلا ب رطىلا مهد شز او لغا

 ىسعملاو ععسملا هه» اهم ةماكب كرمش» هللا ّنا ىلاسعت هلوق ىف ةءاكتل اان دفان لتعاق هنمخورو حج رع ىلا

 هقلخ مدآلثك هللاد_دذع ىسع لةمنالاو اءكحح ءةاطثالو ةطساو ريس نهه سهأو هبا ةءءاكب دو هنا

 م-ماس اناا ةداعترحهنا (لوالا ) هوح و «.فث هنءحورو هلوقامأ او ن روكمف نك هل لاك مث بارتز* ||

 نّوكد ناو بالا ةفاطت نمنّوك ل ىسدعناك انإف حور هاا ولاقةفاظنااو ةراهطا اةءاغش امعشاوذصواذا |

 لاقياك ليضفَتلاو في رشتلا هنمهلوق نمدارحاو حورهنأب فصو م رجال مالا هلع لو ريس هس نم أ

 أم مايدأك ىف قلل امم سناك هنا( ىناثلا) ةفب رش هلماك ةمعال ا كإ:توك دارملاو هللا نم ةمهت هذه

 (ثااثلا ان سعأأ نما ور كلا اميسوأ كلذكو نآرقلا ةفص قىملاعت لاق ح ورهنأب فص و كلذكن اكن مو ا

 | مالسلاو ءالصلا ةياع لاو همم ةجرب ىأ هنمحوربمهديأو ىلا عت ةلوقرع فت ىف ل دقه ةمسر ىأ هم حوز

 مه اصمىلامه دش ناك هنا ثم نمقاخلا ىلع هللا نم ةدجر مدع ناكصاإف ةادهمةجران اما

 حورلانافب رعلا مالك قيفنلا وهحو رلانا ( عدارلا) هننماحور ى عم رحال ءهامادو مهند

 | هلا هأب ناكل ب ريجنم فنلا كلذ نا ىنءي هتسهوتو لء ربح ةشفن نع ةرامع حورلاق نانراقتم حي رلاو
 | حورظفا فريكذتلا لخ دأ حور هلوق (سماشلا) ةنحور نما مفان عنف هلو ةكاذندو هتءوعوق هنذاو

 | كلدا ةفاضا هن: مدل وذو ةلاقل اهي سدقلا هك رمذااحاورالا نهحورو ىسعملا ناكسذ ميظعتا ا دمقي كلذو

 هللا لسر نم ىسعّنا ىأ هلسرو هلا اوم افىلاعت لاف مث ميظءتلاو في ريشتلا لل ال «سف:ىلاحورلا |

 | ناتلآسم هيف و مك اري_تاوهدا هنالءاولوةتالو لاق من اهلا هولءوتالو لس لاراب مكتاعاك هباونمااف

 بهذ« نأل-ءاو ميناهالا, هئالثرع ومان داو هناصس هللاَّنااولوقتالو عملا (قوالاةلأسلا)

 اهوممناو مهماالا هنالث تافدصب ةهفوصوماناذ ا وتبث مما هله ليد ىرإاو اذحل وهم ىراصتلا

 اوزوجاملالاو اسف: أب مص قو ىسعف لواط ١ ماعنوزو مما لما ديت اوذ ٌةَمةللا ف ىوهف تاغص

 ةقيقلاىفمدمئاالا تافصا ام امنوعسإ اوناكتاو موف ىرخأ ةرمريغلا كل قر افتنأو ريغلا ف لت نأ اهيلع ||

 - || وهلا هثالث اولوشتالو ىلاهت لاه عملا اذهاف رفكل ا ض2 كلذو اهنسفنأب ةمتاكةدتعتمتاودنوتش |

 لوقةناناو كلذ لوةنالف.كو هراكنا نكعال اذه ةثالثتاسفص نوني مهنا ىلع ةثالثل الج ناامتأف
 || هذه نمدحاو لك نمموةنو ديرملا رداّشلا ىلا ماعلا مالسلا سو َّدَعلا كلل اودالا هلال ىذلا هقاوه

 تافملاد َدَعَ لوقلا ناكولذ كلذالا تاذدااددهتل ىت-ءمالو رخكالا ظذالا نم همهفنام ريغ ظاسفاالا

 املاعىلاعت هنوك نم موهفملاّن ا ةرورضل اهملعنان ثم نم لمعلا عزلو نآرلا عمجدر مزلارفكحص
 نيعنىاوذلة نام فود أ دتبم ريخ ةثالث هلوق (ةيئاثااةلاسأا ) امحوأار داق هنؤك نم موهفملا ريغ

 اولوة:الو حاجزلا لاه (ىناذا) ةثالث ميناهالا اولوةتالوىآءانرك ذام (لونالا) هوجو ىلءادتبما كلذ

 || ليلدلاو ةهل ةنالث سهو عيسملاو هللاّنانولوةن ىراسصتلا نا ىلعل دينآرقلا نال كلذو ةثالث انها

 اولوغ:الوءارفلا لاه“ (ثلاثا!) هللا نو دنم ندهلا ىتأو ىنوذ_ذتاساملال تل تنأ» ىلاعت ةلوق هملع

 || اممنوك مهوب ةرابعلاهذ_مبهنئاعم ميصو ىسبع رك ذ نال كلذو ةثالثِنولوةم-سهل وك ةثالثمه

 ىلامعت لاه مث ىراصنا!بهذمنم لمعلا نعادعيو كاكر دمام دلا ىفا هذه ىرئالف لجل انو نيهلا

 هللاامغاهلوشب ديعوتلا دحصأ ثوكل اريح اونم اف هلوق دنع هبادتاهجوانرك ذدقو مل ل اريخ اوها

 اهانركددق دلولا نعدنتا هيزن:لثالدو دلو هلنو كسر, نأ هناهسدلوةب دلولا نعد سفن هزن مد اولا

 . [[نوذلا غف دو ثان م ةزةهاا رسمك ن روكي نأ نسا رقو ءاهةّد_بال !ىلع ص ةروسفونارعل ؟ةزوسفف

 تاوءكاىفام هل ىلاهت لاه مث ناتاج ماكل افريدقألا اذه ىلعو داو لن وكي أم هناك ىأنوك ند

 تاوعسلاىفالاكلامو اكتامهنوك ركذ داولا نعد فتهزن عضوم لك هنا سنا زعاو ضرال قامو
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 : هالعأ

 ريوس وس سسيحل يدع تسييس صام:
 اذ حس معصم

 اكنلام ناك م ىئعملاو ادع نزلا تآالا ضرالاو تا وء-لاىف نم لكن امس ىف لات: ضرالاىفامو إ]
 | ضرالا فو تاومسا١ىفاناك ام_منالميراد ىسعلاكلام ناك ام_ميفام لكاو ضرالاو تا وعسلا لكلا
 أ ام_هلاكلام نوكيت أذ اههئممظعأ وهابا اكل امناك اذاوتاغصااو تاذا ىف امهريغن م مظءااناك امو
 | ىعملاو الدكو هللا كو لاهم ع ةجوزو اداودلام متوكمدولاذه عملقعي فيكذ ل نيكو لماناك اذاو ىلوأ
 ةراثاودورخآدلا تامئاب لولا ىلا هعم ةجاحالف تان'دحما او ىفو تاهولخغ اربي دن ىف فاك هناصس هقاَنا
 3 ايفكناك تار ودق لكىلع ارداف تامومل_ءملا عمم يمامملاع ناك ا هنامس هلا نمن وواك-لاهرك ذيام ىلا

 ّْ ىلاعت لاه مث اهلان روكم ال صئانا او ص :كا ذو هسف ةدئافال الطعم ناكل هعم رخكاوا!ا:طرفول و ةمواالا ىف 1
 | جاجيرلا لاق (ىرالاةلأسلا ) لآ اسم هقو نويرةملا ةكئالملاالو هلل ادبعنوكي نأ عيسملا فكة سينا
 | ىكتتس نل ليو أف ل دْح نءكءيصاب ءدم اذا عمدلا تذكتت نم ةغللا ىف ل صو فنأي نا ىأ فكتنتس: نا
 | نع لّدس دقو سايعاا انأ.تدع“ لوب ىرذنملا تءعم ”ى ردزالا لافو عسب ناو صغن#» نأ ىأ
 | اءوس4للاةينأ فكشلا وفكوالو نكد نم يمالا اذه ىف .اءام لاي ف :1!نموهلاةف فاك دال
 | برءتل هللالوسرل اولاه تار دفوّنا ىود. ( ةئائلاةلأسملا ) هنععولاكاذ عفداذا فكنتسا و
 ||| هنالاق هاوسرو هقاد_بعهنا لوةتاولاك تلقئث ”ىأو لاق ىسعا ولان مجح اص نءولاف اميسإص
 | ىسعنأ ىلع ةعطاقلا ةدلعا ماو أى ىلاعت هنا لوقأ اناو ذر الامده تازتف هللاد عنب وكي ن أر اعتب سدا
 || ىتلا ةمسشلانال كل ذو امنع باجأو مهب هباكح ىلا هد بع راشأ هلايانوكينأ زوالو هلل ادسبعا
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 لأ ءامحالا نمتاداسعلا قراو ىأي ناكو تاسفملانع ري ناك هناوه هلا نيا هنا تايثا ف نراعي اسييلع
 0 ناف ىلاعت هللا ةدابع نع ةردقلاو ملعا ا نءردقلا اذه بيس عسملا فك_ذتبإ نا لاق ىل عت هناك ءاربالاو ْ

 لأ هتمالا- ىلعأو طظوذملا حوالا ىلع نوعلط ءم-مال تاسغم ايلعلا يف هنءالاج يلِعأ نرد حج: الما
 || ةردقااو مولعا اف مها لاك عمك اللا نا مث هّممطع ىلع :رعلا اول مسهتم هن انال 0 ردةااىفإ
 : ا ناكىذلا لءاقلا ردقدلا اذه بنس هيدومءنع ميسملا فكشتسي فركسف هللاديد وع نعا وفك ب ةسإ نا
 ١ ةرظانمو ةعب اتنم ةيسانمم تاناالاءذه تراص هانرك دام ىلع هي الااناجاداو ةردقااو لعل نم هعم ٠ْ
 ىلعدي الاءد مئلزتعملال ددجسا (ةئلاثلا ةلأملا) لوأهحولا اذه ىلع الا لح ناكيف هل ءاك هه رم
 أ مدكالا ودعا ةكئالمال انلقذاو هلوق ريسفتىف اميمهلال دا انركذ دقو رمشاا نم لخنأ كلا نأ
 لأ رثك أ تاسغملا ىلع ةكتالالاعالطا نا لسانا امنهه هلو قن ىذا او ةريثك هوج و.لالد بالا اذه نع اديحاو
 || لاقيو فدك رشا ةردق نم 3شأ لاعل | اذه ىف ف رمصتلا ىلع ةكتالملا ةر دق نال لو اهيل رمح ا عالطا نم
 رثك انك :الما تاعاط ب اوت ناق عازنلا امنا هحانس نم ةدحاو ةشيرب طول موقت ا دم عاق ىلإ ربجن ا
 تيس ىسيع ةيهلاا اوّسنأامناىراصناا نال كلذو ةتمااكلذ ىلع لذتال هي الا هذهو رمشنل!تاعاط با ولمأ
 أ مقئبراغا ةمسشلا هذه لاطب!لجال ةكححنالملا داربافتاداعااقراوذي ىأو بومغلا نءريخأ هنا

 ١ لانة نأاماق همحوع لون نو رمشنلا نم ةردقا هذه ىفورلعلا اذه ىالا- ىوقأ نكت الا تناك اذا ْ

 || عضوملا اذهان الام كلذف تاعاطلا ىلع با ولا ةراكىف عسملا ىلع دكتالا ا لضفت ديالا نم دارملا
 الأ هللاو عازتلا لحم | اودائامسانلانال ماه والاىف ىوقامتا لال دءسإلا ادذنا رواغذ هب قاليال و
 ُ ريدِيةلاريصرف عسدملا ىلعن وذوطعم :تحئالا!ناوحولاؤس ةياالاق ( ةعبا لا لأ سا ١ لعأ
 [نوكيت أ( امهدحأ ) ناهجو هم با اواجاو زئاسريغ كلذو هلل ادبع ١ ووك نآفن وب ّردملا هك الملا الو

 ]فذ ادسعاوت وكب نأ نورث ةك2الملاالو دا ران وكب نأ (ىناثلاو) نيبّرقملا نم دا و لك الودارملا |
 هننعهلل ا ىذر بلاط ىلأ نب ”ىلعأر و (ةسماخا ةلأسملا) زامالا قد رط ىلء هيلع د.عهلوقتلالدإ كلذ

 لا نكح » معاع هاوس دعس
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 نيع.طملا ب اوثالو أ اوأر اذا م_مال نيمكش لا ٍباَسع ىلسءنم: هوما باوث مدقامناو هذ لاك ثاالرهاظ
 ناك رب مءاس دق سانا اهي ان) ىلاءهتهلوق « : ممل ىف ماعأ كلذ ناك مهسفتأ باقءودعبا ودصهاش مم 1

 لدذفقو هنم ةيحر يف مواد مسسف هءاومدنعاو هلناناو نما نيدلا امآق اننممارو ,حكحلا انازنآو مكبر نم ا

 رافكل او نَعَمْ نمقرفلا م. ىلع ةجخع ادروأ اا ىلاعت هنآ لاو (اهقتس ماطارصمللا ميدو

 ا ةلاسزت فارتءالا ىلا ساما ١ عمواعدو باطملا ع مما عسس نءباحأو ىرانمتا اودوومبااو |

 ةالنما !هلءد# رد نامهربااو مكير نم ناسهرب ى ها دت سانا |اسهي اء لاسقف مالسلاو ةالدلا لعد ا

 وهني اروذااو ىل_ طايل لابطباو ىلا قيم ىلع ناهربا !ةماقا مفرح نالانادريدامسااو مالسلاوأأ
 نوكوالوسر د##نوكنيملاعلا لك ىلءرّرقاساو باقلا ف نامعالارو عوةول ب سهئالاروت هاسم»و نارذلا

 ١ نا وئاان هلع م_فهدع ور لس و هماع هللا ىلص د2 دعب رمل اوكست نأ كلذ دعب مه ص اةساناتك نآرقلا|

 هنام-أو هما حصص أو هلاعقأو هتاةصو هاذ ىف هللاناونمدارملاو هباوهصتءاو هللا اونمكني ذا اامأف لاذ |
 ا لذفو هئمةحر ىف م-واخ ديو اطعم 2 زثءممموصيو ناسعالا ىلعم-مثي نأ ىف هتلانىأ هباوهدةعاو ا

 ةنللاةحرلا ساس عنيا لاه هبادوااو ىل دقلاو ةدحرلا هيث الثرومأ دءوف اوقع مهاطرمو همأ امم ه-خعو ا

 اند 1 رباوقحسدم|ط | رمد يلا مهي كس سعد ذأ الو تأ نيعال اع م-وماع هي ليضف<ام ىل-ذفل او

 اهنمدارملافدبادهلا امأو ميلغعتلاو ةعفنملا نم نط اىفام ىل_ءنالو# لضفااوةحرلا لوقأو اقسم
 ةئاحورلا ةداهلاوهاد_هو هب يشنلا حاورالا ىفءانريكل او س دل الاعراف أ ىلعتب هل ءانأس | تاداعسلا

 هلوق * ةيناعدملا تاذالا نم فرشأ ةناحورلا ةسهدلانا ىلع اهيدنت نيلوالا نمجستلا نءاهرك ذرخأو |
 وهو كلرتام فدن اهلف ت>أهلودل وهل سدا كِل دو سها نا ةلالاكا ىف مكس هنفا لك دوف سس ) ىلاعت

 ل:ءركح ذالف٠!فرالاءرةو>ااوناكناو كرئامم ناثلثا !!ههلف نيتنئ اتاك ن اف داو اهانكي ملناابثر

 ٍْ عاكحأ ف ةروساا لأ ماكت ىلا عت هنا ل عا ) مياعئن لك هلفاو اذ: نأ مك هلل انه نعد الا ظدع

 لاق رقلا عم ةزطاذملا ىل_علوشم ةروسلا طموو لواللالك اشم رخ الانوكما ِكلدباه رخآ مخ ولاومالا |

 ىتااىفوءاّء-ثاا ىف امها دا نين اهل الكا ىف لزن ا ىلاهت هللاَنا معلا له لاق يدلل زيفا الا
 || انركذ دقو ف.ملاةباذي الاهذد ىعست اذ واوذي الاذ_هىهو فيدل! ىفىرخالاو ةروسااهده لوأىف
 مقوناد داولاو دلاولا ىوس نمو وذ ثراولا ىلع عدو ناف ثوروملا ىلءو ثراولا ىل_ءعقب مسا ةلااكتا!نا

 هلودلو هل سناك هو هانا لاق م دالو الا نم د-أ الونيدلاولاد+_-؟ هيربالو تام ىدااوهذ ثوروملا ىلع

 و سعاتالذ نا ىأ ةمصل ا ىلع عف رلادإو هل سدا ىل#ورهاظلا هرمسفي رعتع و عا عفترا ل تاه قولا عافت 1

 تخالانا ىضَتَسب الارهاظنا( لوالا) ثالثتادنت:هيفةي الا هذ هرهاظن ا ل-ءاو داو يذزيغ ا
 نوكط رمي لب كل ذك مالا ساو فدلاذخأ:الا ملا دلولا دوو دنعاماق دإ رلا مدع :ءفدنلا دخأن د
 (ىناثلا) فدهنلاذخأاتتخالانافتنب 1ناكناف نياداو ثمءال نوكيالنأ فدنلاذخانت تخالا
 || طرمشا !لب كلذك سداو فهالاذخأ”تضالا نافداو ت.ءال ن تسعي ملاذا هنا ىضتة. ةناالار هاساغنا
 تخأ هلو هلوقنا (ثلاثاا) عام الاءدلاولا عمثرتال تالا نالكلدو دااوالو دلو تءمالن وك ال ثأ

 ههكح هللا نييدقّمالا نءخالاو مالا نمتخالانال بالا موا حالاو بالا نم تخالا هنهدارألا أ]



 ا فوا هل-صأو قلو نمرعغأ ىف
 , لدولاةرمهمث واولا تندح

 ٍ ها 2 بةكر نأ قع ناكر

 5 5 هَ

 علا اوذوأ اون م1نيذلا ام "ان لاعاذهات نامالا هام قش رتل ارومالا د ادقنلا ذه داكن ١

 مدل

 0 ل نم الا امأ بالا ن ءوأ حالا بالا نم ال ااذنتناالادلو تالا ن نكيولا ذا 2 ا اس كاد الا نكمل نا ار روهو ىلا ْخ عام الاب ر ىدلال أف ا ا

 "1| نينشاالا ظس لشمرك ذالفءانسنوالاحر ةون!'وناكن اوك رئام ناتلثلا اه واف نيتفث اتناكت اف ىلاسعت لاق ع 1
 3 ىضر قي ددلا نا ىورو طقف مالا نمتخالا ى مثسسدا دروك زملاتخالاناىلءةلادتب الادذاهو

 ْ ا مول ءانسنلاةروس هقلااهازنأ ىلا ال/ناالاتبطخ ىف لاك هنع ٍ ٍ
 !نةتاوخالاوةوخالا ىف اهازئأو امنا ار وساسوب مش تلاد ,الاو حالا نمةوحالاو ةدوزلا وحج وزلاف |

 اولضتنأ مكل هللا نيريىلاعت لاقت ماح رالآىلوأىف اهلزرألاةنالاةر وس امسح ىت ادن  الاوعالاو ب نالا

 نل
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 : 0 اواضتناةهاركمكلهتا نود هرب دقنو فوذحت !:يه فاضا انوي رمصبلا لاق (لوالا) ةوحو هو

 الث مكلدقلا نيد ,ربدقتلاو فوذحم ىئنلا فرح نوف ةوكل لاعت( ىناثثا )لة رمالأتساودل وةكفلضلافذخ
 ْ 0 ”قئابسر تاما تاق الوزتال كى الوزت نأ ضرالاو تاووسلا كدسعدنت انا هلوقةرمظت واوا ذت ا
 | هفيرعتواقح هنامنن وكف مف يلع لكب هلاو ىلاعت لاه ماه ومنحت ةلالض امم اولع 2 ةلالضلا هللا نييمطنلا 5

 | لات هناق ىلاعتدهاةر دق لاكن اس ىلع ىلةشماهلوأ نا ىب مو ةسع ةفدطاةروسلا هذه ىفنا لعاو اهدصا

 ناب ىلع ةشماهرخ و ةردقلا ةعس ىلء لاداذهوةدح او سف نم مكة ىذلا مكب راوقت ا سانلا اهيئاب
 ةلالطاو ةمهلالاو ةسورلا تنثت -م.ناذللا مدن اخصولاناذحو "لعن لكبهقاو ةوقوهو مهلا لاك ْ

 0 تتسم لاق ءلاكس لا لكلا داق ىف ماونل اواو الأ اعمطم ن وكي نأ ديعلا لعب .ام-ممو ةزعلاو

 1 . ةئاعستو نيعستو س*+ ةسنمةرخ الا ىداسج ريتع نا انئالثلا موب ةروسلا هذيهرب سه: نم تغ و 1

| 

 7 «(هبن دما نورمنعوتةمامةدئالاةروس)«

 ٍإ 1 (ميحرلانحرلاهللام تل 0

 00 (ىرالا ةلأسملا) لئاسمةالاف ( دوعن ووأ اونما نيالا 0
 | مازتلا دقعلاو ما زا دهعلاو ماكحالاو قاتنتسالا لمس ىلع ءانوثلا ل دورهدتعلاو مك دوب نوفوملا ||
 "هلسنمناكوهلاعفأو هماكحأو هن اغصو هنأ دي هللا ةفرعم ن ار لم ماكحالا ليس ىلع | 1

 | هيعاونوهسماوأو هقيلاكت ع مف قامت هقدا.ةنالارا هلا قالنا ع..جب ىلع بيع هنأ هما كصأ 1
| 

 انفاودوقعلا كا .اودوأ هللا ةعاطراوطا ىف د ووهلاودوةعلا عا ونأأ م كرا انعان مزعل نيذللا اهي "اى
 لئطانكي لاو نما طب رباك هدابعب اهله رولاعت هاله , الازد قا ادوتع فزاكتلا هذه ىاصت لاى عنا
 م ذخاْوي نكلوهلوق ىو ش ب الا هذه اي ادة ع ف يلاكستلا هذند ىمسيا ةران ىلاسعت هنأ لدعاو قدوملا
 | مزهاغاذاهتادههءاوفوأو لاقو مروه فوأ ىدهتباوذو أو ىلاعت لاه ا دوهعةراتو نامءالا مدةءاسع ١

 ْ (ةياتردلسا ) اكرتوالعف فيلاكتلاءادانسأهنا ةياالاءدسهىف مالكا ل مانو ناجالا اوضتنتالو
 | اج مصير هللا هجر ةفينسوبأ لاو قلدلولا بذر دوأ د درعا امونمودرذلا ذا هيا دور ”ىفاشلا لاق
 | دلولا حيذر دو دسعلا مون مودر ذئهنا لوتالا ناس جحيذلاو موصا ؟همزلامف ع ذل وعول ارذندلا ه0 تح ١
 أ نمةدك صح الأم دإ اولا حبذ كلدكو ودعا عون ه وو نمو ع ودا نورا ياخ دسعلا مول و6 وصو ُ

 ١ عدو دعلا مول موص متلك هندرقمن هدننعاو لكي اش 1نوكيي كرا :”الاورإاولا ف هعوذو نمو عيذلا

 | عذلاو ءوصلا هلع بنأ بنحو لوةلةاذسهتيئاذا عبذلاوم مودال زئاءةلابعال نوكشحي دولا ١
 ٍ ول دك تول 0 0 دواعلااوادأ لا 5 0



 نكنيلاذا حتا انغ !ىل؟ ةاطم عبق مالي الانا لال ةلدم اا تلا تايرؤرمذنا ىف 5 ناكر اذاهو 3

 هال 7

 0 ريشااو علا دةعن ااا هنا ةفينس ىلأ ةع تبان'هتاهمحر ئذاشلا لاو تبانريغ ساما راش هقاةحر
 ؛ ةوقوهورباءموءعلا اذه ص ص ”ىفاشلاةدعو دوةعلاناوفوأ ىلاسهتدل ودل مقل امره نأ حو

 ( ةقيتحوبأ لاه" (ةعبارلاةلأملا) انَرف لامام متم ذاو لك راحل اءناعباستملا مالسلاوةالسلاهس.لعأ
 |.نمدقع حاكسلا نا ةغ.ذح ىلأ ة- مارك سداهّللا همز ىىفاشلا لاهو مازس تاةلطلا نيب عسجلا هللا هر
 هبلمعلاْ رت دوةعلااوذوأ ىلاعت هلوغل هعار مرك نأ بجو حاكسشا!ةدةءاومز هثالو ىلاعت هلو ةادوةعلا
 موم_هلا اذ_هضمخ هللا همر ”ىفاشلاو ىل ءالا ىلءاه ا دعامف قف عام الاية د_تاولا ةةلطا اىف

 | (ماعنالاةهءمكلتلحأ ) ىلاعتهلرق ٠ مرحالف ذشادقو ذفناملعدجلا مرحول هلاوهو سايسقلا» |||
 ىلاعت هللا فيلاكت عجل دانقنالا مه مزاب هنأ نيفلدكحملا عم ىل_ءىلوالاةيةالايرزقال ىلا عت هنأ لع |[

 | ل_ امرك ذيأ دبؤ“هل_مصقملا ف لاكتلا رك ذىف كل ةدعب عرش ةيلجلا ةدعاقااو ىلكلا ل_طالاك كلذو

 ْ حلك اولاه (ىلوالا41لا1) لئاسمابإ الافو مامنالا ةعجممكلأ تلح الاف تاموءطاا نم مرامو |
 5 قي رطل ادو د_تميئأ م_ممبان اذ هو لكشأ اذا نالذ ىلع مالا ممتعا مهاوق نء هج وهف هللقءال ْ

 | مامتالاو ىلاعت لاهت مغلاو رشا و ليال ىهماعنالاو رصلاو يلا ف عيبرأ تاذ لكب مسالا اذه صتخاما]]
 ١ رجلا اولاغرلاو ل غنا نيبو ماصنالا نمد ىلاسعأ قرف راو لاغيلاو لملتاو هلوقىلا ءفداهت مكل اهقلخ :

 | لامو تواك اياهتمو ممم وكراوتت مهلا ءاتلاذو نوكلام اهل م_هفاماعنأ اشي دي تلعام ىلاعت لاه ||
 | نينثا رمملا نمونيلانأضلا نم حاوزأ ةنامت ةوةىلا هللا مكقزرام اواكاثرفو ةلوج ماعنالا ندو
 | رفاحلا ماعنالامسساىف ل ديالو هقاهر <ىدحاولا لاه نينثا رقبلا نمو نينثا بالا نمو هلوقىلاو

 مسا ةمجلاّْا. (لرتالا) نالاؤسةي الا ظفاف لوقنف اذ_هتفرسعاذا ءطولا ةموعن نم وخأمهنال |
 كرد موهو نانالاناودح لئاقا!لوق ىر ىر ماسعنالاةهجهرقنعونلا مساماعنالاو سلا |||
 تاو ىرخأ د بآىفولاه ىلاعت هنا لما داما مالكلا ناكل ماعنالا مكذ تا-؟لاهولىلاعت هلا (ىناثلا) |||

 ةمببلا ظفارك ذهلا (تلاثلا) ةيسال اءذهىف ةعباا اظفاةداز ىف :دئاف ”ئأف مكلع ىلتامالا ماعنالا مكل |||
 | ( لوالا) نيهجو نم لالا لاو سا نع باودلا همذ :دئاسفا اق عجبا ظفاب ماصعنالا ظفاو نا دولا طظذلب
 نم ى-ءعةفاضالاءدهو ناسا ماسعنالا ىلا ةمعلا ةذاسضاو د_-اوئثماعئالابو ةمباايدارأاّنأ

 (قاثاا) هنيتغو هتاذو ئذلا سفن انلوةك د.كسأ وأ ماسالا نم ةمباا هائءمو ةضف عاضك
 | ةدع زمدارلاّْتا (لوتالا) ناسهسو هيضةردَةَدلا اذ ىلعو رغآ ىثمانالانوىث ةعيأادارملات ا

 متاهلا سنس نم اه اديو ماسعتالا لئاعام اودازأ م-مماك اهوهغو س ولا رقي وءابظلا ماسعنالا
 ماعنالا ةيهمب دارا اّنا (ىناثلا) ة-ماشاال وسط ماسنالا ىلا ثف.ض أف بال الا مدعورازتسالا ىف :

 نياذخأ نيجاونطب ف دسوق تع ذةرشنّنا اهدهتءهللا ىضر سايعنبانع ىور ماسعهنالا ةنخأ

 0ك
١ 

 ص

 يصيب

 ةاك ذهناك ذو مادعتالا ةنحأ املااو_معهنا ىذر رع نبا نعو ماسعنالا ةهمجنماذ هلاهو اهبئذي سابع

 ا مالا ةاك ديك دم نمسا تأ هللا «هر يفاشاا تهدم ةمص ىلع لدن هحولااذ_هنأل_ءاو
 'يكملا مرا هالادب ىذ ريال مبقلا و حبق ماليالاو ماليا تاناو لسا عبذةي ودم تلاع (ةئانلاةلاسملا)

 انها نسا تاناودللا ةذ_هنا كلذ ةحي ىذلاو اولاق تلا مكحباحابم الالسح حبرذلا ن ركينأ عنبم#
 ا غاب نم مالي اناالا مق مالبالاو اهءالزا امد نم ىلع خع ناسلاهاالو اجسفن أ نع عفالا ىلعةردق ْ

 || لف تدب :رثكتاقرف اوقرتقا نيام اق رفنألءا و منأ د11 اذ_هىلا ةريسأعاو زنعلا ىف
 اهنع جذااملأ عمك ريىلاعت هنا لعل لب الا دنع ملأ ةتانا و.للاءذهنامل ال ةمم ركملا تااقف ةدشلا

 ١ ضاوماب ةرخالاق تاناو.طاةذه ضدي هلاصس هللا انههو ضودبا.ةدلمالو ةيانجافو سم |
 |  0-2دلاو ولاه ىلظ نو تح. نأ نع ميذلا اذه جرايد .>و هقد

 ده يس سس ةيسيسسسسسس بسسس

 || رّرفتام ءانلقام ةدص ىلع ل دبى
 0 م ا ا ل م يح يعج

 ف ار 0 © + ١



 هال

 لقلا لالا لمعت نمسح اذاف ةمملا سلا ةماط اود صقل لأ لمش نمسح هلا لوق وقعا ىف
 أناس هلأ ع نعلم رس تلا ويلا حذف نذالا نا اياصصأ لاهو حبذلا ف لوقاا:تاذك.و. ةيلعلا |
 لبعف روك ذ.الي وطالأ - ماو هبة للم ىف فرم اذا هسلع ضارتسغاال كالاملاو يلع |

 ١ 0000 51 تا هلودم مدد لاه ( ةئئاقلا ة«أ ما. لدعأ هللاولوصالا 1

 ساو لعفراسمس أن مالمو ةرهاات قع هيه دج ١ يوحا نوومي بادعملا 1

 ادعت 0 ا يل الا عاضتنالا لالح ادا ارخاوأ انهغركاتوومنا ْ ١
 تاحأ هوم دارملان ا لسع لدا نواك أ: هنمو عفانموءفد اهي مكلاهقلخ مانالاوىلاعت هوقّاالا |

 [ككدسا هل لوق ة نك ذا ىلا" هلالعاو هوح ولا هسه لك نماس عامتالا ةحالا مايعتالا ةعسج موكا ٍ

 ؛ّمسال !اذهره اطْنُأ لغاو (مكدع ىف امالا)هلوق (لوالا)“ انسالا نمنيعوتهب قاس ماسعنالا ةعج ا :

 | ا رسفات اال اانضزأ الاثم ائتسالا دعب قينام لدعجصب لصفملا مالكلا نمل هلا مالكتلاءانتقساو لت
 ١ 0 0000 يي رادو روكديازع ياماما او | 1

 ظ يلاع هد لد اماما تع : امثال ةسم كت وقد اذهدسوو ثبنلا 5 ْ
 اي لتس ةوأ حبلا بسقاوأ ةسصاخوأ ه درتموأ :ةوقو وأ ةتيم تناك ناانممنىلاعت هلها نيف 1

 ا لءاسص هضو ( مرح جنو دمملا ىلربغ) ىلاخمت هلوقء اة :ةكسالا نم (ىفاعت |عوتذللا) همر ىه”ىلاعت هللا مسا ظ 1

 ا

7 
 ١

 | ناك امنا انفرعفانه دمصريغراس دمصنمب قرفلا ارك ذ ماسعنالا ةدبع لأ اما ىلاعت هنا ( ىلوالا لأ ملا) ُ

 | عا هتئاو نعدمس نيا اساسا ىف لالا هت !دنمص ع نكيلامو مارخالا نود لالالا ىف لاالحس هاف اديدصاسإتم

 | لاش امنه داو: :رممعلاو يعاب ما ارعالا ف نولن ادى نومر# ىأم رع منأو هلؤقا ( هز ا

 باو دداولاه نق ىوتسيو بنو بنجيو و تنس لاشباك مرعو. مرتو هفةرمعلاو طاب ءرمأ ||
 | لجرلا مرع أ انلقاذاانا لسعاو ادرهطافاتب جنك ناو ىلاسعت لاه ندس موق لاشي اي مرسم 006 1
 ْ دما مرخفنيهبولا ىلك وشي مس سن :او هود عرطا ىل_ثد هنا ىفاثل او اذهلوالا ناشف 0

 | ( ةثلاثلاةةأسملا.) .ءاهقفلا لوقو هو ٌءرس_هلاو أ ميطابام رعت ناك ن م ىل< مرتكاك مرا فا ناكن ء ىلع
 || اوداطصاف جال اذاو ىلاعتهلوقتبسالا ءذهريدغثو مرملا ىلد مارح دمصلا نا ىنهتةيةيالا رهاظن العا ]

 | ىرخأ ذب قف نييىلاعت هنلالا رودلا كلذ ءدعد سنع مدعو هلالدع : طربشلا ةماكب قلعملاو طرمشللا ذ !ناف

 أ مكلاعاسهماعطو ردلا دمص مكن "لح ىلاعت لامر دأ ا دبصال يلا دب صوهانمن ا مرملا ىلع مولانا أ
 5 تان“ الا العا اناس هناالاوءه تراصق م رح عم ذأم ا ادي كرا مرحو ةرام-لاو 0

 أ هيف نيدتعمريدغ ماعطلا م كل "لحلو: اممكل تل- ؟هفوق نم لاسطا ىلعرم ع بهل (ةعبارلل ةلأملا) ا ١

 ا | ناالا ماعتالا هع م هل ىدملاو ادهتمالو هفاطز :رةمال'وذلا كف "لأ كلوق لم موهءارغلا لاق

 | (ديريام مكعمقلانا) ىلا. لاه مش ن نيم رش مدك اذاَكد مكل لال هئاق ما رحالا لاس فدا ااولذت

 لئاق لاه واقعي ودل اوهعالا ضفش ددسلا جابو لاوصاللا يي مايخالاحاأ لمتنا هلا

 نكن /ةاهتلاشو ءابدشالا كلام ىلاعتالا لاب نأ هاوس ناكحسم صصختااو لءهفتلا اذه قبءءاامأ]|
 1 ةسولا .رلاى م .اكستلا ن_سح”لءنااناصصأ هلوقي ىذلاوهاذهو هودجولا نم هوي ضارتعا همكح .- ىلع

 1 رهتلا الو هللا رئاعش اوال | اونم1نيذلا امم ان) ىلاعت هلوق طاصملا ةءاعر نم ءةلزتمل اهو ةيامالاة دو ويعلاو |[
 0 الا ىف م را ىلع دم_سلا مرسال نكات هنالعا(ما راحت دا نما الو دن القل الو ىدهلاالو ما ردع ْ

 الأ اونمآ نيذلا اهيئانلاقف ىلا.هت قاف داكن ةفااك نع هن لاء هى ىبنلاب كلذ دكسصأ ىلوالا
 ْ 3 اهدساو سراف نبا لافو ل تو وسما ف رامما كوع كَ ”اعئاولغال ْ ١

 ْ ةراعش



 ل_ءأدقن را لك 0 ةاعملا ةروشملاو 'هلعهم عع "هلق ةرمتلاوةزامكأ : 0

 ْ ىف-دةكم ىلا دم ىذلا ىدهلاه 5 ةرييعش ىغسي نازاج ةمالع. ل- ءرأو *ىلءاناعلا هد" :  كسو: : :

 نالوقهبفو هللارب اهشيدا ارا نورمسفملافاتخاو ادهام وك ىلعالا د تامال عي ةلعماهنالرل عشا .

 | مولع اهيجوأو هدابعلاهذ-ىلاهضٌن ارقو هللازئا عن هئنب واختال ىأهقارئا ءئاولخال ةوق (لئالا) ١
 ناس !لوق نم برقي و نيهمائدن صو صرب دغ هقيا اكس حس ف عام هقلرث اهْسلوةاااذتهىل-ءوأ ١

 هال4ذ

 ابهوسواورك دفلوقل 13 >ىلءو فءااك-لان هرصاخ و ؟هئمدا راانا ف امتار هللا نسذ هارت 6 ا

 ناسانعنبا لاق" ( فاثلاو ) ديسصلا نم مكمارحا لاح مكءلغ قنا مّرحام اولحتالذارملا لقال
 .اوريغينأنواسملادارأت نورد ورعاشملا نومظعي واناد-هلا نو دسهيو تدبلا نون * ا وناك نم كرم كلا

 ةورملاو افصل توربالبرعلاةّماع تناك اّزرقل لاك (ثلاثلا) هتنارئاعش اول تالىلاعتهتفا لزتاف مهباع ||
 | اهعيم اونأو ميل اًكسانم نم مائل رن اول هت هتال ىلاعت هللا لزنأ اه-منوفؤطدالو 3 لا راعش نه ا ْ

 | ىدها ألمي دلقتو اهمانس أن طتاا ده ى هرب ” اهم |مومذعب لاه (عبارلا) ماقأ اولاككلا لمس ىلع:

 | فرعض ىدنءاذهو هقارت اعد نم م-كل اهانلءس ند.لاو ىلاسعت هلوق ةهسلعل ديو لاه ةدسء فأل وةوهو |
 ْ لاق مه ءلع فوطعمللا رياغم نوكي نأ بوح فوطءملاو ىدهلا اهيا فاطع ع هلارت اهشرك ذىلاعت هنال ! 00-7

 تناكىذلارهشااوهمارطاربشانال-ءاو هيفلاتقلا ماركا رهَتلاا وا تالىأماراءارمشلاالوىلاعت |
 ا قاخ مول هللاٍب اك ىفارهشرمثعاسذلا هللا د_.:عرو ملا ة3ءَنا ىلاعت لاك هسض لاتقل ا مّوَش» ههظعت بر علا ْ :

 مار ارهشاا الو هلوةف بجرو مّرحاو :-عاوذو :دهقلاوذ ىهل قف مرحة يرأ ثم ضرالاو تاوهسلا ا

 رهدار !نزكينأزو<و سنا ىلع دحاولا مدا قاطياكروشالا هذه عج ىلا ةراشا نو كح: نأنو 0 3

 ىلا ىدحأ ام ىدهلا ىدح-اولا لاف ىدهااالو ىلاءت لاه ع ةفصلا هذه ىف ةعبرالا ر وشال لك أ هنال بسر ا

 . رعاشلا لاف كده اهعميوةيدهاضبأأ ل اقيولادلا نيكس نيدهاه داو ةاشوأ ةرق ك وأ ةقان * هللا تن ْ 2

 ا 1 - تادلقم” ىدولاقانعأو ل ىلدماو كتر تقلل .

 ' تلق الو ىلاعت لاق هل غلي نأافوكم ىد_لاو فوتو ةبمكلا غلاب ده ىلاعت هلوفتل مالا «ذهرتلتو ْ

 :دارملا (لوالا) ٠ ,وبوريسفَدلا فو ةرو دم ىهو هريغوريءيلا قذع ىلع 1من ىبلا ىهدةدالق عميد ئالقلاو
 ْ .ليزوسو ودك ى دهل فرش اهالاب ةيصوتلا ىت ةغل امم ىدهأ ١ لع تةطعو دن القا تاوذ ىدهلاهمء الا

 | ىنعااىف ةغلاممىدولادث الَقأ ضر ءَدلا نع ىهنهلا(كاثلا) اصوهاهتءدنالّةلاو لق هن "اك لاكصو

 ءادبانع ىهنذ نش ز نيدسالو لاهم اهولع نأ ن ءالضن اه دئالق اولهتالو ئءم لع ىدوهال ض عتلا نع

 أ ني.ظاوم ةنلهاملا ف برعلا تناكم هضمي لاق (ثااثلا) اهعضا اقول ىنهنااى ةغلايم هي زلا |
 ا وأ هنديا رهم نوكتنأالا هنم ببصأ مرطارهشالا هدهربغىف ذدسو نك عر يجمل ش

 .قدعملااذهرب رقي نيا ملا هلفا سمة دل نص رهَالذ شاش تيبلاىلا ةردعب امر وأ مرطار ص ءاهط نمر
 ا يل-ءمار الاطنلا ىتمآالو هللا ديعأرقو مارهل-ا دوهسملا نيدصاقاموق ىا م ارم تدبلا نيمو لاف

 ددوأرت ة(قكوالاة أ بمال لا 0 هنقو (اناوضرو م-مبر نم الضف نوت 39 ىلاعت لاه مث 5 ةفاضالا

 ناهجوناو طرلاو لضفلاري فق( ةيئاشا لأ - بلا) نم: هوا باطخ ىلع ءاتااننوغ تنتج رعالا سدة نبا ْ:

 نمالضفاو غنت نأ حان م ,كلع سل هلوةكم وح ىف مهل ة- ابا ةراتلان مير نمالضة نودي (لوالا)

 فن الجعرا تا السل تيدا اوستن مهوعنتال دملاو مسوملا مايأ بت ماراح ىف تازن :اولاه مكب دإ|

 5 . ميد نو د_هقياوناك نيك. رمشملا نالها لهأ لاقت ةرخ رخ اللناوضرلاءاغد اوابندلل لضفا!ءاغتتاف |
 | اولا .ةمرلا نم عون دسمغقلا اذه بس موا لد #نأدعبنالف كلذ نولاش الاوناكتاو هقاناو ضر أ

 ا ( لذفلا لاني الناكت اورو ذاكلانال كلدو مهنعهنلا ضرب نأ ناوضرلابو باوثلااهقتا لض٠؛دارملان ا (ناثاا 1

 1 كما اىلارطناؤ يلا هت لاه هما ىلع :٠ ب كاذب صوب نأزودجق امها بلاط ةلعسفإ هنأ نهب هنكدا ناوذرلاو



8 88 : 

 . 3 رخآكم 11 2 تالا هذهالاةدئاملا درو وس نم 0 0 وو 1 ودار طاع
 00 ”هالا ءذه ىفان م[ ىلا-ةهلئانا (لوألا) ناعير امم ءالؤهو ةشوسامربغ اهب هن الاوده ني رسل ند

 7 7 | هللعل ءادلاو نيإسماون ك1 ذ نيد عملا نمىدهلاذخ أاءلعم حو نيل نم هنن دصقين م ف.كذالنأ

 لأ مهتاعاطر رندا لش قءلئاماهظارئاءثو هقنارث اهشاولتالهلوت ةووهف ةياالالواامأ اهرخآودن . الا لوأ
 007 رفاكلامالر لا قدليامنااًدهو اناوطرو م_مير نءالضفنوغي هلوت وهذ الارخ ؟ امأورانكلا كن ال

 00 اهف لبو هلع هللا ىلذص «<ىذلادهعىاوناكن يذلا رافكلا ب الامدار ا ”ىناهفمالالموبأ لاه (ىناثلا)

 : | اذه مهماع عد مارطادصتملااوب رقيالذ ىلاعت ةوقيدا رم مزاوراغطسا كلذ لاز:ءأربةروسي دهعلا لاز

 1 لمناو مرت لس لاقيت جال-أ ذاو ىرق (ىلدالا لالا ) ل" اسم هيفر(او داطصاف مالح ذاو) ىلاعت لاه ع
 ا ةقلعتمتياالا هذه (ةيئاتلاةلأل 0 ءادشالا دنع ةزم-هلا رس لدي وه ليقوعافأ! رع تكن رق راد

 مارحالالازاذاف مارحالاوه داماطصالا ل--نم عاملا ناك ا ىف هبمرح منأو دمدلا ىل_ري_غةوقب

 ذكر ةسامالا الا اشههديغبال هئأذلا ب .ود-وال ناكناو صال ار هاا (ةنئاثلا ةلأ- 1ا) عنمالو نت أبسسو
 هن ىَدوُت تح رادلا هذه َناخدئال لئاقا!لوق هريظنو ضرالا ىفاورمشتلا هه ةالملا تشقق هلوقىف

 .انهف مالا ناانفرءامن انا مالكا !لصاحو !اوخ دكا معا ؛ادقن تددأ اذا ىأ [ىلش داق تء دة اذا

 دصسملا نع ءمودص نأ موقن امشمك ف رعالو ) ىلاعت لام ع لعأ ساو لهقم٠ل ءادببو-ولا دة

 ل "اسمي , الاىفو ( ناودعلاو مثالا ىنعاونواسعتالو ىوقتلاو ريلا ىل_ءاونو اعتواودةعتنأ ماز طا

 تملا نيمآالو هلوق ىلا هتتارث اعد اولال و ىلع فوطع ءاده هللا هر ل هدأ لاه ( ىلوالاةلأ سأ1)

 ْ اودتعتنأ لعمار ها دهسا ع نع موّدص مسملا ل5 نه موأ م كتوادع مكلمالو قدعت مار اا

 ا 3 | ىلعاضعيم درعا راقي !ننانالرسار هءىدتعي نأزو كال كل الانا ةرطلسلا مهودلقف

 ْ مرضي نعي نأ بجاولا 4 هيلعرت الاكالذىذمترخا . الا ىلعم,ئمدحاو ىذعتا ذا ىف -ناودعلا

 ١ مرج فاثكلا بح اص لاك (ةئاثلا ةلأس ءلا) ,الا نءدودةااو هادهق ىوَعالاو يلا همفام ىلءاضعب

 اور اننذ + لوف ننكا للا ةراتو دس لوعة ملا ةراغ هب لع ىف ب -5 ىر هع ىزي ميتا

 مهاوقك نيلوعفءىلا ةزهولابلوعفم ىلا ىذا لن ىل_ءابنذد هن ل2 وهاا هي سكحو ف ابد
 نييط اخليه نيثءار اا ىلء نماوعفم لا لوأ و ءاملا مظيمكشمر هالو شلادعةءا ارقه_كلعواينذ هتيسكلا ْ

 ةلسملا) هل هيلع مك:طمكالوءاددعالا مكح و دد نال موق ضف مكس كمال ىندملا واود تن فاثلاوأ

 نيشلا فبات" انو ةأنسشمو:ًانشو أبا ثموأ: لش هأنثأ لجرلاتأ:ش لاقي ضغبلان انشلا(ةثلاثلا|
 ا 1 ةمو ءاح دقن العفو فرصرش نا , انش لاهو ناقورمصم هن ا اصاون انثل راقي واهزمسكو

 أ ىفوالاشر ودلا مزج عفان نعل عامداو مصاعن عركي وبأو ضاعنبا رق (ةعبا رلا ةلألا) ارد ممءاس دقو ||
 أ امآو ناشغلاو ن ايلغلاو نالمسلاو ناب رمضلاكر داصملا ىفاهرا اظن راكذ دوجأ خفلاواولاهت متفلاب نوقابلاو ْ

 | لوقف نان وانا ل هقحهّي ول م_هاوقاو ددمءاجاممو كدا ولا لاه ا صورتك الا ىفءاس دف ن وكلاب
 مه اوك ف.فاقلا ىلءنا:ثااوذ و .ادئونا:كلاوذ همن باعناو :ص رهو مشن ةراسع ف 7

 ْ وم 7-0 2 1 ا مام لالا



 ! ةلاحمالام دمت ل | !ذ هناكو ةسيدحلا دعب تازئةر وداادهو ةرهعلا نعةمس داعام ول نيْممو او سو 5

 ْ لامن واك ًانالو خ-اذقامت واك اتمكن نول وبا وناكو ةنملا (لوالا) اعونرمثءدح أ ىهوموءعلا ال

 || ىعيدعولاو دي دهتلا هنمدارملاو (باقعلاديدهنلانا هللا او ةناو) ىلاعت لافت خذي'الا هذه لوزن ىلع |
 تدر ) ىلا عتهلوق « هباقعدح أ ق.طبال باقعلا ديدش هللا نا همراعت نما. ثاواحتسنالو هللا اونا

 , مكل تا> !ةرو لا لوأأ ىف لاه ىلاعت هنأ لعا (مالزالابا ووسقتست نأو بصنلا ىلع عبذامو حك ذامالا
 | كلذ نع ةاننت_سلاروصا ا كال:ىلاعت هللاركذ انهوف مكملع ىلتتءامسشلأ اةنتسا همضرك ذم ماغنالا ع

 ئ هنأ فاح ناو.كشات ام اذافا دب ف طارهوج مدلا نال لوّةءا|ىناما قذاوم ةمسملا رت نا لءاو هللا
 تاشكلا حاصلا مدلا (ىاثلاو) ةيلظ راض هلك نم لصحو دسفو ندعتو هقورعىف مدلا سّمحا
 لاقرزتللا مل (ثاانااو) مهل كلذ مّر-ىلاعت هللاث فضل ا هنومعطب و هنوو يو مدل نماعملا نوعا قواك
 ناك ام سن نمتاغدو قالخ ىذتغمال لص نأ دب الذ ىذه ارهوج نما ءزجج ريصي ءاذغلا لعل !لخأ
 ناسنالا ىلء هلك أ مر تامهت_ثملا ىف ةديدُش ةمغرو مي-ظع صرح ىلع عوبطمربزنخل او ءاذحنا !ىنالهاح
 قالالا عم نع ةبراعت ا ذاماكف ةمال ا ةيان فنا وحامل اق ةاشلاامأو ةمفمكلا كال فيك.الع
 1 ههلاريغا لعام( عبارلا)ناسنالالاوحأ نع ةسنج أ ةمندك اه لك أبيسب نافنالل لصحال كل ذل

 | داواذا هارنضودو *ىبدلا لهتسساهتمو هي ىللاذا جل اهنالف ”لهأ لاقي هنمو تودلا عفر لالدالاو
 : هقنخ لاب ةقيكملا (سمالاو) كلذ ىلاعت هللا مرش ىزعلاوتاللا م.ان حبذا دنءنولوةياوناكو

 اواكةيلعاملال_>أتااهنم هوجو ىلع ةقْئَدْأاَناَل_ءاو قاملاراضعنا قانمخالاو قئللاو قدسحاف
 || ةرصت فن دوء نباهسأر ل دياماوثمو دئاصاا لي ع قنخامامتمو اهواك [تتاماذاق :اشلانوةنع ||
 اجمال ةَدمأ !سنج نم ةقنذملا هذه نأ لعا و مارح ىهذ تةنئتخاه>و”ىأيفلهباو توقفت
 [| تنام نأ ىلاتب ريض ىلا ىهو ةذوقوملا(سداسلاو ) هفنأ فت تمااكت ناك اهمدلاسامو تاما

 || اضيأ ىهو تاخ قداباا ىرامةذوقواا ىف ل-خ ديو تتامنأ ىلا اهب رضا ذا اهدقو ا واهذقو لاق.

 ىدرلاف عقا ولاوه ىدرتملاوةبدرتملا )عب اسلا) اهمد لس: او تةاما مناف ةقندتأا ىعمفو ةدمأا عم ىف

 ب درتماف عطتسلا نم كد رثالفلاقدو رانلاق ْق وىاىدرتاذاهلامهنعىةامو ىلاععت لاف الوااودو

 1 مدلاا ممم لاَسامو. تناما منال همنا نماضدأ اذ-هو توقف قريشم عضوموأ ل-.>نم طق ست ىلا ىه

 ىدرعلان تام هن الهزال هال ءاك مرعب هنا ضرال | ىلع طقسن لم ا!قودو مه هياضصأ اذاام هم لخديو

 تاموأ انام نأ ىلا اعط انتنيتاش لهم كلذو تتامناىلاة-وطاملا ىهو هدطنلا (نماثااو) موسلاوأ |
 هددهق ءاهلال و دنأ ل-ءاو مدلا نالم_سريغ نم تنام امال ةتملاىفلخاداضيأ اذهو اعده درحا

 ودوثنومفؤمواتافداممالزاك اغ | ةنوطنلاو دي درت اوةذوةوملاو ةقنختملا ىنعأعد قالا تاكاعلا

 سانلاهلك أيام عأ نماهنال ةاشااتصخو :ذوةزملاو ةقنخل ةاشلا مكس لع تمر لبق هناكةاشلا
 | تناك انما عم هصطنلا ىفءاهلا تأ لية ناف لكئاوهداراانوكي وباغالا رعالا ىلعح رء مالكلاو |
 ْ بضخ فكموا وةك ةفود 2 ءانهلان وكت عض وأااذه لثمىف وةهطنلا ىلا ام ل دعت ةح وطنملدالاىف ظ

 د رك ذي اذاف اهم دة فوصواةفص تناكاذا هل .عفلا نمءاولا فذ _عاس اانا ليك نيعو نيدد ةملو
 لدن ناكنالءاهاانن الفى "لل 25 تدر لود7:فودوملا عضوما-تعضو ةفصاات رك دو فوسوملا|
 روك ذم ريدغ ثنا ةفص اهمال ةمطنلا ىف ءاهااتاخ داع |! ده ىلعف ةًارماو وذ لجرأ فرعي ءاهلا ١
 | عقب مءاعسسلا (ىل والاةلاىلا) لئاسمهيفو ميك ذامالا عييتسلا لكك أ ام وهلوق (عساتلاو):اشلاوهو ا

 | لايف سف ف.قعاازومو هنودامو دسالا لك ماهسرتفدو باودلاو ناسنالا ىلع ودعبو نانهلام ىلع

 ١ ةلأسألا) ع.سلا لي كبحأو سابعاً رقوءاباا نوكس عمسلا درع ىأ نءةياود فو ةعمدسو عش

 و

 ا
 ظ
| 
 سع



 هللاهمّرَذ قيام اواك ا هضعب لك أوهدةذاشش عمسلا ح رجاذا ةملهامللا لهأ ناك ة داتق لاه (ةيئاثلا
 1 كح الوقت دقن عبسلا هلك أ امدنال 2 .بلاهتم لك "امو هرب دة فود . هب الافو كاش

 00 رهو مهملا ىفءاكذلا هنمو ئذلا ماتا غلا ىف اكدلا ىل»أ (ةئئلاشلا ةلأ - ىلا) قايللم كحل ااناو

 ريل ماعلا ,وأتو تاسأ دق ىتا!تانلا ىرج ىأ «بالغتاك ذااىرج « لو ا ءاك ذا

 .(كلوالا) لاو هيف ميكذامالا هلوةقفروكحهألملا» انةنسالا لوف ل_دالاا ذه تفرعاذا اها اهدا

 ,ضكرئال روأ كرمت امن دوأ فرطت مع فت دجو نأب هناكذ تكردأن اكن ذه ىلعف ةداّدقو نسملاو

 عبسلا لك أ امو لوب ص:خع ءاثتسالا اذه نا (ىئاثاا ل وتلاو) هيقل_ماساهءاقب ةاملسانأ ىلع
 (عدارلا لوقا وا لال- وهذا دهرمغنم ميك ذام نكسا لق هناك عطق: مءانثتسا 4“ (ثاانلا لوقا دز

 اذه ىلعولال- مكل هاف ميك ذامالا طماع مكملع مّرح عي تام را نءال مر را نمءام ْمددصَأ هنا

 نافاد-اونوكين أو ام نوكينأ لتك بصنلا (ىلوالا أ ملا) نانل أسم همفو با لا ىلع عبدامو

 راج ائاوةك بنو باصت اناوقق باسم: هدح اونا (لؤالا ( هحوأ هنالد هدا-او ىنذ عج هناانلق

 نبالوةوهو ندرو نهرو فاسو فةساناوة؟ بدنو بدت اناوةةتهئااهد-اونا (فاثلا) ربو

 ناامماموةال ب صنت ةمالعىهو ةبصتلا عب هلا ث يالا لاه ةيصنلاهدحاونا (ثلاثااو) ”ىراينالا
 دقو "ىرهزالا لاه بانطاو بنطانلوةك با هناو بدن | اوقف تاع هناهعمشل داو تدثلاناانأق

 لاقت ادحاو بصنلا ىثع الا لعج

 اديءافكيرهتاو ةقاعل »+ هئكسنتال بوداملا بمال الو

 ريغا له امو هلوق ىلعفوام«ءاذه نال دمها دهو نان'و الا ىه تبصتل ا لاق ع نمسانلا ن 2م (ةمأ انلاةلأل)

 ْالاهو هيلع فوطعملل اربانغمنوكي نأ فوطعملا و نمو .نايئوالا , م-ا ىلع حيد! اوعكالذو ههنا ْ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ناكو هما نأ ق -أ نة مدلاب تدبل انوه ءد ةءلهاسللا لهأ ناك هال ورا
 هنال عفرلا ل ىف ذاموهلوق ىفامنأ لدعاو اهؤامدالواهموط هنا لان نلىلاعت هقئا لزنأف هركشب ْ

 هيف بصنلا ىلع ب ذامو هوتنألعاو عميسلا لك امو هلوقىلا ةّسملا مكملع تم زر - هلوق ىلع فامغ

 عوناا) اهلعفىأ اهلف تاس أن او اكو مسمنم كءلعمالسف ىأ نيهلا باص أ نم كل مالسف ىلاعت لاق
 هناا م ءاطألا "هل ىلا ده رك ذهننا هجر لاغتلا لاه مالزال اياووسقمست ناو ىلا عت هلوق (رمشع ىدانحلا

 | عقب ناك اهنا بصنلا ىلع عيذلانا كال دو مءاطملا ىف هولعفا وناك ام اقفاومناكو ةدهاطال هأ هعديأ اع
 ةلأملا) ناتلأس م هءفو لانه اوناكا ذا تيبلا د-:ءهنوعتوب اوناكمالزالانماسقتسالا اذكو تيباادنع

 ٠ 0 نءرخاا صو اساك-: وأ ةراترأ اوزغوأ ار ةسدارأاذامهدح ناك (لوالا) نالوق الاىف (ىلوالا

 امذعناوكرتو ىر فاه امضعي ىلعو ىر فض أ امضعن ىلع اوك دقا واكو حادةلابب رضر ومالا مظاعم.

 ل لمعلا داعأ لفغلاج رخناو ك أ ىهنلا ج رخناو لء-فلا ىلعمدقأ حالا ب رخناف ةياتكلا نءاسلاخ

 2 ل
8 

 | 0 انا! تيك ذلاقيو نا ىفءاكذلا 4 لامي الفدازوأ كلذ ن ه صون ا داف بام_تااؤتءاهتلا

 : | نمامعنءاو ”ىلعلوةوهو عسب ساالك امو هلرقىلا ةَمدْدلاو هلوقنممد_ةنام عمت ند ءاندتسا هنا

 1 ىلاعت هلوقدنأ الاءدحىف ةروكص ذملات ام ولا نم 06 0 اًضي ا اعطقمم ءانئسالا نوكي ريدقتلا

 0 ا

 . لوح اهنودص:اواكرانأ بصنلا هذهو ةشوةنمةر قهمراخأ مانصالاناذ مانصأب سيل بسنلا عب رجا
 || نواملالاقف اهلءموءللا نوعضيو ءامدلا كلن امنوذطلن اوناكو ما:صاللاهدنع نو ذي اوناكو ةيعكلا

 ساما لكو عزل او بدال عب دامو ( ىانللاو ) بصخلا يلعن داق مان (امهداسأ) ٠ ناه-و 1

ا برم ةطساوب”رمش ءااوري_الاَدق رعم تاط مالزالاب عاسقت_سالا نءقىرتأ رم
 8 لاق (ىناثلا) حادقل

 2 لوالا لرقأاو رسما حادق مالزالاو هنع< :ررتملارسملاوه اند ماسةتسالا ةغالا لهأ نهريمكو جوملا

 سا سا 2777070770 0 با

 9 لدلاوحالاءذه عم ءاهتدحوانإف لا والا هذه تادحا ما هنفةاملا ءاةدالول هناق لال هناق عميذاف

 2 م ِ 00 ا ل ا ا بِ ْ

 د 8 5 -589 5 5 :



 لع !(نو از معو د الف مكي د ماو قل تذل ناخب عون ىلاعت هلق ه برق ةأو لو أى دن ءلوقلا | ّ

 حاد_ةلاترعساعاو سفخالا هرك د لزاهد- اوحادقلا مالزالا (ةيلاث هات تاز رزه ارا 8 ٠

 6 لاقيوقأ م وت 0 ا

 ككاو ار (لوالا) نا-هجو همقو (قسفم كلذ ىلا تلات سنا خط ظ

 ميرهلاو ل_لمتلا نمءرك ذمدقتام عجب ىلا عجارنوكينأ ( ىنانلا ) هيلعارمسةةءو طقف مالزالان |
 0 -مالزالاب ماسق:ال اراص م لوتالا لوقلا ىلع. .ةناف رفك ىلاعت هللا ىلعا دار هم فاش نك |
 اننا" ىدحا ولا لاه لق ام فراص ملف أفلا هلح كوءاض أ ادع راق تاك منو هيلع هللا ىل_كهلا |

 معيال لاهو ادغبسكاذام سفن ىردتامو ىلاعت لوا ما رس رات

 لاق هن الس وهبلعهلا لص هللالوسرنع ءادردلاونأىورو هّناالا

لا تاجرداا ىلا رات لردع نع ترتر ل ريطتوأ م مح
 | لئاقاو ةماسّقا امون ةنحلا نم ىلع

 اسغرع معلا ل_ءنوكي نأ م :لبيغلا هق :رغا الط ةفراهتل|تارامالا ىل_ءءانيّن 0 وق نأ

 باعك أت وكينأ نيعّرو ب. غال لط هنالا ارفكلافاان كاسم !نوكي نأ م راو تدغا ناطهنالا رةكسرأ

 علا ف تدروامناتان الاتاجأو لطان هلك كلذ نامول_ءموأ رافع تاماوازالقوع دال اما لا 0

 الضاد كلذ نكي لفاف.عضانظ كلذ نمد.ةةساسعا واع يوسع اه و

 حرة امن انو دة: هرو مانصالا د ءمالزالا كإ:نولماوناكم م-مانورخ ؟موةلافو تان الاوزذ نم ١

 اًددوا رفكد اة ف كلذ ناك ب يسا!ادوافموتناعاو مانصالا داشر اذ مالزالا كلت ىل- ءىبهنااو سهالا ند

 قدسفم لذه وهب :اهيق مالكلا _ اهتمدل-ًاامو ماعنالا ةقصن مهم زحام ىذماعفذ دعا ىلاعت هنأ | أ

 |نركم» ءام للك أب موا عرمش ايفان لعرض لاعالا كلت لامن عنخفاكملا ريدك هنمضرغلاو ْ

 مهاام_كفالخ نيك رسثاااو ا الذى ا مد -هو ثالث م كذرد نماورتك نيذلا سئيعوبلا لاقي

 نياءاذم_كلا نيرو عةماوراصو ةوظعلا هو اأو ةرهاقلا هلو لاب كلت م هنأ ىنافناندالاو ع ارمثاا ىف

 م كدلع بصق كلذك الار اص اذان مكلعنيلو> اوةسم مك نيرهاه اوزمدي نأ ن نمسأيلا مهل صحو مدع

 ْ (قوألاةلأىلا) لاسم الاىفو هعثا ردن ل سلو ىلاعت هت نحالم قالت تاومهيل ا وة النأ

 لاَ تس هنيه موملا كل ذوهدار اس هنا(لوتالا) نالوةه.ف ميد نماوردكا والا را مولاهلوق

 ىلاث الام كب ةحاسأل ءانعمن اسالا لهأ ةداع ىلعح راخمالكوشاسغاو نيم ووأمو-هل_هقاو شام مهلا
 وق راو كسا نهوبذ مكن دعأ ن هدأ عمطيال يح مترصن الا مكنالراذكلاءالؤه ةنهادم ْ

 تناىذااكم وب مو.ءلانالو كمل ىلإ ةىذلا موملا سمال ايدي ربالو اًذعشت رصد مودلاوانامشسمالاب تاك

 رمصعلا دهن هقر ر< مون ناك و ةعبابا موو تاز ردو هن الإ هذه لوزن مويذذارا لانا (ىناثلا لوةلاو) 4 3

 هلوق (ةزانلاةلأ سملا) ءابضعلا هتقان ىف تافرعب فقاو لو هيلع هلت ىلع" ىبنلاورشع ةنس عادولا ة حف

 اهاعس نأ دعب تنام .طلاءدهاوا كت نأن هاوس (لوالا) نالوق همذ مكسشي د ع نءاورف حح نيذلا رشي

 ' نيدلا اذه٠ العاب دعو دق ناك ىلاسعت هنال كلذو مكني دلع كوبلغي نأ نماودُن» (ىلائلاد) ةمر# هلق

 ا لسحو هل .اكلاب فوم لازأو ةرمصنلا كال: مف هلك نيدلا ىل-ءءرهاغبل ىلاعت ةوةودو نايدالا لك ىلع | ا

 (ةئلاثلا ةلأس 11١ لدألوةلااًددوني رهاهاوناك نا دعب َنِ دوهةمو نيلائاوناكت ا دعب نيولغمرافكلا |

 راهظاو عئارسشل اهذهراهطانمه أ ىلاعت هنالاولاف فوانا د_:ءةزئاج ةمَقَتلا نا ىلع افاد ةدتالا موق لاك '

 لاه اوك رئز ورع فواللا مامقنا ىلع دي اذ هور افكلاةهب نم فولنا لاو زب كلذ لاءو اهم هه

 ةلألا) لاسم همقو (انيد مالسالا مكل تيضرو ىتمعن مكملع تم أو مكسر دمك تاك !موملا) ىلاهعت |
 | كلذ ل .ةادتان ناكح نيالا نا ىذتةيمكذيد مك تلك 1 مون فوقف ودو لاؤسةي الايف(ىلوالا

 ا



 | مهما دعأ ىلع مهلةردقا ار اهظاو م6ءفواناةلازاوه مكتيد كل تاكأ هل اوق نم دارملان ا (لقالا) || اهوجواورك 3 لاكشالا اذه نءزاارتحالا لحال ني رمستملا نا لعاو هليلق ةةمدرع ركن لماحلا | | نيذلادو اع اهنا واصق انناكمرع ريك ًاهيلع امظا وم لسو هراع هلل ا ىل_هناكى ذل نيد انا بدول كالذو
 |باوطااذ_هو اكلم لك مويلا الك ارهق هر وتيو هو دع ىل علو تام دنع كاملا لوقباك اذهو ١
 | || نوجاتتام مكل تاك اىنادارلانا (ىاثلا) (سقايزثدءل ارهق لق ناك كاما كلذ كالمنال فيعض

 || اواكلمم وداااذ-هليقمها لكي ول هنال غعضاضيأ اذسهو مارطاو لالالا ملعت نمم ةيلاكتى هلا |

 ” نانو ردم دايترم كخو مثلا دم حسني ناك مرح الذ همن حالص الو دغل اف لماكب نسل مودلا ٍْ || اذهف لءاك وه امنأب ثعبملا تقو لوتأ ىلامماءناكى ل اعت هناالا تقولا كلذ ىف ةيفاك تقو لك ىفهتتا دنع | ' || نمتلزانلا عدارششاا تناك قعيالءاك ادي5 ناكل ب ةئتباااصقان ناك امنيدلا نار اما وهو لاما ٠ رذأ !ىذااودو (ثلاثلا) زوجي الهناو ةح اللا تقو نعناسلل اري أ: كلذ ناك عد ارمشل نم هبل نيج ||
 ناالاالماك ناك اذبأ ع رمثلاف ةماسقلا مويىلا اهئ اقيبمكحو "هسماك ةعب رمش الزنا ف ثعمملانامز
 | مكل تلك ؟موءاالاك ىدملااذ_هلجالف ةمايقلا مونىلا لاك ىنادءااو صوم نامز ىلا لاك لوالا |
 | هلا لع تاددي الا نال كل ذو لطان سامقلا نا ىلع ذي الا تاد ساقلا ةافن لاك (ةيناثلا ةلأملا) مكشيد |[

 )||| لص اذاوالماك نيدلا نكي ل مك-1- | نيبمري_غاهضعي قب ولذا حاولا عمجب ىف مكحلا ىلع صن دق ىلاعت
 ' [|| نآبامضعي و صتلاناهضعب عئافولا عجب مكح نيب ىلاسعت هنا نيدلا لاك ايدارملان اد سايقلا رد ا 001 الطاب ناك هفال ىلع ناك ناو اميع ناك صدا كل ذ قذو ىل_ءناك نا سا.ةلاف عئاقولا عجب فصلا ْ
 | ىلع صن يتلا (امه دحأ) يعشق عاف ولا لع حاس ىلاهت هناق سامتا | لمس قعاهيت مكحلا هذ :رعم قد رط ني ا
 ىلاءت هنا ملوالا مسقلا لع اهسانق ةطساوب اهيفمكسللا طا ةسسا نكععا نأ (ىاثلا مسقلاو ) اهماكحأ ا
 لامك !كلذ ناك كلذكناك اذا و ماك الا لكان |. همة ىف كل ذ ناك هينيفاكملا دبعت وسامةلان أ ١

 ةمنقللا تاما ىل_ءىبرملا سارقلا نال ناناف هتعص ىف عازتالف لوتالا مسقااناك ناف ةعطاقرب_غوأ |! .ةعطام لئالد نوكن نأ اما صودمخئاان ص ودئملارم_غقالال هءْضَدَعْلاقرطلا سارقلاةاننلاه نيدلل
 ءاشقض قلو باقءالات كم نوكيفاانخغاوادحاو هيث بيهملانوكي سايقلا اذه لثمناالاةج ١

 مك نأ د لكذ انمكك كلذ ناك ىناثلا مسقلا وحقل ناك ناو كلذبن لوقت منأو هيف ىطاسقا ١
 نا مولعمو المأ هلنا هيمكح ىذلا مك اود لهو المأ هللا نيدو* لها للعين أري نم هنظ ىلع باغامج || ْ
 سانقلا ورم لات ال اهلساو نونا ا ةطرو ىف قاغللءاتاا كلذ نوكيل ب نيدللالاك !نوكيالا ذسه لثم |

 لماغ هن أب اعطاك فلكم لك نوكمو ني دالالاك ١كل ذ ناك هنظ ىضَدَمَ لمعي نأ دم لك فكتماكمذا
 هنال كل ذو ةضفارلا لوقناالاع ىلع ةل ادهن ال اهذ_هانباصصا لاق( ةئلاثلاةلأسما) لاؤسلا لازةهتلا كح 7

 تزاكى لفنود>او م_هو.ثالذ هوب كاذدك اونيدلا ليدستنماوسأبا ورذك نيذلانا نيبىلاسعت |
 ةياصعلا نمدح ار دةنال نأ مزلي ناكسف هناالا هده ىذتقعكل 3نماسأه ريمغتو هءاسفشادا رأن ماكل | ةعاطلا بجاواصت هاوسر لبقو ىلا عت هلل لبق نم اهياءامصوصنم هنعهقا ىضر بلاط أن ب ”ىلعة مام

 هتمزوظالو رك ذ صال !ذ_هار ع ل لب كا دكسمالا نكد لاملو هن انشاو هريمغت ىلع وصنلاكاذراكنا ىلع |
 ش هيلع اصودتمناكام هنع هنا ىضر بااط ىأ نب ىلع ناو بدك صنل | |ذ_ه ءاعداناانلعرئاالوربخ 1
 رمعي مل لسو هيلع هللا ىلسص *ىبثلا ىلعتي ال اذه تاززنامل هتارانث الا باصحأ لاف (ةعبا رلا هلأ سلا ) ةمامالاب 0

 ْن وكف تغلا نءراب ا كلذو هتافو ب رقنع ملسو هءاعمللا ىل_ص ىذا رامشا ىر ابراج كلذ ناكو ةتبلا | لي دمتالو خالو: دابزاهدعت عب رمشا اف لص لؤاموي نيناغو نينا وأاموبنيناعوادحاالا اهاوزت دعت |
 او روطأو اذ>ا اوبك ةياصعلا ىلعديت الاهذهأ رداملإو هيلع هللا ىلص هنا ىورام كاذدك ؤيامو ازدتم 0
 هللا لوو ةافو برق ىلع دما الاه لاسقف هنع لع سف قب هناف هنع هللا ىذ رركيانأ الا ميظعلارورمسملا |

 ساو اج تحج د تحسس حست دا <
 0 تيب دوس وب مس اح بوس سس سوو :



 1 ةله٠ نه فقو ثدح قيدصا لعلك ىلع لاذ ذ ناك. ةلاوزلاالا لاجكلا دعب سبل اق لو هيلعدقلا ىلع ْ

 ل_مال نيدلا نا ىلع الا تاداناصأ لاف .(ةسماشا هلأ ملا ) هريغ هءاع فقد : لرمس ىلع هب الا

 مكل تلكأ مويلا لاف ا نيدلا لاك ا!فاضأ هناهسلعل ءادلاو هدا او ىلا عت هن اقاذيالا
 أ نااشققوث لمعلا ءةرايعنيدلا اناقءا اوسانألعاو هتءاض ناد الا لال رك او مكنيد

 0 رهاطلالد:_-الافله_لاورا رذالاوداعتوال عودت رع تر ايصال اهل رأ قسما ىعنراع

 ! ىلا ةّعيَقلان ءلودءءوركذىذلانا كشالوهعذا * داهااو نيالا تاب ام اىلع كا ذ نول ع مناف

 || لاق هناك ةعب ريشلاو نيدلا هل لاكن ىمعت مكمأ ءلع تم عمو معتم كيلع تدتأو ىلاعت لاه عزاجما

 5 #-عاو مالسال ا ةمعت نم "7 ةمعنال هلال لاكالا كل ذ بدسد تدع مكملع تمعأو مكتددم 5تاكأ مولا

 ةهعت مالسالاو»ىذلا نيدلا لوقنانال كا ذو ىلاعت هتلاودناعالا قلاش نأ ىلعألا داي أ ة- الا هذه نأ
 598 (لوالا) نيهجول معن مالسالانااتلقامتا هتان ءمالسالا نيدنوكي نأ مزلمف هللا ن دمعت لكو

 1 ه لاه ىلاعت هنا (ىنامثا ا هجولاو ) مالسال ا ةمعن ىلع هللدجلا مهلأوق ىضشوةّمالا ناسا ىلع ةروهشملا

 ّ ةمعتلا هد مدار ا١نأ رهاظلاو ةمه.ه ةمعناا ظفارك ذ يدعم 5 هلع تمقأو مكي دمكل تاك ميلا ذي" الا

 مَ انما دعالني رهاف م-هلعج ةمعتلا ماقايدا وللا نوكاتأ رخال لق ناف نيدااودو هرك د م دق: ام

 نيذلا سند مويلاهلوقب فرعدقف (لقال امتار اسناق مسن هيلا قزطتيال ثدي عرمشلا اذه لج هيداز رااوا

 | ناك نيدلا اذهءاقب !نالذ (فائلااماو) اريرككنوكياضيأ هماعذي الاهذه للمخ مك-ايدنغاورفك
 اذ_دتئاذاو ةوعأ م ال_سالا نيدنا تدثف هلام ال ةمعت نيدلا اد لقمر كن نك للاماعا

 ناتاهتيثاذاو هللا نذ ةم-هن نم مكياموىلاعتهلوق هلع ل _لدلاو ىلاءتهشا نم ئبيذ ةمعن لك لودذذ ْ

 | ىلاست لافغ هداح او هدد وكتو ىلاعت هللا قاد لدحاام ال_ءالا ني دنأي عطقلا مزا نامت قمل

 غبن نمو ىلاعت هلوق هدك ؤيوىلاعت هللا ددع ”ىذرملا نيدلاوهاَدِدَّنا ىدملاو انيدمالسالام 52 تدضرو

 ْ اًذهو ( مي-رروفغهلفان اف الن اهكمريغ د ىفّرطضا نذ) ىلا هت لاق مث هذم لي نلفاش دمالسال ريغ

 | ةلاح قل تا جناالا همر تناك ناواهنا عب ىلاعت هللااهمّبحىتلا معاطملاىف هركذ مدقنام مات نم
 | ىئعمن رم رك ذام دمك أثهئم ضرغلاو نيبلا ىف عقو ض ارخءا امه_هىلا سف م كلذ هلوةن هو رارطضالا

 ١ || ىذرملا نيدلاوه ىذلا مالسالاو ةَماَلا ةمعنلاو لماكلنيدلا اهل -> نم ثئايإلاهذهمب رت تان عردتلا

 او هدأ ع نه هعد عامه ءالا هنكعال ىذا ا رمذلاب بيصأ اما ىعمو ىل اعن هللا دع

 ؛ ١/ ل-رل اق ن نطباازوعضوه ىذلا صانا ن هدلصأو عوألا دنع ماعطأ !ندن طءااوا> ةدخلاو صا ةغال

 دمعت رع ىأ مال فنانمربغهلوقو تان اهو صن ا عيل او ةناسصخو ةد: .-ةأ صاو نادّتسو صر# ِِس

 ردغةوقفالبم ىأاتاوآ انج ضوه ن مفاخ نك ىلاعت لاه لءااوهىذلافنللان هةغالاىهل_هأو

 ا فتاك مريغ لوانمف ىى-عم ىلعر دم فود ع ؟ريسع بصل .نأزو © و فر هربغو لأ ”امزيغ ىأ ف ناجم

 | هللا تاف لو انف تال فن احم ريْغَر دام ]ند دم لع ارخأتمردةا!نوكيو رضا هلوقب بصن: نأ زوو

 زاخغال-هألوقفو اذذلت عبشلاق وذ لك ًاينأ قارعلا لهأ لوقىفانو» مثالا ئدعمو م->ردوفغ

 | غاربْغَر طضانةهلوق ىف ةرقبلا ةروسرعسف:ىفةلأ للا هذه ىف مالكلا|انيصةّددسا دقوهر ةسامصاع نوكي نأ
 ثيح هدامعإ ميرو هلك ًاىلا راعضاام دنع مرا لك أ مهأر غي ىنعي مي-ردوفخهقلانأف لوقو داعالو

 مك ل ل1 لقم-ها «ىل-ًااذام كولا ١ ىلاعت هلرق 5 هلك أىلا مهجامت- دنع مرحما كلذ مهل لس

 لام (قمالاةلأسملا لثا تهب ال1 و لك ماو معاطملا ركذ نم دعنا لهةماضيأ اذهو (تامسطلا (تاسسطلا

 لأ اذام كل نول ووو مناكا ها لح أ اذاممدعب عقو كلذلف لوقلا ىنءملاؤ سلا ف ف اذكلا بخام

 دال نب ءااكللااكح اذه ناكل نال ضيعض اذه نأ لعاو هولا اا ةباكح اذ :1لحأ اذام لقد ا اوم

 اوسع ل اا 0 نإ ةنرارغالمخالل طااذحا دعا مهل سا
 0 ب 77 22 ك0
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 ةةس ل ا ُُل 3222222222 تبل

 أ نااذام ”يردازل لاك (ةياقلا ةلاسملا) ةعقاولا ةسف.كل ناب وهل موتو اسعب موءالكل باك س سيدك
 ا لح ًاواذ اهريش نوكيو امنا اه دس ام تاس تةئناو لح أ هربشو *ادّسإالاب عقرو قاد اواسمسا هتلعج ا

 | ءانسشأ نوم اوناك ةءلهانلا قبرعلاّنا (ة ”تااانا) مها لأ ىذلا ام ىنءع هنالاذ هلص نم
 ْ ' نومزحي اوناكو مغاالا ةبيط اهنوكينومك<باوناك م45 ماسلاو هل مصولاو َةيئاسلاو ةرعصلاك تايسطلا نم
 |/ مر> نملة هلو 3 . الا ده دك أولالع عا ا تا ىلاعةركذف ةفرعش تامل هاك
 ا انألع او ثئايلتا مولع مرتي وتابطلا مهل لدعو لوقو قزرلان متاسلاو هدابعل جرخأ ىق وأ ١ هّلفا هز 1 ْ

 ْ افتح ام مالذلتسسم وءاعارمشت اب ايطاضرأ ىلإ همشثوذأملا الحلا وداتدنملا وه ةغللا فسد طلا |

 مكل «لدعأ ل : هن : الاربد_ةةراصلالاو تالا انهه تأ. ماطلابدنأر 0 نوكينأ ن نكءالف ةترمؤملا# كا انآ

 1 75 "ليس اريد غتلاراسف ىروتاتملا ةلتنسسملا لمع تاع هانا لايجن ارسم ناكو اذهنامولءمو تالللا ْ

 ْ .نأف :هيملا قالخ الاو ةءورملالهأبةباطةبسالاو ذا ذلتسسالا ىف ةربعلا نأ فدعا م بت ىبم ثوذلتسام لك ||

 ١ مكل قاع ىلاعت هوة: تالا الا هزه تلال د دك أَو تاناو. حلا عي.ج لك أثوسطتس هن داملا ل فأ ١

 ٍ اثلذق صقل لخدأهناالا ضرالا ىئام لثكب عافتنالا نم نكمملا ضم اَذهف امهر ضرالاىفام
 ' ||(  تابيطلاو ت اذا سسملا ةحانا ىلع ةريثكلا تاباال اذ ىف صو ثنابخلا مويلع مرعب هولاقق مومعلا

 جايمليخلا ماع نااهنمةمعطالا نهم رو ل هعامةف رع ىقهملااعوس ص انوناهواريبك الص اذه راصق |
 لأ كلتسسم هنا هللأ ةعر ”ىفاشلا هب جاد سا هللا هسحر تسون أ لاقو هللا هاجر" ىئاكلادع

 انهنمو تابمطلا مك لح ؟هلوةلالالس نوكي نأ بحو ٌكلّذك ناك ذاو ىرورض هيلهلاو باط_سم أ
 07 ”ىفاشلا ةدج مارة فدتس بأ دنعو حام هللا هبر”يفاش لا دنع ةيمستلا لورتمنا 1

 نيتاغىق هللا هعحر -ىناثلالوقةحس ىلعاضد ل ديو ثتارمطلا مكس لأ هلوقا "لصين أ ب جوف ذاتسسم

 ْ نة قمح دقو ردصلاو هللا نيباسب ةاكدلا رمق خاكسملا قكتسسا هك ذامالاىلاعتهلوق نتأمل
 ١ ْ ةيمستلا لورتمىفاماو ميكس ذامالا هر و تتح دوك بجروت كنا

 ( ىلاعت هتلارك دنا لكل دي كلذوةاك دم ىهقامسسان ةمعستل امر رول هنا ىلعانعدس امال ”ه]_صاح اضن أ ةاك ذلاف
 اا ةيمستلابنارتالا نودي ةاكنلاءتامتالا ناك كاذكحه ناك اذاو ةاكذلا ةبقامنم !ءزع سا نادالاب

 : رجلا
 ْ ىلع كلذ رع ق دسمان الان" الان يتابءاصت | دقو ىست ىملا رْسدنَع وكلام دنع حابمةيلغالا

 ْ ا َ نم جاعامو) ىلاعت لاه مريم مول ةيلهالارلا موكل مرح هلا لسو هماع هللا ىل ص لوسرلا نع ٠ ىورام 0

 مل ناابنمو 5 ذامالا لوق تدك لشد ةاك ذلا تاسح اذاو كل ذ ددجو اًدااعف م كلش ندمت

 (كوالا) نالوق“ هب الا هذه ىف (لوالا للا ) لئاسم هنفو (هللام ك-اعام نم راعت نيماكم حاولا ُ
 | دارمودو د مهلا ف دوم نيماكم حراو1ا نم َملعام دمصو اطلا مكل لح ريدءلاو ارامذا ابننا

 نم ملعامو هلوتنالاش نأ (قاثلا) ملا اوت لوك شو هماغ قاب سلال

 ٍ ْ مولكتلا معي ريدقتلااذسه ىلءو مكلعن كسم أ, اسث اواك ف هلوقوه هريسخو مالكا د !نيبلكم حراولج

 || عام تااوريطلا ن م تيصأ وكما اهنا( امهدبخأ)ن الو حراوطعاىف (ةيئاثلا ةلأملا) راش او فذ ريغنم

 : ارت !نينلاو ىلاعت لا تسثك ااذاحرتعاو حرش نميساوك اهنالجراوج تدعم ةسرااهدساو |

 ىلا ىقحراو انآ (قاثلاد) حسك امأ رابتلاب مح رعام ليو لاو او.نتك ١ىأثائدسلا

 2 ا الار نجا نعل (ةثلاثلا هلأ - 11١ لعمل مددنم لس لذ دم دمدلا نمذ_تأام نااولاقو حرت |

 4 نالا ولاه ني ماكس ىلاهّدهل ودنا وكستو هلك از مل هئاك ذالردي ل: بالكل ارب غهداصام نا فدلاو

 1 لدي حراوملا نم خاءامو هلوقنادووجلا مءزو هياصوص# مك ااذعن وكس ىلءلدي صصص
 أ لك تسلل لاق باقل او قئابلاو نيهاسلا لئمرعطلا دل اب داود مالا ك؟ام لكم ١

 : ||| اواجأو حبا اود اهاكهذِه لاذ عام_سلا : نم هيداطصيامو دهفلاو باَمعلاو ىزابلاو رّمدلا ن ءداد مابعا 1

 ع
_ 



 - - تو يووم

 هما ا

 داق ل: نأ امام حر اووط ا تنةؤماؤعا نر اكلنا ( كوالا ) هوجو نءنيداكم ىلا عت هلوةبك سقلا نع

 ظذألا اذه هذمقةثاف نالاككلا ىف نوكم امرثك أ أبي دأتلا نال تاكل ١| نم مسألا اذه: شاانماواهبساسأ

 اياك هيلع طاس تالا مالسلاو ةالصلا هنلع هل رق ةئمو اياك هناف عم ديرو (ىاثلا) ه«فس ىف هيرثكلا ْ
 اذكك تاك نالذ لاقي وا رمذاا ىنهعوهىذلا اكلا نمذ ةوشأم هنا (ثااثلا) دسالا هاك أف كب الك نم |

 ركذلابهصيسخت نك باكل دمصلا ةخاباةيإ فاينل وك ذلانا به(غدارلاو) ه.لغاصإ درج ناكاذا
 ةلأسلا) لءأ هللاو نك الافر 2 دمر ْء وهو زيثاخ دك ءثااعضوو ىب لابد اماهتضالا نا لأدب ءريغ لح نال

 َساعامو لاف ىلا عت هنال ة لعد حرا اولا تناك اذا لاننا حزاوطايدامطصالا نا ىلء هن , الا تلد (ةدبارلا

 مهلا كد اك تاسرأاذا متاخ نب ىدعل ل سو هءلع هللا ىلص لاهو هلل مكدلعامم نبع وات نيماكم وأ وطاى دا

 ( لسرتسا لسرا اذا ىهوروما دنءالا ال عمري_صيال باكلاو هللا هجر ”ىعفاشلا لاه لك هقلا مسا ترك ذو ْ
 ركذي لو ل-«موهفتاّرمكلذ ل_عفاذاههْنمَر ةيلهذارأ اذاو هباج أ ةاعداذاو لك أيالو سحدثلأ اذاوأ

 امول_ءم. نكيول اذا مالا نال لاق هي مك لع هنا ن نافا ١ ىلع تاغ ىم هنا لاه ل: انمعم اذ هن و هللا هجر ٍ

 لاهو تاناورلار مط ىف هللا هجر ةمدنح ىفأ لوةوهو فرعل ا ىلا همف عوجرلا بحو عاسبالاو أ صنلا ع

 امأةمريصي هنا ىرخ ؟ياور ىف هلا هجر همت يأ: نعءو. ةدحاوتر زعاسا عمري سي هلئا هجر ”ىرمض لا نتسطا :

 : تادددل (.!عسريصب هناا هللا امهر دعو فلست لأن نعقهللاهجردتأ لوةوهو نئَر ءكلذرّركشي :

 بحاصه؟بيلكتلا بحاص باكذ دسلا بالكلالعيكذلاو ه تاكملاو تالكلا (ةسماماتا ذأ ملا) ! ْ

 : ناك رشد لءذو لعفاو فرةذتلاب نيماكص رق ردو فاثكنا ابحاص لاح بردأتاا بحاص بّدْوَمو ييلعتلا :

 ىغتسا دو لاح ا ءذع لانا ل ةناذ ماع ملاخلا ل نه باص (ةسداسلا ةلآسملا) اريثك ْ

 ْ نمواعتو بداكتلانافوضوم همفان ردم هلعىفا ريرغ حراوأا لهي نم نوكي نأ ا دئاقانلق جاع ابنع ٍْ

 (مك.1ءنكسمأاممت اواكف) ىلاعت لاه مث يلعتلا طارتشا ىف ةغاابملا هئمد ودقملاو فانئةساوأ ة ةزالاس
 ْ 0 رو ا دءصداص ما لعم تاكل ا1ناكلذا هنارلعا (ىلوالا ةلأملا) نات اس منقو /

 عرلاو مهل! ىفاذكو ةاعملا حراواارثاسف مكملا كلذكو جييذلاك ةراسألاح رحولال_-حوهف 7 |

 نورخا لاهو ةدممهنالهاك زوال موضعي لاَ حرج ريغ نم مةلابهلدقو هيلع محب . تالا وامل ١

 ءالعلا هم تفامخ ا دم هم لك اناف لك ًايولاذا هلك ادعم كءاعن كم ام اواكف هلوق تش لو دا لد

 | هبال اولأك ”ى وا !الاوقأ روظأ وهو لد الهنا هيتس دا ”ىبهْشلاو سواطو سامع نيا دمهو

 ناكورام اضيأ هملع ل ديو هيج اص ىلع هكسم أ اذال_كاسمنا هلا ىلع تادةنا الاو هسف' ىلع دمصل ا كاسم

 حميداف لاقي 0 مارك ذاف كدلك تاسرأ اذا متاح نب ىدعل لاك ملسو هيلع هللا لص <ىذثلا |

 مطتالف لك ًادنهتدحوناو كاع اسم أ دقن لكنذ لك اي لو لدق دقو هتكردأ ناو هيلع هلا م اردو

 هّلاىذر ةرب ردوأو رع باو صاورو ىنأ نب دعسو ىسراغا ١نااس لاهو هسق ىلع م امناك اسيد هنم

 نول اهلا ذلك اذ ىزايلا ىفاوفات>او هللاه_ر"ىخاشال ىناثلالوقلا وهو لك ناو لدبي هنا منع

 ىلأنب “ىلع نء ”ىوموهو دمدأا كلذ زكي دمدلا ن نع انش لك ؟نام باكلا نيب دارا هلا

 قيام لكاوزالو يطا! جرو نزل قيام لك زب ةفرالرقكشس دو ريبج نيديعس لاق مالسلا هيلع با اط ْ
 لكألا ىل_عىزاملا بدوي نأ نكعالو برمضا ان لكالا خلت مانلتكل تدون وأ نكي هنا قرفلاو باكلاا نم |
 ًارغأاذاهرثنماواكو هلوةكةدئازةلص هنا (لوالا)ناهجو هم نكسمأ ام هلوق فن م(ةناثلا ةلأسملا) |

| 
 وست توتو

 1 لك وب ه+ ناف لك ؤ يال هاكدمدا !نا (لوالا) ناوهجو هفنربدقتلا اباه ىلعو ض.ءبنال هنا (ىناشلاو)

 اولاه همماؤاك ا دعب حراوألا مكل قداس اواك ىعملانا (ىناثلا ( لك وبالف هشيروهمدو ةمظعامأ ا

 | هنا حددال ديصأ| نم هل نادال الالح ةيقبلا تناك يدل نم لك اذا ب باكل انا ىلغةل ادة , الا ٍ

 / ءاوسل طاح قالا الر لق ادي الو دمصلاذ_تأب نوه كاسمالا ةقضنآله تاه ىلع 0 ١



 ةدحا

 هللا يالا وو (هلعدشا م اور او ىلا 0 0-2 ًايرلوأ هنملكأ
 ىلعو لكذف هللا مساترك ذوب اك تاسرأاذا ا "ىبنلانا ىدرو كءاكت اسرأ اذا
 (اثلالوتلا) «هلاسرا دنع هيلعاوم»ىأ جداول ان م اع ام ىلا دئاع هيلعلوق فريعشلاةريدقتلا اذه
 | عي لكالا ىلا دناعرشلا نوكينأ (تلاثلا) تأ ذع 0 وم“ ىنعي نكسم أ ام ىلا دئ غريم

 / نأ لعاو كيلي ام لكومتلا مسلس بأ نير معا لاقل سو هيلع هللا ىلض هنا كدر لكألا ىلء هللا معسااورك ذا 1
 اتا دااد_-ولا ىلع , الا ءذهاتا> ناف هلك الحا دماعّد. ملا لوركم ناهللا هجر ”ىفاشلا تهدم ْ
 ( ىلعاللا دلا صوصنلا نيبو هنببانقيفوو بدنا | ضالان مدا راما ناك قاثلاو لوتالا ىلع دان اجعئاو مالك الف 000

 |قستلافغ هيلع هللا سما ركديملامثاواك ًاتالودلوقرهسفت ىف ىلا عت هللا ءاشتا ةلأ سلا هذهزك ذتسوهل- ||
 ْ ْ اه ردم م رو حال يل فدقارمأةفلاضاووذ حاد كأ ) ٍباسسكلا عب رسدتنا نا هلل !!وةثاو) ظ

 | تابيطلا لأ هلا ةمدقنملاةن , الا هذه قريخأ ىلاعت هنأ ملعا (تاس اعلا مكلىلل-أم وءاا) ىلانعت هلوق .*«
 ْ لاقت ها هرك نم ضرغلا ودي ,الاهز-هىف هرك دداعأ م مكطا اق ءرايخالا هرك ذنمدودملاناكو

 ْ قاع املك ىف ةمعنلا تأو نيدلا لك أك هنا نيف تدل هراء تأ ومكتيدم 1 تاك موداا
 | ةياعرةداعالان مضرغلاو تاسطاا لال ااستمو ان دان قاعتيام لك ىفةمسعنلا تأ كلذكف 5 ني داب
 "أ ءوجوانهه ماعطا ادارملا ف م( مكللباتكلا اووأ يلا ماعاد ) ىلاعتلاقغ 2ك

 || ةنس موق َنِسدتن سوح امأو باتكلا لحأ حئابذ لك ًانل ل هنا ندي حئانألا هنا (لوالا ) ةهئالث |
 | هلامالسلا هملع "ىلع ن نعوم-ماسن حاكنو مسمع ايذ لك أنودم-ممةيز لاذ أ نبات تح االدأ

 ا ”ىفاشلاذ_خأ يورو برمنالااهتماوذخأب مو هس : ارمصناا ىلءاوسا لاو بلغت ى ىراسدأ نس

 ا ندد هنو هن سأبال لا: برعلا ىراصن حئابذ نع لكس هنا ام_نعهقلا ىضر سابعا ن ءو هللا هجر

 ا وهوتاك ذلا ىلا هسف حاتحالامو ةهك الاوز! اوهدارأا نا (ىاثلاهحإ ولاو) هللا هجرة ق.:- ولأ
 | لالا لوقلا لءنورتكتحالاو تاموءطملا عب<دار ااا (ثلاثلاو) ةيديرلاةعَأ ضعت ن 6 لو ١

 ( نيذلا ماعط ودل وة. ل ياما ريصت ىلا ىه عابذلا نا (اهدحا) هو>و نم كل ذاو>جرو

 ١ نادك للا لغال تناك نا لق ةلل<# ىهف خانذلا ىوسام نا (اه2 اند ىلوأ مم انألا لعب اتكل ا اووأ |

 ١ اديسلانانيب قنا "الا هذه ل قام (اهتلامو) ةدئاق باتكملا لهأب امه.هذكأ قد هلو م-هتراسص نادعبو

 مهومعطت نأ مكل ل < و ىأ (مها لحم 9 اهطو) ىل اعت لاف مه ىلوأ حنايذلا ىلع هي .الاهذه لمس خانذلا رأإ |

 !| ةكع انملا ةحانانا كل ذرك ذ ىف ةدئافا افاضب او انك اذ نم ممهمعطت نأ هلنا مر ع نأ عنشجال هنالم كمانعطنم ١

  1ا زينقلا ىل_ءاهسنتكل ذىلاعت هقلا رك ذم رحالن يالا ف ”ول_صاح تناك م انذلا ةدحاناو نم ناس ىف "هل ه احريغ

  1|رثارطا ابنا (امهدحأ) نالو تانص#لا فو (تانمرملا نمتانصقاو) ىلاعت لاق ع« نيعونلا ني

 ْ ا (اهد-أ) هوجول ىلوألوالا لوقلاو الا حاكسن همف ل دي ا ياسلام ( ىناثلاو)

 !| ا (اوئات) اهدا لباهيلا عف ديال ةمالار هدو ّنهرو-أ َندوَمَن اذا . الاءذ5 دع لاق ىلاعت هنا

 مكناعأتكلماما تانمْؤالا تاندحملا مك: نالوط م كم نت وقري سف: ىفاشس انا ١
 ند فوانالود>و را لوط م دع ني-طرمشب ل_<يامنا ةمالا حان :ن !تاكسؤألا: 5 امف نم 0 ٠

 1 انلولامأ مّرتريغ هنا تنأ دوو ةمنازلا حاكد مج رع ىلع ١ ارهاط لدي لاب ف٠ انذلا سلطت ناش 1

 ١ نااشانا (اهعابو) تاردقتلا ضعد ىل-ع هب لوقت ن نو ةمءالا حاك- عر مزلنرلا ارذلا ىلعتاأدلا ْ

 ٠ْ .ةمالان اانا مالا نكات وراك أ( ةّراطا قى ندلا فضوو نمل |نمنادحالاقاقمسشا |
 اما تيقت 5 را فال ساننلا عمةطلا-ف2اوروربا او حج وراغا نمول_خ الاهن ال ةفةعتناكن او ا 1ْ

 | (مكليق نم بانكلا اووأ نيذلا نم تاند لاو ) ىلاعت لاه م «اهريغب اهريسفتن مىلوأرئار اا تانضخا 1

 1 نذةنمذلاتحو رتلا ل <هنا ىلا“ ءاوقفلارثك [بحذ (قوالاةلأس لا) ل لئاسميإ القي !ٍ



 1 اوعي هلا نعا واج لولا اذ_م.لاه ن هو ىسعاعرنااهلوقنم دا اك :لءأال لو ا ىت>تاكر كملاا قال 1 دو كلذ ىراالاه.مءهتا ضرر« نما نأكو دب هر الا ديبدتاو 25 :

 ٍْ | لة ناك هتاف ةماونمآ نيذلا داراا نا (لوالا) هوسوب باتكلا اونو نيذإا نمت: ىوهلاو ىلا عت

 0 7 . الاهذه. ىلا عت نيرفال ماهم حوزتي نأ ل_سمالزوك لهن تنمآ اذاهيدوهمل!ن'مهذعب لاس ر طع نأ

 ْ هال تقولا كلذ ىف ةساتكلابحوزتا ىف ىلاعت هللا صخ راسا لاه هنا* ءاطع نءىور(فاثلاو) كلدزاود
 (ثااثلاو) ةصخرلاتلاز مرح الف ةس املا تاازذ ةيطعلا راكلا ٌنمففن" الاامأو *يلك تالا قف ناك

 اودهنال هلوقو ءايلوأ م, ودعو ىودع اوذذتال هلوقك راذكلا نعءةدعانملا بوو ىلعةلادلا تان , الا

 ْ دنعو اهنيدىلاحوزلا لامس ل ذرعسيو هيلا تن وقاعر ةءبوزلا لوح دنءنالو مكنو دن متئاط:
 | ىلا هتدل ارق( عسا رلا) ةجاحريغ نمر رمل ىف ىيفئالءاقلا كلذ لكو اه“.دىلادل الا لان جرن د توصخ
 7 امءأن ءاذ_هوني رماعللا نمةرخ الاىفودو لع ميس دأت تاعالار كج ندم الا.دهد_ءاغئفأ
 ْ كلب نمباةكلااوو أ نيذلا نمثان_ههحلاو ىلاعتةلوتب دا را رفاكلاب جوزتلا نءتارفنملا |

 إ انقتا(ةسن ائلاةلأسملا )زب احرهغودو ضقاننلاك اه سعيا الا ده رك دناكل هكا وزماا ةدأنا 1
 | أ تاش دفئافعلا تاذ_ههتايدار ,ااامل5 ناو هب , الاتعف ةانكلا ةمالا لح دن يتارتا تاس ادار 1

 | لاه انكلاة مالا. جزتلازوحالا * متاع د ءذة فن ىلأو ىذاشلا نيب فالطلا عقو ثدل ا اذه ىلعو
 1 ءامدن . الا ءذهب كسةوز وج هلا هجر فيش بأ دنعو قرلاو رفكللا ناصقنل نم ناعون | ويف عمدجا هلال

 ١ ندسحلاو بيسملا نيد يعس لاك (ةئااثلا ةلأس لا) هيف مالكلا قمسدقو فئافعلا تا:هلانداراا نا ىلع
 ا ىلع ءاهقفلا رثك أون واكب جوزتلازو<# تاس راو تامّمذلا همف لخ دي بانك ااا ووو أ نيذلا نتانصحملاو |

 )| نم نهنمو امل لع ن هباتكلا لخأ١اسنن نء لاه هناف سابعا لوقاذهو. طقف ةممدلاب صو ه2 ٌءالذ نا
 1 1نمدو خرا ىلطءأ نف دين ع ةيزملا اوطعي تو ىلا هقايثو: :ءزيالنيذلا اولتاعتًارقوانا لال |

 أ[ نودمبنم ةيزطاذخ أ ىف باتكلا || لهأ ةئسمبٌنسدق سوانا ىلعاوةفنا (ةعبارلا ةلاسأا) لحي ل طع
 آ| رك ذي نأ ىو ام ًافاضي رمل ملا ناك اذا لاه هنا بي سملا نبان ءىو رو مومن حاكسنو مهكتئامذ 1 |
 نا (ةسماسخلا ةلأس ل١1 سأي الذ ةدعصلا ىف كالذي هسه ناورونوبأ لاهو سي الذ حب ذيو هللا ٌّ ٠
 هلوق هملءلدلدلاو اولاقنآرقاا لوزن لبق للم غالاو ةارودلابتنادىتااةءانكلا حاكد لح امنا» اهّدفلا ْ
 : لوز د-ها باتكلانناذ نمنأ ىلعل دي مكليقنمهاوتذ مكليةنمباتكلااونوأ نيذلان هتانهحلاو | 0

 روحالاءايا لرلختلا دمسةتو (نهروأندوقت ااذا) ىلا هت لاه م باتكسلا مكس نحب رخن امر غلا
 ا ىنازلا ةروص ىف ناك اهتادص اهيطءبال نأ ىلع مزع وةأسها حوت نمناو اهيوجو دكسصأ لعلي

 "| ىلاعت لام ع تاراحالاف رّدَة:ءالرجالا لقأ ناار دةّنال قادصلا لق نا ىلع ل دي رجالاب و عملا ةيهسلو |

 نالعالا ليدس ىلءانرلاوهو حاف سلا نايم انزلا ”ىجبع ثلا لاك (نادخا ىدضمالو نيخأسمريغني ه2
 إ [ناسصحالا ةهح ىلع ةأراان عملا حانأوةبآ الاهذه فامهمت 7 ىلاعت هلا ورمسل !ىفانزلاو دو ن دلل ا ذاختاو

 أقلمتف (ىلوالا ةلأ للا) لثا سم همقو (هلع طيس دقف ناعالاتر كف ع نمو) ىلاعت لاه مث وزتلاوهو |

 ١ ىديماكحالاو فلاكشلا ن ءمةقنامف برغرألا هنمدوصقلا نا (لرتالا) ناهجو اهلبقاميذي الامه |

 || ىلا لافقا!لاه (ىناثااو) ةرختالاوات داافرمسو باح دف هفدلاكش.و هللا عع اريشن رفكب نمو
 ْ مهدي قوفال كلذ ناالاان لاى محامذلا ةحاباو ةكع انملا :لليشفالادلا فمها تاسح ناو باتكلا لها ١

 || ايندلا فبل-# طيح دقن هتارن كح نم لك لب باقعلا وبا وثلافو : ةرخاالا لا وح أ ىف نيكرمثملا نيبو |
 يأ لع طسدقت نامبالا راك سو الرق (ةيناثلا ةلأسملا) ةئبااةرخالا ىف تاداعسلا نءئين ىلا لصن لو
 || فاتخا بسلا 0 1 هتالةمامناز ا

| 

١ 

 7 0 | عقل



 تيب ب سس سمس سس

 راخلا ليتس ىل-ع ملا كلذ ناب مح برك د رول الاجر اجب نازابفا اذ راو أ
  نافاناعيادمح وتلا ةلك ل هس هاالاهلاال نأ ةداهشب ىأناءالان رف ةك نمو ”ىلكلا لاه (فناثلاد)
 | هنمزال ىلع كام ءاقالطاو عرمشلا أ بس اهمزاول نع نامل نكاح ارناكاملاميناعالا

 ا 0 لع عرج هان حيات فيك اولاق“ نيلسملا نماسان نا ةدانق لاق (كلاث لاو رو ثا

 : وه.هنالاثا ءانارقلاى شع اذكر انكوةن آر هلا ىف لزنا عرذكي نمو ىأ هن هر , الا هذه ىلاعت هللا لنا فانني د |
 أ أ هلوقب دا رالااولاق طا.الاءنولثاةلا (ةثلاثلاةلأتملا ( ناعالاىف هن هدام ل ناس . ىلع لةسشملا ا

 | نوركشي نيذلاو هناعابا وث نم هلالصاح ناك ام لدي هرفكب استع ىأ هل طيح د قف ناسعالاب رفكي نمو
 لاعالا كل .قأرامغا هناف عاضو كله دقف ناسعالا كل دعب هب هو أ ىذلا إعّناهان ءماولاف طايح ال الوقلا

 ْ لااله ال تناك الطابات اض ناكل يكل ذكر هالا نكيرل اذاف نأ الا نسريخ اهنا هد قتال ذ رانعالا دعب

 ةرغ . الاقوهو )  ىلاهتهلوق (ةعبارلاةلأسملا ) 2 طم د ةفةلوآ نءدارملاود اذهذ هنأف ”هلطان 1

 1 /رفكلا نءتانواذا رذكلا كلذ ىلع ترعنأو هوبا الاقروك ذمريسغ طرش طورشم (نيرساملت نم
 :١ ! نَء .مكنمددتر ندو ىلاعت هلوق طرمذا!!ذ_ه نمّدبال هنا لع للدلاو نب رما1لانمةرخ - الاف نكي

 ١ أ مكح ووو اول_غاف ةالصااىلا َمكاذااوذمآ نددلاا, ١ ىلا: لاق مث هن 7 , الارذ 0 وهو تعف هئيد

 ْ اهم "وق ةروسلا عتقا لاس هلا عا [نيبسكملالا م ؟احرأو مكسؤ رباوحماو قفار ١١ ىلا م .ك.دنأو ْ

 هلرشث ةيدوبعلا دهعو ةورلا دهعدبءلانب وبرلانيب لس نال كاذو دوةعلان اوذوأ ار ْ
 3 وراادهع "ناعودوءل اانهلا لق هناكف ةيدومعلا دوعب اوي نأ ءدامع نم ىلاعت بلط دوقعلاب اوذوأ
 ف : ىفوأانأ :ىلاعتلاقذناحالاو ةسبوبرلا د_ههبءافولا مد_ةننأب ىلوأ تأ افاممهيدو: ف 'ادهعوّل دم
 كملاتاذلو' ممطااتا دانمعون ف ةروس<2 ايثدلا عفاتم نا مولعمو مركحلار 5و درلا دو منالوأ

 ْ مودعامملا ىلا ةجاملا تناكسصالو مكا انااو معاطملا همر ولام ناسف هتاص سى مة: ساف ْ
 ل وو هناك ناسلا اذه ماقدنعو ح وكدنملا تعم .وعطألا نا مّدقم رخالح 0 ماىلا ة-أ حلاق وذأ#

 د_هعبءافولاءاندلا ف تنأ لغتساف تالا او عف انما نماسيت دلا ىف اطياف هس وبرلادهغب تءئودق
 ةراهظتلانالا ا متمافتان ؟ءالال_دلاتناكحو ةالصا !نآسعالا دعب تاعاطلا ملفءأن :ناكاذو ةيد دودعلا

 مكعوجو اؤل_غاف ةالصلاىلا م مةاذا اونهآ نيذلااهمان ا لاف ءوضولا طد ةارمش ذب ىلاعت ادب 00 ١
 || سالةالسلاىلاعقاذا هلوقيدا ارلانأراعا (ليالاةلألا ) لئاسمتب الا ىفو قفارملا ىلا م ك.ديأو |
 00 ةالصلا نع ءوضولاريخأت مزا كا ذدار 11ناك ول هنا (لوالا) نايل و نط زبو اغلا سقت
 | حرغخدةناكل اهءطضموأ اداه ةالصلا لب ةءاذعالا ل .غول هنا ىلع اوعجأ مما (ىناثلا) عاجالاب ْ

 | روهثم هللالا ازاي ناك ناو اذهو كلذ متدرأو ةالسا ىلا مانقال ترش ذ ؟اهئمدا را لبةدهعلا نع ْ
 | تيا مءاقالطاو لعفلا لول بيس ةمزاحلا ةدارالا نا )ل والا) ناهجو هءلءلديو فراعتم |

 1 ىذلا مانقلا هتمداز 1 ساو ان امنلا ل ءنوماوق ةلاحرلا ىلاهت هلو5 (ىناثلا) روم مرا تدل لع 1

 1 أ لب باصتاالا ةتبلا هةمدارملا سولو طس ةلابامتاف ىلاعت لاك سهالا كل ذي مئاف نالف لاةي تاصتالا وه
 ||| 00 هاوقانههاذكذ دوجولا ىفلاشدالا دعّتسمالا موس لعل كلذإ ادب م هنوكدارملا

 أ ا -ةوضولابسهالا موق لاق )ل انتل 1ا ( اهتمافا.لاغتهالاو ةال_داا ادا درأ اذاهان 3 ا

 ادم اولغافةالصاا ىلا َ َعقاذا هون نأباوكحاو سفالة سم !ةملكست كل سولو ةالصلان سمالل :

 مدعدتع مدع طرمشا !فرخ هم ل[ لسع خالو لغلا صهالا» ءاء تللاو ةالدا | ىلا ماسقلا اسوبف طرمدلا |

 .ةراهظا|ءوضولا ن نم دودقملا نورخال اهو ةال_هانيمالا عدس ءوضولان عالان ا ىدَدَمِاد-هف طرمشلا

 ا نيا عدم الا يعدل ال وزوال هلع ةرتن تاو ماا

 0 مرهم يرن كلو ةنالارخآىف ىلاعت هلوةفثآرقلا امأرم_هاو نآرقلا لما دام يدوم راتبا



 "84 غن

 اجل ٍلسعأ هقاو بونذلا نار ةغ انس“ ا ةيانقلا علا ا

 نيه -و نمي . الاءذهبدو اد متحا بوعالءاهةفاارثكأ لاهو ةالص لك ءوضولا تعدو اد لاه (ةثلاغلا

 اما.قهنمدا اراانو تسحر نأ مما اللا ىلا عقاذا هلوناف كلذ ىلع ل ديدي الا انةارهاطن ا (لوالا)

 أهوجوالطاءلوالاو موه-علا هئمدار أنو وأ صوصمخلا هئمدار اانوك و ةد_-اوّدالصو ادداو

 ىلعدي . الال مودي , الاقروك دمر ةرملا كن نيمعت نال ه2 الاعماق ادد هىلعنا (لوالا (

 ,نءو هيلعءانثم_سالا لاخدا مدن هنا (اهيانثق) لصالا ف الخ كلذو ةذاهلا نع اسهل جارخا لالالا

 ءوضولابىعالا نا ىلع 0 2 اهتانو) موهىلا بحو كلذو ل خداءالولام جارخا هنأ5

 موههأا ىلعيإ_ب بس واذو لطاذاو داو صد“ ىلءالو ةد>اود رم ىلع هن هناالا هد_هق روهةمربع

 (جاالديف هب الا هذه جاشحا مز لما اذه ىلعذي الا هذ هلم-ع لولذا ةالصلا ىلا مامق لك دنع
 ١ مالا فال-> ' هناا دقو 'هل#ك انه ذو هنأ الاهذ_هريضاف لل: ال دإ ارا ىلا! ىلا-ه: هنن ادا ع وهام ىلع

 هجولا ) ةالصااىلا مانت لك د -:ء:ءوطولا بو>و ىلع لدين الاهذهرهاط ناانركذامع تنثف
 لاغتشالاو دورعملا ةمدخ لافت اةالدلا نال كلذو ظفالاءانعا ع ندم ومعلا اذهدمفتسنانا ( فاثأا

 ||| هنوك ميتظعتلا هوجو نمو مي-ظعتلا نم هءلعدبعلار د_ةءام ىدقأب انورةمثوك د نأ حي ةمدهلاب

 ةال_هلا ىلا ماس: ةلك دنع ءوضولا ديد ته نا كمال ةفاظنلا هباعىف هنوكخ لاح ة همد اراك

 كاذياللعم مكلا كلذ نوك ىلع لدي فدصولا ب مةء مكتاارك ذنا مول_ءمو ةفاظالا ىف ةسفاامم ||
 ش ا ةاللا ىلا ماب لكن ءوضولا بوو مزلنف هموه-عأ مكطلاموع ىذتت:كلذو تساند ةيتشرلا

 لاقيوأنوند- 3 أو ةال_ىاا ىلا ةادا ةذاشااةءا اَر_ةااقدرو لاق.نأ رو<ءالو دواد لاق ع

 نااب الاعطق ةدو درك ةداشلاةءار ةلااأ لاف ءنالخ لعد اولا رت دوردل 4 الامد -هارهاط كل رتنانا

 اعرثك ؟ناكترتلان الاقي نأوهونآ را !لكحح ىف نعطأ | مزلرت ارالاعلوخن :مرغنارقتوكانزوج :

 رومالادشأن مو ىوليلا هن مهام مافعأ نسءوضولا لاوأ ةفرعم نالفاضياو لنيل هنأالاريثك نا الاود

_كازيعىف واش عاممالانآر ةئاد ناكولذا اهتفر «مىلاد-أ لك حامي ىلا ١
 دحاولاريع ك ةلاامأو ذوذ

 هنا ل ءادبموهدعلا دةتالا ذا ةلكنا» اهقفا الاه دوال كال دوريا انآ ارلا حسن ىضتقي اذهل امو
 لاهو

 |١ ىكعلد.كلذو انام ىلطت لان ان' تل دول مث تقاطْوّره تاخد قااط تا فراذا تاس حاو اد آسالا]

 اذكل لقو نالف ىلع ل دافقوسلتلخداذا ءدبعل لاكاذا ديس لا نااضيأو مودسعلا ديفتالاذا ةلك ْ

 هلعلف مول_همريغ قالطلا ةلًأسم ىفدو اد بهذم نا لعاو ةدحاو :ىهالا ىلعفلاب ييعالا دمفيالا ذهف اذكوأ]

 | فملاكشلا نال موهسعل ا كمف تهدأ الامهز_هياذاذأك نا ىلعانالددقانالوةيناهلذاضرأو موحدعلا مزمل |

 تادةرهاظلانئا رقلانافمرك ذىتااروهلا ىف كل ذك سءالا سداو ربركسلا ىلءاهاتنم نآرقلاىفةدراولا
 :؛ لص ىلا ناىورانعم ناوق ةحص ىلعاول ددسا .ناف» اهةفلااماؤرب ركشلا ىلع اهيذ نعالا بم سنا هنا ىلعأ

 هنءهللا ىضررع لاه دححاو هوضوباهلك ت اول هلا ىلص هاف فلا مويالا ةالص لكتًاضو.ن اك ملسو هيلع هللا

ن اضيأو نآرقلا مسن, الد اولاربخ ناانركذ اني دواد باجأر عاشإ ةتلعفا د عل اف كلذ فدل تلقذ ٠
 اذبه

 كلذ نوحو ىدتةب اذهو ةالص لكنا ءو طولا دي دق ىلءابظاو مناك لو هيلع هقتا ههنا ىلءل ديرما

 ضراعُتلا غقواما لو: دو حفلا مول كال ذكرت هناري ها ذ_-هىف» اح دق لاقي نأ قب هؤ«تاف ىلاسعت هلوقأ ان ع

 ! لودرلا نارعاتنلاؤ نو دندن ك1 بج اون سدل: ةالم لكلا ديدعخلا نا به (لوالا)ة وجو نما عجرتلاف |:

 هداهم دخلا ماا مولوه مودا كل ذنال اهم صب الو تاعاطلا ىف فلا مون ىف ديزي ناك ملسو ةملع هللا ىلَد

 ا اندناح نة هناك دال طا والا ا (قاثااد) انما ةقنالتاعاطلةداب ز بانها ن هءةسمعتلاة دان زو

 ير هاط نا (ثااثاا) كب رءالام ىلا كد ب ريامعد مالسا اى ةالملا هيلع هلوةاا اردو تحف

 | ةءاعفم كلو ىلع م ,ور ىذا رمد ةلالدو م سما ل (عبارلاو) دحاولارمخ نم
 : كل 0 و ا ا تس كك ل ا ا سي
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 ها هع هه عر 20

 | تد* ىلع

 | هذهىفام اذهف ركعتبالو ةيلعفلا نعةمنغةءلوقلا مقل ةلال ْ ا
 | طوغتاا ىلع ممتلا ب وأ او ممتفءاماو دست لف ءاسنلا ممسسمالوأ طاغل ازد كتم دحأ ءابزأ تالا | هذهرخ [ىف لاه ىل هت هنال لطب كلذ نك ءوضولا بوعي اىنريثأت هريغا نكي لو ةالصلا ىف ماتا اود و ضولل أ نول ناكل :الص لكل ءوضولا بجوول لاقي نأ روومشملا بهدم تالا ىف ىوئالاو لءأ هلا ودلأسلا
 ١ كلدو «املادوسو دنع ةراهاملا بو ولاسسام ,تءدحاو لك نوك ىلءلديكل دوءاملا ديلا ذا عماجملاو
 ءاناقام ىلء لديك ذوةالصاا ىلا مامقلا ى وس رخآ بب سنو كح دق هوضولا ب وسو نوك« نأ ىذذ#
 1 متلامالا مصتال م دع ته هنا نيب مث ءاملابر ووانلا ىلعةالصل لذ قاعىلاعت هنا( لوالا) نيوبو نه هبلع لدت أ امنا عدالاو ةالصلا ةصعااطرش ءوضولا نوك ىلع ل دنا لهي الاءذهنأ ىفاوفاتحا (ةعبا رلاةلأدا)

 كلذلل دن امهئمدساو لك نا لءاو كِل كسل هللا هسرةفماح ونأ لاهو لل_سغااوءوض ولا ةدصل طر ةيئلاهتناهمسر”ىوفاشلا لات (ةسماهلا لأ لا )ديالا هذه ىضتقجب ةالصلا ةمعلا ان رمثءوضولا نوكروظ | اذه تنثا ذاف كلذالا ف دكتلا ةدهءىءاغبلل مالو باقعلا قست -!هيرومأملا ل رانو هيرومأمال ران "وضولا نودي: الصااب ىف ”الافءوضولا عمالسلاب سم أ انا ىلاعت هنا( ىناثأا) الذ مصاملاطرمش نكيل ولو |
 الأ الااو ما اًمو ىلا عتهلوقل ان ونمنوكي تبجي هيرومأ لك ناانلقامتاو عأ اوص-ماواوا -غاف هلوة نا || كشالو نيبعكلا ىلا مكلزأو مكسؤرباوصسماو قفارملا ىلا مكيديأو مكعوجواول-غاف هلوقل هيدوأأ] لا ءوضولا ن'انلقامناو قرفلاب لئاعال هنالاطرش نوكي نأ بجو اذه تبا ذاواب ونمنوكينأ ب<'وضولاف | || انوةتمت وكت نأ بحي هنا هيرو مأ ٠ لكو هيروم أ مءوضولا لاهت هنا هنا .ر"ىفاشلاامأ هب الاءذهرهاظب |

 / نانالااو ىعأامو ري دةدلارمصمف ضعب ماةمامضعب ٌرطا فورح ةماهتازاوب نم فرعاسم «ايلا ىل_ءدل+ بحوذ لات ىل اعت هللا ماكح ل لعن كل لل ءتالره اظن او ديعبل هلوق ىف ماللاو نيردلا لني هلذخ هلثا او دبعبأ
 ْ ناك ةريتعم ةصااسلل] ةمذلا تناك ىتمو ةصلاسللا ةيئا !نعةرابع صالخال اونيدلا هلنيسلت# هقلااودبعب |
 || نيدلتم هقااوديعملالا١ وا امو ىلا هل اوقرمسغ:ىف لللدلا ادهىف مالكا انَمَد-دقواربتعم ةمناا لدأ
 لأ «رومأم لكنا تنثو هيرو أمءوضو لك ناانرك ذا تيتف ناقنالا دايز بلط ىف هيلا عمجريلف نيدلال
 18 ةصعااطرش تسل ةمنلا نا ىلع ذي الا هدم جحا هناق هللا هحر ةفضح وأامأو صرهنقلا لم ريغفةح أ الا عاعلاو صألا مومعب ةمّدةملاهذهانتيث اهنا اكل روصلا ضعيف صوم ابونمن وكيت أ ب<رومأم | لك انلوقنا بابلا فام ىصقأ دونم نوكينأ بجي ءوضو لك نأب عطقلا مزافان وذم نوكي نأ بحي

 ا ةيللا باح افاق ةءذلا بجوب لوةياالا هذه ىف ةعيرالاءاضعال | لسع بج وأ ىلاعت هنا لاسةذ ءوضرلا |
 ١ هنااشانااناوجو زروال سا .هاانو د اولا اري نأ رقلا حست و حسن صال ىلءةدابزلاو صألا ىلعةدانز

 إ د ناله حولا ل-غب ءادسالا بوسو ىذتقي مكه ودجو اول عاق ةالداا ىلا هاذا هلوقنا ( لرتالا )هوجو ْ || نمل وق ىلع دب الاءذ_م.هلنا هجر ىفاشلا ميجحا كلذك سال هللا امهر ةةمشس وأو كلام لافو ءوضولا | ةدحا طرش بترتلا هللا همر <ىفاشل لاه (ةسداسلااةلأ سل ا) نآرقلا ةلالدي ءوضولا ىف ةدنلا اذيجو اننا |
 || درو ناو ريل ا اذهو هب هللا اديامع !و ديا مالسل او ةالصل اها هل واو ت ماكرة باف هلوقا لمعلاهف | .[] ةءادبلا عقتنأ ب جوف هجولابركذلا ف :ءادبلا تعقو لونا (ىناثلا هجولاو) ىلو أ انلوق ناكنف عبتلا ىف | . | اهوةريتءاول مالا فاهوتبغلأ عنأو عببتلاو لصالا ىفءافلا هذه لال دانريثعا نكةلاعنالا ذه عودت ْ 1 | باجعا نيو هج ولا لسغميدقت باجي نيب:افانمالو هج ولا لع ىلعاهيل وخدا عست لاعفالا هذه عومت ْ || ىلءاهاودو لص أ هولا ل-غىفءافلا لود اذه ىلعو لا-ءال ارئاس ىلع تاخد هجولا ىلعاهاوخ د || ةطساوبءافلا ءذهناغ هجولاركذب ةقدتلم اغلا ءذهنال هجولا ىلعتاخ دانا برقعتلا اف اسناف ٍإ لاعفالاءذه عو معا افةالصلا ىلا ماذا لاةينأ ىرخ مالكا رش لامعالا هذه لعب ىف تاشداسغا || بيقعتلاءافاولاه ناف قرفلاب لئاقال هلال هريغف بجووضءلا اذه ىف بينرتلا بجواذإ وب ةعتللءافلا |

 مل و تورو



 أ ضع ف ص ردع ألا كابا فام د: بدلا ص وطحال 57 ودعي رغلاناالا ورمل رافصلاةصتىف|
 ْ قفو ىلعال ءامءال ادد ركحكص ذىلاءثهنا م00 صرمملا لعري_غىف ةحمانعلان ككارودلا ١

 ناس بجاو سدترتلا نا ىل_ءلديكءالذو عرمشاا فربتعملا بدترتلا قذو ىل-ءالو سهلا قريتعملا بترتلا

 | ىلا ادعاص مدسقلان موأ م دقاا ىلا الزان سأرلا نءأ دمبثأ سا ىف َرِيتعملا تترتلا نا ىلو الا ةمدَعملا

 0 ءاضعالا نيب عمي نأو هذ عرمشلا فرب #تعملا بدترتلا امأو كلذكسداةنأ الا روك دما تنئرتلاو ضار

 ْ تيئاذاتالوسغملا“ انثافح وسمملاح ردأ ىلاعت هناف كل ذك ت سلة دا الازابع كدشلا ركزو بعل

 | مقةسد مالكلا ىف بترتا|لام_هاناهءاعلءلدلاو بحاو بدترتلا نا ىلع لدي اذ_هلوةنف اذ_ه /

 || بحاو تدترتلا كل 3 نا ىل_ء هسنتلل الة كل ذراض اذ' امف هي لم#ءلا كرت هنعىلاعت هلا مالكهيزن7 ب>وذ||
 ىد ديلا دو قد لو عمرو طولا تاحانا (عاراز لصالا قذو ىلعةرودل هده ريغ ىف قدبف '

 ١١" ثدط انا (اهدحأ) هوجو نم لالا ماقملا ناس صنخااىدرو ىذااه-ولا ىلع هينايتالا بوجو أ ا

 ْ ةرهاط ث د | اضع نا (اهنانو) لوةعملافال>وهو رخاآعضومن مب لسغلاو عضوه ن هحرعأ]

 ١ امح ستنال نمؤملامالسلاو ةالصل اهملعهلوتو رصعللا فا ةلكو سن نوكحرشااامنا ىلاعتهلوتا |!
 | ةفاظنلادض هناك شالو ءوضولا ماقم ىىتلا ماقأ عرمشلا نا (ابهتاان'و) لاسر داطلاريسهطتو اتيمالد

 سفن ى هَتبلا دمفرال هنا مولعمو للا اي نيذللا لع عسل مان عوذلانا (اهعبارو) ة :ءاضؤولاو ا

 ْ ادم تثفاه د_.فةيالدرؤولاع امو ةراهافأ أ هد ن نفةعلاردكا١ءاملانا (انمماخو ) ةفاظتوخعلا|)

 ّْ بترتلا نوكين أ لا-ةحال صنلا دروم ىلع هيفداةعالا بجو ذه تيثاذاو ىنءملالوةعم ريغءوضولانا ||
 ا ريتعملا ب ترتلا ةباعر انيجوأ بسلا اذ_هاذ اهترعثالة مف مكطوأ دعتلا ضحلاما اربّدعمروك ذا
 ءاضعأ رك ذو ةمش ع هياّثكا قةالصا |ناكرأ ا لا روك ذملا

 ا هذ-مبهللاهحر ةفتحوبأ جحاو لوأانه-هذ كانه ىدئرتلا ب>واسأت ة هنن حدد , الاهز_هىء ءوضولا |

 1 بوجوب انلقولو بدنرتلا تادعان ءةيلاخ 3 الا تناكف بتترتلا بجودال واولالاقف هلوق ىلع الا

 | رفد ..الاةلال دانس اناانيا .اوجو زئاجري_غودو حسأو هو صن :1| ىلع ةدابز كلذ ناك درعا 1

 3 ءوضولا لاف ةالاوم (ةعباس 11 هل اس سملا) ملعأ هنلاو بيترتاا بح وواولا نأب كسةلاريغرخأ تاه نم :

 || هللا هجر كلام لاف وهلا هجر ةفشح ىأ لوقودهوهللا هجر ىفاشال دي دلال وقلاقهتصصااط رش تشدا ||

 || هال اوما لبس ىلعامباسجيانيبلرتشمردق !مباجي انا كاشالو لاسعالا هذه بجو ىلع هن انل طرمش هنا ||

 ا ةراهطاالوص- دي ردقلا اذ- ةهنأن : هل ه١ رخآىف مكح ىلاهذ هنا مث ىج ارثل ا لمبس ىلع هب اخاو

 اا زاو ع لوة:نأ بوف ةراهطا' لوح دقيت الاوملا نوي ءوضؤلا نا تقف طلو تححاو هلوقودو

 || هجرةفيش- وأ لاق (ةتماثلاةلأسملا ) ةراهطلةالصلا حاتفم مالسااوةالصل!«تلعهلوقلامبةالغلا
 || هجر ةفرتسوأ جحا :ضقنالهتتا هر ”ىفاشلا لاهو ءوضولا ضةنب نيل.دسأ اريغن مح راسخ هللا
 در مدةنامف كلذ نب ام ىل-ء ةالص لكحا ءوضولا: نامنالا ىذةةراهرهاظ لاسقفهيالا هذ دللا
 ا ”يفاشااو سهلا ح راسلنا حورخ دنع هيالومعم قرف ندبلا نم سدملا حرابجلا حر لامدنع هيلمعلا

 ١ ةلأسلا) هج احمرثأ لسع ىلع دزي لو ىلصو ,ص>السو هيلع هللا لص ”ىبنل|ناىورام ىلع لوعهللا هجر

 |مدف 5 ,وداةعم ريغناكح اذانياسساا نم حراسللاقءوذوال هتلاه_جر كلام لاق ( ةعساتلا

 | ( .ةرشاعلا ةلأسملا ) ةياالامومعي كفا! انا ةضاعسالا مدىاضي  ءوضوالةءبرلاقو ةذاكسالا
 نوقاماالاقو ءوذولا ضقت دوج ادعوا إل“ هيلة ملا ةالصلا ىف ةهقوتلا هللا هجسر ةقتحوبأ لاق

 0 ”يفاشلا لاق ( ةرششعةي دال الأ سمألا) هابر رة أم ىلع هن . الا مومع كدا اهلا ترة و لي 7

 هن الا موهعب كسر ل "ىيفاشلل هضقنيال هللا هجر ةفين- وأ لاقو هوذؤلا ضةئرةأرأا سس [هللادجحر |[

 3 هيدا الف سانيأ تاببوسو دم حوا ءاسنل هوما تاما داظر دك 0 ديالا
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 : دعست صصص طمس

 ةفشبو ؟لاقو نتاع -فاشلا دنع*وضولا ضةني حرفلا سم ( ةرششع ةيلان انااتلأ 5 امرا ْ

 ,ةالمل هيلع اوت د صحم مومعلا اذهو دب , الامومعبْك سر نأ هللا هجر "ىفاشلل ههه ..الهللاد بر ا

 لا الا موع ف ال_خ ىلع مدللا هيكل _ىذلاربللا واضودساف هركذ سم ْن ءمالسلاو ا
 لسغا كلذ ثدالا نع ةراوطااىونو اهلسغف ةساوخ هيو أ هلدب ىلع ناكول (ةرمع ةثااثلا| دالاس كلل
 لإ لل انرهأ هنال ىكم هناهلوقأ ىذلاو انباصصأ تكف ةءوض طوم ةل سا اهذ متر ًارام:ءوضو عضد لد أ

 1 حي هنأ ىونول فاظانلاو اال ا نا ةدوعلا نع رح ف هيىأدقو اولغافهرقىفأ|
 | هلل هع نأ بصق ىون ناس الا اًدهو ىونام ّىرها لكل مالسلاو ةالصلا <. 1ءلاماضيأأو انوه ذكمءوضو ا

 أ ثد_ -1 ا عفر ىوو ءاملا هيلع لاس د بازمءتدت فقوول (ةرمثع ةعبارلا ةل اس 11١ لع هنتاو ىونملا || 1
 ْ نكميو لهدعلا,تأيلوهو ل-علسغلاو لسغلاب سأ هال مصبال لاقي نأ ن نكع الءأ ءوضو مصب لح ا

 ١ ىلا ىذفي بازياا تدك فوقولاو لاسغتالا ىلا ىذةملا لء+فلا نع ةرابع لسغلانال مب لامةدنأ ا

 كاددعب مم ءاضعءال اهدي هلسعاذا ( ةرشعة ماشا ةلآملا ) الغ فوقولا كل ةناكف لانالا ا

 | تصاعتدقو ةدلحلا كل ةودل او-غااامنال اوس غمرب غ5 دلل تدع روظام ناك الذ اهنع ةدللات رم ا

 |نكا آو ءاضعالا ذهن بطرولذ وضعلا ىلعءاملارا عا نع ةرابعلسغلا ( رشعةسداسلاةلساا] تطقسو |
 7 | كلذ ىف كي نأ ل اةدسا ةا: لال -2فووذعلا ىلعءاملار سان هأ ىلاسعت هلا! نال فك اهياعءاملالاسام [

 ارسدريطلاذر ومأملا ةياثلسا قوءامللا راسعادنءالا لهدمال دو ىل-ءلاءوضولا ف هيرومأملا نا قرغلاو أ
 ا ىلع هر ماو ثلا ذخ أول ) رشع ةعاساا لأ ا تما ز زمان كفر هطءاديرب نكلو هلوق ا

 أ نااذا "ىازوالاو كلام اف الخرز .ر < ل هفالخم ناكن اوزاجس لب: هملثلا ببذيا د ناسءاوهلا ناك ن اق ههجو ١

 | ( ةرمثع ةئءاثلا ةلألا) ىزال نأ بو ذال_.غئىمسال اذهو لسغااءارو م أم هنوكىضةةياول اق هل او ا
 ْ | لسغلاب سعأ ىلاعت هنا هملع لملدا او ةددعاولا :َرا اوه يداولا امنا ب>اوال ةنسءوض ولا لامعا ف ىثيلتتلا |
لع بترا عتءها ثةدحاولا: زمايدوحسولا ىف لتسدت ل سغل ! ةمهامو م هديأو مكعوجو اوأ غاق لامه |

 ْ اذه ى

 الأ اذهدك نم ءوضولا ةدص ىف ةدفاك ةد-اولاَةَر انا تثن رهط ديرب نكلولاقف ةراهطلا لوصردقلا |

 |ةمستافأسا) هنآلاةالصا اننا ل_.ةدالءو ضواذه لاق مث هر ةَرم أذون لسو هملع هللا ىلد هنا ىوراست ا

 | ةيالافروك ذمرغلاوسلا ناانل ةالصاا ىف حد بال هكرتنكلو ب>اودواد لاهو ةئسلاو لا ) متع
 ا ار دل :الدلاناو- لج :راهطلا تاتا ذاو كروطل دير كلو ةوقبةراوطلالوص# مكح م ١
 ا ىدعاو دا لاهو ةنسءو ُُط ضولا لو أ ىف ةرعستلا (نو رمشعلا لآلة راهطلا ةالصلا حاتفم مالسلاوتالملا ا
 أ دقو ةراهطالوص< مكح مدي الاف الا ىةروك ذمريغ ةروسنلا ناانلةراهطلا تاطبا دماعاهكر ناو ةمحاو ' ٍ
 1 ناك هيلع هللا م اوس اضف نم لات مسو هب هلع هللأ ىل< هناىوراسعاذهدك 7م ةلال دل ا هذهرب را 0 ١

 ١ (نو رمت اونيداشا ةلأس لا هل ةوذؤءاضعالا رو عط ناكم ماع هنثا مسا 0 نك اخ ونهو هندي عسا ار روطأ

 لالدةسالاو بجاوي سداو ٌةم_سهثأان ادعو ب>او» وضولا ىل_عنيدملالغميدقت* اهدا ا ْ
 | ةببللا لس دب نم هولا ذح (تورمشعلاو يناثلا ةلأسملا ) ةيمستلا ولاول ىفهانرزقاك دن الاعأ
 ا لق اون اواني وش ًامدحولا انذاواضرعنذالا ىلانذالا نموالوطنئذلا ىهوتممىلأ ا

 || لاقونيعلا لخادولا ءاملالاصي بص امهنء هلا ىضز سابعنب لاق . (نورمثعلاو هلال !ةلأسملا) !
 ْ هسولا نم ءزجني-علاو قو واوا اق وقاد ولا لك ل-2 بجو هلا سارع نبا ة> بدال نوقابأا ١

 |١ كالو حرح نم - كلم ماسلا ديرام ” الار [ىلاق ىلإهث هناءاهةفلاةح دا غ بح نأ ب> وذ |
 | نامحالقاشنةسالاو ةضعخملا (نو رد ودع رلاةلآملا) لعأ هنا واجر نيعلا ىفءاما لاخدا فنا |
 | ىأ دنعو ام_مف نايجاو هللا اه-هجر قدناو دج دنعو هلئا هجر ”ىفاشلا هع سغلاو# وصولا ف 31

 ا ا ا عد ةاييعادما هجر ةفشد ١

 ب : رو رجم و هدم هع

| 

 . ب جدهم سجس دم ع حاسم

 ل ا ا 2 يي

 نو تسسج»



 1 ىلا“ لاس ارنا د هتدب اذا هسولا ع ند كود كي الذ هج او هريغ مفااوفذالا ل ادواهجاومنوكي 1

 هنا ىلع امهجسأ ان الود الان ,لاضس هج ولا هحولان م هن اانل بالدتنا هجر فسونوب لاهو هللا م معمر

 رعش تاس لدق انا كح وانا ة مل طقسا هحولانيبو هما رعشأا واخ رعشلا تاس ىل.ق هلع تع ا

 ىلا# كاما هما ا بما !ٍ

 0 لد امو 0 لاا ةذاثك ددع هسا + ة تدعم فاعلا را دحلان 5

 روعشلا تدامم ىلا“ ءاملا لاصنا بال ةفرثكلا ةمعللا ىف نا ىلعان ةئاوانا هللا هجر "فاش ا١ةح "ىلزااو | !

 لاصيا ل٠ ءلدلااذه مكحب مزلمكعوجواواسغاف هلوةل ادب ماقلابدإ-غبوه هجولاواوجو ىعسي ةسللار هاط ْ

 ةداطا نءةرامعه>ولاو هدولا ل غد رعد !ءلدب هب , الا رهاط نال كا ذو نك ةرعللا كالت تناك ثا ٍ

 ١ بح>وذ داطاىلا“ املا لانا فخ رحالف ةفمفخروهثلاهذدو حرعلل اعو دوق .دكلا ةيعللا ىف هيل عااذلرت ْ

 || ه-ولاذاه--ولان ءةئما| تسل ن ذالا اندنعو ححسعق سأرلا ن نمدودءموهف هةمريدأ امو هحولا عمل سغ ٍْ

0 

 ةفأسما) هاك الدو و دبش ةراهاللا دكر واع ديرب نكل ودل ول ةر اهلا دم ةعنزالاءاضعالا

 "فاشل اودعو فن ىأ د-:ءب>اونذالاوراذعلا نييىذلا ضابلا لع (نورمشءلاو ةماتلا

 ةلأسملا) هل سعبو>و ىلع ةلاددب الا تناكف جركلا اذه ل مد ل ةيعللا ةةحدنعو جوس نم نيدلا وكل

 نادال ىلإ! نع جرانقلا لو دج ولا د دال ند لام ىلءءاملارارد هاب له(نورمثعا اد ةعباس دلال

 ةفن-ىب أو كلام لوةوهو بال هلا( ىناثلاو) بح هنا (امدد-أ) نالوق ه.ذهللا هجر ”ىفاثالا ضرع ا

 1 ناك اذاو اه-وهنوكفف هحولاةدلح مق ة كلر هاظاقأانال فءاك_2لا! زها: طةسأاغاو داطلا ىف |

 ْ هجولا ةداج ىلا املالاصناب حي ةملةأر هللا وأ (تو سعلاو ةزماثل ذل سلا) ةرعللا عم رهاظىلا“ ءاملا

 ْ ويقف ةرخاطار ا ردو حرس اسد لج لا ىف ب لمتحف 2:7 نقذلا ىهتنهىلا ةبيطا ادم نة نعال

 ا نامحالاو ةقفتعلا عضاوم ةسجخبىف فيثكلارعشلات تام ىلا ءاما لادنا بم هنا لعاو لصالا ىلع |

 ا هحولا ةدا- لكل هيرو لعل دي مكعوداوانخا ةزكبالدب تااصاددكطاول او

 ] عن ةسولان هدودءمنذالا نم ليقأ ام ىبعشلا لاق (نورمشعلاو ةعسانلا لأ 11) لصالا "ىلع وت نأ

 | امهعم بج او نيقثرملا ىلا نيدملا ل هغروه+ل لاق (ن ونالثلا ةلألا) كل ذكت سيل نذالا وةهجاوملاهبام |
 [!نييعكتلاىلام كلظ-رأو هلوقىفاضد له اح فالدلا اذهو نيم را لسع تال هنا اهوجرركزو كلام لاقو
 ْ لمللا ىلا 0 وت هلوقىفاكهنءاجراخ نوكيم كملاةناغ لعج اموةناغلاءاوتناليلا ةلك نا رفز ةح

 دود نعال طفنمثوكيدقةئذلا ةحّشا(لقالا) تحف نم تاوتا وجدل ما ل_غ بحال نأ بجوذ

 لدفتم راهنلا ناف لمال ىلا مامصا ١ وأ مندل وةكودودو دا نءاحراخ دان وكب امههو سوس 2 غطق؟ ٍ
 اذ_هكتعب كلوةك كلذكن ركيال دقو سوسن ةلظلا نءروألا لاصة:انال اسوس الاصن:ا لمالا نع
 أاذا سوس عطةء بولا ن ع ل-هفامريغ توك :!فرطناق فرطا! كاد ىلا فرطلاذ- هن بوثلا

 تاجا سدلف كل دك ناك اذاو نيعم ل_صغم هل سدا دعاسلا نع قذر ازا ءانا كمال لوةنف اذه تفر 5

 يما قدر م1 لك لسغبايا لوقا !بجوفرخ ا هرج ىلا هياسيعان همىلوأ ءازس ىلا لسا

 1 ىابقف رب ىذلا ناكنملا وه هنافملظعلا فرطز زواج 1 مس ا ققرملا ن نكا هل .غ بدال قفرحلا نا اناس ناوألا
 لأ اا) لع أ هللاو جاجزلار ام |باوذا | دهو هل .عبدعال مانلا فراطءاووامناف عازنالو هن هلع كت

 |قفرملا نم قيام ل سغهءاءع ب>و قرف توام عا نانا عاشأ تاكتا لضرل (نوثالثااوةيداسملا |

 أ هذعب طقسا ذا نية فر ا ىلا نيدملا لسغ بوجو ىض:ةي قفارما ىلا مكي هديأو مكهوبواوأ غاق هلوةنال
 | | فلكتلا اهل نالئن بح /نيقذر ما قوف امم تن نامت . المك قابلا لسغبجو عاما
 وتس طم 7 ضلت لاعوعإلا نم مما اذاامأوالسصأ مقا !
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 هانعل قلم نع ةرابع قذر او ابججاو ناك امل فرملا لسغنال

 أ نيملظعلا تلا ءاما اسما بحواذاف نيملظعلا قت زةرملاوا ظ ظ
 نو هنأالا ءوذولا عب لذعال هناءاوةقاارووجج لاهدز وال نأ يدوذةناالا فال ل_غلا ديم | ٍْ هلع لسغلا ةياعقذارملا لعفس قفارألا ىلا مكي ديأو لاك ىلا_هتهنالزوىالاذه موضع لاقذ فكلاا ىلا ءامملا | لاس تح قفرملا ىلع ءاملا تص ناف ىف رملا ىلا فكل نمءاملا ل.-!ثدحب فكلا ل يي ناتسلا | .(نوثالثلاوةئلاثلاةلأسملا) لعأ هقلاو ناك ةفص ىأب نيدملا ل سغوه بجاولا نا ىلع لديْدااَدو ىرمسلا (| ىلع ىنملا عدت همفرك ذيلو لجرالاو ىديالا رك ذ ىلاعت هناانل بج اووه دج أ لاقو بجاوب ساو بو دنم ١ | كرس ءلا لع ىلا دقت (نوفالثلاو يناثلا سما ) ةلاصحمالىناثلا مسظعلا فرطل املا س اسما بجو |

 اولسغاف هلوقنا عي هبرومأملا ديد ال مالا ديد ىضتقي قذا رااىلاىلاه3هلوق (نوفالثااوةسماخلا | ةلآسملا) ذر ال اذه كج اها غ ب هنافةدئاز عيصافكلا لعدن ولهنااك قئارملا ىلا مكي دبأ و ا || هلوق مومعا لكنا !لسغ بجو نافكو نا دعاس ةرملا نم تبنول (ثوثالثل او ةعبارلاةلأملا) ةتسالاكر
 ب-اولا قيفدط اذهم دو دع ل سغلا با أف نيةفرحلا ىلا نيدملا لسغب سهأ قفار اىلا مكيديأو مكعوجو ّْ
 لاهول هنا ىذا ثلا ةدح سأرلا عب رم بجاولا هللا هجر ةفرزح وب ؟لاوتو لكلا سم بيع كلام لاو ١ | سر ال اتصص مس : لقأ سرا حسم ىف بجاولا هلا هجر" ىناشاا لاق (نوثالثلاو ةسداسلا ةلأسملا) |! ةدكؤمةتسدّرغلا لب وطن نر ابخالاب تين هنال د11 ذ ميدو دءربغت لس غلا سفئامأ طقةردةلا!ذهوه ||
 || لاقو ةمامّلا ىلع مسملا»«افةكالاز ومحال ( نوثالثا او ةعباسلاةلآسملا ) .ةيالا نم نبسح طابنتسسا ١ || اذدو ىلوأ هاذلق ام ىلا ريص | ناكجد ' هل هعم دن الا قس ل © ىلء اهاج نمىل رأةدمغم هعمذب الا قش || له ىلع الا لج نا مولعمو ةدسقم ةنيبم هي الا تنكس أرلاءازرسأ نم ناك ء زب ىأ ىلععسملا عاتي || أ ف ىكيناانةناو لالا فال وهو :لءغقي الا ةروريص مزامفةيالاهذهارياغم ليل دبالارادقملا كلذ | نييعت نكع ل نيعمرا دع ريدقت انبجوانافذي الا فردة مريغ“ زا كلذ مسأ رلا»ازرجا نمءزيج دما ميسم | هن لمعلا ىف ىنكي مكس ورباوكسماو هلوقل اوةنفاذ_ه تيئاذا ليدنملا كل ذءازجا نمءزجي ني ا ا | هقدصيف كيا ذ وف لي دنا ابىدي تدسملافولامأ ةيلكلايهصص دنعالا قدصيالاذاهذ ليدنملا تحسم |

 ادهم سيل ةماعلا عسصو سأرلا ىلع مسملا بم هنأ ىلعةل ادي الاناانل زوعدجأو ىروثلاو”ىتازوالا |
 ىلع ضرفا ار دق مم هلل اًباوج ةمام_هلا ىلع ممم مالسل او ةالصلا هيلع هنا ىوراعا واو تا ا
 لةنف امهلسغىفونيلجرلا حمسسم ىف انذلا فادخ !(ن وثالثلاو ةئم الا ةلًاسملا) ةمامعلا ىلع مقبلا وسأرلا |!
 || تحاولا نارق املا ىلعنب در فعج ىأو ىبهشلاو م لا ع ىلا سابع را نع نق لاخلا ١
 ْ دوادلافو لسغلا اممضرف ني رسفملاوءاهشفلار ووجب لاقو ةعمشلا| نم ةممامالا بذ ذمودو عسا اههيف ا

 ىلل_صاحريغساينلالا نءنمالاذي الا هذه ىف 0 راسا مولر ا قفارخا لا ا نءناف برش ضر هلوقىفاك سايتلالا نم نمالا لد<ثدح هيلاراصياحنارسكلانا (اسهنان) | يدع مارتن تح هللا مالكسصورعشلاىف ةرورمضل الجال لهي دق ىذلا نعللا ىف دو دعم راوااىبع' || ريدكلانا (لوالا) هوجو نملطاءادد اخلق ل ا ا رخب هلوق فاكراولا ىلعرسك اذه لابةين أ زوجيال لل. ةناف لجرالا ىف ءاذكف سأرلا فعسملا بحد ١ مف سؤرلا ىلءةفوطعملجرالان روك ى ذم ىهفَرط ان ةءارقلا امأ لرب بصللاب هنع رهن اورد أ مساعو سماع نياو عفانأوقو زباب هنعركي أ ةباود ف مصاعو ورسعوبأو ةزحورتك نياأرتفمكلجدأد | هلوةفنيترومثمانيتءارقلا ىل_ءىيم حسا وجوب لاقت نم دك لحال رت فاكملا "كرا ْ ١ ريرح نب دهمو ىرصبلا نسا لاقوأهب ديزلا همن مقل رمصانلا لوةودو اههمان عمها بع :ىناوذصالا ١
 برعلا هب ماكشت لف تفطعلا فرح عمامأو فطعل ا فرح نو دب نوكيا ارا وطاب ىلا نا (اهتلانثو ١

 ل ىف مكسؤرذم لا بجو اضيأان ملا اولاقف
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 سؤرا ل# ىلعافطع بدنا ل> رالا ىف زاح سورلا ىلع ل رالا تةطءاذاق ءابلاةرو ر2 مكاو بهنلا ا

 لماعنوكح,نأزو< هنأرهظ لوقف اذه تيئاذا الل رومشم بهذما ذهورهاطاا ىلع افطعّرساو |
 | اءةدااذانياماعلانكل اوا_غاوهلوقود نوك نأزو<و اواو هلوةود وكل براد هلوقىف بدنلا |

 هلوةوهمكلجر أوهلوق ىف بدنلا لماع نوكي نأ ب جوة ىلوأ برقالا لاعاناك د>او لوه-<٠يىلعأ
 | ىلءذي الا ءذ_مب لالدتسالا هجوا ذوذاضيأ مسملا بجو ماللا بص مكلجرأو :ءارقنا تدثف اوم او
 ١ د اول اريذع نآرقلا مستو داح الا بان نم اهرمسان امال رابخالاب كلذ عفدزوالواولاق مث حملا ب وجو

 تدرو :ريثكلارابخالات ا (لوالا) نيهجونمالا اذه نع باوللا نكسحمال هامل عءاو زوال |
 أريصماب>وذ طا.ةحالا ىلا برقأ لسغلا ناكف سكت الو حملا ىلع لم-ثملسغلاو لغلاباعاأإ

 دود نيلجرلا ضرفنا (ىاثلاو) اهدك-مماقمموةدلجرلا لسغنأب عاملا بع هولا اذه ىلعف هيلا |
 نعكلانا (لوالا) نيهجول هنعاوباجأ موةلاو حملا ىفال ل خل | ىفءاجاممت ادي ._هقلاو نيبعكلااىلا

 (ىناثااو) نيمدقاارهظ ىلع حس | بصق ردع لا اذه ىلعو مدّقلا ل صفم تدم ىذلا مظعلا نع رابع ا
 مسي نأ ب هنأاومزتلا م-مثاالا قاسلا تاج نءنيئتانلانيسمظعلا نع ةرابع نيبعكلانااواسمهما |
 |بيهذم (نوثالثلاو ةعساتلا ةلأسملا) لاؤسلااذ_هقيبالذةنمسو نيعضوملانيذهىلانيهدةااروهظ |

 بهذ نم لكو ةممامالاتاافاو قاسلا ىتاج نمنيسقئانلا نيمظعلا نعةرابع نيبعكلاناءاهقفا روب
 مظع تهت عوضو» متغلاورقبلا بهكحص لثمرب دش سم ماظءنع ةرابع بعكلانا محملا ب وحوملا
 راتذ ىدودالا ناكو هللا هر نسا نيد_لوةودو مدسقلاو قاسلالهةمنوك ث.-قاسلا

 هو-ورووه( اه هريسف: ىف لاغملا هاور اًدكه ني مدا نا عسي نائئانلا نافرطلالوتدو لوقا اذه ْ
 نأ تش ناكف ١د> اوايعكل جر لك ف لصاحلا ناكل ةيمامالا هركذ ام بعكا!ناك ولهنا (لوالا) |
 قذارأاىلا مكيديأو لاف مرجالا د او اذ سه دي لك ىف لصانطل ا ناك املهنانباعكلا ىلا مكل جر أو لات |
 نائ:ان:1!نامظعلاو نورشملا الأ هقرعنال < قد ئ' ل هفلاىف عوذ وما ريدا مظعاا نأ (ىناذلا 0 ٌْ

 ارهاط !ضأنوكينأ بح ةماعلا ف.لاكشاا طانمو د لك ناموا ءمناسوسح قاسا!فرطف
 كشالو باعكلاب باعكل ا اوّمدا لاه هنا لسو هيلع هللا ىلص ”ىئاا نعئىور (ثلاثلا) ايفا سعأال
 اهاندث اتا ذا بءاكديراج هنمو عافترالاو فرمثلا نمذوخأ م بعكل انا (عدارلا) ءانرك ذامدارأاثنا

 دوجوملا صومخلا مظعلا ىلءععقاو بءكللا سمانا ةمءامالا ةح عاستنراهلام لكان ءعدححا اهنءوأأ
 هنمو امعك ىعس لصقملا اضيأو كلذك ناسنالا حف ن وكي نأ ب و:تاناوملا عج لج رأف
 طانمن اب اواو ودود بعكملا نوكي نأ ب جوذ لدم مدا طسو ىفو هل اذا خرلا بوءكسحص
 وهو» ىعكلات وكب نأ بح وذ رهظأ هانرك دىذلاو ارداظ اًشذدن ركن أب: :رهاظاا فيااكسلا

 ىلع جراواناو ةع.شلا تةيطأو نيذللا ىلعمسملا زاوجءاهقفلا روودبتنلأ (نوعبرالا ةلأسلا)
 | نيلجرلا ل_غام ا ىضت يني .عكل ىلا مكلج رأو مكسؤرب اوس او ىلا سعت هل وقرداظنأياودك-حاو هراكنا
 هذ_هصن مك<زو<النأ بوذ ام-هاالسغالو نيلسرال اهسد سل نيغللا ىل_عمسملاو امهك-موأ
 نءىلوأ نارقل ىلا عوجزلا نكاربملا ىلغنولوهبامنا نيفللا ىلع عسا ازاوم نيلئاقاانااولاك مثةياالا

 نا (ىناثلاو) زوال د-اولاريذ نآرقلا حنا (لوالا) هوجو هلع لديوربللا اذه ىلا عوجرلا |
 اهي انىلاعت كوقالا ةتبلا امقحوسغمال ةروسا هذه نا ىلع نورمسفلا عجأ وةدئاملاةروس ىف الاهذه
 أ نأ. لولا منتما لإن كسص ناك اذا ودْخو مهن الاهذه لاق مهضعن ناق هللا راع ولدت ال او: م1 نيذلا
 | لوزن ىلع ام ّدةّرم ناك هنا ريدة نيفلنا ىلع مسملاربشن ا (ثلاثااد) خوفءنيلجرلا لسغبوجو
 | لوالا نا كْمالو نآرذلااضءان د-اولاريش ناك سكعلاب ناكولو نارذااناخو فم دج ولارب تاك ناالا
 لدعلا نا (اهيئانان ) سكعلا نمىلو أد -اولاريخ ىلءرئاو ملا نارقلا عجرتن(لذالا) هوجولىلوأ ا
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 ثيدح ىءمكل ىوراذا لاه هنا لسو هءلع هللا ىلص هع ىوردق هلا (اهتلامثو) طاتحالا ىلا برق ةباالان ١
 (اهعب ارو) ريسكلا ىلع نآ ارقلا يدع: ئذتشي كال ذو هو درالاو هولبقاف هةذاو ناف هللا باك ىلعءوذرعءاف

 ءااعلا نا ريشا اذه فض ناس ىف 2 عبا رلا هولا ريسالا ىلعتآ رقلا مدقت ىذ:ةنذاعمةدقنا 1
 نيغلا ىلع مدصأ نأ نفذ ”ىلاس>اىام دق عطق: نال تلافامنااسنع هللا ىذر ةشئاع نعفهيضاوفاتخا ||

 أ نيفلشا ىلع م أن أ نم" ىلا بأ راج داب ىلع مسمأ نال لاق هنا اه_متءهققاىىذر سابءْنب ا نعو
 سوعُسلاكثيدحلا ىلع ىف ناكهنا عازئالو نيذالا ىلع حام لازا وركنأ هناهنءنيتاو رااىدحافكلامامأو
 | نيذللا ىلع مسملاحانأ ام هنا كالام نع ةيتاثلةياورلاو كلذ لاقاملالاو افعض هيف فرع هتاالولذ ةعلاطلا
 هوزوب مماقءاهقذاارثك أوةقينسونأو”ىذاشلاامأو هيفري دقتريغ نم ءاشامومرذ اسملا هحانأو ميقملل
 نيغلنا سبلت قو نموا دما ”ىرمهملا نسما اكو سل ا دعب ثدملا تقو نماسويل املي مانأ ةثالثر ذا سدلل

 ىلع لدي“اهةذلا نيب ديد ثلا فال تخالا اذهف اولاف ثدلا دعب حملا تقوربتءيدجسأو ”ى اروالالاهوأ|

 تاطقاست تضراعتا-1لاوقالا ءذهنأب ل وهلا سو كل ذكناك اذاو ةرهشا اوروهظلا علم غاب امريان انا أ
 مسملا زاوج ةفرعمىلا ةجاسللا نا ( سماسللا ) ىلاسعت هلا باك رهاطىلا عوجرلا بج كلذدنعو ||

 نكي لاناورئاوتلا عليم غلبلو لكلا هفرعلاعو رعشم لل ذ ناكى لذ نيذاكسم ا لك قد ىف ةّساع ةجاش نيفيا ىلع
 | ضع نءرهط اولا ةفءاهقفااامأو نيغللا ىلع مسلاركدأ نم مالك لاذ سوف هفعضروط كلذكرمالا ||
 | لاقو هم لاش امك وق اذهنةءاهدأا نماعامجب اكل ناكف راك نيقاباا نمر وات لو هب ل اوةلاةءاسصأا ||

 راكنا امو نيةلث ا ىلء حسم هناّلسو هءاع هللا ىلص لوسرلا باص ن منوعيسس ىث دل ىرصرلا نسالا

 || لاهو ”ىلعبذك لاسةذ هنع سامع نبا لسا ف هنع كل 3 ىور ةمركعناىو رفامهئءهللانوذر ساءعنبا ||
 اهنع هللا ىذر ةشاعامأو مهةقا وق تع هنكل يذلا ىلع عسسملا ىف سانلا فلا رع نيا ناك ءاطع ٍ

 لوسرلا عم ناك هنا ءلدسساف ىلع ىلا بهذا تاانشف نيالا عدم نعءاسوتل أس لاه لاه نب حر رشناىورن|
 ا راكذالا إذ تكصرت ةكاعنا ىلع لدي اذ_هو محسما لاستقف هلل آف لاق هر اغس ىف راسو هيلع للا لدا

 || قبو ناسضرفلا ناذه هنع طقس نياسرلاونيداعوطقمل-حر (ن وعيرالاو دي داساما ةلأ تملا ) ١
 ىلاعت هلوةنال اضأ كلذ هنع طقسا همعل أ هّمضول نم هعم نكي لن اف صأرلا حصو هولا ل -غ+لع ْ

 فدلكتتلا طقسةردقلا تئاف اذاف ةلاكتال هملعةردةلاب طورسشم نيرعكل ا ىلا مكلج رأو مكسؤرب اوصداو أ
 جاجزلا لاقت ( اورهطافابنس منك ناو ) ىلاعت هاو: «. ءوضولا هيايلئاسملا نم قاع تامل اذهذ |
 لوأ نكسءاطااىف ءاتلا تعدأاذاف داو ناكم نمام_-مالءاطلا ىف ىغدن ءانملا ناالا اورهطتف هانم ا
 .ىرغصلا ةراهطلا ةمفدك ركذامل ىلا هت هنا لءاو .اورهطا لعن اهمأ نمل لصولا فا ان يف ديزذ ةماكلا ||
 لوصا ( ىلرالاةلألا ) لئاسمهيفو ةياثللانمللغلاىمو ىربكلاةراهطلا ةيفيكاهدعرك ذأ
 ||| نيتاتلئاءاقتلا(فاثلاو) ءاملانمءاملاابغنا مالسلاو ةالصلا هيلع لاه "ىلا لوزن (لوالا) تاببسةيانحلا ||

 || ةالدصل!هلع هلوق اذا ءاملا لورئدنعالا لسغلا بحال <ىرد_1نادمعسوأو ذانعمو تبان“ نيديز لاقو ْ
 ةفاقلاةداج نم عطقي ىذا |عضوملا وه لجرلا ناس نأ لسعاو ل غلا بجو ناناانلنا ىتتلا اذا مالسلاو

 جرو ركذلا ل دم ىهو جرذلا لذسأ ىف ةيقثءامسشأ هئالثب ناطيحم اهي رقشنا ملءافةأرااناتحاعأو |
 قونثكلاثلاو ريسغال لوبلا جر ىهور كحصذلا لرا-١لدم هذ-هقوفىرخاهشنو داولاو ضراا :

 | اذافاماتوه ةدالط هذه عطقو كيدلا ف رع ل ثم ةئاه ممر ةدا كانو امئاخ عضوم لولا ةسبقت ||
 | ثيعي قالطالاىءةراهطاابرهأ اورهطاف هلوق (ةزاثلاةلأسا) هناتشاهئاتش ىذاحةةشلسا تباع ||

 || نالو قالطالا ىلءندملا لك ىف ةراهطلا لمه: سعأ كلذناكف ودعنودنيعمودعن اص و2 ناك ل
 نيمعتلا ىلءءاضعالا كل:ىلاسعت هل اركذ مرحال ءاضعالا ضع ةصودذع تناكأما ىرغصلا ةراهطاا |[

 | اذهنأل_ءاو نديلا لك ةراهطب هأ ىمالا اذه نأ لع نيمعتاا ىلعءاضعالا نم امي رك ذي :
 17717660: هع م 0. هي تاج ا 137



64 

 كالدلا ( ةئااثل اةلأ 11١ اولاةغت ىت- لءس ىرباعالا ايزبالو رخاعض ودى لاق اك لاةءالاود» ريهطتلا |

 دبل اريهطتو نديلاريهطتب سه اور وطاف كوت ناانا ساو هنن هجر كلام لاقو لل غلا ىف ي>اوريع ْ

 كانا ًاامأ لاق دب انس نم لاستغالاا نءلئسا ل لو هملع هللا ىلص ”ىبنلا نا لبا دي كل لا همقرمةعيال |
 ْ لعل دف كلدفا نو دي ةراهطا ل وصس تنثأ ترهط دقانأا ذاق ءانملاع نءتافيفش تامثح ثالث ال
 ْ هلوق انازوح دواد لاهو فصدملا سم نعل رودعال (ةعبارلا هلأ سملا) كلدلا ىلع مةوتالريهطتلا تا

 || هلزدع لارهاط ن نكي اذاوزاجريغ هناورد اطل اري وطب اسعأ كل ذناكلال اور هاطل س دل هنا ىلع لدذ اورهطاف
 ْ لاقو لسغلا ىلع ءوذولا دق" بمال (ةسءاسلا ةلأس كاز وور وال! ىلانعت لود ىددتلا سم

 ْ لع فترآ.الو لا.تغالا دربك ل_داسربهطتلاو ريهام ان عأ اوروطاف هلوقناانل بدع دوا دوروتوبأ

 ترهطدق انأاذاف تاممع ثالث قاد ىلع ا انكامأ مالسااوةالصلا هم .ا« هلوق لادب ءوطوولا

 ٍ ةفينوب أ لاقو ىلسغلا ىفنيبدج اوريغقاشن<#سالاو ةظماملا هللا همر * ىذاشاا لاق (ةسدانسلا ةلآسملا)

 أ تايتح تالثي ولد لعبت :> ًانانأامأ مالسلاو ةالصل اهنلع هلو ”ىفاشلا ةح نابجاو اد هللادجر
 اورهطب نأ صأ اذهو اورهطاف ىلاعةهلوةقهنا , الاامأ ريفلاودنا الا ةفنح بأ ةحو ترهطدقانأ اذا

 ردع ىلا هزنطاع ءلاءا رجالا ىف هبلوعلا كرت سنا ازجأ عج رهط الا لصدعال سل اريهطتو م مسفنأ

 ةالصلا هملع هلو ةفربلنا امأو صال تهت امه ادب بجو ام_هريهطت نكي فنالاو م هلا ل2 ادوا_هريهطت
 نال فئنالا هيف ل ديرعشل !اولب 0 ةيانح ةرعش لكحص تد ناف ةرشنلا اوةئاو رعشل اولي مالسلاو

 ناك ن ١س أر لا ر غش ا اا ةلأسملا) مفلالخادةدلج هين لخديةرمشلا اوةناو لوقو ارعش ل >ادىف
 || لاو هضد: بجو سأرلاةداج ىلا :ايال ل وصوم :«كلذ ناك ناك رطت ضعببهضعب ادو دثمالوتفم
 .جىلا ءاملا لادد أع نءةرامع اورهطاف هلوةناانل بع «ىعذنلا لاهو بدع ل عال ناكن او بحال كلام

 عئاملا كلذ لوزيل دل اكلد ةلازا بجو هئماعنام ضءيلاروعلا ضءي دشن اكحذناف نديلاءازجأ
 1| لاف (ةنماع ءاادلأ سلا ( هملا ةجاحالق لوح دودهةااوهام نال هتلازا بحمل هّئماعلأم نكن ل ناف

 قاطملاريوطتلاب سه اورهطاف هلوق نانا ندبلا ىلع. ةءاديلا بحت قدا لاهو لسغاا ىف بدترتال نورثك الا

 ةدوعلا نع حوران ىف ايفاك نوكي نأ بحور وط: ١١ ل هاذاق ندمل الك ىلا ءاملا لاصدان لصاح كل دو

 لك اسسديفو (ءاسنلا حسمالوأ طئاغلا نموكنمدحأ اجور فس لعوأ ىضرض جنك ناو ١ 0 ىلا ه4 وق *«

 !| لا ة.نأ زودعالو رذس ىلعوأ ىذ ص سنك او ىلاعتهلوقل ,هتي نأ ضيرماازو< (ىلوالا هلأ #1١
 ىلا ءاماو دوت لة هلق ع بريامناو ضر ملا ىلا هعذل عم الف محلا عيب ءاساا مدعن ال ء املامدعهف طرم“ هنا

 كازو انه«: فاتلاوررمذاا فان نأ (اهدنحأ) ماسقأ هثالث ىلع ضرملا(ةيئانلا لأ ا1) رفاسملا
 دوادوكالاملاقو متانوعال ”ىفاشلا لا امههن فانلا الوررمضل فاض النأ (قاثلا) قاف الان
 "للعلا ىفةدانزلا فاح نأ (ثلاثلا) ضرما عاونأ ع.جلوانتي ىدرح ماك ناو هلوقن ا اءمتح وزود
 ا امهدرةف.:ح وأو كلام لاق هو هللا ه_دحر "يوفنانشا!ىلوق مصأ ىلع م ملا هلزو ع انو يذ ضرما ءطبو

 لاق هناسضعأ ند“ ئث ىلع نشءاقي فان نأ (عسارلا ( ىترم منك ناد ةوق مو ءدب .اعل.لدلاو هللا
 ْ ضرالاناكن ا (ةقلاثلاةلاس سلا هن د اال قياطملا وه هلال جدال وهو مني مي دقلا ف لاهو م« ديال ريدا ىف |

 ررمذالام لسد هنا هللا هر -ىفاشاا ل ق3 ضء:نودهدس- ضعاف الصاع ءاملا لاةعمسا ءعئاملا
 ا هرثك اثاك ناو ماا نود يهمل | ل ,غاصةنديلارثك ناك نا هللا +حر هولا لاقو مدل م هملع
 لءج ىلاسعت هللا نا هللا هجر هن - ىبأ ةحو طاش الادخال هللا هجر“ ىفاشلا ةخح لا همفكيا حرج

 تدق الدشلا دناككن ضي رخو جانا ضع طعن الاس ناك اذا ضرملاو هنلازاوج بابسأ دحأ ضرألا

 عزننمفانالو ةريثنلا ىلا املا لودو عنءاوودل مما ا عضوم ىلعقدلأ أول (ةعبارلاةلآسا) هب بالا
 لافو هيلا بارثلا لص ىت- رمتلاد نع قو هللا عزت نا زاد هللا هكر ”ىفاشلا لاق فدثلا وخلا كلذ



 2 ةلازاو فيقتل ىلع, 313 الازد تارووهنا و طابت ع الاحرام - ماعلا ةح سعال نورث الا ١ ا

 ١ بدال نأ بجوخ جرح قودللا عزن بانا جرح نم نيدلا ىمكيلع لهجامو ىلاعت لاهتام ىلعحرلا :

 هل وة نا ان زووالاتء امص نم نيرخأ لا ضعب لاقو ريسهقاارشسا ا ىف مهل ارو (ةساشاةلأسلا) |
 لق اذاانا لوق.ن ل ئاةاوري_دقوأ لي وطو*لحرذ لانا له: هيف سباو قلطمرغس ىلءوأ ىلاعت
 ديدشلاو فلنا ضرما لوقت نأ بو ا فلام انقا نوكل ةصخو نايبسريصةلاو لي وطاار ةسأا|]

 أرنب ا نءىورام ثلا عدي رب ريهةاارغسا نا ىلع اضدأ ل ديو انتاطم ضرما افنان ركل ةدخرإل نايف
 0 ةفرصتلا تلو ل-خدف ةئيدملا ىلع افرشماعضوم غلبف هءوقن ه«فرهناهنااه-مءدهللا ىذر :

 ى- شسدع وأ لان ةنيدملا نار د كا ءاارطات هاهو مهلا ءالومه لاف مايل دب ةياعوشولا ا

 و اذارذاسملا (ةسداسلا ةلأسملا ): ةالصا اداعأاموءاض ة.سسعشل او: ,دلال دو ىلسو متواهغلبأ |
 ضرفؤنالو جرح نم ل الارخ [ىفىلاعت وَما منن نأةلزاسب تامل هلق ا ومان هع ْ
 هدفي ةريضأ ذاق ءوضولا هلع بع لربك نالاءاملا دع ملا ذا هنا لد دي هلاسع رضأ ذاهنع طقسءوطولا ||
 هازو#كالهلا لعافرسث مانا شطع رعاذا و0 ناو ام لدنك اذا (ةمياسلاةلأملا) 00

 هنا ىرتالأ ةالصلا ىلع مم ناومل اق نال ناودللا كلذ ىلا فرمدا!بجاو ءاملاّكِلذ نال
 موذعم اكماملا كلذ ناك كل ذكناكا ذا قرحو أ قرغ ىلعى عاوأ ”ىبد ارش 00

 ءام هريغ عم ناكن كءاوءام هعم نكي لاذا ( ةنماثلاةلأسملا ) اومعتفءاماو د لف هلوق تدك ذل ح لحد ,ش
 هنع عفر جرح نم نيدأا ف مكلعل_هجامو لوقنال 4رهتازاجش اقل نيغاانالا ىرتثينأ هنكعالو

 لولا اذكواوموتفءام اودع لف هلوق تدق لش ديف ءامال اقاذلاك نوكي ذهن حو سافل انيغلا له
 ةبرو رض ةحاح هنلا جام هنكلن هلا ذ ىف ناكوت نعل اكيددحال هيكللا ملا نقيءاملا عاس ناك اذا
 ( ةعسات لا ةلاسملا ) ءامملاءا ا هذ هن روريذ ةجاح هملاهن نكي لو للا نعل داو ناك ذاامََ
 000 مهتلاهزوك انا أ لاك مهلا هلزو < ل ءاملا كلذ ه-:هبهواذا
 مهلا راوط اسمح را !نمردقلااذهاولءجاسأ من هدم ؟اانأو هقاش ةءمواالوقىف ةنملانإل

 ءاشرااوولالا هنمريعأ اذا (ةرشاعلاةلَأسلا) مهتلازاو1 ايس ضرما ىفلالا ةدابز فوخاول_ع لذ
 ريغنمءامللا جاو ناسنالا | ذه ناكو -يلق ةراعألا|هذهرف ةنملا نال, ملا هلزو الاوله نورثك الاانههذ ||

 ءاملانادجو مدع تلازا ولم طرتشي هنا ىلعل ءاداومممق“ اماو د رف ىامعت لوقا متلاز لف جرح

 اوةلأ لعل ارثكصأو هد اللا ءاضق ع نع يات اغلا نم م كتمدحأءاجوأ هلو (رمثعةيداطا ةلأسملا)
 لاق (رسنعةزاثلاةلاسملا) هيلع ثيداسالاةلالدلا و دانوأاداتعماك ءاوسنيل د سلا ن محب ركام لك هب
 | ة حج اوري_غهللا هجر ةفتحو ألاف رابجال امماوءاملاباتا بساوءاتسالا هللا هدحسر "فاش 1
 مسمالوأ طئاغلا نم م مكسنم دحأ ءاجوأ لاعتىلاعت ها ةفرذح يأ ةحوراجأ هئالثب جتسلفهلوق <يئاشلا ١

 ثد_1اعضومل-غبجولملو مممااواءوضولا امن اغل | نم« ىهبنا دنع بج دأاومفءاماو د ملفءاسفلا
 هتلاهجر "يناثلا دنعءوضولا ضني ةأراا سا (رمشعةثلاثلاةلأ سلا ) تحاوريغ هنا لعل ديكاذو |

 ص اَةّد | ىلع لديءاس لا ّمسمالَوُأ وق ردا سنع حارا تلا كا هللا هنو 2س نأ دنع نطعْدالو .

 | ىلا سايقلان هوا نمذخأ امنا لب. ةناالا نمذوخ مريخ سواملا ءوذو ضاةَنااما سماللاءوضو ||
 مالكلاا(امهدأ) نيعون ىف ةروص## ىل مو ل: اسم هيقو (انسطاد.عضاومعتقءاماو دكت لف) ىلاسعت ةلوق ا

 ةلاع 11) لئاسسمهففلوالا عووذلاامأ ًاوهافبكع مثلا اى مالكلا (ىناثلا و) وهامروطملاءامل!ناىف :
 | اواغات ىلاعتهلوق (لوالا) ناهبوانلهر ها كالو زئاج نذسمل!ءاملابءوضرلا (ىلوالا |
 | ام دع لف لاه هنا (ىناثلا ) ةدهعلان نء حج رخفد نأ دقوودعلا ىلءءام ارا ضان ءةرانعلسغلاو مكهوجو ا

 ا دل لاو الد بجوز الحا تن درامي :انايتا ديف حلا زاو+قلعا ريهام ا



 هركيالهللا اهههسردجأو ةنشحوت 1 لاقو هيغوضولا هركءانالا ىف .بيعشت دصق اذ اءاملاام اص لاه (ةئاثلا

 سم ءامو ل هتغا نم لاقت لو هيلع هنئا ىلص "ىلا نا ام. هلا ىضر سابع نبا نع ىورام انياعصأ ةح 1

 بطااةهج نمل عرمشلا ةهج نم كال ذدركبال لاف نءاش اصتأ نمو ه-سفنالا نمواد الف مخوهياصأف

 | هناىتاثلا انناكنوكمق ل سءاذ هو مكهوجواولدغاف هلوق ىف لسغلاب سحأ هنا هللا هجر ةفمدح ىأ هحو

 ءوضولا هركالاذكو كرما ا ءوضو نع لضفانعهوض وأاهركيال(ةئااثاا ةلأسملا) ملا لزج لفءامال دجاو

 داو هنالو هر قف دقو ىلسغلان سعأ هنأ ناز وجال فاه اودجأ لاو نيكرمثملا فاواىفن وكب ىذأاءام اب

 ء«ام نم هع هنا ىذرر-ع اًذوو هكر مم ٌةذا ع نم اذو مالسااو ةالصاا هيلع هنأ ىورو مهن الق ءاعلل ١

 | انا زو ال ىداءل|نبورعني هلا ديعلافورلاءاعءوذولازوك (ةعبارلاةلأسملا) ةئارصن رعى أ

 ا ةلاسملا) ءاملادج و دةفرصلاءام دو نمو "اناا مدع مكازاود طرمث نالو هبة أ دقو ل_سغلاب سغأ هنأ ١

 رةسااق كلذزوع هللادحر ة ةءئ-وأ لاقو ره ذب ءوضولازود ال هلا هجر يناثلا لاف (ةسماقلا ||

 نال _قانلق نط اًددةباوك نافذ الا فالخ ىلع كل : ناكف رتل ادن اضود نأب كلذو بع لإ 1

 نءلزتامرخ [ةدئاملاةروسو ”كعتناك نا ةصقفاضدأ و ةحولملا ةلازال تارم-ة هذ تذسءام ناك كلذ

 ءوذولاز ودع هنأ ىلا مدالا و ”عازوالا هذ (ةسداسلا ةلأسملا) ىلوأ كال زا ا ضءاناذه لءفنآرقلا ْ

 مهلا هللا بجواءاملا مدعدتعنا ان روع ال نورث تصالا لاف و5 هاطلاتاعئاملا عمم لسغلاو

 لسغلا قاط؟ ص ,كهوجو اوإغاف ىلاعت هلوقنأباوكتحا كلذ لطم تاعلام لا راسءوضولا نودكو

 ناكاذاو 5 اهلك عمدلا لسغي ذا اهتسسدح ايف * رعاشلا لوقك الغ ىعسن وضعلا ىلع عئام ارا هاو 0

 انذااولسغءاف هلوق ناك تاعئاملا رئاسس ل_ددع أم نينو ءاسملاب لد ام ند كركشا اردقالا-«هالسغلا

 ىتءاولاوو دما ىلع قاطاا ل ود.ةمءانرك دىذلا ىلءادااو قاطم | هانلق تاعث اما لك ءوضولا ىف

 لافو هيءوذولا زوالا شاف اريغت نا رفعزلاب ريسغتملاءاملا هللا هر يفاشا!لاف (ةعباسلا ةلاسملا)

 دخاوري_غهد-اوذ قالطال ا ىلعءام عت الءانملا اذ_ه لكم نا < ىناشااةحزود هللا دحر ةف.ش-ونأ

 ريغتملا ءااانالءامالد_-١ وهد_تاونأ هللادج رة ف.ن- ىلأ هو مهتلا هيلع تدي نأ بح وذ ءاملل

 ءامالاد_-حاونوكيهد_اوف ةلاحالادو-ومءاملا]_هأ ناكذ ةنمعم فد: فوصومءام نار فعزلاب

 (ةئماثلا ةلأسملا) املا مدعي ينل ازاو- قاعاومءتفءاماو د لذ ىلاعتدل وشل ىمتلا زوعالنأ ي>وذ

 مهلا زاو> قلعا وعمق ءاما ود لذىلاعتهلوق ىلا دب روهطره اط ثكتاا لوطب نفعتوري_غت ىذلاءانملا

 |لاه (ةعساتلاةلأسملا) هدوجود دع متلازودعالن آب جوفءام نفعتملا ءاملااذهوءاملا مدع ىلع |

 ديد !لوةااوهّلل' هجر ”ىعفاشال يدق لوةوهواروهطارهاط ىدءوضولا ىف لمعتس ا ءاممادوادو كلام

 تاياورلارثك أ ىف هلا هجر ةفتح وأ لاو نسا نب د#لوقوهورهاط هنكدآواروهط قل هنأ "فاشل

 ا دج اوواومء25ءاماود_ت لفهلوقوهوءاملاناد_جو مدع ىلع قاعم مهنلازاوج نأ كلام ةح سف هنا

 قرغلانلئاقالهنال ىذوتلا هلزاج رمتلاز ع ملاذاو مهلا زوعالنأ توف ءامالد-او لمعت اءاملا

 كومقااك ل م_ةل١|ذ_ههئمر ردح :ىذااودروهطااو ارووطءامءاعسلا نمانازنأو ىلا.عت لاه اضأو

 اهفهلامعتساز و ةراهطلا ف لمعت ناكاذا ل م<امغا راركتلاو بورشااو لوك الاولوتقااو

 ارهاط قب هسا | كلَ ءاملاريغت لو ةساوف هش تعقو اذا٠ام ا كلام لاق (ةرمشاعلاةلأسملا) ىرخأةّدم

 نخلق ناك نا هنا هجر ىهفاشا | لاهو نيعنان اوةباعصا ارك 1لوةودوا ريثكو أ الملق ناك اًوهاز و

 هي الا هذه ىف لعج هنا نا كلام ة2 سدد ةرمثع ىف ةرمشع نه لقأ ناك نا ةءغنح وأ لاقو نسف: نيتلقلا

 مهتلاهلز ودال نأ بح وذءامالد_-او عازتلا هيف ىذا ٠١ املا! ذ_هدحاوو مهلا زاوطاطرمش ءاملاءدع

 مغفةح ماعلا ل وةناناالاا| ريغتم لدا أ اءاملا ةرو ريصدنع دووم ىعمل اذهل اقي نأ ب ايلا ىفام

 ا



 دا

 (/ىلوأ قوطنملاو دح اولاريخ نم ىلوأ تارقلا نال امم لمد مل نيتلق ءاسملا غلب اذامالسااو ةالصلا هماع هلوشب | | اذه ضراالو هنولوأ هحي روأ همهطري_غامال(ىث «سيض,الاروهط ءاملا اش مالسا اوةالصلا هيلع أ وقبة يسالا ذهب كسلا ديأتخدقاا هجر لام لاهو قابلا ف ةح ريف ةسايتل يفت ىذلا ليلا املا و | تاسئاملارباسىف هب لمعلا كرت لا قاطع سعأ مكفوسواوإغاف ىلاعت هلوقاضيأو صمداقلا ل :
 | لضفي زووعال قاحءاو دج لاهو بذلساءام لذ ةيءوضولا زووم.( رسدع دابلاةلألا) موهاملانم
 |( رثعةسناثلا ةلأسملا) قرغلاب لئاقال هنالعوض ولاهازاح كا ذر ملاذاو معلا هز لذءامال دجا وءانملا | اذ_هداوواومءتفءاماو د لذ ىلاعتهلوقانا بدلا نيدمهسو نسما لوةودو هي تاحاذا ةأرملاءام
 اروسلاادهدح اوناانادسن هللا هج رة فمش ونأ لاق وا +لارؤسا 0 هش هاج انيعابسلارامأ
 3 نيوجولا نيذهرب رقت م 3ةنام ىلعءامملا عاونأ عجب لو اناوا_سغاف هلوقنالو معنلا هلر بح لفءاسءال دجاو
 هجر ”ىفاشاا دنعءارووطارهاط قب ةريغ هريغةسان هم تءقوو نمتلق غاز اذا ءاسملا (رمذعةثلاثلا ةلأسملا)
 نع حرف هب أ دقو ل غلاب مهأ هنالو مهتلا هلز ع لذءاملل دج اوهنا انا سدي هللا هجر قم: ولأ لافو 5
 || هحررذز لاهو ةمنا ا نم محلا ىفدبال هللا مهجر نورك الاو فضح وأو ىفاشاا لاف .(ىلوالاةل اس ا) 1 مهمل لد اسم نمي الا هديه نمةح رد سسملا لث اسما نم .(فاشلاع وثلا) ار وهطارهاط ناك لطملا 1 | ءاملا مس قيالكمنا ىلعتلا دقي الا هذهفةهل4بابو قلطملا٠املا سما هنع لزب لاما رهط ءارهاط هنو كح ىلع ةلادتن الا هذه نكل ل.مافت همق سانال هم قاروالا تتفتىذلاءاملا ( رمشعةعبا رلاةلاسلا ) ةدهعلا
 |١ ىلا كلام نعو نيغسسرلا ىلا سابع نب او ىلع نعو نيةفرالا ىلا نيدملا ميت بجي ةفيطح وبأو ىعذاشنا لاق ١ (ةن انلا ةلأسملا) ةمذلا نم ديال هنا ىلع ل دق دسصقلا نع ةرابع متلاوا ومنك ىلابعت هل اوةاثا بحال هللا
 اًذ_هدك أنو نيوذءريهادت بجا ولا مها قوءوطرلا ىف ةءعرأءاضعأ ريوطت بححاولا نا لدا ديف رفا | ىلع هاتيمو ءوضولا نع ل دب مجتلا نا لءذانال ني دضعلا ف صنلا ادب لهعلا انكرت نيطبالا ىلا حسملا 55 ا مكيديأو مكهوج ولا ود-هاق هلودف طدالا ىلاوذعلا اذا مساديلااسذل طان الا ىلا ى :رهزلا نعد ني وكلا
 | ءوضولا ىف ني ريتعمريغنادضعلا ناك اذا جرح نم مكلعل عدل هللا دي رب أم معتلا ذى ىلاعت لوب قالا

 ْ نيةفرملا ىلا نادملا قب لمادلا ذم صالارهاظ نعن ادضهلا حرش ذاو ىلوأ هناا ىف نيريتعمانوك<النأ ف 1
 !ِ نسالاىت:و مهلا فني وضعلا بارتسا بجي (ةئلاثلا ةلأسملا) تلا قدسقتلا اذ_هرك ذ نع ىغب ْ |ءوضولا فاممبهدسقتفءوضرلا نع لدي هنالنمةفرااننيدملا ىف عملا ددسن رتاسغا ىلاعق هنأ ل ءاساساف هم |

 ىلعهدي عطواذا هللا هجر ىفاشلا لاف (ةعبارلا ةلأسلا) اند ادكف ضيعيتا ادمفتءابلانا مكسور ْ | اوصسماف ىلاعت لوقف ترك ذدق لوق,نأ لئاقتاو باعيةمالانالا لصحال كل ذو نيوضعلا نيذح دل | أ مساديلاوهجولاو هنممكيذيأو مكهوسوب اوهسماق هاوقانل زاجرثك الا ماذا هنا ةفيشح ىلأن عدايز نبا
 اموجر كلامو م: وأ لاو هللا هجر ف سوت ىأ لوةوهو هز < مر اغلا نم ئئهد قاعي اخ ضرالا

 ةروس نم معلا هاريس: ف اذه ر رة:ىفانغااب دق و علا اذه دافأ نهدلا نم مع نالفلاف نمتااك || || بارتلا كلذ نءءوثب مسمتلا ىلع ل دئهنم ةلكو هنم مكي ديأو مكعوجون او هاف ىلا عدل وقال هيرمع هللا ||

 ةروذااو صألاو قوقدملا فز1نانو ىلهرلابو بارتلاب زودت هنن ا هجر هم اس وأ لافو هللا هر ف سول ىبأ | لوقودو صانا بارت اءالا ممل ازو حال هللا هج ر”ىفاشلا لاف (ةسماشلاةلأسلا) لعأّللا وءامسنل ٍ ْ
 | قعملاةلوةعمرغ ةراهط رعتلا اضيأو با رتل وه دسيعصلا لاك سايءنياناىورامانل خندزلاد |

 || بارتلا مالسلاو ةالصلا هماع لاف بارتلا ىف درواسنا لصفملا صا او صن ادروم ىلع هيفزادتقالا بجوف |
 | ةلأسملا ) لع هقلاوارو وطان بارتو ادّضسم ضرالا| ىل تاع لاقو ريح رمشعءاملا دج لولو ل ارو وأ
 موامل هنال ىف || ءاضعالا كلت ىلءر اغلا َرمأ مدن اضع ىلارايغل ا ىل كنية ةدلا ضب لاق ىنكيال هنا هللا هر ا | ”ىفاشلا بهذمرهاطظ جلو هملعءديرمأف ىلع بارتلا حابرلا تفسق حانرلا بهم ىلع فقول (ةسداسلا |

 دحر بيسو ب

 لو



0 

 هريعهمعاذا هنا بهذملا (ةعباس |اذلألا) ا انفك تن اكفهئاذعأ ىف ب .طلا د عصلا لامعا ىلا صو دقق |

 أأزوال هتلادحر ىفاشلا لاق (ةنماثلا ةلأسا) دجوب لو لفلان سعأا وهم: دل وقنال حمال ليقو مد
 || هلوقىلا ةالدلا ىلا مقاذاىلاعتهلوق ناز وي هللاهجردف حو ألاقوةالصلا تو لون ددعبالا ملا
 || ىت- لج ربرضاذ (ةعساتل اةلأسملا) اتقو لوشد دعب نوكيامماةالصلا ىلا مايقل اواو .هتفءاماو دع مذ
 فرو ىأ 3< زوءال هللا هجر فسو وأ لاقو منين هةزو هللا هجر ةفسشحونأ لاق رانغهنع عفترا

 ىردال نأ تطوأ بدا درع هنأ لاع بارتا | نعل <ةةلارايغااو امس ءطادمعص اودع قامو

 اميطنوكيال سلاو اييط اديهص ووعتف ىلايعت هلوَذأ سد بارت مهتلاز 0 ومال ) ةرمشاعلا ةلا ملا )

 نعباطل ادعبالا مهتلا هلز م0 هبر ةيءاملادح ملاذار ةاسأا هللا جحر ”يىفاشا !لاق (رشءةيداطا لأ سلا ١

 هنظ ىلع تاغاذا هتنا هجر ةف.شدو !لاقو هدعص لء-ناكناو هملا طيهداو ل انه ناك ناوراسأ اونمعلا ا

 مدعو ممتلازاوطاطرششءاملانادجو مدع لج او.ءتفءاماو دك لذ ىلاعت هلوقانل هبلط بحمل ءاملا مدع
 | مدال( رشعةناثلاةلاملا) بئطلا دقت ن هّدبال هنا ىلعاذه ل دق باطلا دب طورم منا دجولا
 هدنعلص< ناالا تقولا لو ددعبات “باطلا هزلي هلق باطناف ةالصلا تقو لو ددءبالا باطاا
 : متاذاهلوةذاومءتفءاماو دت لذ هلوق ىلا ةالددا اى من ةةاذا ىاعت لوقاناريغت لو نأك 5 مك قيرهالا نا نيد

 08 دي نادحولا مدعن ءةرامع اود لذ هلوق ن نوكي نأ تاحوذ تتولال و دنء ةرامع ةالصااىلا |

 ا ذبال هناانأعه تقولا لو د دعب باطا الو ههطورمشم تقولا لو ددعب نا دجولا مدعو تقولا لود

 0| الدب م«تلاامأَو ءوضولا نءالدب ممتلاز اوس ىف فالخال ( رمثع ةئلاث ءلاةلأسلا)ت تقولا لو ددعب باطلا نم
 ١١ هاد رد رع نعءو ءاهةفاارثك ألوقودو هزاود ساءعنءاو ىلع نعذ بنا ىدىف لسغلا نع

 || هلول لسغا!نءال دب مهلا زاود بحوذ عامبا همق لخديوأ عاهل ان اصتخ نوكم ن نأاماهاوقتةاناز ردال |

 1 عمال هللا هجر ”يفاشلا لاق (مش ع ةعبارلا هلأ سأا) اتيطادساوموتت:اهاو دال ٠

 ةح نيدقو قالص نيب عمالو تن اوةلا نيب عم دج لافو ءوضولاىفك ثد< من او نيذر: 0 هبمقتلاب

 ىلءوأ ىذ ص منكن او اوروطاف انج مم .:؟ ناو هلو5ىلا او عاف ة اليعلا ىلا عقاد ىلا ذل ”يفاشلا

 ٌْ هرهاظ نا هءلالدم_.ءالاددو اود الوعر ءاسنا | م مالو طق اغا َّ ميكن هد اءاجوأر سا

 || له_ةلءوضولا ىف هب له#علا كرت ءاملادةذنا متلابوءاملا دجونا ةالص لكدنءءوضو لكي ص الا ذة |

 ا ”ىفاشلا لاق (رشع ةسءاخنا لأ ااه , الارد اذه ىذَدَة ىلع مهنا ىف قدمك ملسو هماع هللا ىله هللا لو سر

 ا لافو تقولا لوا ىف م_ه2||هلزاج تقولارخآ ىف هناد+و عقوو تقولا لوى ءاملاد< ملاذا هلنادجر
 | لف هلوقىلاةالصا ا ىلا قا ذا هلوق ”ىذاشلا ةح تقولارخآىلا ةالدا رخو لب ىلاعت هللا هجر ةفنحوأ |

 أ لدياذهو ةالصا | تقو لوخددارملا لي ةالصا اىلا ما.قلا هنمدارملا سبا ةالدلا ىلا جة1ذاهلوتو ءاماوددع |
 مقا دعءاملادجو اذا (رشع ةسدا- لأسم .مهتلاهلزاج“ اناادعملاذات هياكل تا

 ْ انهم |! نامت هلوقاشا لطال ”ىبهشااو "”فرعشالا ين ءومونأ لافو هه ” لط:ة الدا ١ ىف عورمشا !ىل#قو ْ

 | عورة اازاوءاملا ناد_جو مدع طرمش اوم_هتف ءاماودد_ت لذ هلوة ىلا ةالدا اىلا َحقاذا او:ءانيذلا

 1 هلزودعال نأ بحوذ طرمشا | اذههناف د قف ةالسلا ىف عورمشل | ىلبقو معلا دعبءاملا دو نمو مهتلاةالعلا ىف |

 ةالصلا ةداعا همزلدال ءاملا دجو ةالصلا نم غرذول (رم ةعباسلا لالا ) مهتلا كل ذي ةالصا ىف عورمذلا
 | اوم_تف ءاماو دة لذ هلوقىلاةالصاا ىلا حقاذا اونم1نيذلا اهي“ ان ىلاعتهلوق اننا همزاي سواط لاق
 || نع هح ورام هسنوك نإ بح وذ تلد دوو 1 تاو مان ةالصا|ىف عورمشتلا هلزوح

 ا ءانثاىف ءاملاد_-وول (رشع ةنءاشلااةلأسا) الد ادا الان ال ف اة دهع

 ٍ مه رمش ناو زم ار ام .تاودو ىروثلاو هند -ىبالاف الخ دج أو كلام لاق هيو اهم حب ورنا همزلي ال الماا

 |١ تدقءنادقق هماعاب الا تادام ىلع مما ك<ةالصلا ف عورماازاوح ىذقي ءامااناد-و م دعنا املا



 ت3

 ١ ايل اريل الام لافت لام لو :ةةالصلا# !اءانثا ؤءامملا ددواذاف هدي ازا سبلعا 5

 وهوارودنوكف ديلا لعام مراد لك ةوتسغهتال ط لظل ”الءاملا لأمم ا ىلع ارداف مصب لمد ||

 .ةداعالا همزل ءاملادوجو لع مث لسصو متو هلحر ىف ءاسملا ىسنول ( رشعة مسالا ةلأسملا) لعأ هللاو لطا ١
 ىبأو كلام لوةوهو همزايال هنا ىناثا !لوةااو فسوي ىأو د لوقوهو هللا هحر ”وناشلاىلوةدحأ اىلع |

 كلذكدو املا لامعتسا نعزعلل بيس هناك اماامدعّرال ءاملا نءزحاع هنا ىناُد !ا!لوقلاة_ ةةشح ١
 ةحو اوم: ءاماود- < ةهلوق تحت ل-خ دف هش جاع[. مسالا كذع هناتثخز علا ننناددلا

 | هفذلاحرلا فنار لاا (نورمعلا ل1 ١ تاء_نلا كلذ قرودعم ريغلا لوألا لوقا |
 الدر قءالا نروك ىسئاذا (نورمثءلاوةيداسملا ةلأس 1١ ةداعالا سال نأىلوالاوروك ذملا فالدلا

 رذعا اًنال ةداعالا بت هنا ىلع نورك الاقهدجو م ىلصو مهتو هد لو بلطل ىف ىهقتساه «:وحاإو

 تح لخدت ءامأا لاوءةسسا نءازججاعراصرساطلا ىف ىدقمم_بااسا هنال ةداعالا بدال موق لاهو ف.عض أ
 هنحر أب ءام دجو ممسعتل اب لدول (نورشعل او ةيئاشلا هلأ سملا) اميطا دره داو عتفءاماو دخت لذهلوق ْ

 طقا مباماع نكي لناو هلسر ىفءاملا ىمنولا كو هذ همس: نالوا ءاعدق ناكن اف ءاملا كلذ ل امعّمسا نكي
 لامعة نءزخاع هنال ةداعاالف ةمالعاماع نكن ناو ةداعالا همزلةر هان ةءالعاهءاعن ات تا أ

 ةطيقعسملاة ب ءيةفلا لد اسملاف مالكلا ل اذ_هئاسطاديعصاوم_هةفءاماو دعت لف هلوق .تح لخ دقءاأا ١

 ةريتعملا ةمهقفلا بتكلا نم م ئنانعم ناكسحام عذ ومى اهاننشك دقو ل م_سمديام ىغو هناالا هذه ند

 نأو مه”رش 008 هنأ ىلاصت هللا ل سنف نيلدمملا دالب ىل_عرافكلا ءالتسا بدسدامو ثم باَقا ناكر
 أ مرك ا ولومأمز .ءامنا تاكيسلا ىلع تانسملا نا رئاتهسهننا صن ن نمت ءاكجأ ااا نادك ند
 مكملعةةدمعت بلو مكرهاعما ديرب نكماو حيرح نم مكملع لعل هللا دب ربام) ىلا.هتهلوق » لوكدسم

 ةمئالا نيب هيلع قفدم اذهو دب ص ىلاعت هنا ىلعذي الا تلد (ىلوالا) لثا سمي , الا ىف (نوركشت مكدلعا

 | ىلعو هركمالو بول ةمرع_خهلا يعج دي ره هلا راخلان سلا لاو ادي رص هنوكريسف:ىفاوذلدا ممحاالا

 او ود ءالاناوقتنلا ةتو.شةمص هنا لاق نم مموتمو ةمأس ةةدا دب م ىلاعت هنوكدر دةئلااًدِه

 ىلا يادإا هاعد هنا هري-غلاتعتالادي رم هنوكى ب -غمو اهدا | ىلا عادلا ءاعددهنا هسفن لاعقالا دن

 هنوكنوقاسلا لامو ةهلزتعلا٠ نها ىر هد: .!نيسللا ىبأو ”ىعكلا م هاف ىلأو ظداخلا لوةودرام مالا

 4 : اًدااةياورلا ىهةذخو هتاذا دبه هنا لف نم مم مما ذل دارس م ماب

 هي رصنلاةلزتعملا تلاق ةعدقة دارا ءان سم ان امص لاه مم ةدارا.دب م هنانورخ لاقو راما لل ع

 (ةناشااةلأس 1) لع أ هاو هتاذب ةمئاق هن دحم ةداراي دبه ةمأر 531١ تلاهو ل2 قالدت 12 ةداران د لد ح

 نيدلا ىف مكءلع ل هجام هلاربخأ ىلا عت هنال دب ونال قاطرالام فلك نأ ىلع هن , الا تا د ةلْزع عملا تلاق

 لاح مولعملا ف الخ ناك ام لامن اهأ لاق م أ قاطإالام فراك نأ مولعمو 1. ند

 وذو عرشل | فرب ءمربمك لصأ هنأ الاهذ- هنأ معا (ةئلاثلا ةلآسملا) انياعهوةمزلأامم كهزآدتف عوقولا

 نيدلا ىف مكملع ل هام لات ىلاعت هتافات الاهذه هءاع لديو ةءورمشم نوكسالثأ راضأاىفلصالان ا ا :

 هلوقثد داحالا نم 1ع "”لديو ريسعلا ما اير لورا مكب هللا ديريىلا-عت هلوق اضيأ هيلع ل ديو حب رح نم ا

 ل0 قوطسلاف ندعم ررشلا عقدت اننا لعل ديو مالسالا قرارضال ور رمذال م السلا هلع ْ

 ناياماو ن-س> هلا دنءوعف امسح نوململاو "ادام مالدلا ل2 هلوقا عرمشلا ف كاذكرهالا نوكي نأ

 (اهِن انو ) اعد ضرالا ىفام ,كصحا ىلا ىلاعت هلوق (اهدحأ) هوجوذ ةخانالا عف انا ىف لدالانأ ٍإ

 لأ ناذه تيثاذاوامبعقتنىتلاء ايسشالاو تا ذلتسس ا تاسبطلا نم دارملاّْاشبب دقو تاسبلملا مك ل-؟هلوق ا
 ا ا مكش متت هن داح لك نال ع رمل ا ىف سامقا !ىلا الصأ ةتبلا ةءاحال سانا ة1 لاف ا ده دعت ن الصالا ||

 0 نأ بالغ 007 كلذ نكي( ادا دا 0 كاذه هلو تاع ا متلال و ١



 0 م

 | لئالدلا هانجج عنانملا بابنم ناك ناو ةمرشاراشملا ف لالا نا ىلعلادلا لئالدلايءانمرحراضما |
لا نم يشن نما صال ا نب ده فحدت. نأ دال سلو عقاسأملا ةانا ىلع ةلادلا

 | ضراعملا ساشا نال سقا

م ىفاعقاو اسامق نوكي نيلصالا نيذ هل ا
لأسملا) الطان ناكذ دو دره هناو صخلا هلا

 ١ نك-اوهلوق (ةعبارلاة

 | دنعّا هللا هجر ةنن- ىلأ باك أ نمرافنلا لهأر وه »لاشئ ريهطتلا اذهري ستى اوفلتشا كرهطما دير |

 / ةممكملا ةسامضلا كلت ةلازا ريهطتلا | ذه نمدو-هةملاق ةيمكح هسا ءاضعالا سف ثد_1احورخ

 .[| اناةلكو سة نوكرشملا امنا ىلاعت هلوق (لوالا) هوجو ه-هلعلديوا دس دعب ان دنع مالكا اذهو

 | اخ ستنال نمؤما مالا |هباعةلوق (ىناشلا) ةتيلا هؤاضعأ ست ال نمؤملا نأ ىلع لدي اذدو رمدعلا ||

 | ىلعةتالا تءجأ (ثااثلا) هولاهتامنالطب لءلادلا صنلاك هب الاثل:عمشي دما اذسهف اًمالو ||

هلاىلعلديكلذو هن الص اسف: ل ىلسصو ناسن اهل جولو سات )بوث هءاصأق اطر ناكول ثا ندي نأ
 | 

 ١ ءاضعال اريهطت ناك دعب دالاءاضءالا ةساوغ بجو ناكوا ثداسا نا( عبارلا)ثدحلاءاضعا ف ةساال ا

 || صالا سدا هنا مول_عمو عنا رمشلا فالءخ اي كل د فاد ال نأ بحول ءاسضعالا لك ةراهط بجو ةعب رالا |!

 | نكلو هوقنا(سداسلا) رخآ[عضوم سد: بول فيك ع ضومنم ةساعتلا جورخّنا (سءاشنا ز)كذك

 اَناةرورمذلا موأءملا نمو معلا بم ةعروك ذم كرهطما دير
 ا ةفاطنااوةاضولا ةلازاوريذ قتلا ىفةدانز معمل

 ا اذه نأ مولعمو نياج رلا لغ مام ملاعق نيفنللا ىلع مسملا نأ ( عباس )الص تاسامنلا نءاعيش لي نال هلاوأإ *

 ٍ دهشي ساق ماجالا هل نم ناكناهلاوز دارب ىذلا نا( نماسشل ) نيلجرلا نع ةدلا اهئ لو نيال حدمملا

 ( تاهو>ولا هذ_مب تدثق لاحم ضارعال لاَعّدا نال لات وهذ ضارءالا هله نمناكن او كلذ نالطبب ||

 نءسباقلاًةراهط هنمداراان ركنا رمهطتلا اذه ري سف ىف (ىئائلا هجولا ) ديعبءا هةفلاءالؤهدل اود ىذلا |

 ١ تاكامناةساحتا١ّناف حاورالل تاسا ىصاعملاو رفكلاّنال كلذو ىلاعت هللا ةءاط نعد 72! | ةذصأإ

 كول احور تاسا تناكف كل ذك ىداعملا ودرذكلاو هديعتتو هئلازا و هيفنداربئئابمال ةساحخ
 ١ هلاراّنا

 / ةراهط ىعست لطابإا قالخالاو ةدسافاادتات_ءلاءذهةلازا كاذكن ةراهط ىعست هن امه طاتاسامناا ||

 | مكنع بهذ لهتلادير يافا لافو ةساحن م-مأر لعذس سخغ نوك سشملا اغا ىلاعت ها لاه لءوأتلا اذهاو ا

 ١١ مالا هملع ىسعقح ىف لاقو مهل ةراهط ىداسعملا نعممءارب لعفاريهطت مرهطيو تملا لهأ سحرلا ْ

 ؟ هلا مهطت همق مهف سدت نع ومهّْئءط نعهصالخ لعأ اورفك نيذا| نم كرهطءو”ىلا كعفارو ك.ةوةءىلا

 | هذه تناكو ةصوصخلاءاضعالا هذ_هىلا املا لاصياديءلا صال ىلاعتهنالوةنفاذهتفرعاذاو ٍ

 | دامقنالا كل ةناكف دلكتلا اذهل داق: ااهلفةلوةعمةدئاف فراكذا اذه ىف دوعلا فري ل ةرهامطءاضءال

 | كلذ ناك دّرَلار ام“ ؟هءاق نعلازأدت دامقنالااذ_هتاكف ةموب رللدامةنالاو ةيدو.علاراهظا ضل

 ١ نآ ىف ةدرا ولا ةريثكلا| ارايحالاباذ_ه دك أتو ةراهط لاعالا هذه ةرمست ىف ميهعلاهج ولاوداذهذةراهط |

 / هدهد ال_ءاو هيلجرو هسأرو هيدي لوتلا!ذكو ههجو نمهااطش تارخههجو لسغاذا نموا

 | ةفالللالئاسملا نم ريثكح رز هماعو هللا هجر "ىفاشلا بهدم ىف مدعم لصأ اهانررق ىتلاةدعاشلا 1

 || نمركذاب قاعتم مالكلا نا(لوالا)ناهجو هيفف مكدع هلمعت َميلوهلوقاما لعأ هشاوةراهطلا با وأفف

 | ىلاعت هناغ مك انملاو مءاطملانمتابيطا اًةحانان ةروسلا لاف من ىلاعت هنال كل ذو انهىلا ةرولا لوتأ

 | 12 دلا ةمعن ىقرالوا ةروكحألملا ةمعنلا "جدل كلذ تركذامنا لاق هناكف ءوض ولا ضرفة فكه دعيركذ

 1 معلاىف صخرتلاب ىأ مكءلع هتسمعت "يلو دارملاّن ا (ىناثلا) نيدلا ةوعت ىهو امنا ةروك ذم اةءعتلاو

 || نءعوةمدنأب ةعامسقلام وب مكنع ف فذ ىلاعت هلا ىل_ءكلذي اولد ساف ضرااو رقسا لاح قفيفخلاو |

 !ةروعلو اف روك دملعاف مالكملاو ن درك مكحاعا ىلا عت لاق ع مكتا مسن عزوتي ةمكيولذ |

 ' هيمكش:او ىذلا هق ايمو مك.لع هللا تدعنا ورك ذاو) ىلاعتهلوق < ملعأ هللا ون روةنت مك. دل وةفترقلا|

 || فدرأ فراكشلا اذهرك ذا ىلا عت هنالعا ( رود دا !تاذب يلعهللاّناهتلااوقتاوانعطأو انععس جلقذا
00 
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 ل هلوقن 1 وحل قيادات ةراك ١ (لرتالا) ويا دايقنالاو لري اع

 ظ ل ا و ملا ةرثكنأ مولءمو مكيلع هللا ةمعت اوركذاوأ

 سدل هنال مكلعهللا مهن لقي لو مكملعدقلا ةمعن ورك ذاو لاهامنا (ىلوال )نال سم هبفو هب هيشاونو ءرمأوال

 تنال ل ندنللااذطه نالت سن ف لمأَتلا هنمدودقملا لب هللا مادادعاىلّأتلا هنمدو هقملا ا

 تاق" الا نعنوملاوةباد.سولاو لةدعلاو ةمصلاو ةاملا ةمسعنءاشعا ىلعردقي ىذل نأ هلع هلاريغ |

2 3 

 ىلاعت هلوةف هتتاري-غ هماعر دقي ال ساج هللا ةءعن سنك ة رح ”ااو امندلا ىف تاريسلما سمج ىلا لاصنالاو
 أ ردقيال هناوذ زامتمالا كلذ هريغ ةمذن نءزاتم هنا ث يحن ري اا اهنا ةمعئاو رك ذاوأأ

 ةلاع ملا) نكاأو أ اهر كب لافضل انو در حا متسولا رده قد تناك «٠ ةمعتلا نا مولعمو هريغهملع
 ةيلاوةمةرتاوةماملا عمامنامسسأ لةعيف يكف نامسنلا قيسسب رعشم هللا ةمعئ اوركذاو هلوق. (ةدناثلا

 | داتعا هالك ت راص اهقاعتو امرت ححلا.مناهنءباوطاناالا تاهوالاوتاعاسلا عيمجي ىفانملعأ|

 | ناك امنا ىلاعت هنانوةّدَلا لاه عملا اذهاو نامسسنا! ل + ىفاسوءوقولابسسامرثكو اهروهظ ةباغترادف

 | لكباهتعىتخاوهروهطةدش لوقعلان ع بدت | نم ناهس مهل و5 نمدار ااودوا رهط هثوكل انطان ْ:

 ىذلا قاث.الاوه ىلاعت هللا ف ملاكا ني داقنم مهنوكم ماع بج ول ىتا| بابسالا نم (ىاثلاس ساا) ةروث|
 | ةروساا لوا هلوةاةهباشمهنأ "الا هذنهو هسفن ىلع دةعلاب تدكح أدق ىقااهدهاعملا ةَةّثاوملا ماو هيمهقثاو ْ

 0 اوااوهدا رااتا(لوالا) هوجو قادس |1١ دهريسفتىف ني رمسق هالو دوقعلاا اوذوااونءانيذلا ام“ انا

 هدرك1او بو. !ىةعاطلاو عيا يا وكيد سامو نعال ىل_د هللا لوسرنبب ترجمت ا
 فاضا ىلا عتدنا مث اه-هرغوةر هذاا ند نيذ.ؤملا هما" :ءب ايمو ىهالا لوا فراصنالا عم هت امم لم ْ

 دقف لولا عطب نم لاو هقلانوعبابرام'كنو ياي نيذلاَْت!لاعاك هسفنىلا لوسرلان ءرداصا !قاثمملا ||
 انعطأوانعساولاهو ف.لاكشلا كإةاوايقو كلذاومزتلا مهنا مه وذ نأن كلذدك اىلاعت هنامث هللا عاطأ ا
 ( كلت اوضقثتال عب روددا | تاذب يلع هللاَنا هناا او لاف ى.ث اوراو دوهعأ ا كل ضع نم م مهرذح مث 1

 | لاق (ىناثلاو)ابز ان هب ىكو كلذ ملءي هللاف مكس اهي كل ذرط+ نا هناف اهضقن ىلع م كب وامي او مز كارد لا
 لكيو ةاروتلابانمآ اولاق ني ل. ارسسا ىب ىلع ىلاسعت هللا هذخا ىذلا قاثيملاوهامهتء هللا ىقر سابعا ||
 ا هيلع دمعك :رارقالا مه ءزالسو هيلع هللا لص د م دقت ةراشنلا5 اروة2ااىفام "لو نم ناك ايمان ا
 نيس وتم لاقت هذا ىذا انما لئاغمو ”ىاكل او دهاس لاه (ثلاشلاو ) مالسلاو ةالعلا 1
 |مدآىبنالوةلااذ» ىلع لق ناف تودع نع هدرشاو عالسلاهماع مدارهظ ن ءمهبرخأ ٍإ
 لو داق 5 ناكني اعتق اوس اناس قف كد رضوي ف كف قام اودومل اذه نورك ذا ا

 لئالدإاقاثءملابدا رااةىّدسا لاك (عبا رلا )دوعلا كل ذي ءاف ولان 5 سن نأ نست 0 وئاود هب عطقلا 1
 هلوق نيماكتم ارك ًارايتّساودو مث اريشااو دم-وتلا ىلع افاست هتلاهصن || ةرعر كالو ةدذملا 1ْ
 .ىلعمودح دارملاو هليقامب لصتم اضيأاذه (ةلافاد تمن نيءارفا ووك اونمآ نيالا [) ىلاعت |
 اقارمال ظعملا نيعو ىف ةروص# ١م االا ترثكناو فءلاكتا نأ لعاو ىلاعتهللافءا اك دامقنالا ْ
 2 طوقا حال افعتلا وهو لوالا عوتلا ىلا ةراشا نيماّوقاونوك هلوقذ هللا قاخ ىلع ةَمدْسلاَو ىلاعت ا
 ءادهشهلوقو ةولرلا م-اغعتو ةيدو: .ءااراهظا نم هب م امقل | همْزلب ءام لك ىف ق1لايهنن موةيناوه هلق ماسلا ّ

 : كدو لح كداب ىف ىلاحتال لوةيءاطعلاق (لوالا)نالوق همفو هللا واخ ىلع ةعفشل | ىلا ةراشا طسقلاب |

 || دهاشا نال هللا نيدنءنوندست ىدملا حاجزلا لاه (ىناثلا) كدادضا اوالءادعأ كندا عنمتالو كتنارقو |
 || ضغب مكتلمدكال .ىأ (اولدعتال نأ ىلع موق نا ان_ثمك.ءرعالو)ىلاعت لاف «. هيلعدهثيامنعي 1

  ىنعملاو ةّماعاما (لوالا)نالوقدب ران ايل كركم نا ادت ل نأ دازاواول دستال نأ لع عوق
 | اونسسح او مكلءائاسأ ناو اولد عال مهنا اوزداجتم مواعاوروشنأ ىلع موت رضفنوك 0 امال ال

 تايد



 و

 : يانا دال كلا ع هدب قال النا رع هامل اف اظن ن د مكشاعافاوغ انناؤمتهنلا

 ١ تازئئا مناف ا منا (ىناسشلاو) ف اسنءالاو ملا او ىل ملا كرو فامن الاول دعا لمس ىلعالا ا

 : ل ثأامل- لغ ل ةعيا كسك لوةلااذ- هىلعت ل_.ةنافمار لسا يكس ع نءنيل سلا اودصاا شي رقف /

 ْ اذام_ملا اهنم ةريثك وجو نماضإأ م-هلظ ن عا 5 مهلاومأذخأو ,ميدارذ ىسو مولدة او سها نيإسملا :

 : اهثمو مم ”هلثملا عاشقا اهنمو ءانا الا ماةغال ل انطالا مهدالوأ لاقاهنمو مهم هنولمةيال مالسال | اورهاغا ا

 امهلم نأن ءالوأ مهاهنف (ىوةمال برق أوه اول دعا) ىلامع: لاف مث « ىلو أ لوالا لوةلاو مهدو هع ضنا

 : صالا هلع مهارك ذم اديدشتوادنك ال دعلاب الا مهأ حرم دق فن اسال دعلا رت ىل-ع ءاضغنلا

 ا ناه>و همقو ىوذتل در أ ود ىأ ىوقتا بر: اوذعت ناو هلوق هريظنو ىوةّدا برق ودههلوةودو لدعاا :

 ْ تاو كلا تاع رس اتضالا را تار ع وا ىلاعت هللا ىماسعمنمءاقتالا ىلا برت أوه (لوالا) ْ

 ١ / نينموملا عم هيو+ولن اظاا اق ىلا.ع' هللا ادعأم تونر اوك ل يال دعلا بوت مدا

 ا ىلا عتهلوقوهو نيينذملل ا دمءوونيع, للا البوت كب ىلا مفك هؤام-أو هؤاسلوأم من ذا ا

 رك مك-!اوحا نم“ ى“ * هملع الف تامواعم ا عسي ىلاع هنا عي (نؤلمعتاعريبخ هللانا هللااوةتاو) :

 | طاقساةر ةئلاق 0 ًاوةرفغم مها تاطاصلا اواعواو:مانيذلا هللا دعو) ىلاعت لاق نموا اَد2و

 1 ةرفغم سهل ةوقو نا اوُدلالاصرا ىيظءعاارحالاو تا ممائيسمتلا لد كلو أن لافاك تاّدسلا

 02 *ىأو لبق ةهن اكف تايلاط وعر او:هانيذلاهنلادعوالو ا لاه هنا (لوالا) هوجو همأ مو ءامغرسأو

 ْ تانلادلااواعواوث :هانيذلا همادعو لاق هنآ تحربدةالا(ىناثاا) يظءرج أو ةر خم الان م هدعو |

 1 اولعواو نما نيدلا ىف هللا لاه ردقملاو لاق ىرخ دعو هلوةىرحا (تلاتلاو) يظعربأو ةرقغم مول لاقو :

 1 .مهدعو ىأ ميظءرحأو ةروغم مأ هل ىلعاعقاوا دعو نوكي نأ( عيارلاو) ميظعرجأو ةرفغم مها تاطاصاا | ٍ

 : نءرام> الا لد انلق « ىوقأ كل ذناكميدوءوا ارب أول هنا عم دعولا ذهن ءريخأ ل لق ناف * عوجلا اذهب :

 ١ ىذااوهدلالاو هلا دعو لاةف ىلا_عتهتتا ىلا دءولا اذه فاض هال ال ذو ىوقأ هللا دعو دعولا اذهنوك |!
 ١ | فاقلا عاش اذ هو تاجا لكن ءامدع تاموا_هملا عسم_هاملاعتارو دقملا عد مج ىل_ءارداق نوكي ١

 ْ هدد افولا ىلعر دقدال ث.زمعلاماو هدءؤوا ودا تس لوولاماةركواتا فلكل لو ق1 أ

 ْ هذه لكن ءاهزئمنوكي ىذلاوددلالا ن اكا ذا ةاسللاماو دءولاب ءاقولا ع نءلخل ا هعنع ثمح لضالاماو

 | را. الا سفن نمىوقأو دكو ا دعولا اذه نعر ا.خالا ناكف ال < ه دعو ىف فانا لو>د ناكهوجولا
 : هس لهستن توما تاركسد :ءرورمسأ اه فذ توا ىل.قهءلا ل هردعولاا ذه نالفاذيأو هندوعوملا نع :

 1| كاتةد_هاشمدنع ةمامقلا ةدرع ىو ريةا| ةلظ ىف ءاقيلا همس هماع لمس توملادعو دئادشلا كلت

 1 ( محا باحصأ كئاوأ اننان اناو دكواورف حص نيذلاو) لاةذرافكلا دمعو كلذ درك ذلاوهالا

 || ةمح اصااورص + اد_ةي مب ادا كئاوأ هلوق نالر اذكللالا سيل دول نانا ىف عطاق صن هبال اذه

 ا اورك ذااونم[نيذل ١مم ان ىلاءتهلوق *« اهانودزاللا ىأءاردقاا باصأ لاقءاك ةمزالملا ىذه

 أ /قوالا ةلاسملا) لئاتسم هسقو (مكنع مويدبأ فكف مو ديأ مك لا اوسع نأ موقرهذا مكيلعهللا تهت
 نيرو ةماوناك نيلسملاو نيملاناوناكسهالا لأ ق ندكر ةاانا(لوالا) ناه-وهنا الا هده لوزن بس ىف

 نع ءمهعذع ناك ى لاسعت هللاو نيإسملاببهنلاو لّدقل اوءالبلا عاقب انو ديرا دبا نوكرمش ا تاكد ماو نيب قاخم

 مهو موةّيهذا مكملع هللا تمعن اورك ذا ىلاعت لاف نيإملا كوش تماظعو مالسالا ىوقنأ ىلا مهمولطم ١

 رافكلا ىديأ هتجرو هفطاب ىلا.عت هنلاف كف ىئالاو ب ملاو لةةاانم_مديأ مكملا اوطسي نأ وكر مشملا
 ١ هللا ونا او) لاق مث هدفلاتتو هيصاعم اوقات نأ مكم كملع بح -ول ميافعلا ماع ال اذه لثمو ن واسملا ام 3 كتعا

 35 تاعاط ةءاقاىفاد- أ اوذاذتالو ىلا هتدقنا ةعاط ىلع نظاوازوكىأ (نو“ 2011

 | 0 8 1ك م ماسلا مق , الاوذ_هنا (ىلا“ ماك 000
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 أر طشؤللالا وعمرك اول صاع ب ىاذي رع سس علا 57 هيلع هللا 0 يلا ناك لت اممو ”ىاكلاو و
 1 موق اربخ ارب لسو هيلعهقلا ىلا ص ”ى لا ةعمرش وو»فرصناو ىرهذل ا ةمهأننورع ) يدعوا
 ١ ءاشلان امأاموهمنأا عي لوام_هالتقن 0 ءاع هللا لص ”ىبنلا ن نم نامأ اههعم ماس بن منيل براسقلف | |

 ل واح قل لو نان عورعو اركب 8 ولأ هعمو ملسو هياع هللا ىلسص" ىنلا جرش ةيدا|نويلطي اههموق ا

 هملع هللا ىلص ”ىبنلا لاشف تايدلا ىف ومعي نأ ىلعو لاَمقلا كرت ىل_ء”ىبئلا او د_هاعا واكد قوريتلا ب
 ىح ساحاول اذ نومه :نأدي رأف اعود .زلف نم نام أ امسهعمنيلبر باع ىناصأ نم لجرلسو

 هللا لوسر ماعد كل دي هريخ ةو ليريدلزنف هبا أبو هلال ودرب كتدلاياوعع مدر امل طو كوعأمأ |
 هيلع لزندق هن لوسرلا مولع أت ىلغتانرو دقن ادووبلا لاّمف اوس رخو هب هباصص أ عملاطسا ىف لسو هياع دا ىلص

 لاو ذخانا اوُداَأل لدقو ١ ارجو اسر هس .اعاورطي أ ىلع اواو ءاطعلاق هملعاو# .:ءاعىجولا :

 ْ هللا ىلص هت ال وسر قاءو هلع لماذلا قوفتو الزم ل: لوسرلا قا نورخ لاق (ىناث هااد) مالسأ اهم اعاإ

 هللا لاه ىم كن: نم لاكو هيلع لبقأ مث هللا لوسر فس لسو ىلار ءاء اش ةرهشب «-الس لسو هءاع 1

 نياوّلا نيه ىلءو هيقاعي نأ ىبأو مهرب ف هباأب هللا لوسرح اصف ف.سأا ىلا ارعالا لسوان الثاسهااف

 لص ول هلاف مهن نءعهوركملاورمشلا عقدب م عرلعهقلا ةمعربك ذتمكل عدلا ةمعلا ورك ذا هلوق نمدارم اق
 | اطنافسعب كلذو ةعاسج اير وظل ةالص ىلا او هاف نيإسملا نا ىور (تانئلاد) تت نم تاكا كلذ
 مزيا بح أ ىهةالص' هرمي نيإسملل نا مهألمقف مجال ان ”ا ىف مهما ءةوأ انّمل اولا وثوكرم ثا مدنا اولص
 السلا عري رس لزقايلااوماناذا بارد قو نأ اوه-هةرمصعلا# الص نوعي ممتاناو مهما أند
 ْ طس ىءمو هب شطب اذا هديهمأ | طسس و هقشا ذا هنا ساهءلاطسال هد ( ةيناثثلا لأ سلا فوالاةالصد |

 مهيديأ كحد ا وىءععاملا ديدمو عابلا طم نالق مسهل اوةناىرالأ هب سش وام. ىلاابهتمدنلا

 ا 0000017 رس يو اتمنا دحا ذقلو)ب قات ةوق # مكما لدن نأ اهعنم ىأ مكنع
 ىلاعتدلا (لزالا) هوجواوايتاعتي الا ءذهلاصت اىفنالعا (ىلوالاةةأملا) لئاسم همفو (امسقن
 امو اوانعم» ماقد هنم 2 :او ىذلا هقاثمم و مكملعهللا ةمسعن اوركذاو لاقت مدنا نيم وألا بطاخ

 هنأ (فاثلاو) ةنكسملاوةلذلاو نعللا نم مهب لرئاسعف مهلثم اوريصت الا مذا! قاذنا اذهف دووبلا كئاوأ | ل:هنوئمؤااايأاووكتالف هيءاف رااركند هوضقن منكل ل اريد قيود ان اذه هند ”الاركذ ما
 ١ هذ هنا تاداورلا ضد. ىف انرك ذدقو مه.دبأم كلا اواعسنإ نأ موني د مكلع هللا ةمهئاوركذا هلوةرك ذامل ظ
 ناو مهن اضفركذيهعبلا كلذىلا: :هتلارك ذالقهقنا لوسربرمشلا عامي اودارأ ماودو ١١ ىف تارت يل ْ

 ١ تءغرت ةمدم211تانا الا نم ضرغلا نا (ثلاثااو) ق.ئاوملاو دووهعاا ضن ىلع ني. طار ءاواككاندبأ مع 1
 مهلك اك نيالا لق ناك م فاكدنا ىلا نر تح ذفناءهءااردر# هاا 'لرتو فرااكستا ا لوقىف نيغلكملا :
 ةلأسملا) هداسمع عسجس عم هلدي راج داع ىب م لد مسج ةصوصةعربغ مازلالاو فماكتل اىف هللا ةداعنأا اوابعمأ ا
 نءبتن هلال موقلا بية: نالفلاةي عساولا بةئلاوهو بقنلان مهله أ لدعف بمقنلا جاجزلا لاه (ةئاثلا ٍ

 طن الا تيقةو امتع بمةذنلاءالارهظت الامال لئاضفا | ىهو بقانملا هئمورا رسالا ندب ةئد اك م-هااوحأ
 ءامواايريعما ا ىلطي هنال كلذو لوخدإاديد_ءاد هنال برا نم ةيشنلا هدمو هرخا ىلا بةئاا ىف تاب ىأ

 أ لاو-؟نءبقائلاو هذ لءافاا ىنء؟ناكن اف لوعفملاو لعامل لتس ل.عفااو ل.هف بسةنا !لوةنف اذه ا تفرعاذا فض مقرن الثا برعلا نمءالخلا كلذ له_ةيامتاو هحاين توص عفتريال هنركح بقني نأ |! وهو بين باكلاةيوايقنو وع ىف غاب دق هال نير يغب يارس بلا هب ارق مطدو ذأ

 إ هنأ هريظنو مهب لع ىلعم-هراتخا ىعيلوعفم قع لل ءفانهه بقثلا مس مول وأ لاق واهنع شتفالام وقلا | ْ
 ريدتو موةااروها مهلا دم-ملاو مهيااروظنم لامك مصالا لافو ليتق لود ةمالو بي رش بو رضملا لاقي ١
 توكيالدجر طمس لكن مىلاعت هلل اراد اف اطر سرمشع ىنااواكليثا رام 2 مولباصم | 8
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 1 يم دوار اريل نع رابط دمىلاا قدك ن6 اولا ىلكلا د اهلا مينا او هلا ْ
 مهيأ وهذان ماللاهملغىمو٠ « مهي ىلا كل ذباو عج بيو مهلا ودحأأ ىلءاوففيل مهعم لانقلاب مالسلا هياع
 5 مهون دع نأ مالسلا هيلع ى.«وم مهام دقو ملهم وةاوثدْك اوعحروا واهنةكوشوةوك دو ةمظعافا رحااوأر

 نادل امعوانسو ابرار طمس نم نول نب عشولو اذوم طم_س نما: ةول نب بلاك الا قامملا اوثكستف

 ةالداا مة[ ىامكعمىناهنلا لاو ) ىلاعت هلوق هه هب الا نواس نيذأ | نم ن الد ر لأك اهب ىلاعت هنا لأ

 مكشخ دالو مكتاشبس مكن نرفك الانسحاضرقدتلاعضرقأو مهوقرزعو لسر حام د6 اج اذ

 مواهللا لافوريدةتلاو فذح هن الاى ( ىلوالا ةلأس 11١ لد أسم همقو (رابع الام ن هىردت تان

 نالو: هن نا باط> مكعمىناهلوق (ةيئاثلاةلاسملا) مهرك ذب مالكللا لاصتال لذ فذ هنأالا م <عمىلا||
 امهالكو لا رسما لكما باطش هلا (ىناثااو)م 0 امقئلل هنا لاو ىأءاقنلل باطخ هن (كوالا)

 هللاو ءابقنلا!.وهروك ملا برقأو تاروك ملا برت ىلا دئاعوكيريدعشلا نال ىلوأ تالا نالا لقخت

 جمسأف ةردَّملا وملعلابم كعم ايهم لا و مكعم ىنا هللا لاهو دل اوقدنع تدق مالكلا نا (ةثلاثلا 2

 اد ةريتعمةم 3ةممكعم ىفا هلوةف كلا ءازللا لاا ىلءر دقأو كراع ذ لءأو مكلاعفأ ىرأو مكمالك
 نكس اب طرمشلااو ةماطرم" : "لد اه دعب رك لكما قا مزع طل عضوا مث ب بيهرتلا راضيا

 اةتسداَض رق هللا حضرقأو مهوةرزعو ىلسرب آو ةكرلا ناو ةالدلا َمكأ نما هلوق ى دوج رو

 نهار تانجم كفلخ دالو هلوقو باقعلا ةلازا ىلا راماذلدو مكتائسو 2 ءترفك ال هلوق وهءازللاو

 نءلرلا نامعالارخأ ( لوالالاَو وسلا) تالاؤستبا الاقوباو ءالاهداىلا ةراشاوهورابم الا

 || ةاحلا لوص- نال هنأيْنيَرةماوفاكدوهملاناباوطاو اهيلع دعمنا عم ةاكرلاءاتاوةالدااةءاقا
 ةالدلا ةماهادعب رك ذف لسرلا ضعي بي دكت ىلع ني رص ءاوناكم-منأ الا ا اًتاوةالدلا ةماقا نم
 || اكل ١ اًياوةالصلا ةماهال نكي لالاو دو دم ا لص ىّتح لسرلا عسم ع ناعالا نم دال هنا ةاكرلا ءاّيأو
 || حاجرلا لاف باوذعا ريزهلا ئعمام(ىاثالاؤسااو)لسرلا عمم ناجالانودبئاكلال ود>ىف ريد 5
 ا ىعم نورثكالا لاه اذهلو هنعدرجزيو جملا نعودربام هب تا «ذ ىأان الق ترزعلا وأتودرلاةغالا ىفرزعلا

 ريةوتلاوهرب زعتلا ناك ولو لاه ءادعأ هنعّدر دتفاناسن ارمصأن هكر 'الذو مهوةرمدن ىأ مهوةرزءوهلرق

 ته لخدا:_سحاضر ةهللا حضر ةأوهلوق (تلاث كالاؤسااو) ارا رك هوراوو هورز«ةوهلوة تاكل

 تاىدصا١ ضارقالااذ_ميو تاءداولاةاكزلاءاتياندارأا ب اولاو ةداعالا ف :دئافاااكةاك لاء اتي
 اًديسس> اضارقا هللا مطرف أه لاهو لو ءارغل الاف اهب صول ءو هذ رم لعاب ا

 !| لل. ماا علا :5 هلوقهل هور دصأ | ماقم سد مالا ماقد دق هناالا اذي أ اناوص ناكحا

 (لوبسلا» ءاوس لذ دقف مك.:«كلذدعب رفك نك) ىلاسعت لاق مث انين ليلو مسج اناناس تبن او هلوقو
 اًضآكلذلءو ر 2ك نم لدقناف مسهل ىلاعت هللا هعرش ىذلا نيدلاوهىالا ميقةسسملا د طا ا

 0 انءامق ارفكلاانال ناس نمار و الق -_ ءا 0

 اند ٠ (لوالا) وو اا 0 (لوالا لاس سملا) نانا اسم همفو 1

 ا كلر ومالا هذه عرش تاكل زز در همست نع عاق ماعلا (قاثلا) 0

 (ىااثلا) انيحر نم ممهانجرخأىأ مهانءاءاطءلاق (لوالا) هوو نءالاريسفتىف ( ةئاثلا
 مهلعفيز راب ريذ سامع نبا لاق (ثااثاا) ريزانخو ةدرقاوراص ّ> مه اند ل: :انقمو نسل !لاف

 (ىوالاةلأملا) لئاسم هو ( هعضاوم نع ماكلا نوفر هت ةمدساف ممم يا ىلاعت لاق مث ْ

 | هلوقفو فرقا او فاالاب نوقاملاو هان درر لاش رانا ينقل ةاسف -ىءاسكلاو ةزج أر أرق

 / لالا لان نبأ وقال ةبساقاا و .«:.:ةلانوكتذأ باو 0

 ا ار 2



 ترك

 ىمءاسقلا نم غلبأ <ىبتلا كا ذكفردافا | نم غاب اري د_ةل!ناايكف د.مشو دهاشو ميلعو لاعورب دقو رداع
 وذو فاشكلا باص لاقءىدردساف ىأ ”قشنزو ىلع ”ى”مهردمواوق نمذوخأم هنا (ىناثلاو)|

 ا رك ةمسق ئرقوةءالصو سن هم شوشغملاو نيا ام-ميف نيد اىلناةضذأ اوبهذا١نال ةوسعل !نماضدأ

 | قل الوبق نع ةيئاناهاناعج ىأ ةم_ساق م مبوأق اناءج واناصأ لاق(ةداثلاةلاسملا) عاس دا فاسقلا ||

 | ةمسافتراصامأب اهنعانريسأ ىأ ةمساف مهب ولة الهو ةلزت_عملا تاافو لئالدالد امقنالا نع ةفرمدأم
 نوفر لاف ةوسقلا كل: نات نموهام ضء.ركذ ىلاعت هنا م ال دعواقساف انالف ل_عجنالف لاسةداك
 ا لوالان امد ةناعفاندب دقو طفال اريمغت لة#<و لطاملا لووأتا لك ففيرحأ !اًذدو هعضاوم نع ماكل

 ( هياورك دام اظح اونو ) ىلاعت لاف مث ظفالاريسغت همن ىأت,ال ىتاوتلالوة ملا باّتكلا نال ىلوأ
 ١ لاق مث سو هيلع هنا ىلسص كود نامالا وهو مب انحصفو هباو ضاام ايدصت اوك رت سامع ن لاق ا

 ةيفاكلاكرثكءريظنوردص لا ىععةنئاخلانا(لوالا) ناهو ةنيئاخنا فو (مونم ةنسئاخ ىلع علطت لات الو)
 اهيف عهستال لاق و بذكى أ ةرذاك ا معقول سدا لاقو ناغطلاب ىأ ةيغاطلابا وكلهأت ىلاعت لافوةفاعلاو

 لاقيو حاحزلا لاقو اهءاةتو اه ءاعر نوعي ءاثلا ة.غاناو لبالا ةمْغار تعد«برعاالوقنواوءاىأ ةمغال

 "يلف ىلعو أ ةننئاش سفن أ ةنئئاخ ةقرف ىلع عاطت ىعملاو ةغص ةنئاسلل الا ةينأ (ىناثلاو) ةسقاع هّللاهأق اع

 ةئامش ىلع ُىرقو فاشكلا يحاص لاف ةياسنو ةمالعك ةغلابمال اول ار نئاسألا دارأ ليقو ةنامخ تاذ

 لاق مث « ه.ئاووم دد-هعلا ىلع اوديمهنكل رغكلا ىلع اوةينيذلا نمل كل قلااده ن رك نأ

 نع عفصو وةعهلاللذو فيس اهيا وم هنا ( لوالا ) نالوق هيو (جفصاو منع فعاف)
 ةناالاىتذ لوتاااذه ىلعو وستمريغهنا (ىناثلالوةلاو) ف._تلا دي انخوسنم هناك شالو رافكلا
 انلجاداانا (ىناثلا د١ مهنم فاداعمهدخا ؤنالفم_-«ن٠3 نع فعاف ىعملا (ا.هدحأ) ناه-و

 مهءوفعي نأبهلوسر هللا عأ امثمدارحلا نأب ةب الا هذان رسسفر فكل يعاو شب نيذلا مهتم رافكما ىلع لدا غذلا

 | (نينسغا بح هللاثاز لاق مدع مسهل لوةودو دهعلا ىلع نقاب ١ ءادام مجالزر اص نع صن و ْ

 هللا كح دّدؤ انس تنك اذاو نسدت تنأف توةعاذا سامعنس! لاق ) لوالا) ناهحو هو ْ

 ل وةلاو هللا دهعا وضقةنام نيذلا مهو مهئءال.لقالا هلوقبنودنعملا مهني: سل اءالوجبدارملا نا (ىااثلاو)
 ود هنال لسو هءلع هما لص لوسرلا ىلا لالا لولا ىلءنى:#_-ىلا ب< هللا َّناهلوة فرمص نال ىلو ا لوالا |

 ا ىلاعت هلوق « وأ لوال'ّنا نئالو لوسرلا ربغىلا ىناثل لولا ىلعو خصل اووةعلانشي الا هذه ىف روغألملا 0

 ظ ءاضغيلاو 0 وادعلا مستني رغافد اورك ذا عاطسا وسنف م3 اًةءماندخ اى راصنانا اولاو نيذلا ندو) ْ

 ادوهما!لسسلثم ىراصتلا لسسنا دارا (نوعنصي اوناك اجهللام_ه. ذي فوسو ةءامقلا مويا ْ

 اذ_هناكف هللارادن أنت ىسعا اولافنيذا مهو ىلام»3 هللا ةرمصنا ءاعذا مسالا ادهم ممسفتأ اومءامغا |

 1 ظلا ركنتو لس و هيلع هللا ىل_ص دمعتك ١ اوءمؤد نأ ل .ثلالا ف ودكم ىأ مهن ايمان ذخأ هلوقو ىلاعت

 صخاسناولسو هيلع لنا ىلصد مدي ناميالا نمهانرك دىذل اودو دحاو ظد هر دارملا نأ ىلع لدية الا ىف
 انيرغأف هلوقو جوملا ماظعملاوهاذه نال هي ىلاعت هللا مه صا ضريثكلا اوك ثمنا عمرك ذااند اولا اذه

 هبىصل أ هناكميعلواذا نالغب الق ىرغأ لاقي مهبءاضغيلاو ةوادعلا انَم هلأ ىأءاضغبلاوةوا دعلا مسرد |
 ند (ىلاثلاو) ىراصخا او دووماا نيب (امهدحأ) ناه+وم.ندب هلوقىفوءارغلائ ثلا هيو هنلا اا لاةيو ا

 | سأب مكضعب قي ذيو اعم_ثمكسايوأ هلو قمري ظنو ةمايشلا مو ىلا اضعب رذكي معذعب 1 ناؤىراصأل! قرف |
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 هاا

 ْ هيا علنا ىلص دمدت؟ نامال ا ىلا كل بمةءمهاعد هياو أ ام موكرتو دهعلا مة: ىراصنلا نءودوهلا نع وحامل ىلاعت هلال ءاو ( ريثك نع اوفءيوباّتكلا نم نوففدك ينك اسم اريثك مكاني اناوسر

 جرح رخهنال بادكلا دس وااو ىراصتلاودوهاابانكل لهب دارا او باتكذ !له' اء لاسةفلسو ْ
 1 اوذنأسايعْنبالاقنوةاوناك ام ارينكح مها نييهلا (لوالا) نينه: لودر تمر خاومللا

 د الل اهيلع هال رم ادهو مها كلذ نب مو هيلع هللا ىل-ص لوسرلا نا مث حرلا أ اون أودت ةفد

 أ نءارايخا كلذ ناك مءاتكح ىامرا أ مهريخ كف دح أ نمالع لع لواباتك أرقي مالسلاو
 || هووكتاع اريك روظيالىأ ريثك نعاوةءدو هلوةلوسرال (ىناثاافصولا) ازهعمن وكشف بغا

 املاع لوسرلانوك نواب م_ ماكل ذرك 3ىفةدئافااو نيدلا ىف هراهظاىلا ةجاحال هال هر هظر ملاغاو حم
 ارو هللا نم مءاسد3) ىلاعت لاق مث + اودشتةي الا ءافالا كرت ىلا مهل امعادذل] دري صف هن :وةذعأم لكي
 || دارلانا (ىناثلاو) تارتااباتكلانود_عروتلايدارمانا (لوالا) لاوقأهسيفو نس

 تفاطعلا نال فدعص اذ_هونآرقلا وهباةكااذ روثلا (ثااثلا م تأ ارقلا بادكلابو مالسالا ر وذاا
 ارد اظلارودلا نالرداطظروتلاب تارّشا او مالسالاو دش ةرعستو هءاع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياغملا يجول ْ
 أ| ةريصولا هءىوةىذلاوه اضيأ نطابلارونلاو ةرهاظلاءام_ثالاْ ار دا ىل_عرمصيلا هب ىَوَة ىذا اود

 ||( هناوضر عت انم)نيبملا با: كلان ىأ (هللاهيىدم)ىلا عت لاك م« تالوةعملاو قثاسةلااردأ ىلع
 ْ ربر قت هنيد نم هيولطم ناك ن مام ىلاعت هلل اهمضةريىذلنيدلا عاما نيدلا باطن م هيفلاطم ناك نم

 عينم رغوهذ لذ كح ناك نه لالدت_الاوراننلا كرتعم هفالسأن م هذخأو هيلعأ ذو هفاأام
 فذح ىلسءنوكينأ زوو ةمالسلاقرط ىأ ( مالسلالم-س ) لاف *« ىلاعتهتا ناوضر أ

 ٍ مهي ديس مولع أ لذ: نلف هللا ل «سىفاول:ةنيذلاوهلوق هريظنو مالسلاراد ليسىأفاذملا

 || تالظلا نممهجرتعو) لاف مث هي ثاني رطىلا ديا دها! لب مال_دال اهيا دهدارملاسيل هنا عولعمو
 ماللغلا ىف رد اكهيح اص همق ريت رفكللا نا كلذ ونامعالارونىلارفكلا تاملظ نمىأ ( هنذابر روما ا ىلا
 هلا ىأ عامتالاب قاع ءايلاو هقْفوَ ىأ هن ذ اند اوةوروثاا ىدتماك ةنلا قرط ىلا نا.ءالالىكدتو

 هللا ناوضر ع.دال هنا ىلء كلذ لدف هل عمال هنال حارخالاءالو ةيادهااب قاعتتنأز والو هنذان هناوضر ؤ

 أ| هتازاد-او إلا نال قا نيدااودو ( ميقت-سم طارص لا ميدو ) هلوقو كلذ ه:مهللادارأ نءالا

 || نا اولاف نيذلارفك دقا) ىلاعت هلوق * ةجوعما_ واكو ةرثكهيفف لطاءلاامأو هناهج عج نم قفتمو
 || مم نب ميسملاوه هللاَنالوةيال ىراسصأ!!نمادسأ نا وهو لاؤس ةيكالاىف ( ميم نب جسما ودهقنا | :

 || لح دقىلاعتهتنانانولوةد ةءاواطلا نماريثكناهناوحو هينولوةيالمماعمالذ مهنعهللا كح فاكذ
 !اءاذ_هىلااويهذ ىراصألا نماموقنا لاةءنأ دعم الف ٌكإذك ناكاذاو هحور فوأ نيءم ناسا ن دي ىف
 ١ هيلع ىميعي دعا ةماكلاا مواةانانولوةي ممالك لذو ىراصنلا هملا به ٌديامم برقأ !اذهليلوقلا
 تدق او ىس عى تا دةىلاعت هات اذ فان ذناكن اف ةفصوأ انا ذنوكي نأ امم اةماكل امونقاق مالسلا
 نم ةفصا!لاسةناف ةذدا!نع ةرابعمونقالانا اناقناو لولا اذه ىلءهلالاود ىديعنوك.ق ىسعب
 ا تادواس مزلب ىسعىلا ىلاعتهللاتاذنعمللعلا مونق!لاقتنارب دقت مث لوةعمريغى رخأتاذىلاتاذ
 ىراصنا|ناتنثف م-هاوق ىلع ىسعوهالالا نو تحير ذة اهلا نكي لاملاعنكي لنمو ل#علا نع هللا
 ا اذ هداسف ىلع جحا هناكسبا مث كلذالا سام-مهذملصاح نا الالوذا |! ده نوح رمديالا ناك ناو

 ١ تلال وسلا الار ل1 عا: ا يون لك تن دق د عالج اول طم 35

 انعيج ضرالا ىف نمو هقآو مم نب عسسملا كل /ينآدارآنا انيشهتلان مل نأ لق ) هلوقب بهذملا (
 ندو هيما مب هن عيسسملا كاي نأ دارأ ناربدةذلاو طرمشا | ىل_ءءازا اا مق مدق ةمطرمم "ءل-جوذهو |
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 ْ كلع نك ىأ اعيش هنن نم كال ن5 هل وةؤهرو دّقمو هدا سه نع هع دي نأ ىلءر دك ىذلا نك اعس صرالاق ا
 | ئذ عنمو ىلاعت هللا لاعفأ نم ىذ عقد ىل_ر دة ىذلا نأ ىسعي ةردقااوهكالمللاو اًعيْدهَللا لاعفأ نم ١
 ة.عسملاو ةثالتاو ةروداا ىف ضرالا ىف نا لك اشم ىسدع نا ىنعياع.جب ضرالا فن هو هلوقو هدا هند |

 1 0 نوكينأ بو لكلا اربدم لكدلاةلاخ ىلا-عت هنوك ماسالا لاو-الاوتافدلا رييغتو باكىلاو
 ا تاوءءلارك ددعبامتنامو لافتا ( امهامو ضرالاو تاووسا| كال هلو ) لاق م« ىبسعلاةااش ا

 ءوئلك ىلءهتلاوءاشيام قاع ) لاف م نيعونل اونيفنصلا بهدم كل ذي بهذ هنال نون ليو ضرالاو |
 .ةراثو داتعموهاكىئثالاورك ذا | نمناسن الا قا ةراتفءاشيام ناك ىعي(لوالا) ناهجو هيف و (ريدق |

 ْ مالسسلا هيلع ىسع قع ىف تالا نمال مالا نم ةراتو مالساا هيلع مدآ ق-ىفاك َمالاو بالا نمال 1
 | ةايطاو محلل هرف قاع ىلاعت هللاف نيطلا نمريطل | ةروصر دق اذا ىسع ناقعيءاشبام قا (ىناثلاو) |

 0 ء يي ىت ىلا عت هنن | ىلع ض اارتءاالو هل ةز دعم صر/ال اوهكالا يربو قوما ىعةر انو ىدنعل ةزمت*ةردقلاو
 دوهلانا وهو لاؤسه مشو (هؤامحأو هللا ءانبأ نش ىرادئااودوهيااتلافد) ىلاهتهلوق يهل اعف أ نم

 ىتعقحىف كلذ نولوةيم_-مماف ىراسمئلا امأو ممءلوقلااده ىلةز رح ف ك3 ةئبلاك1ةنولوتنالا|
 باننماذهنا (لوالا) هوجو نه هنعنورمسفملا باجأ منع لل ةنلا اذهزودع فيكفممسقتأ ق-ىقال ||
 هللا ل وسر ىلا فاض هللا ىفوهام هنا ىلا فيضأف هللا ل_سرءانبأ نش ريدةتلاو فاما فذ ||
 | قاطي دقق تاصا نبا ىلع قاطي اكنبالا اذا نا ( ىناثلاو) هللا نوعيات !كنوعباس يذلا نا هلوةهريظذو ||
 مهلا ةيانعنا اوءّداا ل موقلاف ةيحلاو ةقنشلااديزع هصيصتع ىهعانب اهذانعاو انباذخي نم ىلعاضيأ |

 مهنأ وعدا مخأب مهبهتناةبانعل اكمهاوعد نعىلاعت هنن اريع مرجال مه اوسام لكب هني انع نملك اودشأ
 || نااوعز مهن انبا عسا انأاوعز ىراصنا اوهللانيااريزءنأ وعزام دووباانا (ثلاثلا) هللاءانبأ |

 الأ رخ انانااورخاف اذا كلما يراك أ نا ىرتالا هللاءان. 5 نف اولاق م ماك كلذر اص مهتماناكجسماو ارب رع
 | وه ىذا! صخشلا كلذ زيصتخم م_.موك هنم م_مضرغو ملاعلا نيطالس نت و اسي دلا لول ء ند نولو ةي دق ا
 | دوملا نم ةءاج اعد ملسو هلع هللا لص ىبزل انا سابع نبا لاق (عدارلاو) [:ئداذ كة ناطلسا او كلم ا ً

 | هؤابحو هللا ٠انبأ ن شو هللا باقعب انفَّوخ ف, كحاولا_ةف ىلاعت هللاباةعب مهةوخو مالسالا نيد |
 جيسملا نا مها ىذلا ل_.تالا ىف نولّرم_مئاف ىراطنلاامأو ةذثاطأا كلت نع تءقواسنا ةبادرلاهد هذ ||
 قالئارتاس ىلءالضف مهسفنال نوري اوناكىراصذل اودوهمااّنامالكلا هنو مكسأو ىلأ ىلا بهذ أمها لاق ْ

 هنا عدوا. اولا ءانسأ ندغا ولاك نأ ىلا مسن ميظعت ىفا وهنا ىت- ءابسالا نملضافالا مهفالسأ بيس
 مالكلا اذهل صاح اودولاّوس هنو (مكي وذدبمكيذعت لف لق ) لافو مداوعد موياع لطب أ ىلاعت
 هءلعلاكشالاو هءابحأ الو هللا ءاسنب أ او سدا مهف مويذع هنكل م-ييذءامءايسأوهتاءانبأ انك ولما |
 مازلالا عضوم ناكن اف ةرخ الا ىف م-مذعيس هنأ اوءدتوأ اندلا فم_ميذعهقانأا وعدت نأ اما لاقيتأ |
 هتم أو وه هنأ ى دي ناكل سو هيلع هللا ىلصا دج نال هللا ءامحأ موك مهئاعدا ىف حدقيالا دهنان دلا باَذَع /

 ْ عض وهناك ناو نيسلتاو ئ-ساعا لق ىلا ودح أ ةعتوىلا اورظنا ا دلا نم نءاول ام مهما مث هللا ءامحأ 0

 سبل لو هباء هنثا لصد مر ايش ا درو اذ نوركشي موقلاق ةرخ الا ىف مب ذعمس ىلاعت هناوخ مارلالا ||
 فاك تناءابح ممن مجماعداىفاوذك ممناب هرابخا در ناكل ارفاكن اك ول ذا بابل اد.« ىف فا تحب |
 ايندلاباذءوه مازلالا عدو منا (ليالا) هوجو نمباوطاواعت اضلالد:_سالا|ذهريسي دكندسو أ

 هءلع دج اندلا فهلا مهيذعامل هءابحأو هللاءاسنب أ اوناك ول لوبي هلال ةءزالريغدحأ مو ةضراسعملاو ٍ
 مازلالا عضومن ا (ىناثاا) لاو ا 'لازذهقلاءانببأ نم هنأ عدي لو هللاءامحأ نم هنا عدا مالسا او ةالصلا ل
 نل اولاف مهنأ مهنع ىلادعت هلاربخ أي ةرشالا با ذهب نيفرتعماوناك ىراصنلاو دووبلاو ةرخ "الا باذءود |

 1 ةققطاىفدذ ءااف مكضسهللذ مكب و ذي مكب ذ عيل لق هلوةبدارا !(ثااثااو) ةدو دعمامانأ الازانا | امسع ١



 ا

 ا انمسمناالا مال .ااوةالدا يلع لا نام زرق تالا ذاب نيالا ادو ملا ليقارفاكك يذلا دوال

 هلوسر سأل ن نكي 0ىلاعت هلال يل وأ با وا اذهو ةفاضالا هذه تنسخ نيم دقت كا سنج نماوناك ٍ

 لباس دعي ىلانعت هنأ لال نولوةءممناف دو+ولا فدع لخ ديل ئذد موياع حي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 رسمنا مذ الي) ىلا عت لاه مث اندم ان و5 هيلال دسالا نوكي ىيَح لص و دجو دق شد مهيلع جي د نأ ىلوال' 0

 دحال سدو هل ارذغي نه يلع بج ول ق- هلع دال سدا هنا قدي ءاشمل ع نمبذدعي وءاشن ن ار ةعر ١ ىلذ ن

 3ك فا وقلادا يم نااندب انا لعاو ديربامم 2 هلا هبال ترسل 191 لبر عي نأ نحنا ع3 هماع

 هللا عاطأن هككاذا ةهزتعملا هذ اذه تف كار مهجهتي اذعلاكو مهيلع هّتر لاك هاب أو هللا ءاسنبأ

 ْ فولا دعب هنععطقولو دان الادنأ هيلا ةمعنلاو ةمسرلا ل اصياالقع هللا لعب هناف رئاكلا ن ءزرتساو ْ ا

 || لوق نمم-ظءأاذ»و ةمك-طا ةفصنعح رانو هتموهلا تاطياةدحا و ةظلس منلا كات ة رخ”الا فةنسإ

 دوماالوةللاطا ءاشد نمي دءدوءاشد نم . رقد هلوقثا امو هو امحأو هللاءان أنف ىراصتلاودوملا

 ١ (امغيامو ضرالاوتاوعتلاكامهقو) ىلاعت لاق م لك أو ىلوأ ةلزتعملا ل وقلالاطبا نوكي نيف

 : كلو فيكو ايحاو اعد هءاعفىدءئلا ارشدلا قدسي فركذ انكم هتر دقو اذكم كلم ناك نم ىعع

 | نولوقينامهداوذأ نم ردك ةلك هر اان دهماعتل: دا هّتفرعمو ةصقانل ا هتدامعب لهاذلا ناسنالا
 وهالا انه عما اورمضل االءال هنال رش الا قلل اسم لوزي هءلاوكأ (يصملا هيلاو) لاق ايدك الا

 1 نه ةرثذ ىلع م ل نينائلوسرك ءاحدق باك االله" ١ ىلاعت هلوق 5 هلل ذئءمون هالاو لاق اءكح

 ا لدا بم هيقو ( ريدقئ * لك ىلع هللا و ري دن وريد مك اج دقفر دئالو ريشي نمان ءاجام اولوةن نأ لدرلا

 ناهجو ه.ضفريدقتلا!ذ- هىلعونيبملاردقي نأ (لوالا) تاه> وم كل نيسهلوق ف (ىلدالا ةلأسملا)
 لوسرلا ناملهي دح لكن ال هذ ن_.حامغناو عئارمثلااو نب دلاود نيا كل نوكي هنأ (طموكا

 : هقدح ن_سحائاو نون م :ك اممكل ندي ريدقتلا نوكي نأ (اهيناثو) عن ؛ارمشلا ناسلل_برأاسا

 لك !لوعءفلا فذ-و 17 لا كو ف نركجو كارد الذ (قانلاهجهلا) هرك ذ مدعم

 |١ ىأ اننا( وع بلسنلا نق ىلا نر ( ةئائلاةلأسملا ) ةدّئاف ءاريسصب ريدتتلا اذه ىلع نال
 : رق لاقي ءاسالا ن نم عاطقن ا ىلع ديرب سامع نبا لاه ىلسرلا نه ةرثذ ىلء هلوق (ةثلاشلاةلأسملا) مكلاشيم

 ىاودلاروتدفا ةرتقءامبن الا نمد ىتلا 5 د1 1تءع#و هءاع ناك املقأراصو هتذح تنكساذااروةةرتيئذلا
 1| لاسر نمر و دف نيح ىلع مكءاج ىأ ك ءاج هل قلعت خذ لارا نامل-ءاو عئارمشاا كلب ىلهسعلا ىف

 قاومت اى اكل | ن درا ارالتار حم اهبس مالت! امياعو سترى دبع حا ْ
 اي ا

 ' د ةئعب ىف ةدئافلا (ةعبا ىلا ةلأسملا) يعل نانسي ا رداد ب 50 ل“ ارسال

 : اهدهوعمداقتا ةمَدَقما ا عئارم اا ىلاقرطت دق في رتتلاوريغتلانا ىهللسرلا ن نءةراق دنع مالسأا هلع

 |١ ضارعافار_هاظارذعٌكلذراصو بذكلاب قدصااو ىلطايلانق ولا طاتخا كاد بدسو اهنآمزلوطو

 : ثعبق دبيع) فرك او ردا كدانعن تل رءاشتوا!اناولوتي نأ مها نال تادابعلان ءىافلا

 ردالوربسشت ن 1 ءاجاماولوة:نأهلوقو ردع! !ذجاةلازا مالسلاهءلعأد- 28 ةولااز» ىف ىلا عتهّلثا

 لاق مري ذنالوريشب ن متقولا اذهىفان* احاماولوة نأ ةهارك ةرتفلا تقو ف لوسرلا مكمأ !انشعداعا ى ىدعل

 ١ ىعااورب دقئ * لك ىلع هلفاو لاف مش ردعا| اذه عفتراو ”يلءاا هذه تلا: ازاردنوريشب مك احدقؤىلاعتا

 هُم عيل | ىلعار داق ناك-فئث لك ىلءر داق ىلا.عت هقاو لسرلا ةمءب ىلا قاذتا حاشا بج و ةرتفا !كود> نإ

 ثعبي نأ هتجرو همركى بجو ةثعبلا ىلءارداف مركلامي >-زلاو ةمعيلا ىلا نيج ا: < ىاذلا ن اكضااوأ

 لاه داو) لاق ذاو) ىلاعت هلوق # اهاندرق ىلا ةلالدلا ىلا ةراسشالا ريدقْئث :لك لغات اف مويا للدرلا

 نءمادحأ تود لام مكان اراكواءمكلعجو ءاسسأ مكمف لعجذا مكمل ع هللا تمعن اورك ذا موقان هموقا ىدوم

 2 ار ل © عب
 انه
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 دلوع طن ر»نز تامعزاز هموقا ىدوم لاق الر را فرار تاره افالا بر هاا ) ( نما |

 مه ىعأو ىل اعتهن |ممذ ىسرم مهرك ذو قاثمملا مياعذخ لبق هناكسصص لد" ارم قايم هللاذشأ دقاو
 ةلأسملا) لد اسمان الاىفو نيرا.للا ةيرام ىف هوقااخو قالا ف لوقلا ىفاوفلاخت ني رابخلا هير اعسب ١

 سامة 1 تدر ننال ءاسأ مك. لعج ذا هلوق (اهاقأ) ةهثالثرومأم-ملعَي مىلاعت هنا (نكدالا ||

 اضي أو للا ىلا هعماوتاطنأف هموقنمىموء مهر ادخال انوعب_سلا مهنة ءادنالا نىك ارمسا ىف
 بوةءيدالوأوءاسالار اك أن ءاوناكق اغتالابهثالثلا» ءالؤهو ميهاربا نن قد-١نب بوةعيدالوأ نءاوناك |!

 بوةءيداو نمالا .ايهنالا ثعيال هنأ ىمومإل عل اعثدقلاو» ابنة نرخ كحال لوق ىلعا فاك اهبأ

 ريخأ نيذلابو ىدوم عم ني رمذاحا اكن يذل انوءامبنالا نم ىذم نعل د فرمثلا اذ وذ لمع اه«ادإو نمو
 مكلعججو هاوق(6ن اند يظع فرش هنا كاشالو كلذ دعب ل.عاسم ءاو بوةءيداو نم مهتما لأى هوم هللأ

 ىديأ ىف ماك امدعءم-ك:أنوكلءارارسأ مكاعجو ىءيئىدسا لاق (اهدحأ) هوجو ه.ةواكو لم
 ناك اسنوالوسرناكن ء لكنا (اهيئانثو) بلاغمكسفنأ ىلع مكيلغيالو نيف زا لهأ ةلزنع طمقلا

 ان [د3:ىلاه لاك اذهاو اكلم ناكذ مويلع مك ل اذفان تاكو مويفف ةرمصتل كاجو هنأ سهأ كل هنالاكلم
 7 دا لولو سهنالسأ لكلا (اهئاانث) [يلفعاكلم هان د او ةمكسطاو نا كلا يهاربا ل

 ناك نم ىكحص نا (اهءبارو) ةراعتسالا لمس ىلءْلولم نأ كوأم موبق لص ن هد لاعب دو اما
 هيلع ىلا ديال ن نء كل ا جاجزلا لاه كل مو وذ د>أ ىلا هس اص ه ىف اج امك ن نيل لوو نعم هسفن لع ايل ادم

 نوموة: مدخو ةريثك لاومأ مها تناكو ةيراج هام اهيقو ةعساو مهلْر امم تناك كاسْضلا لاهو هنذاءالا درحأ
 هلوقدا الا ءذهىف ىلاعت هنا اهركذ ىتلا من || نم ( ثلاثا اعونلاو) صلم ناك إذك ناكر مو مه ص أب

 ىل اعت هنا 5 ماركالان نم ةعظع عا أم مدمج لاهم كدر نمل اعلان ءادخأ تي لام انت و

 ىواسااوَن ما مهيلع لزنأ هنا (امتانو) مهلاومأ مهتروأو معو دع كلهأ هلا (اه2انث) مهارعلا قاف

 (اهسداسو) مامغاا,يقوذ لظأ ىلاسعت هلا (اهسءاشو) ران مةيذعلاهامملا مول حرخا هنا (اهعبارو)

 مهو هللانالعلا مهاوناكمانالا كلى مما (اهعباسو) مهل عجم ةوينلاو كلا موقا عت هنا

 مسه صأ م-جااه>رشو ةمعنلا هذه م_هرك ذا مالسلا هيلع ىدومنالعاو هنيدراسن أو هللا بامحأ

 ال0010 211 تلا ىلا ةسذدلا ضرالا اواخ دا موقا 2 لاةفود_ءااةدهاعمع كلذد_كد

 نائبا ليج دعصاملمالسأا هملع 3 ارباناىور (ىل والا تل أملا ) لاسم هو (نب رسساخ او ملقم مراندأ ||
 هءلعىءومموق جرحا ل لدقو كل د رد! ثاريمودو س 2موهذ لرد ردأا5 رطذا ىلاهت هللا هل لاه |!

 ضرأأ ماسلا ضرأ نووي ل ءارس اونبتاكو ماش 0 ره نم -
 كلت لاو-أ نع م-هااوس سمبل ءائمالا نم اممقنرمشع ىنث | مالسلا هيلع ىبوم ثعب مث دديعاولا
 مالسلا هلع ىدومثعب النو رمسفملا لاق -لئاهةىظعاماسجأا وأردالبلا كل: اواةداملق ىذا رالا|
 ةهكحاف عمدك قم_ولعجو مهذخأف نيراملا وأن مرد اوم_هار سهلا ل_الءاو 00

 ]| لاسقف انلاتق نودير.ءالؤهكلمال اي عتم لاهو هيدينب مسهرانف كاملا مسمي ق أو هناتسب نماسواجسدق ناك ||
 مال سلا هيلع ىموم ىلا" ايقثلا كئاوأ فرصفا مث متدهائامع هدرخأو مك اصلا اوعدرا كلاا

 بااكو نو نب عشون امدو مهئمنالجرال اهلوق اولةب لذ هودهاشاما وكب نأم همه أذ ةهقاولا هوري_تأف

 000 تا اولاد معذلا ةريثك ةييطدالإ ىهالافو سعال الوسام ممأق افون نبا

 نم عانممالااور_هظأ ىح سانلابولقىف نيلااوءقوأ دقذةيقايلاةرمثعلاامأو ةفمعض م-ممولق
 انهما التاق كيرو تنبه ذافاسوف ا مادا اديأاهلذ دن نانا مالسلا ه-ءاع ىموح اول قتم_هوزغ
 تنا كواولاه ةنسوسرأ ةتلاق ىلع نأب ىلاعت هللا م-مقاعف م.يلع السلا هيلع ىموماعدف نو دعاق 0

 | كلدأ و هد ١ !فيامعلا ككاو آتامو هن ةئس نيعرأ ميتا رترعتام» نيعدرأ ست ءامقذلا د ةيسعؤدم

 ا
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 1م مالسا | اه,ياءنوراهو ىمومنا لاك نم سانا! نمو ةظءاَغت ان وةعب همتاا ىف ةرمثعلا ءابقنلا

 منهوبلغو نيرابملا اولتاقو بلاكو شوب هعمحرشو قب مالسااهملع ىءومثا لان همسه همتلا ف
 ىف ةسدّقاا ضرالا (ةاثلاةلأسملا ) رومالا ةيفيكب لعأ هللاو دعَملا ىههذهذدالملا كاتاولخ دو

 !١ادناا ارارقو اكسم تاء-و كرمشلا نم ترهطنورمفا١لاف تاف الا َنَمَتروط ةرهطل ا ضرالا

 نءةسدتمنناكام ةسدٌّلاضرالااولذدا مالسلا هيلع ىموملاقاا ضرالا كل نالرطن همفاذهو

 اوذلتخا (ةثلاثلاةلأسلا) لبقامف كلذك تناكامنأب باع نأ نكعوءامسن اللارقءتناكامو"لرمثلا
 || تدرالا ضءبو نطسل) روم د ىاكلا لافوانرأ ىه ديزْنباو ىدمااو دم ركع لا ةفض رالا ىف

 || مكل امنا ظوفحلا والاف باك (اهدحأ) هوجو مكل هللا بتك هلوقف (ةءبارلاةلأسملا) روطلا لدقو
 موه.اع دم را هئاف لاق مت مك هلا بنتك لاه لمة نافاهاو دب مكعأ (اهتاانثد) مكل هللا اهبذ و(اهيناثث)

 اماعزاك ناو ظفالا ل. قو ممامصعو مهد مشب مهلع اهمّوح مث ةيد تناك سامع نبا لاق باواعاو
 هللاب دك هلوقب دعولا نا ل_#قو مهضعب ىلع مارحو مذهل بوةكمهناكرادف صوص اوهدارملا ن كلا |

 نيعبرأ م-هملع ٠.2 امال .ةوطورشاا دحوم مرحال طرشلا دج وللاسف ةدعاطلا دمعي طورمشم مكلا

 || ىحو ة_وظع ةدئاق مكل هايتك لوقف (ةسماشلا ةلألا) بك املص-نوءبرالا ىذهاسلف مدس
 ني:مؤوماوناكن اف مها ضرال كلت نأبءافعذلاءالؤه دعو مل ىلاعتهتنا نال نيرام-اوناكن او مولانا |
 ىلءاومدة,نأودرالف مماعمهطلسو موماعمهرصاب هللا نااعطقاواعمالسلا هلع ىمومقددينيرقم ()

 هشو مرابدأ ىلءاو دترتالو لاق مث ةماكلا هذه نم ةدئافل |ىهءذهن عاهالو فوخالو نيسريغ نم مهلامق

 مالسلا هساع هنال كلدو مالسلا هيلع ىمومةو.ثى كشلا ىلا سلا نيداانءاوعجرتال(لوالا) ناهجو

 اوءطّقي لواذ مهءاعمهرمهن ىلاعت هّللانأبادعواذ_هناك مسهل ضرال اكل: ل« ىلا.عت هللا ناربخ أ اسأ

 (ىناثااهجولاو) ةٌونلاو ةمهلالاءنير ذاك اوريصرف مالسل اهماع ىموم ق دصف نيكاش اوراص ةرصنا اهذ ب
 اومزعدقاوناكعولا نا ىورباهنع مسرح ىتاا ضرالا ىلااهاو دب مترهأ ىتلا ضرالا نءاوءجرئالدارملا

 أ( كوفي هناقةرخ الاف نيرمساش (اهدحأ) هوجو هم نب رسما او ءاقذمف هلوةورمد ىلا عوجرلا ىل-ع
 ءمثىلا نولدتال اوه.لاف نو وع (امتاند) لذلاىلانوء-رت (اه.نانثو) باععلا مكمل وباوذلا

 (نيرايجاموقاهبق ناىعوما اولاق ) منا مم ىلاسعت هللاربخ أ م5 رجالا عفاشمو اين دللا بل اطه نم

 ىذلا ىاعااوذو هملع هريس ىنءع سهالا ىلع هريج نم لاعفر املا (لرالا) ناهجوني راي, اريسف”ىفو

 امهو نيفرحىفالا للهذ [نمالاعذ عم-أل ءاّرفلا لاك حاجزلاوءاّرذل ا رامتاوهاذهو ديربام ىلع س انل اربع
 ةعف”سعتولووط تناك اذا ةرامح هل مهلوق نمذو ًامهنا (ىناثلاو ( كرد أنمار دوريح أن مرابج

 اوناكموةااو لأ! نمرايملاناهشتانوق امظعالب وطناك اذار امس ىل-رلاّقيو اما ىديال !لصتال
 ذهل نيرابج م_هومسف مها لت تناك ام ىموم موق ىديأ تناك ثدي ماس>الا مانعو ةوَلاةبامتىف

 ءادهاولاه امناو (نواخا داناف اهنماوج ري ناف اهتماوبرخ ىتاهلش دننااناد) مولا لاه مش ىنعملا

 || نالحر لاف ) ىلاعت لاق مث «طامملا مسىف لدا يلي ىح ةزللا نواح ديالو ىلاعتهلوةكد اعيتسالا لميس

 اواكو:ةهللا ىلءونو.لامتمكناف هوةلخداذاف باياامهئاعاواخ دا ام_ملعهلفا منأ نوفاك نيذلا نه

 || اناكو انذول ني بااكو نون نب عون امه نال رلا ناذه (ىوالاةلأسأا) لئاسمهمقو (نينمؤم منك نا
 ْ لانفقلا لاق هللا ةرمدأ ىلءداةعالاو هللا نوعي ةقالاوةبادهلانام_مماع هللا منأو هللا نوذاع نيذل | نه

 تالجرام_هونورايملا مهو لومار يماوُس م-يف اخ نيدلا نه نال_جر لامورب دقتلان وكي ثأز ودو

 ًاوق نم ةءارقو م-علانق ىلع موا اه .كشت ىمومموةالوةاااذهالاهو انم اف ناعالاءاهبملع هللا ملأ سبل

 ةفص هنا (لوالا ) ناهجوام_هملع هللا نأ هلوقىف (ةيناثلا ةلأسملا) هحولااذها ةدهاش مذلاثوذانع

 (ةثلاثلاةلآساا) مالكلا نم دوهةااوهام د كح ؤرنيبلا ىف عقو ضارتءا هنا (ىاثلاو) ن الدر هلوقا



 ل

 || قنالواومز منا م_هدلب بان ماخد ىتملاق هناكر فظل ورمدنلاب دعولا ىف ةغا اممبايأ |م-ميلع اول دأ هلوق ْ
 امهلوةىفنالحرلا ناذه محا ( ةعبا لات اسملا) لءأهللا ومي وناس الفراد نك اسالو رانا مهم ا
 هيلع ىموءم_هريسشأ الق .مالساا هيلع نوم ةورب نيم زاجاناك ام-ملالنوبلاغ مكنافهوةلحداذاف |

 "هل صاح ةيلغلاو مهل ةرمصنلا نب اعطق مرسال مكسأ هللا بتك ىتلا ةسدقملا ضرالا واندا لاق هللا نأب مالسا
 رصنلا ىلاعت تلا كد عوامل ىنءينينمْوَم منكن ا اواكوتفهنا ىلعو م-هاوةب موهالك اوت كلذلو مورتاجف

 ' ]|| مككرصتاا اذهل ودح ىفهللا ىلعا واك ون لب مهماسح أ مظعو م-موق ةدش نءنيفتاخاو ريصت نأ جشرالذ |
 ' ]||| ىلاعتلاف مث *« مالسلاهماع ىموم ونة ني-:هّومورداقا اهلالادوج ول َنيَوَدَم نيدَمّوم منك تا
 هذا هلوق فو (نودءام انههاناالئاتف كيرو تنآ بحذاف اهيفاوءادام اديها دنن لانا ىموءاناولاق) |
 (ىناثلا) ىلاسعت هلل ا ىلع ءىحنا وباهذلانوزّوعا واكو ةم-اوفاكموقلا لعل (لوالا) هوج وكيروتنأ |
 .اولاف مهناكف يح نأ ديرب عي قبيح بهذف هتلك لاقي ام وه لب باهذلا قش دارملا ن وكالثأ لت<.
 ءادالارخ .رعخأف كعب كل نيعم كيرو تنآىهذا ربدَعَملا (كااثلاو) مول امش نيدي حد روتنانك |
 | هاوقيدارملا( عب ارلاو) ريح دعبريش عنسجالاناقاضيأ اري التاسقف د وقل ء ع ف .كفربلت انرمضأ اذا لمقناف |
 | هولاف ناكيرو تنأ بهذا م_واوق نورمسذم ا لاف ىبموم نهريك أتاك هنالانرءوه“و نوراههو>كيرو ||
 1| اوقسفدقاو قسنوهفةعاطلا نعد رمل هو ىلعهولاه ناو رذكو هذ ناكم ىلا ناكم نمباسهدلاهحو ىلع ||

 حرش ةصقلا هذه نمدوهةملاونيةسافأ ا موقلا ىلعس تالف ةصقا |هذهىفىلاسعت هلوق ىلا دب مالاكملا | ذب
 نع ىح ىلاعت هناّم اوناك ذم ىلاسعت هللا ءامبنأ عم ةعزانملا ىف مه ولغو مهضغب ةدشودوهلاءالؤ» فال |!
 نارغا فج اجلا ركذ ( ىتأو ىسفنالا كالمأ ال ىلا بر لاق ) مالكتلا اذه مهنم عمم هنا مالسلا هيلع ىنوم ||
 || انا ىعااو فا عضوم ىلء اة سن نوكي نأ (امه دحأ) نيوجذ نك عف رلاامأ بهذلاو عفرلا نيو+ وجو هود ||
  لعافطع وكي. نآ(ىناثلا و)هلوسرو نيكرمشملا نمءاىرب هللا نا هلوق ل« وئاذكى أو ىسةنالاكلمأ الا
 نوكنأ (ا.هدحأ) نيهجو نكح بصنلا اما وائ_سفنأ الاى اوان كلهاال ىدملاواناوهو كالمأ فريعشلا ١
 الإ ىسفن ىلع انوطعمىخأ نوكينأ (ىئاثلاو) اةسفنأالا كامنال أو ىناريدقتلاو ءايلا ىل_عاقسن |

 لاف ل ل. ناف هتعاط كلام وهف هلاعبطم ناك اذا ءانأ نال ىخأالا كامأ الو ىسفتالا كلمأال علا نوكمف
 || قايطا نم ىرا ا قونولا لك امهب قشب لهناك اذلق ناروك ذا نالجرلا هعمناكو ىتنأو ىسفنالا لأ ال 1
 نم خالادارملان وكي نأزوءتاضبأو هقفاوب نأ الما كِل د لافائاهلعأ اضيأو دّوقلا ل_ءنيرثك الا 1
 1 (نيةسافلا مولا نيبواسننقرفاف) لاق م ىنأو هلوق ىف نلخ ا داناكفريد قتلا | ذه ىلعو نيدلا ىف هاوي 1
 مييلعءاعدلا قىعمفودون وةكساعممماعمكستو قس ايعانل مك نأي مستو انما ل_هفاق عد |

 ىلاعتهنامث *« نيملاظلا موقلا نمو هلوةكوشو مّ. نماندل دارا انو تحج. نألة-<و
 لئاسمهسقو ( نيةسافلاموقلا ىلءس أ الف ضرالا ىف نوم. هن سنيعد رآم-ماعة مر! مئاق لاق ) 1

 | (امهذأ) نالوق ة:سنيعب رأ هلوقىفو مولعة مرش ةس دةملا ص رالاىأا_محاف هلوق (ىل ءالا ةلأسملا)
 ماها ضرالا كال: ىلا عت هلا فم ةنس نيعبدأ مديلع مر ع ةسّدقملا ضرالا ىا مرتلاندي ودتماسمملا ||
 ىأضرالاف نوهت. هلوةبةيوطنماهلا (ىلاثاالوقلاو) سنانب عب رلا» ركذاذكهدي را ريس غنم
 ةدابلا كإاولخدم_هدالوأ نا ئغاونامو مهيلع ترقب دةف ةمرااامأو ةئسنيعدأ ةلامطاكلةىفاوقنأ
 مولا نينواتنب قرفاث موقلا ىلع هئاعدف لاقام مالسلا هءلع ىمومنا لق-< (ةن اثلا ةلأسلا) ا
 || نرحب هلا لعهمتلاءىلاسعت هللا هريس: الف. هنم فخ أ لب باذعلا نم سنحلا اذه هئاعديدصقي ل نيةسافلا ||

 مويلعاعداسأ ىسوم نا ل:اةم لاق نيةسانغأ !موقلا ىلع سان الفل هو هيلع مه سه نودو ءارعف كلذ بد ا :

 مدنو :انباءتوعدمهل اولاقف كلذدي موق ربخأ مالسلا هياعىموم, نامت هينلا لاو ًابىلامغت هللا ربخأ ١]
 .[|| دم اءاطخ شل ذ نو كح, نآزاجو نيةنسافلا م ودا ىلع سأتال هملا يللاعت هنن ىسو اف لعام ىلع دو |
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 )ة ةثلاثلاةلأملا ١ مع هقناو لسرلا ةفلامعو ىصاعمل معاش لزي )موق ىلعنزختال ىآ انو هيلع قل ل ها
 0 ولاه هل ىفاناكا امامهنام وقل اةفال مأ هما ىف امقب له مالسلا امماعنوره و ىبمومناىف سانلا فلا |
 ءايبنالا تاوعدو ْنَدسافل ا موةلا نيدو هب قرفي هللا اعد مال سلا هدلع هنا (لوالا) هو>وه- :اعلدو ا

 ( فاثااد) عضوملا كاذىف م-4«م ناكام مالسلا هيلع هلا ىلءلدي اذهو دام مالو ةالصا مولع | !

 اودرغم-ما بساودعاماموقاانا ا و١ نوبدءيال ءام ءان :الاواباذعناحك هيئااكلذ نا

 نورخآ لاهو تاذعااكل د ىف نيقساسفا نئاوأ عمانوكب نأ زو ف. 5ك اننا زردل ىو

 ميهاربا ىلع راثلا لو-اكب اذ_علا كلذ اه_مياع لوم ىلاعت هناالا مل كلذ ف موقلا عماناك اهم
 || نام را لا ه:ماجرخوأ هلا! ىفانام لهام-ماىفاوفاتخ ا لوةلا! د نولئاقلا ئامالسوادرباواعشس |

 هنوم داع همصوو ىنوم تحذر انو نوف نب عشول قب هو سا هدعب ىدومتام مث هءيااقتامنوراه

 نمجيرخو كلددع ىدوم قا لبنورخ ا لاهو كل دعب ماش !١كالم هنا لمقو ةسّدقما ضرالا عض ىذلاودو
 ْ 00 < اماقهلوق (ةعبارلا لأ - 11١ لعأهتلاوةسّدلا ضرالا دو مه رهقو نيرا 500 لا

 اوثكعنأب مه مأذدبعت مرت نوك, نأ ايزو ل قو كم رخال عنم مب رت هلا نع نورثكالا ||

 لاقفهمتاا اوهلدخا (ةسماد الأ ملا ) مهعل ةصءوس ىلع مهأأت نافع دما ءااوةدثا| ىف ةراسفملا كلذ ىف

 لدقراذ:ر ةرشع ىناذ همس لاقو اع رفنيثالث ىف حءارخ ةعست لقو حمارف ةمسسرا دشم ع ب رلا

 ةرافاا نمريغ هلار د ادع ل ماعلا جميلا اذه اني ردد فاحت 3 ناقو سراف ىل اذن اقساواك

 دكرح ىلء مه: .عااوعضو مماولواهتعج ورانا ىلا اتي ر ط2 هع نأ مهمدحال و وة ثدحي ة:سنيعبرأ |

 ١ ناهبو هيفاثاق « ةريغصلا ةزافما ىف فدكسف مب مظدلار هل'ىفاوناك ولوان تماو>ر اك اوكلاوأ رب يا

 عدى ودنلا مالداعتتمالا نابانتلاراذا+. فردت تالا تام دك غانا (لوالا) ْ

 لابس هلل انا لاتفح لل لاول لار د ةفد عقلا رح رح اكان رسق اد ولا لطابهنا وتاْر عما

 ءازج ةنهللاو ةَعْشملا عم ةئسنيعب رأ ةزافملا كل: ىف ثكملان مه سهأ ل: ممناطوأ ىلا عوجرلا مكر

 هش هأن لاقي (ةسدالا ةلأسملا ( لاحم الا لازدةةردقللا اذن ه ىلعو م-هع٠ ةصءوس ىلعم-هأ

 ثءح نود اوناكن تلا لاه اهمف ىدتمال ى جااضرالا ءاهدلاو اهعأ هينااواهوواهنتو انها

 م- لمان سكتلاةد هو ةرادء_سالا لدس ىلع ةزافملا كل“ ىف مهتكرح تناكو اودصأ ثمح نوسعو او

 ةزا هاا نع اوحرتع نأو دب ال مناف اوعجر ملو اوةطع و سعلا ريسم ىلءمهانعاارعظواذا

 م-ملع لت لاو (َ ىلاءت هلو5 #* مل_ءأهللا و هانرّرقام ىلع دعنا ام رحت ىلعم اكل الج ىلو الاى

 هوجو اهل.قاعتي الاءذ_هقلعت ف ( ىلدالا ةلأسملا ) لئاسم ةياالاىفو ( قحاب مدا بال
 اوطدس نأموقم_هذام كلء هللاةمعئاور كح ذااوذمانيذلاامأ امكن اعف لاه ىلاسعت هنا (كمالا) |

 2ك مب ةنئاوءال- ءلا عاتب نو ديربءادعالا نا لافراد مكنع مس م ديأ فكشف ماهي ديأ مكم كلا

 ْ ف.فذو ةئلستا ا لال ىلاعت هنامث مهلا ملا لادنا ند مهءادعأ عنعو هلطفب مول نع ىلامعت

 ناق انتدلاو نيدلا ىف ةمطعلا عن مان ىلاعت هللا هصخ ن هلك ناىفةريثك اهدقركذ باقاا ىلع لاو>الاهذه
 ْ دوهيل انام مسهنم قاما ىلاسعت هلل اذخ اورمدع :الا٠ ايقنلا ةسقالو رك ذن غو ادسح هنوعز اني سانلا ١
 : مهأوقوم هرفك ىلع ىراصتاارارمد ادد هدسعب ركذو ةواسقااو نءللا ىفا وعقو ىت- قاثم اكل ذاوضقن |
 ملسو هءلع هللا ىلص 1 مهد ساالا ل ادامو هملع مهام داسق ىلع م عا ةعطاقاا لد ال دلا رووهط د هب ثلا

 ناسمعلاو دْرَم ا قع وزاري :يراط ف هوي هدب 0 انوا نمد 9 ام |

 2 لو از ل ىلاعت هنلا نا ىلع 'هذما دس رخ "الا لق ام_هد 5 ناو مد[ اةصقهدعبرك دع

 ْ | مرحال معنا ملنعأ سو هيا نهقنا ىلصدجت ىلع هللا م :تناكالق دوس ةمعن ىد لك نا ىلعالاد صدقا
 نم ةنلست ص دقلا هذ دهرت ذناكتن قر ا اا عاب دس وست ال تاجا
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 ممل

 ) ىناثلاو) ةئوعو ةفآهياوعقوت نأو هياوركعنأ دويل نم م وةّيدانأ لسو هيلعهلثا لص هلو سرا ىلاعت هللا ٍْ

 ٍ نءاوفعيو تاتكلان منوف م _ٍ :ك ام اريثكم كل نيس .اناوسر مءاس دق بانكلا له انهلوقب قو اعدم ادخن ا

 1 ' ةقلغتم صقل! هدهنا (ثلاكاوإ : رقاد ماهياع ص ادقلا باسا ة.ةكوةصقلاهذهوريثك ١

 | ةمادنلا فم هئالسأ لبسنااولعبل مدآ ىباثيدح دوويارك ذا ىأ نيران يرام ةصق ىعر اهابقامب
 1 ْ ََح - الا لق ىلءامد د- أ مادق ا ىف مدآى الدبس اد ةردجلا لع موا دتابس هلصاتل اًةرمس1ل او

 | مسوعفلب الىأ هؤام- او هللا“ اسيا ن نذ ىرادثلاو ذوهملا نع هناك هلوش ليةماذه لبق (عدارلاد)

 1 ْ هللا دنع اهظعماسس از قيمت مدادلو عفش ملاك مد رذك عمءاسنالا دالوأ نم - ممو تحسم

 0| ناو مدن باريذع ىلاعت هللا م هريخأ اد سح لسو هنلع هلثا ىلص دمت؟ باتكَلا لفأر دك امل (س.ماسإلا) ١

 ْ نالوق هرفمهلع لئاوهلوق (ة املا لاس ا)دس1خلان رءردختلا هةمدوصقملاو ةيقاعلاءو سقهعقوأدسطا

 انيا امها (لوتالا)نالوق مدآ ىناهلوق فو بادكل ا لعأ ىلع لتاو (ىاثااو) سانلا ىلع لت ةاو(امهدحأ)
 بحاصناك لب ,اهنا(اوهدح 1)نالوقامم ةعزانمملاعوقو بدسفو لد اهو لح اذامهو هيالص نم مدآ

 3 ا | اهلعحو هْمغف تناك ة ةاشنسحأ لد اه باطنانابرق ام.ئمدساو لك برقف عرز ب>اسص ناك ل اهو ْمُع

 ' ||| نم ران تازئف هلل اىلا هلا رقي دس او لكب رقت مث اناب رق اهلعذ هعرز ىف تناك ةطنرشش لد اه باطوانانرق

 | هنانرقليشم وه.خأ نان رق لبق ىلاعت هللا نا لاه لف لاه تابر ةله لو لم اهنابرق تاق>اف ءامعسلا

 ١ حقا تاكو ةيداجد ٍءالغن ط , لك فهل داون ناكمالسلا هماع مدان اىورام ( 5 هلّقددقوهدسطل

 ا لاق ةمأو 0 هتمأوو لد اهام_هدعبو ه«ةماونو لبافهلداوذرخ 1 ن ا ط نم مالغلاب نط زمتنيلا

 ْ هتشاب وح ودو اهب قات لاقو كلذ لاه ىأت لس اه نوال د رطل مانإرا اهو سانا ا نس
 1 هنماهتحوز هنابر ةلمتاك ًافانانرةانرق اههل مالسلا هملعمدآلاَقذ كيا روداماو ىلاعت هلثا نماده سداو

 : وهو (ىناثاالوقااو) هلا دس لس اه هلةفاران'هنامرق ىلعىلانمت هللا لزن أ نأب ل اه نابرق ىلاعت هللا لمتق ا

 لد ارمس ا نب نم نيل اناك امناو هيلصا مآ ب ناك امانادرقا 01 رةنيدالامدآىانا كاصفلاو ن_سملالوق

 1 سفن ريغباس سفن لق نم هنا ل" ادا ى لعاتلا كل 20 نع ةضةلارخأ [قىلاسعت هلو هملع ل. !دلاو الاو

 .: ملصيال مد[ باد أ نم ٍباذلا اذه رودص نارهاظلا نم دا[ هج سانلا لق ةقا عاكف ضرالا ىف دلسةوأ

 ةيصعملا هذه لثم ىلع لِ ارمسا ب نمىلجر مدق أ املامأ لسا رسا ىن ىلع صاصقلا باعالاب .هسنوك» نأ

 ىلعل دب دنامو بذا! اذهل ثم ىلا ةدواعملا ن نءم-هل ارح م_-ماع صاصقلا باح ال امسّكلذ رعد ن كم ا ْ

 كو طلو نوتلا لع رثدلا قو ماديآدومملاررصا ناس ةهقااهذ- هه نمدودةبانااشيأ كلذ ا

 ةيظع ةدراباك شالو هلّدق لعمدقأو 0 - الا هد سد هتانرق ةدقنا ل_.قاممل امهدح أنا ىلا دل اةَدشم-مب

 ةادتعإلا ندع ىلاهوعدبام كلذ ىلا_هتهللاد_ةع لويقمهحاب» نانو هناد هاا هناق سل اىف

 ْ ىصقأأ ىلا د١1 ىف غاب دق ناك هنا ىلء كلذ لدةلاسلس اذه عم هلتقو هلق ىلع مدق امإف همظعت ىف ةغلا. ماو همق|

 نانه لاةءنأ بو ليا م اف ميدق بأ ددسل اناناس ةصقااهذدرك ةنءدار ١1ناكاذاو تاداغلا

 ٍْ 0 هب 0 راحل تارك 1 اهرامدا ىذااوهلوالا لوقلانأ ل-ءاو لل: ارس ا نماناك نالحرا

 نا ارغلا سك نع ذل ل ع) ىح لوقا عيصراب لج لئاقلا نا لع لدت هب ةن الا نال هيلع لدياماضرأ :

 هوجو هم قطلايهلوق(ةئلاثلا ةلأسملا) لءاهتاو قا اوهو مالا اذه هملع تامل ل "ا رسسا ينم تاكولو |
 قاساو قدصااب ةسيلتم ةوالت ىا (ىئاثلا) ىلاعت هللا هذع نم ةدصااو حاب ةسيلتم ةوالت ىأ قلاب( لوالا)

 ا لحأو نيكرسشملا نالد ذا بقت وهو مصصاا ضرغلابى أوطان( ثااثلا) ليفالاوةاروتا ا ىفا ةقفاوم

 هولمدأ ال هياوريمعل ىأ ىدللاب ( عد دارلا )هبل نوغييو لسو هيلع هلا ىلص هنا لوسر نو دس < اوناكبا تايكلا

 5 ىلءلدباد- هرثاد لطاوهل ى هامعاو اهفةدئافال ىتلا صعءصاقالان هريثك لشم لطايلاو بعال ا ىلع

 ناكد- ها ىلاعت هلوقهرب_ظنو هاك ا دّرغال ةربدلا نآرقلا ىف م هقلاو صم هانالا ن هقمسلاا
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 بهاذا (قوالا لأ ملا) لئاسم هنفو (انانرتاب رقذا) ىلاعت لاكن نانالا قالالةريد تم دك ئ
 ا نءالدبنوكب نأ و (ىناثلا) تقولا كلذ ىف مسدق ىأ اناا بص هلا (لفالا) نالوق هيفا داع

 ا مسانانر هلا (ةيتانلا ةلأسملا) فاذملا فذح رب دة: ىلع تقولا كلذ أن امن ١! نءمهماعلا او ىأ أمن ||

 (ةثلاثلا هلأ ما)نارعلا ة ةروسف نانر هلا ىلع مالكلا ىذعو ةقدصوأ ةدع) ذ نم ىل عت هلل !ىلا يبرق

 نادل مسالا رخو < لا تام وع الا انا راهم دحاو لكي ةةاناب ررقانرةذ اهلوةودو مالكا ارب دقت

 اضأو .ددعل او داو ل لصإ و يف سنج مسانانر ةلانا ىل_بقو أنا رةداو لكل نا ىلع امولعقد لد

 لِمَقَدف) مَهَدَف) ىلا عت لاق مث 5 عم الو ىثيالردصملاو نارفكلاو ناودسعلاو نار )اك ردصءنانر ةلاق

 أ راماا هلك امنأل وبلا ةمالع تناك لبق (ىلوالا ةلأملا) ل اسم هيقو (رخ الا نملدقت مو اه دححأ ند

 ٍ نيرمسؤملارثك ؟قافنال ىلوأ لالا ورانلا هلك أت نأ درلاة م العد ها 2 لافو نب رف ارثك !لوقودهو

 ءامدلان م لزتراناا تناكف ىلاعت هلل هللا ىلا هي برام هسملاا عفدير يقف تقول كل ذ ف ناك ام ل_.مو هيلع

 اطر ىوتتلا لود- نال ادود صرخ ”الاوالو. ةم نينانر ةلادح ا راصصاما ( ةيناثلا ةلآسملا) هلكأتن

 ١ نانر دم نم هيانمعأاهف لاهو نيقملا نم هقلا لب ةتاسمنا م نع ةياكح امنيه ىلاع”لاف لاسعالا لو. ىف

 | سلا سضح ىلا لصين ىذلا ناربخأف م كنم ىوةنلاهل اني نكلو اه امدالو اهموط هللا لان نأ ندا
 |١ ةةءةع وبا! ىلا راش أ وان يهىوَهَتلا مالسلاو ةالصلا هلع لاف ب 0 :ومَدلاو ىوةتلاالا
 ردع ا ل ما ل هلحوو فوخ لع نو د نأ (اهدحأ) روم ىوَمَدلا

 : بلط ىوس شضرغا ةعاطلا كلَ كأي نأ ن نءءاسقتال اةباعف نوكد نأ (اهتناثثو) ريدقتلاتاهح نعهماع

 ل.قو طنا ءااوذ- هةراعر بعص اموةدكرش همذ هتئاريغل نوكي تأ قي نأ (اتانو 0 قاتدقا ها رع

 هنا لءقو ةعم ناك ام أ آدر أ هنانرق لع رخ . الو هعم ناك أم نس هنابز ةلع- امهدحأ نا ةصقلاهذهىف

 ا ىوقتلا لهأ نم سبا ل أو نتاردفر لب اه ن نه هّتخأ جوزبالو لية لوأ ل مقءاوس ىلاسال هنار أ

 لب اهلاسقف(كنلتق ال) لاهل (لا) هنال اه نءىلاعت هللا ىح - مث هن ارق هللا لمقم ل كل ذلذ ةعاطأاو

 الوء.ةمراصك نار ةنال لاق تاع لاه ل اهّناكَرر دم ةالاو فذ مالكلاىفو (نيتثملا نم هللا ىل.ةدامتا)

 ملسو هملع هلل ا ىلص دمت يدنا ىلاعتهلن مالك ن ماذهل مو نيَق#لا نم هللا ل .ةءامنا ىنذامو ل_اهلاقف

 نع ىلاعت ىح - م امقمم ن 5, ل هنال هنانر ةلبقي ملامنا هنا لاسو هملع هنا ىل ل دل نيب ىلا هناك صقل نيباضارمءا

 (نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنا كلة قال كما ا ىدي طساسان ام ىن لتحل لدي لآ طن قار لاه هنا مولا ا حالا
 سدل هنأ بهو بحاو سهل | نءعفدلانا عم هسفن ن ءلت اقأا عف ديل هناودو (لوتالا) نالاؤستن الافو

 ْ لة< (لوالا) هوجو نمباونلاو نيالا بر هللا فا ا ىنا لاق ملف ما اره سدا هنأ ن ملقا الذ بجاوب

 ةدهصنلاوظءولا لمس ىلءمالكلا | اذه هلرك ٌدفولدق ديرب هنا ن نطلا ىلع يلقن تارامأأب لوقا عال لاك ذأ

 "| هلرك ذامناو ىلاعت هللا : نءافوخ هل_هفآ الامغاو ناودعلا مظل ل: ةاانال ديانا ىسفنن هزوحا الانا عب

 لاف ناكو رياذهلو هبلق فدمعلا لدقلا بشت هنمدض رغناكو هلق ىلع لئاقلا مادقا لبق مالكلا اذ 5ه

 هن لا نروا ذاانا باوللا ىف املا كوادر هل ةفريبك رعخ هسأر ب برمطق ىل_باه مان ىتحريص |

 لاهو عدلا ضرغل كيلا ىدب ١ طب امغناو كادق ضرغل كما | يدي طسبأ ال نسعي كلا ىدي طسابب .انأ ام هلوق

 هسملع بدك ىلإ :لهةلا دصة.نأ هل ساو رسال فرمسيالابعفدي نأ هلع بدع هسفن نع عفادلا للا لهأ

 نأدارأن ا لتقااءدو هقملا موضعي لاف (ث ثلاثلا هولا كلذ هلزاج لملاءال اع هده نام عفدلا ددقي نأ

 ْك.كقا أ هام ني دج مالسا او ةالصلا هيلع - يللا هنعقلا ىشر نافع طنا ذكعو كاد ةزاج لن

 هنلا نع عفدلا بوجو (عبارلا هجولا) لتقل اهنا لمع نكنتالو لودقلا هقلادببعن كو كهو ىلع
 سس

 تقولاٍكلذ ف احايم ناك أم سفنلا 2 ا عن رم



 هلاك

 ! | لاك ىلا دكؤملاءابلايمدكا 2101 د.ك دلو نعت قكام ]دتال لا ديشمل تاوطاو اهيا طسات ا

 .(لدالا) نال اؤسهسنو (نيملاظلاءارج كل ذورانلا باصع | ن مثوكم»َكعاو ىئانءود ناديرا ىلا ىلاسعت :
 | نيوجو نم (باوطاو) ىرخارزو ةرزاور زتالو لاف ىلاعت هنا عم ل راكم ل اناا رونا لدن نك 0

 | ىلةق ما لمع ها“ هم مهمع هللا ىضر ةداتقو ناو دوع سم نباو امنع هللا ىذر سابع نيا لاق ( لدالا) ١

 ْ ات مانللا ىلا عنج رتءانع٠جاجزلا لاف (ىنائلاو) فاضملا فذ اذدو ىل:ة لبق كلذ «ناكك دلك كان!
 ىصعي نكس نمديرب نأ نان الل والا (ىنا 2الاوسلا) كيا ركلة ل هلدأن هىذلاْك ماو :

 "|| نمباوالاو كعاو ىئاع مت نأ ديرأ ىلا لاق رفهقلاىصعينأ هريغن مديري أزو حال كل ذك ىلاعت هلل ا
 ا | 1 ناكر دير هنا لوتتملات نت ىلع بلغام دنءام. نيرا دانا مالكلل | ذهناانرك ذدق (لوالا) هر>وأ)
 "| ةريكلا هذه نع سزنتال تاكنا ردا زعتر طع را ناكت هي لّدقلا عاقيا لسع لئاستلا ما دق ىلبق |

 قنكمال 0 نءازحاعو كنعالفاقنوك ؟تقوف ىلتقدصرت:نأو بالف ةدصنا | هده بنسب ١

 ا ةةرايسطةبك مادهو نام_سحلاو ٌنافل ا دّرَ رعءادّساَكَتاَدق ةقاداالا ىلدق نع كشدأتا

 نءو نالثلةربكلا ءذس هلم نأ نع انآ كت 3وكيدأ نيب واما 0 :

 1ْ ةعاطلا نيع وه لب امارس نوكيال طرمشلا اذه ىلءو ةلا هذه ريغان مينذاارو دصة دارا نا مولعملا

 ْ | ذوي هناك شالو ىل-_:ةثب وتعز نأ ديراىفا دارا اناباو اى (ىنامااهبولاو ) صالخ الا ضو
 ||| همكخ ىف ريام ةمايقلا موي دي ملاذا ملاغلاناىود (ثلاثلاو) هملاظ باسةعهننا ن نم ديرب نأ مولا ال
 كدلع لم_< هنا ىف ىع ءانءو نأ ديرأ فا لاسةين زوما ده ىلءف مالا ىلع لو مولاظا ا تائيسنم ذخأ
 معأهللاو لوألا لاؤدلا ِ اناوج ملح اذ_هو ىاباكل:ةىفكءادو ئديضربام د لا ذا ةمامقلا مون

 .هسفن هل تامسنورمسفملا لاق (ني رساسخل أن نم عبد اة هلدقف همخأ لق هسفن هل تعود ) ىلاهت لاق مث ب

 ناودعاادمعل الدق ا ن نمروصطناذا ناسنالانا مالكلا ق.ةدشو هتعدت لاق نم م منهو همس لاق
 ْ نم هنوك

 ىذلا هيلعدّروملا ىصانعلا ءااكل ملا اذهنوكم و هلع نءهلاراصريهيداقنءالاا ديف رئاكلاو امعأ

 تاعح سفنأ | ناكف هملعالوس لعفلا اذ ءراصا واسد حاوأ س دكا تدرو اذ ادم مدا

 هلتءّوطت هلوقي دا ارااوهادهفهملع در را صاع اكن اك نا دعب هل عطاك ل عم اذه ةسحلا ام .واسو ْ

 ىلا افاضم عد وطتل اونييزتلا كل :ناكنا ىلاعت هتءاود لكتا قلاش ناك ول هلزتعاا تااق هلأ لدق سقت ْ

 ىلاعث هلا اود ىاودلا كل 7لءاف ناكو او دلا ىلا لاسعف الات د:س'اأ هنا هباو-و سقئاا ىلا ال ىلاعتللا |
 هلرهظف ل اه لدي ف.كص لسافردي ل لق هلةةذ ىلاعت لاق مث ىلاءت هقاوه اهلك لاعذالا لءاف ناك ||

 ارج# هسأر برضفامولامتان ل باه دجو هنا غ هنم كلذ لاه لهتةر هع هسأر برضو اريطدخأو سلبا ||

 | لفك لوال' مدآنيا ىبعاكالا انا سفن لقتال لاف ها ل ءو هيلع هللا ىلص ”ىبنلا نع هللا يع نعو تاس |
 |١ هام درم>سامءْن ا لاق نب رسال ع نء عبصأت ىلاسعت لاق مث لّدقلا نس نم لأ هنا كلذو انههدنم 1

 أ لق مظعلا با قعلاووفةرخ 'الااممأو ةمايقلا موي ىلاامومذ.مقيوهيدإ و طضسأ هناو وفايد امنأ هترخاو ||

 | هلال ل اهنارقرانلا تاك امنا لاقو سلب ٠ انف نعلا ضرأ نم ندع ىلا برهان أل تقام لس اهنا ||

 الا ران | | ل ءدعل كلتا وعر راثتد ى: فالدو هقدل دعا ار اثات دع عناق ادد عل رانا مدع ناك ١

 دعما عضوم ىف ةرمديلابمل قو ءارس ةمّع دع هلق ناكر لن سب رمشع نب اوهو ىل 23 ل انهن اىورو ١|
 0 لاسةفالدكو هءلع تاكام لاسةف هش ن نع مدا أ ف ض أ ناكو دس دودا ل هاذا ىورو ماقعالا ا

 هتاىورب فانت !ساس لا طق كدا ل ةكسهن امهدعب مدآث كمو كلدس> دوسا كلذاو هلق لب ||

 نأ قدصورعشلان ءنومودعمءا.ئالاو نوحلم لوكمالارهّملا امو تب بدكححودو لادرعث مان ١
 بن فكف نيللعملا نم قدا اليك( تصر دءاغؤرعشا اكل د ناف لاهم فاثك]!بحاضأ]

 1 كئاورفك هياسرالا وتصب اراقا تعب ا ىلاعت لاق مم تك كالا ىلع ةبح اهتلا لعجنمدلا |
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 ْ عاب لا هيلع قام من هب ع:صرام ىو ديالك لتقامل ل-.5(ىلوالا ةلأل) للك اسم همقو (ةنخ نار ,

 داتا نيارغمقاثعب .(لالا) هوجو هيقر بار غدا ثعب فرب تح ةنسس وولف ىلع باري لذ
 (ىناثاا) تارا نم كل ذل اكل هتف ةرفطل ىف ءاقلأ غهيلج رو هراقذعدل رغد رخ الاامهدح لدم

 همر ,ف.كس هللا الئاقلا ىأرا1فل ودة ا ىلع بارا اوثح أنار غ هنن | تهد رومل-:ةاملسدالا لاه 1

فدف ب ارغءاشا امشالا نفدبا رغلا ةداعهلسموب آلاهت(ثلاثلا) تليواب لاقتو مدنهنومدحإ
 > للف ائيش ن

 ناك ال هنال هعمل ىأ با رغلا هبزماو هللا هيرب (لرثالا) ناسهجو هيف هيرب 6 اثااةلأسملا) هامّدإذ

 زو الاموهو هنخأ ةروع هنخأ ةأود ( ةئلاثلاةلأسملا راج ا ىلدس ىلع «ىلعت دصق هلاكف هلع بس

 ْ ىلا عت لاقت 3 هلأ ةفص ىأ هنأ 5 ةأوسل_قواهعتلا ةهضنلاةةودلاو ه كل سمو نه كا

 ْ لئاس هيفو (نيسدانلا نمسا انآ وس راو بارقلا انس لنوم تأ تزعتا قاب
 ناكام هنا (لوالا) نالا ة-اهنأ الافو فهاتوريسع لك ى جاب وان هلوقناك ال ( ىلو الا ةلأملا)

 0 دع هنأف هنفد ةف.كب املاعن نآك هنا (ىناثلا) هلءذ ىلعر مستو فهاتو م دئذ هتفر 2 2300220 لت ىلءمدقأاهغا هنا لو هنما.اعرثك أ | با رغلا نأ لع باز رع | ن نم كلذ لءت|-1ف لولا نقتل ل

 بارغلا ىأواسلو هيافافذكسساءارعلاب كرت دام هناالا لمعلا نمر دل !ذه ىلا ىدتمالنأنانالا ف
 || لولا لع تارتلا < ناكو ءاج بارغل انا ل_.ةو بار ةلااز هيمةقنش لت نوهت لس تهتءامخأ هل-تقنأ دعرذ رخ الا كلذ ل_ةامل بارغلا اذه نالاهو هيلة قر رخآالا بارغلا نذدن |

 هنق دين ابالا هرخ ىلا برا ىلعلةردقال هنا لعو لعن ىلع فهاتف هللا دنع ةدردلا ميظعهنا لع ضرالا تحت هنفديل بارغلا اذه ثعبنأب هتامد_هبهمركأ سام تب هتامح لاح همرك هللا نا ىأراسأ

 قليوالوق (ةن انلاةلأملا ) بارغلااذهلثم نوك !نأ تزسعأ ىايوايلاع مرجالف ضرالا ىف
 ظفلاهانفاو ة_ظعلا ةهادلاع وقود دع لم ناكر وٍباَذلاقاقصتداب هسفن ىلسغ فارتدعا
 ةدانز ١ ردو لوو ةح ناوأ ا ةهفريد ا لوول ا ع كأ هرضخاءاداتن هلرسضاحرنغ للي ولا ناك ءادنلا
 هنال اعدنميدنلا ىعس هممو موزال عضو مدخلا ظفا (ةئلاثلاةلآسملا ) م-ءأ هتناودلأ أ انليوا.هلوق ىفاكتاس

 را ارغاانمال ا ندلال_هيولاملهلا (اهد-أ) هوجو نم هنءاوباجأ هتيون لقتل فزع. الا نءناك نيمدانلان مناك انافذي وب مدخلا لاف مل_سو هيلع هللا لص هاودوبلاودهسفو سا مزالي ا
 هلتقل عفتني مل هنال همخ أ ل#تق ىلع نيمدانلان مراصدلا ( ىناثلاو ) ةذ-س هروظ ىلعء)ج ىلعنيمدانلا |

 أ همدننا(ثلاثااو) ةيصءم هنوكلال ب ايسالا هذ هلال همدنن اكن هتوخاوهاوبأهبيس هيلع طخعو |
 ْ 7 مدنهقدبار غلا لقا بارغل انا ىأرا1 ةولق دعب هب هنأف وكس |ءا لاب كوتا قس قاس

 نارغلا ند ةقفشلا ترسوط اذاف ىدي طانخم همدو ىمدملا طاش هلو ق.ةشو نأ اذنه لاهو هيةةواسق|
 ظ ءذهل همدنناكذةدبجلا قالخالاوةحرلا ف بارغا | نو د تن كسح ىنأ ىلع ىنمرهاظت لو بارغل | ىلع |

 الذ لجأ ن ن*) ىلاعتلاهمت « مدا كلذ هعمل ل مرجالف ىلا عت هللا ند فوالاىل-ال الن ا.سالا
 نمواع.ج سانا | ل_ةةاغاكف ضرالاق دا وأ سف:ريغن اسفن لق ن هدا لسع ارم اى لغات كت
 هتلعف بد د ىأ كلذ لح أ نم هلوق (قمالاةلأملا) لئاسم هنقو" ( انج ننانلا نع اننا هارت
 لاهو لاق ةصق نمّرم ام لجأ نم ىأ كلذ لأن اوكا ( لولا ) نالاؤس هملع ل-.ةناف

 58 امال اا ب لال معسل هوك تالا ءباوللاو ليئارسا ىنيب ل «سر مت :دئافاخممالا عج ف تبان“ مكح صاصقلا بوجونا ( ىناثلا ) ليئارسا ىيىلع صاصقلا بوجو نيبو لاهو ليام ةعقاونيب ةب_تائمال هتاف لكشمْلا ذو صاصقلا ل.ئارمساىن ىلءاشتك
 ْ ىدلو نيب عقو ل فلاادهنا لانا (ىناثلاو) مدقتامف هل اس ١اهدهانرك ذدقو هءاصنممدآىداو نيدال| ْ

 هر حصص د تملا اول لد اهون هم لا هزاخ اى دا كال د : لن نود در كلش ن# دلض نت عاإلا
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 إ
9 
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 نيرساشلانم عجمان ةوقاهتم مارال تقلا بيس: لماسللا داق عاون نم ةصقلا ذه ىف ظ
 | اث دلاو نيدلا ةراخ هل تاص» هنا ىلا ةراسشا ني رمماسخنا نم ,دًافدلوةذ نيمدانل ا نم هصأف كلوقاسهن»و
 ٠ . || 2عفادالدثا عم نرملاو ةريساساو مدنلا عا ونأ هملث ىف ل_دس هنا ىلا ةراشا نيمدانا نم حيسص هل وقد
 ْ ) نءةصقلاءانلأ ىنانرك ذىذلا كلذ ل-- نم اىكأ ل ارم ب ىلع انت دس كلذ لجأ نمهلوةق ةتيلا

 |نس> باوج اذهو لتاقاا قد ىف صاصقلا ا:ءرشناودعلا دمعلا لْمقلا نم ةدلونملا دسافملاعاونأ
 | ماعز احح ناو لئانقلا ىف صاصقلا بوب ونا هنءباولاف (ىاثلالاؤسا اًمأو) لءأهللاو

 أ تايدالا عجب تيار غل _ئارسا بوس انهسه روك ذملاديدشتا ناالا لللاوناندالا عدي
 مولع عمدوهللا نا ةغلامملاءذه حرش نمدوصقملاو ناودعلا دم_هلال_:ملا بانت حرم ىف ةغلابملا أ هتمدوطةملانافكئالو سانلا عسب لستق ىرجتراج ةداولا سفنلا لق نأب انهه مكح ىلاعت هنال

 | (ةيئاثلاةلأسلا) دو هةمالا كومو مالكا ابسانم موطظعلا عل ابملا هذ بة صَلا هذه ىف لت ارسسا ىئب ا صيص2 ناك هب اهأ رباك انو لو هيلع هلق ىلص هللا لوسرب كلا ىلعا اوهْرَع مهنا انرك ذ ىلا ةءقاولاف | ماللاوةالصااه_ءلعلوسرلا ةيلست صصقلا ءذ_هركذ نم ضرغلا ناكسحا لاو ىلا_ءت هللا ةعاط نع | مهدعبدي امنوموب ولقةواسقة باغ ىلع لديك دو ىلرلا وءارنالا لق لعاومدقأ ةمظعل اة 11 هد مب
 || لاهم (ةئلاثلاةلأسلا) اهيلعةزمها ارسكل امقلم نونلارمسك فةخا ذاق ةغل ىهو نسا | كلذ لج |نمرفءجوبأ أر قو العا جحر ءاقلالنونلا عفو ةزمهلا فذ_< الذ ل جنم اكرق
 أ[ نم لاه ىلاعت هال كلذو للعلا» ةلعمنوكم دق ىلا.عت هنا ماكتسأ نا ىلع ةبالا تاد ساما نولثاسقل |
 ىناعملا كلَ ةالعم ماكسالا كالت ةيتك نأب ب رصناذ_هو اذكوا ذك لبث ارمما ىت ىلع اندتك كلذ لجأ
 || للام ةللءمىلا تهت ماك- أنا ىلع همالا ذه تلداولاهاضبأ ةلزتم او كلل ذ لج نم هلو قياسا ا راش

 | حئابقلا قاخ نال م-منءاهعوقو ا ديرع ميغ اةلاورفكللا اا ىلاعت هنوكعنم اكل 3 تان ىتمو دابعلا
 اًماصعأ لاق هي الا هذه ىف روك ذا للعلا ل-طس كلذو اص ءال نيعا ص ىلا_عت هن ا نم عنءامداراو

 ]|| لولعملا مدق مْزل ةعدق تناكنا ل_علا نا (اهدحأ) هوجول لام ىلاعت هللا ماكحأ لع لوقا
 ”هلعلا كلتد وجوف لعب اال ءمناكول (اه انثو) ىلساستلا مزلو ى رخأ للعب اهل لع: بجو هثدحم تناك ناو أ

 ] هبأه_هدر افا وسلا ىلع نكي ملناو دلع هنوك عنشماهب ىهلا لع ناك ن ا ىلاعت هقنا ىلا ةب_سنلاب اهم دعو

 | هريشالمكتسمهناذلاصةاننوكمش لعفلا كلذ نم هيولوال !كلن ا دمفّةسم هنو كسص ىضنقي كا ذو ىلوأ

 |بلبىاودلا ىف للستلا عوقو عنشوو ىاودلا ىلع لعفلا فق تيثدق هلا (اهئانو) لاحتوهو
 تح ةنعا دلاثو د دعنا تدناو هللا نم لب دمعل !نءال دءعل ١ىفتث د ىلا ىلوال اةدع ادلا ىلا اهو اهنا

 أرهاظن ا تدثف هماكحأو ىلاعتهّتلا لافأ لدعتنم عنع اذهو هنا نم لكتلاف ريدقنلا ا ده ىلعو لعفلا |||
 | دارأ نا اًمنُد هللا نمكلء نك لق ىلاسعت هل اوةئالذدك قيىذلاو تاكسحلا نمالث اهياشتملا نمي الاهده

 أ ئت لك هقا نمنس<هناف حيرص صتكاذو اهيديضرالا ف نمو هتأو م نب عسا كاين |
 | حاجزلا لام ضرالا ف داسنوأ هلوق ( ةعبا رلاةلأملا ) ملاصملادباعر ىلع همكحو هقاخ فقوالو |

 ]| نال كلذ ىلا عتلاهامناو ضرالا قد اسفرح خو أس فنرب با سفن لدن مري دقدلاو سف :هلوق ىلع فوطعم هنا
 ١ ص رالا قد اسفرعغب وأ سف: رغب است لتكن د هلوقب دارملاودو صاصقا امم ةريثك بامسال ل < لخفلا

 ضرالاىف داسضوأهلوةىفءوجولا ءذ_ه لك ىلاعتت عمد هلوسرو هللا نويراسحي نيزلاءازساساةب الا
 نوكي فيك ةد>اولا سفنا!لتقناوهو لاكش هيفاعمجب سانلا لتقامغاكفهلوق (ةسماسخلاةلأسملا) |
 لاوسا| اذه بس نورمسفا ارك ذو لكدللانو ام ءزلسا نوكي نأ نم لا نمناق سانلا مس لدقاابو اسم

 ا ىذدشي ال رخال اءنيثهشا ١ دح أ هسشنن ١ فك وودح ١ و همدقم ىلع ةشمص اه ا ىو باوآلا نم اهوحو 1
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 نمدأهوحولا لكنم هيبشي هنااناوت نم ءأدلا ذهي_ثياذه ا. وقنالءوجولا لك نء اهتمامي مكسملا ]

 لق هيدشتنمدوصقملا(لزالا) هوجو نمباوملا لوقف ةه3ة1|ءنوةدصترهظاذاوهودولا ضءب
 نااك عب هنأت ميذقت وناودعلادهءلا لمذا! صأ مي-اظعت ىف ةغل ايما م وقتال حتدةد_-اولا سفنلا

 امظءةسمدحاولا نان الاىلتق نوكنأ بح كلذكف د-أ لكدذع ماقد سم أ قلنا لك لدقأ

 نوكيال فركو ماله بالا رادةمىفاموتك راثدم نابال ماظعمسالا ىف ام_ممكراشم دوصةااق اسوم

 مبهج هوازذ ادهم ا هوم ل#:ةد نمو ىلا هد لاق دقو اهطعم دع
 1 هذءأو هيلع هللابضغوافادلاع

 1 مهلتق دصقم هنا د اوناسنانم اوذعول س انلا عمن اوه ٍ/ اولا ف( ىف املا هجولا)اهظعاا دعه ةعءأو

 مهدابتساو مه دج لثمن اسنالا كلذ لثق نع هعنمىف مهداهتجاو مه دج نوكي نأ سي نيعمد- او 0

 هبعادحردةؤناودعاا معلا لّجَلا ىلعم دقأأسأ هناوهوباولاىف (ثا املا هحولا) ىلوالا ةروصلا ىف

 | دحاو لك ىلا ةيسنلاءالصاس عجرتلا اذه ناك كل د؟ىعالا ناك مو َةع اطلا ة.عاد ىلع بضغلاو ةوهشلا

 | هل نمريس تاربانا ف نموملا هنو ِهِلَدَعل هءلعردقول هناف هيلاطم نمد ىف هعزاندسأ لك نا هما ىف ناكف

 دع القاب اسنا ىلا ةد نمو نها ارعصمف هلع نم رمش رورشل ا ىئنمهؤملا ةةكلذكن
 ْ عمت لشق امناكف اناو دعا

او نيطرغملا ٌرطاود ريلا وطرقأ ا عوالا وقرغااوقرملا لدم تاكل هملا نءا مدلك سفنلا ءاما نم
 || مالكل 

 ا لق لم ةدحاولا سفنا ! لم نافف ءانررقأم س امق ىلع سوال اءامحا لثم:د-اولا سفنلا ءامح ١ناىق

 م02 ١ ككل 0 و يل ا ا

 ْ نوفرم-1 لمقام رعغم_ملءان..تكتحصامدعو لسرلاء ى مدع ىأ كاذدعب دوبملا نماريثك نا ىتعملاو

 || ضر الاى نوعسو هلوسرو هللا نور اع نيدلا ءازساسعا ) ىلاعت هلوق#« هتمظعينولا نال لّمةلا ىف ىئاعي
 س22 2222222222 ب75229
 ىلاعت هنأ لبعا (ضرالانءاوغروأ فال-> نم مهاجرأو مهيديأ عطقتو أ اوءلصيو أ اولتقي نأ اداسف

 | داسقلا نا ناب هعسأ ضرالا فداسفالو سفن لتقريغب رسغنلا تق ىف مالا ظدلغت ىلوالا يسال فرك ذا
 || ءازجاستالاةفلءّةاا بجو ال ضرالا ىف اداسف نوكيام ضه:نافوهام ل:ةلاسج وبىذلا ضرالا ىف

 || هللا عم ةيران اناوهو لاوس الا لأ ىف( وال اةلأساا) لئاسمدب الا ىفو هلوسرو هتان وبراح نيذلا
 || ىلا تيئاذا ةيراحلا ةظفاف ةنكمم لدرلا عم ةيراحماو هللا ءانل وأ عم ةيراسخملا ىلءهل» بأ ةنكم رغولاعت
 1 نورا ظ فاق ةَقمقح تناكلوسرلا ىلا تين اذاوهلاءاملوأ عم يراحما هنمداراا نالاز ا ناكىلاتدقثا

 | عمم كلذو اعم ة-ةيقطعاو زان ا ىلعالو##نوكي نأ مزلي هلوسرو هللا نوبراحي نيل ءازرسامنا لوقف
 ريدقتلاو فراكتلا و مالا ةقااسم ىلع دب راسا لءخانا (لل ارالا)نيه-و نم هءاوولاوسلا ربرقت اذهذ

 | (ىناثلاو) اذكواذك ادان ضرالافنوغسيو هلوسر ماكحأو هللا ماك أن وذا نيذلاءازحامتا

 ؛ىلاهت هللا ناري_كظن!ىفواذكو اذكمل اوسرءاماو أو ىلاعت هلل اءاما ون وبراح نيذلا ءازجاسامالكتلا اريدقت
 اص دءولااذ_هلاقنمسانلانم ( ةئاثلاةلأسملا) ةيراسن افران دةئاملو ل ناه نملاه||

 1 نم موةىفتاّرتامنا(لوالا)اهوجو اورك ددقت نولوالاامأ نينم ملا ق اسف ىف هنا لاقت نم م.ةموراةكلاب
 1 هلع هللا ىلصهلقا لوسر م#بئعبف م-ماولأ تّرذصاو مها ديأ تضرف مالس الا نيرهاظ. ةئددملا اولزنّةني رع

 ا اوقاسو ةاعرلا اول_:5عضوملا كل ىلا اواصو الذ اومعيفامايلأو اهلاوي أن ماوورنشنا ةقدصلا لب ىلا لو

 |م-هنيعأ ل-و مهلجرأو مهيديأ تعطتف مهب رهأو مهرثاىف سو هيلع هللا ىلص”ىبنلا ثءبفاو ٌدئراو لالا

 ,ال_مةخوسنمةنسااكل:تراصف لودزلا لعئاملادهس ةناالاءزلاهتازئفاود ام ىتح كان هاوكرثو

 «لزنو ىرخأ ةناس ةنسااكالتا: انلا ناك نآرقلايةنسلا سنزي لال هللا هجر ئناشلا د_ئعو تآرقلا

 م هنال وسو دهاعدقناكو ىإسال ا ةزرب ىلأ مو5 ىف تازثدب الا نا (ىناثلا و)ةض-انلا ةنسللاقب اطمن آرقلا اذه

2 



 كلا

 || ( ثااثلا) مهلا وم اوذخأو ىهولتتن بئاغتز 2 وبأو مالسالا نودي ربةناك نم موقرغ لو هيلع هللا ىل_ه |
 لتقل باق ملع هللا اظاغ نا دعب مهنا لدار مسا ب نم مهنع ىلاعت هللا 0 نيذلاءالر د ىف الا ههنا
 .ضرالاف داسقلاو لقلب ممم نأ نأ ضرالا فنو دسم لقا !فنونرمسم مه5 ناو دعلا دهدعلا
 | رثك لوقا ددو نيللسملا نم قد رطلا عاطق ىف تازن هن الاءذهنا (عبارلا هج ولاو) .اذكواذكمهوازخ
 ف: ودالدترملا عطقنا(اهدح أ )ه وو نيدترأ ا ىل-ءي الالح زود ال هنا ىلع ل د.ىدلاو اولافءاهةفاا
 راصتقالا 0 وال (اهناناو) كلذ ئذَمَقَت ةياالاو مالسسالا رادؤداسفلا راهاظا ىل_ءالو ةيرالا ىلع
 1 هيوةلادطلاط وةسىضتقتدن الانا (اهئلانو) كلذ ىذتتنهب الاو ىنلا ىل_ءالو دما ا عطق ىل_ءّدن رافق
 اكس و ةردقلا لءقةيوتلانءدح طقس رااو مملعاور د7 نأ لبق نءاوب انننيذلاالا هلوةودو ةردلا لق
 ع رمتموهو دترملا قفى عو رسم رع تاصا انا (اهعبا دد) 200 رااناوا قاعثالثب الانا ىلع كلذ لدف ِْ
 نوعسوهلوسرو هللا نوران نيدلا 4 وقنا (امسماغو) 3ةرهاةصتخم هن االان وكت الن أ بح رقانوخ |

 ٍ لاقي نأ نابا' فام ىدقأ ااسموأ ارذاكتاكءاوس ةفصلا هذ مبافو هوم ناكن م لك لوامان.ا داست ضرالا ىف
 | نوراخملا (ةثلاثلاةلأسملا) بيلا صوصخجال ظفلملا مومعب ةربعلا نا لعت كنكل رافكلا ف تازيتناالا
 .اضعب مهضعب مدع مس بوس مه دارأ نع ةعبام مسؤل ون وعمد نب ذلام ولا مهدي ”الافنور وك نملا
 أ قراسلا نعز اّعامن قي رطا ١ عطاق ناله كو ثا او ولا انريتعا اهناو مهئام دو مهح اورأ ىفنياملا نو دصةدو

 . دي رع ررتحيسيستحسجطحتم
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 س2:قتاد>ولامأف قد رطااعاطقا واكءاردعلاف تادحاذاة لاء اذ نا ىلعاوةفتاو دمّعلا اذهب
 مهارأو لاف دل اذه هيلع ماشي وداسقلاب ضرالا ىفاءعاس اضن نوكي هنا هللا همر ”ىذاشلا لان ةدلبلا

 ىلاعتهلوق مومعُم صنلاامأ سا.ةلاو صنلا ىف هللا هجر ىفاشا لورق هج ولسا هيلع ماقيال هئاقرصصملا ف 0 كلذ لذه اذا هنثا امهر د_هشو ةفشح ونألاقو ةاواسلان هلق الفاسد ظعأاونوك 0)نارصا ىف |||
 دليلا ىف عملا اذه لصحاذا هنا مولعهواداسف صرالاىف نوءسروهوسرو هللا نورا نيدلا ءارجاا
 رصا اري غورمدما فلم «الف اذه ناووف سايةلاامأو صنلا اًذهموع تتالخادةلامال ناك
 ' نك القا اغلا ىف ثوغلا هقدلي رصأ.| ىف ىلخادإانا هللا «-هنز ةفسس ىلأ ل نقم ودود اراب

 . || مهلجرأو مهيديأ عطقتوأا اودلصيو أ اولّمَت, نأ هلوق (ةعبا رلاةلأساا) قراسلا مكس قراصصفدلئانقملا نم أ
 : لدقءانش نا مامالا نأ عملا ودها و بيشملا ني دمعسو نسلط ال وتو ةمطط ىأ نب لع دام ل ٍ نبالوقودوريخللاما (لوالا) نال وقذي الا هدهىوأ افا فءاإعلل ضرالا نماوفن.و ف الخ نم أ

 نبالاقو لعفنءاش ماسالا هذه نم داو ىأ ىننءاشن او لجرالاو ىديالا عطق 00 ا
 | نك تاباتللا فالتش ا. فانك ماكحالا نا نايا ىه لوري ذعلل تسل امودو اهلك ءاطع باور ىف سامع |

 || نمل -رو هدي عطق لاما دْحُأ ىلءرضتق ا نمو باصو ىل-:5 لام اذ اولد نم هللا ىلع روضات
 1 بهذدموهو ءاملعلا نمنيرثك الا لوةان_-هوضرالا نم ىنلاملاذخأيم و للا فاخأ نم وفالخا
 | ةن الا نمدارماتاكولهنا. (لوتالا) ناهبولوتالا لوقلا فعذ ىلع لديىذلاو هللا جر فاشل ا
 الا دارملا سيل هنااناع كلذ هلسمل هنا ىلءا عج الو ىذا! ىل_ءراصتقالا نم مامالا نكع نأ بح ولريبخعاا |

 : لفي وةمصعأ اب َددقف لاملاذخأي لو لقي لاذ !براخااذ_هّنا (ىنانلاو) رثخااهء الان مأأل

 رعذي نأ بدقرممختلا ىلعة"الأ لحزو<ال هلاتثذ ىصاغ ارثاس ىلع مز عا اكسص لسلاح ونال كالذو ل
 لاملازخأ نيبا وعنا ١ اوءاصروأ اولمقنااولّدَتي نأ ريدَقَ اراسمن هدد ىل_ءالعن دح ىلع لجلك ف ٍ
 يوم وألاملاذخأ ىلءاورمدتق!نا فالخ نم مولجرأو مهيديأ عطقتدأ ل داو
 كلذ ظاغف لةَعلا بجو ناو دعلا علا للا نال هان رك ذام دج ىلع ل دياضبأ ىلا سا.ةلاو ليا |
 2 د رطلا عطاقر يسع ىف عطقلا هي ولع لاما اذبخاو هنعوةءاازوحال اح لقا راسصو قب رطلا عطاخت ىف ١

 . ]|| لئقلا نيب مهقح ىف عمج لاملا دخان يب و لّدقلا نيباو ءجيناو نيف رطل عطق: قي رطلا عطاه ف كلذ ظلخن
 0 222 ا
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 يس ع ع يرسمها ٠١ روس هجم سس مح

 اريئاز 203 رشنق يول هذا #ه عاقب اراهتشال اءدسنو حح» قدر اطأأ زعقايوا هممءاقب ال باعل نيبو || ا

 هيوقع ىلع هلم عرمشلاريصتلا ةفاشال ادّرم ىلءرسةئاناامأو ةدصعملا هذسه ل ثم ىلع مادقالان ءهريخأ

 لاملاذ_خأو ل_ةقاذاهنناه حر ةق موب لاق ( ةماشملا ةلأ لال ضرالان م ه ىذا | ىهو ةف.فخ
 مسماتقيو ألق لبق مهاجر أو مس ديأ عطقيو مهلتقيوأ طقق مها نأ ءامسشأ يال نعي هيفريخم مامالاف

 هنأهلثا هجر "ينال اه هللا هحر فون ىأ لوقو هو باص نمد ال هنا هجر «يفاشلا دنعو موماصيو

 ةءفك ىف اوفلتخا غ لدقلا طاقساز زم لاكيلصلا طاسقساز < لذ لّقلا ىلع صناك سال ا ىلع صت ىلاسعت |
 لس ه. اع ىلصيو لءةي هلأ هجحر ”ىئاش 1١ لاعو ت توع قح- ع رب هنطب جري مث ام اح باص لهو فكلا
 ءالؤهد_7وناهاذعم هللا هر -ىفاشلا لاه ضرالا نم ىنتلا ريسفتىفاوفلتخا ) هسد أس لال أملا)

 ردقاذا ىت-اديأ ملط مه دع ل ناو فالس ند م-هاجرأو موي ديأ عطقو مهلصو مدهلتق يد راما

 صرالان م ىئنلا هللا هر ةف نوب لاهو هللاام_عجسر قد-او دس أ لاق هيوءانرك ذا مس عيل عأ مسيل

 دا اراانوكي نأاما صرالا. نماوذن.وأهلوت نا ه.اءل ديو اولاقأ ةغالالهأ راك ًارايت>اوهو سيللاوه | 1

 ىرخ ا ةدلي ىلا داما كلن مهجارشا نوكي نأ اماو "ا نكميريغ كلْذو ضرالا عسج نه قا قا

 هب”رمطت سال رخكداب ىلا هانيس رخ أول ني لسا نعم" رش عقد قف“ ااا ده نم ضرغا١نالز/ اجريع اضأ دودو

 مس ملا جارخا نالزئاجريغاض: او هورفكلاارا دىلا هجارخادار 1١ نوكي نأ اماو نيالا ن مالانه ناك ما

 همفن ذل ن نمدارملا نوكيتأ الاقل لكلا لطب اأو زباجرب-غودو ةدرلان هلضإ رءتر نكس ل ارادىلا

 : تاس مط ن نءئشن عفش ال هنال صرالا ن هاهم ىعس د: سوم اواولاك سطاناك٠ الا شرالا عع

 ىتلاكتاكن 0 تاسطااوتا وهشلاوتاذللا عسب نع ام امتدمرادؤ ناسازمادس 0 دإا ظ
 سر ا ذالاذههثبالاطو قيض سبح ةقدزل هت ىلدع سو دل اب عنب ايبا وسيع تب

 هلوق هئمارعش

 ١ قوم انمانسلو امحالان مان « اهاهاىلصو نعواسندلا نعانجرخ
 ا.ندلا نما ه هاج انامو امنع ٠ ة-اط امو  نادصسل اان ءاحاذا

 اولتقاذا نيبراحلاءالؤهنا (لوالا) نيو ىل لو هب . الاقروك دملا ه ىئاااذ» هلا هور "يفاشلا لاه |
 مامالان م نيفتاحم- موك ادبأ يبا مهذشأي) ناونتطا مسولع مانا مهدت تاوامألا كا ل1007 ١

 ءالود عمبنورثكيد ةءقاولا نورد نيدااموقلا (ىلاشلا) قدام مدا رااوهداب ىلادلب ن م ننيراه

 مناودللام_ملع ماهأم هذخأن !مامالاف لام ا اوذ ل امو ولة قام مونكلو نيلسملا نوفيذعو نيران

 ضرالا نع ءموهيفشبدار اق موسدكو مه رز» -دومهذخأب مامالانا ا: يف "ىفاشاا لوةفادبا مهملط ما هذخأب

 م-هار) ناوهو ةديضف ىأ (ايندلا ف ىزخ مها كاد ىلاعت لام مع * مل-ءأهللاو رع رمعال ساااذهود

 نا ىلعتلا دو ةالصا | لهأ نم قاسفلا فمعوب عطا | ىلعال ادن , الا ةلزجءلا تلاه (ميظءباذعةرخأ الاى

 ا نيةصتسم موكا ءلد.كلذو ةرخ الاوان دااىف ىزخ مهل كلذ نأب م ك- ىلاقت هنالممماول طيح أ دهمولتق

 نمي عج كل ةنااسأ مي ءاغعتاار حدملل ميقا ص د |ع قب نم عجلان مضل نكح ككل مدلل

 1 عازنال باوألاو طابحالابلوقلا تدنو قاسفا ا دمعوب عطقلاب لوقأ | ثدن ” كال ذكسهال ا ناك اذا ونيدّصأ||

 د:ءاماق ةيوتلا ل صع ملاذا ف اةذسالاو ىزالا ةهج نكات اونو انا دا اذهنا ىف مكشنو اذنع

 ا زاحا ذاق ناكمالا هود ىلءنوكي لإ فافذهتسالاو ىزالا ةهج ىلعنوكيال لا اذهنافةيودلا لو دح

 مك اذه طرسن اأن هل طرمشلا اذهرا تعا ىلع لد ىل كداةيوتلامدعتم كيا اذ هاوطرتش: نأ م 5 |

 ا الما قاسفلا ءوةعب ىلاعت هنا ىلع لم ءادلا اذه لد لذ هنا ىفالا مالكتلا قال ذئنحو وفعلا مدع طرمشر :

 هتكماطش هب تطاحأو ةئيس ب سكن ل ىلبهلوةرهسة تى ةرقدلا ةدود ف ءاسة الاب هل أمل اه هدانركذ دقو |

 را اوردغتنأ لق نماوباب تيدلاالاز قاع ىلا: لانك 5 نودلءاهيفم مرانلا باص أ كئلرأف
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 ا ست تحط مسا بصح فس محم سلاسل ماسملا ١ دمامصب تميم جمس ١ مصصشام

 ىف ار ١ ا/



 ا

 1! ووو نمنع ا و لعل اح ال لابن كام تمتر ىناشلالاق .( يربو تهقاتإ 1
 ماكجالا كلت ن دقاعتامتا مالكتلا اذه طيضو م_ماعةردقلا لبق | ولاناذااه هنع مسا تانوقعلاو |
 أ نورراملا» الوهن طقسنال هنا نيءهذ الا قوة ا مم قاع امو يود اهده دد طق سذ هن أه ىلاعت هلل قودي 5

 1 ا لور هناالاوعلاو ضاةقلا فاق قسما وانزال در نقلا داو اطال واكد ا

 | ناتاذااماو لح رلاو دملا عطش هملع ن نكي لوهّدر هءلع بوالامدخأ نا و َدوَدل ا هَذه بسد دل هقلا مح |

 لمحو هللاه جر -يفاشلا لاق هبلعدود- ا ماشتو هعفات الهبودلا نا هن , الا رك 0

 هلا لص هللا لوسرلكل ذاورك ذ هبراومةامإف هب ورهظأ مجراملاز ءامد الا رت متدع لاول ا

 1 قاع ام لك فاكملا نإ ع طقسا ةيوتلا نا ىلع لدي كل ذو هام ماد ده افذاوأ ودك رثالخ لاةقملسو هيلع .

 | هل سس او دهاجو رل-_بولا هيلا اوغّسب اوه اوةتااونما نيذلاامم ان ) ىلاهتهلوق « ىلاءةهاؤ< ٍْ

 | اني دقاتا ل-عا (لوالا) ناهجومظنلا ىف (قدالاةلأسملا) لئامتل . الافو (نومفن تحرم ١
 نيدو تاكو لوسرلاىلا م-مديأاوطسي نأ اوءفدووبلا نم اموةنا هلوسررب>أ ااىلاعتهلا |
 || مسهسع ةدش لوسرلل حرش كلذ دن هذ مهداه يلوا رن ع ولا و ني-:مّوملا ْ

 1 ىلا مالكلا ع رادخ هيا ل ا مل ىلكم_هرارمدا لاو ءاسينلا ىلع
 | ةراسج لاك فرع دق لبق هاك 4, ولا هنلااوغتناو هللاوةةااونمآ نيذلا امي ا لاقو لوتالا دونما |
 اه«ئااؤوك برلاىلا دمعلل ل" اسولا نه تأ تاعاطا | نعم_ه دعبو نون داو ىصاعملا ىبءدومملا |
 | (قاثلاهجولا) ا عالق قالا لو فاو داعم ءْنيةةماووكو كلدنمدذااننو:موملا |
 مهراخفا ناك هللا ءاسا ءامسأ ع نث ىأ هزام- او هللا ءامنأ نئ اولاف مهلا منع كح ىلاسعت هلام اعماق

 ال11 كتارا نفر شال كلاعأب كت رماتماو كلا ونمآ نيذلا اي 'انىلا عتلاقف مممانآلامعأب |
 ظ نععوىف ةروص فءاكذتلا عمات ناىلعا (ةناشلاةلأملا١) ) ملعاهقاو دل سولا هلا اوختب اوه اوقاف

 | هملاق تار ومأألا ىلعف (امه ناو هلا اوةناهلوقن ةراشالا هملاو تامهنملاك رت 0 دحأ) اها ثلامثالا
 0 تاذاانتا ار و.أملا ىل_هذ ىلعام ة#ققم تاسهنملا نراك اعز ةللء_بولا هيلا اوةشاوىلاغتهاوةبةراشالا
 قلععوشلا» ءانّشب نع هرامع لرتلا نال لعل ا ىلع مد-ةم كرتلا نا اناقامغناورك ذل ىف هم .لعىلاعت همدق مرجال |

 ناكفاهدوجو ىلع قداس تان" دحلا ع. مدعن اك دالو ل._هتأاو عاميالاوه لعسفلاو ىلالا همدع 1

 ] ل ردبدت اقل كرتنا لعذانا عم لعفاانةصو دش ”رلمسولا تلع لو لق ناف ةلاكتال لعمل لبق كرت
 تلا هلدوتلا نكعال# رجس اب معلا كلذو ىلصالا همدع ىلعئثلا اهيا ْكرتلا انلق ىلا هةهتناىللاهن
 1 اطر .الئالكر ع عيق صفو ةورغلا ىلع هلي اهل سو نوك نأ نكعال لرتلا نا تنشف هتبلا 1

 اًدهلو لافالا بان نم عاذتمالا كل ذنالا ىلاعتهه ا ىلا عانتمالا كاذب لسوتلا ل_صحان :ه نةىلاعت هللا |

 | ناربتعم نا ىعأ لعس هلاو رتل انا لو ةئف اذه تفرع اذا هّدض لذ نع ةزامعئشلا كرتْن ومما لاق
 قالخالا ىفاضدأناريتعمو تابحاولاوهءل٠:بح ىذلاو تامر ماوه كرت بيع ىذااف لاعفالا رهاظف
 1101 قاسي ان اراتمسو ةدمالا قؤلخالاوه دكرت نع فذلاو :لطافا! قال الاوههلود- بيع ىذلاذ ١

 0 اا ةلادلا لك الزلاق ركفتلاو هيل_هذ ب ىذلاف | 1

 ريغىلا تاقلال اوه كرم او ىلا عت هللا ف قارحتت_ءالاوه» لعفلاف ىلا ماقم ىفاضيأ ْن ارمدعمو تاهبشلا ىلا
 ْ ءانغلابو تايثالاو ىئلابووهعلاوو لابو ةءاختلاو ةلحتلاب كرتلاو لهذا ان ومس :ةضاب نرلالهأو ىلا عتهنلا ا

 ا ىلع همق مدَقَم ىف :ااهقناالا هلاالاناوق ن اكسح كلذلو تاالا ىلء مدد ىن لا تاماعلا عب ووتاعلاو ١ ا

 رعاشلا دبل لاه هملاٍبرد:اذاهملا لسو نمدل.عق ل يسولا (ةث ةلاشلا ةلأسملا) تانثالا |!
 لداو هللاىلا تل ىذ لك الا 5 مهما زدقام نور ديال سانلا ىرأ ٍْ

 اتش ليل ايلا كدة يتلا ايدول لا لسوتي وا ىد هان

 تس تسوس م



 "لل

 نمهبنا-ءالاو اًقلطم هلا ”كل._ءولا باطن مأ هال كل ذو هرملع ىلا ان دشر دش سهو هتفرع ا: عر ملعالا 1

 دعيه ملا هل._سولا ءاغتباب مامن اىلاسع هناانباوجو تهل سولا نم همف دي الق دصاةم1 فرم او باالطملا ماظعا

 هنو رعم دعو نامعال دعب هيلا ةهلءسولا» اغّدبانا سعأ ا ذه ناكف هب ةذ عملا نع ةرامع هن نا.ءالاو هءناعالا

 ||| هباضرص لمس ص2 هيلا رسولا بلطدا ارا ناكف هتف رعم ىف هبلا ةلبسولا بلطي ا مأ اذه نوكي نأ تنم

 | لرخا , أل ىلاعتهنا لءاو نودلقتم كلل ل.دس فاو ده اجو ىلاعت لاه ع « تاعالمااو تادايعلاءكاذو

 سفنل | ىلع .ة5ق اش امهم دحا 00 ”يلمس ولا هيلا وغني اوهلوقب ىقيشن املعفي و هللا اونا هلو ديالا

 تل هللادم د> ىلا الا وعدبال لدعااو ةسولا تاذللاوان دلاىلا الا وعدتال سفنلانافةومثلاو

 باطت ناظم ىف ل_كللااو «رمضء العلا ناف كلذلو ف انتو دانت نيّدل السا نيد ناكو تاسو حملا نع ضارعالاو

 دامقنالا ناكل ذكرمال | ناكاذا وراهنلاو لءللابو برغملاو و ا و نيدْضلابو نيت مضل انةريخ ”الاو دلل

 | ادولف عرطلا ىلءالةثاه داو سفنلا ىل_عءابشالا 5ث نم هل .سولا هيلا اوغماو قا ١ وقتا ةيدلا

 ىلع هل هش هوو رمان هن , الا دهو نورمل#6 م لعل لمدس ىف يما يدري لكل ضد

 | ضرغلال هللا د. عب زم همنا رق نلا_عت هلل ا دمعت ن منأودو اهم دح اوىلا انههرمشن نو ةيناحوررا 3

 || هلوةب:راشالاهبااو ىلاعلا ف رششلا ماقملاوه (لوالا ماقحلاو) رح ضرغا هدبعي نم مونمو هلثاىوسأ

 لوالا نود ( اد هلا ماقملاو) هم دو هدقرعم ىف صالخالا قب رطو هن دوبء لمس ف ىأءاسسىفاو دهاجو

 ١ 6-0 اوبوين ازوفلاو هوركملا ن عءصالخلا عماج مسا حالغلاو نول فتم كلا هلو قب ةراسشالا هملاو

 ْ لا لاح حرمشد هعمل اثاد اهسلا لك تافنمو تاربذلا عيجي دقاعم ىلا نأ الاهذهى ننمؤاادشرأ ملا

 رادلاهذهىنالا :داعسالو ةايس فرعي لن مة بقاعفصوبو
 ١ ناعوت ةم.ظفلارومالا كلت "هل نمرك ذو

 ] تاذعن نم هياودغبل هعمل مو اهيجب ضرالا فام م-هاناولاور فكس نيذإاّنا ) هلوقامهدحأ

 010 ذاتها (ىوالاةلأسملا) لئاسمهيفو (مبا أب ادعمهاو منملبق:ام ةمامتلا مون
 ا هلثمواعمجت ضرالا ىفأم ناس قد | تااروك ذملانا عم ياو دف هلوقىف عجارلا دو ل لبق ناف تاريشول

 ْ نوكي نأ ل < يأ باذع مهو ةرق ةياياداجلو موك ذات اودي تا

 ةمامشلا مولر اكل لاقيسو هيلعهقأ ىلا | نحو هنم ص الألا ىلا ول لمنال هتاث مهل باتل مور

 ٍإ ل تاكسدق لل اةمف * ماين يفد تا كرا + ءىلد ا

 مك ما امو 2نا و اممم ا اوءلطو كاذاو دصق

 ا نييدعمللا.ععفدورانل!ةووتار ذل! نم ثور 2 نو داك لمقو حور أنونع كانوةقود ىلا راشلا بهل

 1 اذهدكص ور و امماندرخأ ا ,ررخا عضوم ىف ىلانعتدلوقك مهب .ىلقي هودار اوكلداوذع مهما (ىناثلاو)

 د الاهدل مم انيادحأ جحا (ةيناشلاةلأسملا) امساك هاوح رنا نودير.أرقنمةءارق هولا

 1 ذه لعجب امتنا ولام الشمل لبس قالها للامر هرانلانم حر ىلاعت هنا ىل لع

 نكي لالا ور افكل ان صتخم ىنعملا ا هناالولو ديدشلاد.ءولانمهنم-هذوخام عاون اور كل !تادب د

 رم دفنا هو مقمبادعم وأو هلوق ءانلق ىذلا اذ هدب ويانمو ءا هللاو ىنعم هيرافكلا ض.هقل

وءادكن,كصر +غماال مك ىأ مكتادم كل هلوةنااكم#هريغلال مدع باذعم جاو عملا ناكسفو
 (هلوق 1-0 ان

 00 ا ا ا ا خت

ةّلان ءالاكت امسك اعءازح امهمدبا | اودطقاف ةقراسا او قراسا سااو) ىلاعت
 لاصتاف (ميكحزرب زرع شاو

 ذخ دنع ل[رالاو ىديالا عاق ةَمَدَمال ادن الاف سد وأ امل لاعتهلا (لؤوالا) ناهجواوابقاعة الا

 إ ا ل ع الا دس ىلع ل عل كمال هب راسا ىلع ١ ن ىلاع لاما ٠
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 يت دس يي

 ضرالا دافوس نرع_هباسفت لثق نم لاه ثدح لدتقلا سعأ ميغ مترك ذامل هنا (فاشلاو) تأ
 لقا ا رست ىلا تانانطاادهدعإ كذا«. سانلا ىف اكفاسه امحأ نمو اعمج سانا لتقاسم كفا
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 |نوب وكلا فاتخ ا(ىلوالا ةلآسا) لئاسمة مسالا ىو ةقرمسلا سما اناث قب رطلا عطقالوتارك ذفماليالاو |
 أ هوقنا شفخالاو هيوببسٍلوةوهو ( لوالا) هوجو ىل_ءةقراسسلاو قراسلاو هلرقف عنرلا ف

 | ةقراسلاو قراسلاا مكذع لتي اهف ري دقالاو فوذحمرب 1 اوءادّسالا,ناعوذ م ةقراسسا اوقراسسلاو
 أن اأيناذللاو ةوق ىو امهتمد.ح او لك او دا اف ىازلاو ةيئازلا فوق ف لوقلا اذكداذك امسومكح ىلا

 أ يوري دنعر |.تخالاوىفازلاو ةينازلا هلثمو بصتلايةقراسلاو قراسلاورع نب ىسيعأرثد امهوذ اف مكتم
 أ نركيتازوجمالاضإأو هب رضاف ديز كاوق نم نسسحأ هيرضاف اديز لئاقلا لوقّناللاه اذه ىف بصنلا |

 ا عف :رلاناءاّرفااراستاوهو (ىلاشلا ل وقلاو) ءاسفلاهيلعل+ ديالا دة ارب_تّوالا دتبملا رخاوعطتاف
 | ىذلاريد_ةالاراسف ىدلا مامن امو ةقران سلا وقراسلاو هلوقىف ماللاو فال نال سهذلا نمىلوأ ا

 ' ايا يطتلا اضي او اجب راص هنالربملا ىلعء افا فرح لادا نس-ريدةنلا اذ ىلعوهدياو هطقاف قرم»
 ْ اذهب قاد كح ىلءءازنطلا اذه هبو تدرا اذااَماف اهت.عب ةقرامسو أ هنمعباهراس تدرا اذا نس

 ؛ هن الا نمدارملا نا ىلع لدباممو دوءلاوهو حاجزلا هراّمخا ىلا ود لوقلا اذ_هو ىلوا عقرلاف لعسفلا ْ
 نا ىلع ل.اداذهو اك امج ءازجهلوقوهو كل ذب حرص ىلا«ت هنناثا (لوالا ( هو>وءازطاو طربشلا |

 عطقا وديان ةقرمسلا نا (ىئاثلاو) طرمشلا مومعل ٠١ زاعا مينا بجون ةقرسسلا لعذ ىلع' اج عرش عطقلا
 كلذ هلع صولا نا ىلع ل دب ب ساس لا فص ولا بةءمك-ط ارك ذو بسانم هياشطلاب هب وةعلأ طبرو يوقع

 نيعم قراس ىلع اهانلهولو ةديغم ةيلالا تاكمولا اذه ىلءاي الااناجولانا (ثااشااو ) مكسحملا |
 هؤدحو «- ءلدي وءوشد ساافدب ومتسهماا بهذ ىذلا لول ااماو ىلو لال |ناكذ دم ةمربغ هل تراص

 لام ناف اعطق طاب كلذو مالا عجب نءو لوسرلا نعرتاوتلاب لونا آر هلا ىف نط هلا (لؤالا (
 عج رز نال ىدراضإأ اًذهو لوةنف ىو بسنلا«ةءارقلا ل وةأ ى كلو ةزياسريغعئرلاب ةءارقلان ال اوةأالا

 ركن م نبعد انلاوذب ادعل ا دهءىف هّمالا عبجو لوسرلا:ء ارق ىلعر# نب ىسعالاابميأرةي لىقاا ةءارقلا
 نئيذللا وأرةنمءاَرَهأا ف نوكي نأ بح ولىلوأتناكول سصنااب ةءارشلا نا ( ىناثلاو) دودرم مالكو

 (ثلاثلاه بولا ) لوقلااذهط وةسانلع كاذك ارقد ءاَرَدا!ىفدحوب ملا ملو بصنن انمكتماملامتاد
 هذه تةدةذشش كذع ىلتياذاناوةوهو هرعت ىذااوه هريسخ وادتيمةقراسلاو قرا لاواثلقاذااما |

 لدىذلا لءفلاب قاعتثءاغاا لاق ناف امي ديا اوعطق فهل اوةىفءافلا قاع” ىايفاهريخو اهادتبع هللا
 ارا ل حالا رس[ تعناا ذا لاوقنف هيدياومطقاف,ةقرسلاب يأ اذا هنا غي ةقراسلاو قرانا هلوق هلع

 (عبارلاو) هنرك ذىذلا راعضال اىلا حاتم ال ىت-الوقا اذه رك ذا قرمسن ءريدقت ةقراسلاو قراسلا لون ْ
 ةءارشلا امرت اذاو عطةلا بودول هلع ةقرمل انو كسص ىلء كل ذل ديل بسناب ةءارقا انرتسخا اذاانا |
 ىلو؟عفرلا,ةءارقا انا تيئفابسك اع ازحهلوقب دك أتم ىعملا اذه مت ىنعملا اد_هةءاالاتدافا عفرلا 1

 ميدقت ىضتقت عفرلابةءارقلاف ىنعا هنأ شيمه ىذلا و مهالافمهالا نوم دعي مهلاف هب وسن أ (سءاسملا ) |
 قلعتيام حرش ىلا افورمصمتة نعل ربك أن وكي نأ ىضتقي اذ هو عطقلا بوجورك ذ ىلءاهراس هنوك رك ذ |

 عطقلا ناسي ةيانعلا نوكت نأ ىنمةئامماف ب هنلايةءارقلا ماو قراسم هنأ ثنو قراسسلا لان
 ةقرمسلا ميقتن ايدي الا هذسه ىف دوصقملاناف كلذك ل هنا مولهمو اهراس هنوكب ةبانعلا نم نأ ٠
 ريثكل اق .(ةيناشلا ةلاسلا) مل-عادتناواعطق ةممهتا ىح عفرلاب ةءارشلانا تيثق انعرجزلا ىف ةغلابملاو |

 || ردقلا كلذو لاملا نم صوصرا دق ةقرمسةق رمدا هذه نوكت نأو دب ال لب عطقلل بجو مريع ةقرسسملا | || قاطو ةثرمسلا ىلع قاع ءمكطسا نا (اهدحأ) هوجو نمله هيب الاه نيراوصالا ني رمسفملانم

 ١ اييسسل صو بمحل 2 أ ببباولانانابي بق سسادىديالا علق بجو استدل (ايبانو) "ل تاك دي الاقررك ذمدغ
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 ْ | مسادلانا(اهئااند) 0 : الا تناكشاع ءامهعطق بال عاجالابو لئاعم لاو ناجالا ئدبقلا غامق ْ

 ىلع عشب ا ل ءال فاح ول هنا ىزئالأ طقق عبامصالا لواشتي

 | عتيد نيتفر ١١ ىلا دعا لاو فكللاو عباصصالا ىلع عّدرو فكل لا عم عياض الا ىلع ع ةيواهد-و عباصالا

 هن الاوذ_هقروك ذم ريغ نيمعتلا وماسقالا هذه لكت الق دملا ظذل ناك اذاو نيكل ىلا كذلك ىلع
 عود ىلعاعقاو فيلكس ال1 ذه نوكي نأ لمتحف موقعمباطخ اوقاف هلوقنا (اهعبارو) لج تناكف ا

 تاما ءماوهو مد نبع صخش لم او نوب نأو نم ةصو نع اط ىلعاءقاو نوكي نأو ةّمالا

 نادوحولاهذنممتدثف لعن الات :اكةنكالا فاروك ذم نيمعتلا نكي لاسأاو نورك الا هءلا بهذياك
 || كلذو همملا ل22 تسدادب ١ النقش ا نمموقلاكو بهذملا اذهب رق:اذسه قالطالا ىلع الاءزد 1

 ا ءازسلل اوهطقافهلوق ىف ءاسفلاو ىذلا ماقم ناسا هقرام تااوقراسسااو هلوق ىنماللاو فئالا نا اًهانال ا

 دارا دك اتا وابكا فارع انا كوبان هدك أم غءدياوعطقاف قرسذلا رب ردقتلاناكذ

 | ةقرمسا | ة.هاموه هشام و مكمل طانم نا ىلعال.اداذ_هراصف ةقرمااودو هرك دمعت امهيدار ا نركب
 1 ه صيصت ىطشمي ل_هفنم لبلد ماهتاذاالا جوال طرثا1اذ هل دانعف ءا: ازا مين اءاضتقمو

 امهعطق بوعال هنا ىلع عاسجالا دقعن امل هنكل ىديالا عطقءاسضنتت ءلوق: ذة-ةاعىديالاهلوقاماو ماعلا

 لب مالو :ةءامسشا نيب ربك اددملا ظذاةلوفامأو مودسعلا ن نءهانج رش ىرمسلا ديلان ادمال الو اعم

 (قفارااىلا مكيدياو مك هوو اول_غاف ىلا عة لاق بسلا اذ-هاو بكتلاىلاوذعلا اذهل مسادعلا
 د 5 , الارداظف قفار م ىلاهلوةب دسةالا ىلا عتح ا امللالاو مسالا اذه نيدضعلا لو دال الولذ

 نركنأ لوا رهو لد فنم ل دل نا كادر اناالا ج راوذتا لوقوداكنيدكتملا ن نيدبلا

 اراد امة هي لمعلا كرت دا لكعم باطخ هناهرهاط اق نيه داو عم شوكي تأ ذجاو لك مبا

 1 لئالدب هوه تراصذ هّماعدب  الالوةنانا لماسطاو ىقاسلا ىف هءالوهعم قسف ىله فلك دب اصوصغ

 | ل عاسملا لاه ع ندوة نك دا لولا ادهن 'مول_همواها دعامفةح قتفروملا ضعيف "هل دقحم |

 | باصئلار دق نيط رشد_:ءالا بيصال عطقلا» اهتفااروهحلاه ( ة هلال ةلأسللا) الصأ :دئاف د ةرالف

 بجاو عاطمةلافربةعمريغر دا "”ىرصلان نسل اوريبزلا ناو نس اًبع نبا لاهو زر! نءةقرمدلا نوكأ

 اوك _وحراو االووو“ ىناهنمالادوادلوةوهوريتعهرغاضب ًازرطاوريثكلاو للقاا ةثرمسف

 ا ةرشكوأ ل لق تناكءاوس هقرمس | لوادي هقرادأاوقرا سااو هلوكنأق هانردقاك نا الامومعب هلوجفلا م3

 رع اما كلذ ناكمل ص 4 انمهدوللوة نفاذ تظاشاب ' اذار راس اره ن نمو ًازرسا نم تقرم 5 ءاوسو

 ١ ةحاسال هناء اهةفلارووسةحو رباح ريغ س ه ةااودح اول اريذع تتكرغلاا مودع نص سنتيو قم اعئالو  نلعا يلا

 | 9 وعيال ةغللا لهأ نا لعن ةرورمضل عن 9 هثاو هيب رع ةاففل هقرمسأا اغذا نا لوة: ىلإ ص .صاهأاب لوقلا ىلا ا

 ريقلا لامذخ أن ااذإعف هلام قرم. نازي نم ةريغد ةرمسكوأ ة ةدساو هه: ل ”و ًاريسغلاا ةطنص نم ةسدخأل نأ

 ني .ءةقراسهىلا حياة عام او كلاما مع هفراقس مها هكر راو هقرم» ىب هدا نا

 زف ورام بلا بغرب ىتح ةئطااو مثلا ل ىف ةءغرلا قاعتم نو تجي اسهأقورمسملا ناكول كاملا

 0 نال له ازرح نم لاملادخ ا عطقا| ب وجو ىفانربدع ا قدر طلا اذ هلورمغلا ىلا هعفدف هنم قورمس !قداضتنو

 نكثدواد لاهو ةقرغس هدا ىب معلا الف نمعالا ةقرا .هىلا هدشا ىف جات الزر اس اىفاعوطظوم نوكد الام

 ئء *ل:اىفوالاه ىف م هلا 0 “لقا ىفىلب ةدحاولا ةندثلا ةقرم-ىفالو ةدحاولا خل ةقرم قعطقلا بحوبال

 ١ اقال اريكلاكلللار ةعهش |انعرا 0 10 ب ديرخ رتكلاو هلقاارداقمنالكادو هيشالاو لا يح

 ل هيك ريح رانش لاقل تالف اقول واهل 'هر”يفاشا لاه اذهاواخو مط ريقفا امافعتسااعرو ةفاؤ»

 هلا داقم تن اكاناو هيلا هانم -اةةمو هر و هنانغلم ءاروطع ناد هنالا_ةد-ال همق هلوق لقب

 ا را 2 تأ ا سداوالام ىهتيام لذا ىلع 5 را ءاسني بجو ةطوبضمريغقةراكل م
 1 را 0 ا فا ا اا ب ا م وحد زو مر حس سب د

 3 ار ١ وم
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 تناكانادللا اولاسقذ ةعيرشا ىف انعطا ذ_ها واع دق :دمللل نال ةذنحا ولاة سو سطلا ةقرمس ىفد سلا عطق ا
 | عرششلاناينعطلا اذهن نع انما انا مثلا ا نملدلة | ىلبال عطق:ف كف بهذلا نصراني دةنانء سا هتعق |

 أ بيب عرششلا هبق اعين ا دعبيالف لياقل اردقلا كلذ ةقرسس ىف ةساس ةرطار فانها رمت هه هنأ بحس هدب عطقأسما 0

 | با ا ىفانمالو.ةءاضيأ نكءاذ لكلا نمالو,ةمباوطا!ذهناك ا ذاو ةيطعلا هيومعلا ءذوبة١اندلا كلت
 أ تالثلذو درر راع يو نارا! وع صنصختتوو الانا قد ل دبانعو لاف ريثكلاو لملقلا ىف عطقلا
 راش د عبر ف عل طقلا بيعهلنا هجر ”ىناش ثأاالاقؤ هوحَو ىلءاوةلّدخامومعلا اذه ص.صختب نيلئاقلا

 أ مالا عتل زوجا هقا هجر ةفشحو أ لاق رام د عد رىفالا عطقال مالسلا هءاعهلوق هيف ىدرو
 نم "لقا ن وكم آلّن ها نعنارهاظا او نغاد نكاقاالل عطقال عال سلا هلظماو ةهف ىوزو يورط: مجاز

 ارد ءىلبا باني !لاوور ان ,دعبروأ مهاردةت الث رَدَه هنا قادساو دج و كلام لاهو م-كاردةرمدع

 ْ هذهفريدقلا اذ_هىلءورخ ” الا هيورب ىذلاربذنا ىف نعطي نيدهنلا ءالؤ» نم لل_دح اولكو مهارد ةسماع |

 أرهاظىلا ىلا عت هللا م كك رع ءىف عجرب واسم ْئش ىلا تفةليالن|بحوذ ةضراعتم تراصت اهدنا |

 ١ 011 تالا رطل بص الدلا لعاردخلا عع قل طر الا تالوةينأدخ الوب داو لاه نارذلا

 ١ ناكوأو مهردي د مردحال وقد ناكو ةقرسلا قلاط# عاملا بجو ناك < ىرمصدملان باطلا ال لاق

 | نيدلاب قاع ءٌهطاضحا هدو ةياصعأا نامز نم هيرق ع٠ هتف ”ىرص.ل!ن-سل ات ااخاسأ اذةءنئمعاجالا

 ا | بوو ىف ذرال هنا ىلءاوقفتا ممنافءاهقفلااماو ىفاهغص الا دوادو ”ىرص,ء لا نسلط !تهدةريرقتادهذ

 ارئانسو ةقرمسلا با هذ وهو !ادعاصف راش د عد رى عطقلا هللا هجر "يعفاشلا لاه مث ردعلان م عطقلا

 اهريغ موةيو هيو رمذم مهارد ةرمثع نم لقا ىف عطق ا بعال * ىرو“ :ذاو ةةمشون أ لافو هنموةتءامبشالا 0

 | ناهّللا هر يفاشلا ةح مهارد ةسع ىلم ما ىلا نيا لافو مه اردةثالثوأ ران .د عير هللا هجر كلام لاق واسم

 (اوةناو ءاهقفلاناالا ريثكلاو ل رتل اير ان الرمان ةقراسااو قراسأاو هلوةرهاط

 | رهاظ ىلع ادعاصفراش دعب رف ق.نأ بوو ران دعب ر نوداسعف عطقلا بحال هنا ىلع مهنبامف

 ١ هكسةىذااامأو 5 راند عب رفالا عطقاللاق مال تلاوةالدلاهيلع هنا ىورامباذه دك امثص |

 ا (لواآلا) نيهجول ف هطوهذ نم !نكىنالا عطقال مال اوةالدلا هلعهلوقن ه هلل هجر ةةن-وأ

 1 نعناك ناهنا(ىفاثلا )زوال ىنعملا لوو ل2 دحاوربخج نآر ةلاموع ص. هذ لوه# نما نك نا ش

 0| ةقرا ساو قرالاو ىلاعت هلوةموعىف هسا ىل_مانألا ص دخلا ناكو مهاردةرمش»د ارد_ةمنخملا |

 أ عطقال مالسلاو :الصلا ه.لع هلوقبةي الا هذ هموعف لصاسملا صيصختلا نمرثك أام-ميديأاوءطقاف
 ا قرساد ا ل>رلا هللا هور ”يفاشلا لاه (ةعبارلاةلأسملا) ا ا :

 0 لاهو ىئملا إبر رةعبارا فو ىرمسلا هديةئلاثلاىفو ىريسلاهل-جر هذ :اء1ىو ىسعلا هدي تهطق الأ و
 ١ نيهجو نمهن  الاءذ_مبهللاهجز "ىفاشلا جحاو ةعباراوةئااثلا ةّرا ىف عطشمال <ىروثلاو ةةن>وأ |

 ا اًضِيأ ةثلاثلا ةّرملا ىف عطقلا بجوف هما اما ةّرلا فتد_بودقو عطا بوجول 'هل_عةةرمسلا نا (لوالا) |

 ظ ىعملان اا دقو امم د اوهطقأف ةقراسس !اوقزا بااو هلودل علطقلا بوجول هل - .ءةقرم_|!ناانلقاما

 ( كلت ىل_عءازحب بجو عطقلا نا ىل لدي ام-مدنأ اوعامقاف هلوقى ءانا اضيأو هدياوهطقاق قرمن ىذلا ْ

 ْ عطقلل ب>وملاوءاق هن هنااا َه راف تاصع ةقرمسلا ناك الو عطتلا بودل "ىلع ةقرش رسل اف ةقرمملا

 ( ىلوالا هر! ىف عطةلاوههمدومنوكي نأزو< الو هيسوم هلع بترتي نأو ذب الف ةئلاثلا ٌةَّرا ىف ل-صاح

 || را ىفةقرسلانوك نأ الا قس لذ ىلوالا ةقرتسلاببحو عطقلا نال ف ذو ءل_علا قيسسبالم كان الا|
 أ ىريالا ظناوامسمديأ اوءطقاف لاق ىلاعتهنا (ىناثلاو) بول_طااوهو رخآ اعامق بح وةئلاثلا |
 يلمعلا كر ةقراشلاو قرا سأااىفىدنالا ن ماهي الث عطق بوحو ىذةد زر هاافااو الث لأ عم افلا

 اد هناكفامنا-أ اوءطقافأر ةدود م نب |نااولاهتناف ةثااثلا ةقرمسلا دنع هبالوءاعم قرسف ءادبا

 يكحلا /
 تك



 أ :ذاشااةءارقلااننلق دحاولا ريش ىرحت هيراحةذاشلا ةءارقناو ىديالا قاط ١ ىفالنيملابا ص مكان أ

 ةععتساةذاشلاة:ءارقلا ايو انيهذمتا.ثاىفةرتاوتملاةءا راك ندكف ةرتاوتملاةءارقلا لاعمال

 نآرقلانمئنلةنرالن أ اءزوبولاناف ةرئاودم تناكللان رق تناكو لذا ان رق تسدلاسمملا عطقئان لان دنع

 ةلادتانآنآرتاا ف ناكسص هلهاو نآرقلا ىف ةدحالم او ضفاورلا نءط باب ممن ارئاونا ا لمس ىلع انا
 !ءزكفرتلا حسن ىلع تلا دت انآ همف ناك هلعلو املا تاقنام واصن هنع هللا ىذر بلاط ىلأ نب ”ىلءةءاما ىلع

 هلا انعطقارتاود«نكو) اهفارتاوةمناكسلان ارتناكو ل هنأبالطا كل ذناك الو انملا تلةنامو عئارمثلا
 || مرءاهقاهجر “يناثلا ( ةسماسشن اذلألا) ةتبلا ةعح تسل ةذاشل ة«ارقا نا تدمْفْنآرَعب رسدل
 || ناو عطق الذ مرغناف مرغا او عطقل | نيب عمال قد ١ ودجأو ىروثااو ةفضح وألافوق رسام قراسلا

 ارم ناكنا همزاب الواشغ ناكنا هءزلمق مرغلا امو لاح لكب عطقي هللا ه سرك الام لاقو م رغالف عطق

 / ديلا ىلعمالسلا وةالصلا هملع لوقو عطقلا بجو ةقرمسا١نا ىلعءتاددب الانا هلا حر ”ىئفاشلا ة-2

 نامذلاو عطقلا بو نأ بح وذ ةقرمسا !هذه ىف نا ىهالا ءّةحادقو نامذأ !بح وهند: ق-تذخأام

 : دابعلا قس عنب الملقا نالوةنانأ ىلع لءلدلا هءلعو ةضراسعم كلذ ناك عنتم عمماّنا عادمى داولف

 لديو عامل انهدر بحواقان قو رمملا ناك و ل هنا لا ديو كولمملا دمصا|ىف عقل اوءازدسا عمت هنا لملدي

 ْ عطقلال اوص- دن عققافتالاد ق راسا دب عطق تتقو ىلا كلاما كَم ىلءانقانناك قو سمانا أ اب هماع

 ١١ مصللا هب لوةيال لوالاو ةقرسسلا نامز ل وأآىلا!دنسموأ عطقأ | تقو ىلع ارصتقم هند | لد< نأاما

 ١ تقولا كلذ ىلءاةءاست اك ىذا !نامزلا ىف عطقلا تقو نم هسف كلا ثدح هنالاقب نأ ىذتشي ىلاثلاو

 | نوكيمكح ىلاعت هنأ هللا هجر ةفن ىلأ ة لاحم اذ هو ىضامملانامزلا ىف لعفلا عوقو ىضةباذهو
 اينأكأ ناك ذاو هقرمسلا هان ىف فاك عطل ادسعنا ىلع ذل لدغ اكل ارحءارطإ وار اد

 اءاف هلوك دنءقورم-لاّدر مزايال نأ بحول مماق امممالا ناك وب اواو هماامربخلا ني ناش

 لاهو كيل املا ىلع دحلا ةماقا كاع دبسلا هادجر ىجفاشلا لاق (ةسداسا!ةلآسملا) باوداالعأ هللاو
 |( سدا باطلا اذ_هنال لكلا ق-ىف ماعامرمدبأاوعطقاف هلوقنا”يفاشلا ة كالعال هللا هجر فن وأ

 | محا (ةعباسسلا ةلأسملا) ىوملاو مامالا قس ىف هيالومسعم قي نأ بحوةلوملاو مامالاري-غقحىف

 ْ ىلاهت هن اهماعلملدلاو اًنمعمامامام-مسفن الاومصني نأ ةمالا ىل-ءب هناىفدب الاهد_منوماكملا

 ١ تعءعجأو باطما اذ_مبايطاخم نوكي صخش نمديالف ةانزلاو قا ىلا ىلع دا ةماهادن الا هذهم بح وأ

 ( ىلعدودحلا ةماها زوال هنا ىل_ءاوهأ لب ةانلسا ىلعدوداا ةماقا ة.ءرلاداح ال سل هنا ىلعةمالا
 | فءاكلا اذه ةدهع نع حوران نكءالو امزاج اذ اكن فلكستلا!ذ_هناك اف ماماللالا ةانلطارارحالا
 بوح و عطقلا مزلق بح اووهذ فاكملل ارود_ةءناكو هءالا ب>اولا أي الامو مامالادو+و دذعالا

 | د | ذه هملع قااسعا هنا ىلع لدي هلا نءالاكن هل وق ةلزتعملا تااق (ةئماثلا ةلأسا) د نمح مامالا بصت

 مدلاو ف افذسالال اتسم هنوكي عطقلا مزال كل ذك مالا نا كسا ذاو دناهالاو ىف سال ا ل. ىلع
 امه عجل ١ او ناد ضامملال مياظعتلا وحددلل اند سم قا هنالاقد نأ عنمما كل دك الا نكد وهناحالاو

 رثكملا ل الدلا انرك ذدقاأل-ءا و تاعاطلا ب اون طءع5 ريكحجلا با.قءناىلعلدي كلدولا

 || اهديعت الذ ىذالاو نا ان مكه دصاولطمال ىلاعت هلوقرو فى ةرقمل ا ةروسىفط امدحالاد ل وقاان الطب ىف

 !ئ مددت طورمث هلك الدنس ىل_ءاعت اودالا نوك نأ ىل_ءانمج-أ انا ةلزتعملا مالك نءباولامت انوه
 أ ّت . 1 5 0 َّ .٠ ٠ : د

 ١ ىلءاض.أنوك_:الدمللاةماهانأب عطقاا مزاىلاعت هللا نموفعلا لوه- ىلع ل ماد لدي نأريدةتبخةيوتاا

 0 | (ةعسانلا ةلأملا) وفعلا ىلع ةريتكيلا قثاراولااب رك داخل ن اتهالا لمس ىل_عن وك: ىلإ ل كشنل !لسيس

 1| ح رسام_بك اعهوقىقءابلاناف هما ماكس لءلعت ىلعلديهننا نمالاكت اءسك اعءازج هلوق ةلزتعملا تلاق



 هللا

 ْ ْ ب لعاضتك 3-1-2000 فاير تكي هانز ذاماباوعم ةقرسابةلممبجواغا عقلا نأ | 1

 ا هلال ب صنءازح حالا لاق ام انيك اعءازج هلوق (ةرم ؟انعلا هلأسملا) سفن ريغبا هن لق ن ههنا لا رمس :

 0  ىدلار دضملا ىلع نييودز ءاناك تش نافهللان مالاكت الدكو مهاعفءاز ١ جوف 0

 ١ ميكحزي زعهللاو هلوقامأ هللا ن نمالاكنايسسك اهجءازج م-ماواكذو مهوزاجريدقتلا واو هطقاف هماعلد
 تأ ارق ىارعأ ىعمو :دئاملا ةروسأر تأ تنكىمدالا لاف هفيااكتو هغلا : ىف يكح هماقتا قزيزع ىف ءااف |

 0ث دعاف دعأ لاو هللا مالك تاقفاذد نه مالك ىنارعالا لا ةاو مم مهردواودتاو تاق: هن الاهذه
 01 مر ما هابل تنرع شك تاق تيس الا لاو ميك زريزعهللاو تاقف تون مث مي-دروفغمشاو ٍ

 توتي قا ناف لصأو هلظدعب نم بام نغ) ىلاعن اقم منه عطقلاب هال مسرور ةغواف عطل ايزعأ ارك
 ا | لم ةينذت !نأق تان ع نمنا ىلع الاتلد (نوالاتةلأس ملا لتا سم هن , الاىفو ( مي-رر وع هللا نا هلع
 ْ | ةينب بو. نأ ملصاو وق نم مدا راااناق لوب ةمريسغ هيوتااد رع نأ ىلع :لدي لصاو هلوقل.قناف هنو

 هللا نانا مطقلا لق باناذا ( هن اناا تملا) صا ارغالا راسن ع ةءلاخ هت هع از :ءر هكدا.ص طاع

 هدهرخا ف محرلار وذا ارك ذنالّد_لا هنع طّقسي نيعباتا ا ءاذعلا ضعن لاق داهم .طقسي لهو هءلع
 ىضتقيب الارهاظذدلا ىهتماال اهذ- م لن ر كصس ذي اةيوقل اووتعا وقفل عودا لع لإ ننال

 تاد ( ةقااثلا ةلأسملا) ناسكتمالا لمدس ىلع هلع ماسقي لب , دل || ذه هذع ندد انووك كافر زهظ رمد 1

 لعةهنوكاماحّدَملاَو ةيودلا لودمشب جذع ىلا مز هنالأ ىلاهتمتتا قس اوريغ بوق لونا ىلع , الا

 بدعي صرالاو تاومسلاكالمهلدق ان لعن 0 أ) ىلابق لات ع م تاساولاءادأبال ناسالاو لشقتلا
 ىلع ةرخ الا باقعو دملا عطق بجو |! ىلاسعت هنآ ل-ءاو (ريدقّئ : لك ىلع هللا“ ءاشد نارغغنو ءاشد ن«
 ديربام مك كعوءاثيام لعفي نأ لن اناس هفدرأ بانا نا هّسون لي هئار ةصدمغ ةيوثلا ل.ةقراسلا

 | هيوداا ىلع ةقرمتلا مدت هلداقمف هنالد :رفغا ا ىلع بد دعتلا مدقاعاوءاشنن ره ل « است ن هبذع5

 بوجوو عيطملل ةجرلا بوجو م-واوقو زيوخلاو ل دل هن ردقا ةدذاوةن الا هاا كالا نات

 ا كلذ ىف ان ترد رلار ةقيشالا لا ةضاؤاقم ةسشؤرلا نا لع هلاد 3 , الا نال كالذو هللا ىلع ىداعال باذدعلا 0

 تاوءهلا كم .هلهلانألهتملأهلو ةالوأ ركسس ذ لات هلال كلو مسهلوق لطي رخاهجو ف لوقأو ٍ

 ةران برذعتلا هدم نسحامناهنا ىلعلدناذهو ءاسشب نارغغيوءاشن ن هبدلعل هلوق هءاع بترمث ضرالاو ا

 | نسي قاتدهلا نولوقي مافات اصعب هذ ءوهاذ هو مهولاو مرو قاف كلام هلال ىرخأ ةهغااو

 ءاشفك فا «ريصتب نأ هل كلاسملاو تان'دحلا علب اكل ام هن وك ل->الديرب وءاشيام لك. هدام
 كلاود قاذلل اهلا هوك ل سال سدا ىلاعت هلا نم لاسعفال ادله ن-سدح نول وق مماف ةلزك ملا امأ دارآو |!

 ا لوسرلا ا ان) ىلاعت هلوق + هانررقاك هنا الاءذهرع رمص هلط كل ذو دس اذا او لادا ةباعو لجال لب مول

 ْإ | »ب نيبال ىلاعت هنأ لعأ (مهبولق ن ءؤت لو مههاوف أب انصااولا يذلا ن ءرذكلا اف نوءراسي نيذلا كنز < ال ا

 | لمت ىلع ةوسرريد مرخالر ةكلا ىلا نيعراستمم_موكس انلا ضع ن٠ لعدق ناكو عتارمثلاو فيااكشلا .ٍ

 ا ا هناالاؤو رفكحا١قنوءراس نيذا كنز <ال لوسرلا اسمي انلاقف كلذ لج ال نزع الناب هسعأو كاذ 1

 0 | ةريثك عضاومف "ىنلاام ل م ا ع رع سعال (يلوالا لأ ا) لآ ةاننم

 ا ا لزتأام غلب لوس للا [.4 اوق(قاثلا )انوع دوس ئيهضوءىالا لوسرلا امان هلوشب ه.طاخامو

 ]| ءاملا عذب كنز ال ى را اثلاةلأ لا مظعتو في رشت 7 باش هنا كال باطلا اذهو كير نم كا !
 1 وسر سا ىف مهلا رح ا بيس: لل ذورفكسلا ىفنيقف نا ا ةعراس؟ لاس الو م مال ىعماو ثنوءرسدل ا

 ع رس لاقي مه ”رش ك.فاكو م,ملعل ارمصات ىناق نيكرمش ما ةالا وهو ,عفلامف ونيمللا قس ىفركملا وذدكلا !

 أ مهسفنأ مالا ن رع ةرامعر: :كلا قمهتعر اسم كا ذكفاعب رسم هف عقو عج داسفلاا هيف عرسأو بيشلاا هيفا

 ١ هب كرنك تام ماع او ااا نانا ف ةرفو هد رق هيف اودنجو قمدوحولا عرمسأ قي أ 1



 "اونو

 لافرنهنوقفانملا مهءالؤعن انلشالو ممولة نوت رلزاثن7 مداه اوغأب اولا نيالا ن ءردقتلا ورشا

 (ىلدالاةلأل1) نانا أسم هنفو(كونأ,لنيرخا مونل نوعاعم بذكلا نوعامساوداه نيذلا نءو) ىلاعت
 | مالكلاأدتن ماوداهنيذلا ن نموهلوت دنع ماما مالكلانا (لوتالا)نيهجوانهه جاجزلاوءاّرفلارك ذأ

 | نم هرقكللا ف نوءرا سد نيذلا كنز ال مالكلاريد_ةنو نيرخا موةا نوعا بذكلا نوءامع“ هلوق نم

 متمالكلانا (ىاثاا هحولا) تا تول ل لا موني اذا

 ١ هلوةفرب دعا اذ- ٠ للءو ب ذك نوءاسم“اوداهنيذلان ههلوق نمادح امم_مولقن مو :لوهلوقد:ع

 توعءاءمه قءيفود# ًادةصراخ لوقو نوءام“موقاو داع نيدلا نمور دما او فود ةفص نوعا“

 بذكال نولباهءانعمنا (لزالا) نيهحو بذكلل نوعاسم-هلوقىف حابزلاركذ ( ةناثلاةلألا) |||
 ءد_+ناهقلا عم هنمو هنم لق: ال ىأ نال: نم ععسنال لاشي اك لوب هلا هئمداريو له-عّتسسي ععسأاو

 ةاروتلا هر قى ىلاعت هللا ني دىف بيذاك الا نع ءم-هواسور هوبا اموه هنول_.ةيىذلا نذكلا كلذو

 عاملا م ن:بدكلال نوءام«هلوةنمدارملان ا (ىاثلا هحولاو) لسو هيلع هنلا لص د# ىف نءطاا فو

 أ لوا ل نيرخ ؟موتا وعام“ لوقا أو الدلع او ذكي ىلا نع تردع يامل ك ل ل
 || رب دةَدا! اذه ىلعةكرابخ مهما! اولةنما ل دن ءاورضتع لو لون أ ل ني رخ موا يس اودو نيعأ مهما ىءملاق

 ا ةدانزلا هئماوةفءاما - :زونأب هملعاوب ذكي نأ لال هتتالوسرىلانوءاممىأ بذكللنوءا«هلوق ٠

 مهول مان ردح مهود وومأانءني رخام وة لال هللا ل وسر نم نوعا“ ريغتلاو ليديتلا وناصتشنااو

 نماىأ( هعضاوم دعب نم ماكل!نوفر <) لاش ىرخأ فص: دووم ءالؤه فصو ىلاعت هنامث هنماوهم“ام |
 :أسعاو ال>رنانورم-هملا لاه همارح مرو هلال لح أو هظورذ ضرك ىأ هءعضاو م هللا هعضو نأ دعب

 اموقاواسرأفامهذرسشا امير دوما تهركف مجرلا ةار وتلا ىفانزلا د ناكواسي زريسخ لدأ فارعشأن م
 ْ اول.ةاق دالساب كسمأ نااولاهو انص-أ اذا ني ازلا ىف همك نء هولأ #ل لسو هلع هللا ىلص هلل ا لوسروملا

 ا اوفو هحرلاب ليرمتح لزن كل 3 نع لو هيلعهللا ص لوس ا اولأساإف اول.ةتالو اورد اه مجرلاب مم ناو

 ١ ءاثنوف رعت له لوسرلا لا ةفانرو ىننام_متيو كذدب لدحا مالا علة ا

 اك هياوضرذ ضرالا هجو ىلع ىدوهيلءأوهو م اولا اروهن الاقي كل دفن ع د دوءأ ص ًادرمأ

 روطلا مكقوذ عفرو ىموأر هلا: قاقىذلا حالا الكذلاهتلاذلد شن لو هيلعدل لد لوسرلاةل لاف

 ند أ ع نم ىلع مدجرلا ه.غشو جت له همارحو هلالحو ياك م كملع لْزنأ ىذلاو نوعر ةل قرغأر مانو
 1 هالو سرل أس مت باذعلاازبلم لزاينأ هتيذك نا تفج لاف دوج! ءاف سماع تدارق عا رو ا ظ

 <ىمالا ىب'هتتالوءركنأو هتناالاهلاالنأ دم برود نبا لاستف هتامال-ءنءاوذرعب نكءام امسئأن ّ

 0 لو 2: ةطقل تفر ءاذإ هدوم نأ دنعاحرف 5 نيد : الان هنلالوسر سعأ من نولس .راباد ريشي ىذلا "نر علا

 ْ ا ىلاعت ةوقر « مجرلا ناكمداطا اوعضو ىأ هعضاومدعب نءماكلا نور رع هلوق

 بعذ.«نأ لاو اول قتالذ رج راكم نازاؤلبقاثدلخ ايد عكس أنا أ" (اوردحاف دا ن1
 دار ارا ليف رتل: لونو ديم هلق مخرب "ىبذلا سا |ناهننا هر "ىفاشلا

 أ تيئام ىلعءاسي كل ذيرمأ ان !ناكتاو دو هقملا تن دقفبلوسرلا نيدن ٠ ”ىمذلا بنلا مسرب هالا ناك ناف |
 نا (لوألا) ناهحو هملعل ديوانش دف اعورمشم كا ذنوكي نأ بجو مداد وس ةميرشفف

 | هوعتاف ةوقاامجا وكاد ف ه*ادتقالا ناك هلأ ا ءذهىفةاروتلا ةءب رش قذو ىل_ءىتف اد هتتالوسز

 ةعرش ىف دوي لو ممانأ !تاير ط ىلا هواة. ىلمءالاف مالسأا هماع ىموم عرش * ىف اسان'ناك امنا ١ (ىناثلاو)

 انيتكوئلاهت هلوقنا ىلعءالعلا عمجأ قب راظاااذمبوامقان نوكي نأ جوف م كشااذ هم-أ ىلءلديام

 !| در درب ندر ) لاق دووم *الؤه م اضؤ ىلا +3 هللاح سئاملو انع رش ىف اب همكح سنان سفذا |ثااهبقم ماع
 ا انذالاذه ناك را كل تريد دفا ظفا نأ ل_عاو جت هانم كلينت تلا
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١: 81“ 

 مم مشاتل تشل

 ىلاعت هللا ا هرم قلامهرثك عاونأ ب.ةءاروك ده ظ
 من هنع كلذ عفد ىلع دح أ ردق» ناف هتلالضو هرفك هتئادرب نمو دارا اف ريدقتلا اذه ىلعو اهرك ذ مدنى ا

 ْ | دا لعبا الاد نا دانراصص أ لاف (مهيواقر عطينأ هئاد ري0نيذلا كثاوأ )لاذ اذهىلاعتدك أ

 دش نم هب الا ذهو نمسال كلذ لءفولو لرمثلاو كش نم هءلقروطإ لهنا رقاكل ' السا دي صرعع ىلا هت
 ] لاف بادعلا ىه هدفا نا (اهدسأ) اه و وةئتفلا ري سف ف اورك ذمهناف ةلزتعملا امأ ةيردقلا ىلع تاناالا |
 0١ ||| عي ةعضفلا ةنئفلا (اهينانثو) هقافثو هرفكل هياذعدي رب هنا ا:يه دارا اق نو ذمد ىأ نونسشن راما ىلع ىلع

 7 ا | (اهعيارو)الاض هتيمستو هالشي مكمل لالضالا نمدارملاو ةالضا هتنتف (ثااثلا) هتدعضق هللا درب نمو ْ

 7 | اهدار هوس و مناد رك ذخ مم ىاةرهطب نأ هللاد ريل نيذلا كءاوأ هلوةامأو اعفنالواءاون هللا نم 4ك | 7 | ننن اهئادأب موقيالو اهكرتي هنا فياكسشلا نم هيلي اهف هربنا هللادرب ن ءىسي رايتشالا نقلا ||
 || مميولق ف عتتالابنال فاطلالا كالتىف ةدئاقال هنا لع ىلاسعت هلال ف اطلالات م-مب ولةدعن أ هللادري مل |

 0 عااذعنا مابقاض) مهرغك ىلع ةلادلا ةشدحولاو مهلا وجر ١نءمهيولقرهط:نأ هظادريل (1هنو)
 0 مالكلا و هلامعأءوسو هلاعتأ عبق بيسيهيلا تفل رغهناوىلاءت هللادء هعقو طوس نءةراعتسا

 ) ةيحصصس

 | تايرفكلا كإ: ةنتفلا هذه نم دارا نوكي نأ ب حو

 "|| عالطابمهرتسه نيقفانملا ئرخو (ىزخايت لاف مهل) لاق ه ارارهمّدةةدقءوجولا هذهنع
 || نافك قمهبذكرو هاف م_موضف دوما ١ىزخو لثقاا نم مهنوخو مهب ذكى ءملسو هيلع هللا لص لوسرلا ا
 هرانلاق دوال اوهو (ميظع باذعةرخ الاف مواو) معمدي زان شأو مجرلا بابا ىف ىلاءت هللا صن
 1 ورع وا وريئكن بارق (ىلوالا دل أملا ) لاسم همقو ( تصل نولاك ؟بدكلا نوءاس*-) ىلا هت لاق م
 [[| نيسسلا عفر ةزحو مصاعو حهانو سهاعنب !أ رثو ناك ندا اوزيساا مضيت صدأ ىءاسكلا و
 الأ نيسلا رسكب تدسلاو نيب تصسلا فاشكل ا بحام لةنو هته“ نمر دصا ا ظفا ىلعءاسأع أن نكس

 1 جاجزلا لاف (لوالا) اهوجوتحسلا ظذاقاو رد ( ةئانلاةلأسلا) تاغااهكرءامطنوكسو ||
 | تصسلا انو ذخ أ, اوناك ىتلااشرلا ترعسو بادمن مك ص سى لات لاف لد أتسااذاهتك«نمالدأ
 ٍِ (ىناثلا) ايرلا هلا قع ىلاعت لاه كربلا ت ودكم هئال ار مهاص تسب ىأ ب ادعي مكس ىلاصت هقانالاما
 ا | 'هل.تضة تصد ئشا | اذه لثمنال ل |وأالا هولا نم اسد رئاد هو راسعلا هنم لص ما رس هنا ثذالا لام |
 || ةدعملا توص سم لجر لاي عوطلا ةةش تسلا لصأ ءاّرفا لاه : ( تلاثااو) اهاصأت_بوناسالا |

 || تود ناك م هرمثك ءرمشلا :َدْث هملع لمح مارح تدسلاف ادب اعثاجالا قلءالالو حضصأ ناك اذا
 هملا ل صيام لك لص امد هناكف ءرمثلا ديد عوملا دي د ناكن منال لوتالان ءبب رقاضيأ ا ذهوةدعملا

 سدكو لفلا بسءو*ىئيلارهمو مك-طا ىف ةوشرلا تسلا لوقف اذه تةرعاذا همهمتشيو ماعطلا نم |
 رعنع كاد ىور ةصءلا ىف راتسالاو نعاكلا ناولحو ةسساانكو رهنانكو باكسلا نو ماا 1

 || كلذك وراد نا مولممو ةلاسحتال هيساص هيف ث عراعةودح فن وكيو كرب هيفثوكيال يذلا | || رمولتإ ماراا ىلا عجري لصأو مههضعب ضةنو مهضغب دازو دهاسعو ةريره ىبأو سابع باو ”ىلعو ناسفكو |
 ىلا.هت هلوقلانرالنولاك أ ةاروتلاىلا اميو.#سني اوناك ىتاا بي ذاك الل نوعام-(ثاانلا) مرنم هند دخأب ىذلا تسلا نواك أي وءاءنغالا ني ذاك أن ودعنا اوناكءارقفلاق هب دوومأا نم هلع مهام ىلع اوم ةيلالام أ مهئاينغأ ٌرم نو ذخأي مها رقف ناكمهضعب لات (فاثلا) تحل لك ميو بذكملا عوسي ناكف هعمىلا تؤفةليالو همالك عمم ةوشربءاوع د ىف الطم ناكن م هانأ اذا ليث ارمسا عب ف مانا نأك نا لاف : . || (لّوالا) هوجو تم! نواكحخ ؟بذكلان رعاه ةوقىف (ةثااثلاةةأسملا) ةلاحالاتص-ناكن ||

 || نم لتقل .ةقف هلا (ىناثلا) مجرلا ودلط اوه هّد-ن اون او دهاسجعو نيسنملاو ل سايعبالاسقف الؤه فاتخا صاع مة هنا (لوالا) نيلوق ىلعهيفاوفلتاوممءشمارعالاد | . الأ م قمكتللا نييمريخ ىلا عتدلاغ (مهتع ضرعأو أممي مكحاف لو اس ناف) ىلاثلاق غهاررلا مهذخأو
 مغ اانز ىف هنا ”ىردزل

 دووهلا
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 ْ اوكاكفةيد دن ةظنار ةقومل اك ديد مها حت وبس رشم سنلا رق تاكو و الار ذل رق ىبف دووم 1

 مهل ةَمذال نيالا نيدهاس لاب ص تعريض ذهن (ثلاغلا) ءاوسةيدبلا لهل اس هيلع ملف ! ىلع“ ىلا ىلإ ا

 ١ رافكلان 0 هءاحن ملك ىف :ةاع هب , الانا (ىناثلالوقلا ( منع ضرع ةءاشناو مسمفمكح ءاش نأ ْ

 «اطعوةداتقو" ى لاو -ينغاا لوقو>و حو: ءريغ ماكسالارث اس تا 5 مك.طا لاف نم م6كاوةلتشامث

 لوقوهو هقئا لزنأادمسمدم كح ناو ىلاعت هلو ةن وسخه هنا لاه ند همهنمو مم ىلأو مدالار كىلأو

 عيال اني معنا بسلام ا لعبتملا ايفان يهنمر ةوركعودعايعر نسر ايسسل

 أ هن الاءذ_هقئذلا رشا ادهو كل :ىفريذت لب ممن مكس <« نأ مك الا ىلع بج اوي سدلذ ةدمولا |

 اراك مدنا قكملاو (انيشلو دب نا'م-ممعضصرهتناو) ىلا_هت لاه مث .َ نيدهاعملاب صوص ا

 ةمو كحال اىلآو مهنءضرءأ اذاف مج - رلا ناكم دالك ف خالاو ىل_مسالا تاطاالا هملانوكااستنال

 1 ىلاهت لاف مث هلم-موادع هرمضتال هنا ىلاسعت هللا نيم هل* ءادعأاوراصو مهنع هضارعا م-مملع قدمها

 ا 0 ل كاف ىأ (نيط سقما بع هنا نا طستقلا مهنا مكحاف تدك-نآو)

 | هلأسملا ( نانا هقو ( هللا مكحاهفةاروتل مسه دنعر كنو كح فكو) ىلاعت لاق مت مرا ١

 8 هر وتلا ىفانعم_واعدمي اباد ووملا ميكف» مال !اوةالصاا هملع هد: ىلاعت هللا نم بست اذه (ىلوالا

 1 هةومع رالالط لاطا هنو دقتمبام ىلا اسك هلو دقتعيانعاول ده كش كذَدْوَ ةمهك رت فازلا دنع

 ْ هد 85 نع را هوجو ايا نحف دان 00 رهظمرحال

 | سعأ ىلع نيظق اهلا نم و هللا ناك لهأ مهنا تقع مم. كتغي الثا مهدانعو هدول لاس فاتت

 تما نأاماباوآسا بار ءالا نء«هءطومام هنفام 5ك -ا1(نهلوق(لدالا لاول نالاو اوساءهدو

 ١ مك قطان ارود يهدر اتلوتل اهعابع مقر داو مهدنءاهربخ ا دمع ىفوةاروا نم

 ا لوةثاك ميكهلان 2م-4+ دغدام مه دنءنادوهةاانوكو لل هنوكالنأ اماو ىلا

 ىيمه.ق مالا باوطاوةاروتلاثنأم (ىناثلالاودلا ( م اوما ولم

 عئارمتو ةاروتلا مك- نا ىلعذي :الاهذ-مسةنفتط ان ءةعاج تعا ( َة : اما١ةلأساا) ظفللا 77
 ا بوجو ىف نارسةلا مك ةاروتلا مكس ناكل كل ذك ناكولو ف عشارالو ما لام اندلع مزالان ل قن 2

 اويلطم مال مجرلاوهو صامل هال اذذ_هدارألا لب اهمفرظنا !نع ىبمم عرمشلا ركل هسنم مكس لا باط
 فواه٠نولوتي مم هأوق (ني:هؤااكناوأ امو كلذ دل ن .نرلو“ :6) رلاخت لاهم د يكسفلاب هةهسرلا

 هلوقو يكل |ىلادوهينأزوو ةاروالا ف ىذلا هلا مك - ىلا ةراشا كلذ هوقو رة

 انمنامعالا نوروظباوناك ناوةاروتلاب زينمؤاان م ءامو ىأ (لوألا) هوجو ه.ؤنيامواأن ك.ءاوأامو
 (ثلاثلا) ىضاملا ن نعال فن أتسسلا نعريشوهوا دب نونمؤيالم ماب رامخا نينمؤاانك دلو أ امو (ىفاثلاو)

 مهل ناع اال هنا ىلع لدي كل ذو كك ةصص ىف نيديةتععالو كينينموعم هاك ك ذم مكطااوبلط ناو مما

 اهبمكحرونو ىدهاهذ ةاروتلا انازنأانا) ىلاءت هلوق «طقفان دل لاهم لمص مهد ومشم لك ناوءوثن

 (ءادهت هلع اوثاكو هللا بانك ن نماوظةكسا.ءرامحالاونوذابرلاو او دا. نيذالا ولسأ نيذل !ثودنلا

 مدييمةقتك اونو, ن أف مها بيغرتو مجرلا بوجول نيرك- ملا ومال ىلاسعت هلل آن ءهسبئتاذه نأ ل-عا

 نيد ةرياغل ا ىذدقي فطعلا (ىلوالا ةلأسلا) 0 : امم ةمكو مد .ا!نينوعدملا# ءاس الاو مهرامحأى راسم نم

 ماكل ناج ىل-ع لو# ىدولافروذلاو ىدهلانيبقرذلا لوصح ب وذه-لءقواظءملاو فوطدملا

 ىذلا مكهلا ناس ىأ ىدهاببف حاجزلا لاف دالاوةو.نااو دو: الناس روالاو فيااكتتلاو ختارم دلاو

 لس هلع 1-2 .:لا مأ نانا ب ويلك "ىلا هيف نووةفمس سل اواح

 هلل

 ال

 هلل

0 



3 
 م يح متم < 5

 | ةيدوط ل ع لسللا ماه اذا الا انملص مزال انلمق نم ع رمش نا: نوتات 5-5 0 انلا لأ كلا )“ قى أ
 ' لوصىفارونو ىده هوك دار ماوارونو ىد- ه:اروتلا قدا لاقى اعتدنا ءررشنو 0 11

 | لم نأ نكيالو ر ونو ىده هنف ناك اما ةياكلانم تس .1 اريتعءربغا انو م ناكولو هعورفو ع ىلا

 أ قاهر اموهاعم امهئمذار ناك ولو رونلاو ىدهل ارك ذ نال اطقننئذإا لوهأب قاعّدام ىلءرونلاو ىدهلا أ

 ا .ماكعالا نوكتنأو بالف مجرلاةلاسم ىف تازئاساذن , الاءزهنااضرأو راردكحوتل ا مز نيدلالودأب ||
 ١ انةفاواكلال ماه ل-خ ديل هانا الا لوزن بسرمء نأ ىفان فاتح ا ناوانال هب , الاى هل>ادة_ءعرمتلا !

 ,نيذلا نوبل اهي مك وق ( ةثااثلاةلاسملا ) انهفالخ اد نوكي نأ بوت الا لوز سدس نا ىلع

 نءافولا ل" رس ١ىبكف ثدن ىلا.عت هللان اكل ذو ىءوم دعب اوناك يذلا نيسنل اديرباو داه يذلا او اسأ ا

 | اهاالس اواعو امتار ةيازمو يدا دود اواو رت اولا ةساقا سباب عهم سبأ * دب الا

 |هيفانتا اوان« نيذلا نودنلا هلوق ىفةدئافلا اه املسمنوكي نو ّدبال”ىنلك لبق ناف اهارحاومركو
 | هندعي رمش ع نكت مل نمءامبنالا ن مناف اروالام تحج اوداقناىأ اواسآ هلو ةبذار ا (لوالا) هو-و

 ْ درع 2 0 ىف يسوم كَ "نءاواكيذلا 0 ةاروتاا م ك2 1ط نيداش: ماوناكن يذإاو :ارودلا هد رمث

 نيسنلايدارملا ن وكب نأ لمس ”ىّدسلاو :داّئقو ةمركعو ىرهزلاو نسا لاه (ىنكلا) مال !اءماعألا

 اذهنناكو و مجرلا نيدو مل ا ىلع مك ملسو هيلع هللا ىلص هنال ٌكلذو مال _!اوةالصلا هاء دو هاو اواسأ نيذلا ْ

 | سانلا نودع أ اوتو مناك ميهارب'نا ىلا عت هلو ةك هلاوظعت علا ظفاءرك ذاتاو ةاروتلا مكح

 ”ىراستالا نيا لاق (ثلاثلا) ابارك ال الصاح ناك امري هنا لاه ئع هم عقج ادق ناك نال كاذو ا
 0 كك ىلاهت اسقف ىراصنوأ دوور مواكب ءاسنالا نولوةياوناك ممذءبنال ىراهنلاو دويل! ىلءدراده 0

 | ةاروتلا كلان ارا داواسأ نيذإ!نومنلا هلوةيدارأا (عدارلا) هفداكنل ْ نبوة نمدقت نسم اونا ١ ةسبن أ ا رو ار هاو نع اساالا ىدعتار اسآنيدلا نومدنلا ْ

 أ ةقيرط عبق ىل_ءهينتلا هت ضرغلاو هفلاكتا دامشنالاو ل نامعالا |
 (ةعبارلا هل اسملا) َماوعلا عابنتساو ةوش *رلاذ> [ةاروتلانمككاءاعدا نم مهضرغناف نيرخأتاادو مل !ءالؤه
 مواحال ىّراود اهنيذلل ا ل ءأا (لوالا) ناهجو هفاوداه نيدلل هلوق |

 |رووىده ابفةاروتل ا انلزنأانا ىف ىوعم ىل لءريخ ًاتلادع دَهْمْلا ىلع ى ىهلا نوكي نأ زوي (ىفاذ لادم ياعفو ٍ

 (رابجالاامأو ءزيسفت مدقتد تف نودئاررلاامأ(ةسماملا أ سملالاو اسأ نيذلا نورنا !اهم مكعب او داح نيذلل ْ

 كِل لاة:ءاملاريسكي ريس وها !ءاَرلا لاه هدحاو ىف غللا لهأ فاش اوءاهةفلا مه سامع لاق

 | لوةيةدرسعول ناكو بت بحاص نوكي هناكلذو: هب بدكم ىذا ريل ا ناكا مسالا أدم ى م«اسعاو لاعال 1

 ١ امأو ريل اوزيل ارهأ ىرداال ىعصالا لاقواهدكتو ءاذس ارم 5 ريحو ريد وه ثدالا لاق“ اللا خشب رب ٍ؛

 | ىآهريسو هريح به ذراناا ن نمل رج رذث يدل ايفو نيسغلا وهوريبتأ | نم هلأ م وق لاقذ هقاشتا ||

 هبل اعلا ««مرحال ةءةلملاو لاجلاو "ل.ذفا!ماسقأ لك ألءلا نأك اناوني زا ئشللربهملاو هام و لاح :

 هلا #لا) أ ”ىءا سكللاوءاّرقاالوةوهو هب بةكي ىذا اريل ن ءهقافتشانورخ [لامو |

  نيتابرلانوكىضتةناذهو راجالاو نو.نابرلاو نوميثااةاروتلانمكحي هنا ىلعةي الاتلد ( ةسداسلا |إ

 نم اواغةحتسا علاق مث ءالعلا داس" هياسالاو يدهغ نود لا ترك نأ تانج الا ع نءالاح ىلعأ

 (فاثلا) ىنيالف ظفعدأ (لوالا) نيو ىلعهّلا باك هذ (ىلدالا لأ لا)ناننأ سم هيفو هقلا باك .
 اهراغذ نأ (امعدسأ) نيهولا نيذ_ه نم هبا اة -ءانأعأ ا ىلع هللا اذخأ دقو عيضيالف طظذعنأ ||

 ا ءلا(ةيئاثلا ةلأسملا) هعئارم وا الو هماجشأ اوعي بالنا (فاثلاو) متن ًابهوسر ديو مهرو دص ىف || 00

 وسو بط (لوالا) . .ناهسو وفا ب ام 11 نءاوطزةساام هلوقىف

  ءادجش هيلع اوناكو ىلاءت لاو معاجزلا لوقو داولظفعتساجنو مكي ىعل انوكينأ (فاثلاد) راين |[
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 || هقاد:ءنموقدصو ق-ةاروتلا فام لك نا ىلعءادهئاوناك رابحالاونوبنابلاو نو.دلاءالؤهىأ |
 ١ سانلا اوس ةئالف) ىلاعت لاه مت «ريبغتلاو فيركأ !نعامتواغفو ةار ودلا ماكح أنوذاوناكمرحالف
 ةار وتلا ماك أ ءاضمان نياق وناكر ام-الاو نيمئايرلاو نيبنا | نارّرق اما ىلا-عت هنأ ٍل-ءا د ( نودخاو

 52002 سلا

 ا عام لك ناف ةوثرلا داو ءاملاو لاملا ىف عمطاا جال ليدبتلاو ريبغتلا نعمك اما كلذكمف ةيهرلاو
 ةكرلاءإءلق نوكن اتصس متوكل ةوئرلاو ”هلقلاةباغف مسوتماسمت وذ_تأتىتااةوشرلاو لماقاستدلا

 ديؤملا ب اومااو نيدللا هدد سنو مضت نأ مث لملق نم دق هن ويستكس ىذا الاس ا كلذ كف ةعفتملاو ءاسقبااو ]
 نيصالا عون ليديتلاو في رمخلا ىلء مومادق !نوكحي,نأ اذبأ لقك و اهاتءانالىتااتاداعسلاو أ

 اممئهدحاو لكى فام ىلع هنو نيرهالا ند هقنا مهعنصاو ةماعلا ند وثرااذزحالوءاسؤرلانمفوغلا |
 ناهربلا اذه عسا هنامث ليديتلاو فيرلا نم عملا فاعطافان اهرب كلذ ناك طوق سلاو ةءاندلا نم ْ
 نانلأسمهفو ) نورفاك-ل امه كئاو أ[ هللا لزنأ اعمكح مل نهد ) لاق ديدشااد_.ءولابرهانلا إ
 | ىلاعت ها مك فن ره ىلع م-يمادقاف دووباادب دمتمالكلا اذه نءد ومها ( ىلوال اةلأسأا) ظ
 م-هذ بحاو ريغ هنااولاقو ةاروتلا ىف هياعرص ودنملا هللا مكح اوركن املا ىنعي ند | ىنازلا د- ىف |

 (ةئاثلاةلاسملا) نارةلاودمععالو ةاروتلاو ىد وعال نامالا معان وةمسال قالطالا ىلءنورفاك |
 أ اردحاد_: حج راواناامأ كل ذكسمالا سبة مالا دوو :لاقورذاكو هذ هللا قد نم لكحيراوانا تااق
 أ ريفي مكس دقق بنذأ نم لكو رفاكو وفهتنا لزنأ امريغب مكح نم لك ناف صئاسهنا ولاكو هب الاهذسم ظ
 نا (لوتالا) ةهمسشلاه ذه نعي وح نوريسفةملاو نو ماكستملارك ذو .ارفاكن وكن نأ بجوذ هللا لزنأ ام |

 بد! !صوصخعال اظذالا ومعي رايتءالانال فيعضا دهو مهب ة صمت ن وك:ةدو ملا ىف تازئاي الا هذه | ْ
 هللا لزن أ ا_عم_هرك 3 قمسنيدلا ءالؤد نم مكحي ل نمو دارملا لاقف لاؤلا اذه عد لوا نممهنمو أ
 | نم ةلكهمف ىل_خدأ مالك هنفا لزنأا-؟ مكحم نمو هلوقنال ف.ضاشيأاذهو نورفاكلا مهن اوأن ١
 مدهرك د قسم نيذلا نمنهقلا لزنأ نم مكدع لنمو دارملا لوي نم لوقو موءعالن وكف طرمشلا ضرعمفف |

 ردك سدأس واط لافورغك نودرةكودءاطء لاه (ىناثاا) زئاج ريسغ كا ذو صالاىفةدازؤوهف
 نيدملا رفك ىلءال ةءعنلارفك ىلع الا اؤاجتم#مناكف رخ الا مودا او هلام رفكينك هل-غ١نء لقد
 لأ ”ىرانالانبالاه (ثااثلاو) نيدلا ف رفكلاىلا فرصدن !قاطأ اذا رفكلا ظفانال ف.هذاضي وهو ْ
 كلذ لن مهمسشي و رافكلا لاعفأ ىعاضي الم لعف دقن هللا لزن عمك نمو ىعلانوكي نأزو< |
 :هلوق ”ىناكلا < نيزيزعلا دمع لاف (عدارلاو) رهاظاانعلو دعهنالاضيأ ف .عضاذهو ني رذاكلا ْ
 لزرأام لك ىف ىلاعت هللا مكس دي أن مءانعم هللا لزنأ امج مكحي لنمو هلوتف مو ةغيص هللا لزتأ اع ا
 ْ ١ لزنأ ام لكى ىلاعت هللا مت دض, نأ ىذا اوه رذاكللا نال ق اذنسو نورذاكلا مهكئلوأت هللا|
 1 اهو قفاومووئرارقالاو دامّمعالا فام لهعااودو لماقلا ىفالا هللا مكس دضب تأي مل هناف سافل ااّمأ هللا ١
 أ ىلا عت هلا ل نأ ام لك ىف ىلاعت هللا مكح فاش نءاصو هذئ ا دبع وذي الاهذ#_5 تناكول الساد
 د.عولا اذه نأ ىلع نورس ا عجأو مج رلافهتنا مك- م-مفااخم بيسد وييلادءولااذ_هلوانتل |
 0 (سماخاذإباولا اد هطوقس ىلع لد.ف ,جرلا ةعقاوف ىلا عت هللا مكح مهتفااخح ببسي دوهبلا لو انف

 ىف ار ل



 أهنيك لاعب فرع لا ا رك 1 نم لوزن دانا ةقل لزج ل هلوقدعر 6 ا

 هلالرات هنكلو ىلا عتهقنا لزنأ عك احوهفهداضياعىأ هناالا هللا مكحح هوك هنا 5 ٌرقأو هللامكح ١

 ْ | منعانتحكو) ىلاعت لاق مث < _ لءأهللاو جيمصأا باول وهاذهو هنآ الا هذه تك هلوشد مزاب الفا

 ْ ( يصاسق حورخلاو ن-سلانّنسلاو نذالاب نذال او فتالانفثال او نيءلاننمعلاو سفتلاب سفنلا نا اسهم[

 | ةيالاهذ هاف نيو هول ديو هوريَغدو لاو مجرلا وه نصها ىنازلا مك نا ةارونلا ىف نيب ىلا عت هنا ىف_هملاو

 ْ ىلغرعشالا با واضةفاضدأ مكمل اذهاوريغ دوب ءالؤهو س فلا, سفن !ناذاروتلا ف نيىلاعتهنااضنأ ||

 14 . الاىفو , الا نم مملظناا هوو#ن يسوق ريذنلا ىينود هد رق ب دوقلا باااوددشو ةاع رقى

 ْ هوجو هبخو عقرلاءاهاك حورخاو نسلاو نذالاو فنالاونيعلا <ىءاسكلاارق (كوالاةلأملا) لئادم

 | انلقانتك عم نال سفئااع سفنلا اهيقم لع اسندكو ىسدملا نال سفنل ا نأ ل ىلع فاعلا (اهدحأ)

 ا اهنا (اهتلامثو) اهانازنأ ةروستأر ةرندخا تنك لوقت لها هذه لثم ىلع عقتةءانكلا نا (اهناث |

 هد هى ىلا عتهلوقهرءطنو ا فا مسالا | ىلع عفت

 ] بد يورع ونأو صاع نباوريسثك نباًأر قو ىراصتلاو نوئباصلاو اوداه نيزإاوا وميلان رولا

 | ضايصقو ديم حورملا مث سفنلا ىلع افطع بنت ذالاو فئالاو نيمعلاق عقرلابهناق حورلسا ىوسلكلا 1

 نذالا عفانأر وضاقت عحلاربكو ضد ىلع ا ةضعبل افطع بدذلان اهلك ةررجو مصاعو عفان رقو هربخ

 دبا سامع ننا لاق (ةسناثلاةلأسملا ) ناتغلامهو 'هلقثم مذا نوتاءااو عقو ثء>لاذإ! توك

 سقف ةيدالهللا لعبت لوا هنم د.قدو ةريغبا سف: ل3 ن 2 ارب سف اع سفتلان أ ةاروشلا مهما ءاْئّذ و ردو

 امون الاوز_هتازرْنك :؟ رملانل_-رلا نولّدمالا وناك سامع نبا نور ماعلا راوذعلاوءامناحرحالو

 اذافا ارطالا عسج قامت صاصٌةا|ىرح سفنا! امون صاصقلا ىرحنم ماعم لك فار طالا ْ

 | ءاضعالا ضعب ىلاعتهق ارك دامو ف ارطالا فاضإأ عنا سفنلا فصاصقلا عش ااّداو ةءالس!ىفالثاة ||

 نييثثال اورك ذلاو ندْفُشلا لشمهنم صتقنأ ن نكنامو وهو صاصقحورلاو لاق اهلك ىمكلذلا 0

 دول مظعقرسكو أ مل ىف ضرنمهيفصاصقا!ن كءالامامأف اهريغو نيدملاو نيمدلاو فتالاو

 نق ةاروتلافاعرشتاك ادهن لعالم . الا هذه نأ ملعأو ةموكحو شرأ هم ةقفاتل اهنم فان ن نطاىف ا

 تس ءلاهنا لاف كا ذركتأ ن هو ادع ىف ةححاب , الاء لاه لم تلاع ستامالاانسزايا انام ندع رمش كاف |

 ضع اهضعبةصاّتم حورطاو ىأ لوعفملا هيدارب ردد مانهه صامتا (ةثا ةلاثلا هلآ ت؟ملا) اةماع ةءح

 : ىلاوا فاعل ىلا ادئاعن وكت المخ هلداوةىفريهذلا (4:رامكو ودب قبس نك) ىامتلاقم «

 اذهدك ايو قاعال ىأ كةرافك كلذ ناك انءاذا لوتةملا لووأ حوران اريدةةلافلوالا امأ هةعوفمملا 1

 لسونةيلعدتلا لص ةلوق هنم برق»و ىوقلل برقأا ع اال سلول '

 تماصلا نب ةدادعىورو سانلا ىلعهضرعب قّدصت هس نمجرخ اذا ناك مذعذ قأكن زكي نأ كد أن 2

 | اذغو هيؤنذ نم ءردقب هنعىل اهتهقاارغ ُ ىدتاو ل سدح ن مهقّددت نم لاق سو ه. اعهننا ىلصهللالوسر نأ ٍ

 قي حرانملا ولتاقلاىلادناع هلةرافك وهف هل وقفريمذلا نا .(ىناثلالوقلاو) ني سة ارثك أ ؟لوقأ|

 وفعلا كل دع ىلاعت هللاهذخاودال قع قالا ةراذك و معلا كاذراص ناسا ن ءافءاذا هملع ى ىخحنانا| ١

 0 ىلاهتلات م ىلاعت هلا ىلع ءرج أذ افع ىذلا هملع هاامأوأ|
 رك ذالخلاظاا نم مظءأرذكلاو نوملاظلا مه انانثو نورفاكلا مه كئاوآذالوأ لاكت ىلاعت هناودو لاوس هفو ||
 لوااةمعنا راكشا هنا ثدحن ءرفكلا نا هنأ وحوهدعي فخالا رك د فةدئاف ىأفالوأ تاديدتلا مظعأ ْ

 لدلالة عللا وهف ديدشلاادلا باقءلا ف سفتلاءاقياىضذتقيهناثءمسنمو رفكووذاهادودجو ||
 ق-قريصةئاانؤ اعدام امرك ذ دنا الارز هو هنادس قاانللا قد درية قاعدام هللارك خىلو ال اهئ الا 0 :

 نب كل هك ار ةاررتلا نم دي زياش قم دج لق يسر سرا ا لعاشتوو قاكتفرق ا سف 1
26 



 م هتعنا اذا هتبقع لم هدسذق ( نيقنمال ةظعومو ىد»وةاروتلان يدعم :اه دصمورونو ىدق هدف 1

 اة ءأا ةعل رس .ىلعهل-عناك اذا كالذك نوكاغاو ةاروتلاع نم هيدي نيباسمل اهأ خدم هنواكب منه نب ىددع ْ

 || تائح اتم همفو نيقّمال ةظعومو ىدع ءوةاروءلان مهن دينيداملاهدصمورونو ىده ه.ف لاقف مج تافدب ا
 ْ هدصت مل (اهئلاشد) نت َمىئىدهلارك د دل (143 3١ هيلا ت اهلا يب قر كلا ام (اهدحأ) ةنالثأا|

 || ىلءةلادلا لئالدللا ىلع لتسشاا هنا نه ىده ل_.غ الانا لالا نعبا ولعاو نيقتملل ةظع ومهئوكم |[
 دا رااوها ذود املا ىلعو ةوبنلا ىلعوتضلاو لش اوداولاو ةبحاصلان ءىلاعت هلا :ءاربو هيزنتلاود.-وتلا ]1

 اهدصم هنوكامأو تف ااكتلا لمص افتلو ةمع ثا | ماكحاللان اب هنوكديدار ااقارو هنوكامأو ىده هوك 1

 | ىرخأ رم ىلاسعت هللا هداعأ مرحال كلذ قىراد: !اودووملا نيبو نياسملا نير ةعْزا: ا هوحو دش ناك امو ق

 ميلا هلأ سملا هده ف ىده ناك.و سو هيلعمللا لص ديكو ىلع ةرهاط ةلالد لدي ل ,تالازا لءاهيا ]1

 لاو با نيةّدمال ىدههلرقىفاك اهي نوعفتتي نيذلا مه مهملال نمل اءاهصخامناو ةدك أملا ةغلللا رجاوزلاو ْ

 امأو 5 كا لس الا» انت [ىعملاناكف ةملعكل 3لازنا ل_هغالا هءاننيا نال لل.الا هام اوهلوشا

 لى
 انحرم تحتاج ار صج دوا رالإ نو تشش هنا

0-2 

 اوهاناقدب ' الاق لوالا لوعفملا نيف ل-.ةناف ءابملا ةدايزب ىناقلا ىلا هيّدعتف هي هتسفقو نالهي هتنقع لاق

 | مهران ؟قريمضلاو ايا دب نق دقفهرثا ىلع هب ىنقاذا هلال سد اسلاكمهران 7ىلءهوقوهو فرظااو فو ذ<#

 فصو,ملاعت هنا( لالا لاو كلل تالاؤسانهدواو داه نيدللا اواسأ نيذا ا نومدن !! اهب مكحي هلوق ىفنييدنال

 |كلذلف مالسلا هءاعىدومةعب رمشل 5 ةراتم تناك مالا هيلع ب رمث ناخ كل ذكن كي مل هنا مولعمو
 | نيرصالا نيد ه ندب عج ا قير طف رك هسف هللا ل اسع لمحل الا لسحأ م كاوا لاش

 أهيل معلا بجاو ام ناكدنا ودنا د عود ردا تاع ال وتلا وك ى ءعمباوملاو
 لالا ف نالرار كت همقس ءباوذاو هن دي نيب اس اف د همدل وترركف (ىناثلالا اوَسلا) مسنلا دورو لبق
 لدحتالا فصوىلاعتهلا (تااثنا لاؤلا) ةاووتا وتلا قدسي لالا ىلاثاافوذار ودل قدي عسملا نا

 ىرخ ا هرم ىد سك هوك امأو همدةعولسو هملعهقنا ىل صدت ثعرجارمشد ٠ هنوك ىلع لج نكمت ديدي نيبال

 ا سو هيلعدلل ىلا هولا ىلا سانا ءادّدهال بدل سو هءلع هللا ىلص دم ء ىرع ع ةراثرلا ىلع هلاقسان الو

 0 انءاوملاو مئاصنلا ىلع لرجخالا ل اهشالف ةظءوم هنوكحصامأور رقتلاو ناب اىلااج اش ا لئاس ادع

 ىده هيف ل ىلع فطع هناباوملا اذام ىلع فطع هيدي نيبال اه دمو لمت الا ةةص ىف هلوق (عسارلا

 لاف مم د هيديئب ال اهكتصمواروذو ىدح هنوكلاح لالا اند ةوريدقتلاو لالا ىلع بدذلا هلو

 ةقاجتم ماللا لعج ملا ا قو ماللا ريكي مكضلو ةزجأر ق ( ههضدقلا لزتة انج لت الا لسعأ م كعاو) . نلاعت

 مك اناقور دقت نوكينأ نأ (لوالا) ناهجو همذو ىهالا لس ىلع ميللاو ماللا مز اور قتت وقاملا
 ةلمرا هارسما كمال م يلع ضوُاعارابشا اذه توكش ليجخالا لخأ

 | نول ديتكث الملاو ىلا.عتهوةكريثك ل وقل فذ-و هيلع ل ديانسغقو اندثكو هلوقنمل,قامناللوقلا
 | ىمثءادت امكصاو هلوقنوكينأ (ىناثلاو) مكيلع مالسنول ودب ىأ مكملع مال باي لك ن نممدهملع

 ا انف نارذل لورد ليخالا ذاع 0 ع

 ( وسن ىلع ةلادلا لئالدلا ن ء هش هللا لزنً اع ل_هللالا له يكع عدل دا ارااتا (لوالا) هو>و نم هذعباوخلا

 صيام هيفدق الزنأ يل دجتالا له ركشأو (قائلاو) مدالا لوةوهو ل_سو هءلع هللا ىل صد

 أ في ربح نع م-هرحز همف هللا لزن اع ل. الا ل_هأ مكحلو هلوق نمدازأا (ثلاث ااو ) ٠نرقلاباخو سام

 | ل هر قلو ىأمكصلو هلوقب ىندملافةاروتلا ماكح أ ءافخا نم دووياا هلعف ام لم هرييغتو ل.للالا ىفام
 | ىلاعت لاف مث هه. ليد الو في. رريسغنمهسف هللا هلزنأ ىذلا هبولا ىل_ءهرفهللا ل زن أ اع لس.الا

 | هلو: ىنعا هئالثل هذه لهج نموت نورمسفملا ف ةخاو (نوةسافاا مسه كاز اف هنا لزن أ اع مكك لنمو)
 ظ هذهنمدحاو لك دارفا ف سبلو لاغقلا لاف ددناو فوصو1تافص نوةسافانومءاظ ١ نورفاكلا |

 1. مج ١ صم حس ح١ دسم ١ ممحتا سحب فك سم.



 5 | وقرلاو تاق عا نم نم زاناو قدا حاط نم اشباع يكول ارق تنل دمر وا مزغ ةئالثلا ا
 ٠ اد-ا اق لوالانورخلافو دحاو فودوأ هيل صاح ةفلتتش تافص كلذ لك نال قملاوهن هللا عاطأ :
 لامع * ىراسألافكلاثلاو دووهياا ىف ىاثلاو لوالا مع ءالالاوو كراَدلاَر -ءّوال ق تلائااويىباذااو'

 ْ ظ هلع هللا لدد# عمباطخاذهو(تاثكلان ه هيدي نيباملاف 3همقطان باتكلا ثيلاانل زن ) ىلاتعت
 تانك لك ىأ ب انكحلا نم هيديزيبامل اه همهلوقو نآرةاا ىأ قفا تانكلا كنلاانل زو ةوقنلسو
 | نالوتنمهلا ف (ىلوالاةلاىلا)لئاسس هيف (هسيلعانههمو) هلوقو ثآ رّقلا ىوس ءاعسأا نه لن
 اظذاح هيلعا ده اشو يذلا ىلءاستر ناك اذا ندجلجرلا نع مل دق لاوبو راو زال لاا ( لوالا)
 تاسد لاق

 بابلالااوو دهفرعيقأعاو * انيملا نعهم با سصاانا
 ءاهىلوالا تلق م نيتزمبنءءؤموهف نمو :نمآ!نمومووذنءؤدن هااناوقىف لصالا اولاق (فااثلاو)

 انس ىأ هءلع انعهمو نورمسذم الاه ا ذهاف ا: عهمراصقءانّدث اما تبلق رئلاناو لاه و تقرأو تقرد ىف اك
 ا انو تةمريصيال ىذلا باتكلا|هئال تكلا ىلءانه«منآرقلا ن كاما (ةيئاثلا لأ ملا لبق ةىتأ| ستكللا ىلع

 ْ كل ذكناك اذاو نولخف اه هلان اوركذلا اذل انت نى لانا ىلاعت لاه ام ىلع في رمتلاو لي دينا ا هءاا قرط الو هديا
 ١ بنكلاهد- م هقرود تناكش اديأةيقابقدص ق-رويزلاو ل لالا وةاروألا نأ ىلع نار رك
 ْ نم هملع دو مم هْنأل مملا عني هيلعانعممو ّىر ةفاشكلا بحاصلاه (ةئئاثلا لأ -1) اديأةمولع» |

 7| هيدي تكا ن نم لطايلا همت انةودار تلا الا نمانررقاسأ ل“ ديشلاو في ركل نع هنودينأب ىلاعتهلا دنع

 دولا نبي م حاف نعي .(هللا لزتأ اع مهن مكحاق) ىلاعت لاك مث «ىلاعت هّ اود هملعن مهأاو هفاذ ن مالو

 الأ لت ؟اسم همفو ( قال نم ءاساعمهءاوهأ عسبتا الد ) كءلع ىلاعت هللا هلزن ىذلا حولا ونآر كلا
 . [ااعتم قلل نعل ءاجاع فرتتالو لق هناك ن همادعكاذإو فردت الوديرب عيشالو (ىلوالا لأ 1
 ْ انام وهيلع هللا سدح ىلا بهذناولاعت اولا دوويلان .ةءانسنا ىور (ةن ائلاتلأ ه1) مهءاوخأ
 كعبلا كانتا نااناو مينارما و دوه.لاراحأانا تفرع ءدتدمثار اولاوو هلعاول د م م هس دنع هنن

 || ىلاعتهقنا لزنأف كب نون نو ال ضقافكا ءاامد وك اف 0 انءو د نيبو انت تاو دوه. لك
 ْ مهياع ةيصدملازاوحالول لاكو هن 4 . الاهذ مءاسالا ةمدعىف نعطن مّىل سَ (ةقا انلاهلأما) : هن , الاودد» '

 ا ىهنأا ناكمل هل «فيالن ؟كودارو دتم تا 3ن[تاوطاو قلن هلع ءاجاسعمهءاووخأ عمت" الو لاهاملالاو ١

 الأ ةلأسملا) لئاسمهمشو ”(اجاهنمو ةعرش مكتماناعج لكذ) ىلاعت لاق م هريضدار [او هلباطلنا قو أ[
 ع رمشلا افا تكس ساانبا لاك عضوأ دنيب ع رمش ىعم ( لوالا) ناهجو هق اق ةشاىةعرمألا ظفل (ىلوالا ||
 |لو>دااوهوءىثااىف عورمشا!نهذوخأ م عرش 00 هّءؤلسو همهَعْشا ذا باهالا تعرتش رددمأ

 | ةلوعفملا قعجتل .هف دعب رمشلاف اهتم نون رمشدف صانل اهعرمشي ىقلا ةعرسملا برعل !مالك ىفةعي رمثلااو هيف ||
 ٍ لاس عضاولا قير رطااووهذح اا اامأو انمفاوع رمشي نأ نيغاكملا ىلع ىلاعت هللا بجو أ ىث وا ءاء_ثالا ىدر
 | انلق نم ع رمش نا ىلهن ' الاهذهبءاذعلارثك ا عم ا (ةيئاثلا ةلأملا) نادْغل تدعو قدر طلا كل تبت

 0 ةعل ا درر ناعما نطل اس تعلم ك-.ء ان هج لكتل هلوقنال ا:مزلءال

 ٌ تانآتدرو (ةئااثلاهلّملا) رخ الا لوسرلا ةعب رش ةفاكمل سلا دحأ ةا نوك '. كلذدو ةصاخ ||
 ا! (لوالا عونلاامأ) اهيفنيايتلا لوص-- ىل_ءةلاد تانآو لسرلاو:اسينالا ةقيرط ىفنيامتلا مدغ ىل_عالاد |
 ىد_هنيذلاكْءاَوا لاهو هشضاوقّرةةثالو نيدلا اودق نأ هل اوةىلااحوف هي ئصوام نيدلا نم ملك. عرش هلو
 || تان الأ نم لوالاع ونلالوةننأ عجبا ق قب رطو هن : الاءذهوهث(فاثلا ع وتلاامأو) هدّتقامفادهف هت

 ميرال سملا) نيدلا ع ورشب قاءدامىلا فورمصءىناشأ ١غوالاو ندلالوصاعو دام ىلا فورصم

 00 0و تال ىلا هي ا رنمكتم نيو ةريوويطصا



 يملا

 | انيذق ولاقت رونو ىد_هابفةارو.لا انازئأ انا هل اوقف مدقتدق ةثالثلا ءالؤهرك دنا لما ذي مالسلا مهيلع |
 | ىعياج اهنمو ةع رش مكن هانلعس لكل لاه مبان كلا انذلزتأو لاق مث مسه ب ىسيعد مهران ىلع

 ]| ةعرششلا مضي لاق (ةسماقناةلأملا) ةعب رش آرقالو ةعب رش لمخاللو ةعب رمش اروتلل ةفاتخم عارم
 | ةعرتشلاف قرف امن نورخآ لاهو نيدا ١١مم دازملاو دمك ًاتللرب ركل او دحاو ىفعمنعنانزامعجاسهذملاو
 ا لوأ ةعب رشااف حا هنااندارأا ىه و ة-هد رشاا مراكم نءةرامع عب رطلااو ةعد رشلا قاطمنع ةرامع
 | لاو ءاناقاهر رقتاذهو رْةسملاحاهنملاةَق, رطلاوةّقي رطلاءادتبا ةعب رمشا ادّرملا اكو رخ هع رطلاو
 | ةديازمش ىلع ةقفتم ةءاهن ىأ '(ةدصحاو دما مكرم هللاءاشولو) ىلادعت لاه غ .هءالكرارس أ لدعأ

 1 ةكشع لكلا نا ىلع لدياذ_هباصالا لاه ه5 فالت>اال دحاو نيدىأ ةدعاوؤةّماىوذوأة:دءاو
 أل لح ةفلتخلا عئارمشلا نم (مك ان انمفكولسسل نكسلو) لاف مي ءالالا ةميشنم ىلع هولمحةلزتعالاو ىلامعت هللا
 | (تاريشااوقمتداف) لمعلا ف نورصقنو هيشلانوءثت مأ هللا فلاكتل نب عضاش هلل نيداقنم !مبنولمعت
 اتا ريسللا قابتسال ل ماعلا ىعم ىف فانتا (اع مج مكعج ص هبا ىلا ١ اهوةاوةباسواهو ردتباف ىأ
 | كلطيمو مكة نيب لصانفلاءازلسا نم هعمنوكمشنالاههكريضف (نوفلتتك همف منك اعمكشبنتف)
 | كل ذو نوتيلا هعم له و كوكشاا هع ٠لوزيام ىلا لو ٌؤ.سرهالا ناذارخلاو لمعلا ف كرمه ةمو مكتفو هو

 ْ هلوق ف ٍباَكَلا ىلءانلق اذام لءف وطعم مهن مكحانأو هلوق لسق ناف (ىلوالا ةلألا) لثاسم هسقو

 | زوو لاعفالارثاسكل عق هلال الاب تاصو نأو مكح ا نأ كلا اانا لق هن اكباكلا كلا انازنأو
 ا دوهلاناانركذدق مهءاوهأ عس.الوهلوتو مكانأبو قل ا,هانلزنا ىأ قلاب هلوق ىنعافوطعمن ركشأ |
 اهي الاد هاولاف (ةيئانلا هل سأأ) كلذ نءىلاعت هللا همدعف هنيد في رع ىف هعاقبا اودارأواوعتحا ٍ
 زك ذدعب مكطاي مالا رك ٌدديعا (ةثلاثلاةلأملا) مهنعضرعأوأ مسن مكحاف هلوق فريبخلل ةضسان
 نمل مز ىف هنلا | اومكشا مد مالاع جاهم هأ ناك امهمالاما ر د.ك اناا اما ىلوالا هب الاىف
 نب الاه :(ثدلا هللا لزنأام ضعب نعالونتفي نأ مهرذاو) ىلاسعت لاه تمي ناكل هشة ىفاومكتح اع
 ]|| اوداك ناو هلوق هئمو نت دمة ل_طاءل ىلا قا نمفرمص نم لك ن اف م- ماوه أ ىلا لو درب هب ديرب سابع
 كي ذو عأ لوةيلسو هلع هنئا ىلص ناكر لطابلا ىف قلو قاسا نع لت ىتا امهمالكىف انه ةنتفا او كنون
 ١ نازئاس نامسنلا وأطانانا ىلع لدي الا هذه علا لدأ لاف قد راطاانعل دعي نأ وه لاق امحلا ةندف نم
 ارمغاذه ل ممىف دمع )اوكا هللا لزنأْ ام ض»؛نء دلو :ةفي نأ مهرذ- او لاهت ىلاسعت هقنا نال لورا ىلع

 لا ديراسعا لعاف) كمكح اول.ةي ل ناف ىأ (اولون ناف ) ىلاعت لاه حنامسنلا وأطاناالا قبل لوسرلا ىلعزتاج |
 (ىندلا ىف مهبون 3 ضعبءاز ع مهملش دارملا (ىل والا ةلألا) ناتلعم همقو (مهمونذ ضع مهيدي نأهلفا
 موةلانال بونذلا ضعي ىلا .هت هللا صخاسعاو ءالخلا ولة ةلاباس.: دلا ف مم دعيو مماع كطل ب نأ اودو

 أ ةلألا) لعأ هاو مهءاءريمدتل او مهك الها ىف امفاكرض عيلان مهتاز احم ناكو مب وف ذ ضع با. .نذلا فاوزوج
 دارا دتؤالا مهم وذ ضء مدد نادي ربال هنال ىلاعت هلل اة داران لكل !نا ىل_ءدب الا تاد (ةيناقلا

 ع

 ْ | نودّرمأ (نوةسافل سانلا نم اريتكت او ) ىلا عت لاه مث مشل اورمخأل دي سه ىلاسعت هنا ىلع لدي كل ذو مهم ونذ
 . "لا ىلا.عت لاف رفكلا ىفءادتعالاو ىيلغما ادرقأا نءىلاعت هللا مكح نء ىلو أ |نا ىنعي هف نو دش «مرغكل ا ىف
 باطلا ىلع ءانلابنوغبتحاعنبا أ رق (ىلوالاةلكملا) لئاسمةمثو (نوخيةمله الا مكلا)
 : اري نوذ_ عاني او٠اددبالا ىلعمكدللا عذرب ةءاهاسلسا مك فا "ىجلسلا أرقو ةبياخملا ىلعءاسيلاد نرقاملاو
 || هي مكان اهنوغ ري ىذلا يكشلا ذه ذا دارم او ةلهاشلا كشلاةداتق ةرتو هروولتل ةنغوتلال اطال
 | (ةنئاثلاةلأسملا ) ماكل كئاؤاك مك نيسنلامتاخ د ن وكيت أ معد مشب او دار أف ةمله ايلا ماكح
 ١ | مالسلا هيلعاد_ هللا ثع ينال, ةءامدريضنلا و ةظيزت نيب تاكل اقم لاه“ (لوالا] ناهجوتي الاف

 مهممصسسمساو ب بس رس سس سس اسس سس سس سمس سس جس جس جساس م اخ ا لل ا
. 

 ىف ار 1



 ا يال هذه ىلا ة هللا لزن ا فانلو دع كاف كمك< ىضرئالاولاهورمضن] ادب يذغفةحارحالو لقعالو ءدف ا

 ١ محلا واذا الل 5 ٠ لالا مهمكحي بنوت لطالب مايخلا

 لهما ضخم ىعتلا ةلهاملا مكس نوذ وقدم 0 مابدوهارصتن وكيت أب الا ّْ

 | معضعي“املو ىراصتلاودورللا اودضتالاوئم[نيذلا اي ان) ىلاعت هلومتاناس هنم نسح أ الواكس قا نم
 أ يةدابعتلا كورد ضعب هالو أ منسي لاقف أدب حايل ةوق دنع مالكلا هلالعا ) ضع ءاماوأ ||

 ١ «ييراصتتمالا ىلعاو دمعتال ىأ ءاءلوأ مهو دختنال دموي الا هذه تلزنقرث او دما فاأ ىنال مهنمأ ريما ال ؛

 | هنت نم ظرلغتا ذهو مهام هناك ديرب صابع نما لاق ( مهتم هناقم نم مهأو ين نمو) لاه مث مولا اودّدوَد :الوأأ؟

 ْ مولا ىدومالهقتانا) لاك مث ىئم هناق همعطي م نمو هلوق ءريطتو نيرذلا ف فلا اخغا ةبئاحم بوجو ىفديدشتو ا

 ا انار هتايت اكىلنا هنعهقلا ذر باطختا نم رمعل تاق لاك هنا ىرعشالا ىءوم بأن ءقىور ) ( نيماظلا ٍْ

 | مه داالو هتلامهلذ أذ امه رءاالو هللا ممتاهأ نا مومرك ال لاقف هنباكىلو هن د4تاقءالو ؟ىراصنلاو |

 ا ْ 000 دا 0 (ةرئا دانيسصت نأ ىشخنولو ذب مهن نوعراسب ٍ

 ا 0 هن م 00 ْ

 ماما ىأ 0 لود“ 2 رددت 00 0-0 0 ك0

وأ دووم ل لصأ عطقب دنع نم ماو أ مها دع! ىلع ئيم-لار اهظاز هنا دع ىلع ا
 || ميصيف هدالب نع مه>ر ع

 1 لتقداغ د ديحاوانناكو دخ اوان ع رانوأاثا وخارشت آو ةلكارت هرتولبتااقفهلاا وك اهتثعبالف ||
 نماقنبو نيعيرأو ةنامائمأ را دسحاو مئماناتق نا و رع نمافسو نيعبسأن طع الف انمريضنل ١ وش َ

 | هلوقى لثاد علا: نانتالا نال كل ذكرا هددسنع نم عاوأ تفل اين أي نأ هطا ىسعهلوقو نيس انشمنيه-ق :

0 

0 

 - يب

 م مكء !قافمالسلا هيلع لاقف مدهتيو إنه ضقاف متاح ارب شورا نم فقالا لغات اري شوراورغ

 ا
 ا أ

 رخ " الا لعل شت امهدحالسدل َك اظرَدلا مد نمءاقو ىرمضتلا مدويرمضنلامدنمءافو ىظرتلامدنا ||

7 

 ا
 ا
 ا
 أ

 نابل دوتقويموقلة رخال (نونقو مولا كح هنلان  نيسح 3 نصو) ىلاهت لاك مث ىوهلا شبررمدو

 هنانوةرعدنيذلا مهمهحاف نونقوت مول ماهفتسالا اهو باطلا اذهىأ كل تهق مالااك
 ٍ 1 لدغ دال

 ىنكل ”ىبأن بهللا د_.علاةفدوييلا ةالاومنمهدنءأ ريف سو هملع هللا ىل ص هللا لوسر ىلا ءاج تءادلا

 ل دوهلا اوذ_ظتالاونمنيذلاامهي'ان ىلاعت هلال وق تعمسام | اه.ن- تذ دف الا هنا كالتاغت كلام لامن

 ١ عنصتاق تامدق هلا بق ىعي مالسلاو قارصنلا تام لاذ ةيالا ةريصبلا ع ص التاق هقامهدعبأ ذا

 3 | لع سمع م ولو ىف نيدلا ىرتف ) ىلا ست لاه مت هريغب هن نغةساون الا هل عاق هوم نهن: لمعتا كه هدع

 هر ةادلاو موق ىلا موق نمرو دمى لا ى هو ةلو اكره دلال 1

 رف

 رب نابلس ل يس ىلع قدمو دم ا

 |[ هنا نظنال نولود» ولوسرلا ه5 ف نوكسشي اوناك مهنال كارو مهسفنا هياوق هام ىلءنيم دان نوةفانملا
 أ هللا ىل_د *ىبنلا صوب نأ عي هدنعن مرعاو ليرد دعال ةيلقلاوةلودلاريصت نر هظالاو «سعأ

 (نييكاذن وك نأ مبسقتلا ة ص طرعش لق ناف مهلاعف ىلءاومدت ف مهلتق رنةةانملارا ريا رانا لسو نع

 ا ريضنلا قيك ةنبلا لعف هيف سانلا نوكمال دنع نم حاو أءانعم هد ءنمصاوأ هلوقانلق هدمع نم :يضاذأ |
 نيالا لوقيد 3 ىلاعت لاف ركعالوتيراشرع نم وعدا ولسان بعرلا سواق ف قاع |

 وذم ١



 ْ ماشا اوزاحلا لهأ ف اهمىف ىه كل ذكوو اوريغب لو ةد سعاعنب او عفان وري ذك نبا رق (قدالا ةلأسلا)
 اهتايثاك ا:هدواولا فذسو هلا هجر ىدحاولا لاه قا ارعلا لهأ فس ادم ىف ىع كل ذكوو اولاد نوقاملاو

 مههف لاك نيذلا مهموبف نوعر اب هلوةب فودوملا ناف هيلع فوطهملا نم ارك د ةفوطمملا لج! تال نال ذو
 فامعلا نس ىرخالا نمرك ديلا نمةداو لك ىل_هحاف هتناباوءسقا نيذلاءالؤها نونمؤمأا |
 ىناك ال مولكءهسذاس ةسه نول اوقيومولك مهءدار هن الث ولو ة.سىلا عت هلوق هريظنوو اولازمغبوواولاب |
 لخ داق م ماك رتمانأ وةعم_- نولو ةم ولاه واول ارك ذن عت لذ ىنغا م 2ةةامركذ نيتلجلا نمةدحاو لك |
 أ باوج هلاريدقت لعواولافذح فاشكلا بح اصلا وزئاج اعركذوواولا فد- نا ىلع كلذ ل دفواولا |||
 عا ارةفاوفاتخاو ا ووسقا نيذلاءالؤد»ا اودمانيدلال ود لشن دئنمح ن وئمؤلا لوشن اذا5 ل وةبلئاه ٍ

 اونمانيذلا لوديناىسعو ئهم ىلءابصتاو:م1نيدلا لوةءو ورعوب أ ارقثرخآ هو نم ةيالا ذه
 ةلأسملا) واولا فذ - نم ةءارق عن رلآ:ءارق ىلع ل ديو دله ىلع هل فطداو اولا لنهب هئاق عف رنمامأو ١
 !و رهظاام د_دعنيشقانملا لاح نهن ودعت م-ماوهل اوداا اذ_هنولودد ننم ولان [قةدتلقلا ١ (ةيئاثلا ْ
 || انراصت نمو ادعم مما مسمئاع ا دهج هللابز وعما وناكم_ماا ولاهو ىراصنلاودوبمااةالاوءىلا لمملا ْ

 || هلوق (ةئااثلاةلأسملا ١ م-مداذدعالاو مهب ط الد ١> ني.ئانثا دعءال نملا هاو راض فيك ن لاق

 ١ يهد ى_هللاو ىلا عتق مالك نمنوكي نأ لهو نينه !|مالكنم نوكت نأ لتس < مهلانعأ تطمح ]|
 ىراصت ااودووما!ةالاوءاورهظأ نآالا مما لال هول_عرب> لك لاعبو ناميالا نمهورهظأام ||
 .لاسعالا كلب نامتالا ىف ةقشلا مهملع تمي مولامع أتلطباا هناف ةرخ الاو انندلا فني رمءاخ اوددأت ٍ

 || ىلاعتهلوق ةرخاالا ف بام_ءلاو اذدلا ف نعللا اوقكسا لب اههفانمو اسمر مث نه ؟ىشم-وا لا دحرلو

 أ «ةددم ةدحاو لاد, نوقاسبلاو نياا ديد دترب عئانو ىعاعنبا ارق ( ىلوال اةلأملا ) لئاسمهيفو |
 || نمىناثلا نال ل_طالاوهنيلادلارابهطا جاجزلا لاف ماغدالل ىناندلاو ٠ ف.عضتل اراهظال لوالاو

 | ةلأملا) مك ءناةغلاقزوحو حرقمكس سي ناهلوق وه فيعضتلار_هظنكساذا فءاشملا
 |١ لدمولي هلال وسر دهع ىف ثالث ةقرف ةرمثء ىدح ا ةدرلا لهأ ناكهنا فاشكلابحاصىور ( ةذاثلا 8

 ْ حرخأواع دالب ىلع ىلوةساونولا ىف: وكلا ىّداانهاكن اكو ىسمنعلا دوسالاوهو راج اوذم-هئرو
 أ دي ىلع هنا كل »أ نعل تاداسو لج نيذ اعمىلا ملسو هملع هللا ىل_ص هلت الوسر بنك هللا لوسر لاسع
 || هربخ فاو دغا نم هنا ل وسر ض.ةوثوأ.-للا ”رمسذ ل دق هلمل هلي هنا لودر ريش اود :ةف هنن ”ىلي دلازو ريف
 || هلا لوسر ةليسم نم هلا لوسر ىلا بكو ةّويذاا دا ةلمسم موق ةف.:حو يو لوالا عس ررهكثرخ آف
 |١ امسح ىلا هللا ل وسرد نم لو.سزلا هءاجأت كل اهةصثو ىلاهذدن ضرالا ناك دءدامأ هلال وسر د-#ت ىلا
 ْ ناسا دونه ركب وأ هب رابخ نيقّدال ةنقاعلاو هدامع نم1١ث:نم اهثروب هنت ضرالا ناك دعب امأ باذكلا

 |١ مالسالا ف سانا ارمثو ةملهاسلا ىف ساذل ريت تانق لوةي نا كححصو ةزج لاه ىشدعو كدب ىلع ل قو
 1 مزمنافادلاهلئا لوسر هملا ثعبذ ودنا اتا دايو>ْن ةحاط موةدسأو بو ىالسا فو ىتءلهاج ف دارأأ

 ا 7 وقنافطعو ندد نب هئدمع موةةرازؤ ركنا ىلًأدهعىف عسبسو همالسا ن.سحو لأ ماشا ىلا لا<ةاادد

 || موق ميت بضع :ةري وفني كلام موق عوبرب ونيو للان ءنيةءاسفلاموق مياسوتبو ىرعششلا ةلسنئةرق |
 ا سبق نيت عشالا موقةدنكو باذكلا ؤإ مم نماه سن توزو ةّوذلا تءّدا تا رذ لا تن. حاسم“
 : رع دهعىف ةدحاو ةقرفو ركب ىلأ دب ىلع مه يعأ هللا ىنكو دي زْنب مطخلا موقني رهلاءلثاو نركب ومو

 |١ لجرئطوف .ءادرل راح مون تاذف وامي ناكور عدي ىلع لسأ هل مس نا كلذو ممم الا نب هل. ج موق ناسسغ |
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 [ايرتثا ؟لامقف هتعوتمين ألا هءاءصاستقلابه ىشقنر علا لتجرلالاظتف 00 هنادر فراطا

 | هرطتأنرع :رظاتساف صاصقلا الا لبرلا ىأف فالآ ةرمشع غلب نأ ىلاءادفلا ىف ديري نيل زي لف لجرلا أت فئاأن ||
 | رافكلامكنم ملون ءاونمكنيذلا املا اد الا ئعم ميا اللا ١ ذنراو مورلاىلا برهةرسع

 || نس ال امو هوجولا غلبأ ىلعنيدلا اذنورمصني نيرخ .آ ماوقأب أب ىلاهتدقلاّنالعدلق هئيدن ءداربف ١

 | ىلعو هنوبحيو مهبحي موقب ف أ سهلا م هرشأت مهين توم دعب مالسال أ نء توهج رامون هنا لع هللا هحسر

 ||| (ةعبارلا ةلأسملا) ١ ارم نوكمف هفذو ىلءريخللا عقودقو بدغلانعارامش اهنا  الاذه نوكتريدةَتلا اذه

 ا الاركبوأ مه خي رجنباو لامضلاو ةداتقو نسحاوس ا اط ىلأ نب ىلع لاتف م ايل نءموةلاككوانافاوفاتْا 0

 أ لسو هيلعمقا لم هللا ل وسر تاماهئءهقلا ىضر شاع تااقو جدلا لح أولت :اف نيذا امه مهمال هءاصصأو

 يالا تا ازتئدسلالافو اهضاهاتا_سارلا ل ايحلان لْزت ولام فأي ل ازتو قافنل ارتداو برعلا تدتراو
 ( ىورو نولا له 5 ىف تازندها 2 لامو نيدلار اهلا ىلءوناعأو لوسزلا اورمصن يذلا مه مممالراهنالا ىف

 ا اذهموقمهلافو ىرعشالا ىءموم ىأ ىلاراشأة بأ الا ده تازئالأ سو هيلع هلفا لص" ى :!نااعون ع

 ْ قتاع لعهد بريش هنا الاوده ٠ نع ل ءامل لسو هلع هلثا ىلص”ىب :ااناىورهنال سرا مهنورخ لاهو ا

 ْ تازئابنا موق لاهو سراف» ءانبأ نم لاجر هلا نااررثلاباقاعم نيدلا ناكول لا هوو واذ هلاهو ناملد

 ْ ريش مويمال لا هيلع ىلع ىلا ةيارلا عفداسل مالسلا هيلعهلا (لرتالا) تاهو هيلع ل ديو مالسلا بلع ىلع

 ١ 0 ..الاىفةروك ذملاٌدفصااوهاذ_هو هلوسرو هللا ه.< و هلوسرو هللا بحب ل-ر ىلا !دعةيارلاَن ءقدال لاه

 | نومقينيذلا او:مانيذلاو هلوسرو هللام كلوامنا ةلوقدي , الادب فهدعب رك ذىلاعت هنا (ىناشاا هجولاو)
 ل ايل ل ال نال , الاءذهو نوعك ارمهوةاكزلان وو وةالصلا ا

 ا ىلع لا؟ ”الدإا لدن مدن الا هذهنا (لوالا ماقملا) تاماقميا الا ءدهىفان وهب . الاءذهقلاورقالا هلج

 0 اورغ مهاكهتماماوركبى لأ ةفالذج اورق  نيذلا نا م-مه ذمري رقنو ضفاورلا ن زم ة.مامالا بهذمداسف

 || ىلاعت هقاءالن كل ذكن اكوا لود مالا هلع ىلع ةماما ىلع ىلاسا صالااوركل ات وراصصو

 : موقبهللا فأي فوسف هني د نع مكم درب نه هلو لل ل دب ىذا ني دإ | ىلا م هدر ومذ رو مهب را موب

 | نان السلا نيد نعا د: سمراص نم لك نا ىلءلدت ىف مومعلل طرمثلا ضرعم نم ةلكوي الارخآلا |
 ب هن الا مكحي بجول كاذك ةفالعللر كبانأ اومن نيذأ د ناك ولف موتك ود لطبو مهدربو م ءرهقي موقب قب هللا ا

 امه ضفاورلا تافتشاا ان سعالا لب كارز كح مالا نك.ملالو مسه دم لطم رمق 6 موه هاف أي نأ ٍإ

 مالك اذهو مههذمو مهتلاةءداسف انا عافاك ذئمادبأ ”هلطايلا ممالاةمراوأتان ءنرعءونءاانوررودا ا

 1 اهنع هللا ىضرركب ىبأ قف تازناهنا لاقي نأ بجد الاء ذه نا ىدناب |(ىناثلا ماقما] هنا نارهاط |

 ١ ةبراحم ىلو ىذلاو»ر كي وأو نيدترألا هير اعمج ةصدقش هن الاهذهنا (لوألا) ناهحو هءلع للدلاو ١

 هنالو نيد:ر اهبرام قت هنالمالسلا هيلع لوسرلاوددار [انوكب نأن كجالو انحرشام ىلعنيذنر 0 ١

 0 رو سريم نا 3 ةراددأ برثلال0 3 الا اذهو هللاَىأب ؛فوسفلاه ىلاعت ْ

 تقولا كلذ ىفادودوءناكمنءدهللا ىضرركبانأ نال مكلع مزالاذ- هىل ةناف باطانااذهلوزز أ

 0 امةّدرلا لهأ اركي ولأ م- مىل# اهنيذلا موقلا نا( لوالا) نيو>ونمداو ا

 ٍ وأو بار 1 ادهن نمنيدك همني رداد موب هللا أب فو ذ لاق ىلاعت هللا ناهي الا قءمنا .(ىلاث ااو) 0
 ْ ىبنلاو سهالاو تاران ت ةولا اذ ىف الّمَت_سمناك ام هناالا تقؤلا كلذ ىف اد ا يأ

 ا نوكنأأضيأن كالو مالسلاو ةالدل هيلع لوسرلا وه دارا 0 نوكي نأ نكعال هنا تشفلاؤسا١لازذ

 ا أ اولاف ن اق هملعدنأ الا هده لش ف. كف ةدرلا لهأ عم 00 اءاءنال مال ل ا هءلع ىلءوهداز "3 ١

 (لوتالا) نيه جو نم لطان ادهاسنلق .ادىعناك ةمامالا ف هعزأت نم لك نال ةدرلا لهأ عم هلانق ناك ل 1

 2 [|كلذكا وناكام الع ء اوعزان نيذلام اا ريشللاكر انناك نم لوانت اغا ةنرملا سانا |

 رهاطلا ىف



 ىأغوهو

 7-1 حا يصعل م م مسج هلا

 1 اضيأ ىلع ىلعو نيالا عجب ىلع تمم هللا مسبنعل ضفاورلاءالؤه هلوقي ىذا 'اذهف نيدةرااةثيلا مومو |

 ١ نيدن مهاووك نأ هموةفو ركبفىأ ف مز ادى ناك ةمامالا ىف هعزان نم لك ناكول هنا (فاثلا)

 دجوي لاو مصعلا نيدلاىلا مهنو ديو منور وي موةب هللا فأي نأ ةيءالارهاط كد بحول كال دكناكولو
ع در نكتوماذاو ةدرنوك.:ال ةءامالا ف<ىلع ةعزانم نا اناع ةحيلاكلذا

 ْ امنال ىلع ىلع هن الا لد نك

 ) قف | هنال سراف لعأ ف وأ نول ل-هأ ىف لزانا منا لاقي نأ اضيأ نكمال و نيدترم ا براحي نوف ةلزان

مها تقفتا لاي نأ رتادقو نيدترملا عم ةيراحت مها
 ْ اان ذو اعا او ةيعراواكمهنكلو يراسل ا هذه 

 ١ هذ_هىفالصأ ناك نم ىلعةن الا لسا مولعمو ركب ونوه ةعقاولا كلت ىف هال ا عاطملا سئرلاناكو |

اع رافت بان ذالاو عامتالاو ةمعرلا ىلع اهلح نم ىلو ا هيفاعاط ءا ترو دامعل ١
 ارهاظلا ليلدلا نمانرك ذ

 نابع لونان وهركب ىأب ةدتغتب الاهذهن اناس ىف (ىناثلا هولا او) ركب أب ةصاخختي الا هذه نا |

 مالسالاىف اعقومرثك أوالاح ىلعأ تناك ني دما عمركب ىلأ ةيراس# نكلو نب درا براح دق ناك املع

 'تررطضاىفو انا ملسو هماع هللا ىللص هتارئاوثلاب مع هنال كل دو ةمامالا ىف هقااش ند عم ىلع ةيراس نم

وهو ةحيلطو :امسصرهق ىذا اوه ركبانأ ناو او درو بارعالا
 ١ تيدترملا ةعبسلافهاوطلا براح ىذإا

 1 ىو ااملامأهتاود تطسنا او هتكوُش تمانع ومالسال ار ةَمسا كِل د لعفاماو ةاك لا ىنامب راح ىذلاوهو

 نيدوهةمامندلا ل وامراصو برغلاو قرشا !ىنطسن'ادق مال_نالا ناكف مالساا هماع”ىلعىلا مالا |

 ارثات مظعأ هنع ها ىذر ركبىلأ هبرا نا تثف لاملاو نايدالا ع.ج للعاباوم_تممالسالاراضو
| 

هملع ”ىل_عةيراس# نم همي وةنومالسال اًةرمدن ف
طعت هن الا هذه نمدو هدأ انامولعمو مالسأ !

 موق مي

 هب الادارااوهنوكي نأ يجو كلذل لو لاو هر كيوب ناك او مالسالا ةرمدنو نيدل اب ودى نوعسد

 ١ تدل هنال كلذو ركب ىلأ همام | ةحك ىلع هب الا هذه ةلالد دن انناوهو دي الا هذهق (عييارلا ماسقملا) |

 | مس هنا( اهلوأ) تافصب هن الاهذهيمهدارأ نيذلا فصو ىلاعت هنا ل اوقنقهب ةددمتم الاهذهن اانركذاعا]

 هفشو ندوركيىلالوغصو هنوبحيو مم لوقا تنئركوبأو هدي الا ءذ-ميدارملا نا تيئامذ هنومحتو

 | نينمْؤملا ىلءةلذأ هلوق ( اهينامثو) همام فاق ناكمنا ىلع ل د, كا ذوا ف اظن وكي نأ عن كلذ ىلا عت هللا

 | هلا ضفة سااربللا فىورامددك ود هانرك ذىذا ليل دالاضرأ ركبفأ ةفصودو ني رثاكلا ىلعةزعأ

 | ةدشاابو نيئمؤملا لع معا او ة-رااباقوص وم ناك ركب ون | دأب ىَمَأ مح دل اف مال ل اوةالدل هيلع

 أ ناكف دك فءذلا هبات ىف ناكو هححمىف لوسرلا ناكني--صالال وأى ّنا ىرتالأ رافكلا عم

 | رافكلا ةربابج نمدح أب ىلا. ناك امو همدكو هم زالي ناك فدكو مالسلاهملء لوسرلا نع بذي

 | نم د.ال هنا ىل-ءرصأو د- ل وق ىلا تغلب ل فدك هتفال-> تقو ىنءأ سمالارخآىف و م-هئيطامشو

 | ةباضعلا راك اءاس ىح هدسو موقلا لاق ىلا حب رخ نأ ىلا سهالا ل [ىّج- ةاك لا ىننام عمة راسا

اركسعلاثعب غلبامل غش باهذلانمهوعنءودنلا اوع"رضتو ١
 ادم كِل 3 ىلانعت هللا له و اومزملامهيل

 نودهاجت هلوق (اهتانأو ) هنالاقءلب الني رفاكلا ىلع ةزع أ نينمؤملا ىلع ةلذأ هل وقناكف مالسال ا ةلودإ

 لك أو ”متأ هسفركبىبأ ظحناالا”ىلعورك, ىبأنيب همفلرتشم اذ وحال ةءولنوذاضعالو هلال سس

 1! ناكرفكلاو فعضا اذا ناكمالسالا انهو ثعبلا لوأ ىف تناكرافكلا عمرك ىنأ ةدها نال كلذو |

غب هللا ل وسر نع بذيو هنر دقرا دمع رافكلا دها ع ناكو ةوهأاهباعىف
 | مالسااهملع"ىنعامأو هعسو ه.ا

 | تثف ةعقحم ركاسعلا تناكو ايوقمالسالا ناكت قولا كلذ ىفو دح أور دب مويداهلسا ىف عرمشامما هناف |

 1 نامازلا ف هشلشءام3ةممناك هنا (لوالا) ن-هعو نم "ىلعد اهدس نم لك أناكركي نأ دانه>ّنا |

 (داهجُما ( ىناثلاو) لتاهو حفلا لد نمد نءمك.:هىو:دسال ىلاعتهلوةارضنأ نات |

 َى 5 1 < ؟



 هل

 دس دما هدتماا تيك يتسم جب

 هوا لئابالو قامت هوشب راكم ل 1 .قئالاذ- هوب ,ءانسش نم همتؤيهنلا لضف كاذهلوق
 ا 5 تافضصا| هدب #ع عد .جنأ ىل“ لدبامو م الاهذ_هناا «دقو ةعسلاومكتم لضفلا ا

 000 اك "دك سعالا اك هو ركف أف نوكت ناو دبال هن هين الا ع فنا لل دااناشانأ |
 أ تناك انتا ظان هاما تناك دا هتماما ةدع) عاملا بجو ا هتيناذاوركيى الوكت نأودبال ]

 ١ | لوسرلاةامح لا تا فصلا ءذهبافوصوم ناك هنا لاسقي نأ زوال لءقناف 0 هي ههئال تايؤعا هذ 1

 7 اذيهانلف «تموتاغسلاءذهتلاز ةمامالا فع راما هتافو دعب موسع كغدخا لم

 ا

 || ثابتا لاس ةفصلاذس جب نيفو صوم مسمتوك تندد :أن هلو هو مب موةب هللا فأي ف و ف لاقى اسعت هال 5

 لا هترا حم لاع تايوصأا هدمه افودوم ةيوكل هلهلثا دام ىلع لديك لذو ليةّء-باا ىو مهلا
 || لونان هتماما ةدص ىلع دن ' الا ره ثلال دان رك ذاع تثق هتماما لاح وه كلذو ةدرلا ل-هأ عم

 د. موي لاق ملسو هيلع هللا لك هللا ليل دي مالسلا هيلع "ىلع ق> ىف هن 7 , الاهذ_هنا هللام-مءلضناورلا

 اذ هلوةذق مالا ! هملع -لءوه كلذ ناكو هلو رواتب ةسصو أ وزود تعالو أدعةيارلا <ن نيطءال

 || تائاداشبأب علا هيكسقلاز و2 ف: .كفله_هلا هيك سقاازودعالمهدنعو داح الا بان ند يللا
 نع عوجلاكلذءافتلا ىلع ل دي هنكأ كل ذ ىلع لدي نأ ري دةةبو ركب ىلأ نع اهءاهتنا تح - كال لذلاةسح اةذ 7
 0000 مر صاع كأن نعال ذ ىتاالفرار ةريغارارك توك تافصلا كل" هل نموركب أ |

 "| اغاىلاعتووهد هلع طفالا ف دلال دالف تافصااكإ: مست ءاقتنا امأف بالطإللل- اديلمعأ|ىفاذغ ى 6
 ا ةفملا كلنا بهذ كل ذدعي نب دةرملا يرام هل اعممسْش ا لاح هن "الا هده ىف ةر و تح ذل ةن دل هذه ترثآ ا
 رهاطب كسك هانرك دامن الو ل.- مس انامزلا ىف اهل ع 0000 "0 اخ تناك اي
 0 الان ضرا.هم هلالوواح" الاد لوةنلاروك ل -ااربالا كَم هورك ذامو نار نإ

 لا هدعلاتو ىضرب فو وركب نأ قف ملاعت لاو هددع اضارو لاب هنا نوكو هلوسرلو هنا. 2 ركب أ
 ْ ]| ىردصاييشهللا همصام لافو دي صاخركي فال لس تيو هّماع سانال ىل_ك هللانا عالدلاو الثا ١

 1 هسجولاامأف) هلوسرو هللا هو: هلوسرو هللا بحي ناك مهنا ىل-ءلدي كلذ لكو ركب أر 4< ىف ه.دوالا

 ا «ىلعف ةلزاتدن الاموزهنوكت نأ سود ”ىلع ةماما ىلع لادا الادده اعلى واذن الامهاوةودو ( نام |
 لأ اذف ىلاعتهقلا*اشنا هيف مالكل اركذنسو”ىلع ةماما ىلعذي الا هذه دعب تلة الا ةلالد لسن الانا نب وذ
 ل ةروس مانت ذة قمالكلا ةمقف هن هنو.<عو م-م< هلوقامأ لءأهللاؤثصأان معذوملا اذه ىفام ا
 م25 ىلأسعت هنأ ىعو هقد ا ا نيذااو ىلاعت هلوقري فتى ةر ةيلا ||
 الإ لافمث « نيب اوراص تح م-هقفداملالاو مهب أهللاناال وأ هنال قدح اذ دو هل مهتءكم ىلء مها هع
 ا | تءاص لاق مهن ٠ اجررافكلا ىلعءادْسأ هاوةكوهو .(نير فاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلعةلذاز .ىلاعت

 ةغااملادا 0 را كب دارملا سدلو لاذ هعمذس لولذام أو ىلا .اذعستةلذ[ف اشكلا ْ
 لل ,عقرتل وربك 1 نم اًمشروظردال َهمدلا هناق نانا دنعالال ذداك ن مْنأُف تنام نياو قف ةرلان مهذدصو ىف
 ١ نب رذاكلا ىلع عف ةرتلاو ةظلغل انورواغي ىأ نيرقاكدلا ىلء ةزعأ هلوقف انوهاذكسف نمالاو قفرلا الار وافيا

 ا ليقنافةبلغلا ورهتلا هيلع وددشم ميتاكهبلغاذ ءزعبهزع مهاوق نم موبلاغب ىأ مهنوزاعب لمقو |!
 ا ( ةحرلا مم لذا نهي نأ (امدهدحأ) ناه>وهيفاذاق نب رذاكلاا ىللسع ةزعأ نينو مال لذ لمقالد

 ٠ْ | لمالك رك ذىلاعت هنا (ىناثااو) عضاوتلا ولاذتلاهحو ىلع مباع نيه شم مباع نيمحا ار لبق هناكة قفشلا و
 ظ موسفنأ ف نيليل ذ 0 وك لحال سل ةاذأمم وك ثا ديفتق مهل رش هومهاذت و مومدطص نل ىلءلدب قع |

 | ةزعأو ةلذّئرقو عضاوتلا هلمضف م-عبهنمواءىلا| وعض نأ ودا رم ملا لبسال اك امنالاذتا كاذب

 | (عال ةمولنوفانعالو) هللا يد ةيمضياتعأ (هتناىل سى نودهات) ىلا تلاه م« لاسملا ىلع بصنلاب
 ١ مهمل وفاضيورامكلا نوب ريا فاك ينام ناذلاكواولا«ذه نكت نأ (لو الارز ناه-و. هءفو

 ك0

 نيدف
 006ء
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 ةسطسصغلا#[س هنن ند 2 تين نإ لال كا. افصل ايم تقي سستم د 10 فن سلط ات ةمو هن سس ها مححسد 6

 أ تال مول هناسلو هد. قل نيد ةرمصن ىف فاضل نا ئيدلافابوةناكن هنن الا مله ىف ىلا هللا نيبق 1
 نمورخ [ضرغلال هللا لس-ىاو دهام نأ مهنأش نمنا ىعملاو كقافلالو اولا هوو ك2 نأ ( ىاثلا) ْ
 اهيفريكنتلاو موالا نءةدحاولا َةَراةءؤللاو نيماللا ةمولب نولاسال نيدلاةرمهتىف بالص مهنا مهام 1

 لضفكلذ) ىلاسعت لاه مث *# نعاللا نءدحأم ولن ع طقاميشنوذانغال لق هناك ةغلامم متاللا قو

 ةدهالاوةزعلاو ةلذلاو ة.لابموقلا ف ضو نمهرك ذم ةتامىلا ةراشا كا ذ هلوةف ( انثي نم هتسمتؤب هللا |[
 دايعلا تاعاط تأ ىف نر رص كل ذو هناس- اون ل ذب كال ذ لك نا ىلا: نيبق ةدناولا ةموالا فوتءافتاو]]

 | هل اوسرو هتان انضر لاشي" الاءل_هتازنق لزاثملا دعبل ك باص أ ةساا عساه ال وان وساانال نأ

 | نينمؤللا ل كح فووهنانمؤم ناك ملكش نينمؤلا لك قد ةقاعابا الاا ده ىلعفءاي .اوأ نعم هؤاانو

 مطرف لعل هاني تدع لل اسلأأسف رهافلاةالصامويرلسو هيلع هنا ىلص هلق لودر عم تلم لاق

 انئيش دحأ ين اطعأ انف سو هنلع هللا ىلصلوسرلا دم ىف تاس فاد مشامهالا لافوءاهسلا ىلا هديلتاسلاإ

 | مان انشأى حل“ ؟اسلا ل قأف ماتا ناكو ىدأ امرمض: ع 4. ااًاهو 1 ار ناك مال_لا هماع لعد ا

 | هكرتنأوهلرقىلا ىردص ل حرش بر لاف ذأ اس ىءومىخأ ناهللا اقفل سو هلغذش ا كلذ -ىنلاى رع |

 لأ لح رشا كة صو كسبت دما اور وللا ان اطاسإكمل لهو كخأب كدؤءدثنماةطانان ا ١ اروتازن اف ىرمأىف

 : لكتلا ق-ىفءاعفاطاالا لعن نال دمعي وهو فاطلالا لعف ىلء اغفالا نولهعةلزتهملاو ىلاسعت هلل هقول #غخ |!
 ظ ةردقلا لاكمىلا ةراسشا عن اولا , (ميلع عساوتشاو) ىلا تلاه مم «ةدئاز :دئاف نم صه اقديالغا]

 ٍ لم اك هنأت كلذدك أ 5 اوقأن هيج هنا ىلاعتهت اربخ ىو رل#هلا لاك ىلا ةرانشا ميلعااو :

 1 00 5 00 0 0 ١-0-0 لة هع ةوضبم

 ١  000لات هال رد ءةالاوعتب 5 م نع ة تقتل ثانحالا ف '
 ا لئاسمآبا الا ىو ةروك ذملاتاقداانتوةوصوملاتونئمؤملاىأ و نيذلاو هلوسرو هللا مكتلو انا

 ( نيةدانعتال كل ذو ني مؤملا ةّماعدار ,اانا (لوألا) نالوقاوذمانيدلاو هةلوقف )ع ىلوالا ألا | ١

 ا تزن ةلوسرو قالو أو رعسفتلاو اي رقفاذن هت هلل ' ىلا < ىرتان الاوتو دوماان 5 ارينا تدانصلا

 اوونقأو انورسع دقانم وقناهتنا ل وسرا.لاه عالنت هللا دمعنااضي ؟ىورو هلوق قذو ىلءدب الا هذذق | |

 ١ انوود وةدادل انوي نيذلا هلزوةفا ذه ىلعو ضه:ءاماوأ مهمه: تانمؤم او نود هوااو ىلاسءت هلق هريظنو

 ١ | ناعالا نوعذن اوناكمهمال نيةقاثملان ءنيئمؤا ارم تاقداا هذ ةركذدار او نيشمّرا لكدا ةذصةرتك زلا

 ا مه والا ةواادل انو ًايالو م-مالص ةغصو ىلاهت لاه تا اوك زلاو تاولدلا ىلع نمموا دعا ونلكا امم-مناالا

 ا ْ مهو لوقامأو ريدا ىلع ةصخأ ماك فص اقراها نور الد سانلا ذا لاو ىلاسك

 ا نول ممم اعبي عوذللا عوكرلا نم دارا مون لاف (لوالا) هوحولوةا١اذه ىلعه.ةفنوةكاز

 ْ ةماقا ات مدا اراانوكيثأ , (ىناثلاو) هيهاونو هللا ماوأ ع. نوعضاخ نود اقذقم و نوك نو

 انا موضه لاق (ثااثلاو) نيءك ارلا عماوهكراو هلوقىفاك هلا . رشوان عوكرلا نص لع لاجمل

 ْ لاسملا عقد نم م-هئمو ةالصلا تأ دق نم م-مثمتانفسلاهذد فنوفاتكمدب .الاهذه لوزن دنع اوناكه اصأ

 ١ هللارك دمرحال تافصل امذ_هىف نقال فاك انف اعك ارناكوذ الدلاق دعب نأكن «مس,خموريش لا ىلا |

 0 لاوقأ هسضفاذ- ه:ىلءو نيعم صخ هن , الاوزد ٠ نمهدا اراانا (ىلاثاا لوقاا) تاتنندلاهد هلك ىلاعت

 ا امنا سامع أ نءءاظعىور(ىناثلاو) هنع هنا ىذرركتب ىلأ ىف تازئان . الامذ5 نا ةمركع ىور (كوالا)

 1 هنلا لوسراب تاقّدي الا هذه تازئاسا لاق مال نبهت دعنا ىور م ال سل | هماع بل اط ىل أ نب ىلع ىف تازن

 نكن عكسص اروهو حاتم ىلغ قاسم قةصتانيلءتيأرانأ
 لأ هنادي ءهّلنا ئذر رذفأن ءىوررو ءالوتت

 1 ]| .ذهمقلا لور متم هقاوذرّدوأ لاق ىرهلن هيدا ٠١ قب نءاريفويبل لدجخاف ىرخل اقرار وكيد



 نك 9

 | 52007 ادع ام عومي اذ وذاهرخا ىلا هلوسرو هللا م كياوامنا أ رقا داب لاسقفلو رج لزن تح ةماكلا

 ْ هلا ىلص هللا لور دعب مامالا نا ىلع للا دن" الادذ_ هةعنست ثأات ااه (ةيئاثلاةلأسملا) 50 ااهدهىأ

 8 ا ناك ىتمو امان الاءذهم دار ل31 رع تل دال ذالف لوقت ريزقتو بااط ىنأ نب ”ىلءوه ملسو هءلع
 || ءاج دق ةغللا ف”ىولا نا (لوتالا ماةملا نايس )بلاط ىبأ نب "ىلعوه مامالا كل :نوكي نأ بجو كلذكرمالا ||

 ا هيلع لاق ف ”ردتملا ىدعءاجو ضعنءاماوأم مذعب تانمؤم او نو:موملاو هلوةىفاك به اورمدانلا نععأل
 : أ نيذهمءاجىلولا ظفانا (لونالا) ناهجو امه»ل وةنذاهياو ن ذاريغب تيكن ةأ صااعأ مالسلاوةالصلا || .

 : نئمؤملا نا ىلع الاةلالد بجوفامعملعها بجوف نيينعملا نيب ةافانمالو هدا سحّلن | نيعي لو نيمنعملا ْ

 ْ ا نوكين زوال الاهذن- .هىف "لولا لوقن نأ ( ىناثلا ةَّمالاىف نوف ريدم 2 , الاف نيروك دملا
 ْ ةيالولانالرصانلا ىنععنوكي نأ ذويالا هنااناقاعناو فارصتملا ى-ه:نوكينأ تحوف رصاما| دع 1 ا

 ١ ارم فادلكو امنا ةماكب رك ذ ىلا عت هنا لما دي نيس :هؤرملا لك ىف ةقاعريغذي الاهذ هىفةر ركدالا]

 ش ضعب*املو أ مهضعب تانم وللاو نو:موملاوىلاءتهلوقل هّماع ةرمدتلا ىه؟ةيالولاو دس اوهلا هللااممنا هلوقك
 تناك ةرمدنل ا ع نكت ملاذاو ةريصنا| هع ت سلة نا الا ءذهىف ةروكذملاديالولا نأب عطقل!بجوي اذه ا ْ

 نونمؤملا امي مكش ف رصتملاا نان الار د_ةنرامدف نيده ىوس ىدم ”ىلوال سدا هن ال فيدل يدع ١

 (تاّةدلا نيؤوصوملا نينموم انا ىذمقي اذ-هو ةنالفا اًةفدااهنوفوصوم ا نونمؤملاوهلوسرو هللاو» ا ا

 لك قافقرمد“ هق نوكي ىذلا ناسنالاالا مامالل ىنءءالو ةّمالا عسجب ف نوف رمح هن , الا هذه قةروك ذملا

 ا نااما) مسالا عاما توك نآ يعاهينروا دنا صخشأا نا ىلع الاهذهتهلال دانرك ذاع تثف مالا ْ

 : هوجو نم هناسو بلاط ىلأ نب -ىلعوه نان الا كل ذنوكي نأ بو انرك ذام تدثاسا هناودو ( ناد | ماقملا ْ

 هلال دائم دقاع تنثدقو -ىلعو» صنعا كل ذ نا لاق صدم ةماما هن الاهذومتدثأن هلك نا (لوالا) ا

 ْ (قاثلاز قرذاالئافال هنا ةرورذ "ىلءو» صخشلا كلذ نوكي نأ بجوذ ص“ ةماما ىلع هنأ الاهذد ا[

 أف تارئامنا لوقو ن نملوق ىلاريصملا ن ءركعالو ”ىلع قس ىف تازرنذن" الا هده نا ىلع تاناورلا ترها: ا

 ا قلع لدتالد» الا ءذهنا ىلع دّمالا تعجأو هتماما ىلع تلدا هت ىف تازنولا-منال هزعهننا ىضررحح
 ا ةالصلا نال مّدعتام ىلع افطءءلءسزوةعالنوعك ارمهوهلوقنا (ثااثااد) لوةا1ا3- م لطف هءهامأ ا

 | نونؤي ىأ الا لءج+ ب وفاراركت عوك رلارك ذةداعا تناكف عوكرلا ىلع هلة تم ةالصلاو تم3ةندقأ]ا
 | ةياالاتتاكف “ىلع ق-ىالا نك ل عوك رلا لاح ةاك نلاءامما نا ىلع | وعجأو نيعك ارم وك لا اكل |

 01 ةماما ىلع الا هده موقاالال دّء_بال ضاع اذدو هانرّرق ىذلا هولا نم هّتماما ىلعةلا دو هب صو هذ 1

 لوصأ فتنس زاخر يغف أعم فرصتملا ىلءو رصانأ | ىلع ىف ولاظفا لبامأ (با اودساو) مالساا هماع<ىلع | ْ
 دارا نوك نأ زوال لوةنن(ىناثلا هحولاامأ) اعمد هةوهفم ىلع رغشملا ظداملا لع ز وتعال هنا هقفلا ْ

 3 نمىلوأ ىعملاده ىلع <ىنولا ظفل لمسنا ىلعةلالدلا مين ن تو بحل او رصانلا هيا الا هدهىف *ىلولا طا نم 0

 (لوالا) وجو ىلو ار صانلا ىلعداج نا يلءل ديىذلا لوقنف هولاف اع بد .ث مف رعمتللا دن لعل ||

 نيذلا اهم "الاه ىلاعت هنالفدن" الا و ذهل قاماما ىعملاا ذهالا سا اه دعت اعودب الاهذهلبقاعقناللانا ا

 مكحاورأ قف نيؤصتم ةُعأ ىراصنلاو دوويلا اوُدْعال دار ا ساوءالوأىراصنا اودوملااوذضتالا ونمآ ||

 ||| اراصنأو انابسأ ىراقالاو دوما ااوذكتالدارملا لبةرو سضااب مول_هلاكا ذه نالطب نال ,كصسلا اومأد |
 توذودوملا نو:مواو هلوسرو هللا م كملو اهنا لاه كلذ نع ىعونلا ىف غلاباسا مهو دضاعتالو مهوطل انتالو ١ ١

 ةنالولا ىحلبقامفابنءى ملا ةيالولا تناك املو لبقاهاهن عى ماا ىشانوهاهيرومأللا ةيالولا نار عاطظااو ( |

 نيدلاام ”اهلوق ىهذانآ الاه ذه دعب امامأو ةرمصنا | دع هءالولا ىهامرومأملا ةرالولا تا دل

 ]| ءابلو أ رافكلاو كجانق نمباتكلا اًوووأ نيذلا نماسمعلو اور مكنيداوذ خا نيذلا او ذذتنال اونمآ |
 الولاد كالو“ الو أ رافكلاو ىراصنلاو دور اناس نع ديد كنف 5 او ا

 -_ 0 و مست دا تم دهسا تتم تشكن جو تشم د محم تحال لمعت ل مست وحمل نم اس احا ادق
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 : تييعح مصل ٠ صحا ا تت يبا تيمخيسم اميل ل و ل ل ل ا

 , ةريصنلا ىععىه نوكتنأ بيع هللا مكملو امنا ةلوةىفةيالولا كل ذكسذ ةرمسنلا ىضهعتيالولا ىعاسبتءىجوملا |
 | هلل !مكءلوامتا هلوقىف”ىلولا ناب عطق اهرخؤمىوذن الا ةمّدةمىف لّمأتو بسعتلا ارتو ف ضن نم لكو

 | نيمالك نيبامهف ىنج أ مالكءاقل ا نوك, كل نال مآمال ا ندي نوكي تأ نكعالو بحل اورصانلا ىئهعالا سدا |
 ْ هتنعىلاعتهتنا مالك هيزنت بدو طوقسلاو رك اكسر ةءاغ ف نوك كل ذو داو ضرما نيقوسم ٌْ

 ؤ هب .الافنوروك دم انوئمؤملا ناكامل ةمامالاو ف ”رصتلا ىلعةءالولا اناسولانا ( ةئاثااةخغا )

 | لاح ف رصتلا ذفان ناك ام ه_هدجو هللا مّرك بل اطى أ نب ”ىلعنال هب الال ونت لاح ةنالولابنيؤوصوم'

 ]| ةيححلا ىلءةءالولا انلجولامأ لا! ىفةيالولاننيفودوم نينموملاءالؤدن وك ىطتتنةماالاو لوح رلاةامح
 ]ل فارسصتلا ىلءاهلج نم ىلوأ ةهلا ىلءةيالولا لونا تثق لالا ىف 'هل_صاحةءالولا تناكّءرصالاو |||

 ْ ءالوهةالاوعمه ىعأ م ءاياوأ فىرابضتااودووبل اذان ا نم نينمؤملا عم ىلاعت هن اءانلقامدك وب ىذلاو

 ١ نيدراو متانالاو ىئنلانوكي ىتسلابلا ىف ل_صاح نيئموملا ءالؤهةالاومنوكت نأو بالف نيتهم |
 | (ةثلاث اةحغا) اهياعاي الا لوس عنشم لاس ا ىف هل صاح ريغ ف ”رصتلا ىنععةيالولا تناكاملو داو ىلع |

 | اونمآ نيذلاو هلوق ىهو عضاوم ةعبسيف عدلا ةفيصيةب الا ءذ_هىف نيةوصوم لا نيتموملارك د ىلاعتهلا
 ليس ىلع دع اولا ىلءزاج ناو عجبا ظافا أ ل--ونروعك ارمسءوةاكانوؤدو ةولصاانوءقينيذلا| ١

 | نيبلاناهريلاءانب دقانا (ةعبارلا ةخغا) ةق.قحلا ىلع مالكلا لب لصال او ةقمةحالز ام هنكل ظعتلا |
 | لئالدلا ىرقأ ن مدنا رخ !ىلا هند نع مكنم دن ربنماونما نيذلااي انهلوةىهوةمَدَقَتملاَهْ ١ الانا |

 | كال ذو نيتي ال انيب ضقانتا مزا لو سرلا دعب ”ىلع ةماما ةصص ىلع ذيتالا هذه تا دول ةركيىنأ ةمام ا ةصص ىلع |
 لوسرلا دعب مام الاوها.شع نا ىلع اهق ةلال دالة نال اء ذه نأ عطقلا بح وف لطان |

 ا نا (ةسماخلا ةعا)

 هئداما ىل_ءالادب الا ذه تناك ولف ضفاورلاءالؤه نمنآرقلا ري سف اف رعأ ناك بلاط ىلأ نب" ىلع

 ىروشلا موك هنأ هنعنولقن مماف ةقدال دكرت هنااول وةينأموقلل سداو لاخلا نم ىلذ<# ىفاهم تحال

 | بجو كلذو هدم اماتابثا فدي الاه ذهبةتباا كس لو هيقانمو هلئ اف عمو هل !.اريخو ريدغلاربخي
 ا انةفاواك-ا "ىلع ةماما ىلع ةلاد امنابه (ةسداسأ | ةخغا) هلل | موئرعا صد اورلاءالؤهلوق طوقس عاعقلا

 ا( لاح ةمالاق فرصا دفان ناك ام اماعنال لام اى ةءامالا لوم ىل_عتادام اهاوزن دع املا ىلع

 | دوبامأم اريصمساملع نا ىلع لدت اهنا ىل_عي الا لم_ت نأالا ىف مالسااو :الصاا هملع لوسزلا ةامح

 هب الاف ساذا نا ةءورعوركح, ىبأ دعب هد ماما ىلعهاء_هثو هرصوعلوة: نفكلذاولاه ىتموكاذ
 0 "ىلع ةمام | ىلع لدئالاهخ الأف نمم-هنم نياوق ىلع ة اال اهذهىف ةمالااولاه ناف تقول نيس.هت ىلءلديام

 لهفري-غ نم لوس رلادعب همءاما ىلع لدتا ما لاق كل ذي لاه نم لثو هتمام | ىلع ل دنت اهنا لاق نم منهو ْ

 نمو لوَهنق هسنع بث ان'ال ىلطأن وهو ثلان'لوق هولا اه ىلءال "ىلءةءاما ىلع هب الاةلالدب لوقلاق

 ١ لدةسادئم هئارهاظلانملبلم-لانمناف لوقلا اذه لاه دم الاىفدح أ ناكام هنامكريخ أ ىذلا

 ( ادهرك دناكف لاؤسااادهلال دال اكل ذ ىلع دروب لثاسا !ناف ىل ءةماما ىلعةب الا هذ ممل دم_ص

 ١ كال هل وسرو هللا مكءواغاهل وقنا(ةعباسلا ةخغا)لالدّتسالا اذه رث ذيانورةملاؤ اا اذهو لامحالا

 انييطت م الكب |! ذه هللارك ذات و هلوسرو هللاوه موف فرمه لا نأب نيعطاق اوناكمهو ةّمال اعمياطخ هنأ

 ْن نءنال كا زور افكلا نمراسهنالاو بايحال اذ انك ا ىلا مباح ال هنأب ماا غي رعتو ني:مؤملا بولَدل
 | ناك اذاو ىراصألاودوهلا نم ةممناو ةرمهذا!باط ىلا هب ةحاح<ىأف هلاةيعمو هلارصان هلوسرو هللا
 أ روك دم"ىلولا ظفا ناك شالو ةماوت رص ىءعةيالولاودهلوسر و هن امكماو انا هل اوةيدارلا ناك كلذك

 ١ لامعتسا زوال هنا دنا فرمصتلا| ىجعم هيدا ريثأ عاش م5 رمهتاا دعم اذهههندب زال" ةدحاوةّرم

 | مه هلوقب ةمدقتملا ذه الا ىف نودمؤملا حدم ىلا هدا (ةنماثااةخلا) اعمهمموهفم كرت كلا ظفال ١
 | ةرمصللاو ةينا عم ىلع هلوسرو هللا مكماو امنا هل اوقال ا داق نب رئاكلا ىلع ةزعأ ني:ءؤما ىلع ةلذأ هن وو

 0_ت_ح

 سرس سوو

 ا رو



 ا

 | د وقونب رذاكلا ىلءةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هنو كو ينم وت ذاق د.ةي هلوسرو هلئا مكلوانماا هلوق ناك 1
 ٍ أهي الاهده تناكف توءك ارمهوةوكرلانوؤبو ةولاصل!نؤمكن: هلوق:دئاق دمي هقا ل سىف نودهاج ا

 اةاالاءذهىفةروك ذملاةيالولا نا هوخولا هذي تشن ىلو كا ذ ناكتف اهانم ءدك ؤماهليقامل ةّسياط»
 3 وك دما هيالول انا ود و هيلع ١ ولوءىذااهح ولاامأ ىف رممتلا ىععال رصخلا ىدعن و كح .:نأ تح 1

 | ةروك ذملاةيالولان الفال (لوالا ) نيهجو نم هءاوذم ةّماعةرصنلا ىعمبةيالولاو ةساعربغةي الا ىف
 || ءاوسلا نم اسمان ءايك اذذلاة وناس !لثماسغا هلوقهملع ل ءادلاو سدعأل امنا ةلك نا مالو ةماع رغد الاف

 دمعت
| 
1 

 جوج وا تك 119000 ق نعود ح+

 بعللان |كشالووهاو ىعل اندم ولا انا لاهو لثملاا ذه ىوس ىرشأ لاشمأ اهل ايندلا ةاملسا ناكشاالو |
 || ىلاههت هنا هنا و نيْممؤملا لكف ةَساعةرمصنلا ىععةيالولا نال _سنالا (ىناثلا) اهريغفلصدقوهللاو أ

 (قاثلاو )ما مكمأو اغادل وي توبطاسخملا مهو مهياعاملوم مهله جنيذلا ( امه د7 )نيمسقنيئموملا سسق |
 | ىععانه_هةيالولا انرسسفاذاف نوعك ارمهوةوك لا نوهؤيو ةودلا نومة: نيذلانوسؤملامهوءاياوالا |

 | عسجل ل اسر يغىفاثلا سسقلا ةرمصنو ىناشل | مسقاملار اصنأ نيمسقلا د أ لم ىلاعت هنا عملا ناك ةرصنلا

 انيس

 عاج ا“

 | ةيالولتوكنم مزاي لف مالا نمىفاثلا مستقلا, ةصوصختلب ةنتالا لكل ةَسانريغةمالا ىعسق دس أم هن نا |||

 | هنااومعز ني رسفاارثكحس أ نااندد_ةقع ونموه“ ىلع قسى تازهع ال آءذ هناي مهلال دساامأ و

 | امنا لوقي نم مهنمو نياسملا نمالا ريصانل او بيم دي ال نأ للا م ؟ىلاهت هنق انا دارملاو َةنمالا ق-فف
 | عوكرلا ف هنوكل اح عوكر لاف ةاكرلا ىذأ نعةصتخش ةناالانأب مهلالدتسا امأو ركب ىلأ قد ىف تازن

 آل ءادارخأ دةناكتا عوكرلأ ىف هنوكل اح ىف ةب اولا ةاكّلا ىَدأ هن ولف ناكر اون:آو ىل اهتداوق لما دب بودل
 ||| هلع ىلع ىلاهدان_سازودالهناو ةمصعمءاذعلارثك دنع كالذوبوجولا تاق وأ لأ نءبحءاولا ةاكرلا

 لك نا ىلع ل دمرها ةاكزل اون اودل ودنا ادب اما لصالا فالح 'هلفانلا ةقدصلا ىلعذاك زلال حو مالا |
 الأ رك ديب اةلا قرغت_سمنوك.نأ مالا هملع ىلع قثاللاناوهو (ىناذاا) بجاو ووذةاكز ناك ام
 ١ ادهلو هموفلوريغلا مالكعاةسال 2 رفا هناق كلذك ناك ن عنا ره»اظااو ةال_كلاقن وكام لام هلفا

 نمو صرال اوتاوعءسلا قا ف نوركذت وم-موذج ىلء وا دوهقوامامق هللا نورك ذينيذلا ىلاعت لاه
 |ريقفلل ةالصلا فتان عفدنا (ثلاثلا) ريغلا مالكع اتسسال غر غدٍ فيك ركسفا | ىفاق رغتسم هبلق ناك
 | ناكماللا هيلع هتارو مملان أ (عدارلا) كلذ ل عفيالزأ مالسلا هيلع ىلع لاسم قثاللاوريثك ىلع
 ||| قله ةروس همفلزن صارقأ هئالىطع اما هنانولو ةدم_مماف كلذلو هفةاكرلا بكت لامدل نكي ملواريةف
 دوك ذملا يظعلا حدملا قعتسسي نأ عن زاكرلا همست لام ناك ءاَمأف اريقفناكاذا الا نكعأل كلذو
 | ةوك زل نوتويو هلوق ل عنتما ةاكرلا همف تحت لام لنك, ملاذا و صارق أ هث الثءاطعا ىلعةرو كال

 الأ لعا (ةئلاثلاةلأسملا )هىفمالكلا قيسدقو بحناو رصانلاال فرصتلاوح ىلولا دارا نامتاذاالاةن الاب
 نيعك ارمموكلاحةوك زل نووي مهملا مه نوعك اروهود هوك لا نوؤبو:هلوةنم دار انولوةب نيذلانا

 شالو ةالصاا فودو لئاسساا ىلا :اكسصزا عفر هناف ةالصا عامة ءال ل ملةلا لمعلا نا ىلء هي الاناوتحا |
 نالاؤسةي.الاىف قبو ةالملا عاقئاللاممالاهذهنا ىلع كاد ل دف ةالهلا فوهو ةاكرلاءاسترا ىوف هنا
 باوطاو مك املأ امنالةمللةنونمّؤااو لوسروىلاسعت هلاوه دي الا فروك ذملا (لوتالا لاو سلا )|

 || لوسرلا ماسالا تاسثا كال سىف ملفت م ةلاصالا قب رط ىلعهلفةيالولا تاعشس هللا مكلو اسم ا مالكتلا لأ
 مأعالكلا ف نكي ماو:مآنيذااوهلوسروةتنا م قاماوأ امنا لقولو عسبتلا لبس ىلع نينمؤملا وَلا

 معا 1

1 
1 

| 

 ص و ع ممل سس

 عمو

 | تثق لا كِلّذو م مسف:ال ني رمماغاون وك نأ نو روصنملا مد ىذلا مسقلا ىف مرا ءئذكن اك ولو نم هوما |

 أ 5 0 2 . 2 . : 3-3 0 هفلّمأتلا نعد الو .ةدو سنا وحاذهوةرمصنلا قععز وكمال نأ ةصاخت الاةذته فز وك ذملا

 00( لالدتسالا جبال هنكل ىل اط ىنأ نب ”ىلء ودمت الا هذ ريدارحلا نا به( سانا هولا ) هبل نوهكار مهو

 ل
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 مهل '

 "لسع رلاباوطادل_ءامنوعش؛ يذلا ( فاثلالاؤلا) هلاك الومامغا هللا دبعةءارقىفو عستو ا
 هركحح ذنمضرغااو حدملا ىلع بهنلاوأ نوعشي نيذلام_هريدقتلا لاشي! اونعا نيذا! نمل ديلا

 ايظاوم هلوك فرءداعا صالخالا كلذ نال اًدانم نوكيو ناعالا يدين ع صاخملا ن نمومأز زعس#

 لود نمو ) ىلاهتلاف مث هتتابخالاو عوشلناوعوضلنالاسفىأ عوك رلا لاح ىف السلا ىلعأ]

 | ةغللا فب زملا (ىلوالا لأ لا) نائءاك_سمهنقو (نوبلاغلام ههللا برح ناقا اونمانيذلاو هلوسرو هللا

 | لاه تارامعني رمسةمللو مهب تس هال نوعي نيذلا مولا م هو هبأر ىلع هعمنوتو ؟نيذلا لجرلا بادصأ ٠

 ٌ لاقو هقناراسصنأ م-مذعب لاق و هللا ةعم_2 ةيلاعلا ولأ لاهو هللا اماوأ قور وأ لاف و هللاد_ة:- نسأل ||

 : مههلا نزح نافهلوق (ءا ها ةلأس س1 مهرمصابق هنوعمطإ 3هلدب نوب دي نيذلا هَقاٍبزح شفخالا

 نم هنوكل بااتوهفريدقلاو امواعم هتوكلروك ذمري_غدئاعلاو ا دتي اربح عقومةعقاو لب نوبلا غلا |

 نمابعاواوزه مك.رد اود !نيذلااوددتالاونمآ يذلا اهم انإ ىلاهتهلوق « هرامثأو هللادتحاا

 ىنمم ىلاعت هنالعأ ( نينمؤم من :تحذناهللااوةتاو ءاملوأرافكءلاو مكلمقن مبانكلااوووأ نيذلا | د

 ماعلا ىبهنلا اذه_هرك ذم هرب ,رةنىف مالكل |قاسو“اءاوأ ىراسنلا ودوويلا ذاك نعةمدةدملاَدب الاف
 رافكلا قاس كلاوورعوأ أرق (ىلرالا ةلأسملا) له أسم همقو هب . الا ءذ_هوهور افكنلا عبجنالاوءنع

 أ اوز_ت يذلا هلوق ىلءافطع بصئاا'نوقاملاو راغككا نمو باتكل اونو أ يذل نمهلوق ىلع افطع جاب
 اقئانمثناعالاار ماغأ ترام نب ديوسو دي ز نب ةسعافر ناكل مق (ةزاثلاةلأسملا) رافكلاالوريدقت ٠

 ىضتتت هال هذه (ةثلانلاةلأسملا) : هب الا هذه م-ميق ىلا عت هلق |لزنأف اهمنو د اول نمل ملا نم لاحر ناكو

 باتكلا له نماورفكنيذلا نكي مله |وقو ةرباغملا ىذتةيفطدلانال رافكلا نحساتكل لا له ازامشعا
 م مهصخغ بسلا اذهان مهن اغاغأو مظع نيكرهشملار ةكناامهئانب قف وتااقد رطوار فكم وك ف فحيرمم ا

 رارمدالا عمن اسللاب كلذ مهراهطا مت ازهتساوني داانم معالت قعم(ةعب ارلا ةلأسملا) ملعأ هللاور فكل ا ساي

 2 اولاهاو« نيذاااوهأاذاو در ملا ةروس ىف ىلا عت هلو ةهريظنو باتل! قرن كحول 1١ ىلع ْ

 الفدي رطسو اوزه مكن داو دع اانا موقل انا ىئعملاو نوزرت_سم نت اسنا مدكعماناا ولاق مهنتطادسشا
 5 ٌداو) ىلاعتهلوق 3 ورااو لدعلا ن نع جراف مالك نال دنا ناس هارد او مورا

 انعاواوزد ير مهنا مهنع ىلوال اهب , الاق ىع ا (ابعلو اوزهاهو دعا ةولصا |ىلا سد دان

 ْ هشو اعلواوزهاهو ذل اةالصل ىلا ميدان ذاو اقف بعو اوزه بدلا اذه نمهْنو ذم ضمد انوه ذ

 اا .دااىراصنلا نم لج رناك لق ةا دان او ةالدالاهو ددا هلوق قريمضلا (ىلوالا ةلا ملا )ىلاسم |
 هلا تاذراشب هتمداخ تاخدف بذاكلا قرحا لوي هللال وسرد نأ دما لوقي ةنيدا اء نذؤملا عم# |

 ةالصال ىدانم هللا ل وسر ىدانم ناكل مق و هله اووه قرتحاو تدبلا قرتاق تدملا ىفةرا وتاوك رباطتق
 2 الا تازنف ءازّمسالا قب رط ىلءاولصال اول صا وساحل وماقدوريلا تلاقفاهملا نول لا ماهو
 || معسيول ايت تءدب أ دقاد_هتايا ولاه لمقو !متءسانال اريفنت ةالصا ىلا مالا دع نوكحاض نوةفانملا
 أهان ننفريعلا حامصكح امس ص كل نيبأ نك 8 ءاببنالا عجب تثدح أ اه تفلاخ دقفايبنتنك ناف ىشماف |

 ]| ةلأسملا) هدسو مان :!اال باتكلا صن ناذالا تو.ث ىلء ذه الا تا داولاق (ةيناثلا ةلأسملا )ذي الاءذه

 ءازهتسا امماندت أ ىت خ!١لاعالا هذهنول ادب الصلاة داق دمع منال ذو نامأ يعلو اوزه وق (ةثلاثلا |

 ا ميد ىلعان ا نونظد ممماق ثمن هادي رضمو نيلسملاب

 | اواعل لماك ل قع موا ناكولىأ (نواقعبالمود مهاب كلذ) ىلاعت لاف مث بعاامنااولاهاسن دلاو نيدلا ف |
 ١ نا ابعلو اوزهنو تحال يظعتلا ةياغب ةنورقم همم دو مذملا نا املا ميظعت نا
 ْ 1 ٠ مايصلا تكس |١عفن ًاوةالصا!تاكرللا فرشأ ءاكمللا ضب لاه كلذلو مهلا هذ فرمثأو
 ْ (نوةسافك رثك أنو لبةنملزنأ امد انما ل زئأةامو هللابانم[نأأال انمن وقاتل ه باتكلا !ىله الق )



 اة

 أ نويةنتذلااممهل لاق | كراروح مال هال! نيد او دعا متنأ 0 الا هنأ ماك :ااينسؤ نأ دعا ا

 ا | (قوالاةلأ سلا لاسم هب , الا ىو تا للا نيدلاا1-ه نم

 | اذااومكدو فاقلا ا د ١١ تمعن لا ةءاه لك يسصقأا وفاّقلا فلن وه-ةاتلو نسطاأرق

 "تستتح ها 97

 |باقعلا ىعتممضعب لاق توذر كك لهنوركذت لهنودمعت لهانم نوهةل لهتارامعنب ردع مالوهنركدأ 1

 اهنالةهسقنى مبا وراكلا نم طخمس اه هيدي اةعارك !!نورخآ ١ لاو و لعفلا نم ركب ام ىلع ب هنال ةمث

 1 ةمقن ”تاذعاا ىع«عدوركمالالؤأ عوذومةمدقنلا طف لوالا لولا ىلعف تاذدعلا ىف ىلاة مقالا ا هعشا ١

 هغبت هلال ةم-ةثهور كءااور كلا ىمعم مباَذ هل عوطوه ةمعثلا انقل ىذا لوقا قو اشوركم توكل ١

 معو <

 لاق عابعاو اوزه نيدلااًذه تن ل باتكل 31لهال لو هنأ هن الا ىدم ) هداك ذاثلاةلأسملا) تاذعلا

 راسو هءاع هللا ىل 1 دهم ىلع لنأاج ناءالاو هتلايناءالاالا نيدلاذه ف نود م له بكتلا لبس ىلع

 عم سأروهذ هللا نا-ءالاامأ مقئيامم سيلا ذه نأ عي دش لبقاوناك يذلا اينالا عمم م ناميالاو

 ا ضعي دصتىلا قد ر اما | ناك اذ هال قدصلاوق1طاوهف ءاسن الا عسمعو دمعمب نانعالا امو تاعاطلا |

 بدو مال_سلاةالصلا هلع د_هت دي ىلع لصخ .رهأ ا نآانبأ مع مرعي و*ةونلاو ةلاسرلا» اعداىفءاس الا |

 اتدقىل- طاب بهذمو ضق اذ «م اك كلذ ص_هءااراكناو ضءباانرار ةالاامأفالومرهنوكب رارقالا ا

 ا ا اردنناسا.عنب ١لاه ام هكلعوومعتت ل مق هسا قد رانلاو ل نيدلاوه هسءاعن ةثىذاا

 ْ ىلءلزنأ امو انملع ل ننأامو هللادن موأ لاذ لّسرلا نم هيمي نع ءولأ سف لو هملع هللا ىلص هلق الو سر
 الف لق نيد »أ لعنام هنئاواولاهو هني اودحج ىسيعرك ذا 0 نو هوقىلا ليعماو ميهاربا

 | ناو هلو قاما واةد_«بامودي , الا هذه ىلا هت هللا لزنأت م كد نم ارمثانيدالو مدكسم رح ”الاواست دلاىف

 | تالاؤسش الافورمسكلابنا ةرمسد. نب مدعنأر ةوفنالا نبأ ةئاعلاةءار ةلاق ع نوتسان رن حلا
 |(لوالا)ءوجو نم باوطساو نيقسأف دورا ارثك أ نووك عم نيالا ىلع دوما مةني فيك( ل والا لاؤسلا)
 | ناكف مه سف ىلعم هوعبش مل مها ضيرعنا لمس ىلع لد. قسفاان موا صه نوةساف كرثك ناو هلوق

 نم ميلعد وهلا مقني ام ىلا هتركذاملا (ىناثلا) مكلمءانق_فاموانم[نأالاانمنو.ةائامو ملا
 جاو دالاىف نس اذه لئمو ,ةتيامتودو موةسف باقم ىفركذ مق 2 اع كلذ سداو لسرلا ع ..ه ناميالا

 0 لبس ىلءىنعملا ماسال كلذ ن #كدريقذ تنأو ىغىفاورحاف كناو ف.فءىنأ الا ىم مم: لعل :اعاالوقد ْ

 1 وقساف كرك أ أنآ عم هللابنا؟الاال ا انمن وءةاتامو ىأ عم ى-هءواولان وكنا (ثااثلاو ) ةيلباسقملا

 ناكةد.ملاتافطصلانم اريثك اعيد ىفاثلاب سنك اوةعمذلا تاغ هاانافوهومناك اذا يمهد أ نام |
 دلو ضغبلاعوقوف اريثأت د ثأ ةهمذلا تافصالايسنكم عك ن وكعم ةديهجلاتاغصالهياستك ١١
 |(سماخلا) ن وتساف مكن اداتعاد ىأ ف اضملا فذحرب ريدق:ىلءنوكي نأ (عدا رلا 1 مماثل نأ

 ا معن: مك شف بيس ىهيدوةساف كرا كسص أ نأبو هناا نم[ نب الا امم توهةذ امو ريدقتلا نوكأ

 ١ ةايومتتامو لق هناكف وذ هت ل لمت ىعافو اعمال هت ثوكي تأزوتع (نسداح كاز انيلعزامالا

 ' صخ ملئ رافكو قاس: مهاكدوهاا (قاثاالاوساا) نوةساف مكرثك نال الو مكن ذ.واصنا يلا ناعالا الا.

 | نولعشي ونولوةيامنولوةيامغا م رثك أنا عي(لقالا) نيهجو نم باوطاو ىسفلا فصوب رثك الا ا

 | نافلو د_عال قاسف مكني دى منأف لول ا ىلا بَّرَمَدااو ةودرلا ذخأو هاسساو ةسان رالاماط كولا

 أ صخ لذات كاذك اوناك اممهاك نا مولعمو هنيدوسافن 8 دقو هني دل دعد دك غدت اورفاكلا أ
 1 ىلا: لاكن كلذ ف لخادمهمن ما نمنأّن ٌراطي الث ١ مهراك رك ذ (ىاثااو ١ مكسلا اذهبمهراكأ

 أري زانخناوةدرقلا م, مثم لعتجو اع بضغو هللا هنعا ن م هللا 16 هن وهم كإذ ند مدا م- 5 لكرتز ا

 نءهلوقا (ىلوالا لأ تأا) لا اسمه.ق 5و (لسساا“ اودنع ءى_ضآو اناكم ”.شكئاوأ توغاطلا دعو |

 1 هللا هسحعل ع نملاق هلال اذ له نم كيسا ا متنا ىلا ةراشأ كلذ | 1

 [ نامالو



 مدي نايداضنك نيس >0 ةقيبا د تلو"

 نةودوملا وك ىذ:ةءاذوذ ل ةناف 1 نيدلا كلذ هل نم رش هنا لاشد لب -نيدلا كلذ نم ريش نوعلملالاةيالو: |

 (مهداقتعاقمهلوق بس ىلع مالكلاح رخام امناق كا ذك سدا هنا مولعمو رسلان مولع موك نيدلا كلذ 00

 | صسصو هيضغو هللا ةنعل نكلو كا ذك ىعالا نا بهما لمقف مث نيدلا كلذ داقتعان أب اومكح م ماف |
 اوهوةزو#وةلوقمكالوقك ةلعفمامنزوو زيقلا ىلع بصاةيوثم (ةئاثااةلألا ) كلذ نمش روصلا |

 فيكفن اح الاب دن ٌهروثملا لم ناف روسملاو لوةءملاكلوءفمىلعردادم تءاح دقور دما عمت |
 | ه عيجو برذ مخ هم« رعاشلا لوقو لأ باذعب مهرشنف هلوق هي رط ىلعا ذهاناق ةءاسالا ىف تءاج
 |ريخ هنا ىلع عفرلا ل ىنهنا (لوالا ) ني-وبولة< هللا هنعل نمهلوقىف نم 6 ةئلاثاةلأسملا )
 هذعل نمو» لف كلذ نم لاق الثاق تاكف كلل ذ نم رمش مك ثنأ ل هلق لاف اما ةلاف فوذ-# ًادتنه
 نوكنازوع (فاثلا) رانا اود لاف هناكرانلامكلذ نم رش مكشب اف لق ىلاعت هلوق هريدظنو هللا

 نمركس ذللاعتهلالعا (ةعبارلا ةلأسلا) هللا هنعل نعمك كبل ىعملاو سئ نمالدب رضةخ عضو ىف ١
 ريزائاناو:درقلا ممم ىلهج هنا( اهتاانو) مويلع يضع هنا( اهانأو) مغمءلىلاعت هنا (اهلوأ) اعاونأ ممافص ْ

 .اًضدأ ىورو ىسءةدئامرافكرب زائانابو تدسلا باص أةدرةا ان ىءرهسسمَتلا لهأ لاق توغاطل ادعو:
 (ةسماقا ةلأسما) يزانخ اوضه موهتياشموةدرقاوضسم ناش نال تءدللا باص !ىفاناكن يملا نا |

 .توغاطلا او ديعو ىأ أرق (اهدسأ)تآ ارقلا نماعاو آت وغاطا ادعو وقف فامكلا ت-اسصركذ |
 ْ ىدياعو(اهعبارو) ةدرقلا ىلع افطءتوغاطلا او دياعو (اهتاانو) اوديعنمودوعسنباًأرق ( ه2 او 0

 |(اهعساتو) دسعو (اهنمانو) مطدح نزروب دمعو (اهعباسو) دعو (اهسداسو) دابعو(امسماخو) | :

 تفذغ ةديعهلصأو ديعو (رسثعى دا او) ةرفكن زو ةدبعو (اهرمشاعو) دبع عجب نيدعطت دعو

 (ردع عبارلاو) دايعو (رسشعشلاملاو) ديء(سشعىناثلاو) .مداخ عمبف مدخكو هذا ةفاضالاءانتأا ْ
 ميت توغاطلا دبعو ىدمي عجارلا ف ذحو لوعفمالءاثبا | ىلع توغاطاا دعو( رمدع سماسألاو) ديعاو 1

 كلو ةحح ىلاعت هللانودنمادورعم توغاطااراص ىءعتوغاطاا دعو (رمثعسداسلاو) م.نوأ
 ٌرجولادلا بدنوءايلا مذونيعلا خب توغاطلا ف بعز أرق ( رمش عباسااو) ١ ريمأ راماذارهأ

 ني تسلا ماموةلاقو» درو الامىلاهوم_بنو هوذلو ةزج ىل_ءةءارقلاهذ_هاوناعو توغاطلا

 ردح ل-رمهاوةكةغلايمللءابلا اوضم_ماالادبعلاوه د.علانا( لوالا) ادوجو اهيفاوركذوأط خالو ١

 ن_سحأ اذهو ناطيثلا ةعاط ىف ياغلا غلب هناتوغاطلا بعل وأتف ةئاطغل اور ذلسا ىف غسلملل نطفو
 دايعل اود اع هعج ديعلا نا (ثااثاا١ عسيسو عمس م4أوةك نادغادبعلاو ديعلانا (ىناثااد) هو-ولا

 ديع أ دارا هنا لتسع (عدارلا) ةحكفلاب ىلوالا تادبأف نيتا اوتمنيمهتاواةثتسا ترو راك دس.ع هعبساا

 دارأ هنا لست ( سماسالا) نيعل اىلا اهتكر رح تاقنو ةزههلا تفذح مث سافأو ساف لثمن روكش توغاطاا |

 ديعوهلوق (ةسداسلاةلأسملا) لعسفاايهبتئيالئلءابلا مضوءاولا فذح مْئرقاك توغاضلاةدمعو
 ةلأسملا) فوذحم لودوملا اذه يله توغاطلاد.عن هو ةدرقا ا مهنم لعجو طوأتءارذلا لاف توغعاطاا

 ممم هللا ل هبودب الارب د2: نالاولاف هللاءاضّةيرفكلا نا ىلع ةنالاهذ_ماماصأ محا (ةعباسلا |

 كل:لعج ناك ولذا ةدابعلا كل مم لعج ىذلاوه ناك اذا ل« !اذه ىئنعهلةءباغاو ت وغاطاادعنم |!

 كلذكم_مسف:أ اوامج نيذلا م_هاوناكحص لب توغاطلا ة دعم. عاهجام ىلا عت هلا ناكل مهنهةدامعلا» ا

 اكنالملا اواعجو هلو قك هب موةصوو كل ذن موماع مك ىلاسعت ها ءانعم ةةزتعملا تااه ديالا فالخ ىلءكلذو |

 لبقولماتوغاطلاليق (ةنماثلاةلأملا) اراىتع مدة دق هنف الكل اوانثان ا نجحرلا دامعمهنيذلا ا

 'ئاوأ ىأ اناكم سم كاوا ىلاعت لاق مث هدم دقذ هللا ةمصعم ىفا دأ عاطأ نملكور ام>الاتوغاطلا |
 | هللا ىضر سايءنيالاق(لوالا) ناه-و ناكملا ظفاىفو نم:هؤملا نهاناكم مش وذو سهم !نونوعلا ا
 ًاودو ناكحال ىلا اظفللا ف ةريذاافيضأ هلا (ىناثااو ) هنما رم 32 أن اكمالو رقسم ماكمنال اههنع
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 ةراسثالا ىل اهل ءاح عج ريودامرلا ريثك دادقأ | لي وطنالقموأ ودك ةنانكلا ا نموهو هلدال همسة ىف ا

 لاق قالا نيدلاو لمسلا دق نعىأ ىلبسلاءاوسنءلض أو لاف مث هعباوو همزاولرك ذيئشلا ىلا ||
 || اودطتقاف ريزاشإتاو ةدرةا!ناوخاانا ولاقو باتكلال_هأ نوإسملا مدعو الاهذ_هتازئاا نورمسفملا

 ال0000 (دياوج ردت م هور ةطاباداددقدانم[اولاق م زاساذاد) ىلاعت وق.« ميسؤداوكتو|
 ّْ ةالصلا هيلع لودرلا ىلءنولخ دبا واكد ووبأا نم سان دب الا هده تازئا ولاف (ىلو الا ةلأسملا) لئاسم

 | اوان داك كسا نم نوجرذع مهناو م-مأ شب لجوز -ءهللاهريخأف اهافن نامعالا فتورهظي ومالسلاو ||
 | اولخدهلوةىفءايلا (ةث انلاةلأسملا) كتاريك ذتو كك اهنوكتارير شنو كلثالدنم ئثمولتي قلعت لا
 لو ناك ةتبلا همفريمغتالو ناصةنريغنم حوراتاو لولا ىتااس مهعمرفكلاءاتي دمفي هاو رخو رغكلاب ١
 | لوخدلا دنع ذ (ةنااثلا ةلّأسملا) لودلا لاح ناك 5 حوردما لاح هبوث قب ىأ هن ح رخو هيو ديز لخد ا

 الا كذ ىف :دئافااولاق هياوجرخ دق مهو لان مهلك جورانا دنعرك ذورغكلا» اولخددقو لاذ دق ةلك |
 ْ نوكي نأ قثومهبلا ارفكلا ةفاضا قدرك ًأتالمهةلكرك د3 ة:دئاغااو لاخلا نم ىذاسأ اسد رقتدقةلك |

 ارفكيجوبام كعمم_م.واج دنعد_خمان كن ماو عمل ىأ لعن كالذ ىف ل-سو هيلع دلتا له <ىزلا نم
 .: تاق (ةعبارلا لأسم ا) موهسفن ار اسنان رفكلادا وجرح نيذاامدلب رذكلا ف مهتيةاًأ ىذلا تنأت وكشف
 ةفاضالا كلر رقت غلانو َمذلا لس ىل-ع حوراتاو لوخدلا ىتااح م-مبلار فكس فاضأ ىل ات هنا ةلزتملا
 ىلاع:لاف مث ىعادلاو ل_ءاابةضراعملا ب اوهاو هللا نمال دعلا نم هنا ىلا ده ل دف هياوسرخ دة يهو هلو

 ]| نمل انركملا قدات>الاو دلسا نمم_مب واق ىفاسعف ةغا املا هنم ضرغلاو (نوةكياوناك اعل ءآ هللاو) ]
 | ناودعلاو تالاف نوءراس م-ماريشكىرتد) ىلاعت لاق مث 'م-واةوادعااو ضغبلاو م-ميدمكلاو
 ١ بذكلا مثالا لدق ةعرمس همقعورم ل !'ىشا اف ةعراسأا ) نولمءياوناك امسي تءداا مول كل

 ا دخأو هن تما لك أامأو م-هريغىلا مذا «نامناو دعلاو ممم صتخخام نالا ل_قو مظل اتاودعلاو ا

 هعراسملا ظدانا (ةيناثل امد اغا و١ لركف حاسس ممذعب ناك لب كل دلع ناك امم اك نا تدسلاو

 تارياناىف مهل عراسن ىلا عت لاقو تاريلناق نوعءراسي ىلاعت لاق ركنا ف مالارثك أ ىف لوع:_ساسغا
 .ىلءنّومدقا وناك مما ىهو ةدئاغلةعراسملا ظفارك دىلاسعت هناالا ةلدعلا ظل عض وحلا ادم قث اللا ناكشف

 و الف تامهمملاو ىداعملا عج لو انسمالا فل (هما املا دثافاا) هيف ن وة م مناك تارك لا هذه ا

 لاق مت منال اوةمصعملا عاون أ مظعأ نيعونلا نيَذه نا ىلءاذه لد تسلا لك أو ناو دعلا هدعب ىلاعت هللا ١

 ْ ,ىعف (نوع:دباوناكام سثءا تصساامواك أومنالامواوق نءرا.>الاو نو.:انرلا مهاهيالول) ىلاعت ا ا

 نمل الاف م د27دقرامحالاو نيستا رلارمسة:ىف مالكللاو اله هع وهو ب وءلاو ضءذدأ :١٠ عدالول 1

 ىقملاو مهركذب لصتم هنال دوربا اى هلكمريغ لاهو ةاروتلا لدأ"اءرامحالا ولالا لهأءالعنومنانرلا |
 نا ىلعل ديدادو ىداعملا نءمهماوعو مهتلفساو مامم_منا بانك !لدأ ءاماع نم دعب: سا ىلاعت هللا نا ا

 ةذنالوة:ليدحاو اذا ىلعدي اللا هذ دىف زيةي رقاا عد ملاعت هلال ه.كست ع ةلزعع ركسشملا نعىيبرتا اك ران" ||
 اوناكام سئل تدعمسلا لك اونا ودعااو الا ىلء نيم دق ا ىف لاق ىلا سعت هنال ىوقأأركذملا نءىنااك رات

 .لهعا نال للهعأا نم ىوقأ عنصا او نوع«:هداوناك ام سكيلركتأا نء ىبنانيكراتنا العلا ىف لاقو نولعب |

 ىلا نيكراتلا بن ذو مسار ريغاس. ذنيلماعلا م رح لءفاكمما.خمازازةَدسسهراصصاذا ةعائص ىعساسا
 هتاقص و هللانولهلا هجالعو حورلا ض هما نال كيذك ةقيقاا ف مالاواضء ارا ذركذملا نع ا

 | ف لازانقءاودلا هيحاص برش ىذا ضرما لئمناكة مد#ملا تاازامو م-ءلااذهلصاذافهماكابو ||
 ىلع لد ةيسدملا ىلع مدقأ اذا ل اعلا كال دكف لوزيداكمال ديد 3ث بعص ضرما نأب لهل الد كاد نااآ
 ةناثارقا قام لامعا نعو تارقااىفدنآ دش ىح سابعنيا نءوةدُثااو َةَْوَهلا ةياغىف باتا ص ص نا
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 هةموو

 | (اولافاجاونعلو مهيدي تاغ اواغمهلاديدوولا تااقو) ىلاعت هل او » ملء هللاو اهنم ىدنعفوخأ,

 !ممتادوهلان ءى> ىلا.ءتهنناناودو لاكشا عضوملا| ذهىف (يلوالاةلألا) لد اسمه , الاف نألعا |

 لوةنالانا ىلعنيةفَمم نيةءاطهدومماا ىرنو ه:ءريسخأ ام لك ىف قداصص ىلا-هتهنت انى كخالو كلداولاف

 1! لقءلاةرؤرضضب نالطيلا مهاع٠«نوكي نأو ديال ءالقعا٠ نعى ىذا!بهذل ا اضيأو ةثبااهدقتعتالو كلذ

 ماعلا قاخ ىلعر داو ميدقدوج وامءا هللا انلوقنال ىلةعا اة دب لطان لوق ةلول_غم هللا دين أب لودلاو ١

 ١ عم هنكع 2ك فد كفالاو ةرمماهوةد-ةمهيردقو ةلواغمددي نوكتن أ عنج دوجوملااذهو هل ؛ وكر هداجتاو

 | لةذلا| ذه يدع ةمفمك ىف ديدشل لاكش الا لد- لوةنفاذه تنئاذا هريب دتو لاء ظفح ةصقام !اًنرَدَملا
 0! اوعمتانام-مخاف مازلالا لمس ىلءاذهاولاه امناموقلا لعل (لوتالا) وجو هقأن د ءلوة: ةةياورلاهذهو

 0 اوءكحا !فازحاعارب_ةذ ناكل ضرما ىلا جا - اولاولاه انس اضرق هللا ضرةب ىذلا اذن مىلابعت هلو

 1 (ىلاث 1١ مالكلا اد هم.مع هللا كح مرحال نيدماا لولغم ريد هدادعع نمائيش ضر سي ىذلاهلالا نأ,

 0 ل.س ىلءارلاف ة> اطاورققلاو ة3-كاةياغف لو هيلع هللا ىل-ص لودرلا بات أ اوأر امل م ودلا لعل

 1 لاه (ثااثلا) مالك لااذهم ,نءهنلا ىح كلذاولاه القدم! لواغ مرية دتهلا نا ءازهتسالاو هب رذدلا
 ١ نال ذدنهف شيع يلع هلل قرض باوبذكو دمها ثعبان ةورتوالام سانلارثك !اوناكدو وبلا ورسم

 1 :ةدشااو“ اليااىف عقو اذا لها.لاو للاب ةفدل ا ةه- ىلعءاطعأ انعةضوبقم ىأ ةلواغ هلا ديدو ما تلاف

 | .بحو م ىلا.هت هناودو ةفسافل | بهذم ىلع ناك ن ءموض ناك هلعل ( عبارلا) ظافاالاهذ.ه لثم لو. ةنغاو
 ا هثاذ_>١ ىلءرداو ريغ ىلاعت هناو دحاو ناسسو داو يجن ىلعالان ؟عال هنع ثداو1-اثودح ناو هناذل

 ا (س.ءاهلا) دءاا لغب ليديتااوريمغتلا ىلءرادقالامدعن نءاوريعف عمت اهيلع تلا هوجولاريغ ىلع ث داوأا 1

 | هنوك نءاوريع م ملاالا اهبف لعن اان دمع ىتأ|ماءالاردةيالايدعبال هللا نا دوريا لوةوهداو ا موضعي لاق

 3 د سف دس ع نعللا| و. -ومساو ةدسافلاةرانعلاهذممنآمزلان هردقلا ادهىفالا م هل بد ءمريغىلاعت ْ

 ا لعأ هللاو ءوجولا هذه لكىلع ةيصصةياكسملا هذه نا تاثفن 12 1لوقاذهو بدالا ةباعر مدعو ةرامعلا از
 1 ةاواغم كدب لءدتالو ىلاعت هلوق هنمو دوااو للا ن نءرووهشمز ا اهاطسرو دما للغ (ةيناثلاةلأسملا) 0

 1 .هقافنالو لاما عفدلا_هسال ىلا_عالارثك الل 5 ادماانا هق بيساو اولاف طسلا لك اهطسنالو كمنعىلا :

 اةادا وعلل لمع لمانالاو فكل او نائبا او ديلا ىلا ل _ذلاودوللااو دس و بن لا ىلع سيسلا معلا وةلطأف

 انكااضر .ةمعداصالازك لدضلل لافي ىلءانالاهرتنانبااطسو د لا طو سهى كجرلاض ا.
 اةادا را مدا اا هنأ حو لاا هذمدار [|ةاوا_ةم هاد. هوة ناك املفل.ةناف لمانالا دعح

 ْ نأزو<ف.كف ف ا. مءىلاعت هللا به: بلا ةموماملاتافصلان هىلل-< ءأاو ةقي اطملا مصتتل ل خلااضدأ هنم

 ١ نم ةنكملا مدع نا مءاطعالاو لذبلا نمةنكملا مدعن ءةرامع ةلولغم هللادب هلوقاناق كلذدبم_هيلعوعدب

 ١ ميديأ تاغهلوق كل ذكتزععلا لال ن وكي ةرانورقفلا لجالن وكي ةرانو لأ !لجال ن وكي ةران' ءاطعالا
 ٌ لور هنافريدةّلا اذه ىلعو لضااوأ رفا او ازهعلا يهسب كل لص ءاوس ةنكملاو ةردقلا مدعي مهماعءاعد.

 1 ىءملاو م-ميلعءاعد هنا (لوالا) ناهجو هذ اولاهاعاوذعاو مهي ديأ تلغهلوق( هن اثلاةلألا) لاك_دالا

 ا اكو نينمآهقاءاش نا مار اادمصسملا نا دنل هلوةىفءانثةسالا انلءامءاعدل اذهب مويلع وعدن نأ ان عا ىل اعت هناا |

 !ئ رابخأ هلا (ىاثلا) بهل يادي تيت فوق ف بها ىأىعواض مقلم هدازؤهل وق ىف نيقفانلا ىلءءاعدلا اناع

 | ليةناف لولا انه ىلعمهلءا ازح موقانعأ ىلات 3 ىأ ةَعمشلسا ىلع م هجران ىف مهي ديأ تاغن_ملا لاق

 '(فىطعاا فرح اثق ميت لاما ينالوا لحل ك- امناىلغل!!دهتاكاذاف

 ْ ٠وكسحصو هنأ د>لا مالك ااكممديأ تاغهلوق نك فذ حاس هنا ىهو 0 هناالاارهذهناكناو
 لا ريظنو ريوق ءانتعال |ةؤقو هب ماقشالا ةدش لع ل ديئشلايءا دس الا نال ةقاثاوو هوو هديزب هيأ دتبم م الكلا

 | 5 :رقباو ٌدتثأ كساد هللا نا هموةل ىموم لاه ذاو ىلاعت هلوق ب ب.قعتلا» اند خو ادن .



ِ 

 ْ ا | ٠1 اء او اوادسنا لكن ذ ىلا اهبسج وسان هسا تلاقى عتق اذيريس لاف هال ةتفلشخ ْ

 / هذه دلل ست واذ ءاضعالا هذه نم مكيناهأ س كلاهأ لحال مان مالا ةدولا ىف حدق ىلاسعت هنأ لال دة سال ١ ا

 2 .عوضومديلا سااضي أو اولاق هلء ءاضءالاهذهت اا بحو كلذ لطباو اهلا هنوك ىف حدقلا م ل ءاضعالا ْ

 3 هنا ىلع قمم لوقل|اد- هلاطنا ىف مالكل !نأ ل ءاو زوال هناو ةغلل لرارخ 1: ىلع هله وخعلا اذهل

 | ىوسةفصىف هو ىلاعت هللاتا ذي ةجاف ةفصدملا نا هلا وقأ ضءبف معز وقنا همر ىرعشالا نسا انأ نا ٍ

 نيدملاتابث دان قطاننا ارقأا نصنو ةد_- اوىلا.عت هللا ةردق نال لك شماد_عنةردقااب ىلاعت هللا ق- ىف ا

 | هاتمعن لمةذ اهاةياهمال عاونأ نيالا نمد او لك تق لخ دي سنطاب سحب ةيسس هلا (لالا) |

١ 5 

 00 رز هادي كادت لافددملا ناسربخ نمد اوهروك دما ةراتانلا تايئانققانانار لا نه ةريثكلا ا

 هاديلب ؛ليقف مسومالك ذو ىلءاوسسجأ قب لذلان ءالباك ةلواغم هللا دبم_هاوقاواعج موةااناروك دما

 : | هدد ىلطعأ ن نم نق: لامك ا لمس ىلءداو سوه لب لضلا ن م هر هوة ةصوأم ىلع سعالا س كك ناطوسا |

”55 

 )5 تان 000 0 لاذ ف مالكا نارلعاوا ناتطوسيمما دي ليز ىلاعت لا نران اايةرخ< 0

 / تةا> امل دست نأ كعئمام نوعلملا س دابال ىلاعت هلوقامتمو هن هب الا هذه اهنم ىلاعت هلل نيدملا تاسبثاب ةرانو

 ('لوقنفاذ- ه تذر عادا: اماعنأ ا :..آ تلعاسع مول انعاش ان اور لأ ىلاعت لاه زم ديالا تانئايةداتو دن

 ْ هجو اهب نوع ناذأ مهمآ ابن وز صبي نيعأ مها مأ اهب نو تطيب ديأ مهل مأ اهب نو شع لجرأ مهل أ ىلع

 | ثدحم انعكنيالامو نان دع اوهو نوكسااو هكرطا ع نءكفئرال م- للا نأ هملع لما دلاو مسج سدل ىلا هذ

 مج لكنالو تدعو وهفرادقلاف امه انتم ناكام لكورا دما ف ءانتمو عف مسح لكتالو تد#ووو

 | ىلا رقم كار كخط ناك ام لكول الكالاو بءكرتلل الب اف ناك كل ذك ناك ام لكو ءازتالا ن هفاوموهذ

عت هنوكعنت هنأ ءوجولا ءذهب تدنف ثدعشو هف كل ذكناكءام لكو هفلؤيو بكر اه
 51 | نوكتنأعن' :يفاهسج ىلا

 اننارقاالوةينملوق (لوالا ) نالوقد.لا طظفاىفم_هاف نيد-وملار وهجامأو اينام-جاوض عودي
 || صوص مس> نع ةرابعهللا دي نوكست نأ متم هنا ىلع ل دال لقعلا و هيانم[ىلاسعت هقدمل ا تاسبثا ىلعلد
 هلال مقره مانضوفدقفاهتقة جامو ى هام دا ناامأف هيانماضاعبالاو كلا ند سكص وذءو

 | ةحراخلا (اهدحأ) هوجو ىلعةغال افرك ذتد.لاااولاةةتوماكتملاامأو فاساا همن رطوها ذ هو ىلاعت
 | ىديالا لو اىلا.عت لاه هولا (اهتاانثو ) اهيلعهركسشا ديىدنعنالغا لوقت ةمعنلا (اه.نانثو) مولعمودو
 | ةردقلا لاك بلس ىئعملاوا ذهب كا ديالاو لا ممن اهيوبدس حو لوقعااو ىوقلا ىو ذي ءورسسف راصناالاو
 ا كلذ دلع ىأ حاكنا اة دقعملس ىذل | ىلاعن لاق كلم ىف ىأ نالف ديف ةعمضلا هذه لاشي كالا (اهعبارو)

 | اذ م مالسلا هنلع مدا ص.هذ دار ماو ىدد ت ةرغا1ل اهت لاق صاطضتخالاوةراغفلا 35 (امسماحو) 1

 | رهط وردنا دقو مداذاء انولانن رتل ىذن لاق ؛ و تاق ولذا عمت قااسكناو د ىل 3 هناف فد رشا

 اوهورخ ”لوقانههو هلا يكن ناحل ار اا او ةسرالا عع نوكت نأ عمت ع هللا قدح ىث د ءاالوةذف

 ١ هيد مد[ قل عوقو لءج ىلاعت هنا هماعل ديىذلاو لاق ءافامصالا لمس ىلع ني وكلا منأش نءةردقلا

 ٍ ظ لصاح كال د نال“ اهطصالل هلع هنوكع مال ةددسةل ان ءةرابعدملا تناك و لفه افطداو مدا ه ةماركلل ولع

 1 ءافطصالا لمس ىلءعْني وكما او قاما اب عقد ةردقااع ارر رج :ةع تاتا هدب الو تاهوازلا عمج ىف

 دبلامترسف نا لق ناف ةمسعنلا ن عءوةردقلا٠ نءةرامع ىلاعت هللا قح ىف رع ارتكحصأو

 ةدودحريغ هللا ةونيدما!تاسيانو طان نأ ارثاا صنف ةهعتلاباهوةرمسف ناو ىرخأ ىديالا تايثانو ةران

 لاكشالا ٠ نءباولبا ناك ةردةلابدملاري فنانزتخا ناباوكلاو اهودعال ّساَةمعئاو دم7ناو لاقاك

 5 ونءر 0 ذملا لاكشالا نعب اولا نأك ةمعتلادملا ري سف ان رتخاناام او هوح دانك أ ىلء ىطعأ

 أ ا وادا نا لا نطايلا ةه_ءنو رهاظلا معو امدلا ةمعتو نيدلا ةءهنعت

 ءاخرلا

 وو د مح



067 

 (| ىلع ةماها هانعم كدسام_هاوقناىرتالأ ةم_هنلا فصوىفةغااباذي_تنااندارملانا (ىناثلا) ءاغرلا
 : نبت دعامم الو نع اطهئمدا را سل رةدعاسم دعب ةملع اسموانوم كيدعس كل ذكو ةماقا كسعل كيءاط

 د ىلاهت لاه م ةهن م ةضو قم املأ نمد اكتسدل ةعب اممم ةره اظتم ةم_نلا نأ اههف عملا يالا كلذ كنف

 هدامعل قزرلا هللا ط_دولولاقو عس وءاشنا ّو رتقءاش اء اشي فمك قاعو قر ربكأ ) ءاشد فدك ق فذ ١

 ىلا كالا ا كلام مولا لق لاهو ردقيوءاشن نأ قزرلا اطسب لافو ءاشيامر دهب لزني نكلو ضرالا ىفاوغبل

 ا ىلع بم اولا منال كل دو ةهلزتعملا ىلع دود الا هذه نأ لعاو ريالا كد ءاشن نمل نو ءاشت نمزءدو هلوق

 || هلع بدعو ةنطلا ىصاعلا لش ديال نأ ءماع بدعي وهبق امدال نأ هلع بحو ع.طمال باول اءاطعا ىلاءت هدا
 | ةلولخمهتلادي نأ, نولئاه همم اف م-عةلغا| ىرح ىر<د.قااورخعار عملا هذ هبقاعي نأ ممضعز دمع
 أ لاق اك ضارتعا هءلعد-الالو قاةرهس] هلع دصال سدا وكلم كلما نآي نولئ املا مهذ ةنسلا لد امأو
 ١ هادي لو هنا -سدلر ةذ امج نض رالاىف نمو هّمأو مب سح نب ميسملا كلي نأ دارأ نا امش هللا نم كلِ نكلق

 طارصلاو يو ةلا نيدلا ىلء هللدلاو ةلاَقملاو بهذملا اذه ىلعالا ية سال ءاشي فمكق هني ناتطو دم

 نانا سم هدنو (اركوان امغط كب ر نم كيلا لزنأ ام م.:ماريذ كسبح َنديزماو ) ىلا ه5 لاق مث ميقتسسملا

 ها وثارقلا نم كير نم كسا الزنأ ام ل وزن دنءاودادزا ىددد وهااءالع رثكلادا را (قوالاةلاسملا ١

 0 رفكل ىف مهنمةدان زرفكلا ىلع مهتهاقا ليقو اًرمثالا ىتافعوم كن دازام لاةء اكراكنالا ىف'ولءور شكلا ىفة دش

 لعام ىلا عت هلالايندللاو نيدلا لاسم ىعاربال ىلاسعت هنا ىلع ب الا تلداسب ادع أ لاق (ةيناثلاةلأسملا)
 هلع عتتمال داعلل لا سملاةياع رب ةالعمهل اعف[ تناك واف الالضوا رفك تان الا كالت لازنا دنع نود دزب مهما

 || ناف مسج ىلا سحر مهمدازف هلوق هريظأو دايعلا للاسم ىعاربال ىلاعت هنأ اناع اهلزنأامملف تاما الا كلت لازنا
 | ن_بحاذهلت ةكلانمةدانزلا كلي نو أي مهاق اهلزني لو أ اهلزن أ ءاوس مما مهلاح نم ىلاسعت هللا لعاولاف
 | ىندةناذاهو تاناالا كل ل ارنا ل_> ال داندزال اكلذ نكي مردقتلا اذه ىل_ءفاناق اهلازنا ىلاعت هنم
 ىلاعت لاه مث نآرقلا صنا بيذك. كل ذو الطاب تاماالا كل:ل ارنا ىلار فكل اداددز اةفاض ا نوكست نأ
 ىلاعت هناوهاها قاعي الاهذه لاصت انأ ملسعاو (ة.ءامقلا مون ىلا هاضغملا ل وادعلا ممن انقل اوآ
 ْ عسل او هانا بح ل جالو دسلطلا لال ات ىلسعلت الدلاروهط دع هنوشن ٠ كرامعا م-مخ نيب

 ا ةداعس مهمرحاك ىلا عتهتن انام رحال ةرخ الا ىلعادلا اوعراممغ !نيبىلاعت هنا ٌمةدامسسلاو لاملاو
 أ هترمصت ىف غلاب هدا امه و هبيهّذم ىلءا”رمهم قدمته قد رذلك نالات دااّةد اعس مهم رح كل ذك ةنيدلا
 ْ ةموصألا ع وق وااسمكلا دراسو هيهدملادع ورو هسفنا | ىظعتتالاقملا وتبهاذملا نمهاوسأم لك ىف نعطن و
 ا هوقفو ادعم عمطعرزغبو ادعي ر « ممذعي نا ىلا همف هال ىهتناو مهفئاوطوم-هقرف نييةديدشلا

 | هنالةوادعلا نمىراسسئلاودوهيلانيبامهلمدارلا (لوالا ) نال وقءاضغبلاو ةوادعلا متن اذمقلأو
 ْ عوقودارأ'نأ (كقاثأا) دهاو نسا لوةودو ىراصتلاو دورماااوذ تال هلودىف ,هرك ذاكرح

 تو رس تر يس ا سس سا يي ا ا ري يي و ب و يوب يس يب سب ا م ايم يي يي ا زل ئ_222222222222232592323 يي ييببيبيبيبيببلا

 ا

 1 ف.ك ةؤناسملا قرف نمي هما لصاح عملا !دذ_يعةلءقناف ةموةعلاو ةيروطستااو ةناكمللاك ىكداضنلا

 | كل ذىفامأ نيعباتلاو ةياصعل ارمصع دعب تندلع اعدملاهذ_هانلق ىراصئ |اودووملا ىلع اسمع لعج نكع
 : دوويا| ىف_ءانسع كلذ ل_ءج هباصأ نهو لوسرلا ند ئ.سح مرح هلو ال_صاح كلذ نم ئش كي لف نامزلا

 همه © 8. 3 م

 .نْلاعا وأ نم رخ ؟عون جرش ا ذهو ( هللا اه آهطأ بردللاراتاودةوأ الك ) ىلاعتلاف مث « ىراصالاو
 : ىلاعت لاه اك نياوءامنيرو«ةمنيرمما ني.ءاشاوءجررومالان مهاب او هالك م-مناودو دوهبل نع

 ١ ىلاس: لادم ه سامناا لذأ نم ممدجوالا ةداسدوملا قانالةدانق لاه اوذقااخأ هذاا مهملع تي رضأأ

 1 توعسو-ملاالا هعدااو ةْرهل|نمدوق م6 صعأ ىف ل دمعت سدل ىأ ) اداسف ضرالا فنرعسدو ) 0

 || لدبس ىلع ددكلاو رك نم اعون اوبرختسسيو اهيعض اوءعدس ف نأب كلذو ادانسق ضرالا ىفإ
 1 17 وا كوع ووو ويح وجي صول ج وع يح و دودو ١ سل صصص سسوس حت

 ى ار 10 ١

 ا



 اننممنالبقو ةيفنثا [|
 ش (ل-٠ اناولو) ىلاعتلاق مث 0 للاعت هللا د_:عتوق# داسفااءضرالا ف يامسلا ناىلءل دب, دو

 || ىهنةرخ الا تاداعسامأ ان دلاوةرخ "الا تاداعساو دجولاوةتاو اونم اول مهنا نيب مهن رط نيم ىفو ١

 ِ ءدحونانالا ليقناف معنا ت انس مهانادالو هوقيدا رماوهن باول لاصياامأو مماشسسمهنعانر فكل |
 اين[هلوك دارملا لق ىوقَتلا طرمش هملا مطملف تان_سط!ءاطعاو تاي لا ريغكش ءامضتقاب لقتسسءبرس |
 (مهلجرأ ت< نمو مهةوف نماواك ال مهبر نم مهملا لزنأ امو لم غال ودب روتلا | وماعأ ةحاولو) .ىلإعت| ٠ الإ لاق مث« نوتذانملا لءفيام لثم دل اعلا ضارغالا نمرخآضرغل ال ةعاطلاو ىوشتلا ضرغل ناعالاد أ
 ا مم ااشيأةءال ١ هده ىق نين رخاالا تاند اع دا ور افلا او:ءاولممنا ىلوالا هناالا قياسا ىلاعت 7 مع اوأأ

 || هجوأ هثالثل مالا و ةاروآلا ةماهاىفو انماريخو اهئاسمط اودجوو انندلا تاداعتسا وزاذلاونمآول
 || ةئعب ىلع ةلادلا لئالدلا ىلءاهلا.ةتابرارقالا نمو انهي هلا دو همن ءاتولا نم ابقي اولحعي نأ (اهدحأ) ْ

 اهاكموولاهذهواهدودسأ]ا
 ل .ذهناف لاي ادٍباّكو قوة باك لثمو٠ا. عش با لئمءامنالا راس بنك هلا(ىناثلاو) ثرقلا هلا ْ'

 تت نمو م-هةوذ نماواك ال ىلاعت هلو ةامأو مالسل او ةالصلا هيلع د#ت ثعب؟ةزاشلا نم ةهوام بتكلا |
 ال اوفلبو ةدشلاو طسقلا مءاصأ مالسلاوةالضا | هملعد © بيذكس ىلعاورصأ اء دوريلا نأ ل عاف مهلجرأ |!
 ةعسااو بصخلالصدحو مالا باةنالرفكلا كاذاوك رت ول مهنا نمي ىل اعتهقياف ةلولغم هللا دياولاهثح ىلا |]

 الأ ةعسلا حرش ف ةسغلابملا هتمدارملانا (لوالا) هوجوم_هاجرأ تت نموم-هقوذنءاولكالهوقىفو أ
 ىلا هقرف نمرملا ف نالف لو ة ناو هو اريك ال هةمالك أ اواك ال ىوسعملاو ادع اوف كانه ناال بسحلاو
 لأ لود ل-رالا تهت نمورطقلا لوزن قوق نم لكالان ا (ىناثلا) هدنع هتراك ورينا فئاكسن ديرت همدق

 1 "اهلا نءتاكرب ميلعانصفلا وقتا وا ونهآى ردا لءأنا وأ وفا ارعال !ةروس ف كاسعت لاه اج تابناا ٍ

 (عنبارلاو) :هلذملا عورزلا لسرالا تك نمو ةرملا راصتالا ةرثك قون نه لكلا (ثااثاا) ضرالاو||
 صضرالا ىبءامةاستام نوطةةاءو رشلا سور نم ل3 مامن وذات راقلإ ةعئابلا ناثلسا مهقزربنأدا رملا ||

 ١ ويضنلا ىب وهلعد رقى نمد وما | ىلع ئ :رحام ىلا ةراشا ادهن وك نأ هبي (سماس1لاو) مهاجر أ تت نم ْ ا 3

 يعم (ةدصتقمةمأ م_نم) ىلاعت لاق ع 5 مهئاطوأ نعمهتالحاو مهعورز داسفاو مول. عطق نم

 ا .هبولطم ف رع نءنالكلذو ديعقلا هل او ريس ة:الوول غرم نم له-علا ىف لادتءالاةغالا فدا هتقالا ١

 ' || هدوسقم عطوم فرعي نمامأ ب ارلعضاالو فارغ اربغ نم ميقةسسملا قي رطلا ىلعةهل ادصاه نو كي هاف ||
 . ىّدؤملا ل ه-علا نعةرامعداصتقالا ل-هج سيلا اذهلفا راشد رخأ و انرعسحذي ةراتاريممن وك هتاف |
 || باكلا له نماونمانيذلا اهنمدارملانا (امهدسأ) زالوق ةدصتقملا مالا هذ هىفمث ضرغلاىلا||
 ميةةداسملا يملا ىلع ومها دنم دق ىلع مهن ع رامصتلا نم ”ىئاصفلا و.دووملاا نم مالس ري هللا دمعك ٍْ

 | نونوكي نيذلا باتكلا له نمرافكل ا اهئمدارملا (ىناثلا) طب رغتلاو طارفالا فرط ىلا اول.علو هنمأأا

 5 ج8 -

 ىورلا سرطب م-,يلع طاسق او دسفأ مت رسصن تنم مسييلع طاسة اروتل |مكحاو ةلاخ
 (تيدسفلا بدعالهلياو) ىلا عت لاف مث .ه نيإسما ىلع طلسفاو دسفأ مث س وحلا مييلع طلسفاو دسفأ

 | مهد ىف غلام ىلا هتهنأ لع او ) ميعنل' تانج مهانلخ دال ومحاشدس مونع انرفكماا وةناوا ونمآناتكلا

 1 هلوشدارماوهةباةعلا عفرامأ ب اوثا !لاسصنا (ىناثلاو) ب اسقعلا عفر (اههدحأ) نيعول ىف ةروه2

 | نم:ئنقاولزيالثل ممتع بصناهوماه؟ (اهتلانتو) اه.ءاهأ هنااهطتارمثب فويل نا لاقيالو اهقوةج
 (لوالا) نالوق همفذموملا زن اموىل اع: هلوق امو نس- أ لوتالا نكمل ةمسح

 هفاتذا نمباتكلا لحأ نم ولاقاك "رلءاك ةظاغالو ديدش دانع مين وكلا الو مده داف ال ودع

 || مهتمريثكو لق هناك بدعتلا عم همفو (نوامعيامءاس مهمريثكو) ىلاسعت لاق عه كيلا هدؤيراطنةبأ

 | لوقا مهيفعصترالو لددلا مويفرثؤيالنيذلا نوضةبملا نو ءومذيلا فالجالا مد
5-0 
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 0 اا اا اا

 ني دصتقملا لق ىلار امال نأب لودر الها (كير نهكملا لزن أ ام غلب ا ا ( ا ل 1

 ا مهرارمس 1 نء كلا هتازنأ ام غما.ت ىلءريصاو ىأ غلب ؛ لاك م-ههوركم ىننحيالو نيتسافلاةزثكو

 رس "ىذا نءعن-ساساىورو مهركم نءكنو هيوم هديك ن مل ىهعد هنيا نا مولاعتأ خاضفو

 ىرامنلاودو يلاو نويذ تحب سانااناو رمز اءرداب كن هم سرب شعب هللا نا لاقل سو هلع

 ناك لسوه. طع هللا ىل_ه”ىبالاناىورو هد اعلان فوالالاز 7 « الاءذه تق الزنأ اءاف وذو شي رقو 1

 ىلاو هملا ني كحسرم ثا اع" رن نم ه سفن ىل_ءاه انما هضعن قذعو نارّدلا ضع. رهام دع هةماقا مانأ

 ! ادحأ نب نيقارتال ى كبر ن ثلا لزنأ م غلب لوسرلا هيا 4 لاق نينمؤملب .ديأو مالسالا هنازعأ الق هباعحسأ
 || تغلب اق لهنت ناو ) ىلاعت لاهم . هوركحءلااسنأ نمافوخ كبلال رنة اماشش رنا ريتالو ١

 (| لهوع ثدح ماسنالا فو : 7 . الاءذ_هىف هتالاسر عقانأرق (ىلوالا ةلأسملا) لئاسمه قو (هتااسر ١

 | ماعنالاو ةدئاملا نف ذضلا ىلع م داع: نء صرب ةود-اولا ىلءىف وااسرب فا رعالا ىفو عسجلا ىلع هئالاسر 7

 مداعنءركي وأو صاع نبأ رو د اولا لع عسا انف رثك بارو عسب ىلع فارعالا نو دحساولا ىلع 9 )
 أي رشلا ةفاتتع ماكس أوثالاسرلا ءبورمض»نودعيلسرلا نا عج نم ةدح ه عملا ىلع ل كج

 || ةلاسر هلك آرب أ لاش درف 5 نمامأو عملا نذل نة فاسو رهن وسر لع قات قلها كلك ١

 مح .الا عتوذ ةارقكارويثا وعداو اوك مهل ناوةرثكلا ىلع لديدقد_>اولا اذا نافاغدأو ةدصاو ١

 |(ةياقاقلا )1١ م.م اوه دا را شالاادسحاو ناك ناوتةلاسرلا فلا نوهاذكو عما ىلع داو

 | ىف دئاشى أف هتااسر تغلب اخ هتلاسر غال ناف» انعم هملاسر تغاب اق لم: ناو هلوةنا لوي نأ: هامل ٍ

 |اذهو امماشش غل لنك 21 ا منا كنادار 11 نيني رمسفا ارو ين باحأ مالكلا ادع

 !| اضن ل_.ةولو ايذكن اكن لكلا كرت هنا ىلةول ضعبل اك رتو ضعبل ادى ن منال فيعظ ىدنءباوألا
 !با وحلااذ- ءاطقست عم لامماضيأ وهن لكلا كرت فم رطارا د ةملثم نضيف ىلا انارادتمنا |

 ١ ناءانةمو « ىرعش ىرعشو كا اوبأانأ « هلو نوذاك ىلع جرخاذهنا لاقي نآ ىدنع عصالاو ْ

 ْ .ىتااةباغلا ىلا ه- دم ىهشادقف هيلا ىرعش ا

 |١ هدلاسر م غامت ل ناف انههاذكف هجولااذ_هنمةَماَتلا ة-غلابااد_.ةن مالكا! دسوقاملعد ازين نكعال
 ا [هنتشا ناك غسابتلا رتل نم ع دبه غلا رت سوو ثأ نكعال هنا يعد هتلانر تفاراخ ّْ

 ا|اهوحودن الالورنسدس ف نورسفملار تسد (ةئلاث ءاهلألا) ملعأ هللاو ديعول اوديدلّتلا هبا ىلع ْ

 || دولا بيع تازن (ىناثلا) دورإلا هدف ماقام ىل< يصاصقلاو جرا يف اواو (لوالا) ظ

 ا ”ىنلااهي 0 ةراوه ورا ةراتارتابمل (تلاثلا) هن“ الا هذه تازتق مولع تكس ”ىبنلاونيدلاب ممتازهمساو ٍ

 || تاب بنيزوديز سعأ ف تازن (عبارلا) تازنو اسادلاّن ندرام هدأ ع نمافوش لعاب ضرعي ل كس اوزالل

 ا ماهع دقن ىحولا نماشسش مك لو هيلع هقلا ىل_عدت الز سرنا معز نم اهنعدقلا ضر ةشئاع تلاه شح

 ىىعو لوةّمكا ىولان ماكس هللا ل وسو مك ولو غابلوسرلا اهي" الوش. ىلاعت هللاو هللا ىلءةبرذلا |

 ا نوعان ام أ كن سعناكف هن وح نك وناك نيف انملا ناق داهلا ىف تازن 0 (سماسالا ( هيدمم هللا امل ست ا

 ْ ريغ اودعهللااوم.دفهلنانودن منوع هنيذلا اومستالو ىلاعتهلوق لزناا (نسداسلا )داهطلا عديت ١

 ا مس.ءاوفتالو مده بد ؛ اهم ىعي غاي لاقو هي هن الاد #به تازة م-هتهل 1بمع ن نءلوسرلا تكس ع

 ا عنا عملا نيبامل عادولا ىف لاه هال كا ذو نيالا و ىوةدح ىف تازرن ) عباسلا ١ ممثم كدعت هللاو

 ]| ملسو هماع هنا ىلص هنا ىور (نماثلا) دوم اق جوالا عالسل او ءالصل ! هملع لاق م ١ اولا تغاب له كسانملاو

 / لاقو هطرت_ثاو هفسدخ أف عانوغو"ى "ىلاو ءاوأن ناين كرولا د5 هرم تدق لزن

 ْ اما مقل: .اراترصو بود شيلا طغسو ”ىلار ءالادبتدع رق هلل | لاذ ىهكعت و

 ١ ىيابسنأاو دوزيلاو اشي رق باني ناك (عساتلا) سانلا٠ نايم معي هلا نابوتي ,الا قسما لزنأف هغامد | ا

 |0125 59595959575ث59595-:-:----آ-9-2323-39-9-59-< ة ة ة ظك2---5
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 | ا طع تااط ىنأ نب 0 الا تارن(رمشاملا) هن الا هذيبةبسهلا كن هيلقن ءهتتالازأف |

 نم داعو هالو نم لاو يسهألا الوم“ ىل-_ءندهالوم تنكح ن مالو هد .ذخأ 3 : الامد هتينانمأ]

 ةفمؤمو نمؤم لك ىلومو ىالومتعصأ بلاط ىلأ نياك اًءينه لاّمف هسئع هللا ىشررع ههشلفءاداعأ 1

 ىلع ءءلجىلوالا ناالا ترثك ناو تاناورلا هذه نا لعاو ”ىلء نب دهشو نزاع نيءاريا او س امعنب!لوةوهو 1

 0 لبقام نال ذو موب هنمةال ابسريغ نم غ.ليةلاراهظابمسعأو ىراصتااودووماار كم نم هنمآ ىلاعت هنا

 ١ |ةدحا ولادي الاءذهءاقلا عنشم اى راصئلاودوييلا عمامالك ناك الرب رثكحص,اهدعامورثكذي الاءذهأ|
 نم عدا هللاوز هلوؤف (ةعبارلا ةلاسملا) اهدعنامو اهلي ةاعةينس ا نوكت هحو ىلع نيداا ىف

 ا دحأمو هوجو جن مالملاوةالصلا هيلع هنا ىورام نيبو كاذب عمجي ف بك هنأودو لاو 7 (ساخ سانا 0

 مج 8

 د لمعلا ن مدوكعتدا راانا معلا بهن دب اوذاو هتدعابر ثرمسكو

 (اهمناثو) مالس لاو ةالدل ا مهياعءامنالا فملكت دما اةءالباا عاونأ نمسةنلانودام لك لمق< نأ ةيلعإ

 اكد علمت! ناز ىلا 4 ودل ءادير هك لا ائهه ساثلا نم دارملا نأ ل_عاو. د امولدعب تازئامما ٍ

 هللالوسر ناكحص هنع هللا ىذر سن [نءو نوديربا-م م_مكعالىلاعت هلا هانعمو ) نير كا موُقلا

 اوفرصتا لاهو مدأ ةمقن هم هسأرجبرشاف هنا الا وده تارت ىت> ٌهفي ذحو دعس هسر ع * سو هيلع هللا لمص ١

 اومعت سئ * ىلع سل باتكلاىل_> الق ) ىلاعتهلوق « سانلا ن نم هللا نهدعد هن سائلا امم" انأل

 عماسسلل ب تاط٠ هاوس غم ءئلان ءىعاامل ىلاعت هنأ ل- ءاو (مكبرنم مكمالزنأ امو ل_.االاوةيروتلا ١

 ٍتانكلا له“ 511 هورس 000

 ْ 55 كل لنا امو ل خالاو رول ادق وسبا را لس هر لا

 دك ًاتلوركت ةلاولءقاعثروك دماَذ لهو ) ١ ارةكو انامغط 7 سم 4 جسم ةداوز ّْ

 ١ كيس م-ماع فسأتال ) لوألا ) ناهحو هنو 7(: رئاكلا مولا لع سأئالق) ىلا.عتلاق مث #_

 تيس فيأتنال (ىاثلا) ل ثمْؤملا ىلاالو كملاال مهلا عسار كل ررمض ناف مهرفكو مهما.غطةدانز 1

 قولا نم ةءاعب اسهل تاس مات ام 0 ماس 1

 ريا قالا 00 000 ىلاعتهوق « هن لاا ذخا |

 | انهه قيوةرقملا ةروس فب” الا هذ هريسف:مٌدةءدق (نوزد :مهالو ميلع فوخالفاط اصل عورخ الا

 دوعسم باو بعك نب ”ىأًأرفاذكهو نئءاصلاو لاةي نى دعب بارءالارهاط (ىلوالا هلأ لا) لت من

 عقتراهيوبيسو لبلطنا بهذموهو ) لوالا ( هوحو ةروهذملاةءارقلا هلق نييوكللو ريثك نباو

 . هل أل نكآ ن نءىراسمثلاو اوداهنءذااواونمانيدلا نا لق هناكريسخأتلا ةمن ىلعءاد الان نوئباصلا

 ”اافاو زرع تذخ كلذ نوك اصلااو نوز< : مهالو مهبل فوخالفاشاص ل ورش الاموداو|

 هناكفالالس نا الاد هىنبروك دملار ةااذ_ثاَيئبادا اناره م-هلبق م ىلعم-جيذطع م دع ىف

 وطعن ا مهناف نونا ىح - مهد لازأو مهو هقا لبق حاصلا ل.ءلاباونمآنا قوذلا» ءالؤذ لك لأ :

 : نم هنا انهه لمعلا ىةَفمعْضَنا ةلكتا* ١ َرَدا!الوةوخو .(ىااثلاهجولا) كلذك اضيأ ا رزاكص | ا

 ْ فرط نيبو لعفلا نيب ةبب اش انا مولغمو لع سلا ةهب اشم اوكا له دتامنا نا ةلك نا (لوالا) هوحو ١

 | رك وذم قي هنافربدن امأ لذ مسالا ىف لمعتامنانكل لمعت تناك اواهما ( ىاسثلا ) ةفيعض
 1 ل كا ا و ًادئبااربش

 00ج وججاجي حو وو جرار سدح دوج دووعوووعي هع يبت هاجم ل يعل دو د أ ا مل

 أ

 ل

| 
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 : لوة:ءاد_هتيئاذاض ةللاو بدن مفر_وظيال ةءاكل اهذهو نيذااهلوق وده انههمسسالا ا

 همم سا

 اوعفرلارث |
 || فرط اذه لاعا ىلءبصنل زووم هملع فامعي ىذلاف ب ارعالارثأ هيفروظيال مّن ا مسا ناك اذا هنا |
 ذو اغا نك-أ بارغالارثأ هفرهظا ديز نال نامئاه د رعوا ديز نا لاشي نأز والف هلع طاقسا ىلع عفرلاو |
 كلذز اود فق سددااوان دنع ددهو ماطق ناو عاصش هسفناذهن او انومرك كتوخ اوءالؤهنا لاق. نأ

 فعلا هنا ىف تراص 146« 1قرث أ اهارواظبال ثدي تراصاذا و لمعلا ةفدعض لصإلا ىف تناك ا ةلكا نا
 ءاّرغلا لوقريرةتاذهذ ا دتمم هنوكودو هءاءفرااد_-هلوخ دلة تباسشلا مكدملا ىضذتةء عفرلازاخل | تح

 درو ىذلا بئرا | ىلع هلا مالكن | ىضتتي هولاو ىذا نال نيب رصبلا بهدم نءىلوأو نس به ذمودو ا

 كا ذناكف همااةجاحالفءاّرفاالوق ىلع امأو مظنلا اذه كرك: دنع ةدضلا لمع ااغناو عصصإ سيل هيلع

 ' نوكوربل او اد ءملا ىلعتهلت ادلا لموعلا نمَّن' ةلكنا كش النيءودخلا ضعلاق (ةثلاثلاةلآسملا) ىلوأا
 اذا عفرلا ىضتقي ًادتبم هنوكو هلتقو فر ا اذه لوخ دلاح تبان“ دق فصوا ريخربملاو ادتبمادنملا |
 هلوكلاضيأ هعافتراز وو فرط ااذهلاعا ىلعءانب هباصتاز و نا مسا ىلع فوطعملالوةنف اذهتدثأأ]

 فامءاا ىلع هعاف:راروعاسما لاقو هنق ف امك ل !اتحاص نعط هنء اريغو هنءاث دع ادتيم ةققطاىف
 عضوم ىلع عفر او اظفللا ىلع بدال ورعو ارعوقاطتما ديزْنا لوةةرياع ارك ددعي اهم اونا ىلع

 لماعأا ناكسا اههعاو نا ل2 ىلع هانءقرولاب الز احرمغو عةربكل ارك ذ لقاماو م دة:دقري1ت انالاهم«اودا

 ريذلا وادتملا ف رْوااوهادتالانالادتبالا اوهاشرب> ىف ىلء اعلا ناكل كل دك ناكو وادتمملا وهام ريش ىف

 دولا عوفرملا ىلع عم مفءادتبالا ى_هعوّنا فر<اعوذ عنو كي نأ رخأتااريخلا ىف مزاي د ئابحو اعم|
 ءاشالاهذهنا (لوالا) هوجو نم هناو فرعض مالكللاا ده نا م.عاو لاحم هناو نالت ناعئارأ]]

 لب لتاع ةوةبالا ذه ناف اهمماعالوأ (ماوذل كل ذك اااه انعم سدا ةيصانو ةعفار نول وذا ا اهيوستىتاا
 / راولا يشل ىلع ةرثكلا تافرغملا عامجا و تاكرطا هذها حالطصالاو عض ولا بس تاقرعم امن ادارملا
 تا ولا اذه فعضىف(ىناثلا هج وااو ) ىلاعت هللاد وو ىلعآللا دتان'داءازحأ عج ناى رالآلا<ريغ
 ا اًزهلرث نال نولوقيو كلذ نورك نوضوكلاو ريالا عقرو ممالا بهنىف ةرئومَناَدَلك نا ىلعهان هنإ

 ءام_الاناودو (ثلاثلاهجولاو ) ةرقبااةر وسىف هلّمسملا هذها:مكح أ دقو ةابلاريسحلا عفر ف فر |
 ا ف رعتنع ةرامع ءيشاا نعري1تا نال اهنع اريخ نوكمال لد اول ارماتاف ضعبلا ىلعاهكءيبفطعاذا ةريتكل أ

 .هوصلا ماسق عانممال همفدو رجالا لاح نعع هموصو'ئلا لاحنوكحح, نأ لام انمو هعفص ناسو هلاح

 ذدعتم ردقثاا ىف هناالاادصاو ظفالا ىف ناك ناو ريان أر وظاذه تثاذاو ةفاَدْْما تاوذلاب ةدحاولا
 ٍإ
 ا
 ||| كلذ وةك ىذلاود_-او عوف م ىلءنئسءفارلا عاستجا مزاي لرب د_ةلا اذ مب وادب الاب ضعبا او فرتماب |

 || كلذ زاجامتا فوطعملااذهنا كالو هباع فوطءملا ف بدنااو عفرلا زاج هريخو مسالارك ذدعن أ لسنا
 رساناركذ لمةنالوةافاذه تدئاذاوءادس الان عقت صرمذملا رينا كل 3 ناد انمكسو ارمخ هلر هذنانال همف ا

 رامذ ايل هدعامن انا ذوربسحلا ريدقتب مك لعا نم ةيال هنا ىلة#علا عب رص مكس منسا ىلع امنا ةةطعاذا
 نانا ىلاعت هنا ( ةعبارلا ةلآسلا) لأ هللاو مازتلالا نمرك ذاه طقس ٍريِدَعَملا اذه ىلءو ةريثكل ار امخالا |
 ةيةنمالو هل ضف دال لصختال هناو لكلا ىفماعمكطلا اذهنانيب او:مؤد ملام ئث ىلغا وفا بانكلا لها |
 ةيلم_هلاةومااو ةيراتلا ةَوقلا ناتو 4ناسنالاّنالثل ذو اسك اص للعو رخ الاموملاو هللا نمآ اذاالا |

 مظعأو ريانا لمعي نآبآلا: سلف ةيلمعلا وَلا لاك اًماو قا فرعي نأب الا سرلفذي رظنلاةوةلا لاك اَمأ
 ارداف هنوك لمعامل ا هتفرعملاكو ىلاعتو هناهع-س اره 'تادو-ؤملا فرشأ ةفرعمافرمث فراعملا :

 لابعألا ىف تارت لضتأو رخاالا موءلاو هتانناعالا ود فراعم ال ضفأ ناكحرح الةرمشنل اوشا ىلع
 هيلع لاق اك قاذنا ىلا عفنلا كاصباىف ىهسااو درودعملا ماع ةرعثلالاعالا ىلع ةبظاومألا نارمأ ْ

 ىف ار |0375
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 ا ١ ع و نانعالاا 7 مق نملك نا ىلاعتنب م هنأ قاخ ىلع ةدذشلا وهلا سعال ميظعد !مالنسلاو ءالصلا | ْ

 || نزيللار ليةثس لا قاع فواا نام هرك د ىف ةدئافااو نزحالو فيومس ريغ نم ةنءاسقلا درب هناك لئهسعلا |

 أ نم مسخافام بسب نون مهالو ةم ايا !ىلاوهأ نم نوده ترام بيس مسوراع فوشال لاذ ىضامملاب
 [|| كلذك ناك نمو ا.ندلا ف مهل لدا ت ا اكانع ببطأو فرشأو مظعأ اروما١و دنجو مهمالاس دلا تاريط |
 ْ 'لاودأ نع اموصةم .ن اوكيال ىذلل فكلملاولد نكم فيك لسقناك امددللا تادسط سدس نزال ةناف ّْ

 | لم_عاابانت ؟نوكيالو ماصا|لخعلا كلذ طرمش ىلاعت هلا (لوتالا) نيهج نم باوملاو ةماسقلا
 | هيدّصيال ل ءاقضراع كادف فوخ لص نا هنا ( ىناثااوإ) ىصاعملا ع.كبا كسسر ان ناك اذاالا لماصلا

 : | معاضلا لمسعلاو :تامعالا نزلا مدعوفولت مدع طر ىلاسعت هنا ةلزتعملا تلاوت ( ةسماسخلا ةلاسأا) 8

 .فوالنا للص هناف معاصا | لمعأ اء ناتالا عمتأب ملم تا مزلكت طرمشل | مدع دنع مدعئ شب طورماملاو ١
 1 هللا نأب عطقيإل ةربكلا باص نا باوكاو ةرييكسصلا يماص ند وهفعلا نم عنع كاذو نزاساو

 | لاه ىلاءتهنا 2 ب داسلا ةلاتسملا ١ وفعلا رناهطا لقال داس نزلا وفوانا ناك ةلاال ه نع دو ةعد ْ

 | (ىلوالا) نام دئانررححتلا اذ هىفو هللا ن-آن« هب. الارخ ىف لاق مب اونم1نيلاّنا هلالال وأى
 | مدعو ف وللا مدعدعو نى مهجارخارب ركتلا اذهىفةدتاسلا فن ونمو م-متا نو عزب اوناك نيةةانماّنا 1

 ناهيالااهقرشأو ماسقأ تحت لدين اعالاو ناممالا ظفاقاطأ ىلاعتدلا (ةيئاثلاةدئافلا ) نزلا
 الأ نامعالاماسقأكف رمش نيوسقلا نيه نأ ىلع هسلا ةداعالا ىف ةدئافا!تااككفا ورث الا عوملاو هللا

 || عمجارلا(ةعباسلا ةلًاسا) عضوم ا اذهل ةلساصاهاكو | ونم1نيزلا اهي انهلوق ىفةريثك انوجوانرك ذدقو |
 | ىلاعت هوق + لعأ هقاواسولءم هن ركل فد ا 'ن_بح هناالا متم نم[ن.مريدقهأاو فزد نا مسالا

 ا اوذك اةيزخممسفنأىومتالاه لوسر مهءاجاسلك السر مويا انلسرأو ليكارسا يقام ماندخأ دقا) |
 | اب قاعتموعو هلئادهعبءافولانءمهدرتة شو ليكارسا ئروتع ناس دوصقملا نأ لا (نولكةياقب رفو | ا

 | لئالدلا انتا ىئسعي ليبكارسا ىب قائم انذ تدق لاقذدوةءلاءاوفوا هلوقوهوةروسا هيلا منفا
 || انك هلوقو ماكحالاو عئارمشل !تفير عش السر مويلا اناسر او لال دةسالا ةيغك ىلا ىداهل أ لةعل !نةلشو ا
 | ري دقت او فو ذه عد ارلاو السرهلوقا ةفص تءقو ةيطرش هاج مهسفنأ ىوهمالا لوسر مع ءاسسأا

 | قاشم نم م-هتاوبنداضرامو مهء١اودأ فلاضاع أ" مهسفنأ ىوبتالاع مسهم لوس م-تءاجاسأك
 |لضيال نولتةياعي رذواوودكاسشيرفداوق تاق طرششلا باوج نيا (لوالا ) تالاؤسامههو فلكتلا |
 |طرتشا !باوج تاب اواو نيقيرت توححالد حاولا لوسرلاّن ال طرمشا اذ #ول ناو توكيتا |

 ْ لتقمنا م 5 ومصأت لاوس هو مقءاسالكر يدَعَتلاو هماع لما د روك دما ماكل نال هف دز اح اع اوف ودمع

 | هاوقنالوةنفنيةيرثتوكال د اولا لوسرلا هلوةوتولتةي اهي رو اونذكاقي رف ليقف هويصاق فكشف |

 |نيلحفلادح ركل ( قائل الاؤسلا ١) نيقي رق ولع مرجالف ل سرلاةرثك ىلع لدي لوسر معناجانلك
 | ماقم لك ىءوسو ىسء نو دك, اوك فيكما نعي ىلاعت هنأ باولاو اعراسض# رخاالاو اءذامإ ١

 ا مهذع# لوكىلع هيثلاقىقوانمتا مالسلاهبلعهلاو هفلاكستو ههاوأ ىلسءتودّرت_ اوناك فيكو ||
 ا ىتتنو اب ركز قف مسهل قف:ااع وهذ لن ةةااامآو ني راملاةةلئامتمىف هلرةلو.ةنع مهد رةموشا

 | مها تومزيمعو معد ع نع مسوعتن هقلا اك ناو ىدعل-.ةاضبأ اودصق دقاوناكو مالك امناع ١
 | ىذةنادةمنال مالا اهاع ىسوم عم مسيتام اعمل ةراشا ا:غىضاملا ظلي بيذكللا رع ذه هولتقا ا

 || ىنبءو ىو اركز عم م_ملما<هىلا ةراسثا عراضملا ظفلن لّدقلاركذو ةريثكر ا ودأ تاما كلن.
 لونا عدق:ىفةدئافلاام(ثلاثلالاؤدلا ) راسا اك ناكتفاسي رةنامزلا كلذ نو مالللا مهباع ْ

 || تيذكشا اف ةرانعل ا ةةشل نوكءآمنا عدقتلا تاتةرعدةباوذاو نواصي اًعيرفواويذك انتي رفهلوقف لل
 || هدول عدقتلا ناكف تأ مولتقو .مالسا اوةالصاا مويلع ءاسن الا بيدك نااملا ني ركشماناك تاولئةلاوأ
 تعمم 2 - ي
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 0: حسم

 ةزعأرق (لوالاةلأسملا )  لئاسم ةيكالا ىف (ةئتقتوكن د او يسحو) ىلات لاه » ةدئافلا|
 اررتاذها ىدح اولاركذ و بضملا:نوقايااو ن وكن تو عفر ةناق تو الن اوردع وأو ”ىءاكلاو

 نيمتل اون ة.ةلاوعااودغ (هرارقتساو ىلا تابث ىلع ل ديل ءعف) برعضأ ثالث ىلع لاعذ الا لاف امسح
 لدن هلق ا !ثال كال ذو لعفال ةيس هائلا ةقمفللا نأ هدعب عقم و ”هلمقثل نأ ءدعب عقباذ هلثم تاكا اه

 .ىغا اذهدمفن ل قثااتأو تامثلاو رارتةسالا ىلع ل ديل علا تاك اذاق هرا ارههءاز ئشا تاس ىلع ١

 اواعي لأ نبل! قللاوذهتت'َنانواعيو ىلاعتهاوةتارقلانمهلاثمو ةاسو ةقفاوؤمام تن تلص- ]ا
 ْ .فالخ ىله ل دي لعف (ىناثلا برضلاو) ةدئازءاملاو ىربهتلاتأب لعب ل آه داع نعةدوتلا ل ةي وغ هتان ا

 ىلاعت لاك لعفلل ةيصانلا ةفرفالا الا هم لمعت هبال اذه وحرأو فاخأ وجمطا وحن رارةسالاو تايذلا ١

 | (تااثلا برضلاو) ام-وةهغري نأ انيشفن سانلا مكفطضي نأ نوفاخت ىتطش ىلر غي نأ عمط  ىذلاو |
 قع لمعت ةراذق اها أ وب سوف لسقلا لال ذ ىلا ىرخ أ هرمون لسقل1 ذه ىلا هرم وندة< لزعف

 نكي لونا ذه تفرع اذا اَرَدَمسم نوكيامةلعلا ىعمةرانو اًريفتسمو امان نوكنالا هوجرأو عمطأ 0
 | كلذ بسن وعيال ممن أبن ممز اجاوناكموقل نال رارقة_سالاوتايثلا دمفي ثددعانهه ناب_سطلاءارجما

 (|نوذدكا وناكم-منا ثدي نم تانثلا اذه دمفي.الا ث م زنا رحان كو باذعلاو نسما! لدقلاو سيدكسشلا |
 || الة اغفالا ناكاذاو ةمصعموأطخ كلذ ني نيفراع ميؤلقنا واكف عبتلاو ءالا طقس بيتي نول ة يو
 || هلوق عفر نة نيت ءارشا نينا نم ةدسسحازو لك ةحص ىفه«_جولارهظ رحال نيمشعملا نيذه نمد باو لكلا

 تاع تاقولؤزري_هلا فذس نءاضوءال تاهو ةددشا | تذف مث ن وك ال هنا ىسعملا ناك نوكسشتالتأ |
 أ| لءهاوةكح دقو فوسونيسلاو ري_فلا فذح نماضوءن وكام ىأت تس نست عئرلا,لوعي تأ

 ْ بطن نم ةءا رة ناررتل اهب *اج دن ي_هح ولا الكو ”ىددحا ولا لاهم رهاطظ تصتااهحوو ن وكيس نا ا

 |تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح م انوةب.سينأ تاكيسلا نولمدي نيذلا بسح مأهلوق ةفرفاتا دعب عقوأو |
 ١ مه اوحخو مهرس عمس الاغا نو.سع ملأ عقر نم ارقلشمو اوكرتين أس اناا بسحأ لا م_هلهت نأ

 | عقبال لعفال ةيصاخلا نال 'هلقْملا نم ةفف ذهن عم نإ نا ناسسنال !بضأ هءمهدءافغا نوبت ||
 ' لوق:نإ نأ اننظاناو هلوق عفرلا نمو امشي نا نط نا لبءفي نأ نان هلوقّناغل | فنيبهذملا لمد نإ اه دعي:
 || ل_ءدوقك ةديدشلا نم ةفيفلتا انوعنأف ادحأ هات عبي نانأ تنتظاك اونظمهتاونلاو سنالا ||

 || تانثأا مدع دقت هبص انل١ناودعك اناادمق:نانال نإ عم عمال ليعفال ةيصانلانآنال ن وكس نأ

 || نوكتالن أ هلوةتاالا نيل وعفم نم اه ديالا لاسعفالا نم بسح بانا (ةن انلاةلأسملا) ءانرزقا |

 | ماسقأاب دلاباذع مةرخ الا باذعو امئذلا باع ىقةرو د ىجواهوجو ةنشنا|فنورسفم ارك ذأ
 0 كلذلكو ةسودخإ وواحد !اهتمو م سامق ءاضغنلا اهتمونةو اةرعلا امثمو ىلفا١اهتمو انولا اهنمو طدقلا اهتم ْ

 ا عقتالت امم امسح نا مع او هو-ولا هذه نمدصسأو ىلع هييمفاا لجني رسام نمدح اولكو موب عاف لق ا 5

 او اكو مالسلا هملع ىبدود عرش ىلع عنشمم م دل !نانو دقة ءياوناك هما )ا لواالا ( نيهخسو لك ه نق ١

 ١ ءانأ نة نولوق.اواكم ماالالثفا| وبي دكسلا كلذ ىف نيئطت م وكم_م.غ:أ فاو دقتعانا و مسجلا
 | كلذ بدسر هنو ةدهسب ىذلا بامعل ا مهنع عقدت معانا و مهفالسأ ةوننا نودقتميا واكو راس أو هلا ]

 0 سس ص ضب ب يي يبيبحييبييبييحيححبحيحجييحبس جس سس ج 1 © ه ب . .

 ا ىلا هبا دهأ ١ نعمهمعم و مهاسعنا ىلع ةلادأب الا (ىلوالا ةلأسملا) نلت اسمهمقو (نولم_عياسمب ريصتا

 ا م-مئادا رأا ) لوالا ( هو>و ىل-ع نيتّراانيتاسعبدا اراأىنوردفملا فادخاو ندّرم ل-ه- قمللا

 | «ناماللممضعي قفو ثيح م_ضعب ىلع هللا بان ع مالبسلامهيلع ىسيعو ىكيفايرك زنامز ىفاوةهواوع



. 555 

 ا رت لافاشنا تاس را ركن أن أب مالسلا دلل اغدجغ كاز ف يترك ارا | وكسو] 7 َ

 ا | لئمعيا ونعم ئماع ع ناالا مالسل او ةالصاا هناعدمسمب رفكلا لعاورصأ ناو دوبءاارنث تصأ نال

 1 اودع من م_-هيلع هلا باتق هنعاوب ان ل_هكل اا دمع نيح اوهرزاوع (قاثلا) هباضصأو مالس ب هللا دمع

 لأ هللا هر لامؤّتل لاق (ثلاثأا) 2 اللا لوزنو ةرهج هللا ةيؤر مهماط وهو تنعئاانو-متمريثك اوهدو

 1 .لوكارسا ىبىلآانضتو لاقفا الاءذهلارمسةثوكي نأن وام ل“ رسا ى ةروسق ىلاعت هتلاركذ ىل اعت

 ١ لوأانل ادامع مكملع انثعب امهالوأ دعو ءاج اذافاريبك اولع ناهَدلو نمر ءشصضرالا فن 3-4: باتك11ىف

 الأ نيبو لاومأب مك انددمأو ,ماعةركصحلا مكلان ددر مالوءةمادعو ناكورايالالالخاو اف دي دش سأر
 أ اواخدملو م كهوواو ءوسد ةرخ"الا دعو ءاجا ذاق لاق ما ومعواومعذ ىنعمفف اذهفاريفنراك أ مما انلم-وأ|

 الأ (عدا را) ممر كصاودههوا وع غهلوق ن«مىفاذهذ ريا اولعاماوربتءلوةْرم ءلوا هواش دام دصسملا 0

 ١ هليلع ها باتت هاوتعت اف ا.هريغو نامل سودو اد لم «مهيلا لسرألوسر,ناك اممااوهدواومعفهوتنا

 ||| مهانعري دقت ىلع م ذلاناوعدوا وعرق ( ةيناشلا ةلآس سا ١ ىرخأت ٌرءاوهدواومعذةرتف تعقو مث |

 كك ردق عووعل زلت ريشا ذا هتك لونك ممصلاو ىهعلانم-ميرضو مهامر ىأ هللامهعدو هللا ١

 ال| نميهذم ىلع (لقالا) هوحومهئهريثكاوهدواوع مثهلوقىف (ةثلاثلاةلأييملا) كتيكربهتيرمض اها |
 اوهمواوع ئءهلوقفف ريلا نعال دي ممم رثك نوكينأ (ىاثلاو ) ثنغاربلا ىف واك أب رعلا نهلوق |أ

 || عاطتسا نم تيبلا جس انلا ىلع هللو لاهو هةلش ىذ لكن سح أ ىذلا ىلا عت لاف نار ا ىنريثك للا دبالاو
 الف كل ذك اوراص مهلك نا كلذ ما هوالاوهكواوع لاقوأ هنالن_لةناعىفاذههلادالا اذهوالسونلا

 د هلوقنا (ثااثلا): نكتللال راك الا لصاح كل ذنا ىلع لد مممرهثكل اق 1

 لعاف نالوةنةرفكل او لهاا مصأ او ىمعلا اذ هبدار 1١ ناك شال ( ةعبارلا هل م سملا) مهتمريثك مهري دقتلاو ١|
 ةميلاراةعال نا الا نال ل- طاب اثلاو ةلزتعاا لوق لطسلوتالاو دمعلاوأ ىلاسعت هتلاوه لولا! - 8ه

 1 ٍ اوراتخ اغا مهنا اذه لصاحانلق لع هنا ونلغمهمال مال ذاوراتخ ا اهنااولاكناف هسفنلر ف ةكلاو لهطا لمص

 | زودعالو لالا لها ىلا اه اهنا نم بال لب لسا “الت الاسهل ناالا رخآ ىلهج قءسا لوطا اذه

 1ْ نولهعباعريدر هتلاو ىلاعت لاف ىلا ٠3 هسا رهدل_ءاق نركب نأ بوف هانرك ذاءادبءااوذهلعاق توك: نأ ||

 ل هللانااولاه يذلا هك دقا) ىلاعتدل اوق * ديدهتلا هتمدودةماو لسرلا بيذك-:وءاسنالا لق نماأ ظ

 | عم مالكلا ىصقتسا 1 ىلاعت هنألعا (مكبرو فر هتلااو دبعا ليا ريسا ناب عيسملا لافو ميسم نب عملا وع ْ
 ان اذهو ماب حلوها نااولاقت خا مه6ْمقررف نع ىف ىراصنتلا عم مالكلا ىف انهد عرش دولا ا

 ل[ ىلاعت هن اّنا نولودد مث ١بهذا اذه ىئعم لعلو اهااتدلو يس نانولوةن مالو ةهءلالوقو» ا

 ىلع ةعطا قا ةلا ودام ىلع هسننا دهو لاق هنا عملا نءىلابعت كح مث ىسع تاذيددئاو ىسعتادىف ا ا

 ا ثود لا لثالدنأىف هريغنيبو هسف:نيدقرفي ل مالسلاو ةالصاا هلع هنال كل ذو ىرامالالوقداسف | 1

 || (نانسنأن مني اظلل امورانل اه هاوأمو ةذلسا هيلع هللا مَر جرم ااا وا ه مث هيلع ةر مااا

 مظعأل هج للفت هال كلو اولاها دا نوكمأل قا هلا بانة ءنا ىلءانباعكأ ء-اورهاطظ ءانعمو ْ

 سصان مهل سدا هنأ ورانلامهاو أ للعجو ةثلسا م ماع مَر- هللان اود نيكرمملا حى ديدهتلاو د.عولا عاونأ

 | مكرش لعتكر رمملاديدهتل قباملكاذك نينمؤملان مقاسفلا لاح ناكولذ مهأ عنشي عناشالو مه رهط

 ُ هاا نات مدشو (هلالث ثلامثهلان اولا تيدلار مك دل ىلاعت لاق مث 7 ةدئاق دمعولا اذهب ا

 1 روج اة هوذ هنالث عدار هتاقادااع أ هن الث رح .اوهانعمنالاهصنز والو ةفاضالابّت رمسك هنالث(ىوالا ا

 ىزاصنا | لوقريسةتىف (ةناثااةلأ لاا موف 0 ةعبرأ هن المل اريص ىذلا انعم نال بصتلاورلا
 : ةثالث ةهل [ىسعو م صو هللا ن نا كلذباودارأ مهنا وشو نيرسسفملا ضءبلوق (لوال )ناسي ر طن الث تاانث ا

 1 رن ةثالث تان هلوقف هللا نود هته لج ١ 7 ماو هكا ا ملا
1 



: 
 مك

 بك دست شمع حس و كح نطو صل تال

 )| نءامو مس ماعدرلا ىف ىلاعت هلوق كلذ دارا انا ىلع ل_.!ادااو ةوأ ةئالثن ءدحاووأ ةها [ةثالثدحأ ىأ |
 ١ مههاذمنءمواعمكاذنالدها الارك دفدجج هناالاراعد اهب الا ىفو ريدا | ذه ىلعو دح او هلا الا هلا 1

 الأ هللاوالا نشيش نام هناف ةها ثالث ثااث' هيد رجلا ذاءهثالث تان هللا نا لوين. هرغكيالو ىدحا ولالا
 ْ 8 رطلاو) م-مداسودالا ةسجالو م-وء.ارودالا ةثالث ىو ند نروكدامىلاعت هلو لعلاباسمتاانأ

 ؤ |١ سدقلا حورو نياو بأ يناهأ ةثالثدح اورد و> نولوةد مما ىراعألا نعا اوكح نيماكست انا (ىنثلا
 الإ تاذلابالاءاونعو ةرا ارااو عاعشااو صرقلا لو اذ مسا سعشل انا امك داو هلا ةئالثا الهو ْ

 الأ هللا مالكي هىتلا ةماكللا نااولاهو ةايطلاو ةماكلاو تاذلااودبتاو املاح ورلابو ةماكلانءالابو
 هلا حورااوهلا نيالا رهلاتالانااوعزو نللانءاملا طالتش اورهلنايءاملا طالمخا ىسعد م تطلتخا
 دحاولاو ادع ارنوك الة ثالثا ناف لعلا ةرمدمس نالطدلا مولعم ادهنال_ءاو داو هلا لكلاو
 ا نكات لاف مث ه ىراصأالا ةلاَعمنءاناللعب رهظأو اداسفَدْسأ ةلاقءابن دلا ىف ىربالو ةثالننوكيأل
 !ٍ (ىناثلا ولدحا وهلاالاهاامو ربدقتلاو ةدئاز هلدابما (امهدحأ )نال اوقنءف (دحا اوهلاالادلا نءامو)
 ا ىلاعت لاق مه دوحاو درفالا مرة هذه نم دو>ولاىفامو ريدقتلاو قارغةسالا ىعم دفقتاملا

 أ

 ىلءاوماكأ نيذلاّنعاءانعم حاجزلا لاه ( ميا[ باذعمهتماورفك نيذلا نك نولوةياعاوتن غثاد) |
 روذغهلناو هنورفغ_سيو هللا ىلا نوبوالذ أ ىلامعت لاه مت ةين ارمصنلا نا وبان ممءارياك َنالنيدلا اذه ا
 ىلامت لاق مث «ر دلتا رحت هنا ىف نووهدنم من لهف هلوقكماهفت_الا ظفل يف عااد هءاّرغلا لاك مي

 أ لسرلا سم نملوسرالاوهامىأ ( ةةيّدص هّمأو ل سرلا لبق نمتاح دق لو سرالا ميس نت ميسسملا اما |
 | ىلع قوما ا.-أو صربالاو هدك الربا هللا ناك نافاهلاثمأ, اونأ م" هللا نم تاي ايءاجس لبق نم اول  نيذلا |
 ريغ نم هتلخ ناك نا و ىءمومدب ىلع ردلاقلذ و ىجست ةيحاهاعج و اصعل الم دمة هدي

 : دآ قاس دةفرت د

 ١ هةعربت ام لكو اهيرت ا التقدم اما( اهد- 1 )وو كاذريسةتىفو ةقيتم هَمأو ىن الورك دريغن

 || اها لئةفانحورابملا :١ !سرأف لاق ىلاعت هنا( اه امثو) هبتكو امد تاملكب تقدنص وابتةصىف ىلاعت لاه اه داو |
 اهدعبتياغة تيس امنوكيدارحلان ا (اهئاانو) دقي دصا | مما اهملع عق وهتقدصو ليريج اهلك انف انوسارمثب
 1 امي ص ىعسي ةفصل ا هذه ىف لماكلانافةيدورعلا معاه ةماهاىف اه داجتجا واهد-:دْشو ىداعملان ع

 ٠ /( ماعطلا نالك ًاياناك ) ىلاعت لاك مه نيّقيدصلاو نيمدنلا نم مهياعلفا منأ نيذلا عم كءاو اذ ىلاعت لاق
 ا | هلناك نهىلكن ا( لالا ) هوجو هناو ىراصتلا لوقداسف ىلع لال دسالا َكِلَذ نمدوهةملا نأ لعاد ا

 ]| اناكاممالنيج ات عاناك امنا (ىناثللا واهل الاول م ناك كال ذكناكنم لكو نكي ل نا دعب ثدح دف مأ |
 نوكينأ لّةعي فيكف ءام_ثالا عج نعاينغنوكيىذااوهدلالاو ةحاسمل ادم ماعطل | ىلا نيس اسم |
 1 ديال هناف ماعطلا لك ؟نءّنال ث دلل نء تيا ماعطلا الك اياناكهلرقنا مهضعب لاق (ثاأثلا) اهلا

 ]| سمل هلا ىلع ل الداااك ردا مدجاشادهو ماعطاا ىلا ةجاملا نءدرارعلك الانا (ىلاثاا)ن دال ْ 1 2 ب ا 3 0 1 0 593 نراك أي ةنذا لعأ ناف ثدح لك 5نم لكسدا هنا (لوتالا) هوجو ن ءفمعض ىدنعءادهو ثدد ناو

 ا ناك ولف دا ال اوقاذلا ىلءرداةااوعهلالانا (ثأاثاا) رخآ'ىث نع باك هلءج ىلا اني ة>اح ىف هلاد

 ا فدك هسفن نع درضا|عفد ىلع ردت: لالذ بارمثلاو م اعطااريغب هسفننعع وطلاملاعفد ىلءردقلاهلا |
 ا ىلاععت لاه مث 2 لءادىلا ه.ذحبات نأ نءرهظأ ىراصناا لوقداةذةلهلاو نالاعلل اها !نوكب نأ لّقعي ا

 | هلال بذكلا كفالاو هذ رصا ذااكسف ادكسف أي دكفأ لقي (نوكفؤي ىف رظن امتتان الام ول نيب فيكراظنا)
 ١ هلوق ىءمورطملا اهنعفرصاذا ضرالا تكف أ دقو هنءلوفأ ثا نع فورمم لكو قالا نع فرص :

 || نا الاو وللا لمأتنءعتوفورمص همهم ىلع تلد الاانب اصصأ لاق قا نع نوذ رصيف نوكفؤيفأ
 ١ كلذ هسةئار ادع ال ل_قاعلاّنال تدكلاو ل_عااولطاملاىلاقدصأاو قا نءهسفن فرمدي نأ عش :

 1 جيم عقل

14 

 < موس

0 
 للعإ] مبححبسلا

0 

 ١ مك كلءالام هللا نود نء نودبعت أ لق ) ىلاعت لاه مث « كلذ ن ءمهفرص ىذلاوه ىلاعتو هلاصس هن ان اازإعف ١



 هاا

 راسا لمرات ةوبص تاحصددرانقأ ناك مهيداريذالا ىلعر دقاق ءوسلاب هنو دصتيو هنو داعب اوناك | ْ

 ا بعدمّدا (ىاثلا ) اهاانوكيتأ لتعيف يك عفنلاورارشالا نعزتجاعلاو مهلاامذدلا فام نم عفن :
 || تكن هو هب رض قلت ويص مهتمءانملا بلطو شطءاناوهعالخ اوةزموهوءلددوهبلاَنا ىراصتا إ]
 || ءاوساملك نعاسغ نوكيت أب لاعلا لانا .(ثلاثاا) اهلانوك تأ لةعي فك اذكع فءضاا ىف 1
 ١ هلالا نال ىلع هلل ا هد اعد :الوغشم هنوك عنتمال كل ذك ىسيعناكى لف هملا اج امم اردن ترك ١

 ْ | تادايعلاو تاعاطلا ىلءايظاومناكهنوك رئاوتلا»فر ءالو هلالادذ.عيىدلاوهد.علا اغا اًمِسدمعبال 1

 | فيك كلذك ناكضو هريغىلا راشملا عفدو مفانملا ليم فاج اتيع هنوكلاهلعفي ناك امنا هنا اناعأإ
 | | اذعو دسعلار' را ادع ناككلذك ناكاذا رم.نعراضملا عفدود ابعل ىلا عفان ا لاصبا ىلءر دن ||

 أ ريديالو عمسالامد تبعت هيبال لاك ث رح مالسلا هملع ي_هاربا نع ىلاعت هللا هاكدح ىذلا ليادلا نيعوش 1

 | مهرفكحي عمى عب ةيدأ ١ هذمدارملاو ( ماعلا عدم اوعمتناو ) ىلاعت لاه مت 5 اسم كدع ىغالو 1

 . ]|| ىلاعت هنأل- عا (قاساربغم كس دىاراغتالرانتحلال_هأ الق )١ ىلا هةهوق *« مهر اذن اع ْ

 0 هنالاب لعرهاقلا لبذل ماقأو راسل لبسط ىلع: ان" ماكنت دوبل ىل_طابأ ىلعالوأ ماكنا ١
 ا ريغ مكنيدىفاولغتال ب اتكلا لدا لاقذ باطاتااذ._مْنيَعي رفاا خرخ كاع كاني الد اسفر

 !| نيدو طب رفتااو طارفالا فرط نيب قمل! نال ذو دا نع حوران ا هانعمو ريصقدل!ضءةنولغااو قد | ا

 1 ل طا ول أ ىطاوغ اول مك كتي دى اوافاال ى أر دصملا ةفص قاري _غدلوةوريصقتلا وولغلا نيب هللا 1

 ١ |ريرةثف ا الا انوهربرقتف غاي نأو هو قحولغ ناعون نيد ىفولغلا !

 | اوعّدا ىراصتااو باذكهنا ىلاوانزلا ىلا هوم_س هللا م.نءادوهماناو»وللاكلذو لئالدلاءافخاوهمشاا |

 أ (ليبسلا "اوس نءاواضواريثك اواضأو لبةنماولطدق موقءاوهأ اوعبتتالو) ىلاعت لاق ع «ةيواالاهمقأل

 ا ”ىبعشل لاق ا نود وهشلا اهيلا وعدن ىتا بها ذم | انهدءاودالا ( كوالا ةلأسلا) نال اسم هءفو أ
 لأ ىدرتف ا و عدناو هللا ل.س نع كلف ى وهلا عيتتالو لاق هتذالا تارقلاىفىوها اظفاهتنا رك داما

 1 ”رمشلا عضوم ىفالا عضون ىوهلا دس 2 مل:دسعو أ لاق اود هولاذي !نهتدار أ ىوهلا نع قططدامو ١

 1 ا تدل علا بولا مسهض» لاهو هيعوربلتا ديرب لا ةيامنا ريكنا ىو,ينالف لاقيال ٍ

 59 3 ىرهلا م3 دشن ا ورانلا ف هيحاصب ىوويهنالىوداكوهلا ا

 أ دؤبلاتا (لوتالا) لسا راب رك ردو فر اهلل لر داس نعول ل ذاذهز هعلالو ارض ا '

 ا اناوه ثيقادتةتدوهاذاف « هلسعل ١ ناوهلاوها ىوهلانا ٍ

 ا ةلأسملاإلة لال ىو ودل كح سايعنب!لامفلا وع ىلع اوخ لع ىذلا هقلدملا سابعنمال لسر لاك وأإ

 | اواكم مارك ذغ لكك ءنيااضا وناكم_منا نيف لالضا !ىفت ارد ثالثب م-هةصو ىلاعت هنا ( ةداثلا
 ىلا برقأ لا دخ الو اوناك اين ولاض نآالا مخ ىتح لاهل نالت ىلع اورق سا مسمن اركذ غمهريغل ناضم

 | اولضممنا دارملان روكي نأ لو اهتمهلتانذوعن هلاسلس ا هذه نه ىلاعت هللا بات ء نن«برقا او هللا نه دعبلا
 ا لالخلا.دار 1 .نوكينأ لقو قلبا ىلاداثرا هنالالضالا لل ذىف ماهداقعا بيسباولض م اواضاو

 لأ نما ىلاعت هنأ ل-ءاو ةنطاقب رطنع لالضا | ىفاملا لال_ضا انو نيدلا ع نعلالذا١لؤالا

 0 1 دال لع لينا تي نماورك نيالا نحل كل نات موت داع فمر كا اذني باتكلا

 لأ تاوهف تيل باص امأ ةدئاملا باصتٌأو تدسلا باص أ ىنعي نب رمسةلارثك لاه (مسع نب ىسنعو
 ا ةرودق ةكئاامد- 5ه ىلاعت هتئارك ذام ىلع نات اذخأب تدل ىفاود_ةءااما هلي اله مهو دواد مو:

 || هد املا ماواكأ اانا مناف ةدئاملا باس امآوةدر ةاوذتقتنا مولعج اوممأ ا عالادو ادلاك فارعالا

 || م,ذام ل جر فالآةسخاوناكوريزانخ اوصف تدسلا باضعأ تنعلاك مهمءلات الا ىسيعلاف اوني لو
 530 « الأهدل كلاعت هتاركذف ءايبالا دالوأ نهانا, نور #:اوناكد وبلا نا" ءالعلاض ميلا ”ىبدالو ذأ عا
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 | هتلايمد.<؟ارشب مالسلا اهرياع ىسعودو دنا ل.ةو ءامسنالا ةنسسلا ىبلعنونوعام م-ملا ىلع لدا

 ا كلذ نا عملاو (نودتءياوناكواودعا؟كلذ) ؛ ىلاعت لاق مت مصالا لوقودو هيذكي نم انعلو لو هيلع

 | هلوقب ءادتعالاو ةدصعم ا رسسفىلاعتهنا ّمْنامصغل كل ىف نوغلا بف نوصع: مما بهدناكحرنعالا
 ا لعافت هناروهجب ا هملع ىذلا وهو (امهدح أ نامنعم اذههىانتالو (هولءنركسشم نع نوهانتالاوناك

 ١ ىفذر نءلاف هنالسو هلع هللا ىل_ص ”ىناانءدوعسءنب !ىورا ذهن مهضعب ىهنالاوناكى أ ىهنلا نيم“

 ىهت الاقي ءاسهتنالا عب هنا ىهاثتلا ف (ىاثل | ىعملاو) مهموهفموقداوسرثك نو مءوهفموقل©
 | مسقلا مال سكاى ماللا (نولعما فاك ام سدد ( ىلاعت لاه مث هنع فك اذا هنع ىهاشتو ىعالا نع

 أ| نع ىهنااو فور ءملان مالا ل رتو ناو دعلاو ىداعملا باك :راوهو نولعذي اوناك ام سبل مق لاك هناك

 | نءهنءناوطلانلق هملعم-ه23 لف نكمتريغالوءفمزاص نا دعب ىلا نعءاسهتنالا لقناف ركستملا
 اركشمنعنوهانتال (ىناثلا) هولءفركتمةدواعمنءنوعانت الدار انوكبنأ .(لوالا) هوجو
 | ىلاهتلاك منه هواعفركشم ىلعراردالانءنوهانتال (ثلاثلا) هتأو دأوهنال [اورمذ- ًاودلذ اودارأ

 أ مهتم نيرمض اهلا فصو م ةقتامج مهفالسأ فصواسا ىللاعت هنأ معا ( اورفك نيدلا نولوتي مهتماريثككرت) |
 [| نكرشملا او ءاخكسا نمح هياصع أو فرمشالا نب بهك مهئمدارملاو ناناوالاةديبعو رافكلاا نول ويملأ

 || اونمآ نيذلانم ىدحأالؤهاور ذك نيذلل نولوة:و هلوقىفكل ذانرك ذو ملسو هيلع هللا ل_صلوسزا ىلع[
 لارا دف م_ هدا لمعلا نما ومّدقام سيء ىأ (مهسفنأ مهل تمدقام سنبل ) ىلا عت لاه « البس |

 | هعقرو ديزالحر سن ل ونام عفر نال (نودلاخمه باذعلا قو موملع هللا طض»نا) هلوقو ةرخآالا
 | (قاثلاو) هريخهيفتاعاممرسشبن روكمو ادتبمنوكنأ ( لوتالا ) ناه+وديز فو ديز عفرك
 | ىلاعت لام مغ *« ديزوهىأديز لا ةنوهام ل-.ةالجر سب لاقامل هناك فوذحم ادب ءربح نوكد نأ
 .| | ىعملاو (نوةسافمهماريثك نكساوءاملوأ «_هوذخاامهءلالزنأامو ”ىبنلاو هللا نوه واكولو)
 0 ءاماوأ نيك رمشملا اوذعاامنوع دب اك ةاروتلا ىف هلا لزنأ امو ىدوموهو ”ىننلاو هلا نومي اوناكول
 ١ م هدا سدل هنا رهط كل ذ اول_ءفاسأف مالا اهملع ىدءومع رشق وذار وتلا دك اًممكللد 2 رع نال

 اذهاف هلع اوردق قد رط ”ىاب هلمص<2 ىف نوه سف ءاناو ةسابرلا مد دأ سهل مالا هلع ىءبومنيدربرقت ِ

 | ىءلانوك نأود و لافتلا هرك ذرخ اهو هو نوقساف متم اربثك نكلو لاسقف ىسفلاب ىلاعت هللا مهقصو

 نيدللةوادعس انلا دش نددتا 0 ىللاعتهلوق ه« هعقدنأم مالكلا ىف سل ن->ه-ولااذهو ءاملوأ

 | ىلاعت هنأ ملسعا (ىراصنانا اولاهنيدلا اوم نيذالةّدوه مهم رقة ندحاو اوكرش[نيذلاودوهاااوذه1
 "1 ةوادعلاة باع ف دوما ناذن الا هذه ىفركذ هركذامىراصتا و دووم !نمباتكلا لهأل اوتأ نحرك ذا 1

 | نيكر رمل نء«ةوادعلا ف دما مهنا ىلع همنلب ةوادعلا: دم ىف نيكس ىشملاءانرق مولعج كلذلو نيململا عما

 || لاه هنا ل_سو هملع هللا لص "ىبنا ان عو كل ذكم ما ىروعاو نيكرمش م ارك ذ ىلع مدرك ذمّذق هنا ةهج نم
 | نيالا ىلا برقأو دو مل! نم كي رعنيلأ ىراصنلا تا ىلا عت هلا رك ذو هلي امهالا ل نان دو, مالخام |

 |رووهط عمئراصتلا عسج در لو هبا وذماو سو هماعهلنا ىلص لوسرلا ىلءةشدخلا نم اوهدقنيدلاهموقو

 دمك اوركملانم عونوأ ةقرسساابوأ لال !بصغيفالاو كلاذف تقلا ىلءاوردق ناف ناكىد رطىأب
 |(ةين اثلاةلأسلا)تواغتلا هحو وهاذهذما رح مهن دى ءاذيالا ليلا ذمههذم سلف ىراصنلاامأ وايإ.لاو

 ريدقتلاو مسقلا مالن دل هلوق ىف ماللاو لوسرلا ىلءدو يلا رهف .يذذت تواذتا | !ذ_هنام نمدوددقملا
 | ةداعةيصعملاو دّروْلا اذهنا كل تح ريئدقو ني مْوملا عمد رادعسانلاد دن كرش اودوّملا دعت كناامدق



 اذ

 مهم نب كلذ) ”لاقف توافتلا ذه بيس رك ذمه ديك مهركجلاست الو مهنءالر ا ول 3
 م لكك اا ل سا قاع س1 د فحصل ٠في

  نءو ةامح ىلع سا ل! صرح أ ء_من ددتلو ىلاسعتهلوق هملعمل_بادلاواءندلا ىلع دي دش صر طاتنوصودع

 ننال ةعمذلا قالخالا نددءمنصرملاو داع نير كستملا نيكرماملاب صراف ممترشف اوك رش نيذلا ا

 مرحالذ ةاييئدلا بلطي ركسشمور وام لك ىلع م دقأو ايندلا باطىف هني دعرطابالا لان هدررحناكخ

 نولبقما ءدلا نءنوضرعم صمالارثك أى مناف ىراصالا امأو اهاجوأ الام لان نءلكعمهنوادع دَدثت
 ا" لرالو سانلا دع ال هنا كاز كدج تكن لك عفرتلاوريكشلاو ةسائرلا باطْلرتو ةدامعلا ىلع

 .اذهىف نقب ر فلا نيده نيب ققرفااوهاذهذهد دا, ةنالا لمس قلسا باط ىف ةكيرملا تلضوكيل مهعداخعالو !

 2 (ةعفان ةققدانودو) نوربكت_ ببال مناد انابهرو نيني مم نأب كل ذ ىلاعت هود دا رأا اوهوباملا ْ

 تاوبنإافوتاءهلالا ف نوعزاأب .ىرادنأ !نالدوياا ارذكنم طاغأ ىراصألاو 2ك اودو نيدلا باط ىف

 ا دم ملا مدر غك ناغ عم ىراصنلا نا ١ اناغأ لالا نا فك شالو تاودااىالان وعزام الدومااو ا

 ١ ةدوم ممرق أ ندححلو هلوقب هتامهدرش ” الا ىلا ل ملا نم ئىد *مهملقىف ناك لب ؛ايث دلا باط ىلعم مودرح

 موهصخو مهدرط ىراصتلار 3 ب:ب ىف: ا مهرفكنأ عمدو ياا امأو نا ناسا

 || امادلا بح ملسو هملع هلنا ىلص هلوق ص ىلع كي 75 , كلذوا. هلا ىلع مدرس بوسبالا لا ذامو نعال ديزمب هللا ا

 ةورعلافو نوسسقلا عدملاو ىراصتلا سدئرل م !رييستلاو سلا (ة ةكاتل1ت1- ملا) ةئيط> لكس أر ا

 ناكو نيدلاو قاسا ىلعم_متادعن ءدساو قبو هم سلامه. ةتادأو ل .الا ىراص' :|1تعنصرمب زا نما ْ

 عكوامتاذهو مورلا ةغاب لاعلا سوسلاو سلا برطق لاق سد سآوو عل هلانإ رف نع را عل ١

 ,مسهضعب لاهو سرافو ناسر ةوب<سحارو ناك ب حار عبو هن ناجح ل امأو نيتذلا ني هيف قاذول 0

 هللامه- دم فدك لدقناف ةفان ا عع ةهرلان ءهلدأو نيرا رون انرةكنيباهر هعو د>اونا.هرلا ١

 عجرياوعم- هوة قريعشلا (عمدلا ن نم ض.ةت مهن ىرت لوسرلا ىلا لزئأ ام اوعم-اذاو ) ىلاعت لاو

 ب ماو ع (ىلوالا 'ناتلأدمتن . ال1اقو نوربتح بالم ماو انامهرو نم سيسق 3

 ا |ماص كلذ نا اذاق مالسالا ىف ةمن ايهرال مالسلاو: الصلاه .اعهاوقو اهو عدت 3 : امهرو هلوق عم كلذي ىلاعت |

 | قالطالا ىلع احود# هنوكردقا ادهن همزابالو ةقلخلا ركواأسعلا ىف درا هقدر َّط ”هلبانشميىفاحو دع ا

 0000 لوسرلا ىلا نآرقلا ىعب لزئأامو مهتءاونمآ نيل نامهرلاو نيس سدا !ىلا
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 ىتاقلاةخأت عرعةروس م لعأو ةرابطلا ارذه- نال كل ذو هبانص أو ىئاسكأ ا ديرب سا. .ءنبا لاق

 نمرغمج ع رذىتح نوكساولا زامو اذه لءل.الا ىف هلا لافأم ىل_ءدازام هللاو لاقو ضرالا نم
 عمدلا نم ال: ةمسوةنع 3 نادار 1١ (لوالا) ناهحو هيفذ عمدلان ,١ضرف:مهنمعأ ىرت ةلوقامأو ةءار دا

 ةقلايملا دا راانوك نأ (ىانلا) هنن اودح ع نم جدام علاطإ و هير ع نأ ض» هلا نال ضف” ىت-

 ىلع لزتاممىأ (قاانءاوذرعامم) هوقامأو اهسقتأب ضقت اهناكم_هتنعأ تاعفءاكم اانمهةصو ىف
 | ريدقتل او ةياغلاءادّ الى وال نلقى ل نءاوذرع ام هلوق ف نم نيبو نم نيب قرذ ىأ ىل ةناف قالاودود# :

 ١ 000 اوفرعممنا ىعي ض.عدتأل ةمئاث :ااو همخسو هلأ نه ناكو خا ةقرافمد نءئداامناعمدلا ضيفنا |

 هلا اندهشو انعم اج ىأ (ان-1انبرنولوي) ةوقامأو هلك اوذر ءول ف كت هللا ء-هاكب ًافنارةااودو ألا ا

 1 نودوشي يذل! مالا اوةالصلا هماع دمت هم هادير (لدالا ( ناهجو هيثو (نيدها لا عما: اك اف) ى ئع-

 عمىأ (ىناثلاو) سانل ا ىلءءادهئاونو كت السرج كس تدك ىلا هت هلوقن هذوخ أ هودو قلاب

 نما ءاحامو هذان ن نمؤنالانلامو)ىلاعت هاوقامأو «كريغلاال كنب ل دابع مومو كام د نءدمث ند .رأ

 | لم فاشكلا بحاص لاف (قوالا) نال اسم همفف (نيطاصلا موقلا عماش را“ 1 دي نأ عمطأو قا ْ

 ا لةناف لااواو عمطتو وقى واولاو امئاهت كلو قك ني مؤ ءرهغ هع لاسإلا ىلءيصا 1 ن.ءونالا :

 ا | لمح ئنكأ لت اكل عذلا نعم“ «ماللانقاح والا ف امان ةينانئإو كوالا لاثجا ف لداعلاخ |

 ا

 272 بج 2

 دج

 7 ووو
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 ْ انلامو تاقوا مار اول كن ال ىلوالا لا ابادة م نكلو لعفلا اذه قعمىناثلا فونينمؤريغا دوك لاحانا ||

 نودحوبال منا مهسقن ا ىلع اور مهن اىإءن منال ن مالا عمطتو نوكين أ ذو <يوامالكن كبل عمطنو

 عم ا ءاامو دعم ىل-ءن ونال وق ىلءافوامعمنوك نأ و نيملاصاا اودي نأ كلذ عمنوعمطيو هللأ

 نيهطلاصااموةلا عماير اناخ ديوهب . الار دهن (ةئاثلاةلأس 11١ نيطاصلا ةردض ىف عمطلا نيبو تءلثنلا نيب

 لاه مث هامولهم هنوكل فذللا نس هلاالا هنوطرب الخ دمهم دا ىلا عت لاه هئاوطظررادو مدح

 0 نيذلاو نيخسسعملاءازج كلل ذو اهبذ نيدلاخر اهمال ارتدت نمىر<2 تاتا ولاهامب هنا مان أف ) ىلاعت

 الأ امنا م-منا ىلع ل ديةياالا رهاط (ىلوالا ةلأسملا) لئ اسم هبقو ( مل باص كلر كتان اناوبدكو
 | لوقلا دّر_ نال نكعر غد ذواولاف اهلل ام مبان" لاق ىلا«: هنال لو ةا ادّرمت باوذلا كا ذوقه سا
 || اولافاهق مهصالخ | ىلع ل ديام مهفصو نء قيد هلا(لوآلا) نيهسَو نم هنعاوناحأو ٍباوثلا دمقيال

 فاشناغ قالا لاك صال خذاو ةفرعملا تاد-الفو ول !نءاوةرعاشم ةوتوه كل ذو ةنرءملاوعو 1

 اولأسامم ديرباولاهامب هلوق لاقت هنا صانع نبا ن ءءاطع ىور (ىناثلا) ناعالا لك عرسال لوالاهل
 || رانا ىفا دلع قال قسافل ا نءؤملانا ىلعتلا دن الأ (ةناثلاةلألا) ني دهاشلا عماشتك افمهلوق عد |

 الأ وهنوكيناو دءالناحالااذهو نيتاملاءازح كل ذو لاق ىلاعت هلا (لوالا) نيهجو نم هنابو
 1 اولاهاع هللا مان أت ةوتودو هيرار ال نمو قالا نماوفرعا © هلوةوظو هفر هملان 0 دمدقت ىذلا

 باوثلا اذههلل هك نأ بجوبدار ةالاادهو ةفر هاا هذ _5نا ىل_ءاللا ددن تهل ذم نر كك ٠ اككاناو ْ

 ةئللا ع نملة نأاماف باونلا اذه 4لص< نأ بح وذ رارقالا اذ هو ةفرعملا هذه هةريبكلا بحاو
 هلاوخ(ىاشلا) بولطم اوهكلذو نال اىلا لقب مث هنتذ ىلع بقا لاقيو أ عاسح الابل طانوهوزانااىلا

 ْ ىأر صحا دق, ع خا باح أكئاوأ هوةذ م ابا [كئاوأانتان اناوب دكواورفك نيذلاو لاه ىلا عت ْش

 أده صممت 0 ل .الىذلا 4ءزا الااوهءئذال بءاذملاو م هرعغال م للاب امصأ كئاوأ
 ' لص ءعالران لا فدوا1 انا ىلعل: ”الدلا ىوقأن منن يجول نيد 5 نم هن <11 نه تر اصنو اقكلان ءاو كلا

 ارطتالر ملفا تاتا اير ل رن بو قات ارق ه ود
 .هدعن داع ىراص“ !اودووبلا عم م ةرظانملا ىف ىدق2تاانا ىلاعتهّلانأ ل- :ءا (نيدتعلا بحال هللا نا

 .لاسقت تاذللاو براشملاو م ب ام (لوالاعوذلا) اهنمال-- رك ذو ماك الا نا ىلا
 .تاذيدللات انسطلا (ىلوالا هلأ لا) لذ ؟اسم هسيفو مكل هل 'لحأ ام تاسيطاوءزحتالاونمآَنيذلا اهي
 فصو لو هيلع هللا لم هلا كور (لوالا) نالوقهب , الاىفو بولا | اها ىل هو سوفا! اهم ومشت ىلا

 نأ ىل-ءاومز ءتر ذل اورادنالا ىف مالكلا عب ثأو غلانو نوءادم نب نا هع تدب ىف هنا.صتال ةهامقأا مولا

 ليالااو هوقيوراهتااوموسينأو ةذيذالا براسشمل او بطلا معاطملا مم فن أ ىلعاو“ مرعوأد داااوضفري

 : هيلعدللا لذ ى ,!اريخأف ضرالا ىفاو دو حوملااوسليو ممسقنأ اود 2و سرفلا ىلعاوماشر النأو

 ْ مرة ىلافاومانو اوموةواورامذأو اوموهناسة- مك كَ مكسفن ال نا مل دب صرأأ ل ىلإ 0 و

 |( روط مالكلااذ_ميو ىم سالف ىتأسنع بغر نأ ءاسنلاىآو معدلاو ء للا لك ؟رطفأو موصأو مانأو
 مم انامدرو نيسيسق ة,منمنأب ىراض: ل حم« ىلاسعت هال كالذو اذ 0 هن ' الاءده نيب ماظنلا هجو !

 1 يك ذف ة هعبا رطلا كلت لم ىف نيهسملا سدغرت ح دما كا ذ ةمهوأع سدمال نا حاذاو ان ذل تال" نءزارتحالا|

 0 لا ةناف كلذ, نيرومام اوسنام- م | نمسح اروظما مهولاكلذا ةلازاذب الاد هس. قعىلاءتأ

 1 تالا ف نآس ةالا عسون اذاق بواةلاو اننا نقنؤس عال دلا ي> نا مول ملا ن نم تاف ىنجنا | اذهف 1

 1 وكر 3 لا كل ذناك مو ذأ ورثك' أملا *6تناك انأكر اهمأ هنيغر تءافعوا م! اهل» هد_ثاتاسطأاو
 ِ ١ نع عهعتم كلذو هايس < ىفهقار ةةساوات الا بلظف هضرح دادزا ةيغرو ةو'ل .لادادز الكر مظعأ اذأآ

1 

 | / اددلاتادان نء ضرع ااذاامأو ةرخ 01 تان باط نعهع: بدها هللا ةفرعم ىف قارغتنمالا ا

 هن ار 1١34



 د0
 را سس سس

 سثنلا غرف ةنمحو لق, ةبغرلاو فعض ألسملا اذ ناك مودأ ومتأ ضاريعالا كلذ ناك املك اسما منطو
 | نع لاستهلا ىهن ىف ةءكس+ل اامكلذكم الا ناك اذاو هّتمدش ىف قارغتسالا ونلاهتهللا ةفرعم بلطل
 تانط' !نعمانل ازارتحالاو ةطرغملا ةسنايدرلا نا (لوالا) هوسونءهتءباولاو ةشايهرلا
 كلتخا اهبيف فعضلا عقواذاو غامدلا و باقلا ىعىتلا ةسدن' رلا"اضعالا ق فءضا!عقوبامم تاذللاو

 || تناكاذاف كاغت هللا ةفرعموهامنا تابرقلا مظعأو تاداغسلا لك آنا شالو لقعلا شو شن ةركمفلا |
 ||| تاردو (ىناثلاو) اهنعىسهنلا عقوم رحال ءانس ىلا قد راعلاب كل ذىف لاخلا عقونا مم ةديددلا ةينابهرلا

 ةبلقعلا تاداعسلاب لامك تسالا نءاهعنع ةمسسملاتاذللا باطي سفنلا لات شا نامت :رر ذاملصاح |
 ]| اهاآمعتسسا نوكيالاهنافدل_ماكلا ةيلعت سما ص وفئااامأ ةفمعذا!سوفثلا قدحىف نكل لماذه و
 الأ ةفدهط نوكتدق سوفنلا دهاتشناناق ةملقملا تاداه اان لايك سالا نم اهلاعن ام ةيب سلا لا عالا ىف
 للك أ ةلالا ده تناكد وأ سفنلا تناك امأكو رخآموعلاغتالا اهياع عنشما مهب تلغتشا مش
 || لاكلاامناو روهةااوفءذاانمع ون ىل_عاللد ةصلاملا ةسنايهرلا تناك كلذ تناك ١ ذاو

 : اهنم هضرغناك ةء-طاتاذالا ىف وتسانمناوهو (ثلاثاا) سانلا ف لاه ءالاو نيه ايءافولا ف |
 1 تاذللا نع ضرعا نم ةضانر نء متأ هتدهاو همطانزناق ةماَمعلا تاذللاءاف:ءا ىلع اهب هناعتسسالا

 1 ةءاكلان سةنلا ةددح نع ضارعالا نمدْشأو قدا -عاطلا بناح ىلا سفلا ةدد- فرص نال ةم سلا ا

 ل ثرحلا عاطقناوايندلا بارغ بجو .ةاتلا ة-.نابهرلاناوهو ( عبارلا) متأاذ_هى لالا ناكف
 | :رخ الاواستدلاةراسع دف هنأم تاعاطلا ودل ودق رغما ىلءةبظا وم لا عمة نامه رلاَذ راماول_نلا و
 |امانالاو زه ريسفتف (فانلا لوقلا) هجولا اذ_هىف مالكلا هلباذهت لك  هلاطا.ذدتناكفإ
 .كلذك مورا لالص سا زوالا« هنا نيفد وةعلابا ونوأ ةروسلالوأىف لاق ىلاعت هناودو لاُغدلاه 5
 ||| هلمصولاو ةيثاسلاو: ريصلا ىهو ىلاعت هللا همّرك ملام ت اسما | نم مَرَكبرعلا تناكو لاحم ا مي رز ومال
 || امعريغو مدلاو ةّمملا نوال عاوفاكو ماعنالا ةروسىفو ةروسلا هذ#هىف كا ذ ىلاعن هللا كح دقو ماخلاو
 || نيذلاا مي ايفو تحت اواخدي تح ىلاعت هللا همّوحاما وا < الو هلا دل ام او ءّرعال نأ ىلاعت هنقا سهأف
 | (اهدحأ) اهوسو لة مكل هلا لحأ ام تابمطاو ءّردتالدل اوق(ةيئاثلاةلآساا) دوقمااءاوذ وأاو:ءآ
 ْ (اهماانا) مك هللا هلام ر2 نال طاورهطظتال (اهانو) مكس ىلاهتدتلا لح ًاام مب رعاودةئءئالاا

 : لوةلاوداةدعالا ىل_ءالو# هن لئلا هوولاه د45 تامّرْلا نمبانتدالا هم شابات ااهنءاورنتال .:

 || هنكءالاطلخ لواء, بوسغللا طاع نأ (اممداسو) كلدقا لح أ اممَرَح ل ىذا ااه انىلاهتهلوقهي الا |
 | نصنلا طل اًذاامف لوقا كازكحو هلالال-ناك ام ميركأ بيس طلخا كلذ لكلا مري ذشن موزي هلا |
 ]| ةرق (ةئلاثلاةلاسملا) ملعأ هاو لكلا ىل-« اها دع الوهوج ولاهذ_ه لا دلة هياال اورهاطلاب |

 : ءادتعاتاسطلا مرت ل_عجىلاهتهنا (لوالا) © وحو همك نيد_:ءللا تمالهللا نا اود_ةعتالو
 فا ريسالا مر تابيطلا حابأال هلا (فئاثلاو) اهع رت نعيد اهتم لخ دل ءادتعالا نع ىبننالظو
 لأ تا ديالا مكل لح ام ىعي(ثااثأا)ا وذرم-تال واو رمثنا و واك ىلاعت هل وقهريظنوا او دمهت الو ىلا هت هلو هد ابسو

 ] ابيطالال>هلنامكقزرامم اواكف) ىلاعت لاف مث » مكللءمّوحام ىلا اهودعتتالو تال اهذهيا وةتكاف |
 بوح والاه رهاظو صا دغمصا واكو هل وذ(قوال اةلأملا) لش ادم همقو: (نوذمؤمهب نا ىذلا هتاوةناو
 | رهاطاولاهو عو رمشلاب مزلي ال امتنا نا ىف هب "فاشل باص أ متججا و ليلكلاو ةحابالا انههدارااناالا |
 0 ضن فص خ هناهداع مودا! ىف عورتا دام لوا تمف .قالطالا ىلع لكالا ةحانا ىضتقي دي الاءذسه |
 .[ةلعتمنوك نأ ل ةحاسم لالخ هلوق (ةءذاثلا ةةأسملا) صدمخقلا لحريغف ةح َماعلاَناالاروص'ا |

 ظ | ىلعومهقلا كقزر اما طالال>ا واكر دَعَا نو كر لزالا ىلعف لوك الانا ةاعّمنوكينأو لك الاي
. : . 5 ّ ! 1 

 ردقتلا



 مقالا

 ا فزرل انا ىلءهلزتءا ا ةدح هناق لوالارب دة 2|! ىلءام أ ا_.سط الال نوكي ىذل !قزرلا ن نماواك فائلاريدقتلا

 امناوىلاعتهللا قزرام لك لك ؟ىفنذالا ىلءالا دربدقتلا اذ - ه ىلعدي هب الا نال كاذو الال-الانوكيالا

 ةح هلاف ىناثل اريد ةلا ىلءامأو ال الح ناك اهتز ناك ام لكن وكي نا مزلمف لالا لك ؟ىفىلاعت هللا تذأ»
 الولو ايمطالالح نوكي يذلا فز رلابلكالا نذ ا صه نلاسعت هنالامارح نوكي دق قزرلا نا ىلع انب صال
 !اراك ىلاعت ليل (ةئلانثلا ةلأس تلا) ةدئافدستتلاو صرمأااذوا نكي لالاوالال-نوكيالدق قزرلان ا
 ا ضعبلا ىلء لكسحالا ىف رم الاه هناكف ضبا نه هدلكو هللاوكةزرام اواك لاق نكلو مكقزرام

 ا لأ #حلا) اوذرمتالو لاه اء تحص فا رسالا ل رتىلا داشر ا هنال تاريخنا وتاه هلا ىلا همه |فرصاو
 اراك لاهتا-ا «ةزرب لفك لول هناف د ؟لكق زرب ل ذك دق ىلاعن هنا ىلع ل دي هنا مكقزراست اولكو (ةعبارلا

 ْ هناس> اورىلاعت هللا دعو ىلسء لوي نأو بذطلا ف غلا النأ بجو هقزرب هقل' لفكن ا ذاو هللا م ؟كةزراع

 هلرقامأ باطا!ىفاول_ه-أو هللا اوةتافالا مالسااو ةالصا | هسءلع لاه كلذاوذع ولا فذ نأ نم مرك أ هناف

 هيناعالانال نومه هن م اىلاعتهاوتب ادرك ويهدازو هب رم أ انعةمصوتلا د .ك ًانوهف هللا 2 او.

 ةروكس د9 كالان (فاشلاعوالا) ه-:عىمئامعو هب رم أ ام ىلا“ اهتنالاف ىوقلا بجو :

 || عض ولا اذه ىف نيو ىل اهدهناانإ رك ذدق (مكناعأىنوغللاهقارك دخاويال) ىلاعت هلرق ه عضوملا اذه ىف
 هركاذ غ نس وح هل .ةأمنميو مكدطلا اذه نيب ةبسانم ىأ لاقي نأ ب ماكحسالاو عئارشلا نماعا نأ

 معاطلاومسفنأ لعاوم - ةنارمصأا نمهاموقنا قوالاة با الا لوز بيس نا ان ركسحم ذدق لوقافهسةع

 أ عمدت ف كفهشالوسراناولاه# اهنع ىلاعتهقلا مهامنا فكل ذ ىلءا وفذلحو ةءنايهرلااوراتخاو سدالملاب و

 0 ءاصةتمسسالا ىلءقء_ددقوهاموغللا ئن-عناىف مالكتلا نأ ل- ءاو ضن تهل هدبههلثا لزنأف انااعأب :

 ا مدل دب كسا مدا ماع 0
022 2222-39 2-26 0 

 فقل قم ل ةوقا في فاقلا 0 0 *ىءاسكلاو

 دقءاضيأ كلذ لثمو همكح اوهدكو اذااد ةءل لاو دهعلاو نيل |نالفد_ةء لاشي ”ىد_-اولا لاه
 ىلاقال اص هناف فيفضتلاأر ةنمانأ لوةق اد هتفرعاذا فاالادت اعاضرأ هلثمو دكواذاديدشتاا

 ٍه ةءارقلاءذه فيز ةدسعانأ نأ ل_ءاف ديد ثنلايأرق نمام اوم-ملاميأاو اودّدعو هذمع ديزدقءلاقيريثكلاو

 مامنالةد_اولا نيم ملا نع ةرافكلا طوقس بجو ديد شل :ءار ةااق رم اعنا زهريركشال ديدشتلا لاهو

 ديدشتلاو ىسفذل ايد ةع لاق مسه شهب نا (لوالا) نيهجو نم هع هللا هحر "ىدح اولا باجأو رتكشت

 لس#<رركشلا اذه ناالا باونالا تءاغو هلوق فاكر نك كلاديضتاهنا به ( ىناشلا) ىلا ىفدحاو

 امهدس اب نييلا دةعولامأرب ركتلا ل صح د ةفناسللاو باقل نيب عم ىتموهن ساو هيلقبا اهدقعنأب

 تقراطو هللا هاف اعلم د اولان صن ىتل ا هلع ع ا ا نكي ) رش لانو

 ردوا لمع لدفلا عم أم (ةنئاثلاةلأسلا) ففخ نم :«ارقك :ارقلا هذه ن وكشف صالا تءةاعو للهنلا

 أ ةيهالاف (ةئااثلا هلأ اا ناميالا مكتدقامعوأ م دةعس وأ مدفعي ذخاؤب نكاوردقتلاو

 ًلمولعم ناك هنال ةدد اوما تقو فذخ جفن اذامت دقءامب رة هوب و كفالي ر كلا فروز#

 معلا نا ىلع الاءد-مم ”ىفاشاالال د: :.اةيقءيكصام 15 فاضا | فذفمتدقءام ثكتبو أ مهدنع

 | ةريشع ماعطا هترافكف) ىلا نارام ةرتل# رز قاما هاراتكلاب دو كوسا
 أ بحولا نا ىلعةفادايإ الانأ ل_ءاو" (ةيقرررركوأ مو كوأم كءلهأ نومعطتام طموأ نءنيك اسم

 رماد مورخأ . 0 يع ال حام هيما تح



0 
 : | توةحااذافةدهعلا النادل تلا ندع رض لاف ةنالثلا هذه نمءال دساو ىأب تأت : لاف وكر اهازوءعالوهثالثلا |

 . [ل/ لق مالكلا اذهو ءاسالدساو بحاولا لان :رمءاهققلا نموربذلا بجاولاو هال ا ذفةثالثلا دولا هذه ْ
 | لاخم اًدهو هزمعبال ةثالثلا هذه ن نمادحاودوجولا ف لخ دينأ هيلعبجاولا لاة:نأ (لوتالا)نيهجو |

 0 هنذا يال هناف كلذك ناك امو هئاذل دو-ولا عاشت نوكي هسنضىف انمعمنوكيال ىذلائثا!ناللوةعلا ىف |
 أ نيغلا لوو هئاالاىلاعت هللا لءىفو هسفن ىف ندعم دحاو هلع بجا ولا لاق: نأ (ىنانلا) فيلكتلا

 : لام هكر زوال هناوه ىلاعت هللا ٍلعى هنيعب ابجاو ئذلا كل نوك نال لاح اض:أ كلذو لعافلا دنع

 ||| تايثالاو ىئناا نيب عج نيل دل نيذه نيب عج او هربغي ناينالارب ريد دك ره زو هنا ىل_عةمالاتهحأو

 لإ بسن هثادعر "فاشل لاه (ةيئاثلا ةلآلا) هقق1لو دا قررك ذمهفمااكلا ماتو لا وهو
 | لاهو مءاشلاو ن_سحلاو بدسملا ني دمسو تبانثنب ديزو سابعنب الوقوشو ن٠ :اكتوذ ودمنكسم لك 0
 رك ذي )ىلا عت هنا ع ةاشلاةح ةطغد اربع نم عاصو طنطا نم عاص فمن بجاولا للا هجر ةفيتوبأ
 | اطسوّمناك ام هنمدا را انوكينأاما طسولا اًذهو مكسح لهن وه ءط)ام طسوأ نم هلوقالا ماسعطالا ىف
 ااذاة- طنطا نم ّنءاناثت فرعلا ىف اطسو:هناكام دار ١1تناك غن ناف ع رثثثل | قاب اطنن وتم ناك الا فرءلا ىف

 | دارملا ناك ناو ارهاطداؤلامو.لا توق ىف فاك كلذو نا نما رةريصإ هناف اريح ل_عج وأاقرقد لعجا

 اراه قرطفملاريخ ىف ىدرامودو دحاو عضوم ف الاوادقم ل رتل قدر ل عرشلا فاطسوتمناك ام

 |دحأاملح رلالا-ةفرادةمرك ذرعغ نءانمكسم نيد ماسعط اند سه لسو ه.1ع هللا ىلد ”ىأاا نانا مر

 اا #ه مهطأ لو هيلع قا ىلسم" ”ىبنلا هللاقناعاصرمدع ة سب همق قرعب لهو هيلع هللا لص "ىلا قأت

 ةقدصلا ظلب تع ريشا مال كلاس افك زابالو م وهو عاصلا عد ربنمكسملا مامءطرب ردع: لعل .ا؛كلذو

 |عاصلاب اهرب دة :صنخاان تن ”دةور-طفل ا ةقدصن اربتعما.هر دق ناك للهالا ماهط اير دقتلا ن عةقلطم
 ْ ا ىذلاو لدءالاود اطسوالاو مكله أ نوهعاثام د 2م هنا هللا هجحر فرن ىلأ ةحوذ امال

 ادكقو مادا تركي لذعللاامأن ى اب قدا رعدتا هز -يفاش || 26
 ْ || هللاامهحر سابعا لستر

 ْ أطسوأ نمهلوةنأب هتلادحر ”ىفاشلا تاحأ بلغالا ىف ديزيو ارخ د ل

 ١ ْ ه.فكيادبلكالا ل. ط5 ناك اعد ن ناسالاناقردةلاىف طسوتلادا راانوكي نأ لق< م كءاهأ نومعطتام 1

 زيكا نم هيفكي هنا بالغلا طسوتلا ناالا ناوذملا همنكيالذ لكسسال اريثك ناكانع 0 واسعا |
 0 نغلا "0 تركيا راسل انا عزكم لةاسقلإ قط لؤتاادإز [!نوكين ؟لدتصو قمل سر ةرا
 ( تدءطااف طسوالا دا اراانوكي نأ لهتحو زيدلاو ساو ماو ةطزللا اوداطسوالاو ةرزلاو هلاك

 ٍ نيهجولا انرك ذام ىلع اغذالا لج ب لونة نيرمالا نءدحاو لكبر القحم اعذالا ناكصساناو هذا ذالاو |
 ْ نا (ىناثلا (ْ .ماعطلار دق ىف طسوتلا قلع ظفالا لالا ىدي لذ عام الا, بت اوربغ مادالا نا (لوالا) ا

 || كشلا انسرطونب_ةدااا نسج وأف هماع هيفالال دال ظفالا نال هفلوكثءقابلاو نية بجاوردقلا اذه (]
 ا د01, 5 دو لامر مالعطلا كلغ نجا ولا هنا هجر ”ىفاشلا لاه ( ةئااثلاةلأسملا) مسءأهللا رأآ

 | ئالئاارومالادح أ ةرافكل ا ءذه ىف ب> اولا نأ "يناثلا زاج نيك انس ةرممع ىشءواىَدغاذا

 | بجاولا نوكينأ بوق ”كيلقلا ةودكلآ ف بجاولا نا ىءانعجأ ىامعالاواةوسكلااواحاعطالا اما
 ثعالاوذيدغتلاو ماعطالاوه بجاولا نا ىلع تلد , الانا ةفت-ىبأ ةد كيلقلا وه مانعطالا ىف ا

 ١ ظ | ةمد

 1 لهالا ماعطاو مكيلهأ نومعطتام طسو أ نم 'لاقو هنح ىلع ماعطلا تومعطير كات لوا لد ءاديماعطا مه ا

 || نم موك ميلا ماعطلا مد ةتثاكا ذاءارقفلا عطب نالف رعلا ىف لاقي كيلقاانالنيكقلاب نوكم ١
 ْ 3 اما بح ةولاناهتءدش ا ىذرت ىذاشلا بايسأ ايذاكن وكي نأ بجو ماعطالابىمأ هنا ت ةرئاذاوءاك أ ٌْ

 ْ أ ةلأسملا) )رابع اه او نور رلابإلا :دعلا نعحرخ الف كلذ نم لف نوكتدق ةماشعتل اوديدغالاوديزالاوأ ٍْ

 ْ ع د ع هس عجم اشار اقام -ىفاشلال اق (ةعبارلا |
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 د صسسالول

 ءانعملةعءيال ىذلا درهتلا ىلءبابلااذ- هرادمنا هللادجز <يجذاشاا ةت2 زا مانأ ةرمثع ادا“

 اهائءو ةغالاىفةوسكلا (ةسماشلاةلأس 1 صنا ادروم ىلء هيفداةعالا بجي هنا كاذك ناكامو
 رازا ةوسكلا مساهءلع عقيام لف رهف ةرافكلا ف ىز# ىتلاامأن هنىدتكبام لكح ودوساب الا
 ا ن_سملاو سامعْنالوقودو نيكسم لكل داو بوث ة هع :ةموأ ةمانعوأ ليوارسوأ صدقوا“ ادروا 0

 زاسحلا اذه ىف لدال | ل.ةو'ءل١4َهةرلابدا را سااةلَّأَس ما) هتلادحر -*ىفاشلا هدمود ودهاجتو
 ةيقرلا نم قالطال | ىهسف ىل_لسا كال د ل_-قاطأ اذا لع هةبقر ىلا ادي عمه ناك برع فرد ريسالات ا |
 هللا 4هر ”ىفاش الاف وهز زو تامقرلا عسب .<نا ارهاظلا لهأ بهذ مو ىندعلا ىلع كلذ ىرج من ةبقرلا كف |

 دعب تاوأار ددرتكد[ تنك يقلع لاو م :«بيع نم ةهلسةبقر لك ةرافكلا ىفةيزحلا ةبقرلا

 ب رقااىرششالو ىئاكا!قاتعاالو تارافكلان م ون ةرفاكل | قاتءازوجيالو ة-نمؤ ءنوكنتنأ

 ل

 5 0 ةلد( مر 3 ةرافكل ادع نإ لع هينا هيمدو قا نأ (اهدحأ) هو>-وهلاثلق ةلامال لضن أ قّدعلا نا عم قتعلا ىلع ا نه نا / مولر | ماعطالا دقلة دماف ىأ لوةي نأ لئاقل (ةعباس بلا ةلأسملا) راهلافا هنآ ىفاهانرك ذدق لاس اذ هو ثدياهايز او

 3 ٠ ' هرور
 هه ى الد لاي, 0 : مد (اهيناند) اظاغال ان ةءادملا تيجول بدترتل ا ىلسع تيجوولاهن التت رتلا ىل_ءالريضا | ىلع تيجو

 ىهوز 0 فر.وذلا ىعارب ىلا هت هنا ىل-ع هيبنتلا هنمدوصقملاوادوجد معأ ماهالا نو تصح لم.أ هنال ماعطالا

 0 كانو نوكيالو ماعطا ا دعال دقرتقفلا را انال لضف أ, ما.عطالا نا (اهتاانو ( ف.ااكستاا ىف لم مستااو ا ٠ تاز َ :

 ىلاعت لاق م + هنو. كو هماعط اهال و ىلءب < هتاف درعا امأ رضا ا ىف عقم ف ماعطأ | هسمطعد نم

 هتوقهدذع ناكا ذا هللا هجر ”يفاش *ا١ لاه (ىلوالا ةلأس 11 لة د اسم همقو ( ماا هزل ءاصات
 هدسنع نكمل « )ناو ماعطالابةرافكلا همز نيك اسم ةرمثع مهطيام لضفلان مو هتلماو هموثهلايءتوقو
 هنف بالام لالا ن مهدئعناكاذا مايصلا زوج هللا همر فينس أ دتءو مايصلا هزاجردقلا اذ- 5

 نا ديو مدعىلءمايصلا زاوجو اع ىلاعت هنا هللا هيدر "يفامشلاةح ام داع هلع ةاكرال نم لءشخ اك ْ

 زوال نأ بجو ةثالذ هلاهدهنادسو مدع د نعت طرمشلا مدعد نع مدع طرت ل اعملاو ةثالثلا هده

 دقوه ملا“ ”رطضملا حال اك كل ذ نال ”هل.او امون لامع توقو هسفنتوآ نا دجو دنع هب لمع ااكرت موعأا

 00 اباو سلا نسعد ةةنآكر يغلا ق-وسغنلا ق- ىف صراعا عقو تم هنا عرمشا | ىف اشير أر
 همأو 5 مدأف هللا هوحر ”ىفاشلا لاو )م ةسيناثلا لأ سللا) ةرودلاهذ- مريع ىلا مال ومعمب الا قشنأ

 .ىلاعت هنا ”يفاثلا د دج عيباتتلا بك ةقينوبأ لاقو هَ ةدمءاشن او هعب اةةمءاشنا مانأ دا وعلا
 ند رد نأ - بجو مانأ ثالث مودي تاق زفتلا ىلعمانأ ٠ الذ نوما ف -الاو مانأ ةثالثمامص بجوأ

 تاعد اممم مانأ ةث الث مو عة دوع سم نباو ب هكسص نب بأ :ءار 02 ىورام هللا هر ةفذح ىلأ ةح ةدهعلا

 العن تاقملاان ١ رة تناكولا- منال ةدو ده ةذاشلا اةءارقلاناباوآاو اههّياور نعفاذعتالاه-مءارقو
 لاب كل ذو نآرةل! ىف دال او ضف اورلا نعط مزلرث اود | ىلع ءىلة الن آن ارق ىفانزو ولذا ارتاودم

 5 ارقدنا بعك ني ىنأ ةءا رقى ل ةناضيأو >< نوك- نال ملحن الفةدو دمه ةذاشلاةءار ةا1ناازاعت

 هيلع هللأ لسع ”ىنلا نعىور هنان هئعا ونا واط رمش ناك امل انه ع ,ايدلانأ مم تاه اصلا ماين ف
 ناكوأ تيًرأ مالسلاو ةال_هكلا هيلع للاقف تاع غنم اهي طق فأنا ءر نم مانأ ىلع لاف الجر نا اسد
 آذهئانلت فدو و ةعينا قد أ هلل اف لاق ىلد لاق كنز زد ناكساما مهردلاف مهردلا تدضقن نيد 1ع

 تامامدلا نينا و ماع لفل نا 1000 رم وهف لا ا ابا اءاو> عقدا وثيدخلا
 زاوج ىلع لأ :الدلا ىوقأ ن مكل د ناك بدساا| صوص ال انذللا مومعي ةريعأ انا لوصألا ف تيندس اقوا

 ىدحالنيثالثلا ىدح !نيعءاوسو أ زرسا نيمعن ءمانأ تس ماصنم(ةئااثلا هلأ سلا )اضيأ انههقيرغتلا
 ةدهعلا نءج رع يح ونال 5و هلع مانأ ةثالث مايص بجو أ ىلاسعت هْنا هملع ل_لدلاوالو أ نيذيِعلا

 ماعطلا نمدهرك ذمه: امىلاةراشاكلدهلرق (مفلس ادا مدح د ':اعأةرافك كالد) ىلاعت لاف مث

 سجس مد سس



 الا ا 08

 ١ أ داو لك نا ىلع تاددي الا لا ةفزاج ثنطسا لبق ريفكشلا نا ىلع يالا هذ مب "عفاش جحا ردنا نلعأ .[| رخأ مانأ نمد تعفرةس ىلعو ضي سه مك-نم ناك نخ لاف امام ولم هنوكل ثنطارك ذفذح هلاالا فلما || دروع بتال ةرافكلا نال جئتحو حفل اذا .مكت اعأ ةرافكر وك ذااءااذ ىأ ةءقرلارب ارسقو ةؤينكلا و 3

 ىهو ةترةدهبف جفاحاذا ةوقو لاه ةدهعلا نع جره نأ يجو كل ذك ناك اذاو نيمل اكل 3 نءةرافكلا | الأ ىأ دقذ ثنلال_.ة فال دعاها دا ذاف فاطادوجو د_:ءنيجلل ةر اذ حصص ةثالذااءامسشالا نم

 ىلاعت لاهم ه» ْر اودت هناق ثذطا ل قو نيعلا د٠دامأو زر وعيال نيعل ا لة :رافكلا مدت: نأ ىلسع همنتلا ْ
 |يدقتلا اذه ىلء نأ الا نمه-ولل لةسحت اظذالاو ريفكتلا ىلا | او ادت الثا ثذطسا نع حفلا ذا مكناعأ أ اوظف-او (قاثلاز فاعل هنأب ف«: مفصو هنيدل انذاح وق نا ىلع ةيلالا هنمتقبسسناوهلوق لدف تترةملالا:متةيسسناو « هنمعل طقاسانالالا لدا ّْ أ ريثكل اه اهنماورثكتالو ناالا اوالق هم دارملا (لرالا) ناهبو هنو (مكناع اولغةحاو)
 أوه ىذا تأيلف اهتماري_خاه رمسغى ارث ني- ؟ ىلع فاح نم مالسلا هءاعااوةبامو هع نوكح. |

 تصل

 ًارهاظ ىعملاو (نوركحدت مكلما هنايامكل هاني كلدك ) ىلاعت لاق م « هن.عنءرفكمأ مريس |

 | ماكحالا نمثلاثااعونلا اوهاذ_هنألعا (ن وطقت مكلءاهوتمجاق ناطشلا لع نم سجر مالزالاو ٍ
 ا لح ام تامدطاومردتال مدةتامف لاق ىلاعت هنأ هل ةاع هلامصتا سوو ورا اذ_دن:رو تححاملا 1

 ا مرجالرسيملاوريختا ةياطتسا ارومالا لج نم ناك اسا مت ابطال ال هلا مكة زراسم اواكو هلوق ىلا مكل هللا |
 لأ رينا دعم ةرقبلا ةروس ىفانرك ذد قاما ل-ءاو تام را ىف لو تالللاىف زيا دره_غام_منازمب ىلا عت هنأ ||
 .نأو بصنلا ىل-_ءمبذاموهاوق دنع ةرو لا هذه لو أ ىف مالزالاو بادأ الا ى_هءانر تح ذورمدملاو |

 ا (لوالا) ناهوردللا ظفاقاتّثاىفو عضاوملا.ذبم هءاعفءاصةةسسالا دارأ نش مالزالاءاوهسقنست |
 || ىأت راف تكرتىلارعالا نبا لاقت (ىاسشلاو) هرتسف هتلملاخ ىأ ل _ةءلا ترها ملال ارم رنا تيد“

 مام-مالزالاو اهنو دعب اهو.سمذ ىتلامستوا ؟ىهياصنالاوروز لا ىف ,هراةوهرمسملاو اهرريغت |
 سس رهلوق (لوالا) نيفص ون ةهبرالا ماسقالا هسه فصو ىلامعت هنأ مل_ءاو رمشوريخ اهماءبوتكم ْ

 ( نمل هو انصبقالع لع اذا سجرو اسجر لجرلا سجر لاقي لع نءرذ.ة:_ -اام لك ةغنلا ف سجرلاو
 | سد رلا ناكف د_ءرلاد توحلا ديد ناك اذا ساجر باض» لاك تودااةدشو»و ءارلا فب سجرلا :

 اذهوناطشلا لعنمهلوق (قاثنافصولا) مّقلاىف ةددرلا لماك ةبردلاىوق نوكي ىذلا لءهلاوه
 أس نوكرشا اان اهلوةا سر ئاكل اور فاك هنال ثدمح سف ناطر كلا نال اسجر هنوكل لكم اضيأ
 (| كلت نمدارااق ناطي_ثلا ىلا فمضاام لك اي أو نيثيبغلا تاثيردلا هلوقل يبدا ىلاالا وعديال ثدبللاو
 ىلاعتهنا م ناطب-ثدلا لع نماذه لاه هلع ىذَقأ ىدرمهزكوذ ىلاعت لاك هصقلاكىف ةغاالا ةفاسضالا|

 أ اذام ىلا :دئاعءاهلاو هتماسن| اونو كس ىأ ءو.:ةباق لاف ني_ةصولا نيَذ_مبةعيرالا هذه فصواما

 | لمالا ناكف ةروك ذملا ةعبرالا ىلععقاو س+رلاو سجرلاىلا ةدئاعامنأ (لوالا) ناهبوهمذ
 أرممملا وردنا نأشامنا ل.ة هناكفو د_هلا فا ذا.ا ىلا ةدئاعاسملا (ىناششلا) لكلال واس: هبا: ءجالاب

 ءامشال هذه بانت ان مآل ىلاعت هنا لعاو ناط.شلا لعن ءسجر لاه كلذلو كلذ ه.ثاامو أ امهيطاعتوا |
 ةوادعلا مكن عقوب نأ ناط,_ كلا ديرب امنا هلوةوهو امن دلاب ىاغتيام ( لوالاف )د غ1 نم نيعون ايةرك ذ |
 لعاف ردا امأ رمسملا ىف غرو ىفالواءابذغيلاوةواد_ءلادج حا رمنأنا م-عاو رمسملاو رنا قءاذغملاو |
 حرفي هن اثري سئأتسينا برش !كلذ نءدضرغنوكيو ةعاج عم امجرعشر هنارهللا برش نمفرهاظلا نا
 ناقل باغالا ف لذ ناالا ةمحلاو ةفلالا دمك ان عاهجالا كلذ نههذرغناكسق مهتااكمو م دن داك

 : د:ءو ل_ةعااة عتاد ءرغنمبضغلاو وهم كا تاوتسال قعلالازاذاو لةءلالءزيرهن1نالدضاا ىلا ل

 ام جزل دس



 ددشل

 م او ىل:ةذاو برمضا ١ ىلا تدااسعر ةعزانا كاتو تاعصالا ك ءاوأن ب ةعزاملا ل سدت امهتال.ةسا ا

 اديك اتبجوي برشاا ىلع عانت جالا نا لوسي ناط._ثلاق ءاضخ لات | ثروب كل ذو شدنتلا '

 | ةعسوملا» اراه .ةفريسملاام اوءانضغيلاو ةوادعلا هبات تاصحو هالا ب اهنا ةرخ . لابو ةبدلاو ةفلالا ا

 "اجر ىلع هين جاجا ىلا ل :ءاعدةصرامقلا ىايولغ ءراصن ءناللا ومالا بايرأب فادجالا نادل ىلا

 هلهأو هم ىلع اةيناىلاو لاملا نم ى هل قييال نا ىلا كل ذهل لصحع ال نا قة دقو هسا ءراص امير هنا ا
| : 

 رهط هل نعد !اغاوناكنيذلا كئءاوال» د ءريسسمدو امك سمارعشف قب :كاذد_ءب هناك الدهدلوو

 ا ةددتنأ كالو سانا نيب ءاضغملاو ةوادءلاةران اى ناس ظع ناس رسل اوردللا نأ هحولا اذه نم

 ١ ماعلا لاس داضم كلذ لكو نكسفلاوحرااو حرولان هه ةءوط علا رود الا ىغفتءاضفملاو ةوادعلا :

 / باطشهن الاد هه نالاناق هد , الارخ ىف امهدرذأ مت مالزالاو باصنالا عمرمملاورهلا عجل لبق ناف

 أ رمس اور تا نع ميم دومهتااو رسسملاورجلاامنااونم1نيذلااسمي ا لاك ىلا.هت هنا لل ديني _:هوملا عم

 رمسدااورولثان 3 ىهيملا هنا  الاوذد٠ نم دوه ناك إف ةدسفالاو عجقلا ىف ةيراسقتم ةعررإلا هذه نراهظاو

 ناد رك ذاايذي الاخ ؟ىن امه درفا مرج الرسسيملاورهلنا حبلا دمك ترمس اورهلش !ىلا مالزالاو باصنالا مضاسغاو

 ا مدسب) ىلاءد هاوقوهو نيداادَق ةقلعتا ا دسا هما رمسا ا ورنا ىف ةدو-وأ ا دساةمأ ع نءىناثااعوذاااما

 3 برطل اثروبرو4:ابرم نالر ه الف هللا ركذ نع عدم ردنا برم“ نآامالوةنذ (ةولصا!نعو هلل ارك ذ نع

 .ةالصلا» نءعاماو ىلاعتهتلا ركذ ن ءتكاذغ ةنا سلا تاذللا ىف تق مي ةيناعسملا :ذالاو

 ةذاىفهقارغتساراسص الا ناك ن اهنال كل ذك ف ةال-هلانعو هللا رك ذ نع ءعنامرمسملانااماو كلذكف

لس.ةنافةالصاان عودا رك دنءدعتاع ةلاطاهذ- هناك شالو هاوسئ هلا تكا هاعنامةياغاا
 

 1 ناعمر يللا رت لبق ”رزك اع تأ اك ىناعم اهله نا مث ىلاعملاهذ- ل ىه ردللا مرد هلعزا دج ردد الآ

 || نعمكحا فات نا ىلع لئالداادح اوداذ_ هانا ةلدلعتلا اذه ةصص ىف حد قي اذهو الساس ناك ام مي ردتلا

 دسافملا هذه ىلءرسبملاب بعللا ورنا برش لامتسما ىلا عت نيبالو "لعام وك ىفحدةءال ةدوصنملا "هلعلا

 ا نما ا (تروجم ع الدو ( هل ا ة فعلا :

 دم ل ١نأالا رحانقلا قاماهفتسا تاكو اذه نا لءاو ياما د هب , الا

 اهكرتنع كلذ دعب مهفتسااإف تطاشحأل ىدق رهظأو لاعفال اذه مذ ىلاعت هنال زاخغا اذه. ندح انا

 0١ ل-م«:هلوةراصف روظ دقام هقن ءروطظ دقام دعب هل قنا هل ىلءق هناكف كرئلابرا رقالا ىلءالا بطاذءاردةءم

 ْ: ملعاو“ اّمْنالا بو>وب فاكم لارا رقانانورقم*اتنالا بوجو ىلع ىلاعت هللا صصنت ىرجتايداج نون . منَ

 1 ةءاكل !ءده تال كاذو اهمال اريدصت (اهدحأ) هوو ن هرهثا برش رد ىلءةلاد 4 00

 / رنا نرق ىلاعت هلا (اهينانثد) ةعبرالا هزهالان اطم.ثأ ا ىلع نم م ى- :الورسرالالا لات ن رمل

 1 سم ىلاعت هنا (اوكلان'ق) نثولا ديا.عكردللا براش لسو <. اعهليا ىلههلوق هنمو ناو الا ةدا.عإ رمسااو

 || ناك اذاوحالغلان مبانتجالا له نوحلفت مكلعل لاق هنا (اهعيارو) ب وجوال مالارهاطو باتتالا

 أ نيدااوادلا ىف اهتم ةداوملا دساسةملا عاونا حرش هنأ (امنماشو)ةيمخ باكترالا ناكاس دل تانحجالا

 ا ( تدانيزو ةاليعاا نءوىل ات هللارك دن ءضا ارعالا ل وه-و قاذلا نيب ضغادتلاو ىداعتلاع وذو ىه

 ْ حتاسقلاو دساية ملا عافأن ءاريخأم مكماع كل دق لق هناك هب ىهتذ . ام غلب نموهو نووتنم 0 ْ

 ١ (اهعاسو) ظءاوملاهدبجاوظعوا ملني-- هلع :كام ىلع نأ 00 ف كلذ

 | هناا اوءمطأ وداراانأهرهاظف ( اورذ_-اولوسرلاا وءيطأو هللا وعطأو ) كلذدءد لاف ا

 ْ اورد -١ىأاورذ-اوهلوةورمسملاور نان * بانةالان امه سأ نءهرك ذ مدقتاسعف لوسرلا اوعيطأو

 انو ا ١ هل عسل هلود 0 ع - توسل ًْ



 : ندب

 | أ مكنا ا .و هذا مكحح نع هم ص رعاو كراكتنل اذه ىف تلات نم حق دي دقق ك2 هءوو مد تكافعدن 00 "1

 ] 0 ءارواماماقراذنالاورا ذعالاو غدمامملا ةددهع ن نا يرتد لولا مكمل تاكد دقةسطاف ع ماو نا ا

 الأ دحاو لكراصن دي دش دي دم هنا كشالو ىلاعت هللا ىلا كل اذ هع ضرعاو فراك اذه فااخ ن 00 ند
 |” | عنيف ااتحالاكلزرتو فصنأ نمنأل_ءاورهلا ير كى ارهااناهربوار هاقالماد ةيناقلاهوجولا هذه نم هأأ|
 1 نأن اطم_ثااديرامغاهلوق ر ؟ دااىلاعت هنالكلذو طر كشم لك نق خب يع نما الاوز_هنا أ

 01 نأ ل-فهدعب لاه ةواصلان رعو هلل اركصص د نع ءمدصيورسملاو رجلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا مكن عقوإ :
 0 لو ةملامت ادب عوامل ن مودسأةملا كلت ىلع ”ةسسم رنا نوك ىلعرهنا برش ّن ءىهنأا ب ترف ة5نوّمُمم

 : أ نوكى هنود مث لوف وق هلعنأب عطقلا دف ادهوركسلا ىف ةرثوءاعوكن متداواعغادساف لاك

 : قيوردقتلا اد مولع افا نمو مارح ركسم لك نأب عطقلا تحواذ- مترثاذاوراكسالا فارثؤمر يللا

 1 11 تاركبأا اواعواوتا نبذل لعسال) ىلاعت هلوةلعأ هاو حالعهدا.نعأ س د هلوق ىلءارمصم

 1 (نيئ_سهلا بح هللاواو:سحأواوةتاّن اونماداوةتا ختان اصل ااولععو اونماواوةثااماذا اومعطاسق

 1 دقاوتاك اننا و !ناةياصعلا تاه رهام ردنا تازئا1 هنأ ىور (ىلوالا هلك#-سملا) لد د اسم هن الا ىف

 1 لاحاضو رمث *مممال كلذ ف مهملع اال ىنعملاو ب ةن الاهد_ه تانك ملاح فيكف اولق غدد ا موي رانا اورمث :

 ْ هللا ناكأمو ةسيعكل اىلا سدقملا تان نم ليتل نعسن ىفىلاعت هلوذثا ةهباشم بأ لاند #هو ةلاع تناكأم
 || ناساف لاما عض الذ ى صاب هوما +ةمسا| وذ س دولا تيب 00 كا أم 5 اهنا عشا

 فالخ ةغالا نم باغالا ىف ماطاا( هيلا :1!"هلشسملا) ىفناو رك ذ نم مكن لماع لع عد: دل
 ىلاع2 لاف اك تاو رمشملا ىلع عقي دق ماعاملا سانا الا ب رمشلا فالخ مطلا نوكي نأ بدعي لل ذكف ب تارمشلا

 1 وكنز و رجلا اونرمش ىأ او.عطانمث حاج هلوق نوك نأ زو اذه ىلعو ىم هناق همعطا مل نمو

 : || ناك ذاو ىهتشن تح قذىأ مطن مامت ب رعلا لون دقو برعتبو لكولا؟ ددل لا ىلا اعجار مط عم

 1 لاسهاا ضءنم ءءرا (ةقلاشا ا هلك-سأ 1١ اعم بورما و لوك امال دف قودلا ىلا اه ار ةواكدا ىسعم

 | ةالصلان و هكلاوذ نعت ةاصو اغيل وذو ادملل ةعقومنوكتت ام دنع ةمره اهئارهتا ىف نيباسأ ىل اعت هنأ
 01 عاونا هعمل ضح ىلإ دس افا كلا تع ءيثه_عم ل_هع ماذا اهءعط نم ىلع حاس ال هنأذنا الا هده ىف ني

 ٠ ]|| لوزن ليقر تا برمث نم لاوحأ ىلء هل نكءالواولاف ّرالئاىلان[-الاو ىوقتااو ةعاضلو ا :

 ْ ”كلمقلا لب وعدن[ كل 3 لم داما اوهعط نيذلا ىلعحا:-ناك ام لاةاكاذ دار ناكل هلال ب ردا ا

 حانج تاماصل اواو اونمآن يذلا ىلع سيل لاف لب كل للة بل هنكلو مكناس ع.شيا نتا ناك امو لاق م

 || لكعاج دو درهلوقا اا ذهنألءاو ىذامالاللبةّمسمالاذا نأ كشالو !ونماواوقتااماذا هل وقحلا ||
 ا ركبونأ لاهر هنا يرق لزنال هنأ م هالاركبونأ ىورام هياوذ- ىضامالالىل.ةدسمالا ذاَدلك َتامهاوقو ةمءالا ||
 || نادليلا ىفانء نيم اغلا, ف.تكصورامتاااواهذورإلا اورمدقواونام نيذلا ناو اب فمكهللا لونا '

 نامزلا ف تنثدق ل اهريدد ةاااذه ىلءو تان : الاهذح هللا لزتاف امو عطر م مو ردنا مرح هلل انا نور عش ال ْ

 1 ملك ار نصنلا اذنه منهاج منيذلا نيم اغلا ى- يف نكحا : هَ , الاول ه لوزت تقو نعىل.ةة-سأأ '

 الأ ىوقتلالودح ةثااثاا: اب نم” ناسءالاو ىوَةَدلا ل وصح حالا ىئئلطرسش ىلاعتدلا (ةعبارلا ١
 | لع لالا نورثك الا لاق (لوالا) هو>و ىل-«ثالثااتارملا هذ كريس: قاوفلتخاو ناس>الاو /

 | مفانتلا لوقا] )هبل نايتجالا مط عمدا هلال ءاقما ثااثلاو هملعتامئلاو ءاغتالا ماودفانلاوعاقتالا ١
 ْ هد_هقامورمسا اور ملا ءامقنا- (ىناثااد ١ : هَ الا هود ه لوزن ل_ق ىداغعملا ع. بءانقتالوالاتأ |[

 ((ثلاشا!لوآلا) مدالالوق اذ_هوئياالا هذ_هذ_هبهع رك ثدحام ءاقنا (ثلاملاو)ةيالا |
 أ ةرايعىوالا ىوقتلا لاقدق هجر لافتا هركذام (عنارلا لوةلا) رئاغملا جرئاكلا غرفكلاا ءاسققا ||

 ا نينمول' - ل ا ااا وة قاب هءاقتالا ع

١ 0 



 ا
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 ١ ى وةنلاوةد_سافلا ةبسشلا هذه نا وةننأ هه ام تنادحححس ناددعب لا رح عاص» دسنع

 ' نع:رابعة شلاش لا ىوقتئاورهلا نرش ءزارتحالا ى هو, ب , الاهذ_جعاقباطملا لم_ءااننامتالا ةناسشلا

 ْ ' قالا ىلا ناسحالا ىوقتلاءذه ىلا مضي مفاشلاو لوالا ف ةروكصح د-اماىوَةثااىلء ةموادملا |

 | نامالا ىل_عثطلا فةغلابملاو ديحصأللا رب ركتلااذهنم دوصةملانأ ( سما لوقلاو)
 ظ مولهملا نأ عم ىوقتلاونامالا طرت دافور طا لوا نءحاشلا ع ور طرش ل ل_يقناف ىوقنلاو ١

 1 رت ىف حان هسلعلب لواتلا كل ذ ىف هملع حامجال هناف تاحامملا ن ,ماشش لوانت 7م او نمؤي[ نم نأ |

 صضرءملا اذ_هىف طريشاا اذهرك ذف حاملا كلذ لوانتب كقاعتالثل ذ نالا ىوقتاا لرتؤوناع الا

 1 هذ ه ىل_ءاوناك هن الاءد_ه موف تازننيذلا ماوقالا كلو أن أن ا همأ لي طارتشالل اذه سل القز اجربع
 ١ | لعفا ف ديز لعله تلاقين هاثمو ناسحالاو ىوقتلاونامتالاوهلاوحالادجو يلع انثةفصلا ١

 3 اندوعناكو مراحلا قتااذا حاملا ف حان دنع أ ى-عسا لوف حاممسهالا كلذ نا تاعدقو حانح ْ

 ْ ىلياو نين د2 بيساو ل عدل او لدفاح د ومر افا انموم قينااديز نا ديرتا:س

 ١ ١ ليطقف حانللا قنق سدا ناسحالا ريسثأت نانيب حالا ى ىف اط رع * ناس الا ل_ءحامل ىلاعت هنا ْ

 ١ ىلاعتهللاةبعرسفت م دم دقو تام انتم ىلعأوتاجردلا فرمث أ ةجردلا هذه ناك الو هللا هك نأ ىفو

 | نآرلعا (مكحامرو مكيرديأ ةاشتدمصلا نم ئتبهتلا مكنوللاونمآ نيذلااسه ) ىلاعت وق « هدايعلا |
 ١ ردا ىئتسا ممكل هللا لأ ام تاسطاومر هال لاق اك ىلاسعت هنا م اظذلا هحوو ماكحال ا ن نمرخآعوناده ١

 | انه-هوتامّرملاف هلو دينو تالا#ا نع دمسصا!نم ع سل ه ىئئتسا كلذكف كلذ نعرمساملاو |||
 | مقالا اود نانوكي هدق نونلاو ماللا نال مسقلا مالدّتلا كتواسادهل وقى ماللا (ىلوالا لأ لا) لئاسم |||

 | ءاقتلالةحوتفمم كنواساهلوقفواولا (ة- ذاشلاةلأسملا) مسسقلا ىلعاليل دام مب* مقل رتاذاو
 | هلماعم مكةلماعما ىأ م :دصعم نم مكسح_:ءاط َنريتْخمل ىأ مكنواسل (ةثلاث ااةلأملا) نينكاسلا
 ا ل ومر مهو دمصلابهللا محال ناب نبل: انما لاك (ةعبا رلاةلأسملا) ريتخلا

 الم تل :لئساو ارامو جام رابهدب تو ىديالااهاة تلا قط تورنت يان تست ١

 أ ىذلاو س-ولاراغصو ضيبلاو خارفا ا ديصلا نم ىديالا لا ”ىذل ا ”ىدحاولا لاف ءالّب اا .مء هتف امهانذ 1
 | عنمع لام نود عتنمملا ش وتعال م -ادمصلا نالزئاجريغاذسه مسمضعب لاق ورابكجلاحامرلا هانت ]|
 | ماظعلا نتذل ا نم هن سدا هنا لهنا دمصلا نم ىثد هلوق ىف ريغصتلاو َقَتلا عم (ةسماشا ةلأسلا) ْ
 أ ىلاعت هللا نات لم ءالّءاودامغاو لاوءالاوحاؤ رالالذيءالتالاك هاش ايعص ايف فدلكتلان وك ىلا |||
 1 داس لا كسلا دمصودو رعلا دمصب ليم" رسا ىب نكمل (ك تريل ادمص : سو هدلعمقلا لم دع ةقأن .كما | 0

 || (ىاثلاد) ركل انود يلاد.صدارملا (امهدحأ) نيدهجو نم ضيم مقلان مهلوةىفنم (ةسداسلا ||
 ا نا والا نمسح رلاا ودتتح كما ركز بتل نوكتتأ لمتكي جام لا لاهو لالالا دمص نود مارحالا دمص

 | عم ناكاذادمصلاو مكحامرو مكي ديأ هلاثثىلاهتدلوةلءاد, لوعفااديصلاءدارأ ( ةمجاس داةلأسلا) ||
 |( مهلا لعمل ) ىلاعت لاق مث« ادع ناك امحامرلاو دل ل, صولا ناو اند نوكيردصملا ْ
 (لةنءانعمفف اوفلتشاو لازبالو لزب للاعىلاعت هنالز ام ' ذه نا (ىلوالاةلأسملا) لئاسءهبفو ||
 فدع ىلءاد ه لءثو فد اناا وو حو موا كما مال -,ق 5ر معدن باطن ن يي |

 1 لل ناهجو هيف تمغاان هلوق (ةيئاثلاةلأسلا) مغاان هفاك: نمهللاءاماوأ لعيلريدقتلاو فاضملا ]|
 نم (ىفاشااو) بنغلا وطول ةودو هبأك لو ىف كادر تحد يانا طم اج لاعاال ذات نم |

 قد قاكح هجدمغ 3 دخأز وضح بيسي لاسملا فاتذعالو قدةع هو صال اب ناو نيف
 ا هلأ لا مكمان ولاف مهذطا شيلا اولخاذاو انمااولاقا ردح ننام اذا نيذلا ني#ةذاس: ا
 ا لثمو هو ود نعاس اع هوك لاح هفا نم ىهماو لانا, بص: !ا لى برخغا مط (ةثلاثلا



 نا
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 لا 1 ارت وانك دددقف تمغلا يسعمامأوا بءغاانمجرنوشخو نسغاان نجرلا ىد> نمهلوق اذه ِ

 'ةرخاالا بادعدار او (ميل1بادعءلف1 كلذدعب ىددعا: نك) ىلاعت لاف مث 5 بدغلاب نونئمؤدأ

 / لاق هبات عزو اعمحو انرض هرهظو هنطب برعضي نود با دل !ذ- ه ساس عن“ ١لاق اينالاقررزعتلاو

 ' امها ذعد مشاو لا ةفاناذع نين ازلا داج ىم-اك برعضل ا ىلع عتيدق باذعلا مسانالزاجاذ#هو لافتا
 | اناذع هي ذعالدهدهلا ىف نا لس نءاك اسلاكو باذعلا نمت انصغللا ىلعام فصن نهنلعف لاكو ةفث ”اطا

 روتر لئاسم همفو ” مرارا انقالاونتا بلاس ىلاعت لوقا ديد |
 ظ اعيسلتقاذامر ىلا اذه ىلع نكي لأ الوك أم ناكءاوس سو ىذلا هنأ (لوالا) نالوةد.داانذار 1

 ١ لوةلاو) غ-اءاماغلا,بدعرقر ل !انو هللا هجر ةةمنح ىنآ ل وقوهو ةاسش هم هب رواعالو نعذ هل لكوالا

 0 | ىفاش ثلا لوقودو عما لقى ةتبلا نامضلا نيعالاذه ىلءذ هبل ليام د.داانأ (ىفناد ا

 | ىفاشلا ةح بتذلا لت فو سملتا ىءاوذلا تق ناهضلا نوعا هنأ نتا هجنر ةلت :-وألسو هتاذكر

 | هتأانلتاغ ا نوضيال نب جوت دم سل هلك ا موسع ىذلا ناو هذ نآرقلاامأريسكتاو نآرقلا هنا هجر
 ١ 110ه ا يطسوزرصل | ددس مكك أ يالا ةنطدعت قاتل وذل هاك أ لك ام دمضلا نال صب سن
 0 راخربلا دمص لحو ا دلال شلح ايدو ادي تاع رح ممدامربلا دمص مكملع مرو ةر ام سالو

 || سانا تدناذاو اذلدص نوكمال نأ بوف هلك أ ا لال عمسسلاو هاك 1 لام دا تثف مارحالا

 0 5 مك دمصلا ناهذ ىف هي لمعلا كرت ناسمذلا مدع ل صالا نال انوهذم نو حرال نأ ىو داك

 سج مال-ساا هلع هلوقودور ووش ثيدحلا وهف رينا امو لصالا دو لعدمد» ن هاا قب لا
 ا كة كرف اى ةيسطاو ةأدطاوبا رغلامرطاو للا ىف نهاتقن نأ ندور مال

 | صتئراضلا عبسلاوهلوقثأ (اهدحأ) هو>و نم هي لال دم_تالاو ىراشلا 3 اوىرخأ 0

 || بمةءروك ذملا مكلا داهاتق ل <مكح مى ساوفامنوكب اهقدو مالسلا هيلع هنأ (اهينا دز الكشاف
 و اوك نأ ىلع ل دياذهو فصولا كل الا «م مكملانوكير 0 بعان ا١فشولا

 ١ 0

 1 (اهث !انو د) اهاتق زاو- س> وف ىوقأ عامساا فءاذبالا ةذصو دو ءاهنوكالا قسارتا موكل قدتالل

 | عامسا!ىفءاذبالا ةفصوءاذيالا ديزعامداصتخال مكحلااذهباهصخاسماو لتقلا ةحاناباه هن عراشلا نأ

 ْ ل اال ريس نوكلال تأ نسير اههاتقزاود تنناذاو اسواق زا و2 لوقلا
 ظ تدر عأ
 دس هنااناقاغاو مرح سن ًاود.هاا اولتةئال هلوق تع لشد يفد عمسلا نأ هللا هجر ةةدنح ىبأ دج

 مالسلا هماع ىلع لوقاو 00 ادمططاف هير ىبرت ثا 00 رءاشاالوةا
1 

 لاطبالا ىدمصق تدكزاذاو 0 بااعثو بنارأ ولما د.ص 1

 هضرامال كل دو مصب سل هلك أ آمر<عامنأ هب , الا ةلال ماش دق نا وذلاو
 هلع ىلع رعش امأو لوو :رعش

قاةثالثه فو مارح عجب مرح (ةئاقلا هلكسسأا) لالح بلعثلا اندنعنالدراورب_ةفمال_ا
 (لاو

 لل->ديلدو * 4 الان ادا سهامفلدقو مرا ماخ د دقو لءقو انوع رش ىأ مرح لق (كوالا)

 (ةهنءم داو ءاسارداو ء عاادي اولتةتالهلوق (ةقلاثلاهلّثملا) فال ه3: رمعلاب مرح اةمق

 أ ناكءا اوسروءادااو بالكل | ن نءحراو لاءالو حالاانالامر ما دام دبصلا ىلا ضرع نأهل ستدلف اس: 1

 |اناقاذاو مرلسا ف دمص:ينأ هلم دلو لاق دعت نأ لال اامأو مرا دمصو لذا هد دضا ْ ١

 ! هز #ه لك ىلع ةفادك لا تا خرم قولد ناك هو أم ر# ناكن م عا نب رهالا لوا ع نو

 بملأ 0
 هلع )لا سم همقو (معنلان هيل ةقام لم ءا: اًرهادمعتم مكتمدل هلنق ندو) ىلاعت لاف مث 5 ماكحالا '

 اا لوم وتقل لئاسم از «بلعف ىنسعملاو عقرلا لثمن وذتلابءا ردت اكل اورج مو 9 (قوالا 1

رج هرلع سا هنأ ىرتالأ لذا ىلا« ارح هفاضا عِش الو لاف ءاز ار هلوقا فد هنال عوت ماركس نم ١
 | ءا

 ءاز هلعاما ةقمطلا ىف لل 0 . ْ
 -- ...٠ شان هتساطعس نوح ب



 ذنلا
2 | 
 اًورت ا ةلار "اسمو لتفام لم مدعنلا نم ءاز ذل ىم اوءازسىهىتااةركتال ةفصنوك نأزو<
 || مناف هلثم ءازجال لوقا ازتج هملع بجا ىلا ناك ن او هنا اولاهتو لئلا ىلا ءازملا ةسفاد ! ىلع لثم ءازخس
 1 ناكرموأ لاهو ىذكوه سداربدقتا او ئذ ل سداهلوق هريظنو كَم موتانا نو ديرب كالثم مرك انا تولوةن
 اهحو هءفوتا.اظطلا فودن نكر د ةااو تالظطااىف هله نكساسألا ىف هب ىثءاروف لان ءجوهاس انس اقام
 ا ملك _.لا) ةضف نم تان ىأ ةسضف تا كاوقك منلان ملةقام لم ءاز اذ ىى_ءلانوححيناودورخآ
 ااروهحلاقو دوادلوةودو ئث هسمزايال ًاطخديصلا لستقاذا مر اريسح نب دعس لاه (ةِناثلا
 ١ ملا هوىلاهتهاوقن أ دوادة 3 - اطر اد_عل_ةقءاوسناسذلا همزل» ءامههفلا

 : 0 كا بوعال نأ بجوذ طورشما مدا ع مزلت طرشلا مدغدذءو طرمدلا ضرعمفروك ذم

 : نوكد ءامناماقتالاو هزم هلنا مةقن.ف داع نمو هن 7 , الارق لاق ىلاعت هنأ. اذه قيىذااو لاق ةيدمعلا
 ادت عدلادأ دقن الع هذ موقت اهلا داع مو هتمدار 00 نمو هلوةوأط لا نود دمعلا ىف

 جمدامربل ا دمد كملع مرحو ىلاعت هلوق رووة!ةحو ًأطلناال دم_ءااوهءازملا بوم ا لمعلا ن مو 3

 ١ 0 هيل وأطلب همكحسطةديالف مارحالاب اروط لعق راض مارحالاءامارح كل د ناكحاملاو امرح 1

 ا انعراأطخ هتوكي كلذ لد: هن 0كلاملاو وط همر اا تائاس هناف ملا لامنامض ىفاكو سأرلا و ةاس فاك

 : ةاث ىلا ىفةباسصصلا لوقو مرح هلتق اذا شيك عسبشل ىف مال للا هماعداو ةينوككاضبأو انههاذكت

 ْ | سامقلاو ىباصصلا لوقو د_اولاريش نهري تار ةلا صن نايدوادباجأ دم دمسعلار -حذ همق سدأو

 1 نر مأالا لولا لثمدصا |ءاز نوكي نأ بي هنأ ىلء لدين الار هاظ ( ةقلاثلا هلك ا)

 ' هلع ني فا يرسل د تر لئمهلام همه نانرمض دمصاا نساني د#و ىفاسشا !لاةق ة'لثملاف

 || ىناع ااذحو ملا ود بجاولا املا فسونوبأو ةسفينحوبأ لاو ةيقلاب نمضي لثمالامو مالا ١٠ه
 || نمل تقام ل_مءازذ ا دمعتم م كتم هلق نءو ىلاسعت هلوةذ نارذلاامأ ساسةلاو عاججال اوربخناو نارقلا

 ا اءازقل ءانعمو َنيونَلانءازم 0 ةاانمةعاسنأ (لوالا) ةعيرأوجرنديب لا
 اء زةاورقنب رت اموت نأ (اهمنانو) صنلا فااخ دف مقل ىف 15م هنا لاه نك ىل_قاسمل ىل' ام ع اع لان

 لا نم نوكي نأ بحي ل-:قام لثم٠ازجن املا سوا ءا: رؤية شتاو ةيقاضالا لس امن
 ' ادع م ىل_ةقام ىل مهو ازجف دوعسهنءا ةءارق (اهالاو ) صالافااخ دنت هم بول نذ

 | نأ ف جب رمص ةيعكللا غل اياب ده م كتم ل دعاوذ هب مكححص ىلاعت هلوقنأ (اهءبارو) هانلقاعف عب رمد |إ]
 1 ا ةمعلا كل ىرمشبي هنا لق ناف ةمعكلا غاانأب هنوكي نأ بح م-مغهلدعاوذ هنم كه ىذلا ءازالا كلذ

 | نولوقنم :اوايدهنوكي نأ بح ل دعاوذ هب مك ىذلا ئذاا كلذ نا ف خب رضضنلا لة ئدهلا اذه
 كل ءاش ناو ةبعكلا ىلا ىدبمابد- ماهي ىرتشاءاش نارا, نوكي هنا ةوَقلاود حاولا
 ْ ديصأ عشا ن نعلسو هيل هلا لص ها لور ل اسدنأ قل ادبعنب ربج ىورافربلاامأو صنلا فالخ ىلع

 ألا لاف هللا عر فاشل انا وهف عاججالاامأد خب لمد ص اذ هو مرلاهذخأ اذا كهنشو معن لاةفود
 ةفلم 2 نا دلي فرع نباو سامعنباو فوعن نيا نا نءتاءاورلا ترداظت

 ةردس سحولا راس قوةنديةماعتلا فاومكش مالا ن لئلا د.صلا ءازجلا اومكح م-منا ىشتامزاو
 -لطس بضلا قو قاس:ءبةياور ىفو ةرقك بنرالا فو ةاسشب ىلا فوزهب لا: ازغلا فو سكب عيضلا فو
 أ او مكحولو ةمتتلابال م عملا نءد.صلاب اش ءا.شالا برقأ ىلا اورظن مهما ىل_ءلدياذ- هوةرف عورملا فو
 |ٌةرافلاودعورملاوى الاوه لازغلاو ركذلاريبكلا لاز ءااود ى ءخااو راعسالا فالم> اب فام ال ةمقلاب

 قانعل اورةسركذلاو اسوأ نع تلدنا اذازعملا دالوأ نهى 0 :رذللاو ءاردصاا قنوتسصتةريبكلا ا
 |١ كلاهلا هرم .دودةااناوهذساسقلاامأو لوطاماعل.ةتيوقاذاز رءلادالوأ نءىت'الا
 عان :ال هنا هجرة 2 د ءاناجس ات "نلءامملا نأ ثالو |

0 



 ام

 ميتا نم تقام لثمءا رفد وقف لئل ادارا 1 ناكف|ةمقلاب نمضي منان ل مهل نكي ملاذا لؤمعملا دمدا | نأ |
 || ىلعالا إ_تنوح الد اولا امذللانال كاذكرؤصلارئاس قنوكي نأ جوفةروصا!ءذهيف ةعقااود | 1

 اهتباعر بوف "ولن اهملا ةياعر بدو أ عراسشلاو مولعم سهأ رلث املا َةَمدةسنأ باولاو دحاولا عملا
 اهبءافتكالا بجو ةمقاانالا اهتياعر نكع ل ناو كلذ بجو ةروصا | ف اهتاعزةتكم اناث ناكمالا ىدقأب
 ءا زال هلع بال ا هحبر ىناشلا لاغا ديصاولتنومرحم 3 ةعاج (ةعبا رلا هلئسلا) ةرورمّصلل
 منسدح او لك ىلع بجيهقلا مهجر ىرونلاوئلامو ةسفين وب لاثو قا او دسج أ لوقوهودحاد
 ىوراعاذودك ًاود>اود-اولا لدمو لالا سوو ىلع تادةب الا نأ هنا هسر ىفاشلا ةحدحاوءازج

 ىلء ب نأ بجوف لئاق مهنمدداو لكنا هلق ا هجر ةغشح ىلأ ةعاسناوقل علاه هناهنع هلا ىذررع نعأأ

 | اددمصاول قف اد_ص لّدقيال نأ مهتم دحاو لكفاخول ةعامجب نأ لوقالا ناسي ل ماك * از ممم دحاو لك ا
 ًا١ذاوادحاو نولتقي ةسعاج ىلع سي لتةلاب قاعتملا صاصقلا كلذكو ةرافكمهئمدحاو لكمزلا داو ْ
 | مكتم لق نمو ىلاعت هل وتالماك* ءازس مهتم داو لك ىلع ب < نأ بجو لاق مهتم داو لك نأ تدن |

 | باحأ نلئاقلا لك لوامتف مو ةغيصا دمعتم مكنم هلتق نمو هلوةفمسعنلا نملئقام لذ ءازدقا دمعتم
 | لص-اوعتحا اذان ولان مركك ًايهماق هلوصح عئتمف دساو ىد لتقلانأب هللاهجر يفاشلا

 | لكنأ تبن اذاو هشة ىفالئاف مهنه دحاو لكن وك عن هَ كلذكنك اذاود اوى مهلاسسفأ عومد؟ ا

 ادكوديعتل لمس ىلع تلا ذفدحا ولان ةعاسلا لدقامأو دب الا هذه تدك لخاديم لئاقي سا مهتم داو |
 ١ ىلع يخل داذا مرحلا هللا هجر ىبفاشلا لاق( ةساسشا”هلثسملا) ةددعتلا تارامنكلا باكا ىلوقلا |

 | ىو-و نأ ىفاشلا ةخ نمي هللاهسر فسح وأ لاقوءاز 1 1لادلا نمد مل هماع لولدملاإةةذدمص
 بجعالذ فانا لدي هنالو ناعضلا بمال نأ بوف لب تسل ةلالدإاو 3 , الاءدهى لدةاان و ؤاعمءاز ردا

 "رلمسملا هله عع لئس هنأ هلا هر ةق.نس بأ ةجرلملا لام ىلعالال لاك و ةيدلاو لتقل ةرافككةلالدلاب|

 باج لادلا ىلع ءازذلا بج وأ هنأ سامعنبا ن ءوءا ازا اهلعنأ ىلءاعجاف فوعنب نحرلا ديءرواسشذ |

 هللا هير ىفاشلا لاق (ةسداس !1تهلع_ملا) ةءامصصلا ضع رثآن مريح نأ رَدلا صن نأ: هللادجر ىفاشلا |
 || ىنزا١لافو ىلءقلاىوسةحملان ضيال دوادلافو ةاشل | ةعقرم ع هملعق ريشعل | هّدهق نم صقذف اسظ حرج نا |

 بحول ةلاد 0 لعل وع ءازللا بو-و ٌّط رشنأ ىل_ءةلاد دن هى . الا نا دوادّدح ةاشو_ةلع |
 (| مدعدنع بالا ذه نأ اندنءو لودةملا ل ثم بوو لدقلا ىلعَو راما نأ ءاوجو ةمملاءا ازا سدمالنأ

 1| مرا ن نم ةفث اط ىف مهمسل ارد لكلا فدءدلاو لاا ن هىراذا (هعباسلااهلكسملا) هلوق طقدق لتقلا ١

 نم بك ص ذا بدسنأ يناثلا ةح مرال ة هق.حوا 1لافوءا: زا هملعو مر هللا هجر ىفاسشلا لاق

 أ لالطلا مار 1ا1تلغوال الالااو مار كا علو 1طاقرو رااودو مر اهعرو جامماهضعل ءازأ ا

 منام د.هلااولةالىلاعت ةلوةنا هنع دنا ىذر ةغنس ىأ ةحبو هم رأسا هيف لصالا ىدلا عب دل ىناعسال ْ

 بوني رهالا نبذه نمدحاو دو ملابإف مرا ىف هوكلاحو م رع هن وك لاحد ابطصالا نعل نم مرح !ز

 مرح ه<ذنافلاسرال ا همزلمرطا لت دأوا دمصداطصا اذا لاالكا (ةئماثلا هيا -_ ردا ل صال نأ ْ

 10 - نامضه لع م راسلت رف هللا هجر ةفش- ىبأ لوقاذ- عوءاَر للا همزلو

 | هده نأ ة هحو مرح عنو دمصلا ىلحريغ مكمل اع ىل- امالا ماعنالا ةعممكلا تلحأ نامت هلوق ىفاشلا ا

ح هنوك لاحد ملا لّتق نع ى هن مرح أ ًاودمصا اول :ةئال ىلاعت هلوق ١
 01 هداطضا ىذلا دمصاا لواث< :ادهوام ر

 ( رخآ ادامص لق معا زجىّداو ادمص مردملا ل اقل ممل ةهلمسملا) م 1 قد داما ىذلاو لاى
 نهلةةقاملثم ءاز اًرعفا معتم مكنم همك نءهوىلاهتهلوق ناروهملا ةح بال دوادلافورخآ ءازرس هيمزرل ْ

 || دال .ةناف ”لعاارار 1 ا ل“ ةااوه ءازلطلا تو>و لعنأ ىذتق هر هابط م ها

 انا ا ا ا ىااط ىيقرادلا ن نكنمم لد نم هةياعستأ ل-رلا لاق 1

 ا ييبيببجبب77ب7تات“

 قرقلا
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 ك0 م ا اريل ا ا
5 

 عوقول طرمث :رادلال راما اال رك دنع مكطارركت مزافءازملا بودول هلع لّدَقاا نأ قرفلا

 دئاعلا» ءازح لعد هئمهللا قاف داع نمو ىلا لووول: ة حا يقل ركن د: مكعارركت د مزلن لو قالطأا :

 دلارو_كموأروعأ ادمص باصأ , اذاهللادحر يفاشاا لاق (ةعساتلا هلكسملا) ةرافكلا ال ماقدالا

 ى , الاى الاورك ذلاب رك ذلا ىدفيوريغملا نم ىلوأ اري مكلا اذه ىلعو ىلا بحأ عيملاو لثعما دف لءرلاوا

 دلتاملا ثدح نه ءد لا نم لقنأ تااكش ناو الاول ثلا باعانآ ارةلا صن نال ريغبال نأ لوالاو

 هنقو (مكنم لدعاوذ هن مك ) قامت لاف مث ن_س> | هتروصو بمطأ هلل نال ىث الا. نءلضخفأر ك دإاَف

 ىأم_كتم لد- ءاو ذ نا اصنالجر دمصلا ءازج ىف مكحي ديرب سابع نبا لاق ( ىلوالا هلك )لئاسم

اكحت معنلا نم هيءاشالا همشأ ىلا نار طق نال دءنامةذ مكه دو مكتلط لاه نا
 رهدنن هب جاو هر ن

 ةقالعااماودابتجال اورظنلا ىلا جات اوه وقتل لاذ ةمقلا باجعاى هللا هجر ف ىلأ وق

 ديصلا نيبو منا نيبة-مباشملاهوجونا هياوجو داسمجالاىلا اف جاتدصال ةدهاشمةرهاظفةروصلاو

 انركذام ةبص ىلع لديىدلاو فعضالا نمىوقالا زي.ىداتجالا نم دب الذ ةريثكحو ةفات#

 اذكو از كحددصلان نم تصأىنا لاف هنعهللا ىذرركب ىأىلا "ىار ءا- ءاحنا ره توءملاق هنأ

 ار نا ال اكس 1 "ىلار ءالالامة بعك نيىفأ هنعهتتاىخرركوأ لأسف

 اتمنا ا ذاف ىباصترو اشف مك ب لة عا همك كافه لاق دلو نم تركت مودل

ا ىخر ٍباطفشا نيرع لأ س:تاماس .طظبرضامر < ناك نيح هنارباج نب ةددسق ن ءو هنلان حأ و * ىلع
 هلل

 لات كلذ ىرآان ولاه اش ةماع لاقى رتاس نحر دبسل رع لامن فو عاتب نر ذيع نس 1

 هريغ لاس تح لوةءامردي لنب_:مؤماريمأ ن اه تاقو ىحاص ىلا تجرفن ةصدنقلات ةاسشدعأ ىهذال]
 لدسءاو ذهن مك ىلاعت هللا لاق مك اهننستو مرسلا ف لت :ألاقو 5 دل نالعورع ىفأ خافت لاك

 نابرمش لثمهاىذلاهتناهسحر - مكاشلا لا (ةئاثلاةلأسلا) فوعننندرلا دعاذهور عاناف مكتم

 هدف مك ملام ول وأتلااو رض-و لدزمتل او دعا منال هريغىلا هنع لدعدال م يتاسلا .ت 2

 تا نال سانحالا لا غارظنب نيا داقتنا اق ملبن :

 هما هيشر "يبفاشلاة ح هنمكل < لاهفو ةباصتأ | هن تمكحاعق ميكفلا بع كلام لاو هنامجو هب اهبسش ١

 93 , الات 2 ىل>ددةذ ةناكعأ | ع نم تاتا هنا مكحاذاف لدءاوذ مك نأي < هلا ىلع تادتنا الا

 هللا ةكو -يهفاشلا لاق (ةئااثلا لأ اللب رانا اوريون اوه نون اانرك ذا ىلدأ اذن 1

 زو الكلام لافو هب قسفي هنالز وجال دمع3ناف همفأ طخ أ ناكا اذانيادعلادحأ لتاقلانوك نأز دو

 لدةلاهنعءردصاذاو لدءاوذ هيمككح نأ بحو أ ىلاهت هلا هنلاهجحر ”ىفاشلا ة-حتافلتمايوقتفاك

 هسرف أطوأ ةبايصصلا ضعي نائوراضيأو لدءاوذهيمكحدتف هراسغو وه هنم 1 اذافالدعناك ًاطخ ١

 ااهئع هللا ىذرر-علاةفم كحاف نينموماريمأ اءلدع تنالاستف م كا ارغ لاقت هنع عن فال ا

 ىلءو ىرئام لدفالاسةفر مشلاو املا عجايدجج هيفىرأ اسقف 7 مكس نأ ندع

 | نارح ان الدعم 1 لءءنالدع مكحول( ةعبارلا ةلأسملا)نيلتاقانو كينأزو<انياصأ لاكربدتلا اذه

 ضعدل اق (ةسماساةلأسملا) ظاغالاب ذحأب (ىناثلاو) ردع (ا.هدحأ) ناه-و هقرخا لع

 داسهتج ا ىلا للا نيبعت ضوو ىلاعت هنالزئئاجداهتجالاو سامتلابلمعلاّن ا ىلعذي الا تاد ساس تدم
 دايتحالا اهم ةريثكروص ىف نلغاايل ملام دعت عراشلا ناكشال نال فعض اذ - هو مدت ناقل

 تانانللا شورأو تافاآملا يق ىف نيمّوَدملا جودت لمعلا اهتمو نيد عاش ثااةدامشد لوعل |اهئدو "يلة ىف

 ' اهنمو ىوتفلان اعلا ل عاهتمودن الا هذهىفاك لود شما د.صملا لدم نيمعت ىف ماكل مم 55 2 ىلوعلا | مهو

 قرشا مك ةعرش روصبةبءرشتةدوص هيدا خيسدانا لوما اناا حاسم ناتي

 , ةد نظاانوك ْن م مرد ةرباغملا َء ّماسناو لعل ةمديف لطان كانا هاند دع ىلا اللا د -هنعوم

 ا

 0 اب لالاب



 دكا

 .تاشا ىضتقي كلذو لئاسملا كلت ىلع لأسم هذ هانسق اذاالا ساما ذل[ ىف ةخح هن وكروملاكلتذ
 تينامغامكلساةروك ذملارودا ا عمجب ف نال نييابل أ نيب رهاط قرفلاف اًضيأو لطابوهو سا.ةلات سامقاا

 قى ماع عرش هناف سامقلاب تباثلا مكس اامأو ةدحاو ةعقاو ف داو نامز ىف د_-او ضاق قح ىف
 ىلع ص.منتلاامآو رّدعَمم هن زااصاضخالا ماكحأ ىلع ص.هنتلاورددااهجو ىلء قا نيفلكملا عبجأ

 || ىلاعت لاق مث« لءأهتلاوق رفلا رهظفر دعم رع :رهذلا رخآىلا ةيقايللا ةّماعأا عنا رمشلاو ةءاكللا ماكح الا
 ايده هي ناك ىنعملانا(لوالا) ناو الاف (ىلوالا ةلاسملا) لئاسمدسقو ( ةرعكلا غانا ده)
 نايت لقب ل ىلاعت هنال قلل ير سط نم للملا بج وأن ءلوقدك ُوباَذهو كانهر كيفة يعكلاىلاقاسإ
 | (ىناثلا) ريغال ىدهلان نعام ما ىف < رماذهو انده هي نك لافاغاو ىد_ه هيك رشي امش هن
 ْ هلوقو لوالاودّىلعاو ظفالارد اان نعد.عباذ_دوابيدهنوكيأم هي ىرت دي امش هناك ىس«لانوك نأ

 | وق قريعصلاف هندي وأ ةرقبو أ ةاسّم ىلسثملا كلذب مك ريدقتلاو هرهوق ىفهبانكلا نم لاخلا ىلع بمن ايده
 | لئااود تح اولا نى ناناربىذلا نا نير امدعالا نيدو نطفعاا دعو هه لاح ىدهااو ل_#ثملا ىلا دئاع
 | ةيقيقريغهتفاض نال ايده هلوةل ةّقص ةيعكلا| غامد اوق(ةبئاثااةلألا) لعأ هللاو ةةلخنا قي رط نع
 |تيمس (ةثلاثلاةلأسملا) انرامم ضراع مو انانذكسا فذ دق نيونتلا نكل ةمدكلا غلاب هريدةت

 ْ مركا لك اسهيديرأ امنا ةيعكلاو ةبعكع دل رص تن لكى مهدت برعل اواهءنرتو اهعافترال عك ةيعكلا ا

 || ق.تعلا تيبل ا ىلا اول مندل ودي ال اهذهربلقذ واهلا هز الماسه دنءالو ةيعكلا قنا ءةيالرأاو عدلا نال
 الرع لاس ءارقفا ا ىلا لوتدقملا دمصل ا ىلسثم عفدناف م راسا عيذي نأ ةيعكللا هغولب ىنعم ( هعبا رلا ةلأسما)
 مرا ىفه قدس نأ هءلع بع هللا هوحرز -يناثا١ لاف مرط ا ىفهعذاذاو مرآ ىف هذ هءلع بعلب

 هلالءاش ثء-موصينأ هنا ىف اشلا سو ءاش ثءح هيؤدصتننأ هلهللا هسحر ةفشس وأ لاقو ا
 لاضياىهذي رقلا لب ةبرقن وا نأ والف ماليا عدلا س(:نا<يفاسأاة حم راسا مك اس همف ةعفنمال
 || ىأذخو ةيعكحلاوم رأسا لدأ ىلا هب دهلا كا: لاصيا بجوي ةبعكلا غلانانده هلوقف ءا رّدفلا ىلا ىعللا
 ةدهعلا نع جرس نأ ب سوف ةيعكلا غا اءاده تراص دقت ةمعكل | ىلا تاصوا لاما هللا هجر ةقمدح
 ْ (ىوالاةلأسملا) لئاسم هنو (امامهكلذ ل دعوأ نيك اسم ماعط ةرافكوأ ) ىلاعت لاق مم «
 | نب ونتلاو عفراا5 رافكوأ نوقاملاو ماعطل | ىلا در فكل مذ اضا ىلع ماعط# رافكوأ صاعنياو عفانأرق
 ||| ىدهلا* انشأ ةثالثنيب فاكملا ريشا ىلاعت هنا ىوذىلوالا ةأرقلا هج وام ني ونا اريسغن ء عفرلاب ماعط
 أ تءاقت سان ماص ةرافك الو ىدهةرافكال ماعطةرافك لبق هناكف ةفاضالا تنس ماعطلاو مامدا او
 ىلع فطع هناو وفني ونتلايةراذكوأ أرق ن«ةءارق هجوامأ وءامسئثالا هذه نةرافكلانوكل ةفاضالا
 نال ماعطلا ىلا ةرافكلا فضتملو ه رافكل اود ماعطلا نال نا فامء نيك اسءماسعط و ءار_ةندهلوق
 ةفشحو أو كلامو ىفاشلا لاق ( ةيئانلاةةآسملا) دئصلا لقا: رافكلا امناو ماعطال تسبا ةرافكلا
 ةغالا لصأ ىفوأ ةلكءنا نياونالا حج بدئرتللا-منارفز ودجأ لاقو ري_كقال هي الا هده وأ ةلك هلامهجر
 نأ ىلاءتهلوق قاكرستلا ىدعملال ءىتدقوأ ةلك نا نيمقاملا ةدح رهاظال كرت بنت رتل اب لوشن وررسخلل
 ماك الا هذه نمدحاو لكص مصنع هنمدا رملا ناف فالح نم مولجرأو مهديأ عطقتوأ اوياصيوآ ولقي
 .يجاولا نال سترتلا وه دارملان ا ىلع لد للدلاو ل وةنف بنت رثاا لة كام ذالا اذه نا تدثف ةنمعم هلا
 طملغتل ا ىلا تيرم او هنم هللا مةنمف داع نمو هسه أ لابو قود. وق لا ديا اختل ا ىل.دس ىلع عرم |:
 هنيرصصسلا ردقلا ىف حدقيالريستتلف ماسعطلا حارا نءهيوةعى وتأ سدا لدملا جارخا ناب اواو
 ةثالث نرخ وه هللا هجر ىفاشلا لاف لثمهلادمص لقا ذا( ائلاتلأسلا) لثملا باعياىفةءوقعلا
 امأو ماص: ام ناو هب قّدصيواماعط اهب ىرتسيو مهار دب لسشملا م وقءاشناو لما جرخأ ءاسشنا ءامشأ
 00 0 اماعط مهار ملا كل ىرتشيو مهاردلابدمصل!موةء نأ نعي نش هنقريادكو وو هل لم ال ىذلادءملا
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 | ةنن-و لاهو هلثم ةمقي ماعطلا ىرتشيامنا لثم هل ىذلا ديصلا انرك ذأم ىلعف م وصب نأ نيإو هن قله
 هيلع*اننماعطلاوءازطاوه مثلا نملثملانا ”ىفاشلا ة-ج هنمقب ماعطلا ىرتشيامنا هقا امج ركلامو
 د.دااسةنمي وق:نم اطيضلا ف ل_تدأ دمصلا لشي وةتاضيأو ماعطلاب عودا نعل دعب أكهب لعمق
 بجوانما مانعطااو نكتحمأ ام هريغبال فلاملاب ريتعا بجو اذا فال لئمنا هللا هجر ةفمحىلأ ةحو
 موةنامناءاهةفاارثك ؟لاسقفميوقَدلا عضومىفاو هلت ا (ةعبا رلا هللا ) هير دقي نأ بجوذ فااتمال الثم
 لاه (ةمامهتا لأ سلا) اهب رفكي هنال دكم نثب ةك< موي ”ىبعشا |لاهو هدف دمصأ ! لق ىذلا ناكملا ف

 ناكاذا كئامثوأ كمالغل دعىدنع. لوقت لاا لدعلاو هسنجري دع نمئشلا لداعاملدعلا ءاّرقلا |
 || لاقو لدع تاعة نول تصن هساجريغ نم هّتمق تدرأ اذاامأ ةاشل دعت اشوأ ام الغ ل دعي مالْغل دنع
 عون ل دعلاو هب ىو ءرخآ لمس لو دعم لج مسا لدسعلا ودعَملا لدعلاو لم لا لدعلا ش.هااوبأ
 زيبقلا ىلءبهاماصص هلوقوءاوس لدعلا ولدعلا ”ىبارعالا نياو جاجزلا لاهو هسنجريغ نمئذلانئذلا

 لوق:هيصن كذب ناف هدأ نمفرح لادا همف لصالاو ادق تدب «ىلءوالسءنالطر ىد_:ءلوقتاك |
 موصي هنا هتعمتلا ىضر<ىىذاشلا بهذم (ةسد[لاةلألا) مامدلا نم كلذ ل دعو للا نءنالطر
 هذه ىف لصالاو امو عامص فصن لك مودب هنا هللا هج رةفننح ىلأ بهذ مو ءاطع لوقو»و ام و هما
 ىلأدنءو دابر دةم”ىيفاسشلا دنءمورلا ماعطناالا مون مامعطبر دم موصا !نا ىلعاقفا وام ةلأسملا
 دوهجمعذ ( ةعباسلاةلًأسملا) نيعلا ةرافك ىف هانركححذام ىلءعاص فصبر دعم هللا هجر ةفيشح |

 نيمكلا ىلا هلا هجر نسما نب دهم لاوتو دمصا | ل تاهت ىلا ةثالثل ا هذه د نيمع ىف رامكنا ناءاهةغأا
 دعا لتاف نوكي نأ ب وف ريختا | ىلع ةثالثلا ءذهدح اذا لاك ىلع بجوأ كالا وهلا ةح
 مكنم لدعاوذ هي مك ل اسقف نيمكملا ىلا راسلنا ل_هج ىلاعت هنا هلا هجر د ة2وءاش اما نيباريخم
 لدع وأ نيك اسم مانعط ةرافكوأ ممسنلا نم لتقام لثم از هناالا لب وأننا انباو-واذكو اذكى ايده
 أ ىلاعت لاف« ةلقاللا وأ ةمقلا ىفاما لف انييعتوون ل دسعا وذ هيمك ىذلاامأوامامص كلذ
 || ءوركمملاو لئلا نم همئاسع ةرابعةغللا ىف لانولا (ىلوالا ةلأسملا) نانل أسم هقو ( هرعأ لانو قوذملا)
 || ةدملا ىلع لق, ىذلا لس ولا ماسعطا | و روس ملاذا لو ءام و ةماخو همكناك اذا لبو عه لاس
 أه ريخ هنالالابو كل ذ ىلاعت هللا ىمءاسمنا (ةناثلاةلأ لا )الث ىأ البو اذخأ اند أف ىلاهت لاق مذهتنالف
 | ماءطالاو لكل انءاز طا امهو عيبطلا لسع _ءقةودو لاما ص.ةنت بجو اهتم نانثاءامثأ ةثالث نيب
 ىلع ي> وأ ىلاعت هنا ىسعملاو عيبطلا ىلع ل .ةئاضبأ كل ذو مودلاوهو ندلا ماليا بوب ثلاثلاو
 مرا ىفدمصلا لق نءزرتحي ىتح عسطلا ىلع لقت اهتمدحاو لك ىتااءام_ش الا هذهدح ا دمصلا لتاق
 ( ماشتناوذزي زع هللاو هنم هللا ىقانيف داع نمو فاس عهقناافع ) ىلاعت لاه مث *« مارحالا لاح فو
 فاساعو ةءاها ا ىف ىضماسع هللاافع (لوالا ) تاهجو ةيالاق (ىلفالاةلآلا) ناتلآسمهيفو
 ناش !ةَرم ا ىف امأ ىلوالا را ىفالا٠ارللا بجوبال نم لوةود ر(ىناثلالوقلا) مالسالا ىف ميردهلا لبق
 فاساسع هسا اذعدارملا اذه ىلهفءا زانق دصتلا هرذكيتأ نم مافع أهلا لوةيو هءاعءازطلا بحولال هاف
 اذهةحَو هئم رم هلالي همرط ةرافك الف ةسان' ةّرم هلا داعنموءا ارا ءادآ هس ىلوالا ةَرااق

 ف ماقتنالا|ذهنا ىذتقي اذهف ىفاكلا اوهءاز1طاوءاز#طلاءاق هنم هللا مةننف هلوقىفءافلا نا لوقلا ْ
 (هبن اثااةلأدلا) هملع ءا زاعا بحال نأ ىذنةيكلذو رخ [ئذ ب وجو نم عنبافاك هن :وكو ث'ذلا اده ىف

 نمو هعمف|اناق رو حح نءو هك هنا داو د عر د كلا را 3 ا
 لعفلا نا هملع ل.ل دلاو هنعارب لعفلا كل درب هرادتم هراهذ ا نمد الفال هل انو فا الوهت هبرب ن هد

 770700 جم اذاامأ اوذا لعسهلا ىل_ءءافاا فرح لا دريد هءاعءازطلا فرح لاح داىلا ةحاحالو» ازرج هس هرج
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 | هوت 5 " لعأ هللا اوغلءافلاريصت الق طرعشلاب طسربل هما عءافلا فرح لادا ىلا اندق> أ دتبملاانرعذأ | |

 دار 0 :(ىلوالاةلألا) لئاسمهمقو (ةرامللو م 8 لاعامم هءانعطورهلا دمص مكن لحأ) ىلاست

 جو عدافضااو لالا هءاونأ عسمجو ناسا سانا ةثالئرصاا نمداصنام" هلو دمصملا دمدلاب ْ

 ا نورثك الاو ىلإ أنبا لاقو مارح دناهلئا هجر ةفين وب أل اسقف نيذه ىوسامبفاوفاتشاو مارح اهعاونأ

 ىلاعت هنا (ةيانلاةلأسملا) راغ منالاو ءاسملا عمجر جلاندار اوه : الاءذه مومعب هيفاوكسقو لال>هلا

 ٠ نسحالاو »و (لوالا) اهوجوهنشاورك ذو. ةرباتملا ضعي فظعلاو هالمص ىل عر هأاماعط فطع

 هظفااممدجواام ماعطلاو هتامح لاح تهل. اندمصامدمصل نا _:هللا ىذر قيّدصلا رك وأ هركذام
 (قاشااهجولاو) عضوملا | ذهى ل.ةاك مصالا وها ذه ذأ ىف ةلاعمريسغن هءاملاهنعبضتوأر هلا

 ا الا ملا طقساةمةعراص ل هنالاطم لعس ىذلاوهذ ردلا مانعطامأو ىرطااودر هلادصنأ

 ل _ةفاط امراص ىذا نال فء_هض وهو ذهل او لئاق مو بدسملا نب دسعسو ردح ندعم وةودو

 نركسا ةو لكا21نوكيدقدام طصالا نأ (ثااثااو)دار كلا مزا ف سعالا لوأ ىفا دمصوان ر طنا كح

 اهماظع لحالي رع كالا ولا ضءب دامطصاو ٌواوللا ل_جال فد_هلادانمطصا ل-مهريسغل |

 (ةئااثلا هلعسملا)لعأ تاو رصلا ماعطن «لكالا ىيدرحلا مدانمطصالا نيب رياغتلا لص دقف !همانساو
 نآرذلا ىذاشلا ةح ةمرخ هللا هجر قش ونأ لاق و هلل هلا ىف ةمفاطل كسلا هللا هجر ىفاشلا لاق

 ًارخلادمص مكل ل5 ىلاعت لوقا ل << نأ بجوذ 0 اماعط نوكمف هاك أ ن نكع هناوهذ نارقااامأ ريسلاو ||
 زق (ةعبا رلاةهلّملا) هتئدم لذا هوامر وهطلاود رملا ىف السلا هيلع لوقف رار

 (ةسماخلاهلعسسلا) زفاسمللحلاملاو ميقملل ىرطلاف رفاملاو ميقمال ارهأادمصم كلل أ ئعةداسلاو ْ
 ل لدقأ هنأ الا !ادكؤ ءار دصم هنوكل بصتنا حاجزلا لاق( لالا )ناس وج 0 1 اعاممهلوة بادن ىف

 "لامن كلذ مهيلع بك هنأ ىلءالءلد ناك م كتاهمأم كملع تم رح لمقاسمل هن اكدي مهتم هلأ ىلعال د ناكمكلل |
 كا كل ردك ةالومفمم وكل سدت فانشكلا اصلا (ىناشلا) مس ْ
 |ركذ دىلا عت هنا .(ىلوالا هلكسلا) لت اسم هنقو (امرج عمدامزبلا ديم كءلعمرحو ) ىلاسعت لاف مث *« ||

 هلوةىلا مرح ناو دسمدأ | ىل#ريسغ هلوذ نمةروسا|هد 2 نءعضاوم هال ف مرح ا ىلع ديصأاميرخ

 حم دام ريل دمسص تكي هو رق ىلإ عر تاو ذيسلا اول عقال هلوةنمو او دااطصأق 0 داو

 ىذلاواربااىفالا سعبال ىذلاامأ ءاملاىفالا شدعدال ىذلا وهر مأادمص ( ةيناثلا هلك ) امرح
 ْ عدفشلاو وناطرسلاو افلا اذه ىل_هقربللا دمص هلك كاد ى أ ًارصأاىفو ةراثربلا ف رب ||
 مرا نأ ل ءنولللا قنا (ةثلاثناةهلمسملا) ءازااهلتاق ىلع بدع وربلادمص نم كلذ لك ءاملاريسطو ||

 ْ (لوالا) لاوقأ ةدبرأ ه ف مرعملل لع ل_ه لالا هدمدب ىذلا دمصا!فاوذاةخاو ديصلا هيلع مر

 لكبهملع مرع هنأ قاص»او ىروثلا ههركو سو اطوريب نب دعسو رعنباو ساسع نياو ىلع لوق ودوأ|
 نال ذو امزح عم دامربلا ددصم كمل مرحو هل وق ىلع هم اولوعولاح ْ

 ْ مرح اهداطصا ام هبف ل ديربلا ديص

 دبع نينأصما نعل وطااد_ج نع هننسىفدوادونأ ىورو ربلا دمص كل :لكو لالا ا هداطصا امو ١

 | ليحل اهيف عنصو اماعطناقعل عنسف ف اللا ند ن5 هيل تراس نت لاك ع نع ترخلا تباا||
 لاسقةلكفلا ولاةفءاحت لوس ءزلاه* احق مالسل اهملع بلاط ىلأ ني ىلع ىلاثعيذ شحولامولطو بيقاعتلاو ا

 نأت واخت عصا نماسنه» ناك ن ءشادشنا مالسلإ هملع ىلع لاق مث م رحانافال الان و قانومعطأ 0 1
 ملنأ (قاثا١لوقااد) معناولاةذ هلك أب نأ ىلاف مر وهو س حوران لحرهمل اىدقأ هتلالوسد |
 ا اناا جر يدش نمزج ةماطديالد شاد اطصدال نأ ظرعشل مالا
 رد عل الحع كلربا ا دمص لودي لسو هيلع هللا ىلص هقا لوسر تعم“ لاق رباحن ءهانسقدوادوأ
 د لو تودو هلل هتراشاو «تاعارمفب 00 ع ١

 ا
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 هيلع هللا لص لوسرلا اول آف هزي ءر شباك أ ىف لال-وهو ش-وراجداطصا هنأ دانت أ ن< ىور هللا |
 ةراشالا مدع دنع ةحانالا ب> وأ ىدهجحل نم قيلهلافالا ولاقو حمنعأ ل هت رشألل-»لاقف هْمَع لو

 | (ىناثلاو) د. اولاريذه نآرقاا موع ص هذه ىلعناعزيؤمنياوقا |نيذه نأ لعاو ل.هفنريغ نم ةناعالاو

 نوكمل ديد-مماا هم دودقملاو (نورمش ع هما ىدلا هلا اوهتاو) ىلاعت لاق مث # فضا هياعق :

 0 ىلاهتهلوق ةمصعملا نءازرتحم ةعاطلا ىلءاسظاومءرملا :

 هب الاف مرح ىلاعت هللا ناود أوان ةاعدنا الاد هلاصتا نأ للعا (دئال_ةلاو ىدهلاو مار اطارمشلاو ْ

 | ساننلان هال بدس وهذا دكفريطلاو ل شسحول !نمال تدنن هنا[كم را نأ نيدقم را ىلع دام طصالا مدعم |[!

 هلكسملا) لذ راسم همقو ةرخ الاوات دلا قتاداعسلاو تاري-1نا لوطا بدسو تافالاوت اف" الانعأ|

 ىلاهتهلوةكس الا تاهعمحال_هانامماك هنوكى ةغلابملا ءانعمو فلأريغباق صاعنبا أر آر (ىلوالا

 (لوالا)نالوق همف لعج (ةيئاشلا ا ءاس 0 د

 ساسلا يولق ىف ىاودلا قاع ىنامااو فد رعتمااو هالاب لوال اقري د هنأ (ىنان دل 5 كو نيب هنأ

 اي دئات اذا راسا لات اهءافير لدم هنا (ةنلاتلاةلكسلا) هيلا ٍبرةَدلاو هيظعتل |
 | امن دا قاه راكحسم ذ عفت :راااةيعكلاق قاسا| ندد وداع ىع-!ناسنالا بعكو باعكو تءاكجيرخ 1

 هلّئ_سملا) هبعكالعن الفم سعأ مظع نا نولوةب مهنا كاذاو مسالا اذهب تيم ماعلا ىفاه أر تش
 انههاورك ذم مرار عال هن مط د لش معاق نم هنال ماوق هل<أساسنللاماسق هلوق (ةعب 5 ْ

 لهأروذ>- ىلا نيج اةءاوناكدكم لهأ نأ (لوالا) اهوجو سانا !لاصم ما وةلابسةبعكلان وكف
 القو عرزالوان مف ع رضال ةقيضةدلب كمناف ة:للالوط هملان وجا ام م.ئماورتشدل مه دنع قاف لاا

 نييغارادلا لأ راص يد بولا! ىف ةمظو .ةيعكسأ | ىل_هج ىلاعت هلا هماا ن وحات عاما مةدحول

 كل ةراسف تارشملاو بلاط عبم ب نوأيوةراصلا لج القيم يف لكن مال انورئاسنةدايز ف ْ

 لهأناكف مر ١ىفالانوريغب :ونولت اة. اوناكبرعلانأ (ىاثلا) ”دكم ل#هأ ىلعم_عتلغامسال اس
 ىح واول صرع ل عرش اق هحاوأ هس 1 لدا لد رلا قال 2 مهلا ومأ ىلعو مومسفنأ ىلع نينمآ مراعا

 | تطغد وانما امرحانلعجانأ اورب لو ىلاعت لاا ذهلو هل ص دهن مر ىلاامعلا متاءانطام اعل -رلا

 ا مولىلا قافلا ةداسو هتصاخو هللا للدأ ةيعكلا بس اوراص كم لهأ نا (ثلاثلا) مهاو>-ن مسالا

 مهل دى ساشالاماوة <. كلا ل_هد ىلاعت هنأ (عدارلاو) مههظعيو مهملا برد دحألكو ةماقلا

 تائيطقلا طخ ا.وسك سانا كل: لهو ةقي رمشلاتاعاطااو ةوظعل اك سانا نم اسف ل_عجام بدسن

 ماوقنال كلذو ءوجولا هذه خس ىلعانا الا ل_ دع. ال هنأ لع ءاز تامار تصااةرثكو تاعردلا عقرو

 لود<اماو ىناثلاهجولاوهوراضملا عفدياماو هانرك ذىذلالوالا هجولاوهو عفاساملا ةرثكياما ةشدعملا

 ادسةيعكلا تناكسالف عارلاه_بولاوهو نيدلا لود<عاماو ثااثاا هولا ودو ةسانرلاو هاسملا

 ماودا بس .عكلانأ تن ةعب رالاهذببالا سيل ةثيعملاماوق نأ تدنو ةعبرالا ماسقالا هذ_هلودا

 زاحلا اذه نسحامناو نرعلا مهو سانا ضعبا ىأس انللام امقدل اوةيدارأا (ةسماالاهلئسلا) سائلا
 بسلا اًدهلفممدل :لهأالا نوديرال ممنافاذكحااوءنهواذك اولعف سانلا اولاهاذ اداب لكل هأ نال

 ةعيرأ لدح ىلاعت هنا لع ةلاددن الا نأ معا( ةسداسلا هلم ) مهم داع قو ىلع باط1ل!اذهباو.طوخ

 | (ىنائلاامأ و سانلا ماسقل انساه وكى عمان دقو ةيعكلا (لوالا) مهءاوق وسانلا ماهقلا مس ا.

 رممالارئاس فاضي مهضعب لت ةيناك ب رعلا نأ وهسانلا ماسقأ امس هنوك ىنسعمو مارحلا رمش وهف
 ١ اوراصو تاراتلاوراذسالا ل-ءاوردقو فوهللا ل ار مارس ارمُشلا ىل_خدا ذاق ضعد ىلعمهذعنربغيو

 ةئسلا لوط م,ةكح#. ناكامتاوتالا نم مارح ارهشاا ف نولم<اوناكو مهلاومأو مهسف'أ ىلع نينا
 مهشعم ماوقاادس مار اررشلا ناكف ةدشااو عوألان ماواةةواوكلهل مار كارما !ة_هرحالوأذ
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 أ روشلابدا را ىلاعت هنأ لءاو لسا كساسنم ةماقا بيتس ميظعلا باوثلا باسستك ال بيس .وهئاضدأ ءايدلا ف
 أوه (ثااثلااهاو) سلا يهذمهيبهذهنالد_>اولا اغذاب امعرمع هنأ الا ةعدرالا مرطارمشأ ماركا
 أل ءارشفلا ىلع ه + قرفيو كانه عبذيو تبا ىلا ىو مامىدوأ !نال سانا مايةلاينسناك انتاوهو ىدهلا

 سانالامامقامنوكىف هجولاو دئالقااوهذ (عدا رلاامأو)ءارققا ا ةثدعملاماوقو ىدهمالاككلذنوكيف |
 ءدلقدقو ىده عمو مارا ارهشلاريسغىفهددق نمودحأ هل ضعت مارطار مشل ف تربل ددق نم نأ
 توعيو ادلة م ىدهلا قلب برعا ا نمد اولا نا ىتحدحأهل ضرع م مرا ةرهش ءانط نم سفن داقو

 مهيولق ىف عقو أ ىلا-عت هللا نال ناكاغن ا كلذ لكواضيأأ اهبح اص اه ضر: هيلا ل ضرعتيالن عوطلا نم أأ
 ىلاعت هل ارك ذاسإة تافانغ او تاه الا عسمج نمانمآ راض هملا برة:وأ هد دق نم لكذف مارذسا تدبلا ميظعت
 دئالءااو ىدهلاو مارخلا رهشا!ىهو هثالثلا هذههدعيرك دسا:للاماسق ماركا تيل ةيعكلا لع هنأ
 اذه ةمظع ىلءالءا د21 ذ ناكف مارا تسلا ىلا هما الة شمعملا ما وةااممستراصامنا هن الثا اه ذه نال

 أموت لكبمش ا ناد ضرالا قاموتاومسلا ىفاموسءبهتلانااولعتل كاذ) ىلاعت لاف ع« هفرمش ةياغو تببلا |
 لا لعو ةرال او لّدَعلا لعد دل ضررا ب رعلا عامط ىضذمتم نال زالا فلءاا ىلاعت هنا عملا د ( ملع
 مم انف ىلا كلذ ىد"الو ةشيعملا عفانم نم هما |نوج اةححام لصق نعاوزتل هلال ا هذه مم تمادول هنا

 مارطاتيبلا يظعت ىفاوتاداقمعا مسج واق ىف ىلأ هناودو افمطا ريب دت 21 3ىفربد ةماكلانم_هءاطةناو |
 اذ_هىف نمالا ل_ه>-اءإق مارا ر وشل! ىفو مارطا داملا ىف نمالا لو دل اد س نال راسم هكساخم مظعتو

 أ| تماقدساف ناكملااذ_ه ىفو نامزلا اذ» ىفهماان وح انعام ل.س ىل_ءاوردق نامزلااذ_هىفو ناكملا | ْ
 1 عم املاع لزالا ىلا. «:ناك اذاالا نكح ال ريدتلا اذه لثمنام ولعألا نم وم-مئاعم لاسم

 ءائذلاىلا م-ممىذغي كلذ نا وم-وءابط ىلع تااغ رميثلان ا معي د تارا وتاياكل نم تامولعملا ||

 قمم ولق ىف ةيعكلا ميظعتءاقااودو فرطألا قد رطلااذممالاكلد عفد نكعال هناو ىلسنااعاطشناو
 كلذ فم هش اعم لاسم يق تذئن 4 ةنمزالا ضع فو ةنكمالا ضءعب قنامالا لوط امسك ذ ريصب

 م.ثافاملاعىلاعت هنو كصح ىلءنوماكسملا هيكل 5# ىدأا ىلا دل هتسعي وهاد هو نامزلاك لذ قو ناكا !

 ءاقا انا مولعما نمواملاعناك كا: كح ناك نم لكو حلاصحال ةقئاطم نقم ةمكحتهلاعفأ نا نولو
 ! ةنمزالا صءقوةنكمالا ضعبفنمالال ودل ايس كل ذريدي نأ ل_جالِب رعلابولق ىف ةيعكلا مىهظعت ||

 || ال_.لد كلذ نوك ماكحالاو ناشتالاة ياخ لعف ةشيعملا طاصم يصح ىلعمهرادتقا بيس ل ذريصبا ||
 ىاولعتل كلذ لاق مرج الف تامولعملا عس.م< ملاعىلاسعتو هنا لاسعلا عئاسص نا ىنعارهااناهربو ارهاق |
 ملهي هنلانا اولبعتف نمد مك لعفو ف.طاربي دت هنا اواعتم هيفا ورك شنت نأ لال فطالا ريبدتا كلذ |[

 لأ ةدحا و ةملْزأ ع دق فص ىلاعتو هناصس هلعنأ مذ رع كلذ َمةرعاذامث ضرالاىنامو تاوءسلا ىفام |
 | عمم ا قلعتم هنوكي جوف ضعبلا نود ضعباانا صو نوكينأ عنمم ا كا د حس ناك امودوولا
 ميلعىث لكب هللا ناو لاق كل ذلق تامولعلا ع.ماملاع هناك هننا ناك َكلَذَك ناك اذاو تامول_هملا
 هلود «هللااناده نا ال ولىدتااكام وادهااناده ىذااهلل داو ريدقتا | اذه ىف بنت رثلا ادد ىسح أ اف

 ًاهدعرك ةءدابعي هتحر عار كاعت هللاركذ املا (ميحرروفغهقا ناو بانعلا ديدّسهللانااودعا) .ىلاعت
 نءموملاف و> نزو ولم السا اوةالصلا «-بلعلافاك ف واناوءاج راالا َس ال نامعالا نال ب اعلا ديد هنأ
 ةحرلا ناحنا ىلع ديك دوام راروفع هنو دودو هجر ىلءلدبام هسةعركذ مال ددءالءؤاسرو
 فاصوأأ نه نيغصو هسقعرك مث نامقعلا ديدش هنارك ذ م هءركو هجر عاونأ لقاعة رك ذ ىلاسعت هنال بلغأ

 | ةجرلا ل>ال ناك داحص ال او قال !ءادّب انا ىحو ةقمقد ىل_ءهبساتاذهو ام>حراروةغ هنوكوهو ةحرلا
 نودع ام لءبهتناو غالبلا الا لوسرلا ىلعام ) ىلاعت لاه مَ ةجرا ىلءالا نوكيال حنا نارهاظااو.

 2 ع .٠ 3 هد يه م6 5 0 ا
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 ةيمسمجب ات

 1 ةدهعلا نعح رش غلب الف للبت ااك مناكهنا ىنعي غالبلاالا لوسرلا ىلسعام هلوقب فءاكنلاب هعشأ م

 ممعط أ ناو ب اقعا ا ديدش هنا نااو عاف مفلاغ نافنوةكناعو نو داع ملاعاناو مكان هصهالا قو

 نءرجزامىلاعت هنأ لعا (ب.طلاو ثيل ىو_بيال لق) ىلاعت لاف حن « مي-رروفغهلتانااواعاف
 فلدحح ا ايهعبلا مث محرروةغهَقاناو باَم_علاديدش هللا نااواعا لودي ةءاطاا ىف برو ةمصعملا

 نوددكامرلمي هلفاو هلو ةمدعملا نعي ةذمأ او ةعاطلا ىف ب.غرتلاب علا مم غالملاالا لوسرلا ىل_ءام هلو ْ

 ثيسحللا ىود_ساللق لاق ةييدعملا . نءريفمتلاو ةعاطلا ف بيغرتلا نهرخ عون هسعبلا نوةكت امو ْ

 د لكل رها.ظود را نوكي ىذلا .(امهدسأ ( نايمسق برطا اوثديفلا ن لكلذ ذو بءلعااو

 : ةيناحورلات ابطا ا ببطأو ةضصءملاو ل اجا ةناعئاورلا ثئايانا ثيخأوانن انور توكي ىلا (ىفناثلاو) ١

 1| ار دةءدسم ريدي تاسابجملا نم يش هن ى هلي ىداا من كلان ال كلذو ىلا عت هللا هعاط و ىلا.عت هللا ةقرعم

 | ريصتىلاعت هللا ةعاط ن ءضارءالاو هللا هاب ةفوص وألا حاورالإ كلدكمَد ةولسلا عامطابابرأ دع

 هللا ةمدخ ىلع ةيطاوملا ىلاعت هنا ةفراسعلا حا نرد اع هيدا ل ءاكلا حاورالا دنع ةرددددسم

 نااكو ةرهاطلا ةسِدَمملا حاورالا نم برةااءةءيهتسم هلال! فراسملاراونأب ةقرمم ريصت اماق ىلاعت

 ةنب املا لي نابوةسسدال تاسناحورلا لاعىف كلَدك نان وتس الت ات مسجلا ملاعف بطااوثستلا

 امأو رمد هيمط ةعفتمو لد 1 د ”ىناروسلا ثييللا شيخ ةتسذم نال تا د احورلالاعىفا همت ١

 1 ودر هن ديأ ةعاد ةسعظع هدعفتت ”ىفاحورلا بمطلا برطو دي دبأ اد ةمظ عدن“ مخ ”ىناحورلا ثيمانا ثم

 نيقيدصااونيسنلا عمةقفار او نيب رداد اللاةسصزف طار-_ةئالاونيملاعاابررا او> نهبرقلا

 ٍْ لاهم« هب ة.صعألا نءريفتتلاو ةعاطلا ىف ب.غرتلا هوجو مظعأن ءار_هناحصص ةنئاادااوءادمشلاو ْ

 || لاعفاسطنوكيدق تامتاحورلا ماع اشبخ نوكيىذلا نا عي (ثدفناةرثك كبعأولو). ىلاعت
 هناد-وبرتو هلوانتمةذاذاومرادقمةرثك عم هناالا ةذالا مي- انعءور | دقملا ريثك نوكيو تابنامسملا

 تاسحاصا!تانقابلاو هلوةبةراشالا اهيا ىتلاةيدمرسسا اةيدبالا ةسقام للاتااداعنلا ند اقر لأ ييش

 وهىذلا بسطال ناس ا ثيماناف كلذك ىهالا ناكاذاو كيرد- ةعرمشسا

 هد_هىلاعتر تجحذالوةهءنارلاتامار كلاوةناسورلاتاداع لان جباهتنالاو ةعاطلاو ةبحلاو ةفر 3

 ىلامتلاقف اهدك وب رخآ جوي اهعتأ ةمصعملا نم تاريذحتلاو ةعاطاا ىف :ريئ تصل تايمغرتلا
 ةيوَقلا تاي رعتلاو ةرلطلا تاناسسلا هذه دعب هللا اوةئاف ىأ (نوطغ مكلعا باسلالا ىو اهقت اوةناقإ
 هلو «ل- الاو يحل شالو وءندلا با اطال انني راق نوريصت مكل ا همفلا م ىلءاومدشتالو

 (ىوالا ةلأسملا) لئاسمن لان كاد ناءامثأ نءاولت ستالاو:مانيداا اهي ان) ىلاسعت
 ردقتااراص غالبلا الا لوسرلا ىلعام لاك كافدنا (لوالا) هو>واهل. ةاعانا الاهز_هلاصتاىف

 : هتعاولاستالف م كملالوسرلا +-غاامو هلنيدات:ماووكو مك مك لاورسرلا هاب اف ىاهةناك

 _دداباتلا نسونلا كانا 1 ءاحاعرف مكيلع هس د ئاكتالاعف اا كف هششاوظوذعالو |

 'ءاعدا اذ هو غالملا الا ل وسلا ىلءاملاق انا ىلاعتهنا (ىاشلا) مكماع شب ومكملع للة شيام فلاكدلا
 | لاهاك تنعت | ل.س ىبءرخ تاز قع تازمتملا روهظدعي هنوءلاطب اون اكجرااذكلا نا مم ةلاسرال هنم
 ١ 0 لهىر ناك لقدهل وةىلااع و. ضرالا نما ردن تس كل نون نااولاقو م-منعاك ا ىلاعت

 | ماهأدق ىلاعت هللاو مكمل ماكحالاو عئ ارمشا او ةلاسرلا غسلت تره لوسر ىفا ىن_ءللاوالوسرارمشنالا
 0 مةدانزلا بلط كال ذد_عبف تازدعما نم ةريثكع اون ار اهظان ل اسرلا ف ىاوع د ةدص ىل_ءتلالدلا
 ]| ب-ودسا كل ذ دعب فااخ نم لكف ترهظ نا منا لنك و سبام ت> وناهر اهلغا لءلو يمسو ىف سيل كلذو
 تازععلا هلم وهيلعهللا ىلدءل وسرلا نوما اطر اذكأ | اوععن اا نيدطسملا نا تام دلا ىف باستعلا
 | اهروهطظ ناك اعرف كلذ اوءلط: نأ قش الم مادي الاهّذ_هىفاوذّرءفانهرو عظىملا لمع مس واق ىف عقو
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 أرومالااوكرتاقنوةكدام و نود.تام لب لاو 4 وقيل هتماذسنا (ثلاثلا هج ١ مهءوسيام بجو |!
 | ئثعجءامشأ (ةبئاثلاةلأسملا) 0 تحل د2 ناةيةلاوحأن ءاولأ هالو اهرهاوط ىلع
 أءرئاترف هيوسسو لسلكلا لاك )ل والا) هوجو ف ةرصلا عاشها بسسف نع زييوهللو ةفرص:مرعغاماو

 | مال ىه ىتاا ىفوال اًةزمهلاولةنف هرخ ىنيتزءهلاعاستجا اول ةنئساف ءالعف نزو ىلع٠ دش لصالا ىف هع ظ
 [ناتثاوروك ذءاهتمدحا وهسو أ هثالثاف رمصأا عمم بحول وكل ذو ءاعذل تاعقس ةماكلا لو ىلا لعسفلا

 | مرحالءارج ل كمءالعفنزو ىلءلصالا ف تناك ام ةماكلا نا وهذ روك ذااودو (لوالاامأ )ىلا اراطخ

 ا اهينشتكل ذناك ءامشا تاه منء اءدش لالا ىف تناك اما اهنا (قاثلاو)ءا اره فرمصم ملك فرمهنت/

 | انعطتاماناوهو (ثلاثلا) فرصلا عن باب بأ دأ لدعلاو رفزورفازورعو صاع فاك لود ىلا
 ةماكتا ا فدنك تراسصربخالا فر :رد ا اهنم عطق اهنا ثيح نم ةماكلااو هلوثأ ءانلعجو هئم ريالا فراا :

 هانةصلأ لِ ةماكلاب انف ذح ام امم انهاطق ىذلا ف راسا كلذ نا ثمح نمو بارعالا ل.ةيال ةماكاا فدنو
 لءاهستت ضءيلا نود بارعءالاهو+و ضءهانعدم مرجالف اهءاقبةمقالا ماك ةماكلا تناك اهلوأب 1

 ءرك دام فرصلا عنمف بدسلا ناسي ف (فاثلا هجولا) ماعلا ع لالانر ا>اماذ_مذةلاطاهد- م

 ١ ءامأا عامج ا اولقئتسا مها مءامضصأو ءاق دصأ داو تس ءالعذأ هئزوءا.ثأ ناودوءاَر رهلاو سفح الا

 لإ :ناحكوءالءنأوءاذصأن زو ىلعءاسشا لصالا ىف ءامشأ ناك انلفةزدهلا وءدقم نتزعولاو

 نزو ىلعءام أن اوهو ' «ىءاسكلا رك ذام (ثااثلا هجولا) انههاذكف فرمعلا هنف ىر_الامم

 ءانأوءامحا فرصن.النأ جاجزلا همزلأوءارةصوءارهتعر هاا قاهمش هنوكل هوفرمدن )ل مهناالا لامفأ

 هناالاءاعمأ وءانبا ىف كل 3 ىضتقي سامقلال وةننأ ”ىءاسكللنال“ئذب سا حاجزا لاؤسناىد-:ءو
 ىل_ءهبف ىرملا ب وةءام_أ ظفاىف صنلادجول لو سامقلا نم ىوقأ صنل نال صخال هب له-علا كر

 انلقاذاانا ىرتالأ دارطالاب وال يوعلا للعلا نا ىلءاوقن:انييوكاانمنيةّةغانالو ساما
 لباذه ب رضوءالؤ» ىف ااناوةكعضاوم ا عسجب ىف عف رلال ودعم ك2 نأ انمزإ عفرلا بجو ةيلعافلا
 ةلأسملا) ”ىءاسكلاا ىلءحاجزلا ءدروا اسمن لولا اذكف صن هضراعاذا الا هيله عبق كلذ رماسقل لوا

 هتاوذ ىنولس ل اًعفرماملا ىلع ماةذآلأ لاا ورثك اقل سو هيلع هللا لص ”يتااولاد جنا سن ىور ) ةئلاثلا

 هبسن ىف نعطب ناكو ىمهسا | ةفاذ-نب هن ادمع ماقف هبمكتت دال ا اذه ىتاقمىف تءدام'ى ِ نءفولأ نال

 هماعلاسف ةثالث دانت :ةمداعأ تح ملسو همللع هللا ىلص هلال اوسر هنء ض رع اق ماع لك انماء جلا هنناأ] لوسرابن صن ب ةشاكع ىوربو كلامْنيَدقا رسسلاهو سق نب فادح كوب ل امف نأ ن ههلنا ”ىنانلاسقف

 ع يهمك و عك ا ذبحت وأو تدحول منن تاقول هللاو من ل وقأن اك نمؤدامو كدعو مالسااوةالصاا

 لالا ثب مك سه ذاق مهلا وس ةرثكب م ككل ناك را

 لوسبرلاب تغدتشااكورانلا ف اسقف نأ نياهللا لوسراءلاسقف رخآ ”١ماقو هوينتحاف أ نع م كممئاذاو

 ملعاو هب د , الا هذه ىلاعت هللا لزنأف ا ل ا دك را ا را

 و عت رتامعرو اهروهظ هركبةمو:كم لاو اروهظ ىلا ىدوباسعرءامشالانءلاؤساانأ
 ا نم هناف هسبأ نعل أس ىذلا نا ىرتال أ هبف هملع فراكتالاسع تكسي نأ لقاعل ان ىلوالاف ةيعم ةقاش

 ا ١ لاف نع نوكي نأ داك ديت جحا نءلئاسلاامأو مضافيف هب اريغب مال 1:12 لعل رسرإ تليد

 لو نأ نمؤيمدال الح مي ركل ام سن اكن هام رحب نيالا ىف نيملسملا ملغعأ نا همق لو هملع هلل | ىلص ى

 ٠ هودتمحأف مر --اموهو واعتساف لح أ اف مو حو ل-أ هلل'نالوةيربع نب دسعن اكو ماعلك ىف 0 ا

 ىشالا ةاعثوالاقو 4 "ال | هده مث ىلاسعت هللا ن موةعكل دفا عمت رز لو اال لعام ءاننعأ كلدنيب كرو !ٍ

 افعءواهو دمعت الفا دو دح دة -و اهوكهتنتالفء امش أ نع ينو جو بالف أ وق ضرر لام ا

 ا (مكل د نآرشاا لزني نم امنعاواةتناو) ىل ا ىلاعت لاه مث 2 اهتعاوذمت الفن ام_سنريغن هءامسشأ نع
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 نع 9 م ءاسوهأ تا ديانا اهنءا ولاسلا“ امدشالا كالت نا ىلوالاةي الان نيو هلا 5 )ل وال (١ .هوح و هيف و

 ثرديأ ناو مهل تيدب اهنعاول سنا مهما مالكسا | لصاح ناكف مهل تن ديأ اهنعا ولأسنا مهاد الاهذهب
 (ىاثلاهج ولاو) مذ رمسالو مد“ وسام مهارهظاهنعا ولاسن ام ملا نيم لا عوج نم مزلمف ممءاس موا
 ةئسلاو باتكحلل ىفهرك ذر لو نءلاؤ لا (امهدحأ ) ني_هسق ىلع لاوسلا ناذي الا ليوان
 (قاناا عونلاو) كو تكلا دن ناءايشأ نءاوائستال هلوقب هنعىهنم لاوس !اذ وذ هوجولا نءهجول

 و»وبجاو لاؤسا!انههذ تين اك هموت. عماسلان كل نآرقلا هءلزن ىئ:نعلاوسلا لاؤسلانمأأ
 ىلوالاةي الا ىف عئمإلل هنا مسقلا اذه ردى ةدناقلاو مكلدتنآ رقاالزنن ني-امتءاولم:ناوهلوةيدارملا ]| '

 « مسقلا كل ذنع مسقلا اذ_هلازي.ةكلذرك دفهنم عونم لاؤسلا عا وف أعم نا مهوأ لاؤسلا نم
 ام نءاوائ_تال هلوقىف ةروك ذملاءامثالا ىلا دئاعرعمضلا اًذهاهنع اولئستناو هلوق ل.”ناف
 نيهجو نم هنءباوملاانلق «اعم ازئاجواعونمم متع لاؤسلان وكسر نأ اهامعأب ءاشأ ىف لقي ف .كف
 (ىناثا ١ و)امبنآرقاا لوزن دعب هباروم امو امم نارها ١لوزن لمقاعونم امعلاؤساان وكن ارتاح( لوال 0
 أ هولا اذهلف دحاو ءيئهنعالوت_سمامهتمدحاو لك نوك ىفام_اال انيفل منيع وقاناك ناوام-ما
 هلوةنأت. الا ليوأتىف (ثااثلا هحولا) نيفانم نيع :و َةَد.ةللا فانا حصن او ريمضلا داتا نسح
 كل :نءاوائست ناو ىأا هب اولئك ناو هلوقنءامتالا كل” نع مهتالاوس ىلعل د امان ع اولتستال

 هذهنمدارملانا لصاملاو المأ ةزئاج هله تالاؤسلا كانا مكل نييتارقلا لري ني-تالاوسلا
 (اهنعهشاافع) ىلاعت لاه غ « المأاذكواذك نعلاؤكازوجي لد هتاوالو! لالا بج هنأ بالا
 اهل ءىلااو دوعتالف اه: لوسرال مكباضغاو مكسوائ اس نم فاس اع هاافع (لوالا) هوجو همثو
 الأ عب انءهتاافع اسقف ممءاسمهل تيدبأن ا! ممءاول اس ىتلا ءا. الا كالنار كح ىلاعت هنا: (ىناثلا)
 ًأريخأتو مدقتةبالا ف (ثلاثلا) مكملع فراكستلا فىثيو لقد موسامتالاؤساا كلت دنءروظاع
 ماقتسا اذا مالكم نال ف.عضاذهو كوست مكن دمت ناهي الا فاس نع هللا اذعءامشأ نعا ولأستال ربدقتلاو
 اهتءل سم ىأ اهنء هللا !ذعهلو هذ هجولا اذه ىل_ءوريخأتلاو مدقتلا ىلا ريصلاز ع ل مظنا اريمغتريغ نم

 قءقراو للملا ةقدص نعمك!توفع ماللاوةالصلا هملعهل وةك اذهو ءيثلاوق فاح و اه 0 كلو

 نمداراانا ىلعلدتةياالاهذهو ( ملح رومعهلاو) ىلاعتلاه مث « اهطاقساب مك نع تفة> 5
 اهباوصصأ مم مكلنق نم موقاهاًاسدق ) ىكاسعت لاق مم :» لالا هولا ىف. هانرك ذام اهتءدتلاامع هلوق

 ىتك لا لمس لئاشن اكلم امل ثءن امها ”ىبدنل اولاق لي ارسا وو مهيلعالابو كلذ راصف روج هقئاانرااولاق ىسومموقواهورةعم ةقاثلااولأسمءاص موق ىهينورسفملا لاقت (يرفاك
 اهب اورفك اهول اسف هنم لال ان ق- أ ندثو انملع كاملا لن وك. ىف اول اكو ممم الءلق الا اوله لاما مويلع
 كلذم_هءاسم_واؤسا اوطعأ اهافاولأس كءلوأ لوقي ىلا: هناكفاهياورفك مث ةدئاملااولأس ىسعموتو
 نءاولم_.تالالوأ لاق ىلاعت هنا لمة ناف *« كلذ رك ءاسمكلؤس حطعأ نا مكلعلفءامسثأ نع اولأ فالف
 «كلذق بيلا اق موقابنع لاسدةلوة. نأ قالا ناكو مكليق نم موةاهل أس دق انهد لاق مث ءامسشأ
 نءةفصوةلاوحأ نم ةلاح نع لاوس! نعةرامعئثا!نءعلاؤاانا (لوالا) نيهجو نهباوحلاانلق
 لاقيو مهردلا هئم تدلط ىام_هرذهتلأس لاه هسقنق'ءوذلا كل ةناط نعةرابعئى ثلا لاؤسو هنافص

 نم ةقانلا حارخاهتتانم اولأسا نوم 3ةةملاف هع نعو مهردا!ةفص نع هتل أس ىأ م_هردلا نع هل أس
 اولأسامتاو كلذاولا سام مهذد# باص امأو ىلا سفنا ولأسم_وف ءاسعسأا نمةدئاملا لازناو ةرذدلا
 نيمسقلا اكن أالااضي أ ةراسمعلا تفلتحا عونا فنالاؤ لا اهات ااا فاسماسةصوءا الا لاو-أ نع
 ةدسفا ارطش هنقو هنلا ةجاحالاب ف عورشو لوذفاا ىف ضو هنأودو د_- اون مر قنإاححرتذب

 ادعم وق نأ ىلاعتزيبف هنعزارمحالا لقاعلا ىلع بح :دسةاارطخ هن وك وهملاججام عال ىذلائشااو

1 
 2 اب لال

 ٠١ ال
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 الأ ن وك ىفءامشالا كل: لاوس نيم دةلا كد والنوماشءءاممشالالاوأ نعلاؤسااىفمالدا|هماع ْ
 ||| اهلاسدةهاوةؤءاهلات آت اولا ىف (ىناثلا هجولاو) هنفةدئافالامتاضوخوالوضف امهتمداو لك .
 الأ تالاؤسلا كلتلأسدقريدقتلاو ءامشالا كال: نعمهمال او سىلا ةدئاعلب اهنءاول آس ىتاا ءاشالا ىلا ةدئاعرمغ |

 هللال_عجام) ىلاعتهلوقني رئاك اهبا ودم ا.منءاومسأالق مكمل ةنءموقاهوةرك ذ قالة دساعتلا | ظ
 .(|| نم سانلا عئمامل ىلاتءهنأ لعا (ىلوالا ةلثسما) لئاسمةنتالاىف (ماحالو هل .صوالو ةسس"اسالو ةرعج نم |

 1 رافكلاناكا الو اهمازتلا ل فاك امر وأ مازتلا نع موءنم كا ذك اهنعتدلاب ١ وذاكام ر ومأن ءثحلا
 ٠ نأىلا هت نيد اهم عاضتنالا ىلا استحال ةءاغلا واكناوتاناو.طاهذهبعافتالا مهسفنأ ىلءنوهرخأا

 ْ ىلع فلاشي هنأ لع ١ ) ةلاثلاهلمسملا) ماحال و"هلمص والو ةشاسالو» رع نه هللا لع-ام لاَعُذ لطاك إذ

 .حراولسالابعأ ىلع عقاو هنال لعفاموعاسص رثك أو ضعب نم مءأ اهضعبو لبقأ وأشناو لغو َقْدطو لعو ||
 || هراعلمادلاف بولةلا لامعا ىلءعقاو هناامأو رهاظف حراوخلا لامعا ىلع عقاو هناامأ بولَماالاعأو ||

 نمصخ هنا لعامأو مهلمق نمنيذلا للءذ كلذك هلو ىلاانؤاد ؟الدا رمش أ ام هللا ءاشولو ىلا-عتهلوق |
 ةذ مالسلا هملعهلوق هلع ىل.ادلاودصقلاو مزعلاو مهلا ىلع عّبالو حراولسا لاسعأ ىلعالا عقبال هنال لعف
 || لعجامأو اه-ف:نماريخةسنلا نوكمزلالع ةرنلا تناك و لق لمعلا نماري ةمنا العجال نمريش نمؤملا
 قاذلا (اهينانثوإ انثانا نحرلادابعم_هنيذلا ةكتالمااولهجو هلوق هنمو مكملا (اهدحأ) هوحودلت
 تفرعاذا اس رعان ؟رقهانلعجانا هلرق هنموريمصتلا دع (اهتلانو) دوذلا وت لطظلا لءسو هلوق نمو

 ركذىلاعت هلا ( ةثلاثلاةهلئسملا) هيرعأالو عرمش الو كاذب هللا مكحام ىأ هللا لعجام هلوق لوةذفاذ#ه |
 ىهعىهوابمذ [ق شاذا هتقانر لاي وشل اودو رأا نم هل .عف ىهوةريخلا(اهاوأ) انشأ ةعبرأ انهد

  ةقانلا ن ذأ اوةشاركح ذا هرخ [1ناكو نطنأ ةسهن تون اذا ةقانلا جاجزلاو ةدممعو أ لاه لوعفملا |
 ءام نءدوطتالو اهرهظ لعل ء-كعالوربواهأ نعالو م-ّمها ال اهودسو اهع دو اموكر نءاوعتتءاو ||

 | اذا باس نم هلءاف ىهف (ةبئاسل ا امأو) اج رت اهبكري ل ىهملااهيقل اذاوأس مب عفش الو ىع ىه نع عنتالو
 || تءاش ثدح ىلا ب: ىت- تكرتىتاا ىه ةبئاسلاف ةيلطا تباسو ءاملا باس لاسقي ض رالاه-و ىلع ىرح

 نأوهو ةد..ءونأ هرك ذام .(اه دحأ) اهوجوامفاورك ذو ةمض ع ىدعةض ار ةثدعك ةيعسملا ىهو ١

 | عسج ىف ةريصلا ةلزتسمب ناكمف ارباب بدس ةمعنركشو أ ار دنردنو ًارقس نم م دقوأ ص صاذا ناك ل_رلا ||
 باحتملو بكر ترق تيس ث انا نواكنطبأ ةرسشعةقانلا تدلواذاءارغلا لاه (امنانو) اهلا وءكسام||
 مانصالل بيست تلا ىه ةيئاسسلا س اع نب الافق (اهئلانأو) فدضوا داوالا امنا برعشي لو رواسوا زعلدأ|
 . [|| نءنومعطسف مهتها مد مهو هن د سا | ىلا هنء ىصقءاسشي ام هلام ند بيسي ىل ج رلاناكواهاقتعتىأ ||

 امأو)ثاريمالو لةءالوءالو هاء نوكمال نأ ىلءقئعيديعلاود» ةيئاساا (اسهعيارو) ليمسلا ءاسني أسما ١

 ارك ذتداوناو مهتوا الوهخا ا دتداوناو مهل ىونى أ ةاشلا تدلواذا نورمسف!لاسةق (ةهلمصولا
 لأ نآز وراه ربغب تاصو اهاكمل وصوملا عع ةهليصولاف ممول الرك ذلااو خذي لفاهاشأ تاصوا ولاف ىنأذ |
 (اهدأ) هوجو هيو هلغقس اذا همك ءاسخ لابقءف(ماهاامأو) اهاخأ تاصوااهال هل هاولا ىنهعن وكس
 ا ءام نم عنمال و هيلع لمحالو بكربالذ ب وكرلا نع «-اظذس ىأ هروطظ ىج لق هداودلو بكراذا لسقلا ||
 تءاولاهنطأ ةريتعةقانلاتتاذا . (اهينامثو) ءاسنلاو لاجرلا هلك أم ذئنمف توج نأ ىلا ىسمالو ||
 ماعغنالا نموهو ىلذذني:سرسشع لبالا ىف ب رضي ىذلا لعقلا وه ماسالا (اهئاانو) لسمو ءاكساهرهظ ||

 هذ هقاتعا زوال لقءامإلاو ديبعا|قانعا زاجادا لمة ناف ىدسلا لوقودو اهروهط تءرح ىلا |
 7 ةعاط ن عدرا ذاك هّيددو معو ىلاسهت هللا ةم دلت قول نان الا (:لق « مالم الاو باسعتالاو عبذلا نمماهلا ا

 أامآو ةاتسم ةدادعكا ذناكف ىلاعت هللا ةدامعأ عرفت هدع قرلا ليزأ اذاق هماعقرلا برمذي بقع هللا ْ ْ
 : نمابهكلام ىلع ةعفنمتا وثىذمش اهااوها راهك رق نيفاكملا عفان هق ول_ءام مئاق تأ او-اباءذه ز
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 ماتا لست لعر تت قبعات اريج كاك |ة/ةاوتالا اًضيأوقرغلارهاتت ةدئاف اهتلي اًممفلصحع نأ ريغ

 قش أو دش اة حلا نم عاونأ ىف تءةوذاهسفن لا صمةناعر ىلعر دن تكر رتو تةدعأ اذا ةمهلاامأو هسفن
 هلل !ىل_ءنورةحغياورذك نيذلا نكاد ) ىلاعتلافمث « قرفااروظف يما تاكامل تل

 ريسغ نءملوأ ناكو كم الم دق ناكى ازا ىل-نءورعنانورمةملا لاه ( نواهعبال م هرثك اوبذكلا |
 هللا لص ىنلا لاك ماشلاو هل صولاو ةيئاسلاو ةريصلا عرمشو ناناوالا بصنو مان صالا داق ل. ءامسانيد ْ

 رد ىوربو باصقالا هعجواعملابصّتلاو هيصق َُخ ريراشلا لهأ ىذؤيرانلا فهنا ردقلف سو هملع

 هباحصأو ىل نيورعدبربذكلا هللا ىلنورتفي اورفكن يذلا نكلو هلوق سا.ءنب لاف راملا ىف همدق

 هللا ىلع نوركفي اسورلا نأ ىجهملاو ماعتالا هذ -همهعرتت ف ل“ ءطابالاو بد . ذاك الا هذه هللا ىل_ءنولوةي

 ءاسورلا كءلوأ ن هبي ذاكالا هذه هللا ىلع نورتفي م رداد نول هرال ىرتكلأ اقما وعلاو عاتالااماق يذكلأ |

 اناء ءانا «لعان د_توام اننس> اولا لوسرلا ىلاو هللا ل زتأامىلا اولاعتمهالمقاداو ) ىلاعت لاف مث *

 امس ادر ديلقتا باحصأ ىلءدرو»و مواعم ىعملاو (نو د مالو ارش نواب الم هوانا ناكولوأ ١

 راكم ال5: :رهاهماع تل ددقلاحلاوا و مرتان ناكولو هلو ىفواول انأ ل !ءاو ةريثك عضاوم ف هيف مالكلا ]

 ىدتهملالاعاابزوبعامناءادتقالا نأ لاو نو ديالو ايش نولعبال مه وانا ناك ولو كلذ مس هري دنت

 ب>وناندةهماملاعزكي لكلذك ن تجر ؛راذاق ل_لدلاو ةلعا ىلع فوق ىباذاايد ةيمامااعنوكراناو

 (ميدتها اذا لض نم مرضيال مكسفنأ مكيلعاونمآ نيذلا اهي ان ىلاسعت هلو هب ءادس :ةالازو<ال نأ

 لوسرلا ىلءام لاف مث ماكح الاو عن عن ارمشااو فئااكتلا عاونأ نيبال سس لئاسمتب الاف

 ولات لوسرلا ىلاو هلا لزنأ املا اوانمت ملل بقاذاو فوق نوهت امو نودسام معي هللاو عالبلاالا |

 رادعالا ف ةغلاملاعاونأ نم مدقتام عم لاس ءال وه نا لاك ىلاسعت هناك انء انآهلعاندجوامايسح |

 مل اهج ىل_ءنب دست مواهح ىل عني رمهماوق ليهمئشاوعفلل 0 ./بمهرتلاو برغزتل اوراذنالاو

 «يعاوال نيعمطم هللا فدااكل نيد اةدماونوك لب ممالالضو مه6تلاهعنوئسؤملا اهيأاولا“ ءالفم_مماالضو

 0 كر دلال كش تتراءاو:مانيدااا ”انلافاذهاف مهتلاهحو مهتلالض مرضت الف ههاوتو

 ارصالاو ىصاعملا ةسالم نم مكسفن ا وظفحا ىأ مكسفن[مكدلع هلوق (ةياثلا ةهلشسملا) جدتها اذا
 ناس ال لامفال ءامعما لج نةشنو دول دعوا لس ناو سلا د1 ل

 ١ الع دعنا دير ذخ لاف هناكادي ركءاعلاة فاجن و.دسو ىلههلا ماقمامم وعقلو ل وعفملا ىلا انو دعمف

 هنالثاا فرحال اهذ_هق هذه كنمنرق ىأ كنودو هذ فن كرمض- ىأ اديزالد نع وك ءاعفرش أ ىأ

 ةتكملا نءعفرلابم كن مكتلع فاشكلا تامل فنوارب تصالا ةزاساف نيمو الات كد

 ىلص ىبنل نأ سامع نيا نع ءمطاص ىف نع ء ىاكلا ىورام (اهدح ا اهوجو لوزتلا ببسىفاورك ذ(ةئااثلا

 نوةفامااريعك.ءاوامالسالا الا برعلا نم لهب ملون زملا باتك- لالخ ناو

 0 الا هذه تازئف ضعبلا نود رافكلا ضءد ندب زا لودي نينمؤملا

 كلع مها لمقف مت الضو مهرفكى راسفكلا ءانشب مهيلع د شد ناك نينم ومما نأ ( هيأ ةانثو) ىدهلا ىلع مك
 هال الوحل نباشلا لالض مرضبال ىدهلا ق قيرطف اهب ىثملاواه- السما نم فاك امو مكسفنأ

 | نع ىحامل هنأ ىدنعبر ةالاوءكلد نعاومف رفكلا ىلعاؤل امام هرتاثعا نوةغاو اك مهنا (اهئاانث)

 هذه ىلاهترك ذانءاناهيلءاندجو امان اولاق لوسرلا ىلاو هللا لزنأ ام ىلا اولاعتمهل لدقاذا مما مهضظعد

 اونوكي نأ ىئش لب ةدسافلا َهَعي رطلاهذهىفمهماوويشتت تأ نين مودال شال هنأ نا ا ئمدودةملاوتي الا |
 هشنيشان مهيد ىف نضءارا وئاك اذانيلداملاكءاوأ له- مهرضال هنأ اواعبنا و مهذيد ىلعني رمهم

 انلقه بجاوريغر نع ىهنلاو فو رءملان مالا نأ مهوندي الاهذهرهاظ لبقناف .( ةعدارلا ةهلعدملا)
 ' عيطم انا بحول لب كلذ ىلع لدن الدنا الانا سانا ارثك ًاهيلعىذلاوهو (لوالا) هوجو نم ه:ءباوحلا
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 ال سلخ لئالدلاب تب اتةركنملا نع ىهنلاو فوردملابسهالا ب و وامأت ىماعلا تونذب اذ> اًوهتوكنإلدب) |
 . || اهنوعضتو مكسفنأ مكاعاونم نيا ام انتناالا هسه نؤرقت مسكنا لاقفهئءهللا ىذر قيدسصلا |

 ما لاا

 020 ا 00

 007 ا أ تكا

 00 يا تت شمل دس

 | فيعض ىدنعل ودلااذهوتناالا هذه ليو أت اج كلذ دف هسفنو يا لك لكوو اهم مسلاو أ

 .بو>و قننادك وهذه لاف راسملا نيهلقا دمع هل |بهذامدن الا ليوأ:ىف (ثلاثلا هجولاو ) بئاغلا ١

 لأ نمّدب ز طا ذأ نيلسملا او ريع سح ئةفانا ىف ةلزانةناالا نأ لوزغلا بيس انك ذاملوتلااذه |
 5 فورءملان مالا دعنا الا فاذا امج ةصوصخخ ب الا نأ (سماخلا هحولا) نيكرم نود ناككلا 1

 ىلا عاملا قاداسعف دو لامثمةئاملت يهذلا اسوة نم ةضفنمءانا هعاشمنماوذأُت ليد ١

 فاضأهناو رباشتااو عزانتلا نع ةياثكمكشيامو مكتنيامتدامن نعيم كشية داهشدلوق .(ةيانأ
 1م بام ةداهشهلوقنمام ف ذو عزانسلا عوقو دنعمهيلا حامي اسغ ا دووشلا نال عزانتلا ىلا ةداهتلا ||

 م

 رووا نب م سيسل
- 

0077 0 

  عادعو هوركس .ٍِض ركشملااو أراذا سانلا نا لودي لسو هيلع هلقل ىل_د هللا لوسر تع ىلاواههضوم ريغ

 أ هلوتالاقامهنأرعنياودوعسم نيا نع ىورامتي الا ليوأت ىف (قاسلا هجولاو) باء هللامهمهنأ
 || تمادام امن امْزباذهس اذ ال اهذهه.اعتئرقاملد وع ٠نبا لاف نامزلارخآىفاذه نوكي مكسف:أ مكملع
 || ءاوهالاو بولقلا تفلتخا اذافاوهماو او عأف ضءب ساب مكضعب ق ذيل واهمشاوسلت لو ةدحاو مكبولق

 صو رسذاملا ب رف .كف نيرذانحلا عم باطخاضبأ ودو ماعباطخ اونمآنب ذلااهي'انهلوقنالا

 نملض نم كرضرإال ومكر دله مكملع دعي وكس: أ مكلع لاق هناثركنملا نءىمنااو فورءاانرحالا
 بغرو اضع مكضعظعب نان عب مكسفنأ كلعهلوةذ مكي د لهأ ىعب مكسفن أ اولدقاف هلوقك اذهورافكلا
 . [|| مكفت أ مكلعهلوقنأ انس امل ذ دكوي ىذلاوتاتيسلاو من ابا نع هرقووت تاريسفتا فاضعي مكضعب
 || فورهاانمالاءالا ظفلسا كلذ نكي اذاقان_سفنأ طفش نأنا نأ كلذ ناكذ مكة: اوفا هانعم
 أ امعولا مههقئنإال هنأ لع نيذلا رافكلاب ةصوصخغتد الانا( عسا رلاج ولاو)امجاو كلذ ناكركذملا نءىمنااو
 دك ود ىدلاو فورءم نمش سم اننآناسنالا ىلءتدال انههف فورءملان مالا بدل رفذكلا نوكرتالو

 .[!| نم ةلاهج الو لض نم ةلالض هرضنال هسفن هيلع عوف هلام ىلع وأ هضرع ىلعو أ هسفن ىلعر كش ا نع ىسهنلاو
 . || اذا كرضيال (س دانا هجولا )رفيف هثالث نمر تنم و رفد قف نينلا نءرذ نم لقي ةمرعش نبا ناكو لسهتج
 1 مكسفنأ مكسلع ( عياسسلا هج ولا) كل ذ لة يلف لض نم لالخ ركتملا نع حمو فو رعملا مت أذ يدنا
 اود-و::نأ ينال كلذا ول.ةء0ناف ةردّتلا دنع ف ورعان حالا ارتاهب نم ىلا تاجا ولا ءادأ نه
 هلوسرل لاه ىلاعت هنأ( نماثلا هجولاو) ميغ لالض مرضي الف مكقءاكةدهعنع حج رخمكناف كلذ نع
 اده_هاذك5 لوسرلا نع فورعم ان مالا طوقس ىل_ءل دال كلذ و كل ةنالا فاكستال هللا لدس قلق
 ا ه.فوءارلا مقل ىرقو مكسنأ مكءلءدل وقنا وح ىلعام و را رلا حب رح ال رق (ةسماخنا "هلكسسملا)
 باوملا ىلع غفلا اهتسنأ(ىاشلاو) لضم كرضب سرا ىأ ريدا هجو ىلع (اههدنأ) نانهجو
 مك ةداهش اودع[ نيذلا اهي ان ىلاعت هلوق مكسل عب مكيز ادع ىنعي( ثول عت مساك اعمكتمتمف) مكمل نم ريصمو مري_هءديرب_(1ء.ج مكعجب سه هللا ىلا ىلاهتلاف مث * داضاا ةمضلاع امناء رلاتءدنكلو
 اذ ىعأ مكسفنأ مكلعهلوق ىف سفنلا ظفح صامل ىلاعت هنأ لعا (ةمضولا نيج توما مدح ارض اذا
 لوزنسسنأ ىلءاوشفتا (ىلوالا هلة لا) ناله هبف وركن ةداهشاوذمآ نيذلاابم اهلوقىلاملا
 .صاسلانبو رع ىلوم لي دامو*عم وماثلاىلا اح رخنيدا رص اناك ايدعءان أو ىرادلا اسمع نأ هن الا هذه
 ١ .ءاقلأو هعمام عجة هيفاداتك بنك ليدي ض سم ماشلا| ومدقالفةراتالاو برشا رجا هما م ناكو
 | تام وله ىلا ىحراذا هعاتماعف دين أ امه أو امهبلا ىصوأ كلذ هس اصربتعإ وسهلا نيباعف

 ا امدقاسا هلهأ
 انما عذد ىذلاو ى ردتالالاةفءاننالا نيا ىد_عو ميقلاولاةفءانالا رك ذاهبفو ةقصلااودوفاوشتفا
 هلشملا). هين الامده ىلاعت هللا لزنأت ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا وسر ىلا ةعقاولا اوعف رذمكلا هانئعفد

| 
 ٍإ

 محلا |
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 لدي ةمصولا نحو توملاروذ> دءاهلا جاما :داهشلا ىءيةمصولا نمسح توملا 5ل- رمذ-اذا هلوقو ٍْ بضأ نم ةءارقف مكتم عطق: دقل هلرقو كنيو دام ىأ كابو ىف قارف اذه هلوق_هديظو هر ريادازتللا

 تارامروهظو هيفراثمتوملاروذ<دارملاورهظا | ةالصنيح سعدلا تااز اذا نتثا لاقي امكهفنمءقاولا

 توملا مدحأ ريض ءاذا هلوقو اولاف ةمصولا ارم كرتنا توملا مددأ رمضاذا مكملع بك دل اوك هءوقوأ

 ١ (مكنملدءاوذ نانثا) ىلاعت لاق م . ةمصولا بو-و 2ع ةءزاللا هذه لدكامناو نيمزالتماناكاذا

 ةداهشتي الا ريدقتو مكنم لدعا وذدمثدنأدا رااو فذهب الاىف 6 والاةلاسملا) نائااسم همق و

 ٌممْغنمنارخأ وا هلوقو مك و مكش دل هأ نهى أ نينمؤملا رشعما:مكسشم لدعاوذ ناذثا دارا انا
 نالدءلاف رفسلا ىف عنك اذامكشلم و مكي دله ًاريغ ن هن رخ [ةداهشوأ نعي ضرالا ىف ّمِبرض نانا
 سايعْنبا لوقاذ هور فلا ىفالا زوال نيا تاريغةداهشو رغسلاو سذطا ىف ةداهشال ناك اص ناململا
 اولاه عرج ئباونيريسنياو د_تامحشو ب رمشسو بوسسملا نب ددعسو ريس نب درع سو ىرعشالا ىمومىلأو

 وأدى رمهنلا وأ”ىد وهلادمثينأ ةزاج ةمصو ىلعهدمشر اا م ديد ل وه رغلاىف ناس الا ن اكحاذا

 ا هنهىفالا نإ ىملا ىلعنيرفاكلا ةداهمزوئالو ةلوةم مم داش و ناكرداكى أو نثولا دياعوا "ىسوجلا

 ىلعهدهشي نيإدملا نما دس دي لفه رع |ىفنم لا نم لبر ص سه هنا هح ر”ىعذلا لاق ةروصاا
 ءاريج اف اهلعانلاو ناكو ىرعشالا ىمومانأامتأو ةفوكلا ام دقق باتكسلا له نهنيلج ردهشأف هئنصو
 ةالصاا هملع لوسرلا دهءىف ناك ىذلا دعب نكي ل صأ اذ ىسو ولأ لاةفهصوو هتك ررامدو ةعقاولا

 ا نلئاقلاناغامم دا زاج والدب الوامذك امامنا هظانريصعلا دعب ةقوكسلا دم يف امهفلس مث مال لاو :

 نسحلا لوةوهو (ىناثلا لوقلا)اخو فمراص لاه نءمونمو امك ىنب مكطااذه لاف نءمهملوقلا اذهب ٍ

 نهىأ مري-ءنمنارخاوأ لوقو مكيرافأ نءاك !مكنم لد ءاوذهلوق ناءاهقفلا روهحو ”ىرهرلاو

 ١ رد تال يرام نمد أ مكعم نكي مورفسلا فتوملا عق ون نا ىأ ضرالا ىف مب رض نأ نا بناجالا
 كر ادم>را ماا 0 ل او ايرعأم-ملالالوأ براغ ا لعجو ةمصولا ىلع نيبنجأ

 نارخ آوأ دارملا ناك ريغ ن ءنارخ وأ دعب لاق الف نيئمؤملا عسب ناطخلا اذهم ممعقاونم!نيذلا اهي"

 ضرالا مه رض نأ نا مغ هنا رخآوأ لاق ىلاعت هنا (ةماثلا ةعا ) ةلاصحم ال نينموملا عم نه
 ناذ_هناكولفرفسلاف دومة لان وكي طورشم نب رخ الان دهيداهذتسالازا -نا لعل هاذ_هو

 اريل ورة فزتاج لما داهشتسا نال رف كاناطو يشم ام, يداجشتسالازاوج ناك (انيا-هنادهاشأ |
 ىلع نوإن لا عج او ةالصلا دعب نمنيدهاشلا َنيَذ_ه ىلعفاطاب وجو ىلءةلادتب الا (ةثااثلا حل ا)

 بسنا (ةعبارلا ةكعأ) نيمسملا نماسبل نيدهاشل !َنيَدهن اا: ىلا ا هملع بحال ل لا دهاشا انا |
 اًسورام (ةسماخلاة دخل ا) امله ناكو ليدي ىل_ءنومئارمدذل | ةد امش نم ءانرك ذامدي الاهذه لوزن ظ

 كلذ ناكنف ةباصعلا نم دحأ هرلع ركن امو امهفل-نادعب نيدووملاةدامْدد ىذق ”ىرعشالا ىمومانأ نا
 ا لةتارورمكلاو نياسملا نما دح أدت ملاذا ني رذاكلا دامت ازيا اانا (ةسداسلاة خلا ) اعاجنا

 لاحف ةباا لك أو ناضمر ىفراطقالاو ةالصاا فرمصتتلاو مهلا زاجاىلاعت هلا ى رئالأ تارواغحملا عينت |
 ا ىلع هد مشي السم دع لو ةيرغل ىف لب أبرق اذا للا نال ةل سلا هده ىف "هل _صاح ةرورمذلاو ةرورخلا

 تارافكو تاوكز هلع ت .بواسر هناقهنام_عمراك أعاضب هناك هل و.ةمرافكلاةداهش نكست وهن

1 



> 
 ١ اهفءا منلا ةداجشزوذكاكو هتَمذ ف تكن ودوأ عئادو هدنء ناك اعرواها أ امو 0

 | اننفتك افلا ودول مذ > ىلءلاجرلا فوقو نكعال هنا لجال لالوتسالاو ةدالولاو لاو رض.طاك ||

 ليف اخو: لةمراط م كلا اذه نأبلوقي نم لرقام أو انهها ذك ةرورمضلا لح الءاسنلا ةداهشت مق ا ْ

 ْ ولاقلا حاد عونا ف سباد نار هلا نهلزنامرخ [ انه ةدئاملاةروسناىل-ءةتالارثك اق افنال

 زودعال ل هنءنولوالا باح الد نودكجرال الرذاكلاو مكنم لدعىوذ او ده او هلوتيىناثلا لوقلاب ا

 لملدلاو داَةَنع الاو نيدلا ىفال دع ناك ا لا

 ١ اواكانل مهكلو ,-مها ذمىالودعءاوشدا مهن ا عم عدملاوءاوعالا لدأ ةداهمث لومق ىلع امج انا هملعأ

 ْ اودمشاودل اوقناالا ل دعي سبا ءارذاكلا ناا:إس انه»اذكم م-م داهشانلبق بذكلا نعزارتحالا ىال ندع ||

 مس رض نأ تاق ريسغن هاو مكن لدعاوذ ناشئادبإا الاءذ_دىهلوفو ماعمكينم ل دعىوذ | ا |

 : انمنوكال نءةداهدب ىنبكحه اورضملا قانمنوكيىذلا دعا: داهم بجوأ هناق صاخ ضرالاىف ْ ١

 صاخلا ناك اذا امسال عاعبلا ىلع مّدَممصاسشناو ةّءاعاهوةرث دى جاد , الاو ةصاخ دن الاهذهفرقلا ىف | ْ

 ٠ْ ا ْ ىلاَد ههاعل اهب , الا ىل_عةصاخلا هنا الا هذه دقت ناك ةرخأتمذ لاما ةدوسنا كشالو لوزنلا ىفارتأ م

 ١ ضرالا م : رض من نا كغ منا رع رخاوأ) لامتلامت « « لأهل هللاو قاسفتالانابجاواسهو ةركذ 1ْ

 ىلدعىطع نارخ اواهوق ) لوالا ةلأسملا) نانل أس مهبفو عر دع حل نع ا
 أ ناناهلوق

 ميرض منان اهوق (ةيئاثلاةلأسملا) مربع نمنارخ وأ مكسمنانلا دهش نأ مكس ةداهشرذقتلاو | 5

  0طورسشم م-هربغ نم ني رخ ايار روج د ورسم يول هيض وك اسد ضو

 رتابست لتلا ناكحهاداام' ١ ىلاعتل اه مث هبتوملا لور تامال-_ءترضحو ضرالا فايراض 0

 | لجرلا لوةباك اممتوفتو ىأ امهمو سكت (ىلوالا ةلأسملا) لاسم همقو . (ةالصل داعب نمامءوشد2) 1

 لدقناف «هيفقوأ ى اهلك اق رطلا فلسرلا تسحو اهفقو أ ىأ هاذ ىلع سنش- سرف ىلءنالف َر رم ْ

 | اهم وسب لمقف اهم هبي رلا تاصح نا لمعن فيك لبق هناك فان“ هط أ وهانلق عام وسعت عق ةومام

 امهئيدل_هأ ةالص دعب نم سامع نبا لاق (لوالا) لاوقأ هيفةالصاا دعي نمهلوق (ةيناثلا ةلأ لا)

 نا عمرممعلا ةالصوهدار مانا فرع فيك لبقناق «رمدعل !ةالصدعب نمني رمسفملا ةساع لاه ( نا هاو ا 0 :

 افورعمناك تقولا اذ- هنا(اهدحأ) هوجو زيمعتلا اذه فرءامتاانلق ه ةقلطملا ةالدا اوهروك نما 0

 كرام ماى و رام(اهتتاناو) ظفالابدمسةَلا نع ىغأر ,ووشأافو رماد ممقم هقتلاف ا وتقلل | 0

 الاودس» ا ١ اريتملادنءام_مفاعتساف مي_ةوىد هراعدورممعلاةالص ملسو هيلع هللا لص "ىبنلا ىلا صه 1

 | هللا توركذيو تقول اذه نوماظعينايدالا لهأ عبج. نا (اهئلانثو) دستتل ا ىلعالنادلوسرلا ل_هفراصم |) .
 (تااثلا لوفااو ). اهيورغو سمنلا عولطا نوادي باتكسلا لهو بذاكللافاط نع نوزرتحوهف ا ْ

 ا لوقلار) امهدعبدم وكعلا نو دعم اوناكزاخلا لهأ نال اصل ادعبو أر مات ادعيدارملا ن بسم لامن

 ألا نا وهئالملا ةماقاادسعب فيلعتلا نم ضرغلاو تناك المص ىأ ةالصلاءادأ دعبدارملانا (عنارلا
 لعأهقاولك أوتأ 1 ى ةولا كلذ ف بذكلا || نع ااا زارتس |ناكفركشلاوءاش دفان ءىهتتةالسدلا ٍ

 ىتئام غلب اذا لاملاوقاتعلاو قالطلاوءامدلا ىف ظاغت نامعالا هللا هجر ”ىفاشلا لاق (ةئلاثلاةلأسملا) |
 | سدقلا تءقوربنا دنع ةئيدملابو ماقااو نك لا نيد دكت رمصعلا دعب فاح ناكملاو نام لاق مقرد |

  1و ضع نآر غن مفاحب هلا هجر ةذن وأ لاقو دا كا فرناد نادلباارئاسوةرذطدلا دنع

 ١ ١ل هركذ ىذلا ناك مالو مظعتلاو لو وهلا هئمد وصقاانالودنأ الا فالح ىلعادهو ناكءوأ نامزبف /

 | تاك واوان بىزتنال بترا نا هتايناهشف) ىامتلاق خ « ىوقأ هنعدقلا ىضرتىذاثلا ||
 ١ نام دةفاممتو دم عب ءازعلل للان نامسقف لوقف“ ءاقلا (كوالاةلأملا) للا اسموقو (ييوقاذ 1

 ٌ ل دنع سل هش دحا شمام مضلل كس هللا كلذ جالا ١ 1



 اذاهريغرثءاو هماعرثعدق هلع اف ناك سعأ ىلع عا اطا٠ نم لكل ل_.ةفودامرطنو هنلع عطا نرثعالت ١

 لاق وت ولا وروعلا لش نانكل را مسملعانرمعأ كا ذكو ىلاعت ةلوق هنمو هيلع ةعلطأ | ا

 ام-هماممناموقب .نارخأف) ىلا” لاه مث ٠ 35 ةيذاكللا نيعلا بيس مالا اهكتساو تاما. امها ا

 نيملا ىف ماق لام دنا وأ ل اوقف بذكح,نملا فاثنس ىأامتا اقهساامملا ىلءنامضولا فا ام 1
 اموايدمو ام_منكح ونيشدلا ةناسش ىلعانر يطدقا شنان ن اذاكف ت ملا ةبارقن هنال>رامهم اهعاأإ

 رضععا سو هيلع هللا ىلصةلقا لوس ىلسص ٠ لوالادب ,الاتازنامل هنا ىورو انذك امو كلذ فاش ددعاامو ٠

 اهلحالاو لام لادهىف هنأ .خانمدجو:هئاوعالا هلال ىذا هقفايريثملا دنع امها ساق ىدعو ميةناعدو

 ا لدقو دك دجو ل« .ةناوفاتخاو روظ م ةدمءانال ا كو مهل. دن لسو ةملع هللا قهمقا لودر ل

 اهلف نامهمسلا ةعاقر ىلأ نيل لاطا او صاسعلا نبورع ماسقف هب , الارث_ءن اق ىلاعت هللا لان ًاقلمو هيلعدتلا |

 اذ-م تدملاىلاوم فصو هنا سا ذاارثك ًادقو تءلاىلاوم هيدار 1 ناساوالا ”م-ماع قدسا نيذلا ش١

 : مولع قمتسا دقفموأامدخأ س1 هنالثل دءاوةصوانغ ا م-ماوهو دجحاو هيو هيف ىدنعمصالاو فصول ا

 1 مصقوي هكللام قلعت ىل_ءابلعت_.سءلاملا كاذب هقاءتنوكينأ لواحد قف هري_غل امد: نمناف مسولام ١

 لالا هوجو هين نايلذالا ةوقامأ( ةثلاثلا ةلأس 11١ لاملا كلذ هماع قدتسا دق هنأ, كلاما فصوبنأ 1

00 

 نالراوحجلا داهش ١قالزانب الا لوي نع هج ادنسربو امهرقا ارجو جاه اسف خي رانا 1

 أ اهدع "للعنز 2و ةخوماهت الاف لسملا وش ىةلزان هب كي لالا نءدو عورم تمراسع غل ملا دهاشلا فيلحتا 1

 أ ناعسقي عيان هب ىرتشنالهلوق (ةثلاشلا لأ بلا) متل دنع ىو ارا وده لا فاح ناك ثا مالسلا 1

 ا هللادهمد نوركثي نيذلا نا هلوةتحوشو ان: هيىرتشتال نيلث اهأس. هذا نمئشب هللا دهع عسالات هللا ا

 نيدلاولاوأ, مكس ىل-ءولو هلل | دهس طسقااب ا, نيماوقاونو كح ااوةكودو مظعأ مهيب ةنهادلاو ما 1

 ىرتشنال هلوق ىلءفطعاذح (ىوالا) نات اسم همضو (هللاددامث مح كتالو) ىلاعت لاق م »* نيدرقالاو

 هللا هأ تلا ةداشلا ىأ هللا ةداهش ّمكدالو ان هب ىرتشنال ن الو قيام لاح نام قياما قدا دع هب
 حرطىل لءذداابمتلا دام ةداهشدلوت لم فقودلا ”ىبعشلاأ نعلق (ةيناثلاةلآسلا) اهراوظاواهاهمه < ا

 لوة نم ممسنمنا هيوبدسهرك ذام ىلءدءري_غب هنعىورو هنم ماهفتسالا فرح ضيوعتو مسقلا فرح

 نات لا نماك اهانؤك اذا عد ( نيك الانملاذاانا) ىلا لاف مث ده هللان ىعملاواذك ناك دق هللا ١

 ا ل راركع هللا حر ثمألا لاف ( ا ىلاعت لاك 5

 ئ - ىلع عقواذا ةرثعرتعد لج رلارثعو هلع هتعلطأ ىأ ىسعأ ىلءانالف ترثعأو هريغ ماعم بم لع ىلع ]|

 هاربالن اك اى ثرثعباما رئاعلا نال كلدو عوقولاى 0 ىلا ةرثعل] ن نجلا اجرت ارا قلع لا

 دوركعنأف هن الا ىعم نأ ل-ءا(ىلوالا ةلأسملا) ل أسم دنقو (ناءلوالا م_مياء قا نيذلا ند

 لع مكللقن لأ اول اف هةمءانيرتشا دقات الاَعف امهومل اطف مم بكل خليف ءانالا أر يلغا ةدلا تلاطالا

 ىلدهللا لوسرلا ةدةل!اوءفر دا: ةكفرثمن نأ انهر و ةشان د: ءنكي لالا ةفالا لقت اس ثانيحانص عاب

 لوي ىرادلا ميت ناكو تمملا» "ا .او أ ىلاو اهرملاءانالا سو هيلع هلقا ل صل وسلا عق دق رمصعلاا دهب هنقأ

 ةعقااولا كت ترقب هنا سابع نب ان و ىلاعت هلا ىلا سو ًافءانالا تذيسخأان اهلوسرو هللا قدص لس امدهب

 ْ انم-قو فاأب» انالا نعي ىحاصوانأوابذاك تفاح لاهو كلذيربخألتأالف ”ىرادلا سَ نا تااجلا نو

 ١ تدااىلاوم ىلا ف لالا عفدو ىرخأ هنا همحانض نم عزو هسقن ند م-هردةثاعس# عق ١ نغلا

 نمهلوقو امهتلمريغ نمامه نيدالاْني دهاشلا ماقمكأ ًااهماقمناموةينارخ اههلوق (ةس انلاةلأسملا)

 حسم وقبنارن رخ 6 اكل نانو نارا لا ع ريدقتلاو فوذ_< ادا اربخ نوكي نأ

 : عسدبال ىأ ىرقا ذناك ولو لوقو هن ىرتشا دقف ايش عانن هلل ل ذخأنالىأ الملق ادق مسمئاسعاو ا

 1 مويلا ل ل١ نالرك ذااءىرقلااذ نون ميسفتو !ىرخاعذ ةوبح نو نا هئال ناك اواو اسملا ند ”ىنيفادهج ٍ
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 0 ايدانوتي فعالا مشلان مالدبنوكي نا ١ (قانئاوز ناماوالا لمةؤ اه نادل لس ةةلاكف
 أ ةركتلا نالكلذو نارخ ”انهلوةاةفطناماوالاهاوقنوكيناشفخالازاجأ (ثااثلاو) تايلوالا م وقف ا

 ا لاق ةركتحابصخ حابصماهيفذاكشك ىلاعت ةوقك ةفرعمتراصرت ذلااهياع دع غاهركذ مدقتاذا

 ا راسة لح رلانم ناسنالوةيمتال_بر تنأ ًاركلوة لما ذدو هال لاف مث ةجايسز لاق م خارخألا
 .لادباونارخاهلوق نمالد.نالوالا هلرتنوححص»,نأ زوجي ( عمبارلا ) ةقرعم هرك دىلا دوعلا |

 | ىنعم (لوالا) نيسهج ولناملوأ اء-ممًاب امهقصواسما (ةعبارلا لسا ) ريثكك ةركسشلا نم ةقرعملا
 0 | نييصولا تأ هسفبدسلاونيملاب ناءاوالا ى ىءاانوكت نأز روع :(فانلا) تملا ىلا كارقالا نأ. اوالا
 : عانام_ممرومنا اسعد ادق نييصولا نال تيما ىلاوم ىلا نيسملا لن ةناق ةضفلاءانالا عابتدملا نااعدادق
 مك ءانق هنأ ىذا غنيديرخك الرق اناسن تاك اذهواهها اة نيعلا ناكف كلذا اركن اامدوءانالا
 :ال| (ةصاخلا هلّكسملا) هاف ةتادقهنأ هلع ىٌدمراص هنالالوأ نيدلا عّداىزلاىلا نيدملا درب|

 ههجوانرك ذدقو ىلوالا هانا ناماوالاو ءاطلا تجب ءانلا مضب قكساروهمجلا 00 هلا

 نيذلا نءهلوةىفنيروكحذملاةثرولا عجب تءنوهو ع4 اءنيلوالار ب ىبا هي اور ف مصاعو ةزج ةءارقو
 نياوأ .اوناك ثمح ع نمنياوالا مهل ل_قاماومهلام مهيلعىهتسا يذلا نياوالان و ردقتو مويلع قدس
 أ هلوقىل.ة ظذالا فارك :لدعاو ذنانثا كاذكو مكن ةداههشاونءنيذلا اهي" ايمدقندق هنأ ى راالاركدلا ىف
 نيذالانييصولا نأ ه-هجوو ةينثتلا ىلعناس.لوالا٠ اهلاو.انلا خشب هدحو صخحأر ةو كغم نارخآ وأ

 لاقي نأ عص هنرولا لام اناخامإو هب اصوأل ا هماع تملا نأ بيسب امهريغنءىوأ امهات ام ترهط

 مدقتاعر هاطههجوو نالوالان رسما ًارقو ناملوالا مهلام ىفناش ىأناملوالا م ملع قععسا دق هنرولانا 0

 ٍ ىعملاو .(نيملاظلا نملاذااناانر دةءاامو اممداه نمقد-أ انتدامشل هللاءنا_مسقمف ( ىلا لاهم 5

 1 انقل اذاانا ىأنيملاظلا نملاذاانا هلوق اوقو ةنامحل ىلا مهتيس: ولام لا اذه باطىفان دتعا امو ىأرهاظ |
 | اههجو ىلع ةداهشاناوا ًاينأفدأكاذ) ىلاعت لاق مث لطابلاوروزلا نيِدَمَدءم بذل اءزمنقو

 ىلا برأ ءامعرش .ىذلاقيرطا اوهانركذىذلا م 0 (ما سينام ٌدرنأ اوفاخوأ |

 ْ ورك ذامىلسعاو ةاح نان رفات كلوا ههبو ىعال دامت ولأ, ن أو اههجو ىلع ةداهش انا وأننأ
 | لاهم - سانا نيام نودضتفيو بذكر وظف ىماسعأ دعب هثرولا ىلع ناسعأدَر ربنا نممهنول أ

 | تانامالا ىف اونوذت نادقل اوةنا ىدملاو (نيقساسللا موقلا ىدس مال هللاواوعم«اودقلا' وقتاو) ىلاعت

 ظ ناد.ءووذي دودو نقال مولا ىدويال هاو اهيق هللا اوعيطأوا-مياولعاىأ هللا ظءاوم اوهمماو | ١
 1 ةيوعصلا هياغف اهنأ ىلع نورسفملا قفنا ىت عاادي "الاءد هريسة فل وةلاوهاذهذهصاوأو هتلامك-فااخأ|

 ْ هذهلاك هنأ هنع هللا ىذرلاطانانب را و اعجاب ترسو 17 ب ءا
 ءاهةفلارثك أ اددعح وتم الا ءذه ىف انك ذىذلامكشاو ماكحالا نمةرودلا ذه امر ذعأ بال الا
 ىلاعتهقلاةداعنألعا (مبجأ اذاملوقبف لسرلا هللا عمتي موي) ىلاسعتهلوق ب همالك دارس ًابرعأ هللاو

 ْ .اهعدتاماكتحالاو فءلاكشلاو عن د ارمسلا  ةريثك اعاونأ رك ذا هنأ مركسلاباتكلا ادهى هيراح
 ا نم هرك ذمَدقاملادك وم كلذ يصل ةماسقلا ا او-أحرمشو أ ءاسنالا لاوحأ حرمشناما وتامهلالانامإ
 ةمامقلالاو- أ فصوب اهعتا عنا سنا نمةرثكاعاونأ مدفن عفر ؟ ذا !مرحالفإ عمثارمش ذااوفياكتلا
 ”هلكسملا) لئاسم همفؤو لسرلا هللا عم موب هلوقوهف ةماسقلا لا وأ ف موامأ ىسعلا دعارك مالو وأ
 (لوالا) ناهو همففريدقتلا اذه ىلعواهل.ةامع للدم اجا (امهدحأ) نالودب , الا هذه ىف (ىلوالا
 ٍ م-منال ل عفلا اذا فراقلا ىلع بأي نآزوجيالو لسرلا هقلا عم_ي موبهقلااوةئاو ءريدقت حاجزلا لاق

 ١ هللاو ردقلان وكي نأزو< لافتا !لاق (ىناثلا) هل لوعفنملا ىلع ن نكماو مومل كلذ فك وقالاباو ضو:
 .قيرطالااقي . سس سيو و راق عب دتدبانلا ورق مدع

 ادعت

| 

ْ 5 
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 َر دقملا نا(ل قالا)ناودراضيأ هم ردقتلااده ىلع واها قاع ةعطقنماما (ىناثاا لوقلاد) م4

 ةلأسملا) تبكو تيكن اكل رلاهللا عمتي مولي ريدقتلانوكينأ (ىناثلاو) لسرلا هللا عمم موركذا

 ّممجأ ةباجا ىأ عم ىلع هر دصم باصتتا ميحاي بمتسماذام هلوق فاش ثكلا تاس لاق (ةيناثلا :

 اناق لاؤل١١د- مىف ةدئاف ىأو ل5 ناف ممحأ اذابة باوملا ديراولور ارقاةباح ام اراك اةناحا"

 ْ للع-فلا كلد ل_هف نم ب و هنمدوداملاتلدق اذ *ىأب تان ةدووملااذاو هلوةنااك مسه ءوق خول

 نودهددال ءايبنالا نا ىع لدي بويغلا مالع تنك نا انل الاول ىلاعأ وقر ها (هقلاش ااةلأملا)

 لكما دمهشعال 3 :ةجو دبش هم لكن مان اذا فدكف ىلا« ةلوق نيواذه نب عيبا ووهعلا

 مكلءلوسرانوكيو سانلا ىلعءادمئاوإ هوك تا!اطسو ةَمأكانلء+كلذكو ىلاعت ةوتاضيأو
 ! ا 0 و كا نر وعالاوديشيتأ كا“ امنالاق سانل اريئاس دومشت انَْمَأ تناك ا ذاف | دهم ا

 كح :ءاهعضاومن ءبولقلا لوزت ث.<الاو هأولزالز هم امقال نا نيرمسفملا ن نم علاق (لوالا)

 نولوة.كلانهفرومالارثك أن وذ لاودالا كلت ةدهاشم دنع مالسااوةالصلا مهباعءامنالا فارم دهاشم
 رباك الا نم ميظع عج هما !بهدناو باو اذهو مالا نو دوش كلذ دنعت مهمل ممولق تداعادافانا ٍلعال

 ةئمو هوجواضيأ لافوربكالا عزفلا م منز< ال ب اولا ل_>أ ةفص ىف لاق ىلا هنال فمعض ىدنعوهذ
 نء[نءنيئباصلاو ىراصنلاواو داع نيذلاو اونمآ نيذلا نا لاك ىلاعت هنا لب ةرمشد سم ةلكح اًضةرذسم
 لا نركا فمك ن ةن وزع 5 ىدالو مولع ف وخالو ميددنعم هرحأ مهافاط اص لمعورخ الا مونلاو هللا

 من امم.نعىلاعت هقلاريخ أنيذلاا* الوهن مةلزنم لأ !وناكنااوذاشول مهن مولعمو كِل 3نم لق لسرلاوءاسن الا

 نالفىف لوةثامهربغا لوةد نكم موتحضف ىمقدت ىف ةغاابملا هنمدار ما نا(ىناثلاهسولاو) بلا نوفاخيالا

 لاؤ-انالىوقب سيلاضي اذهو هرووظاةد اهشلا ىلا همف حاتدعال لق. هناك ىنمهيرلعأ تن لوقمف
 هجولاو) م-جصضفو مهتمكست ىئنلاءلسرلا ديرت حني رفاكا ارواك اهذحالا لكور ةةالا لك نع عقوامتا |

 ار 5 مهما سانعنياهر امْحاىذلاودو ممالاوهو باو ىف اا

 مهاعنالم_مسفنأ نعمل عااا وفن ىعملا ادولف انلعن هدفنا مهيف كلعفاوروطأامالا لعنالن ةواورهذًاامو

 مءةالواش امس تقوانل مماوج انلعناالا انا لءالاولاك مما باول ا ىف (عدارلا هجولاو) لعالك هللادنع

 اولا ىنعملا اذهل فانلمول_عمريغللذو ةقامللا لءنالمعامن!باوئلاوءازإاواست "اهو دعب م_مهناكام |

 ْ لاسر ط+ىزأإا وهو ( سماها هجولا )نيب اولا نيذه ةدصن دوشي بورغل !مالعتن أك نا ةوقو انليعال

 ااريغا |لاخ ن نمدح الك دنع لصنع اوريغن نيل اوريغل-عاانأ لوصالا لع ىف تيئدق هلا بانك تقو

 الصلاه لع لاهور اريسلا ىو هلئاوره الظلام كغ نم مالسااو ةالصلا هلع لاق ادهلو لع ءااال ّناتلاوه

 ها ل ريغب هل تمكح نابع نب ا مكضع» لعاو -ىدات ومدصتخعأ مكنامالسلاو

 َناظلاودم_هااوجأ ن.ءاندن ءلص احا هااوجأب هم ةيلاانال-ءالا ولاقءاسالاف هانعماذه ظفاوأ راثلا

 ىلااهفتافتلاالف رح ل امنأو ناقل ىلع ةمنبم تناك امندلا ىف ماكحالا نال امن دلاىف اريتعم ناك َن ظااو |

 انا ًالاواق بك اان لروما طاوو ءايسثالا ثا ىلع ةييمةرخا الاى ماكحالاّن ال ّن ظأا |

 اواعاسا مهنا (سداسلا هجولا) ماسلا ىف ب ةريعال د َّنافا !نال ّنظأا نه ٠ معمأم هم ةتماااورك ذب لوانناعامالا

 ديالو اريخ دمغ» ال مهاوةنااو اعرل_طرال لداع هةسال مكح له ال لاعىلاعتو هناه#س هنا
 اور فارم مف

 مالعٌىرق َ 5 ارلا لأ )1١ توعال ىذلا مو.ّلا ىلا لدع ىلا رهالا نضيوذ:فوتوكسلا فبدالانأ

 فوصوملا تأ ىأ تاأ كنا هلوتب ”متدقمالكلاناريد_ةتلاو فاشكلا بحاص لاق بصذلا» بونغلا

 نا مس.الافسووأ» ادنلا ىلءوأ صاصتخالا ىلع بورغلا مالعبصن م ريغو )هلا نم ةفورعملا كفاصوأب

 ةءالع لام هيلع قالا ذل قالط ازاجاكميلع مالعلا ظفا قالطاز زاوج ىلعةب الا تاد( هةية لا

 هللا لاه ذا) لات هلوق ه ثدن ًانلا افا قييعيام بيبلا علو قيس فا قالطانورج لدا لعارعتت م
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 يس

 أ ضرغلان انسان 5 ٍل_عا(ىلوالاةلأسلا) لئام تن الا ىف (كتدلاو ىلعو كاع ىمنرك ذا جره نب سعات |
 ظ ىراصتلا ةمالملا د وتلاىلااراق:نامالادل أو مهم نم درع نمو ميج اذامل سرا ىلاعت هلوق نه
 || ءالؤد نعطوءاسالا ىل_ءار ,وصةم ناك م ءالا راسن ءط نال مالسلا هماع ىسععاسام_مانوعزب نيدلا |

 1 كدر مهما ودا اوت ةدمحاو لسرلا ةريضك ىسع ىلع همهعت عاونأ ددعي هنا ىلا ترك ذمرحالةدارلاو 0 || ةحوزلاذاخت اوهو هىدلالا فضب نأ لقاسعب قءاءالاعهوذصو ث.ح هنا ريكو هلال ال- ىلا ىدعت نمعالملا

 / ىلع لدن ىسع ىلع ةدودعملا منلا كلن .ةدحا ولك ناذ مهتلاقمءوس ىل-< معي رقتواك راصالا مب و |
 قة ىلءدي الا هذ#ق لوزن تقوىفا واك نيذلا ىراسضنلا هسنت ةباكرللا هد هىفةدئافلا وهلا رسيلو دمع هنا |
 | نعم ىلعءادتالاناعفر نوكي نازو< ذا عضوم (ةيئاثلاةلأسملا) مهداشتءاو مهههذمتك اكرو ماقد ١
 هللالاكذا هلوقحجرخ (ةثلانلاةلآسملا) هقالاو دارك ذا ىئمانوك,نأزونعو ىلإعت هللا لاه ذا اذ |
 | تماق دقاهناكى- ةمامقلا برق ىل_ءةلالدلا (لوالا) هوجو همقو لَهَا توذ ىذاملا افا ىلع |

 أ هنا (كاثلا) هننا ع أ ىلاءعت هلل لاق م-ماستا ب رقاذا نأ دق شسطالاقيو بيرق ت[لكو تعقوو ||
 || حاص ذااذك اهفانعتسفاذك ةدلءانا ددتو ان كناك ه.ح اصل لح رلال وقد رياقو لالا هناك لعدرو
 || نيذلا فو ذا ىرتولو توفالف اوءزةذا ىرت ولو لاعتهلوت نآرقا !نمهريظنو هتيجأو ىنتكحران عاض
 : هنا نم ءانرك ذام تاددالا هذه لك ىفهجولاو مهيردنعنوذوقو نوم اانلا ذا ىرتولوةكت الا ااورذ حصا

 || عدرلا ل ىف ىسعنوكي نأ زو يم صني ىسعات (ةعبارلاةلّآ ملا ) لالا نع ةباكدلا ل دس ىلعحرخ |
 ادمك ول نيالا له م ةذاضالا ةنف هلال ب سنلا لع ىف نوكي ن زوجي و فاصع فصو درغم ىدانم هنال

 نيز د11 نت -انووتلادش:أوورعنب ديزابوورع نب ديزانو ف تاهو هسفزاجا ذهل هناك أم لكو ٍْ
 اودعتناو لوقك عةبادارأ كباعىتمعت وق (ةسءاخناةلآسلا) اندباس ىلع هيصنو لوالا عفرب دوراسملا
 رومان ةناع همم عثر مق ىلاعت هللانأ ملسعاو نسال مدي فام هنالك ذزاا تاو اهوصتعال هللا ةهعن |
 حورلا مالا هملع لوري بوه سدقلا حور (لوالا) ناهجو هبفو (سدقلا وربك تدي دار هلوق (اهاقأ) 1

 |00 را وع لام | انك ةهاملاب َةَقاَمْحم حاورالانا (ىناثلا . هل( ىظغت «.ةز ىلا هفاضأ هنك ىلا عت هتلاو» س دقلاو لم ١
 2 ةالداا هلع لاك اذهاو ةلذن امنمو ةريخ ام نمو ةر دك اهئمو ةقرم هابنمو ههئالط ةشمخ اهنمو هن اروةزهاط ا

 | ةريلن ةيواعلا ةقرمثملاةيناروذل اةرحاطلا حورلاب ىددع صخملهتهقلاف ةدنحم دونج حلو رالاالسلاو
 ١ هيرصتخللا هوز سد دو أ لير بح ن ء لص[ امنا ىسعدسب أنا ىلعةب الا هذه تا داسأ لوي نأ لئانقاو ا

 ١ مالا | هراع ىسع ناعأ هاروت لوربج ةمدعن للا ىل.ةانال لسرلا ق دص ىلعتازهأ ا ةلال دفا ده دق 5

|| 
 يع ةّو_تفر-تملامو اذه عفدنيال ليربج ةهدعفرعت لاف مهاالضاو قاذناءاوغا لبس ىلع تا ذ ىلع
| ٠ ١” 

 عقدت هيؤ هللا الا سدل قانا نا انلصن م تنام هباوجورودلا مزلف ليج ةمدعفرعتال مال سلا هملع
 هللادمعىئاهلوق ووفدهملا ىف ىندعمالك امأ (الوكو دولا ىف سانلا ماكت) هلوق (اه.نانأو) لاؤدا اذه
 نأريغنمال وكوالفط مهماكم ىعملاو لاما عضو ىف الوكو دهملا ف .سانلا مكنت لوقو باتكلاىنان (

 هل. ءامسنال ا نهدحال تاصامو هل هل داح تناك ةةي رمش ةمصاخ هذهو نياقولا نيَذ» ىف همالك توافتي
 | رد 1 تاتكالوا ملعتي ناسنالاناف بتكلا سنخ هنمدارلا (ىلاثااو) املثا رهو ةءاتكلا هيدارملا | (امةدأ ) نالوق ناتكلا فو (ىل.الاو ةارو:ا او ةمكاللا وباتكلا تاعذاو) هلوق (اهئاان'و):دعبالو ا

 | .دديو ذ غةملمعلا مولعلاو ةيرظنلا مولعلا نعةرادع ىهف ةمك-طساامأو ةفي رمش بنكسلا ىلا اهنم ران م |
 || هوك فقيرمذتلا لبس لع بتكلا رك ذدعبرك ذلاناصخ امهم (لزالا) ناوجو يفد ل غالاوةار وتلا |
 ظ (ىناثلا و حو نمو كدمو مسوق ان ءنيمشلا نمانذخ ا ذاو هلوقو ىطسولاةال_دااو تاولدا | ىلءاوطظفاح (؟

 لأ ةمعرمشلا مولعلا فان[ قايئانرراص نملالا لصححال ةمهلالا بكل ارا رأ ىلععالطالا ن!ىوقالاوهو
 || دحااهيلع عاطي ال ىتئارا رسالاىلا ةراشا ل -الاو ةازوتلاو هلوةفءاناعلا امنعءثدي ىتااةرهاظل اًةيلقعلاو

 5 اشاد . تك ل تلا كرجل كرا. 1 8 11 11 2 ل ل
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 أ رمغب اريط نوقابلاو اريئاط نوكستف عفان أرق (ىلوالاةللا) لئاسم همقو (ىذاناريط نوكستق اذ نشف ا
 رك ذوا يف ئقتتف ا: وهرك ذىلاعت هنا (ةمئاثلاةلأسملا) بك ارو بكرو نئاضو ناضكرئاط عمجبربطو فلكأ
 || ري_فلا يو ييقنتك هل وةفريطلا ةئمهل ثم ةئيه ىأريطلا ةئرهكا هلوقناباوللا وهسيف عقلا نارعلا ىف |[

 |تسلابنال اما! فاضملا ةةدهااىلا عج رمال وابمق فني و ىسع اهتاذع هاك ىلا ةّدمهلا ةدص اهمال فاكدل
 ربك ذتلا هو ىلع ةراناهنءريسخلا عّتينأزاج كلَذك ناكا ذاورهاظ'ا ب .عرك ذتو ريطلا ةثمه لم | | ىه ىتلااةئمهلا ىلءاهتلالدل ىندملا بسحب ثنو فاكلا لوف اذه تفر ءاذا ىف هخ#الد هسا نم
 || ةرد_ت:بال هقماذتو ىلاعت هللا ةردقب اعقاو كلذ ن وكلاد.تحأتينذايهاوقداعااماو اريطئثلا كلذ ةروريص ىفوريطلا ةئمهك نيسطا | قا ىف نذال اريمعا ىلا عن هنا (ةئلاثلا ةلأسملا) ثينآتلا هج و ىلءىرخأو
 لاقو فورعمصربالاو هك الاءارباو (ىنذان صربالاو هك الا ربت ) هلوق (امماشو) هداعأو ىددع

 ْ قوما ح رتعذاو) ىلاعت هلوق * (اهسداسو) ىمع عاريصيداو نم ىبعالاو ىعأدلو نء هك ال !لولإلا
 ح رخا تمملل كالو دنعو كئاعد دنع كلذ ىلعفي ىأ ىنذانءايسأ مه روءق نقولا رك ذاو ىأ ( ىندان ||

 |١ تقفك ذاو) ىلا عتهلوق * اهعياسو) اهتتوملا هللا قاذعالا ىأ هللانذادالا توت نأ رسفنا ناك امد ْ هلوقك ىلا هت هللا ىلا لعقلا ةَمةح ةفاضا وعم ىلع وهامنا ل.ءافالا هذه ىف نذالا وذو ريق نم هللا ندا |

 أ وكي نا لوو دهعلل مالا اوفاالأف ريِدَمَدلا اذه ىلع واهرك ٌدِمَدَعَ ىلا تاني اهذه هتمدارملا توكك نأ ْ || لقح تانيساانهتتج ةاهلوق (ىلدالاةلأسملا ) ناتلًاشءهمقو (تانيدلان ممتحدا كل .ع ليك رعسا |

 ْ ةمددعلا تازدملا ءذهرهظأ ا مالا او ةالصاا هيلع هنا ىدز (ةياثلاةلآسملا) تائيدلا ستخ هم ءدارملا
 ظ نام.تماورفك يذلا لاقف) ىلاعت لاق م « ءاعسلا ىلا هعفر تمح مهتمىلاعت هللا هصافن هلة قدو يلا ددق
 ٍ دودو سنو ف كلذكو فاالايرساس < ىءاسكلااو ةزج ارق (قوالا) نال اسم همفو (نيممركتالا اذه
 || آرةنمو ل-رلا ىلا راش أر حاس أر ةنةركنرقايلاو طقف فاالابس ذوب ىف مدأعو صاب اًارقو فدلاو
 ىل_ءهءوقوامأ وره اظف ثدا ىلءهعءوتو امأ صخّدلاو ث د1 ىل_ءهعوقو راو رك“ را.ةخالاو ! هللاهر <ىدحاولا لاه هك ذ مَّدَقدقام_مئمدححاو لك نال ن_س> اذ الكو هيءاج ام ىلا هيرا مارك“
 || ىعامناف هم رعاشلا لاق يلا اذ ىأ ن آن هّربلا نكلو ىلا عت لاق كرو ذهيدب رتورعس اذه ل وة صخشل |
 لوقو مالسا ا هءاع ىمدع ىلع هممت ديدعت ىف اذه ه عرش ىلاعت هنا ل-.ةناف 6 انلاةلًاسملا)رانداو لامقا
 ! ةروهشملا .لائمالا نهناب اواو امنا ذفيكف منلا عَ نييمر مالا اذن هنا هقحف رافكلا
 || لآتيسراذاو) ىلاءتهفوق « (اهتماثو) هانرك ذىذلا هجوالعستلا ديدعت دع درك ند سف ةمظع ١ تناكمّمح ىف هللا من نا ىلع لديم الكسل اد. بمالساا هيلع ىسع ىف رافكللا نعطو دوس يد د

 | ىسؤل اود ىسول اكل :لاعتءايبت ؟اوفاك مهنا لاك نق ىسولاري سة مدمتدقو (ىلوسربو ىفاون+!نانيب داوالا |
 أ ياها ىفءاسةلالاو ماهلالا ولا كل ذيد ارملا لاك ءامنن اونا تام ممنا لاو نموءابدت الا ىلا يول ىذلا

 ضرءمىفاذ_هرك ذامن او لكلا ىلا كير ىسوأو لوقو همضرأ نأ دوم. ىلا نمو أو ىلاعت هلوق فاك
 1 صتخ ملا نم ىلادعت هرك ذام عمد نا مث كنتدلاو ىلعد كييلع تمعن رك ذاب الا لو ف لاق ىلاسعت هنا لق |١ ناف مهرهاوظراو داقناو مجبواةباودم[ىعي ردالفاا ىف ع و داتا دامةنالا نوقرا.ءمالسالاو بمقأا ةفص | || ناجالا نال مالسالا ىلعنامعالارك ذ مدقامناواواسأو اون آم يول: ىف ىسول كلذ ىلا اهنا ىنا ترك ذد | 1 نانالا ىلعتنا من مظعأ نم مهبولة ىف ايوب سانا 0 لوةاالو.ةمناسن الا ةروريصنال منلاديدعت

 || ةءلاعلاتاحرذلاو هللا ملا نم دلولل لصحام لك انلق واءث اهنمءديدهال سداو مالساا هيلع ىسهد |إ
 || هيأ اعمام_علعف-دنآ همأو عه نيا اناغسو ىلا_«3لاو كال ذاو مالث عسبتلا ون هضاا لس ىلع صاحو هذ ||

 أ سفلي ناك ك مملع تمعن رك ذا ىسعل لاقل ىلاعت هنا ىورورخ الانا ء_تم داو لك ناسا ةاذدلةدلكاو
 د00 7707070202000 تكتب تكن ااا ا
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 1 تر دوعقناوالون ردك اتبلا نكفملإ :نمو قر رغإ قم عملا وهو د غلا ش رش ديال و رستم لك ان او رعشلا

 ةدكام اًماع لزمن نأ كير عمطتسس لهم - م نبى يسع انن ونزول ا لاه ذا ىلا ء:هلوق 35 تانئسمااخأ || ٠

 ١ لاف دانييرا وحلا ىلا تءحوأ (لوالا):ناهجولاهذاهلوقف (ىلوالاةلآسا) لاسم هنق(٠ ءاعسلا نِم ْ
 لهتفءاسكلاأ رقكير عسطت سي لله (ةنن الا هلأ لا) نويراوطسالاهتذارك ذا' (ىناثلا)نووزاوملا
 اءمال» ءاقلا» نم ح رذفلا بيرق ماللا نا ماغدالا بي موءاتلا ىف مالا مادابو بصنلا كيرءاتلان عيمطم_ست

 ةءارقلاهذ هو ماعدالا نيس فرهلا نم فز لا برق بس<و اءانثلا لوصأو. ناسألا فرط فورح نم

 رعت نم هللا لع اوواكح ناافا_منااهنءهننا ىذو ةشئاعن ءو سابع باد“ ىلع عنق ع
 هءلع هللا ىلص هللا لوسر لأ رقا لمح نيذاعم نعو كيد ل تنأ عجطمسست له اولاقامتاو عطب

 ْ ةءارقلا امأفر اهظالابو ءابأ ا عقرب كن: عاملات عيطت_بينوقابلاو بصنلابكيرءانلاب عمطتسست ل هس

 بح ولةءارقااهذ- هنالةسناثلا سلو أت ار داا هدد هول ولاه كر لا وس عم ط مست له هانم ىلوالا

 | ةءارقلاامأو وأ ىلوالا ناك ثالو هللا ةءاطتسا ىف مهكش بجو ةناثلاو ىسعةعاطتساىف مهكتش |
 زو فدكناعالا دعب و نواسماننأ بيارات ولف مهنع ىح ىلاعت هناوهو لاكش  |همفف ة- ا 'املا ا

 ||| ىلاعتهئا (كوالا) هوو نم هنعدا اواو كاذ ىلءىلاعتهقارادتاىف نك اشاوتبممتا لاقت :

 ْ كبر عبط: له مهنءةباك-هلوقب كلذ عسا ماههأم هءاعّدا مهنع كح لي مالخالاو نايالا ءونصواع ْ

 |نأك نعردصيال لولا اذه أف نيفةْؤَتم نيك اشاوناكو ل ررالاسلاو 2 انماعلزتيتأ |

 ْ هيلع ىسدع لوقكلذكو باتا ا ىف ضيم ىلءلدياذهو اننقدص دقن لعنو اولاقو نامعالا ىف الماكس

 | باو)ا ف (ىاثلا هسولاو)ن اعالا فنيل اك اوناك اممهنا ىلعل ديني مو م منك ناهتئااوقنا ىه!مالملا |
 ئ كل ومالسا|هذع ميهاربا لاق اك ةئدن هنأ مطا | دي نموها لصحة الاءزها ورا رت الانس :هوما 0 2
 . || انيولق نيمطتو اولاف يدل اذياوذ وةندنأ ”امطلا ثر واما شال . الا هذه ل_ئءةدهاشم ناف بق ”نئذطما |

 ا المأةمكل 1 !ىزئاسوه» له كلذنا اينما اك اذه :رهداراانا باولاى: (ثااثلا هولا وز
 ىثهمف ل مةعال ىدلا عضوملا ىف هديا دود: كامو قع ةفوقو « تلات الاعتقالات نال ك5 1

 | ناو ا اذهو ةردقلةهج نمىفانااك ةمكسملا ةهج نم ىفانملاناف اعنسمم لعفلان وكب ةمكدطاهوحو نم
 || هاف هعوقو لع لهو كلذ ىضق ل_.ه>ىلاعت هتان ىلع وتو هف انلوةىلءامأو ةلزتدملا لوق ىلع ىذنت

 1 (جببارلا هجولا) رو دةمربغم ولما فال نال رو دةمريغالا حت كلذ ناك هعوقو لعب لو: هب هب ضت:0نا 0

 1 عاطأ ىنمع عاطتسا نأ ىلع عي رفت اذ هو هل ًاسنا كير كا ءيطب له ىأ كير عمطم_سب له -ىّددلا لاك ١
 عاون ا هصخو هييريناكه نال السلا هيلع لب :ربجو»برلابدار 1١ لع رويسسا ةدئازئمدلاو ُ

 عاونأي كةعو كسري هلا جدتكنا ىعب سدّ! حوربك تدي ذاب الالوأؤ ىلاعت لاق: كلر علا

 || اذه نهدودملا سانا (سداسلاهجولاو) كلغ ءامعسأا نءةدئام لاّزنا ىلعر دن لهذ ةمازكلا |
 لك لوقيو فرعضد_ذخاي نكد ,ووطظلا هباعف كلذ ارب ,رةةدودقما ىلإ هعضزيك اش موك لاؤسلا
 اذكف هنن كثينأ لقاعازوعال مضاو ىلع كلذ نا هنمهضر غنوكيو اذه عابشا ىلعناطاسا ار دقي

 | نيالافو اهماعاع دم اهناكسف رعت اذا دمع دام نم ”يلءاف داما حاحزلا لاق ) ةثااثلا هلأ لا ( انهد

 ْ أ | ةدئاملافهملا نسحأ اذا دم هديجانالف نالفدام .برعلالوقن م ةمطع اال ةدئأم تءع» ”ىرانالا

 ْ ةدضار ةثدع ل-:مالوعفد عع: ”للعاف ةدئاملاةدمبعوبأ لاكو ةمطعم ىن_عم درملا نم "لءاف لولا اذه ىلع ا

 |ن_سحااذا فدعنالف ىفداملوقت نرعأ اواهب هم هملع لضتوا مطعأ ىأ ١ اهيحاص امي دممة د. ءاهلصأو

 | هتااوقثا ىسعلاق (لوالا) ناهجو هبقو (نينموءجنك ناهقلااوتنا لاف ) ىلاعت لاه ع «ب هنلا|
 | حارتقا اضبأ هنالو ميظع مرج بلا: رضح قدبعلا ءاذهو مكعتلاو تنعتلا ىرحترابس هنأف ةزدكملا نييعت ىف 1

 ملا ا جا تس دج شتا 5 فت ها ١> 111 طم: سطس :.: تحس - طم م17 ا حس

 جل نر ويمزكبخب يك 2 كح تفلح قساوت :[ سل كد 2201 تلك ملتح 2 تعز اذ نسا ع - 7!نوح

 ا ةر ورا نوح

 و تو را حلا

 م و

 دك /8ت2 كرس هلل اوك صوت د كا هك هسا

 | لوط امس ئوقتلاريصتل ىوقتلايم د ىعأ هلا ,(فاقلا] ميلفع مرحو»و ةريثك تاز - م ار 2 1 :

 2 و ب سم سل  تيسسس



 أ | ودنااونما نيذلا اهي الاقو بسةدعال ثرس نم هقز رو احر هل لعجتب هبا قي نم ولاق اك بولا ١ادد ئ ١

 / لازن ا ىلعار داق ىلاعتو هنا هوكي نيةمؤم ماكنا ىتءينيتمؤم منكن اهلوقو تدل ولا هيلا او اوهللا |
 | لك اننأدب برئاولاف) ىلاعت لاق هل يولنملا انه لوط ىلا تمو كك اروةريصتل هللا وشماخش لال ١

 ' للا اويلطاملم_ملاك ىئءملاو (نيدهاشلا نماهاعن وك وان :ةدص دقن لعنواس ولف نم هطدوابتم )ا
 يهاشلا تاز علا كلن مقةتدعبةز عملا هذه بلطىهقااوقئافةريثكلاتازججلا تمد قتدق هنا مها ىدع ْ

 نأ ديزنانا (اهدحأ) ةريثكرومأ عو# لب ةز <«نوكت ندر 24دك املا هذه تا طنالاتا اولافو اوباجأت
 أ اذاكلول ءادااىلاعتهتاةودقاناعناوانا (اهينانأ 0 رخااماعطدالو اًناَغدق ع ودا تاقابتم لك

 نكلاو كقدم تازكملارثاسبانلعناوانا (اهتئامثو) ةنننًامطلا تيوقو نيقمل ادادزاا ةدّئاملا هذه لوزنان دهاش
 تازدعملا كلت ع فج نأ (اهعبارو) هنن ًامالا تدك :ونافر ءلاو نيقملادادزا د عاامزهاندهاشاذا

 ١ ند املعأك 3 هاش داق مظعأو بعأب ىقوهروام*ةز <« ءذهو ةضرأ تاز ردهم تناك اهتدروأ ىتلا 0
 | هةر دعا | لاك هنن ني ده ااا ع ا "ارم ىت نماهوريض< /نيذلا د_:عاملعد يش: نيدهاشلا

 أ اديان نوكسامسل نمت تام انيع زا شر ولا عمم نب ىسيعلا#) قامت هةر اد
 0 ا نك 0 ًارانقز راو ل31 7 ”(واناوال

 0 هلال تست قاد عزعار ةراا 3 دأو داما هفصانل 0 اذنا لاةرق

 هلام عقرلاو عزرا هدعب لعل فز اج ساهل عقودتار 5ك نمناك اموءا ةلاالاق سصحالا ن او> هله>

 | اديعهلرقامأو عقرلاو مزن يقدم در ىىمولسرأذ عفرلاو مزحلاب ينثر ان اوكيدل. نم ىل سوة ل انعت وق

 | دحألاموب تازتوانادعي أب ن نمو نك مالا بسلا تالا نت كالا وللا دخت ىأانرخ اوانلوال

 أ اودهلسافدوهيداعنم هقاقمثاو مولعم تقوىف كلا داعاا ما ةغالا ىف دعا اها دمع ىراهئلا هذختاف |
 ١١ هو كديحو ىلءةلالدىأ كنمةناو هلوقو ديدج حرفب ةندس لك دوعب هال اد_.عدتعلا ىعسفدوعلا ا

 ١ كا هقلتأت (ةيناتلاةلأسملا ) نيقزارلاريخ تنأو 0 اماعطانةزراوىأ انفردلاو كود 0

 ا لك ًاننأدب ايرتاولا_ةؤ لك الارك د اوددةةاعل رغااماطىفاورك د دئام لا اول اسال نير اولا نا بدترتلا '

 ' مدقاهمف هضا رغاركسص ذو ةدئاملا باطاسأ هناف ى .دعامأف ةمناحورلا ها 3 *لإ١ صا ارغالااورخ وان ٍ

 م حاورالا تاجرد بنا كل حول, ءاذه د:ءوانقزراو لاف ثدح لك الا ضر _غرخأو ةشردلا ضارغالا

 1 هحورق ارم "اراض ملل ا هيلع نا ةننامدج اهضعت 3 ةمئاحو رابذع نو تكس 8

 : 0 هلوةةنيقزارلاربت تاو لاسقف قزارلا ىلا قزرلا نءلقتنا لب هسماعهة:ملانقزراو هاوةيقزرلا ركذاسا

 1 نول هلوقو تافدلاىلات اَذلا نم لاعءاانيلع لزنأ هلوقو ىلاعتو هنا. هس قا ارك ذيهنمءاد اانير 1

 | ةرداصامم | ثيح نم لب ةم_عناسملا ثمح نمال ةمعنلا حو رلا جاهم اىلا ةراش انزع را ؟وانلوتال اد_.ءانل ْ

 ا انقزراو هلوقو لالدّسالاو راغش لا باص الالالدةدئاملا ءذ_هنوك ىلاةراشاانمةبآو لوقو منملان ّ

 1 ىلا الزان فرشالات فرس الاد أدلا فكرتتأف لالحلا : ”ريطخ نه لور كلذ لكو لياقتلا هم ىلا كاك
 | تالا هقاريغو هو قلاختا ىلا قاحلا نيون ر*حورءوو نيقزارلاربش تنأو لاه خنودالاف نودالا

 8 .هلالا ةيناموتلا ةقرشا ا حاورالا حورع مك ع نء عش كل حولت كل ذدنعو فرشالا ىلا س >الابتو

 1 عع ثدنأت ةااوانرخاواناوال ١دمعام انوكيديزةءار ةىف (هئلاث ا١ةلأسملا) ا

 | هنذع البادع يذعأ ىف نم دهرفكي ف مكحرلءاسوزم قالا لاق ناقل ام علل
 | نوقابلا اوديدد :ااناهازتم عفانو مصاعو اع اًارق 0 (قمالا ةلأسملا) لئاسمهيذو نيالا بد

 ا ةلآساا)ةدحاو ة ص ف.فذكلابو ىرخ أدعي هر رم اهازغم ىأ دي دشنا ان لمقو لزنأو لزنناتغل امهو ىدنذعلا

 ]| لاف نيملاعل داس ا او ادعبدأو كه.دعب رفكي نك ةلوق (ةناثلا



 ||| قعينيملاعلا نمدل وةوةرخ الا لاا رخؤع ن وك ناروو امندلا ىف م-هلالا عمباذلاذل :نوكينأ ] 1 زوو حاجزلا لاك م_هريغ هيبذعيال بادعلا نءاسنج لمقو ةدرق لمقو. ريز ان موسم ىنعي سامعتبا ||
 مالسلا هيلع ىسعناىف اوذلثشا .(ةسعبا رااتلألا) اهتم لك تندم رباولاه:كلذاو: ماعطال وءامرمغ ]| 5 ىلع ةزاشم ىف مهلوزتدنع لاو #ا ١١ ذه مالسل ا هملع ىسعأ ولا مهما ىلق (ةثلاثلاةلأملا) مامزىملاع ||

 الأ ةيوةعولثم اهاسعالو ةجراهلعجا مالا ني ,ركاشلا نم قاعجاّرهللا لاهو مالسلا هماع ىبسَع ىف مهدبأ ْ نيب تطقس ىت>ابملا نوران م هواهتحتنىرخأ و اهقوذ ةيماسغ نوما نيب ءارج ةرغس تازغف انماء لزنأ مهللا لاك ا وص سدا ءاعدلا دار ا مالسلا هملع ىسعنا ىور(ةسداسلاةلأ لا )موع رسل ىلع ناك نم 1 مهدعب لو مهلا دمع ناك اهلوزنءوبن (ىاثلا نءباودساو) مكلعاهلزنمف اهلوتب 4قلعتالءازيجو طرش | 0 هيدع 1 ىناف مكتمدعرفكينكهلوق نا (لوالا نعباوملاو) لوزتلا | ذهل وصح بج وذطرش ىلع قيلعترمغ ||| ١ نيام لارالابدعو !ًذهو مكلع اهلزنم ىف لاقت ىلا عت هنال تازنا بخ نيرمس ملا نممظعالا روه+١لاقد ||[ . || ةسايقلا مون ىلا دمع كلذ قبل تازنولف مهرخآو مهاوال اد-ءاهنوكيدئاملا فصو هنا (ىلاثلاو)اهديرئال ا . || اولاعو اورفغتسا نيلاعلا نما دحأ ديذعأ الاباذ_ءهيذعأ هوقاومم-اسا موقل انا (لوالا) ني-هج و || هيلع اوصحاو تازئامد هاو نسسلالاسةفةدئاملا تازنل ههنا ىفاوةلةخا (ةساسلاةلأسملا) | ]|| لعأ هشاو لقتال :رهاظلا ىف سفن ىلا اهئاض دق نلك ناو هم ,وقااهلأسو اه سفن ةدئاملا لأن ل# >
 ةكمءاذاق نيتزارلاربخ هللامسلاهولي داملا شك مت ىك وىل_دو أ ضوبو ىرسع ماق5 كل دبى وآن نيبراوملاس أر نوه لاه ذابنم لك ًايوامللع هقنا سمارت ذي واهتنع فم شكي الع مك.شسحأ متبل مول لاو |

 الحامل ول اناولأ نماهلو-و لسخ اهتذدس:ءو مله اهسأ ردنءواسد لم_بتس واذالو'لومالب بوش
 || ىدوعاهل لاف مث تبر طضاقهللا نذاب حا ةكح مايل اتناك رخأ هنادي الاءذهنمانرأول هقلحوراب | . | نويراوملا لاقفهلذف نم كدزرو هللا كد دعاوركشاو مل اساماواك ةيلاعلاةردقلار هللا هعرتشلا ب ةنكلو .[| اممتم سل لاسقف ةرخآال ا ماعط ن مم امندلا ماسعط نممأ هللا حوران نزوعمت لاسقفا ديد سمانلا ىلعو ||| | ني عبارلا ىلعو نمس ثلاث ا ىلعو لسع ىاثلا ىلءونوتترزاهنم داو ىلءةدعوأ ةسختاذاو ثاركلا
 ىلاس:هلوق « ريزاننو ةدرثا اودصفاهد_هدنماودعمةدئاملا تراط بوت تدع تك 6

 0 لئاسمهقو ) هللانود نم نيهلا ىأو فوذنتا سانلل تاق تنأأ مجرم نبا ىدحع اد هللالافذاو )||

 ادهذلوقلا اذه ىلءو كدلع معن ركاذإ مرعب ىسعاب هلل لاه ذا هلوق ىلع فرواطع:٠ اذه ( ىل والاةلآسملا ١
 .هعقر نيح مالا هيلع ىسعل مالكتلا اذه لاق ىلاعت هنا لاق نم مهتمو ةساملا م ول ىسعل ركزياغا مالكلا
 هدمه بقع ىلاعت هللا نال عدل والا لوقلاو ىخاملل ل هعيتذا وهلا لاك ذاو هلوةرهاظب قلعتو < لا ؤ

3 
 ثا وا قيسدةذذا ةنماكت كسل اامآو ةمعاقا امون هيدا رملا و مهق دص نبق داصأ ١ عفش مولا زهد اودب.ةدّقل ١ ٌِ

 لوقلاىل اتحد ملئراصتل ان ءادحأن ا لوقنف مو رهنو ىراصنتلا 6 ونهم ضرغلا مماقناف هنومطلخ ْ لف كلذ ل ةيرل مالاسلا هيلع مع نأبامملاع ناكدلا (١.هيناناو) بو.شل ا مالعي قداي فنك ماهفمسالا || ّْ أنا (امهدحأ) نال اًؤوسهقلا نود نم نيو ١ تأو ىنو دحَتا صاذلل تاق تنأ أهل وف (ةيناثلاةلأسملا) هنع ْ ا
 1 ميصو ىبسعوه تازدتملا كل” قااخنا | ولاه دت ىرامدنلاة كل ذكناك اذاو ةتب!ااهقاشام ىلاعت هللاو يسمو | 1 1 مالسلا هيلع ىسع و ا> مج سحب ى بلع دف ىلء برها ىلا تازعتملا قاس نا نود سةدعيىزاصنلا اوقلا.دئاوه ا | هلالاناىف هلا لاؤسلا نع باومحلاو راكشال !لل.دس ىلع ماهفتسسا هيا لالالا ٌؤسا!نءباوطاو هي لقد | ْ مهمادحأ تا عمموملا ل اوقاااذه يسن. تزوج ف ركن ىلات هللل ةمهأ ىقنال وقلا عمي ع و:ىسع ةخوأأت

 أ لاما قامتءقلانأ لءاو انار_ءالكئاص سلوق ءانرسفدقف كئاصتسسهلوقامأ (قجنف سيلام || لوقا نأ لك نوكيام لئاصس-لاك)' ىلاعت لاك مم ةياورلاو ةباكمطلا هذ هلووأتلا اذهب عصف لاول سيل ١



. 3 
 ا

 تي و سمي سس سس سلا
 اذهو ق<#ىل سااملوةأ نأ ىلن وكي ام لاق لب تاقامو أ تلق ىنأي دع لست لاذكا تاقله كنا دع ا ا

 هنانا- ىف عرش مالكلا اذه لوقي نأ هل سدا هنا نيب اماو مالكا اذه ل ود نأ لنوكيام هنا جني قع سدل
 ةراهطلا ىوهدىر# ىريعاذ_هنال مالكل اذ ه تاقامىفأب لي ملفال مأ هنملوتاا اذه عقول ف 1
 لاف لكلاب طمحملا هلع ىلا كلذ ضخ لب هتلق ىنأب لسمو عضاوتلاوعوضانا مام ماسقملاو ةهازتلاو 1
 ضد وف:و لالا ةرضض- ىف ةنكسملاو لذا اراهظا ىفو بدالا ىف ةغل اهماذ- هو هتاعدتو هلق تاك نال 1

 هسدقل (كلسفن قامو .ءأالو سقت قامولسمت) ىلاعت لام 5 هنا و قااملا ةنلكلا# رومالا ا
 ىدنعام لعت ل قو ىذا ملعأ الو أ املعت تارابعهبفاوركذنورمفملا (قوالا ةلأسملا) ناتأع ا
 كةمناك املءأ الو امندللا ىف مناك اممه1لبقو كبيغ ام لأ الو بخ ام لعتىل قو لد نءام لعأ الو ٍْ ا
 92 الاهذم ةمسجما ت تكست(ةيناثلاةلأسلا) لعفتو لوّةَتام لعأالو لعفأو لوقأ ام لعتلسقوةرخالا ف[
 ةرانع سفنلانا(لوالا)ن بوو نم باوذاو امج ىلاعت هنوك ىضمةي كلذو سضشلاو» مالا اراك دا

 ا هنكاو كمولءءملءأالو ىواءءملهتدارلان ا (ىناثلاو ) داو عع هتاذوئْدلا سفن لاهقي تاذلا نع
 1 ١ الع تنأ كنا ( ىلا” لاق مت مالكلا ضف نموهو هلك اشم اودع اطملا قي رط ىلع مالك اذ هركذ ْ

 لءأالو ىسف:ىامرلهةكوقو هةلعدقف تلق تنك نا هلوق ىتعأ نينم دقن ا نينل ابك أ انادوو (بونغلا

 نا  (مكبدو ىبرهتلااو دعا نأ هز صأامالا مسهل تاقام) ىو © نسل ع
 لوقلاكلذو هب ى:يمأالوقالا مهل تلقام ىتدملاو هيرومأملا لوقلا ىلا عجارلا هيف ءاهلاوهرسفم او ةرمسغم
 هناالا هب :صأاعالا مّ مام لاقي نأ لصالا ناك هنا لعاو مكبرو ف ر هللا او دمعا مهل لوقأ ناوه 0

 ىلع لدواعم نيرعأ هنرو هسفن ل_هدالتا نسحلا ٍدالا يسوغ ىل-ءالو زنمالا عضوم لوقلا عضو

 | نولءفرام ىلع دش تنكىأ (مف تمدام ادموش موملع تنكو ) ىلاعت لاه ثا ةرمسفملا نأر كدي لصالا |
 كعفارو ك.فومفاهلوقن مءاروسلا ىلا عف رلاةافوه نم دارملاو (ىتيفوالف ) م-مئامقم تمدام ْ

 (دمهش 'ئش لك ىلع تن أو) مهل اووحال بقارملا م_ميلع ظفااسا حاجسزلا لاق (مهبلع ببقرلا تنأ تنك ) ءملا
 ىلع هلع و2 عهودهاشااد.مئلاق مهل ىةرافم دعب !مسومأع دءهشا ١تنأو مويق تنك ني-ىل دمومشلا تنأ أنس

 !آ ىلعةءقمقل اتاةصااءامعءا آنمدممشااف :داهشلا ىعع مالكلا ىلع هانز وبعو لع 1١ ىلعء از ويح ودب ولا

 مالسأ اهنسملع ىسعلز اح فنك هناودو لاوس هفو رهاظدن الا دعم (ىلوالاةلأسملا ) لئاسممقو | (يكشازب زعلاتناكناف مولرفغت ناولدابعمهنافمهيذعتنا) ىلاعت لاقغ ٠ 5 تاريدقتلا عمج ْ
 ىسعا لاما ىلاءت هنا (لوالا) هوو نم «فنع باوااو كرمدلار ةذيال هقاومسهلرفغتناو لوةينأ

 ازداوكه»- ىراصتلان م وةناملع هنلانو دم نيها | أو ىنوذدشا سانال تاقتنأ  مالسل ا هءلع

 هناك هدذ_هىبذك ثءحاس ذمنوكي لبارفكتن وكن الو:ع رفكلا اذه اطاودتع مالك ||

 ىلاصت هللا نم انبهذم ىلءزودع هنا (ىناثلاو ) ىل هت هللا نم ةرففملا بلط ىسعملا !ذهلقزئاج بنذا !تارغغو
 1 دا دال نسا !م كاما نالرانلادامعلاو داهزلا ل_ثدينأو ةنطار اذكلا ل-خدينأ
 كلذاو ةماكلاب ضارتعالاو ضرعتلا كرت هللا ىلا اهاكرومالا ضي وقت هنمهدودةمو مالكا اذه ىسدع
 كسا رتعاال لعمتام لك فتح - ديرتام ىلءر داه تنأأ ىندعي ميك حلا زعلا تنأ كناق هلوتب مالكا م كا

 ْ تلذملا ةهقتمهطاقسا فو تملا ىلعهللا ّو>باقعلا نال اولا ل لارا ١ اري اج هنا رفغن ل وَهنو لرشلار ةذءال هلا ناهلوقو هه ةسورلا لاو- أ ف ضومللاو انآ نك كدعد حال
 عقبال هنا ىلع انعرمش ىف مسا ليلدلا لد ان نركب 2 ”رمضم هللا ىلعهطاةسا ىف ساو ١

 باوملاق (تااتامعولا) مالسلا هملع ىبسع عرمش ف ادو-و مناك ام عدلا لءلدلا اذ _هلعلت
 منمدعت نا لاف هنعدأت دم موضعلن وكن نأ َر زوج مالساا همللع ىسعت ةرقكلا اذه ١ اولاقاملم وةلانا ظ
 ! لك ىلع تمكح دق تنأوالدابع منا بيس يدل ردكسعلا لغاوام زي ةعملا كلو أنا تاع ؛
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 ' رك 00 م ىلع تمكح تنأو رفكدلان م اوباعينا تلت مهيار ةهعتناو ةيوةعلاثل دب 2 هرفكن م |[ ْ

 سانللاتاقتنأأ ىديعا ىلا عتهتتالوق نالاف نمسانأ١ن م ناانرك دانا (عارامجللا) ةرفسغملاب |
 | لولا دج ىلعو 00 ءايوسلا ىلا ةءقزر رزءناكححامم ا هّللانودنمنيسهاا أو كود - ا /
 آل كافل دامعممب مناف مو ذعورفكلاا اذه ىلع يفوت نا عيل دابعم مناف مهمدعت نا هلوةنال لمس باوتللاق 1
 ١ افا مهنمفاسام مسهل ترفغو ناسجالا رون ىلار نكي هل: ىءك ةمفود ممحرخ [ناولاذ |

 ل لصد ةعافش ىل«تباالاءذ مي باصصالا ضعب جح !(ةيناثلاهلألا) لاكاالفريدقتلا اذه
 ]| ق-ف سلك دابعم مناف ممم دعت نا مالسلا هملع ىسعلوقنالاولاه قاسفلا قحىف لسوهيلعمللا | ا
 || ْريرعلا تن كناف مهلر ة*7ناودهلوقنال رافكيللا وس فاضدأ سدو مهبقدل :التيدعتلا نال با اوداالدأ ا

 | قاسفلاةعافش تناذاو تامعالا له نمقاسفا|ق>ىفالا سل كلذ نا لعل دف مسبب ى اال مب كشط

 ا ةلاسملا) ىلصفلابلئاخال نال ىلوالا قيرطب ملسو هيلع هللا ىل_س د قف ٍتيثمالسلا ماع ى ءىسعوح ىلا
 ا تعمم مي لاو ردشلا تا كنق هر ةذةناوهللادبع فصصم ىف نا هللا حر ”ىد_-اولا ىور (هم همام ْ ا

 ا ال وكن ال يحرلاروذغلا نم ىلوأ انه يكحر 1ازيزعلا لودي هللا هجر ىدلاوو حن
 007 5 ناف رغما ن امح ا ا.هذةمكلاو ةزعلاامأو جات : لكل ةجرلاو ةرفغملا ةيجوملا ةلاملا هيسشي ا

 ظ ا نعاملاعتما ار ل ادا دحال هلع نضارت_ءاال هناو ديرب ام مك و ءاشدام لعسفب هنا ىطمتب اًريْزَع ا

 ا تو امَخ رادوفغ هنوك ناكاذا ام أانهه مركلا ناك هر 5 مكح مقاس ةهسالا تاه عمم ا

 0 موق لاك لك اذه ناك ةجرلانمكح لكلا نع مال لرد نأ نادر راع تاكو تعاود لل
 لإ لد مكه ازيزعلا تناك نا لاهالف مولاهم هنويكب كل ذرعشأ يح رلاروغغلا تناك نا لافولهنا نورخ |

 ا مب (ىلوالاةلأسملا) لت أسم همقو (مهقدصنيقداصلا عفنيم و اذههّنا لاق ىلاعت لاق ْ 0 0 <. نمبابلااذهلضرمألانلرتو استقال ةءاكلابرعالا ضي وغنت هضرغتا ىلع كلذ

 1 انركذ ةامدارملا نا ىلع لادلاو ةمايقلا ىف مهعفني الذل ىف موق دصنا ىدملاو ةمايقلا مونمويلا اذ هبدار ا

 ا ْ مكنت دعوو قاد عود دعو هشانالاف سدا نا ىرتالأ موف الة مان ةلاقراناحلااق دصنا

 ا 0 الامه تاقاغإ هلوقىف ىسعا ىلاعت هللا نم قيدصت مالكلا م ل: مكتفاخأف

 11 ركن ةدسعو هراتثاو ب دذلاب عفان ار قو عفرلانموبءاّرَقلا اروهجأر 5 (ةيتاثلاةلآس سملا) هنأ ام
 1 ا فقرا هنا ىلع (لوالا) هوجو هسةف بصنل اامأو نيةداصلا ةعفنم مويمويلا !دعريدةدلاحاجرلا لام عفرلا

 ا 1 عقل مول عقاو قدصلا اًذهربدقتل انوك نأ (ىناش 11١ عقل مول ىسعل لوقا ١١ ذه هللا لاهرب دَقَتْلاَو لاق

 1 مولات كلوقك لروأتلا اذهب ثادحالان ءارا.!نامزلا فو ران لع نأ زوو مهقدهنيةذاصلا
 1 | ىلع بف مس ان سيل ام ىلا فض موو ءاّرفل لاق (ثلاثلاو) مويلا كلذ عقاو ىأ ةفرع موي ماو تسلا
 / ةغاذلالوتك لا ىلا فض اذا ىدياغا فراظا !ثال الط اذ - منو ”زمدبلا لاق دموي فاك هلآ

 ا .موةوقكلذكو ىذانا !لءفااودو ىلا ىلا مقاسك ال نيد قب املا لع بشاا ثبت هلع

 ١ لفت_لا لعفااو لمقدم لعف عفن :نالد رعم ىلا ةفاضالاف انه امأ ةسنمم ىب هو اللا هةفاضال نك ةال 1

 1  نيدلاخر امال ااهتك نم ىرجت تانج مهل) ٠ ىلاعت لاك لعأ هللاوءاذيباا بح وال هيلا ةفاضالاق برعم

 ا .نيقذاصا | قدص نارب_خأ اس1 ىلاسعت هنأ ل-عا (ميظعلا زوفاا كلذ هنعا وضرو مبسنع هلل ىفرادأ اهفأ|
 | ةئادةصلا+ ةعفتما منا باوثلا ةَمدةحوباوثلاودو عهتلا كلذ ةيفبك حرش ةماسقتلا ىف مهعفتو ابندلا ىف
 | مومهلاومومملان ء ةصلاسللا ةءفاملا ىلا ةراشار اهمال ااهتدش ن ءاكردق تانج رسول لون يانعتلابةنورقم ١
 001 .اديأ اهيف نيدلاح لافت باول ارك ذاغبأ هناق همقدلا هذ تهريتعاو ماودلا ىلا ةواثا ادنأ مق نيدلاخا هرقوأ|

 ْ ا 0 .ىلاعتءلوقامأو 8 انلا هعمرك دي لو دولشلا طارك د ناعالا ل>أ نهقاسفاا باةع رك ذاع او
 0 ,باجسأ دنءامأو نيماكت ا لوقر هاط اذه متستلا باعوا ملا زوذلا نبذ تءاوضوو تعال 1
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 1 مالقالا رهستالة سعر ارسأ هنءاوضرو مهنءهللا ىذر هلو تت ىلاعت هللا لالح راوأب ةقرسثملاحاورالا
 هلوق نم م دقنأم ”رل_> ىلا دئاع 1 ذهلوة نا ىلءرووهجب ا ميظعا از وذل! كال ذهلوقواهاهأ ئه هلل! انلعس اهلمع |
 اوضرو مهنعهللا ىترهلوقب اصمت كل ذنوكي نأ لتس هنأ ىد:ءوهنع اوضرو هلوق ىلا ىركت تانج موا

 أ دو- ولا ىلا ةيسنلاب مدعلاك هلا ناوضر ىلا ةبسنل ااه. فاسع ةنطلا هلحنأ بايلالا بابرأ دنع تنث هاف هنع
 لا عبط هنمزئمشي مالكلا ادهو امهنن ةيسانم ”ىأو نإ اةفصناوضرلاو ةومشلا بوغسم هناا وفكو |

 الا وهو نيفامو ضرالاو تاوعسلا كلم هلل ىلاعت لاق مث « هلق ام رسم لكن كلو ىرداظاا ماكستملا ||
 لأ ليقف ميظعلا زوفلا كلذ م-نيطعي نءلةهناكردقملاؤسنءبأ وحاذهّن الق (ريد# "ثلا لع
 1 هنا(ل والاف) اهنم لءلقلا ارك دن نأ وة ريثكرا رس أه رمشلا هتان هده فو ضرالا وتاوعسلا كل مهل ىذلا
 ل بيس اوءالقملا ىلعءالقعل اريغ بلغ نويثنمو لن لو نوءفامو ضرالاوت ا وعملا ءاإم هنن لاق ىلاعت
 1 رضا كلذ مهو هردقو هئاضتو هتردقو هرهقةضمقىف نورك سم تافوا_ا لك نا ىلع هسنتلا هم
 ' ]|| ةيسناا لكلا ةردقو لع الك هلعىلا ةيسلان لكلا لءذاهل لقعال ىتا |ماهماكو اهلةردقال تتاتاداحلاك
 0 لاَعف ةيدويعلاو ةس وبرلا نيب دة همملا دهعل ارك ذيناك ةرو ل١ خشم ناوهو (ىناثلاو) ةردقالك هنردقىلا
 لا نع ضخ اء انقل !ىلا ىهذب وةيدومعلا ف ع رمش نأ ىف نموا لاح لاو .دوقعلاب اوذوأا ونمانيذلا اهنا
 || نمةرودلا عتفةةراهااوهو ية اوه ( رخالاو) ةياديلاوهو ةعب رشلاوع (ل والاف) ةملكسلاب هسفت
 إلا ةقيقحلا ماشمىلالود ولاود كلذو هولعو هنردقو هنزءو هلالسو هّللاءاررب كح رك دياوةتكتو دعب ريشلا
 أل ةريثك عاوتأ ىلع تاق-اةروسلانا وهو (ثلاثلاد) تعا اذهو عمشفملا كل ذنيب ةبسسانملا نساك
 ا دعقمي رش م_هراكذا فدوهملا عم ةرظانملااهنمو ف.لاكتلاو ماك الاو عئارمشا!نابباسة م ولعلا نم
 || هيفا ولاةةكنااهدهبةروسلا ّمْقْن ثيلثتلاب مده اوةىفىرادذلا عمةرظان ا امو مالسااوة الصا | هءلع

 1 هناع_سىلا ىوسام لك ناوامعمو َنوقامو ضرالاو تاومسل كام هنن لاك هنا بلاطملا هذه لك تانثان :
 | عب ادجومتانتاكلاو تاكمملا عسجلاكل امناك كذكم الا ناك اذ او داك ايدو بوم هناذل ن كمت هناف
 نسحاُمأ و ةروسا هزه ىف ةروكحاملا باطلا لك تود هنم مزإ اذه تيئاذاو داسجالاو حاورالا

 لكلا ف فترصتي نأ ناك لكئااكلامناك امل هناصس هنال تباماثلا د دارأ وءاثفدكفءاكدتلا
 هحوتىأ ىلع فكنا اءلوقلا مصق دارو اش فيك باشعلاو باوثااو ىبهنااو صحالاب

 مكلف كلل كلام ناك هناكس هئالةدوهيلا سر ا
 - ىسعنالث ىراصنلا لعدرلاامأو دمج عرش عضرو ىدوم عرس حسشي نأ ةيكلاملا

 ىلاه:هلتاود نوكي نأ اما دوم !ًنااندبانال هللا ىوسا:ت نالخاد م مو
 ىلعانلاد اذاف مسقلا ا ده نيلخ ادام وك كشال مرضهو ىسدعو هريغوأ

 ني وك نئاكهللا دا ان دوج وه هتاذا نكم ىلاعت هللا ىوسام لك نأ
 ال اًديدو.علل ىعمالو كل ذكمالسا |امهءاع ميسعو ىسدع ناك هللا

 هانزك ذىذلارب رقتلانرهظةنيقوا 2 نيد. عام موك تدق كلذ
 ناهرب ةروسل اهذهل هما هللا واع ىتا ادب الا هده نا

 34 ةرو_ااهده تاّقشا ىتلا مولعلا عرج ةص ىف عطاق «ا2 /
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